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اقـتـرح اخلبـيـر كـر� وحـيـد على
احلــكــومــة خــطــة لــتــفــادي ازمـة
ا�ـيـاه في ظل غـيـاب االتـفـاقـيـات
الدولية في تـنظيم احلصص ب�
الـدول ا�ـتـشـاطـئـة.  وقـال وحـيـد
في بيان تلقته (الزمان) امس انه
(سبق وقـدم الكـثـير من الـتقـارير
في مـواقع مـخـتـلـفة � اسـتـعرض
فــيــهـــا مــوضــوع شح االيــرادات
ا�ائـيـة ا�تـفاقـمـة حلوضي دجـلة
و الـفــرات� وبـعث بــاغـلــبـهـا الى
رؤوســـاء احلــكـــومـــات لــكن دون
جـــدوى � واالن اوجـه دعـــوة الى
ا�ــــعــــنــــيــــ� في ادارة الــــدولــــة
لــلـمــشـاركــة في نـشــر الـوعي في
تـنظـيم اسـتـهالك ا�يـاه وتـرشـيد
االســتـهالك ا�ــنــزلي وفي مــجـال

الـري)� واضـاف انه (عــلى ضـوء
شـح ا�ــوارد ا�ـــائـــيــة احلـــالـــيــة
فأن ومـؤشـراتـهـا ا�ـسـتـقـبـلـيـةً � 
الـــنــقـص في ايـــرادات حتــوضي
دجـلـة والــفـرات سـيـصل الى 33
مــلــيـار مــتــر مــكـعب� وذلك عــنـد
أكـمـال مـنــظـومـة سـدود مـشـروع
جــــنـــوب شــــرق االنــــاضـــول فـي
تركـيا  �حـيث ستـغطي االيرادات
 50با�ئة من االحتيـاجات الكلية
ا�توقـعة والبـالغة  80مليـار متر
مـــــكــــعـب /ســــنــــة)� مــــؤكــــدا ان
(اسـتـمرار الـدول ا�ـتـشـاطـئة في
اسـتـثمـار مـيـاه االنـهـر مع غـياب
االتـفـاقـيــات الـدولـيـة في تـنـظـيم
حــصــصــهــا من ا�ــيـاه� فـان ذلك
سيـؤدي الى استـنزاف الواردات
وتـردٍ مؤسـف في نوعـيـتـهـا� وقد
يشـهد عام  2040انحـسـار كبـير

فـي  نــهـــر دجــلـــة ويـــكــون نـــهــر
الـــــفــــرات قــــد ســـــبــــقه� في ح�
ســـيــكـــون عــدد ســـكــان الـــعــراق
�ا بـحـدود  75مـلـيــون نـسـمـة� 
يتطلب ذلك وضع سياسية مائية
خــاصـة بــاعـتــمـاد أنــظـمــة الـري
احلــديـــثـــة لــتـــقــلـــيل ا�ـــفــاقـــيــد
وتــخـفــيض نــسـبــة ا�ـلــوحـة في
االرض � بــــشـــرط الـــتــــخـــلي عن
مشددا انظـمة الـري الـتقـليـدية)� 
عــلى (تـفــعـيل مــشـاريع الــسـدود
اخملطط لـها مـسبـقا وهي �سدود
طـــقــطق والـــبــغـــدادي ومــنــداوة
وباكـرمـان واستـئـناف الـعمل في
مـشـاريع الــسـدود ا�ـتـوقـفـة مـثل
ســد بــخـمــة وســد بــادوش وسـد
مكحول � من اجل اضافـة سعات
خـزنــيـة وتـنـظـيــمـيـة �ـقـدار 33
مــلـيـار مــتـر مــكـعب/ســنـة وهـذه

الــطـــاقــة اخلـــزنــيـــة االضــافـــيــة
ســتـعــوض الــنــقص ا�ـتــوقع من
الـــواردات� اضـــافـــة الى انـــتـــاج
طــاقـة كـهــربـائــيـة �ـقــدار الـفـ�
مـيـكاواط)� داعـيـا احلـكـومـة الى
(اعـــداد دراســـات جــدوى فـــنـــيــة
واقـتـصـاديـة دقـيـقـة ودعـمهـا من
منـظمـة كـيوتـو اليجـاد بدائل عن
اسـتــخـدام الـطـاقـات الــتـقـلـيـديـة
ا�عتمدة في تشغـيلها على ا�ياه
وعـلـى الـوقــود االحـفــوري). ومـا
زالت أزمة انـخـفاض مـياه نـهري
دجــلـة والــفـرات� تــثـيــر مـخـاوف
الــشــعب � �ــا لــهــا من تــأثــيـرات
شاملة في جوانب عدة فضالً عن
مـخـاطـرهـا في الـتـأثـيـر الـسـلـبي
عــلى ا�ـــوسم الــزراعي والــثــروة
الـــســـمـــكــيـــة. وجتـــددت دعــوات
النواب الى تشـكيل مجلس اعلى

وصـوال الى احلــكـومـة احلــالـيـة�
واجلمـيع يتـحمل ا�ـسؤولـية عن
الـوضع احلـالي وال �ـكن إعـفـاء
اي جــهــة من تــلك ا�ــســؤولــيـة)�
مبـيـنا أن (الـعراق حـتى الـلحـظة
لـــيـس لـــديه اي اتـــفـــاقـــيـــات مع
اجلـــانـــبـــ� الــتـــركي وااليـــراني
لــتــقــاسم ا�ــيــاه وفـق الــقــوانـ�
الـــــدولــــيــــة)� مـــــشــــيـــــرا الى ان
(احلــكـومــة عـلــيـهــا وضع خـطط
ستـراتيـجـية �ـعاجلـة ازمة ا�ـياه
على اعتـبار انـها ازمة تـتكرر في
كل عام� وتنخفض فيها مناسيب
ا�ـــيـــاه الى مــا دون اخلـــمـــســ�
بـــا�ـــئـــة� بـــالـــتــــالي فـــهي ازمـــة
مـــســـتـــدامـــة وعـــجـــزت جـــمـــيع
احلكـومـات عن إيـجاد مـعـاجلات
لـــــهــــــا ســــــواء من خـالل إبـــــرام
اتفـاقيـات مع دول ا�ـنبع او بـناء
سـدود جـديـدة وادامـة ا�ـوجـودة
منـها مع الـتوزيع الـعادل لـلمـياه
بـ� احملـافـظات وعـمـلـيـة تـبـط�
االنهـر وتـرشيـد اسـتخـدام ا�ـياه
وغـيــرهـا من اإلجــراءات الـتي لم
جنـد الـتـعـامل مـعـهـا بـا�ـسـتـوى
ا�طلوب). من جهته � قال النائب
علي البديري� ان (ا�ياه أصبحت
سالح مـتــقـدم تـســتـخـدمه الـدول
في مــــحــــاولــــة الــــضــــغط عــــلى
خــصـومــهــا� لـكــنــنـا في الــعـراق
لألسف الــشـديــد لم نــضع ضـمن
اولــويــات عـمــلــنــا بـاحلــكــومـات
الـســابـقـة بــنـاء ركـيــزة قـويـة من
اخلــــزانــــات والــــســــدود حتــــمي
العراق من اي محـاوالت للضغط
عــلـيـه بـهــذه الــورقـة)� وتـابع ان
(مسـتوى ا�ـياه االن في الـنهرين
فـي تـــنـــاقص مــــســـتـــمـــر وخالل
الـشـهـرين ا�ــقـبـلـ� سـيـصل الى
مــسـتــويـات خــطـرة قــد تـتــسـبب
بــكــارثـة بــيــئــيــة يــدفـع ثــمــنــهـا
ا�زارعون ومن بـعدهم ا�ـواطن�
والسـيـمـا في مـحـافـظات الـوسط
واجلــنـوب)� مــطـالــبــا ا�ــفـاوض
الـعــراقي بـ (الـتــحـرك فــورا عـلى
تــــركـــــيـــــا واجملــــتـــــمع الـــــدولي
وا�ـنظـمـات االقـليـمـيـة والعـربـية
لـلـضـغط عـلى انـقـرة العـادة فـتح
قنوات ا�ياه على العراق واعادة
االطـالقــات ا�ــائــيــة بــحــصــتــهــا

السابقة قبل حصول الكارثة). 

واشـــــــار الـى انـه (امـــــــام هـــــــذه
التحديـات اخلطرة ينـبغي العمل
ومـن اجلـــــمـــــيع عـــــلـى ضــــرورة
ترص� وتقـوية النـضال الوطني
الــفــلــســطــيــني بــاجتــاه الــهـدف
الــواحـــد ا�ــنــشــود� وتــأكــيــد ان
منظمة التحريـر الفلسطينية هي
وتابع ا�ـمثل الـشـرعي لـلـشعب)� 
(لقد بات ضـرورياً وملحّـاً تفعيل
دور احملـــامــ� ونـــقـــابــاتـــهم من
خالل احتـــاد احملــامـــ� الــعــرب�
الســـتـــكـــمـــال شـــروط ا�ـــعـــركـــة
القـانونيـة واحلقـوقيـة في إثبات
حــقــوق الــفــلــســـطــيــنــيــ� أمــام
احملـــاكـم الـــدولــــيــــة� وتـــوفــــيـــر
مـــســتـــلــزمــات إصـــدار األحــكــام
�ـتابـعـة الـدعاوى أمـام الـقـضاء
اجلزائي الدولي� ومنـها احملكمة
اجلــنــائــيــة الــدولــيــة �ـا يــؤمن
مـــعـــاقـــبــــة مـــرتـــكــــبي اجلـــرائم
الـوحــشـيـة بـحق ابــنـاء الـشـعب�
الـتي راح ضـحـيـتـهـا الـعـديـد من
الـــشـــهـــداء االبـــرار من االطـــفــال
والـنـسـاء والـشـيـوخ والـشـبـاب).
واسـتــنـكـرت ا�ــفـوضـيـة الــعـلـيـا
حلـــقــوق اإلنـــســان في الـــعــراق�
األعمـال الوحشـية التـي ترتكـبها
إســـــــرائـــــــيل ضـــــــد الـــــــشـــــــعب

الفـلسـطينـي واعتبـرتهـا انتـهاكاً
صــــارخـــــاً حلــــقـــــوق اإلنــــســــان
والـــقــانـــون الـــدولي اإلنـــســاني.
ووجه رئــيس الــتــيــار الــصــدري
مـقـتـدى الـصـدر� نـداءً إلى حـكـام
الــعــرب بــشــأن أحــداث الــقــدس.
ودعا الـصـدر في تغـريـدة له على
تويتر� الى (الغاء التطبيع وطرد
الــــــســــــفــــــراء من بـالدهم). ودان
ا�ــرصـــد الـــعـــراقي لـــلـــحـــريــات
الـصـحـفـيـة قـيـام طـائـرات جـيش
اإلحــتالل اإلســـرائــيــلي بــقــصف
مــــبـــنـى اجلالء في قــــطـــاع غـــزة
�الــــذي يــــضم مـــكــــاتب قــــنـــوات
فضـائـية ووكـاالت أنـباء عـا�ـية .
وخــــرج االالف من الـــعــــراقـــيـــ�
�ـسـيـرة احـتـجـاجـيـة في بـغداد
ومدن أخرى دعـمًا للفـلسطـيني�
الـــذين يــواجـــهــون الــتـــصــعــيــد
االســـرائـــيـــلي مـــنـــذ أيـــام. ورفع
ا�ـتظـاهـرين في سـاحة الـتـحـرير
في بـغداد� الـتي شـهدت الـتـجمع
األكــبـر� الــعـلـمــ� الـفــلـســطـيـني
والـــــعـــــراقي � كـــــمـــــا شـــــهـــــدت
مـحافـظـات الـبـصرة والـنـاصـرية
والــديـوانــيــة مـســيــرات �ـاثــلـة
�سـاندة الفـلسطـينـي� والتـنديد

بالتهجيرالقسري للسكان. 
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دعت نـقـابـة احملـامـ� الـعـراقـي�
الـى وقـــفــــة دولــــيـــة حتــــفظ حق
الشعب الفلسطيني ا�ضطهد من
قبل االحـتالل االسرائـيلي � الذي
يـــرتــكب جـــمــيـع وســائل الـــقــتل
والــــدمــــار وهـــــدم الــــبــــنــــايــــات
وا�ساكن� باسـتخدام الصواريخ
وا�ـدافع والــرصـاص ضـد شـعب
اعـــزل ال�ـــتــلـك الــسـالح . وقــال
النقيب ضـياح السـعدي في بيان
تــلـقــته (الـزمــان) امس انه (مــنـذ
العدوان الـغاشم عـلى سكان حي
الـشيخ جـرّاح وا�ـسـجـد االقصى
في الــقـدس الـعــربـيـة� يــتـصـاعـد
يــومًــا بـعــد يــوم عـدوان الــكــيـان
الصـهـيوني احملـتل عـلى شـعبـنا
الفـلسـطيـني في الضـفة الـغربـية
وغـزة بـكل وسـائل ا�ـوت والقـتل
والــــدمــــار وهـــــدم الــــبــــنــــايــــات
وا�ساكن� باسـتخدام الصواريخ
وا�ـدافع والــرصـاص ضـد شـعب
اعزل ال�ـتـلك السالح)� واضاف
ان (مــــا يــــتـــعــــرض له الــــشـــعب
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـي األبي من قـــتل
ومـذابح وحـشـيـة وهـدم �ـساكـنه
وســـلـب ألرضه� تُـــعَــــدُ من حـــيث
الوصف القـانوني طبـقاً للـقانون
الدولي� جـرائم قتل جـماعي ذات
طابع عنصري قائم عـلى التمييز
والــتــطــهــيـر الــعــرقي� وتــعــتــبـر
أساساً صاحلاً لنشوء ا�سؤولية
اجلـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة لألفـــراد
والقيادات السياسية والعسكرية
للكيان الـصهيوني احملتل ألرض
فــلـــســـطــ� وشـــعــبـــهـــا� تــبـــعــاً
خملالفتـها قواعد الـقانون الدولي
اإلنــــســــاني� وأمــــام االجــــحـــاف
ا�ــتـــعــمّـــد الــقـــائم عـــلى مـــنــهج
اإلسـتـحــواذ وا�ـصـادرة ألراضي
فلسط� وبنـاء ا�ستوطنات على
حــســاب مــالـــكــيــهـــا األصــلــيــ�
وحــقــوقــهم� واســتــمـرار احملــتل
�ـمارسـاته الـعدوانـيـة الفـاشـية
الـقائـمـة عـلى القـتل واالضـطـهاد
واالعـــتـــقـــال والـــتـــعـــذيب عـــنـــد
الــتــعـامل مـع شـعـب فـلــســطـ�)�
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االمتـحانات� فـضالً عن حتديـد موعدهـا بعـد عطلـة عيد
الفـطر� ورفع الـتوصـيات الى اللـجنـة العـليا)� الفـتا الى
ان (جـميع االمـتـحـانـات سـتـكـون حـضـوريا)� وتـابع ان
(مسـألـة تقـليص إضـافي لـلمـنـاهج وحذف بـعض ا�واد
من شأن هيئة الرأي� وحتى االن لم يتم اتخاذ اي قرار

بهذا الصدد). 
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تعـتزم وزارة التربية� رفع تـوصيات جديدة للـجنة العليا
للـصـحة والـسالمـة الوطـنـية من جـائـحة كـورونـا تخص
الـدوام احلضـوري واالمـتحـانـات. وقـال ا�تـحـد� باسم
الــوزارة حــيــدر فــاروق في تــصـريـح امس إن (الـوزارة
تــعـــتــزم مـــنــاقــشـــة الــدوام احلـــضــوري وآلـــيــة إجــراء
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الـقت ا�ــديـريـة الــعـامـة �ــكـافـحـة
اخملــدرات وا�ــؤثـرات الــعــقــلــيـة�
الـقــبض عــلى مـتــهـمــ� بـتــجـارة
ا�ـــواد اخملــدرة فـي مــحـــافـــظــتي
البصـرة واالنبار.وذكـرت ا�ديرية
في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(قــسـمـي مـكــافــحــة مــخـدرات في
البـصرة واألنـبار � القـوا القبض
عــلـى مــتــهــمـــ� بــتــجــارة ا�ــواد
اخملــــدرة وضــــبــــطـــهـم بــــاجلـــرم
ا�ــــشــــهـــود وبــــحــــوزتـــهـم مـــادة
الـكـريــسـتـال وأدوات الــتـعـاطي)�
واضــاف ان (هـــذا الـــواجب جــاء
بناءً عن ا�ـعلومـات االستخـبارية
الـــتي حــصـــلت عـــلــيـــهــا مـــفــارز
ا�ديرية ا�نتـشرة باحملافظات من
الـتـعـاون ا�ـسـتـمـر مع ا�ـواطـن�
الـــــــذيـن يــــــقـــــــومـــــــون بــــــاالدالء
�عـلـوماتـهم عبـر اخلط الـساخن
 178اجملــاني � حــيث � اتــخــاذ
اإلجــراءات الــقـــانــونــيــة الالزمــة
بــحـــقــهم وفق أحـــكــام ا�ــادة 28
مــخـــدرات لــيــنـــالــوا جــزائـــهــمــا
الــعــادل). وأعــلــنت وكــالــة وزارة
الداخـلـيـة لشـؤون الـشـرطة� فض
نــزاع عــشــائـــري مــســلح والــقــاء
القبض على ا�تسـبب� في مدينة
ا�عـقل بالـبصـرة. وذكرت الـوكالة
في بــــيـــــان امس انه (بــــعــــد ورد

معلومات بحصول نزاع عشائري
مسلح في ا�عقل � � تشكيل قوة
بـإشـراف ومــتـابـعـة قــائـد شـرطـة
احملافظة الـلواء عباس ناجي ادم
وبــعــد وضع خــطــة مــحــكــمــة �
تطـويق ا�نـطـقة والـقيـام بعـملـية
التـفتيش والـسيـطرة عـلى النزاع

وإلقاء القبض على  25متهما من
طـرفي الـنـزاع و ٧ عـجالت كـانوا
يــســتــقـلــونــهــا وضــبط اســلــحـة
واعـتـدة مـخــازن غـيـر مـرخـصـة).
واصــــدرت شـــرطــــة مــــحـــافــــظـــة
الــديـــوانــيــة تـــوضــيــحـــا بــشــأن
مــحـاولــة شــاب اغـتــصــاب امـرأة

مسنة في احملافـظة.وقالت شرطة
محـافظـة في بيـان امس ان (عددا
مـن صـــــــفــــــحـــــــات الــــــتـــــــواصل
االجــتـمــاعي تــداولت مــعـلــومـات
تتـعـلق �حـاولـة شاب اغـتـصاب
امرأة  مـسـنـة تبـلغ من الـعـمر ٥٠
عــــامــــا)� واضــــاف ان (ا�ـــــفــــارز
االمنـية الـقت القـبض على ا�ـتهم
وجرى تـسـليـمه إلى مـركز شـرطة
الدغارة للتحقيق معه � و�تابعة
شـخصـيـة من قـبل قـائـد الـشـرطة
الــلــواء احلــقـــوقي حــيــدر حــسن
مـنـخي). الى ذلك � اعـلـنت خـلـيـة
اإلعالم األمني� تنفيذ طائرات اف
 16الـعــراقـيــة سـلــسـلــة ضـربـات
عـــــلى انــــفـــــاق داعش جـــــنــــوبي
محـافـظة نـينـوى. وذكـرت اخللـية
في بيان تلـقته (الزمان) امس انه
(وفــقـاً �ــعــلـومــات اســتـخــبــاريـة
دقيقة من جهاز مكافحة اإلرهاب�
نــفــذت طــائــرات الــقــوة اجلــويــة
سـلــسـلــة من الــضـربــات اجلـويـة
جــنــوب غــربـي حــمــام الــعــلــيل)�
واضاف ان (الضـربات اسـتهدفت
خاللـهـا انـفـاق كـان يـسـتـخـدمـهـا
عناصـر داعش في عملـياتهم ضد
الـقـوات األمـنـيـة). وكـشفـت جلـنة
األمن والدفاع النيابية� عن سعي
احلـكـومـة إلى الـتـزوّد �ـنـظـومـة
دفـاع جـوي حــديـثـة.وقــال عـضـو
اللجنة زيـاد اجلنابي في تصريح

امس ان (وزارة الـــدفـــاع لـــديـــهــا
جـملـة من الـعـقـود العـسـكـرية مع
شركات روسية وأجنبية لترص�
منظومة الدفاع اجلوي)� واضاف
(نــحن داعــمــون لـه بــشــكل كــامل
وسنتـابع تسلـيح القوات األمـنية
بشـكل مكـثف). كـما وصف عـضو
الـلـجــنـة عـلي الـغــا�ي� تـسـريب
أســمــاء ضـــبــاط االســتــخــبــارات
وتنـقالتهـم بـاألمـر اخلطـر.  وقال
الـــغـــا�ي في تـــصـــريح امس ان
(جلــنــته ســتــجـتــمع خـالل األيـام
ا�ـقبـلـة لـبـحث هـذا ا�ـلف اخلـطر
الـــــــذي �س األمـن الــــــقـــــــومي �
ويكـشف أبـرز الدوائـر الـوظيـفـية
ولـفت والـضــبــاط أمــام األعـداء)� 
إلى أن (هـنـاك تـوجـهـا لـتـضيـيف
وزيـر الـداخـلـيـة عـثـمان الـغـا�ي
وعـــدد مـن وكالء الــــوزارة الـــذين
عــلى عالقــة بــهــذا األمــر� لــوضع
ا�ـعـاجلــات الـعـاجـلــة بـشـأن هـذا
األمر ومعاقبة ا�قصرين)� مشددا
عـلى أن (تـكــون ا�الكـات اإلداريـة
في االســـتـــخـــبـــارات مـــخـــلـــصــة
للوطن� وان تسريب هـكذا وثائق
تـــتــعـــلق بــاألســـمــاء الـــربــاعـــيــة
لـلضـبـاط وعـنـاويـنهم الـوظـيـفـية
يـــجــــعـــلـــهم فـي دائـــرة اخلـــطـــر�
مـستـقـبال� وهـو أمـر ال يـخـلو من
نـوايـا الـتعـاون مـع األعداء) عـلى

حد تعبيره.
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لـلــمـيــاه الدارة هـذا ا�ـلف� وسط
مــطـــالـــبـــة ا�ـــفـــاوض الــعـــراقي
بــالـــتــحـــرك فـــوراً عــلـى تــركـــيــا
واالخـــــرى واجملــــتـــــمع الـــــدولي
وا�ـنظـمـات االقـليـمـيـة والعـربـية
العــادة فــتح قـنــوات ا�ــيــاه عـلى
الـــعــراق. وشــدد الــنـــائب عــبــود
العـيساوي� عـلى (اهمـية تـشكيل
مـجـلس اعـلـى لـلـمـيـاه لـلـتـصـدي
لـهـذا ا�ـلف احلـسـاس والـشـائك�
مع اهـــــمـــــيـــــة حتـــــرك الـــــقــــوى
الـسـيـاسـيـة الـتي لـديـهـا عالقـات
مع ايران وتركيا للضغط عليهما
�ــا يــخــدم مـصــلــحــة الــعـراق)�
واضـــاف ان (مــلـف ا�ــيـــاه �س
األمـن الـــقــــومي واالقــــتــــصـــادي
وحـــيـــاة ا�ـــواطـــنـــ� ويــعـــد من
ا�ــلــفــات الــشــائــكــة الــتي فــيــهـا
تراكمات مـن احلكومات الـسابقة

…—«d(« ŸUHð—≈Ë u×� fIÞ ∫ ¡«u½_«
االثـنـ� ســيـكــون في ا�ـنــطـقـتــ� الـوســطى واجلـنــوبـيـة
صـحوا � ودرجـات احلرارة تـرتـفع عن اليـوم الـسابق �
امـا طـقس ا�ــنـطـقــة الـشـمــالـيـة يــكـون صـحــوا يـتـحـول
تـدريجيـا الى غائم جـزئيا)� واضـاف ان (طقس يوم غد
الـثالثـاء سـيـكـون صحـوا فـي ا�ـناطـق كـافة � وال تـغـيـر

بدرجات احلرارة). 
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
التـابـعة لـوزارة الـنقـل ان يكـون طـقس اليـوم االثـن� في
ا�ـــنـــاطـق كـــافـــة صـــحــــوا ودرجـــات احلـــرارة تـــعـــاود

االرتفـــاع.
 وذكر بـيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم

ســـــنـــــشــــــهـــــد ازديــــــاد في عـــــدد
اإلصابات)� وأضافت فالح (نعتمد
عــلـى ا�ـــوقف الـــيـــومي لـــتـــقــو�
الــــوضع الــــوبـــــائي ولــــكن ال زال
الوقـت مبـكـرا لـنـقـول وصـلـنا الى
مــنــاعــة الـــقــطــيع)� الفــتــة الى ان
(نسـبـة الـتـلـقـيح لم تـصل إلى 70
او  80 با�ئة من الـسكان وهذا ما
نالحظه من خالل ا�ـوقف الوبائي
الــــيــــومي لــــعــــدد ا�ــــلــــقــــحـــ�)�
واستـدركت بـالـقول (هـنـاك ازدياد
في عــدد ا�ـــلــقــحـــ� لــكن نـــطــمح
لألكـثـر)� وعن سـبب الـتــأخـيـر في
احلجوزات عـلى اللـقاح� اوضحت
قالح انه (بـــســـبب ازديـــاد الــزخم
لــطــلب الــلــقـــاح بــعــد اطــمــئــنــان
ا�ــواطـــنــ� مـن فــعـــالــيـــته وعــدم
تسجيل اعراض جانبية للملقح�
�ـا يهـدد حـيـاتـهم)� مشـددة عـلى
ان (هــذا الــوعي لـــدى ا�ــواطــنــ�
اسـهم في تــقـلــيل أعــداد اإلصـابـة
بالـفـايـروس إضـافـة إلى اجراءات
اللجنة العليـا للصحة والسالمة).
وكـان ا�ـتـحــدث بـاسم الـعــمـلـيـات
ا�ــــشــــتــــركــــة الــــلــــواء حتــــســـ�
اخلـفـاجي� قــد اكـد أن قــرار جلـنـة
الـصـحــة والـسالمـة بــرفع احلـظـر
الـــشـــامل يــــصب في مــــصـــلـــحـــة
اجلــــمـــــيـع وســـــيــــســـــهـل ذهــــاب

ا�واطن� الى مراكز التلقيح.

تسـجيل  2456اصابـة مـؤكدة في
الـبالد)� مــؤكـدا ان (الــشــفــاء بــلغ
 5624حـــالــــة وبــــواقع  26وفـــاة
جديـدة فـي عمـوم الـبالد)� مـشـيرا
الى ان (اكــــــــثـــــــر من  4االف الف
شــخص تــلــقـى جــرعــات الــلــقــاح
ا�ــضــاد لــلــفـــيــاروس في مــنــافــذ
الـــوزارة ا�ـــنـــتـــشـــرة في بـــغـــداد
واحملــافــظــات). واكـــدت الــشــركــة
الــــعـــــامــــة لـــــتــــســـــويق األدويــــة
وا�سـتلـزمات الـطـبيـة في الوزارة
عن وصـــول شـــحـــنه جـــديـــدة من
اللـقاح ا�ضـاد لكـورونا مـن انتاج
شركـة فـايـزر. وذكـر بـيـان لـلوزارة
تلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـشـركة
بدات بتوزيع صنـاديق اللقاح ب�
اســطــول الــبـــرادات الــذي انــتــقل
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اعلنت وزارة الـصحـة والبـيئة عن
وصــول دفــعــة جـــديــدة من لــقــاح
فايزر االمريكي الى البالد� مؤكدة
ان خـطــر كــورونــا مــا زال قــائــمـا
ومـتـفع تـســجـيل سالالت جـديـدة�
فـيمـا اشـارت الـى تسـجـيل 2456
اصابـة بالـفايـروس وشفاء 5624
حالة وبواقع  26 وفاة جديدة في
عـــمــــوم الـــبالد. واوضـح ا�ـــوقف
الـوبـائـي الـيـومي � الـذي اطــلـعت
عـــلــــيه (الــــزمــــان) امس ان (عـــدد
الــفــحــوصـــات اخملــتــبـــريــة الــتي
اجـرتـهـا الـوزارة� بـلـغت اكـثـر من
 17الف عــيـــنــة حلــاالت مـــشــتــبه
اصـابـتــهـا بـالــفـايـروس� حيث �

وبوقت واحـد الى  نـقـاط التـلـقيح
في كـافة مـحـافـظـات الـعـراق و�ا
فيها اقـليم كـردستان). من جـهتها
� قــالت عـــضــو الــفـــريق اإلعالمي
الطـبي الـسانـد لـلوزارة ربى فالح
في تــــصـــريـح امس انه (ال �ــــكن
احلكم عـلى ا�ـوقف الوبـائي لـيوم
او يوم� للتصريح بتعدي مرحلة
اخلــطــر من كــورونــا)� مــؤكـدة ان
(اخلـطـر مـا زال قــائـمـا و�ـكن ان
نشـهـد سالالت أخـرى جتعـلـنا في
حتـــديــــات اكـــبــــر من الــــســـابق)�
مــشــيـــرة الى انه (من ا�ـــمــكن في
حـــال عــــدم الــــتـــزام ا�ــــواطــــنـــ�
بــاإلجـراءات الــوقــائــيــة من لــبس
الـكــمـامــة والـتــبـاعــد االجـتــمـاعي
والـــعــزوف عـن تـــلـــقي الـــلـــقــاح �

��b—» ∫ متهم بتجارة اخملدرات في قبضة القوات االمنية باالنبار
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حـقق فــريق الـزوراء بـكـرة الـقـدم الـفـوز أمـس األحـد عـلى فـريق الـقـاسم
بهـدفـ� من دون رد في ا�ـبـاراة الـتي اقـيـمت عـلى مـلـعب الشـعب  وذلك
ضمن منافسات اجلولة الواحد و الثالث� من مسابقات الدوري ا�متاز.
وحلـسـاب ذات اجلـولـة حقق فـريق الـكـهـربـاء الفـوز عـلى فـريق الـسـماوة
بـهـدف من دون رد في ا�ـبـاراة الـتي جـرت عـلى مـلـعـب الـتاجـي  �بـيـنـما
حسـمت نتـيجة الـتعـادل اإليجـابي بهـدف  مبـاراة الديـوانيـة والصـناعات

الكهربائية التي احتضنها ملعب الصناعة.
ومن جـهـة أخـرى أسـنـد االحتـاد اآلسـيوي لـكـرة الـقـدم مـهـمـة حتـكـيـمـية
حلـكم الـوسـط زيـد ثـامـر ومــسـاعـد احلــكم أكـرم عـلـي لـقـيــادة مـبـاريـات
اجملمـوعة اخلامسة  من التصـفيات اآلسيوية ا�ـزدوجة التي ستنطلق في
الـعـاصـمة الـقـطـريـة الدوحـة لـلـفـترة من الـثـالث حـتى اخلـامس عـشر من
شـهـر حزيـران ا�ـقبل. وأكـدَ رئـيس جلنـة احلـكام في الـهـيئـة الـتطـبـيعـية�
عالء عـبـد الـقـادر أن االحتـاد اآلسـيـوي أرسل إشعـاراََ رسـمـيـاََ بـتـكـليف
احلكـم� زيـد ثامـر وأكرم عـلي لـلمـشاركـة في قـيادة مـباريـات اجملمـوعة
اخلامسـة للـتصفـيات ا�زدوجـة التي تضم مـنتخـبات قطـر وعمان والـهند
وبنـغالديش وأفغانستان. واختتمَ رئيس جلنة احلكام حديثه بالقول ثقتنا
عاليـة بقدرات حكامنا في النجا�� وإثبات كفاءة وتميز احلكام العراقي�
في هذه احملـافل ا�همـة �ا �ـتلكـوه من براعةٍ في قـيادة ا�بـاريات الى بر
األمان� وأيـضا يعدُ هذا التـكليف دليالً على أحـقية حكامـنا بالتواجد في

أفضل البطوالت اآلسيوية والعا�ية.
rOKÝ ÊUD×� ∫WÝbŽ
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وتـــفـــقـــد اخلـــفــــاجي داري االيـــتـــام
ـــســنـــ في احملــافـــظــة لـــتــقــد وا
الـتهـاني بـعـيد الـفـطـر واالطالع على
احـتـيـاجــات الـشـرائح الـتي تـرعـاهـا
احلـكـومـة. كـمـا زار احملـافظ مـنـطـقـة
ـــهـــيــــديـــة وقـــضــــاءي اجلـــبـــايش ا
والــفــهـود  لالطالع عــلى اخلــدمــات
. وكشف واطن وتلبية احتياجات ا
احملــــافظ عن إجنــــاز مــــســــتــــشــــفى

ركـزي اجلـديد بـالـكامل الـناصـريـة ا
مــؤكــدا قــرب إدخــاله لـلــخــدمــة بــعـد
استـحـصال مـوافـقات وزارة الـصـحة
والـــبـــيـــئــة عـــلـى الـــتــشـــغـــيـل.وقــال
اخلفـاجي علـى هامش زيـارة قام بـها
ستشفى ان (االعمال االنشائية الى ا
والـفـنـيـة اجنــزت بـشـكل تـام من قـبل
ـنـفـذة لـلـمـشروع ولـم يبقَ الـشـركة ا
ــســتــشــفى لــيــقـدم ســوى افــتــتــاح ا
مـؤكدا ـواطـني احملـافـظة)  خـدمـاته 
ان (إدارة احملافظة سـتخاطب رئاسة
الـــوزراء ووزارة الــصــحـــة لــغــرض

حتديد موعد االفتتاح). 
oOI% …œUŽ≈

وكـان اخلــفـاجي قـد الـتــقى قـبل ايـام
برئـيس محـكمة اسـتئـناف احملـافظة
وبحثـا القضايا محمد حيـدر حس 
ـتظاهرين وايجاد اآلليات تعلقة با ا
. ـغـيـب إلعـادة الـتـحـقـيق في مـلف ا
وذكـر الـبيـان ان (اخلـفـاجي اسـتـقبل
في مكتـبه رئيس استـئناف احملـافظة
عروضة امام  وبحثا حل القضـايا ا
تـظاهـرين فضال احملاكم اخلـاصة بـا
ـغيـب وامـكانـية عن منـاقشـة ملف ا
ايجاد الـيات جديـدة إلعادة التـحقيق
ــتــظــاهــر ــلف وابــرزهــا ا في هـــذا ا
سـجــاد الـعـراقي). وتـفــقـد اخلـفـاجي
ركز اخملصص حلجر الوافدين من ا
الــهــنـد من أبــنــاء احملـافــظــة. واشـار
الـبــيـان الى انه (شــدد خالل الـزيـارة
على توفير الرعاية الصحية والطبية

البنى التحتية للمحافظة على ان يتم
دفع مبـالغـها من الـنفط) واضاف ان
(هذه مـذكرة أولـيـة تضـمنت مـشاريع
ــدرســيـة ــاء واجملــاري واالبــنـيــة ا ا
وخدمات الطـرق واجلسور ومشاريع
الـطــاقـة) مــشـيــرا ان (هـنــاك اتـفــاقـا
سـيتم بـحـثه مع احلـكومـة االحتـادية
وفق الــقــانـون مـن اجل اسـتــحــصـال
ـباشرة به). وافـقة النـهائـية لـيتم ا ا
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الــكـــامـــلـــة لـــكل الـــوافـــدين وتـــأمــ
احــتــيــاجــاتــهم بــشــكل يــضــمن لــهم
استقرار احلالة الـصحية والنفسي).
كما افتتح احملافظ  البناية اجلديدة
العـدادية ابـراهـيم اخلـلـيل في قـضاء
الشطرة بـعد اجنازهـا ضمن مشاريع
خـطـة تـنمـيـة األقـالـيم . ونـقل الـبـيان
عـن اخلــفــاجي الــقـــول ان (الــبــنــايــة
مـــؤلــــفـــة من 24 صــــفـــا مع قــــاعـــات
ريـاضيـة ومالحق خـدميـة مـتكـامـلة)
ــشــروع مــقــدمــة واضــاف ان (هــذا ا
درسية شـاريع ا إلجناز العـديد من ا
األخــرى قــريــبــا). واعــلــنت مــديــريــة
شتركة من زراعة ذي قار ان اللجنة ا
ائـية ـوارد ا قبل وزارتـي الزراعـة وا
اقــرت اخلــطـة الــزراعــيـة الــصــيـفــيـة

 . ساحة تعدت  177 الف دو
وقـال مــديـر زراعــة احملـافــظـة صـالح
هادي   في تـصريح امس ان (اخلـطة
ـقـتـرحة كـانت الـزراعـيـة الـصـيـفـيـة ا
ـســاحـة  18427 الف دو شـمـلت
ـســاحـة 13400 مــحـصــول الــشـلـب 
الف دو وذرة بـيــضـاء وخـضـروات
ومـحـاصيـل اخرى) الفـتا الـى (بحث
ـشتركة تفاصـيل اخلطة مع اللـجنة ا
و رفع  6500 الف دو من خـــطــة
ــــنـــــاطق شــــمــــال زراعــــة الــــشـــــلب 
النـاصريـة لتـصبح اخلـطة الـنهـائية
ــــســــــــــاحــــة اكــــثـــر من  177 الف

 .( دو
وكشف مصدر ثان  عن اكثر من الف

 wÐU d « rÝUÐ ≠ —U  Í–

أعـــلن مــحـــافظ ذي قــار أحـــمــد غــني
اخلفاجي عن توقيع مذكرة تفاهم مع
لتنـفيذ شركة سي بي بـي الصيـنية  
مشاريع البـنى التحتـية في احملافظة
مقابل النفط.وذكر اخلفاجي في بيان
تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان (مـــذكــرة
الــتــفـاهم الــتي جــرى تــوقـيــعــهـا مع
الـشــركـة تــضــمـنت إقــامــة مــشـاريع
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واطـن ان تـقـاليـد أالعـيـاد بدأت تـفـقد قـيـمـتهـا وتـبـادل التـهـاني ب رأى عـدد من ا
االقربـاء اصـبح عبـر مواقـع التـواصل االجتـمـاعي فقط. وقـالـوا في احاديث امس ان
اضي تـختلف عما عليه االن بسبب (اجواء وتـقاليد االعيـاد التي كانت تمارس في ا
اجرءات الـتبـاعد والوقـاية الـتي فرضهـا فايـروس كورونا اضـافة الى حـظر الـتجوال
ـنـاسـبـة الـذي منـع الكـثـيـرين من تـبـادل الـتـهاني او الـذي شـرعت به احلـكـومة قـبل ا

السفر الى اقليم كردستان).
مؤكـدين ان (اجلائـحة نـغصت عـليـنا
فرحـتـنـا باسـتـقبـال الـعـيد والسـيـما
بــعـــدمــا أدى الــتــراخـي في االلــتــزام
بـاإلجـراءات االحـتــرازيـة خالل شـهـر
رمـــضــان إلى ارتـــفـــاع مــلـــحــوظ في
مـــــعــــــدالت اإلصـــــابـــــة فـي عـــــدد من
احملافـظات) الفت الى ان (األسواق
ــراكــز الــتـــجــاريــة كــانت تــشــهــد وا
تـبضـعـ قبـيل أيام من اكتـظاظـا بـا
قدوم الـعـيـد لكن احلـال االن اخـتلف
كـثـيـراً بـعـدمـا تـغـلـبت عـلـيـهـا أجواء
رمـــضــان الـــهـــادئــة في مـــحـــال بــيع
البس واحللويات على غير العادة ا
اذ ان اجــواء الــعــيـــد كــانت تــتــمــيــز
مارسـات وعادات اجتماعية سابقا 
تـمتـد عـلى طـوال تـلك األيـام بـتـبادل
التـهـاني ب األقـارب وأبـناء األحـياء
ــــنـــاطـق واخلـــروج إلـى األمـــاكن وا
تنزهات العامة وتـناول الطعـام في ا
ــواطــنـون ان ـطــاعم) واضــاف ا وا
(مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي رغم
انـهـا قـلـلت فـرصـة الـلـقـاء وتسـبـبت
بفـتـور وجفـاء بـ األهل لـكن اجليل
اجلديد يعتمـد على هذه الوسائل في
ــــنـــاســـبـــات فـــا تــــبـــادل الـــتـــهــــاني
االجـتـمـاعيـة الـتي نـعـتـز بـيـهـا تـفـقد
قـيـمـتـها االن ونـتـمـنى ان تـسـتـعـيـد
ـقـبـلـة اإلرث الـذي تـربـيـنـا األجـيـال ا
عــلــيه). وبــرغم الــتــشــديــد الــوقــائي
والصحي في البالد اال ان منتجعات
ومــصــايـف الــســلــيــمـــانــيــة امــتالت
بـالــسـيــاح الـقـادمــ من مـحــافـظـات
وسط وجــنــوب الــعــراق بــرغم قــرار
وزارة الـداخـلــيـة في إالقــلـيم بـإغالق

عابر. ا

وفق احـصـاءات دائــرة الـسـيـاحـة في
مــحــافـظــة الــســلــيـمــانــيــة فــأن عـدد
الــســائـحــ الــقــاصــدين حملــافــظـتي
الـســلــيـمــانـيــة وحـلــبـجــة إلى جـانب
رابـرين وكـرميـان في عـيـد الـفـطـر بلغ
نـــحـــو الف ســـائح بـــيـــنـــهم  90 ألف
ســائح قــدمــوا من مــحــافـظــات وسط
وجنـوب العـراق.وانـشغـلت الشـركات
الــســيــاحــيـــة في االقــلــيم خالل أيــام
الـعـيــد بـالـتــجـول وتـنــظـيم الـرحالت
ـنتجعات صايف وا السياحـية إلى ا
في مـــخـــتـــلـف مــنـــاطـق كـــردســـتــان.
ــصـايف إقـبـاالً أقلً وشـهـدت بـعض ا
ـناسبات السابقة مقارنة باألعياد وا
مــنــهــا مــصـــيف بــيــخــال في قــضــاء
سوران الـتـابع حملـافظـة أربـيل حيث
تبعة في منعت اإلجراءات الوقائـية ا
أربــيل ضــد كـورونــا تــوجه الــســيـاح
ـــا أثــــر عـــلـى أصـــحـــاب إلــــيـــهــــا 
ـوجودة في ـنـتجـعـات ا صـايف وا ا
احملــافــظــة. ووفق إحــصــاءات دائــرة
الـــســــيـــاحــــة في أربـــيـل وصل عـــدد
الـسـيـاح في حـدود احملـافـظـة إلى 10
آالف شــخص أغــلـــبــهم قــادمــون من
مـــحـــافـــظـــات إالقـــلـــيم. وأكـــد مـــديــر
السيـاحة في روانـدوز أن (السـائح
الـــقــــادمـــ إلـى أربـــيل هـم من داخل
رافق الـسيـاحية إالقليـم ويقصـدون ا
الداخـليـة الـتي شكـلت عـائداتـها أقلً
مقـارنة بـالعـائدات الـتي تتـحصل من
السـائحـ القـادم من خـارج حدود

كردستان). 
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وسـجلت احـصـاءات مـحـافـظـة دهوك
ارقامـاً مـنـخفـضـة في نـسـبة الـسـياح

ومئـتـان موظف انـخـفضت حـوافزهم
الشهـرية الى النصف  بسبب اغالق

مصفى احملافظة.  
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ــصـدر ان ( 1227 مـوظــفـا في وقـال ا
انـخـفـضت مـصـفى ذي قـار الـنـفـطي 
حــوافـــزهم الــشــهــريـــة الى الــنــصف
بــســبب تــوقف االنــتــاج) مــؤكـدا ان
ـقبلة (التخفـيض سيستـمر لالشهر ا
اذا مــــا اســــتـــــمــــر االغالق مـن قــــبل
) ولفت ـطالب بـالتعي احملتج ا
ـــــوظـــــفـــــ داخل الـى ان (بـــــعـض ا
صفى وصلت نسبة االستقطاع من ا
ـــالــــيـــة الـى نـــحـــو 70 حـــوافــــزهم ا
ــئـة). وخـصـصت االمــانـة الـعـامـة بـا
جمللس الوزراء  ثالثة مليارات دينار
لـتبـطـ شـطي الـشطـرة والـكـسر في
احملــافـــظــة. وقــال بــيــان لالمــانــة ان
(مـــجــلس الـــوزراء خــصص تـــســعــة
ـائية وارد ا مليـارات دينـار لوزارة ا
ــائـي في عــدد من ـــعــاجلــة الـــشح ا
احملــــافــــظـــات) واضـــاف ان (ثـالثـــة
مــلــيـارات ديــنــار خـصــصت ألعــمــال
تبطيـن شـطـي الـشطـرة والكسـر فـي
ذي قــار وتــأهـيــلـهـــمـا) مـشــيـرا الى
(تــخــصــيص مــبــالـغ اخــرى ألعــمــال
نـــصـب مـحــطـــات ضـخ جــديــدة مـع
ــــة فـي تـــأهـــيـل احملـــطـــــات الـــقـــد
احملـافــظــات وصـيــانـتــهــا فـضال عن
رفـع التـرسبات الـطيـنيـة والـغريـنيـة
مـن مـقـدم سـدود محافظـة ديـالـى).  d…∫ محافظ ذي قار مع وفد شركة سي بي بي الصينية c  lO uð
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كل دولـة عربية او اسالمية تشكل تهـديدا محتمال على ( اسرائيل ) راهنا او
مـستقبال   البد أن تُدمـر  وان تُعاد الى عصر ما قـبل الصناعة  ويجب أن
ـعافاة  وأن يـسلط على قـيادتهـا اجلهلة  يـتة وال هي با تـظل عليـلة ال هي با
ـتون صـيـريـة  او الـذين ال  او من الـبـعـيدين عـن ثوابت االمـة وقـضـايـاهـا ا
بـصلة لإلدارة الرشيدة للدول  فـفي ذلك تمزيق للمجتمـعات وتخريب للبلدان
نـظور الـصهـيوني األمـريكي لـلمـنطـقة  بل حـتى الذين مـدوا يد  هـكذا هـو ا
سـتـد لم يفض الـسالم لـهم  متـذرعـ بحـلـول أوسلـوا  او ان الـصـراع ا
ــغــتـصب مـن األرض او حتـقــيق الــسالم الــدائم  او ان الـذين الى حتــريـر ا
نـأى عن هذه النظرة تـولوا ادارة القضيـة الفلسطـينية فاسـدون  لن يكونوا 
 وسـيأتي الـيوم الـذي تتـكرر بـه مقـولة الـقذافي بـعد اعـدام صدام بـأن الدور
سـيأتي علينـا الحقا . وما تـنبأ به حدث له  وبـعده صالح  وكان من اخملطط
ـــصــيـــر نـــفــسه بـــشـــار األســد  لـــوال تــدخـل الــروس  وتـــبّــدل أن يـــطــول ا
االسـتراتيجيات  ولم يرتق حال أي من الدول العـربية التي مستها نسائم ما
يـسمى ( بالربيع العربي ) وهي خير مثال على ما يراد لألمة أن تكون عليه .
ولن تـتأسف الـشعـوب على مـا سيـطـولهم من مـصيـر  كمـا لم يتـأسفـوا على
انهـيار الدكتاتـوريات واألنظمة الفـاسدة التي اتخذت من الـقضية الفلـسطينية
ذريـعة إلحكام سيطـرتها على السلـطة  وظلت شعارا على مـدى سبع عاما

 بينما أذاقوا الناس األمرين قتال وتشريدا .
غتصب لشرف االمة أن يسود  وأن تكون له اليد الطولى يُـراد لهذا الكيان ا
ـنطقة  ويعـمل على حتويلهـا الى كيانات صغـيرة متصارعـة ليتمكن من في ا

قدراتها وقتل ارادة النهوض فيها  . التحكم 
ويـكـشف هـذا عن ان الوطـن العـربي يـربـطه مـصـيـر مـشتـرك  وكـنـا سـمـعـنا
صـالح  وقـصر وقـرأنا هـذا الـكالم من عـقود  لـكن الـتفـكـير بـالـضـيق من ا
الـنظـر  والتـضحـية بكـل شيء من أجل البـقاء عـلى رأس هرم الـدولة  وعدم
ـهـ  الذي ذل والـضـعف ا ـان احلـقيـقي بـاألمـة أدى الى هـذا الـواقع ا اال
ن يـسمون أنفسهم قادة االمة الى مستوى اخلوف حتى من الشجب وصل 
ـنـهـجة تـرتـكب بحق شـعـبـنا الـعـربي في فلـسـط واالسـتنـكـار ازاء جرائم 

احملتلة .
يُـدرك جميع من تـسلطـوا على رقاب الـشعب العـربي هذه احلقـائق البديـهية 
ولـكن كل يحـاول بـطريـقـته ابعـاد الـنار عـنه ولـو الى حـ  وعنـدمـا يشـعرون
بـاقتراب النهـاية  يقدمون الـتنازالت تلـو التنازالت  ولكن سـيأتي اليوم الذي
لن تـفيد فـيه التـنازالت عـلى كثـرتهـا  متنـاس تـلك الشـعارات الـتي صدعوا
بـها رؤوس النـاس  وأحيـانا يغض األعـداء  النـظر عن بعـضهم لـزمن مع 
ـحاكـمة ـتـميـز منـهم  بيـنـما يـسحـل البـعض اآلخر بـطـريقـة مهـيـنة  ويـقتل ا
صـوريـة على قـضـيـة مـحلـيـة دون الـسـمـاح له باحلـديث عن أسـرار الـقـضـايا

الكبرى .
قرب منهم ( إلسـرائيل ) والبعيد  طال الزمن هـذا ما ينتظر جميع حـكامنا ا
ا ظل اخلـنـوع والضـعف مسـيـطرين  وال مـجال لـلخالص من او قـصر  طـا
أساويـة اال باستـنهاض الـهمم ورفض الهـوان واالستناد الى هـذه النهـايات ا
ـقدورها ـان بقـدراته  وهي قدرات مـتنـوعة وغـير مـحدودة  و الـشعب واال

وضع حد للعدوان والظلم .
ومـا يـقـوم به أبـطـال غـزة في تـصـديـهـم لـلـجـرائم الـبـشـعـة الـتي تـرتـكب ضـد
الفـلسطـيني عـلى بساطة امـكانياتـهم قياسـا بإمكانـيات العدو  دلـيال قاطعا
عـلى قــدرة الـعــرب عــلى قـهــر عــدوهم  فـمــا بـالـك لـو حــشـدت قــدرات االمـة
ـة راسخـة  فال شك في ان الـنـصر مـتـحقق  جـميـعـهـا وبنـيـة صادقـة وعـز
ـبـادرة الـعـربـيـة الـتي لم وسـيُـجـبـر الـعـدو عـلى الـرضـوخ لـلــسالم في اطـار ا
اذا ? بادرات الدولية   يـحترمها مثلما أدار ظهره للكثير من ا
ألنـها ال تتوافق مع نهجه التوسعي الذي لن يقف اال عند
الـفرات والـنـيل ال سامح الـله . وبـدل أن يوقف حـكامـنا
هذا النهج الظالم بفعل تاريخي  يحشدون شجاعتهم
وطـاقــاتـهم عـلى تــهـد بـلــدان اخـوانـهـم  واسـتـبـدال

عدوهم احلقيقي بآخر من األشقاء او األصدقاء  

قبل. سيستأنف عاموده األسبوعي األحد ا

كالم أبيض
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من مـنـا ال يـتذكـر االنـتـخابـات الـتي جـرت في عام 2018 وكـيف كـان االقـبال
ــطـلـوب او كــان اقـبـاال ضـعــيـفـا.ومع ان الــتـقـديـرات ـسـتـوى ا عـلـيـهــا دون ا
ـئـة فـان هـناك من احلـكـومـيـة آنـذاك حتـدثت عن مـشـاركة وصـلت الى  40 بـا
ئـة. وكمـا نتـذكر نـحن عاشـقو حتـدث عن نسـبة مـشاركـة لم تصل الى 20 بـا
الـتـغـيـيـر عـبـر صـنـدوق االنـتـخـاب ان تــدقـيـقـا جـرى بـسـبب حـدوث عـمـلـيـات
ـهـمـة.ثم حـدث مـا هـو اغـرب حـ حـرقت تـزويـر,وعـ قـضـاة لـلـقـيـام بـهـذه ا
راكز التي جمعت فيها صناديق االقتراع,وتصاعد دخان صـناديق في احد ا
زيد عن تلك احلادثة. اصـوات الناخب احملترقة الى االعـلى دون ان نعرف ا
انـا في الواقع اعيد تفاصيل تلك الذكرى,وهي مـوجودة كما حدثت في مواقع

اخبارية كثيرة.
 اظن ان هــنــاك من يــتــخــوف ان تــتــكــرر جتــربــة عــام  2018مــرة اخــرى في
االنـتخابات التي حدد موعدهـا في تشرين االول من هذه السنة.على االقل اال
ـشـاركـة قـلـيـلـة كـمـا حـدث في ذلك الـعـام.لـذلك جنـد الـدعـوات تـكـون نـسـبـة ا
تـصدر من هنا وهناك لـتحديث سجل النـاخب للمشاركة بـقوة في االنتخابات

القادمة.
ـا سيـقع مسـتقـبال فلـست كاهـنا في مـعبـد قد لـكني  ال اسـتطـيع التـكهن 
اتـمنى ان يكـون هناك تـغيير حـقيقي يـقلل من جـمود الوضع الـسياسي الذي

واطن. ا يتحمل ا طال اكثر 
ــواطــنــ يــذهــبـون الـى االنــتــخـابــات وكــأنــهم ـكـن ان جنــعل ا  اذن كــيـف 

يشاركون في عرس وطني بكل ما في الكلمة من معنى.?
واطن او ذاك بـتـحديث بـطـاقته االنـتـخابـيـة وهو     هل يـكفـي ان يقـوم هـذا ا
يـفكـر مسـبقـا بان هـذه االنتـخابـات كسـابقـاتها,ولن حتـمل اي شيء جديد.ان
ـشـكـلـة تــكـمن في ذاكـرة الــنـاس الـسـيـاســيـة الـتي امـتـألت بـكالم الـفـسـاد ا

صالح الشخصية. واحملاصصة,وغلبة ا
ــواطـن لم يــحس وهــو يـــذهب لــعــمــلـــيــة االقــتــراع انه ــؤسف ان ا     ومـن ا
انــتــصــر.هـنــاك شــعــور بــخـيــبــة امل يــلــمــسـهــا جــيــدا في اداء احلــكــومـات
واطن الـتزام ان يقوم بدوره في الـسابقة.ومع ذلك يـبقى امام ا
ـثـله بــعـيـدا عن ايـة مـسـمـيـات حـزبـيـة او انـتـخـاب من 
طـائفية.وهذه مهمة ليست سهلة لكنها معركة فريدة من
ـواطن عـلى ذاكــرته ويـسـعى نـحـو نـوعـهــا ان يـدوس ا
الـتغيـير احلقيـقي في ظل وضع سيـاسي وامني نعرفه

جميعا.   
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ـــنــــاســـبــــة عـــيـــد والــــصـــديـــقــــة 
الــفـطـر.وذكـر الـبــيـان ان (الـكـاظـمي
ـناسبـة الطـيبـة باسم تمـنى بـهذه ا
الـــعــراق دوام األمـن واالســـتـــقــرار
والـــرفـــاه واســـتـــمـــرار الـــعالقـــات
ــتـــمــيــزة بـــ الــشــعـب الــعــراقي ا

نطقة كافة). وشعوب ا
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مــبــيــنــاً ان (رئــيس الــوزراء تــلــقى
ــقــرونــة بــالــتــمــنــيـات الــتــهــانـي ا
الصادقـة باالزدهار والـتقدم لـلعراق
حــــكـــومــــة وشــــعــــبــــا) وتــــابع ان
(الـــكـــاظــمـي تــبـــادل الـــتــهـــاني مع
لك سـلـمان بن الـعاهل الـسـعـودي ا
عــبـــد الــعـــزيــز آل ســعـــود وعــاهل
ـلك ـمـلـكــة األردنـيـة الـهـاشــمـيـة ا ا
عبـدالله الـثاني بـن احلسـ وأمير

ـســارات الـتي حــصـلت تــصـحــيح ا
ــاضـــيــة). وزار خالل الـــســنـــوات ا
الزم الــكــاظــمي عــوائل الــشــهـداء ا
أول ابــو بـــكــر الـــســامـــرائي وعــلي
ـنـتسب في زهـراو نـدى السـاعـدي ا
وكالة استخبارات وحتقيقات وزارة
الـــــداخــــلــــيـــــة وعالء زهــــراو نــــدى
الساعدي الذي استشهد في تكريت
اثناء مداهمة فلول داعش كما تفقد
عـائــلــة الـشــهـيــد وسـام الــتـكــريـتي
ـنـتـسب جلـهـاز مـكـافـحـة االرهاب ا
وعائلة الـشهيد الـلواء عباس حسن
جبـر احلـميـدواي/ احلشـد الشـعبي
الــــذي اســــتــــشـــــهــــد في نــــاحــــيــــة
الـــضــلــوعــيـــة. وتــبــادل الـــكــاظــمي
التهاني والـتمنيات والـتبريكات مع
عــدد من رؤســاء الـــدول الــشــقــيــقــة
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أكد رئيس مجـلس الوزراء مصطفى
الـكــاظــمي حــرص احلــكــومــة عـلى
حـقن دمــاء الــعــراقـيــ مــشـددا ان
قـبلـة ستكـون مرحلـة بناء رحـلة ا ا
واعـمار. وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس إن (رئـيس الـوزراء تفـقـد عددا
مـن عــــــوائل الــــــشـــــــهــــــداء الــــــذين
استشـهدوا دفاعـا عن وحدة العراق
وامن شــعــبه) وأكـــد الــكــاظــمي أن
(احلـكومـة حـريـصة عـلى حـقن دماء
ابـنائـها وتـبـذل اقصى اجلـهود من
اجل امن واستـقرار البـلد كـما شدد
قـبلـة ستـخصص ـرحلـة ا على ان ا
لـلـبنـاء واالعـمـار من أجل غـد افضل
للـعراق وشـعبه ولن نـسمح بـتكرار
ــــاضي ونــــعــــمل عــــلى اخــــطــــاء ا

خالل عيـد الـفطـر مـقارنـة مع االعوام
ــاضــيــة ولم يــصل عــدد الــســيــاح ا
الـقـادمـ إلى احملــافـظـة الف سـائح.
واكد مديـر دائرة السـياحة في دهوك
أن (هذا الـقـرار أثر بـشـكل كبـيـر على
الـسـيـاحـة في دهـوك حـيث أن أغـلب
سـكـان احملـافـظـة يـعـمـلون فـي مـجال

السياحة). 
وشــهـدت بــغــداد مــحـافــظــات اخـرى
سلـسلـة من احلـرائق خالل العـيد اذ
دني عوائل اخلت فرق انقاذ الدفاع ا
من بـنــايـة مــكــونـة من ثالثــة طـوابق
مضافـاً اليهـا طابق الرابع مـشيد من
ألـــــواح الــــســـــنــــدويـچ بــــنـل ســــريع
االشتعال ومـتخذ كــمعمل في مـنطقة
الـكـرادة رخـيـته مــخـالف لـتـعـلـيـمـات

السالمة الـصادرة من مـديريـة الدفاع
ــدني . فـــيــمــا نــفـت شــركــة تــوزيع ا
نـتـجات الـنـفطـيـة حدوث اي حـالة ا
حريق في احملطات العاملة في بغداد

وعموم احملافظات. 
وقـال رئــيس مــجـلـس ادارة الـشــركـة
حـــســــ عـــبـــود فـي بـــيـــان امس ان
عـلـومات الـتي حتـدثت عن نـشوب (ا
حريق في مـحطـة احلـرية في مـنطـقة
الـكـرادة ال صـحــة لـهــا وان احلـريق
انــدلـع في بــنـــايــة مــجـــاورة تــابــعــة
ذكورة للبريد) وأضاف ان (احملطة ا
حديـثـة التـأهـيل وخضـعت لـلـتطـوير
الـــشــــــــــــــــــامل).  وأخــــمـــدت فـــرق
ــدني حـريــقــ في مـديــنـة الـدفــاع ا
ـحـافـظـة واسط.وذكـر بـيان الـكـوت 

لــلــمــديــريـة ان (احلــادث األول أنــدلع
بـغـرفـة حتـكم مــولـدة كـهـربـاء كـبـيـرة
ســـــحب مـع االسالك فـي مــــنـــــطـــــقــــة
الفالحـية ضـمن قضـاء الكـوت بسبب
تماس كهربـائي داخلي أخمد من قبل
مـفارز االطـفـاء في مـركـز العـزة بـهـمة
عـالـيـة وبـوقت قــيـاسي قـصـيـر ومـنع
توسع النـيران وانـتشـارها إلى الدور
الـــســكـــنـــيـــة اجملــاورة) وأضــاف ان
(احلـريق  الثـاني انـدلع بـعـجـلـة نوع
شـيـري قـرب سـيـطـرة كـوت - ذي قـار
ـــهـــنـــيــة ووقت و اخـــمــاده بـــكل 
قــيــاسي قــصــيــر حــال دون احــتــراق
العجـلة بالـكامل).  كمـا تمكـنت الفرق
في مـــحـــافــظـــة كـــربالء من إخالء 42
نـزيال والـسـيـطـرة عـلى حـادث حـريق

اندلع بفندق وعـمارة قيد االنشاء في
ـركـز احملافـظة. منـطـقة بـاب اخلان 
في تـطور طـالـبت مـفـوضـيـة حـقـوق
االنسان في العـراق احلكومـة بإلغاء
الـغـرامـات الـتـي فـرضت اثـنـاء حـظـر

التجوال.
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ــــفـــوضـــيــــة فـــاضل وقــــال عـــضـــو ا
الغراوي في بيان امس ان (الغرامات
التي فرضت خالل حظـر التجوال من
ـرور استهـدفت سائقي قبل مديـرية ا
الـــتـــكـــسي وذوي الـــدخل احملـــدود)
رور مطـالـبا رئـيس الـوزراء ومديـر ا
العام (باطالق مبادرة انسانية اللغاء
الـغـرامـات الـتـي فـرضت اثـنـاء حـظـر

التجوال). 

دني تسهم في إخماد حرائق عدة خالل عيد الفطر oz«dŠ∫ فرق الدفاع ا

الــكــويت نـواف األحــمــد الـصــبـاح 
وأمـير قـطر تـمـيم بن حمـد آل ثاني
ـلك حـمد ـلـكة الـبـحـرين ا وعـاهل 
بن عــيــسى آل خــلــيــفــة والــرئــيس
ــصــري عـبــد الــفــتــاح الــسـيــسي ا
والـــــرئــــيس الـــــتــــركي رجـب طــــيب
أردوغـــان ورئـــيس وزراء الـــكـــويت
الـشــيخ صـبــاح اخلـالــد الـصــبـاح)
مشيـرا الى ان (قادة الدول الشـقيقة
والـصــديـقـة عــبـروا عن تــمـنــيـاتـهم
الـصـادقـة لـلـشـعب الـعـراقي بـالـيُمن
والرخاء وأن تنـعم كل الشعوب في
نطقة باألمن واالستقرار والتنمية ا
ـستـدامة وأن تـتـجاوز الـتحـديات ا
عــبـر الـتـواصل اإلنــسـاني وتـدعـيم
الــسالم وتــوثــيق عُــرى الــصــداقــة
ا فيه مصلحة اجلميع).  والشراكة 
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ربي والناشط عميد اسرة السادة انتقل الى رحمة الله ا
رحوم قدسة ا آل الشامي واحد اعمدة مدينة كربالء ا
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ونتقدم بـأحر التعـازي الى كل من االستاذ الدكـتور لبنان
الـشـامي والـدكتـور كـاظم الـشـامي ابنـاء شـقـيـقته عـقـيـلة
ـرحـوم هـاتف الـشـامـي .. تـغـمـد الـله الـفــقـيـد بـرحـمـته ا
الـواسـعــة واسـكـنه فــسـيح جـنــانه والـصـبــر والـسـلـوان

قدسة. لذويه واصدقائه واهالي كربالء ا
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خلـصت دراسـة بـريطـانـية إلى أن
احـــتــمـــاالت اإلصــابـــة بــفـــيــروس
كورونـا تـراجعت بـشـكل حاد بـعد
تـــلــقي اجلـــرعــة األولى مـن لــقــاح

"أسترازينيكا" أو "فايزر".
كـمــا أثـبت الـلــقـاحـان فــعـالـيـة مع
األشـخـاص الـذيـن تـزيـد أعـمـارهم
على 75 عاما والذين يعانون من
مــشــكالت صــحــيــة غــيــر ظــاهـرة

مقارنة باآلخرين.
كما رصدت الدراسـة التي قام بها
مكـتب اإلحصاء الـوطني وجـامعة

أوكسـفورد تشـكل استـجابـة قوية
ـــضـــادة في جـــمـــيع لـألجـــســـام ا
الــفـئــات الــعـمــريــة مع اسـتــخـدام

. اللقاح
ويــــســـتـــنـــد الـــبـــحث الـــوارد في
دراسـتـ لم تـتم مـراجـعـتـهـمـا أو
نــشـرهــمــا بـعــد عــلى اخـتــبـارات
لـــلــــفــــيــــروس شـــمــــلت 370 ألف
شخص من سكان بريطانيا وهي
واحـدة من أكـبــر الـدراسـات حـتى

اآلن.
وتـقــدم الـدراسـة مــزيـدا من األدلـة
الــفـــعـــلـــيــة عـــلى أن الـــلـــقـــاحــات

ستخـدمة في بريطـانيا للـحماية ا
من كـوفـيـد- 19فـعّـالـة في حـمـايـة
األشـــخـــاص من عـــدوى فـــيـــروس

كورونا.
فـي الــــــــــدراســــــــــة األولـى كــــــــــان
األشــخــاص الـذين حــصــلــوا عـلى
جــــــــرعــــــــة واحـــــــدة مـن لــــــــقـــــــاح
"أوكــســفــورد-أســتــرازيــنــيــكـا" أو
"فـايـزر-بـيـونـتـيك" هم الـفـئـة األقل
عــرضــة خلــطــر اإلصــابــة بــعـدوى
ـسـتـجــد بـنـسـبـة 65 في كـوفــيـد ا

ئة. ا
ـصـحـوبـة وتـراجـعت اإلصـابـات ا

حميد النايف

موضحاً  بأن الـوزارت أكدتا على
منع  الـزراعة  داخل حـدود االهوار
ــــهــــارب الــــفــــيــــضــــانــــيــــة  في وا
مــــحــــافــــظــــات واسط ومــــيــــســــان
الـبصـرة وديـالى  وذي قـار   فـيـما

اكــــدتـــا الـــوزارتـــ عـــلى  ألـــتـــزام
ـسـاحـات ـزارعـ والـفالحـ  بـا ا
ـقرة بـاخلـطة الـزراعـية األروائيـة ا
حــــصــــرأ  وحــــمــــلت الــــوزارتــــان
ـــســؤولـــيــة جــراء ـــتــجـــاوزين  ا ا
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أســـتــــعـــدادا لـــلــــمـــوسـم الـــزراعي
الصـيفي  اقـرار اخلطـة الزراعـية
لـلـمــوسم الـزراعي 2021 واوضح
الــنـاطق الــرســمي لـوزارة الــزراعـة
حمـيـد النـايف أن الـلجـنـة الدائـمة
ـــشــتـــركـــة بــ وزارتي الـــزراعــة ا
ـائـيـة اجـتـمـعت وبـكـافة ـوارد ا وا
اعضائها   من أجل مناقشة اخلطة
ـقـتـرحة من الـزراعـيـة الصـيـفـيـة  ا
قـــبـل وزارة الـــزراعــــة  لــــلـــمــــوسم
الـــــــــــزراعـي والـــــــــــبـــــــــــالـــــــــــغــــــــــة
ـــاً ولـــلـــمـــســـاحــات 1981981دو
رويـة (أنهـار و مـشاريع  أروائـية ا
ــــــؤشـــــرات وابـــــار  ) وحــــــسـب  ا

قترحة من قبل  مديريات الزراعة ا
في احملــافــظـات  اقــلـيـم كـردســتـان
وتــنـاول الــنـقــاش امـكــانـيــة أقـرار
ـقـترحـة من قبل وزارة سـاحات ا ا
ـروية انهار الزراعة   للـمساحات ا
وبـــــعـــــد ومـــــشــــــاريـع اروائـــــيــــــة 
اجـتــمـاعـات مـتـواصــلـة  خاللـهـا
ـــدمــجـــة لــكل تـــســلـــيم االقــراص ا
قـترح زراعتها من قبل ساحات ا ا
وخــلـــصت مـــديـــريـــات الـــزراعـــة 
االجـــتــمــاعــات الـى بــيــان ايــضــاح
ــائـيــة بـأن اخلـزين ـوارد ا وزارة ا
ـــــــائي احلـــــــالـي فـي الـــــــســــــدود ا
واخلزانات يـكفي  لـسد احتـياجات
وبـناء قـتـرحة  اخلـطة الـصـيفـيـة ا
عـلـى  مـا  عـرضــته الـوزارتــ فـقـد
ـسـاحـات جـرى االتـفـاق يـتـحـديـد ا
ـشـمولـةبـاالرواء للـموسم الكـلـية  ا
اً الصيفي والبالغة 1861587دو
بـــضــمـــنـــهــا 396650 دو تــزرع
ــحــصـول الــشــلب وعــلى حـوض
الــفــرات مــوزعــة عــلى مــحــافــظـات
الـــنـــجـف االشـــرف والـــديــــوانـــيـــة
ثنى وذي قار (ودائرة  البحوث وا
الزراعـيةعـلى نـهر الـفرات) ونـظرا
ـيـاه في سد النـخـفاض مـنـاسـيب ا
حـــمــريـن نــتــيـــجــة قـــلــة االيــرادات
ـائــيـة فـأن اخلـطــة الـزراعـيـة في ا
محافـظة ديـالى تقتـصر عـلى تأم

ـياه لـلـزراعة الـبـستـنـية حـصرا  ا
كما منع زراعة  مـحصول الشلب
عـلى حـوض نــهـر دجـلـة والـغـراف

جتاوزهم   كما ان الـوزارت  غير
مــلــزمــتــ  وغــيــرمــســؤولـتــ في
الــنــظــر  او الــتــرويج ألي طــلــبــات
بشأن الـتعويض  في حـالة  حدوث
اي مــخـالــفـة) .داعــيـاً اجلــمـيع الى

(االلــتـزام بــالـضــوابط الـقــانـونــيـة
ــــضي بــــهـــــذا الــــشـــــأن من اجـل ا
ــوسم زراعي يــســهم في تــوفــيـر
مـــــــرتـــــــكـــــــزات االمن الـــــــغـــــــذائي

.( للمواطن
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لم يـخب ظن أحـد األصـدقـاء عــنـدمـا جـاءنـا -مـطـلع الـعـام 2018م - نـبأ
تحدة إلى تعي السيد مارتن غريفيـثس مبعوثاً خاصاً ألم عام األ ا
اليـمن بخـلفـيته الـسابـقة في نـزاعات سـوريا الـتي لم تنـته وغيـرها (...)
شكل الـيمني وأطراف (الـيمننـة) سوف يرهقونه بأنه "سيعـجز عن حل ا
ويجعلونه يـعاني األمرين". مؤخراً أعـلنت اإلحاطة األخيـرة لغريفيثس عن
ـضـاعـفــة في الـشـهـور األشـد مـرارةً بـالــنـسـبـة لـه وهـو إحـبـاط جـهــوده ا
األخيرة (من يوليو 2020م حتى اآلن) بغيـة حتقيق الـسالم لليمن. وواقع

أن "األطراف (ليست) بصدد إبرام اتفاق".
برغم ما تـضمـنت إحاطـته األخيـرة من إعراب عن اخلـيبة لـكنـها تـضمنت
كذلك تـفاؤله حـتى اللـحظـات األخيـرة بحل األزمـة اليـمنـية ويـوالي دعوته
إلى وقف الــنــار في الــيــمن وأنـه يــنــتــوي دعــوة األطـراف الــيــمــنــيــة إلى

"االجتماع وجهاً لوجه" بلقاء مباشر.
ـي إلى مــنــاطق األزمــات الــســاخــنــة وأطــرافه يــكــتــشف كل مــبــعــوث أ
شتغلـ بالتنافر الفكري والـفطري أن "ليـسَ صـعباً لقـاؤنـا شتعل وا ا

عاناة. .. باإلنسـانِ" ولذا تستمر ا .. بلْ لقاءُ اإلنسـانِ بإلهٍ
بعوث ي تنـجم غالبـاً عن عدم تفهـم طبيعـة دور ا ـبعوثـ األ ومعاناة ا
ي كموظف دولي و"وسيط سالحه التفاؤل" يهتم ببلوغ هدف منظمته األ
الدولية وبصرف الطرف عن هذا يظل كل مـبعوث بكل تفهم يتجشم عناء
عدم التـفهم. فـيلـتقي كل مـبعـوث وآخرهم غريـفيـثس كل األطراف الـيمـنية
قدرة ومـدعيها عنـية الفـاعلة منـها واخلامـلة ذوي ا واإلقليمـية والدولـية ا
وحتى فاقـدي احلضور الـسياسي واالجـتماعي. ويـحوز دعم سفراء دول
ـســتـوى من احلــمـاس يــسـتــوي في ذلك الـدعم مـجــلس األمن وبـنــفس ا

عنية باليمن. واطنهم البريطاني مع دعم بقية الدول ا البريطاني 
ـنـوال إلى أن أصدر إحـاطـته األخـيـرة (أو قبل اخلـتـامـية بقي عـلى هـذا ا
ـا يـنـتويه مـن جهـد وفـقـاً إلحاطـته) إلى اجـتـمـاع مـجلس األمن 12 نظـراً 
مايـو والتي لم تـختـلف عن اإلحاطـة األخيـرة (وظروفهـا كذلك 27 فبراير
2018م) لسـلـفه إسـمـاعيل ولـد الـشـيخ أحـمد (وزيـر خـارجـيـة موريـتـانـيا
حاليـاً) في إدانة تـطرف موقف جـماعـة أنصار الـله (احلوثـيون) وتصـعيد
وقف الـعسـكـري على تـخوم مـحـافظـة مأرب شـرقي صـنعـاء (آخر عـهد ا

حافظة احلديدة غربي صنعاء).  ولد الشيخ كان التصعيد 
عروضة بادرات ا وازية جلهوده وا وبينما يثني غريفيثس على اجلهود ا
شترك الذي ظل يجاهد في سبيل إقراره طوال بجانب مشروع اإلعالن ا
ـبرم في ديسمبر العام الكوروني من بـعد تعثر تـنفيذ اتفـاق استوكهولم ا
2018م (علـى غرار تـعـطـيل جـمـيع األطـراف خارطـة ولـد الـشـيخ من بـعد
مفاوضات بيال ديسمبر 2015 م) لم تبدِ اجلماعة كما هو ملحوظ حتى
ـبــادرات واجلـهــود حـتى الــعـمــانـيــة حـيث اآلن جتـاوبــاً مع أي من تــلك ا
يـجــدون عـلى أرضــهـا مـتــنـفــسـاً خــارج اخملـنق الــيـمـنـي وال مع لـقـاءات
بادرة السعودية وعرض ولي العهد تقد بعوث األميركي ليندركينغ وا ا
الـدعم االقـتــصـادي "وكل مــا يـريـدونه مــقـابل وقف إطالق الــنـار من قـبل

احلوثي" حسب آخر تصريحات األمير محمد بن سلمان 27 أبريل.
وأخيـراً وُدع غـريـفـيـثس بعـدم الـلـقـاء من جـانب احلوثـيـ كـمـا ودع ولد
جامـلة احلوثيـ وتبنـيهم من قبل الشيخ من قـبل. بعدمـا كانا مـتهمـ 

. تفاعل بعض ا
ـبادرات واجلهود ي وعدم لـقياهم وجتـاوبهم مع ا ـبعوثـ األ إخفاق ا
بـعوثـ الـبتـة قد يـحرج من تـسبـبوا في بـادرات وا ال يحـرج أصحـاب ا
اإلخفـاق والفـشل هذا إن كـان ثمـة شعور وإحـساس.. والـله بخـلقه أدرى

وأعلم.
ي الـذين يغـادرون مهـامهم يـتكرر وفي كل خطـبة وداع للـمبـعوثـ األ

نية قولهم بأنهم وسطاء واحلل والتفـاوض مسئولية 
عنـي اليـمني بـالدرجة األولى. وهذا ومسئولـية ا
صـــحــــيح. وإن لم يــــأتِ احلل الـــيــــمـــنـي الـــيـــوم
وتقـلصت فـرص "لقـاء اإلنـسان الـيمـني باإلنـسان
اليـمني" حالـياً فـسيـكون الـلقـاء غداً أو بـعد غد..

وليس الرهان أبداً على متخلٍ عن إنسانيته.
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ظلمة) وما قبلها  شاع في كتابات ما يطلق عليه مؤرخو االدب (الفـترة ا
االلــتــزام بــاســتــخــدام الــسَــجْع الى درجــةٍ زاد بــهــا عن احلــدّ فــأصــبح

مبغوضا..!!
ـؤلف يـختـار السم كـتابِهِ عـنـوانا يـحـفظ السـجـعة فـانْ كـان كتـاباً وكان ا
فقـهيـا يبـحث في مـسألـة الديـون مثال سـمّـاه (قرّة الـعيـون في حلّ أسرار

الديون) ..!!
وان كان كتابه متعلقـا باحلديث عن الطعام سمّـاه (حن البطون الى لذيذ

طعام الصحون)
وهكذا ..
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ويحلو السجع حينما يأتي عَفْوَ اخلاطر ودون قصد وتعمد .

أمّا ح يأتي بـعد تفكـير كبيـر والتقاط مدروس لـأللفاظ والتعـابير  فانه
قد ال يكون مقبوال ..!!

ـتـعـمـد والـسـجع الـعـفـوي  هـو الـفـارق بـ الورد والـفـارق ب الـسـجع ا
الطبيعي والورد الصناعي .

والشاعر يقول :
يصنعُ الصانعونَ وَرَدَاً ولكنْ 

زهرةُ الروضِ ال ُتضارعُ شَكْال 
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ــوسـوم بـ وقـد أهــدى اليّ االســتـاذ عــمـر عــلي حــيـدر مــشـكــوراً كــتـابه ا
(مذكرات شيخ جـامع) فوجدته عاشـقا للسـجع وحريصا عـلى استخدامه

في مواضع عديدة مِنْ كتابه : 
منها مثالً قوله :

ــؤجـجّـة  "ولم أجب الـســؤال حـرصـاً مــني عـلى عــدم تـوتــيـر األوضـاع ا
عججة .." دججة واألجواء ا رجرجة والنفوس ا واألحوال ا

وقوله مثال :
"أو يجيبوا عليها بلسان واثق مِنْ علم سابق واطالع مستمر الحِق "

ومن قبيل قوله :
(أعان الـله شيـوخ اجلوامع وأبـعد عـنهم الـنفـوس الطـوامع  وحفـظهم من

صيبات الهوامع  والف اللوامع  واحملن القوامع  واآلالم الدوامع" ا
ومن قبيل قوله :

ـعوقة  والبلوى زوقة  والطلة ا شـاهدين بتلك الصـورة ا (الظهور أَمامَ ا
طوقه ..) ا

ومن قبيل قوله :
(ان الفضيـحة ستـكون كتلـة هائلـة من القهـر  وجاثمة عـلى الظهـر وماثلة

مدى الدهر .." 
واين هذا من قوله :

(ال حتــتــاج خُــطب اجلــمــعــة الى الــهــمــز والــلــمــز والــطــعن فـي الــعــلــمـاء
ا حتـتـاج الى تربـيّة الـنـاس وتأديـبهم  ألنّ واجملتـمعـات واحلـكومـات وا
رسالة شيخ اجلامع أنْ يكـون مربياً لهم  قـريباً من همومـهم مُطلِعاً على

أحوالهم  رحـيماً بـهم  وليس مـهيجـا مُنَـفِرّا مُقـنِطاً
مستعرضا ) 

فقـد كـتب هـنـا دون أنْ يعـمـد الى اسـتـخدام شيء
من السجع على االطالق.

وجاءت عبارته وافية كافية .
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بغداد

تــــلــــعــــفــــر اوال ( 80 كـم عن
ـوصـل )  وسـنـجـار ثـانـياً ا

وصل ) . (125 كم عن ا
U d c «

والــكــوســتـر تــنــهب الــطـريق
مـــتــجــهـــة غــربـــا  اشــعــر ان
الــذكـريــات قـد غــادرت وسـادة
النسيان . نعم  .. هذا الطريق
اعـــرفه جــيـــدا . وقــد ســلـــكــته

. االولى : مرت
مـسـاء السـادس من كـانون اول
1995. يـــومـــهـــا كـــنـــا نـــغـــادر
ــــوصل بــــاجتـــاه تــــلـــعــــفـــر . ا
االعـالمي حـسن الــركــابي خـلف
مـقود الـسيارة  والـنسابـة ثامر
الـــعـــامــري الـى جــانـــبه. وكـــنت
ثـالـثـهـمـا. في ذلك الـتـاريخ  كـنا
مـــتـــوجــهـــ الى بـــيت احملـــامي
واالديـب  عــلـي الـــتـــلــعـــفـــري في
مـديـنة تـلعـفـر. ليـلتـهـا بتـنا هـناك
ة مـنه . توجهت الى بـضيافـة كر
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االسـتشـهاد . وفي كل
االزمـــــــــــنــــــــــة  دافـع
االعـــافـــرة عن شــرف

القلعة.
ومـن هـؤالء االعـافرة
: عـــــــلـي الــــــشـــــــيخ
ابراهيم التـلعفري .
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ـرة الثانية التي وا
كــنـت اسـلـك فــيــهـا

هـذا الطـريق  كانت من بـعد ظـهر يوم
ـديـنـة  2018 /30/9  كــنت في زيـارة 
تـلـعفـر  لـلقـاء مـثقـفـيهـاواجـراء حوار
مـعـهم . ومـسـاء االول من تـشـرين اول
2918 (الـــيــوم الــثــانـي لــوصــولي ) 
عـقـدتْ نـدوة في تلـعـفـر حتدثتُ فـيـها.
ووقــعتُ بــعض كـتــبي . كـانت الــنـدوة
بـــادارة شـــاعـــر الــعـــراق وتـــلـــعـــفــر 
الــصــديق زيــنـل الــصـوفـي.مــشــاعـري
ولـــــيـــــدة الـــــذكــــــريـــــات من جـــــهـــــة 

مهدي علي سكر ال فرعون

ـلمـوس من جهة ـشهد ا وانـعكـاسات ا
اخــرى. مـــشـــــــــهــد تــشــكل من دور او
إحــيــاء لم يــبق مــنــهــا ســوى انــقـاض
وحــطــام وبــعض مــعــالم تــقــول : هــنـا
كـانت عـوائل تعـيش وحتلم .. هـا نحن
ح بنـاية مديرية ـر بجوار تلـعفر .. ا
تــربــيــة تـلــعــفــر حـيث انــعــقــدت نـدوة
حتــدثـت فــيــهــا. وقت قــصــيــر ونــدخل

سنجار.
يتبع .. 7.

( 6 )
ـصادف من بـعـد ظهـر يوم اجلـمـعة  ا
الـثالثـ من نـيـسان  2021 ومـن امام
مـقر احلزب الشيـوعي الكردستاني في
بــحــزاني  حتــركت مــجــمــوعــتـنــا من

بعشيقة..
بـحزاني  متوجهة نـحو سنجار  عبر

وصل وتلعفر . ا
نــودع اصـدقـاءنـا..ونــذكـر بـاعـتـزاز ان
صـديـقـنا صـارم ( ابـو سـاوان )  اصر
على ان يصحبنا الى سنجار. وتنطلق
الـكوسـتر . وامامـنا الصـديق اآليزيدي
شـــيـخ آزاد  بـــســـيـــارتـه  يـــصـــحـــبه
الـصـديـق اآليـزيـدي فـراس نـوري. بـعد
ـوصل . مـديـنة وقت قـصـيـر  دخـلنـا ا
اجلـسـور اخلـمـسة والـغـابـات ورائـحة
الـبـارود والـدمـار . جنـتـازهـا  ونـتـجه
غــربـا في سـبـاق مع الـشــمس. نـبـتـعـد
ــوصل . وهـــاهــو مـــعــمل قـــلــيال عـن ا
ـيـنــنـا  لــكـنه ســمـنت بــادوش عـلـى 
بــعــيــد نــوعــا مــا . نــحن االن بــاجتــاه

ئة بعد بأعراض بنسبة 74 في ا
ثالثــة أسـابـيع مـن تـلـقي الــلـقـاح
ب ديـسـمبـر/كـانون األول 2020
وأوائــــــل أبــريل/نــيــسـان 2021
بينما تـراجعت اإلصابات التي لم
يـتم اإلبالغ عـنـهـا بـنـسـبـة 57 في

ئة. ا
وكـان أولــئك الـذين تــلـقــوا جـرعـة
ثـانــيـة من لـقــاح "فـايـزر" هم األقل
عـرضــة لإلصـابـة بــنـسـبـة 90 في
ــــكـن إجــــراء نــــفس ـــــئــــة وال  ا
احلـــســـاب بــــالـــنـــســـبــــة لـــلـــقـــاح
"أسترازينيكا" نظرا ألن قلة قليلة

من األشخـاص في الدراسـة تلـقوا
جـرعة ثـانـيـة من اللـقـاح الـذي بدأ

طرحه الحقا.
وأظهرت الدراسة أن كال اللقاح
أثـــبــتـــا فـــعـــالـــيـــة ضـــد الــسـاللــة
تحورة الـتي ظهرت في مـقاطعة ا

كينت.
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وقال كوين بـويلز كـبير الـباحث
في قـسم نـافـيـلـد لـصـحـة الـسـكـان
الـــتــابع جلـــامــعــة أكـــســفــورد إن
البيـانات تدعم قـرار تمديـد الفترة

. ب اجلرعت
وأضــــاف: "إن احلـــــمـــــايــــة الـــــتي
يـــوفــرهـــا تــلـــقي جـــرعــة أولى من
اللقاح تـدعم القرار بتمـديد الفترة
بــ اجلـرعــتــ األولى والــثـانــيـة
إلى 12 أسـبـوعـا وهـو األمـر الذي
ـكن يـسـمح بـتــطـعـيم أكـبـر عـدد 
من الناس باجلرعة األولى وتقليل
ـــســــتـــشـــفـــيـــات حـــاالت دخـــول ا

والوفيات".
وعــلى الــرغـم من ذلك فــإن األرقــام
تــــظــــهـــر أنـه ال يـــــــــــزال يــــوجـــد
احتـــــــــمـال أن يُصـاب أشـخاص
حصـلـوا على تـطعـيم ضـد كوفـيد
ـرض وأن ينقــــــلوا مرة أخرى با
ا يؤكد العــــــــدوى إلى آخرين 
احلـاجـة إلى الـتـبـاعـد االجـتمـاعي

واألقنعة.
ورصـدت الــدراسـة الـثـانــيـة الـتي
شمـلت نحو 46 ألف شخص بالغ
حــصــلـوا عــلى جــرعــة واحـدة من
الـلقـاح اسـتجـابـة قويـة لألجـسام
ــــضــــادة وهـي عالمــــة عــــلى أن ا
ناعي اللقـاح يحـفزان اجلهـاز ا
في اجلسم للحماية من الفيروس

في جميع الفئات العمرية.
وقــال الـــبــاحــثــون إن اســتــجــابــة
ـضـادة "اسـتـمـرت على األجـسام ا
دة 10 أسابـيع بعد نطـاق واسع 

ذلك".

وعــلـى الــرغم من أن مـــســتــويــات
ـــضــادة اســـتـــجـــابــة األجـــســـام ا
ـسـتـوى ارتـفـعت بــشـكل أبـطـأ و
أقل بــعـد جـرعــة واحـدة مـن لـقـاح
"أوكــسـفــورد-أســتـرازيــنـيــكـا" إال
أنهـا انخـفـضت بسـرعة أكـبر بـعد
جــرعـة واحــدة من لــقـاح "فــايـزر"
خــاصـــة في الــفـــــئــات الــعــمــريــة

األكبر.
قـــالت الـــدراســة إن االســـتــجـــابــة
كـانت أفـضل بـالـنـسـبـة لـلـبـالـغـ
األصغـر سنـا مقـارنة بـكبـار السن
الذين تزيـد أعمارهم عن 60 عاما
فـي كال الـــلـــقـــاحـــ ولــكـن بـــعــد
جرعت كانت مستويات األجسام
ـضــادة مع لـقـاح "فـايــزر" عـالـيـة ا

في جميع األعمار.
وكـــانـت إحـــدى الــــنـــتــــائج الــــتي
أدهـشت الــبـاحـثــ هي أن مـقـدار
ن ــنــاعـيــة  زيــادة االســتــجــابــة ا
تـتـجـاوز أعـمـارهم 80 عـامـا بـعـد
اجلـرعــة الــثــانــيــة أكــثــر بــكــثــيـر
مقارنة بالفئات العمرية األصغر.
وقال الباحثـون إن النتائج تسلط
الـــضـــوء عـــلى أهـــمــيـــة حـــصــول
األشــخــاص عــلى جــرعــة الــلــقـاح

الثانية لزيادة احلماية.
بــيــد أنه من غــيــر الــواضح حــتى
اآلن مــــا الـــــذي يـــــعـــــنــــيـه زيــــادة
ـــضــادة بـــعـــد لـــقــاح األجـــســـام ا

كوفيد.
وقالـت البـروفـيسـور سـارة ووكر
كبـيرة الـباحـث في الـدراسة من
جامـعة أكـسفـورد: "ال نعـرف حتى
اآلن بــالــضـبط مــقــدار اسـتــجــابـة
ــضـــادة وإلى مـــتى األجـــســـام ا
الالزمــة حلــمــايــة األشـخــاص من
دى اإلصـابـة بـكـوفـيـد- 19علـى ا
قبل الطويل ولـكن خالل العـام ا
ــــفــــتــــرض أن تــــســــاعــــدنــــا من ا
ـعــلـومــات الـواردة مـن الـدراسـة ا

في اإلجابة عن هذه األسئلة ".

تـلـعـفر ضـمن مـشـروع كتـابي تـوثـيقي
الحـــــاور هـــــذا الـــــرجـل الـــــذي شـــــغل
مــــســـؤولـــيــــة رئـــيـس احتـــاد االدبـــاء

التركمان  في اول تأسيس
له عام 1970.

وفـي كتـابي الـذي حمل عـنوان (اوراق
ـسـافـر) والـصـادر عـام 1996 كـتـبتُ ا
تـرجـمةله . وجـاء في صـدر ما كـتبتُ :
ــدن اهل تـــلــعــفــر يــنـــتــابــهم مــرض ا
الـعريـقة . ففي كل قـرية يـتالق تاريخ
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أبدعت اصابعه في زراعة االسنان
وعـــلــــوم الـــهـــنــــدســـة الــــوراثـــيـــة
وامراض اجلذور ليـصنع لإلنسان
ـرضى ولـد حـيــاه جـديـدة في فـم ا
عــام 1964 م في مـــديـــنـــة الـــكـــفل
ـحـافـظـة بـابل حـيث كـان يـسـكن
ــــــزارع وصــــــاحب ارض والــــــده ا
زراعــــيـــة هــــنـــاك واكـــمـل دراســـته
االعـدادية في اعـداديـة الـكـندي في
الــنــجف االشــرف عــام 1981 م ثم
انـتـقل الى كـليـة طب بـغـداد لـيـنال
الــبــكــالــوريـوس فـي طب االســنـان
ـــاجـــســــتـــيـــر في اكـــمل دراســــة ا
جــراحـه الــفم في جـــامــعــة بــغــداد
وزراعـــــــة االســـــــنـــــــان دارويـك في
بـريـطـانـيـا ودبـلـوم زراعـة وتـقو
االسنـان في اسـبانـيـا ونيـله براءة
اخـتراعـ في مـجـال الـلـيزر وطب
االسـنـان عام  2013-2002 م كـما
اجسـتير عمل مشـرفا عـلى طلبـة ا
والـدكـتـوراه داخل وخـارج الـعراق
وله خـــبــره في زراعـــة االســنــان ال
كـثــر من الــفي مـريض وخــبـرة في
تـــقــــو االســـنـــان الكـــثـــر من الف
مـــــريـض وكـــــمــــــا عــــــمل فـي دوله
االمـــــارات مـــــنـــــذ عــــام 2003 الى
2011 م في الــــــقــــــطـــــاع الــــــعـــــام
واخلاص وعاد الى العراق ليشغل
مـنــصب عـمـيــد كـلـيــة االسـنـان في
جـــامــعـــة الــقــادســـيــة من - 2013
2019 م ورئـيـسـا لـلـجـنه الـعـمداء
فـي طب االســـــنـــــان عـــــام - 2014
2020 م وحــالـيــا تـدريــسـيــا لـطب
االســنــان في جــامـعــة الــكــوفـة في

محـافـظة الـنـجف االشرف ويـسكن
النـجف حـاليـا ويقـول الـبروفـسور
الدكتور مهدي ان استخدام الليزر
ـدخل لـزراعـة االسـنان حـيث هـو ا
يسـتخـدم الـليـزر في كل فروع طب
االســنــان ابــتــداءاً من فــرع وقــايـة
االســــنـــان ومــــرورا بـــاحلــــشـــوات
وامراض الـلـثة وحـشـوات اجلذور
والـتـقـو وجـراحـة الـفم والـفـكـ
ولكن على اصول الدراسات العليا
وفق ضـوابط عـلــمـيـة كـمـا يـجـسـد
البروفسور هذا شـخصية الطبيب
الـــعــمـالق في عـــالم طب االســـنــان
وتـبارك جـهـوده في خـدمه الـعراق

ـارسـة عــمـلـيـة كـونـه مـبـدعـا فـي 
زراعــة االسـنــان بـاقــتـدار وطــمـوح
كــبــيــر وقــد اصــبح مـن الــعــشـرات
ـئات فـي عمـلـيـات طب االسـنان وا
وجـــــــراحــــــتـــــــهـــــــا وخــــــبـــــــرة في
االسـتـشـارات في جـراحـة االسـنـان
كمـا كتب مئـات االبحـاث في مجال
الـــلـــيـــزر وطـب االســـنـــان والـــيــوم
ـــارس تـــخـــصـــصه فـي جـــراحــة
االســنـان وزراعــتـهــا طــوال الـوقت
وال يـرتـاح الى بـعـد اجنـاز الـعـديد
من الـعـمــلـيـات في زراعـة االسـنـان
ومــعـــاجلــتـــهــا ومـــتــابـــعــة احــدث
االكــتـشــافـات في هــذا الـتــخـصص

ويحظى باعجاب الكثير من اطباء
االســـنــان واألســـاتــذة اجلـــامــعــ
الــــذيـن عــــمل مـــــعـــــهم وقــــد ازداد
تـــخــــصـــصـــة مـن خالل امــــريـــكـــا
واسـتـرالـيـا واسـبـانـيـا والـسودان
وبرطنينا  واالمارات ويؤكد دائما
بان طب االسنان علم واسع وكبير
 ويــــضم 21 تـــــخــــصــــصـــــا عــــلى
ـاجـسـتـيـر والـدكـتوراه مـسـتـوى ا
يغطي خدمات طب االسنان العامة
من حـــــشـــــوات وقـــــلع وتـــــركـــــيب
ـتـحركـة والـثابـتـة ولكن االسـنان ا
ـــــرضـى حتـــــتـــــاج الى حـــــاجـــــة ا
تـــخــصـــصــات دقـــيــقـــة في حــاالت
الـلـيـزر وزرعـة االسـنـان والـتـقـو
ـــاجــــســـتـــيـــر تـــتـــطــــلب دراســـة ا
رضى والدكتوراه لتغطية حاجة ا
ـكن الن هـذه الــتـخــصـيــصـات ال 
تغطيتها في مـرحلة البكالوريوس
لـذلك كـان لــزامـاً عـلـيـنـا نـشـر هـذه
التخـصصـات بشكل عـلمي ال هـلنا
في محـافظـات القـريبـة من الوسط
واجلــنــوب لـــذلك نــحن االن نــقــوم
بتـقد خـدمـات الزراعـة والتـقو
وتطبيقات الليزر بهذين العيادت
تواضعتـ في كل من الديوانية ا
والــنـجـف االشـرف فـي وقت واحـد
لنكون سباقـ خلدمة مرضانا في
في هـات احملـافـظتـ ويـأتي هذا
الـشــعـور كـونه يــنـحـدر مـن عـائـلـة
طــيــبــة مـــعــروفــة الــفـــرعــون عــمه
ـــرحـــوم الـــشــيـخ عــبـــد الـــواحــد ا
الفـرعون زعـيم عشـائر ال فـتله في
الـــعــراق وقــائـــد ثــورة الـــعــشــرين

اخلالدة في الفرات االوسط . 
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{ الـــقــــدس (أ ف ب) - أعـــلن اجلـــيش
اإلســرائـيــلي امس األحـد ان الــفـصـائل
الـفلسطينيـة في قطاع غزة أطلقت نحو
 3000 صــــاروخ فـي اجتــــاه الــــدولـــة
الـعـبـريـة مـنذ بـدء تـصـاعـد الـعـنف ب

. الطرف اإلثن
وقـــــال اجلـــــنـــــرال أوري جـــــوردين في
مـقـابـلـة مع الـصـحـافـيـ " إطـالق ما
يـــقــرب من  3000صـــاروخ من قـــطــاع
غـزة نـحـو إسـرائـيل (...) حـمـاس تـقوم
بـهـجوم مـكثف لـلـغايـة من حيث وتـيرة

إطالق النار".
و أعلن اجليش اإلسرائيلي امس األحد
ــــكـــتب اســــتـــهــــداف مـــنــــزل رئــــيس ا
الـسياسي حلركة حـماس في قطاع غزة
يـحـيى الـسـنـوار قـبـل اجـتـمـاع يـعـقده
مــجـلس األمـن الـدولي لــبـحث تــصـاعـد
الـــــعــــــنـف بـــــ اإلســــــرائـــــيــــــلـــــيـــــ

. والفلسطيني
وقـــتـل مـــا ال يـــقل عن  184شـــخـــصـــا
بـيـنهم عـشـرة إسرائـيلـيـ منـذ اندالع
جــولــة الــعــنف اجلــديــدة اإلثــنــ بــ
الـدولة العبريـة والفصائل الفلـسطينية

في قطاع غزة.
وأكــدت وزارة الـصـحــة الـفـلــسـطـيــنـيـة
مــقــتل  26 فــلــســطـيــنــيــا في ضــربـات
إسـرائيلـية على قـطاع غزة امس األحد

بينهم  8أطفال.
وقــــالت إســـرائــــيل األحــــد إن "مـــوجـــة
سـتمرة استـهدفت أكثر من الـضربات ا
 90هـــــدفـــــا فـي إنـــــحـــــاء غـــــزة" خالل
ـاضـية الـسـاعـات األربع والـعـشـريـن ا
فـي وقت أثـــار تـــدمــــيـــر مـــبــــنى يـــضم
مــــؤســـســــات إعالمــــيــــة في الــــقـــصف

اإلسرائيلي موجة غضب دولية.
وأعــــلــــنت إســــرائــــيل أن الــــفــــصــــائل
الـفلسطينية في قطاع غزة أطلقت حتى
الـــســابــعـــة من صــبـــاح األحــد حــوالي
 2900صــاروخ نــحـو إســرائــيل سـقط
 450مـــنـــهــا داخـل الــقـــطـــاع في حــ
اعـــتـــرض نـــظـــام الـــقـــبـــة احلـــديـــديــة

اإلسرائيلي نحو  1150صاروخا.
وأكــد اجلـيش اإلســرائـيـلي اســتـهـداف
الــبــنــيـة الــتــحــتـيــة حلــركــتي حــمـاس
واجلــهـاد اإلسالمي ومن بــيـنـهــا نـظـام
أنــفـاق واسع في  30مــوقــعـا بــحـوالي
 100غــــارة واســــتــــهــــداف مــــصــــانع

لألسلحة ومخازن ذخيرة.
وأفـــاد اجلـــيش أنـه  قــصـف مــنـــزلي
كتب السيـاسي حلركة حماس رئـيس ا
اإلسـالمـــيـــة فـي قـــطــــاع غـــزة يــــحـــيى
الـــســنـــوار وشـــقــيـــقه مـــحــمـــد رئــيس
اخلـدمات الـلوجسـتية والـقوى العـاملة
في احلـــركــة بــاعــتــبــارهــمــا من ضــمن

ـنـظـمة "الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة الـعـسـكـريـة 
حماس اإلرهابية".

ونـشر اجليش عبـر تويتر مـقطع فيديو
يـظهر مـبنى محطـما تعلـوه سحابة من
الــغــبــار دون تــوضــيح مــا إذا  قــتل

السنوار أم ال.
وارتـفع عدد الـقتـلى في قـطاع غـزة منذ
ـــاضي إلى  174شــــخــــصـــا اإلثـــنــ ا
بــيـنـهم  47طـفـال في حـ جرح 1200
شــخص عـلى مــا أكـدت وزارة الــصـحـة

الفلسطينية في قطاع غزة.
أمـــا من اجلــانـب اإلســرائـــيــلي فـــقــتل
عــشــرة أشــخــاص وبـلـغ عـدد اجلــرحى
 282إصـابـة إضـافـة إلى مـئـات حاالت

الهلع.
والــســنــوار ( 58عـــامــا) من مــؤســسي
اجلـهـازين األمني والـعسـكري لـلحـركة
اعـــتـــقل أكــثـــر من عـــشـــرين عـــامــا في
الـسجون اإلسرائيلية قبل أن يفرج عنه

في صفقة تبادل أسرى عام .2011
وانــتــخب الـســنــوار ألول مـرة رئــيــسـا
لـلحـركة في القـطاع عام  ?2017وأعـيد
اضي لوالية انـتخابه في أذار/مـارس ا

ثانية.
وقــضى عـشــرة فــلـســطـيــنـيــ بـيــنـهم
امــرأتــان وثــمــانــيــة أطــفــال من أفــراد
أسـرت قريبتـ فجر السبت في غارة
إسـرائيلية على مخيم الشاطئ لالجئ

في مدينة غزة.
وقـال أحد الوالـدين محمـد احلديدي إن
األطــفـال "كـانـوا آمـنــ في مـنـزلـهم وال
يـحملـون سالحا ولم يطـلقوا صواريخ"
مـضيفا أنهم قتلـوا "فيما كانوا يرتدون

مالبس عيد الفطر اجلديدة".
وقُــتل إســرائــيـلي في الـ 50مـن الـعــمـر
الـسبت في ضواحي تل أبيب بصاروخ
أطـلقـته حركة حـماس ردا على الـضربة

اإلسرائيلية.
والحــقـا دمـر سالح اجلـو اإلسـرائـيـلي
مـــبــنى من  13طـــابــقــا فـي غــزة يــضم
فـريـقي قـناة اجلـزيـرة الـقطـريـة ووكـالة
األنـباء األميركية أسـوشييتد برس (أيه

بي) بعدما أصدر أوامر بإخالئه.
بنى وبـرر اجليش اإلسرائيلي تـدمير ا
بــأنه كــان "يــحـوي مــصــالح عـســكــريـة
تــابــعــة لـالســتــخــبــارات الــعــســكــريــة
ـبـنى حلــمـاس" مــضـيـفــاً "تـوجـد فـي ا
مـكـاتب اعالميـة مـدنيـة تتـسـتر حـماس
من ورائـها وتستـخدمها دروعـا بشرية"

في القطاع الذي تسيطر عليه.
ـتحـدة فـرار نحـو عـشرة وأكـدت األ ا
آالف من سكان غزة من منازلهم بالقرب
مـع احلدود اإلسـرائـيـلـيـة خـوفـا من أي

عملية برية.

ـنظـمة ـنسـقة اإلنـسانـية في ا وقـالت ا
الـدولية لـ هاستيـنغز "إنهم يـحتمون
ـسـاجـد وأمـاكن أخـرى ـدارس وا فـي ا
فـي ظل جــائـــحــة كــورونـــا مع وصــول
مـــحـــدود لــلـــمـــاء والــغـــذاء وخـــدمــات

النظافة والصحة".
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وأكّــــد رئـــيس الــــوزراء اإلســـرائــــيـــلي
بـنيامـ نتانـياهو عبـر التلـفزيون ليالً
" من الـرئـيس أنّه يــلـقى "دعـمــاً مـطـلـقــاً
ة هاتفية األميركي جو بايدن بعد مكا

بينهما.
وقـال نـتانـياهـو إنه أبـلغ واشنـطن بأن
إســـرائــيل تــبـــذل قــصــارى جـــهــودهــا
ــدنـيــ وأن "الــدلـيل إجالء حلــمــايـة ا
تورط قبل مهاجمة األشخاص غير ا
األبراج التي حتتوي مواقع إرهابية".
مـن جــهــته أكـــد بــايــدن أنّـه يــدعم حق
إســرائــيل فـي "الــدفــاع عن نــفــســهـا" 
مـــبــديــا فـي الــوقت نـــفــسه قـــلــقه إزاء

." "سالمة الصحافي
كــذلك تـــلــقى الــرئــيس الــفــلــســطــيــني
مــحــمــود عــبــاس الــسـبـت اتـصــاالً من
بـايـدن هـو األول بـيـنـهـمـا ودعـا خالله

الــــــــرئـــــــيـس األمــــــــيـــــــركـي إلـى "وقف
االعتداءات اإلسرائيلية".

ولـــيالً تــعــرّض مــبـــنى آخــر هــو بــرج
ؤلف من نحـو عشرة طوابق األنـدلس ا
لــقــصـف إســرائــيــلي أحلق به أضــرارا
بـالغـة وفق ما شاهـده مراسـلو فرانس

برس في غزة.
وعـنــد مـنـتـصف الـلـيل أطـلـقت حـمـاس
دفــعـة جــديـدة من الــصـواريخ بــاتّـجـاه

مدن إسرائيلية بينها تل أبيب.
ـفاوضـات الـدبلـوماسـية في وتـتـكثف ا
الـكــوالـيس سـعـيـا لـوضع حـد لـلـعـنف
ــقـرر في هـذا الـســيـاق أن يـعـقـد ومن ا
مــجــلس األمن الــدولي اجـتــمــاعـا عــبـر
الــفــيــديــو األحــد كــمــا يــجـتــمع وزراء
خــــــارجــــــيــــــة دول االحتــــــاد األوروبي
الـثالثـاء إلجـراء مـحـادثـات طـارئـة عـبر

الفيديو حول التصعيد احلالي.
ويـلتـقي مسـؤول الشـؤون اإلسرائـيلـية
والــفـلـســطـيــنـيـة في وزارة اخلــارجـيـة
األمـــيــركــيـــة هــادي عــمـــرو مع الــقــادة
اإلســرائـيــلـيــ في الــقـدس األحــد قـبل
الـتــوجه إلى الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة
ــــســـؤولـــ إلجــــراء مـــحـــادثــــات مع ا

وبــــحــــسب مــــالك بــــرج اجلـالء جـــواد
مـــهـــدي فــــإن ضـــابط اســـتـــخـــبـــارات
إســرائـيــلي أمــهـله ســاعـة واحــدة فـقط

بنى. إلخالء ا
وبـدأت الـعمـليـة اإلسـرائيـليـة رداً على
صـواريخ أطـلـقتـهـا حـركة حـمـاس على
إســــرائــــيل "تــــضــــامــــنــــا" مـع مــــئـــات
الــفــلــســطـيــنــيــ الــذين أصــيـبــوا في
صـدامـات مع الـشرطـة اإلسـرائيـلـية في
سجد القدس الشرقية احملتلة وداخل ا

األقصى.
وتــوسـعت دائـرة الــنـزاع الـذي يــعـتـبـر
األكـثر دمـوية مـنذ الـعام  2014لـتـشمل
أعــمــال عــنف قــومــيــة وهــجــمــات بــ
الــيــهــود والــعـرب داخـل إسـرائــيل إلى
جــانب اشـتــبـاكــات دامـيــة في الــضـفـة
الغربية احملتلة وخلفت حتى األحد 15

قتيال.
وهـدّد وزيــر الـدفـاع اإلسـرائـيـلي بـيـني
غــانــتس "بــإلــغــاء إجــراءات مــســاعـدة
االقـتـصـاد واجملتـمع الـفـلـسطـيـني بـعد
(أزمــة) كـورونـا" وذلك في حـال حـدوث
اضـطـرابات في األراضي الـتي حتـتلّـها

إسرائيل.
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باني التي تعرضت للعنف االسرائيلي في غزة U—∫ اثار دمار ا œ

. من جهـته أعرب األم الـفلـسطـينيـ
ــــتـــحــــدة أنـــطــــونـــيـــو الــــعـــام لأل ا
غــوتــيــريش عـن "سـخــطـه" إزاء "تــزايـد
" وعن ــــدنـــيّـــ أعـــداد الــــضـــحـــايـــا ا
"اسـتـيائه الـشديـد" لتـدميـر برج اجلالء

الذي يضم مكاتب وسائل اإلعالم.
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وأعــربت وكـالـة أسـوشــيـيـتـد بـرس عن
"صـدمـتـهـا وارتـيـاعـهـا" وقـال مـديـرهـا
الـــتــنـــفــيــذي غـــاري بــرويت فـي بــيــان
"تـفـاديـنا بـصـعـوبـة خسـائـر فـادحة في

األرواح".
وقـــال ولــيـــد الـــعــمـــري مــديـــر مـــكــتب
اجلـــــزيـــــرة فـي إســـــرائـــــيل واألراضي
الـفلـسطـينـية إنّ إسـرائيل ال تـريد "فقط
ـا نــشــر الــدمــار والــقــتل فـي غــزة وإ
حتـــاول إســكــات األصـــوات اإلعالمــيــة
الـتي تـشاهـد وتـوثق وتنـقل حـقـيقـة ما

يجري".
وفـي باريس أكّـدت وكالة فـرانس برس
عـلى لسـان رئيـسها الـتنـفيـذي فابريس
فــريس "تـضـامـنـهــا الـكـامل مع وسـائل
اإلعـالم التي دمّـرت مـكـاتـبـهـا في غزة"

مطالبة باحترام "احلقّ في اإلعالم".
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مـا يحدث في االراضي الفلـسطينية احملـتلة من اجرام واستـبداد العصابات
الـصهيـونية  مـع وقوع سلـسلة الـضحـايا والشـهداء الـتي تزداد ساعـة بعد
ـطــبق وقـلـة االكـتـراث والــتـغـاضي عن كل مـا سـاعـة..  والـصــمت الـعـربي ا
يـجري في االراضي احملتلة .. وايضا جند العالم كله يقف مشاهدا دون رد
مـوحد يضع حـدا أو يوقف هذا االسـتهتـار الصهـيوني وعدم االعـتراف بكل
ـشروع لـلشعـب الفـلسطـيني الـقرارات الـدوليـة التي تـؤكد وتـعتـرف باحلق ا

باستعادة اراضيه ..
 ان اجلـرائم التي يرتـكبهـا الصهـانية بحـق الشعب الـفلسطـيني ال بد لـلعالم
ـنـظـمات الـدولـيـة ان تـسـعى وجتـاهـد لـتـوثيق والـشـعوب احلـريـصـة وكـافـة ا
سخ  ثم نـقول قـولنـا انه يجب ان جـرائم احلرب الـتي يرتـكبـهاهـذا الـكيـان ا
ـشروعـة امـام محـكمـة جرائم ـكالب ا تـسعى كل اجلـهات والـدول اليـصال ا
نظـمات الـدولية في احلـرب .... حيث البـد  وان يكون هـناك قـرارا من كل ا
ادانـة هذه اجلرائم الـصهـيونيـة التي يـرتكبـها مـجرمون ال ولم يـعتـرفون بكل
ـواثيق الـدوليـة  وما صـدر منـها من قـرارات حلمـاية الـشعب الـفلـسطـيني ا

شروعة .. وحقه باستعادة ارضه وحقوقه ا
مـلكة نـظمـات كافة ان مـا تطـالب به ا ـتقـدمة وا  ونـضع امام انظـار الدول ا
ـقـدســات االسالمـيـة وفي االردنـيـة الــهـاشـمـيــة في اشـرافـهــا عـلى جـمــيع ا
مـقدمـتـها الـقدس الـشـريف ... يجب ان يـأخـذ االولويـة في كل قرارات اال

ـتـحــدة والـدول الـكـبــرى .... ولـكن اجلـانب احملــتل يـرفض رفـضــا قـاطـعـا ا
ويعتبر هذا تدخل في شؤونه وكأنهم هم اصحاب احلق واالرض ولم يكونوا
يـوما مـغتـصبـ مـحتـل ال ارض لـهم وال تاريـخ  .. بل ويتـجرأ هـذا الكـيان
ويـسـتـخــدم جـمـيع الـطــرق في ايـهـام اجملـتــمع الـدولي بـانه يــراعي مـشـاعـر
الـفلسـطينـ  وطبـعا هذا عـكس ذلك الن ما يـتعـرض له الفلـسطـينيـون كافة
مـنهج ...هـو من ضمن انـواع االضطـهاد واالعـتقـال والتعـذيب و الـتشريـد ا
اخملـططات الصـهيونيـة لتهويد الـقدس الشريف وتـبدل اسس ومعالم االرض

الفلسطينية العربية ..
ة كـبرى امام    ان الـشعب الـفلسـطيـني الذي يـتعرض هـذه االيام الى جـر
صـمـت عـربي ودولي واسـالمي يـلف  كـل االحـداث ويــسـدل الــسـتــارة عـلى
االعالم الـنزيـه وطمس احلـقائق ... هـذا الـشعب ونـحن معه
ومـنه نـطـالب ( الـغـوث ويد الـعـون  ) والـتـحـرك الدولي
واطـن الـعزل من ـوسع والسـريع النقـاذ االرض وا ا
اعـتـداء وظـلم الـصـهـايـنـة ...فـالـغـد القـريـب سيـوضح

للدنيا باسرها قوة الشباب الفلسطيني الثائر ...
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اتابع بـاهتمام تـطورات ما يـحدث في غزة .. واجد ان اسـرائيل وعلى الرغم من
سـتمـرة .. في اثبـات تفـوقـها الـعسـكري والـتقـني الذي عـنجـيتـها ومـحـاوالتهـا ا
تتشـدق به دائما .. قـد خسرت احلـرب مبكـرا .. بعد ان استـطاع الفـلسطـينيون
حتــقــيق مــبــدأ  الــتــوازن في الــرعب .. وعــجــز اســرائــيل عن ضــرب مــنــصـات

تحركة . الصواريخ ا
مـنــذ حـرب حــزيـران عـام ١٩٦٧  حــرب ( االيـام الـســتـة) والــتي كـانت  لالسف

ة للجيوش العربية  مجتمعة .. ة مؤ هز
ـة ( النـكـسـة )  تـهزم الـيـوم اسـرائـيل  امـام عجـز ( الـقـبة اقـول مـنذ تـلك الـهـز
احلديـدية )  من صـد مئـات الصـواريخ التي تـطلق  بـاستـمرار من غـزة وبكـثافة

مذهلة .
ـرة  امـام فصـائل مـسـلحـة .. ولـيس امام لـفـد خـسرت اسـرائـيل  احلرب هـذه ا
نتصر رحلة ا جيوش عربية مدربة.. وخسر نتنياهو رهانه على ان يكون رجل ا

.. و كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء . 
نعم .. اسـتطاعت الـطائـرات احلربـية   االسرائـيلـية  .. هـدم  البنـايات  والـبيوت
وتـشـريـد الـنـاس ..وقـصف مــخـازن االسـلـحـة .. واغـتـيـال  بـعض قـادة حـمـاس
واجلــهــاد .. لـــكن اجلــيـش االســرائــيــلـي  بــقي عـــاجــزا .. امــام تـــدفق  مــئــات
ــدن االســرائــيــلــيــة .. ومــعــركــة  الــطــائـرات الــصـواريـخ  وهي تــطــال مــعــظم ا

سيرة   لم تبدأ بعد على نطاق واسع . الفلسطينية ا
ـطارات االسرائيلية قد تعطلت.. ومن النـتائج  السريعة للحرب.. جند ان اغلب ا
وعشـرات الـدول اعلـنت عن تـوقف الـطيـران صـوب مـطارات اسـرائـيل .. وشلت
الجيء  وبـدأ الـتـفـكـير ـدن حتت ا ـعـامل  ونـام  سـكـان ا ـصـانع  وا حـركـة ا

عاكسة اكثر من ذي قبل . بالهجرة ا
ـتـوقـعـة .. بـحـدوث مـواجهـات  وصـدامـات دمـويـة جـدية ثم حـلت الـكـارثـة غـير ا
دن االسـرائيلـية نفـسها وخطـرة  لم يحسب  لـها حسـاب .. في داخل وعمق  ا
ـوقوتة ) واطنـ العـرب .. وهم ( القـنبـلة ا ـستوطـن االسـرائيـليـ و ا  ب  ا

على حد وصف غولدا مائير رئيسة الوزراء االسبق .
واذا حاولت اسـرائيل حتقيق انتصار سريع  على ضوء هذه التطورات التي لم

تتوقعها ولم تعتدها من قبل  فستكون النتائج كارثية .. واحلرب سجال  .
ـواجهـات اخلطـرة .. كانت سـببـا  في الغـاء فكـرة اجتـياح غـزة بالـدبابات هذه ا
درعـات .. والن اجلبـهة الـداخـليـة لم تعـد  تسـاعـد على اسـتمـرار احلرب مع وا

قاومة الفلسطينية . فصائل ا
اغــلب الـظن ..  ان اســرائـيل  سـتــكـون مـضـطــرة   لـقـبــول هـدنـة  مـقــتـرحـة من
ا ستـعلن غـدا  السبت صـرية.. كـانت  قد رفضـتهـا  سابقـا  .. ور احلكـومة ا
مـوافــقـتــهـا صــراحــة .. وهـو خــامس يــوم حلـرب مــعـلــنـة
ومـدمـرة .. لـكـنـهـا غـيــرت  من قـوانـ  الـلـعـبـة  وعـبـثـيـة
ـستمرة   بـعد ان حقق ابـطال فلسـط مبدأ احلروب ا
التـوازن في الرعب .. مع دولـة تمـتلك كل عـناصـر القوة

والهيمنة .. لكنها تفتقر الى شرعية  البقاء.. .   
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من احملــيط "الــهــادر" وإلى اخلــلــيج "الــثــائــر" يــبــارك الــعــرب "األقــحـاح" قــتل
الفلـسطيـن في غزة. بل إن كـاتبا لـبنانـيا -هو نـد قطيش- نـشر في صـحيفة
الـشـرق األوسط قـبل أيام مـقـاال حـلّل فيـه أسبـاب الـوحـدة العـربـيـة اإلسرائـيـلـية

السائرة حثيثا على الطريق.
األتراك يدافعون بالقول واإليرانيون مدفوعون للقتال أكثر من أهل الدار نفسه.

ما الذي يجري في هذا العالم الغريب العجيب...
أين ذهبت شـعارات احلرية والوحدة واإلشتراكية هل أضاعها الثوريون العرب
كلّـها? وكيف? هل كـانوا يسـهرون مثال ثم أوغـلوا في حمـأة السكـر وتلصّص
ا احتوت أم أنـه كان هو عريف نتـانياهـو إلى مكان احلـفل واستلب احلـقيبـة 
كان فاتـيح فال أحد يغادر ا داخل كلـها وبيده ا احلفل والـدار داره يعرف ا

إال من يودّعه ويشرط عليه أن يعود في وقت قريب? 
اخلليج الثائر واحمليط الهادر

هل يجوز أن نقول اخلليج الهادر?
اجـتـمـعت دول اخلـلــيج كـلـهـا واشـتـركت فـي شبء واحـد ال غـيـر هـو مـسـاعـدة
األمـريـكـان عنـد احـتاللهـم العـراق هم وأصـحـاب الدار الـتي يـرفع أهـلهـا الـيوم

صور الرئيس العراقي السابق رمزا للبطولة والوطنية والشرف.
هل يعيش هؤالء في حالة فصام?

ؤدبة الـتي يبعثها أمـينهم أبو الغيط والتي هي مبروك لـلعرب الكلمـات الرقيقة ا
باركة... أقرب إلى التأييد وا

تـرك لنـا الـقـوميـون الـعرب إرثـا ثـوريا اسـتـفـدنا مـنه كـثيـرا في تـبـادل اللـكـمات
عـنى احلـرفي لـلـكـلمـة فـيـمـا بيـنـنـا وبـ دولتـ أو أكـثـر من الـوطن الـعربي بـا

السعيد.
كـان أحـد هؤالء يـسـهـر يومـيّـا في الـنادي وعـنـدمـا يأخـذه تـيـار اخلمـرة الـهادر
يروي لـلجـالسـ زيـارته إلى مصـر العـروبـة وقراءته الـفاحتـة عـلى قبـر الراحل
جـمـال عـبد الـنـاصـر ثم يـبثّ الرفـيق في األخـيـر شـكـواه بأن يـهـتف لـلـراقد في

قبره:
"آه يا سيّدي...".

وإذا علـمنا أن هذا الرفيق كان يلفظ الس ثاءً اكتملت الصورة التي تبدو أقرب
ـمـثل إضحـاك جـمـهـورهـا باحلطّ من إلى مـشـهـد في مسـرحـيـة هـزلـية يـحـاول ا

نفسه قدر اإلمكان.
ثقف العرب اليوم ويعدّونه عاصمة إلى هذا اخلـليج العربيّ الثائر يتجه أكثر ا
لــلــحـضــارة الــعـربــيــة اجلـديــدة. في هــذا الــعـام -أي بــعـد
الـتـطـبــيع- يـوجــد لـديـنـا  1847مـرشح جلــائـزة عـويس
الـثـقـافـية. اخلـبـر مـنـشـور في مـجلـة الـنـاشـر األسـبوعي

اإلماراتية.
أحرار يا عرب أحرار... 
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{ الـــــقــــــدس (أ ف ب) - يــــــخـــــوض
الفـلسـطيـنيـون وإسرائـيل منـذ مطلع
أيــــــار/مـــــايــــــو واحــــــدة من أعــــــنف
واجـهات خـالل السـنوات األخـيرة. ا
فـي مــا يــأتـي تــســـلــسل وقـــائع هــذا

التصعيد:
 WOMOD K  ‰“UM  ¡öš≈ 

مساء الـثالث من أيـار/مايـو اندلعت
صــــدامــــات في حيّ الــــشــــيخ جـــرّاح
ة في القدس القريب من البلـدة القد
الـشـرقـيـة عـلى هـامش تـظـاهـرة دعم
لـعائـالت فلـسـطـينـيـة مـهددة بـالـطرد
من منـازلهـا الـتي يقـول مسـتوطـنون
لوكة ليهود قبل .1948 أنها كانت 
وحتــتل اسـرائــيل الـقــدس الـشــرقـيـة
العربية منذ  1967وضمتها من دون

أن تعترف األسرة الدولية بذلك.
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في الــســابـع من أيــار/مــايــو جتــمع
ــــصـــلّــــ في حـــرم عــــشـــرات آالف ا
سـجد األقصى الـذي يعـتقد الـيهود ا
أنه بُـني فــوق هـيـكل ســلـيـمـان ألداء
صالة اجلـــمــعــة األخــيـــرة في شــهــر
رمـــــضــــــان. بـــــحـــــسـب الـــــشـــــرطـــــة
اإلسـرائـيـلــيـة ألـقى الـفـلـسـطـيـنـيـون
مقـذوفات على قـوات األمن التي ردت
بــإطـالق قــنــابل صــوتــيــة ورصــاص

مطاطي.
في الــثــامن مـنـه انـدلــعت صــدامـات
ـســجــد األقـصى جــديـدة فـي بـاحــة ا

وأحياء أخرى في القدس الشرقية.
في العاشر مـن الشهر نـفسه ارتفعت
احلـصـيـلـة إلى أكـثـر من  500جريح
فـي صـفــوف الـفــلــسـطــيـنــيــ فـيــمـا
أصـيب عشـرات من عـنـاصر الـشـرطة
اإلســرائــيــلــيــة خالل مــواجــهــات في

باحة احلرم القدسي خصوصا.
وتـزامــنت هـذه الــصـدامــات مع "يـوم
الـــقــــدس" ذكـــرى احـــتالل إســـرائـــيل

للقدس الشرقية في .1967
في اإلجـــمــال أصــيـب أكــثــر من 700

فلسيطيني في مواجهات القدس.
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مـسـاء العـاشـر من أيـار/مـايـو شنّت
إسـرائيل ضـربـات عنـيـفة عـلى قـطاع
غــزة رداً عـلـى صـواريـخ أُطـلــقت من
الــقــطـاع اخلــاضع لــســيـطــرة حــركـة

حماس.
في الــيــوم الـتــالي أطــلــقت احلــركـة
اإلسالميـة وابال من الـصـواريخ على
تلّ أبــيب بـعـد تــدمـيـر مــبـنى من 12
طــبـقــة في وسط غــزة يـضمّ مــكـاتب

سؤول في حماس.
 qOz«dÝ≈ w  WDK²  Êb  w   U «b  

مساء  11أيار/مايـو توسّـعت أعمال
العنف إلى مدن أخرى مختلطة تضم

يهوداً وعرباً.
ويـــشــــكّل عـــرب إســـرائـــيل أو عـــرب

ئة من سكان الداخل نحو عشـرين با
الدولة العبرية.

ـديــنـة اجملـاورة لـتل أبـيب في الـلـد ا
أُعـــلـــنت حـــال الـــطـــوار وحتـــدثت
الــشــرطـة اإلســرائــيـلــيــة عن "أعــمـال

شغب" بعد مقتل عربي اسرائيلي.
وشـهــدت بـلـدات عـربـيــة إٍسـرائـيـلـيـة

أخرى أعمال عنف أيضاً.
وقـــد أرسـل نـــحـــو ألف عـــنـــصـــر من
الـــشــرطــة كـــتــعـــزيــزات إلى احلــدود
وأوقف أكــــثـــر من  400شـــخص من

يهود وعرب.
 …eſ »d   UŽ—b Ë  UÐUÐœ 

في  12من الـشــهـر أعـلــنت واشـنـطن
إيـــفــاد مــبــعــوث لـــهــا إلى إســرائــيل
واألراضـي الــفـــلــســطـــيــنـــيــة. ودعت
روســيـا إلى اجــتـمـاع طــار لـلــجـنـة
الــربــاعــيـــة الــدولــيـــة حــول الــشــرق
األوسط (االحتـاد األوروبـي وروسـيـا

تحدة). تحدة واأل ا والواليات ا
غـداة ذلك حــشـدت إسـرائــيل دبـابـات
ومــــدرعـــات عـــلـى طـــول احلـــدود مع
قــــطـــــاع غـــــزة اخلـــــاضع حلـــــصــــار
إســرائــيــلي مــنــذ حــوالى  15عــامـا.
أعــطت وزارة الــدفــاع اإلســرائــيــلــيـة
الـضـوء األخضـر لـلـجـيش السـتـدعاء

اآلالف من جنود االحتياط.
 WHC « w   U «b  

في  14أيـــار/مـــايــو ومع مـــواصـــلــة
إســرائـيل قــصــفـهــا اجلـوي والــبـري
لــلــقـــطــاع الـــفــلــســـطــيـــني حتــولت
تظـاهرات غضب فـي الضفـة الغـربية
احملـتــلّـة إلى مــواجـهــات مع اجلـيش
اإلسرائـيلي مـا أدّى إلى مـقتل عـشرة
فـلسـطـيـنـي وإصـابـة أكـثر من 150
مـــتـــظــــاهـــراً وفق وزارة الــــصـــحـــة

. والهالل األحمر الفلسطيني
في اليوم التـالي قتل فلسـطينيان في

. مواجهات مع جنود اسرائيلي
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في  15أيــار/مــايــو قُــتل عــشــرة من
أفـراد عـائلـة فـلـسطـيـنـيـة واحدة هم
امـرأتان وأطـفـالهـمـا الثـمـانيـة جرّاء
ضـربـة جـوية إسـرائـيـلـيـة اسـتـهدفت
مــنــزالً في مــخــيّم الــشـاطـئ في غـرب

القطاع.

وفي الــيــوم نــفــسه شنّ سـالح اجلـوّ
اإلسرائـيلي ضـربـة جويـة على مـبنى
في مديـنة غـزّة يضمّ مـكاتب لـوسائل
إعـالم من بــيــنــهـــا خــصــوصــاً قــنــاة
اجلزيرة القـطرية ووكالة أسـوشييتد
برس األميركية بـعد أن أبلغ شاغليه
بوجـوب إخالئه على الـفور في غارة
ـؤلّف من  13طـابــقـاً ــبـنـى ا سـوّت ا
قـابل استأنـفت الفصائل باألرض. با
الــفـــلـــســـطــيـــنـــيــة قـــصف تـل أبــيب
ومـحـيـطـهــا بـالـصـواريخ في قـصف

أسفر عن مقتل إسرائيلي واحد.
ومــنــذ اإلثــنـ حــ انــدلــعت جــولـة
الـعــنف اجلـديـدة هــذه بـ إسـرائـيل
والـفـصـائـل الـفـلـسـطـيـنـيـة في قـطـاع
غـــزة قُــــتل حـــوالى  150شـــخـــصـــاً
. غالبيتهم العظمى من الفلسطيني
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في  16أيــــار/مــــايــــو قــــصف سالح
كتب اجلو اإلسرائيلي منزل رئيس ا
الــسـيــاسي حلــركـة حــمــاس في غـزة
يــحـــيى الـــســنـــوار فــيـــمـــا قــتل 26
فلسطينيـا في ضربات إسرائيلية في

القطاع.
ويعقد مجلس األمن الدولي اجتماعا
فـي الــــســـــاعــــة  14,00بـــــتــــوقـــــيت
ــبــعــوث غــريــنــتش. كــمــا يـــلــتــقي ا
األميركي قادة إسرائيلي في القدس
ومـسؤولـ فـلـسطـيـنـي في الـضـفة

الغربية احملتلة.
وقــتل مــا ال يــقل عن  184شــخــصـا
بينهم عشرة إسرائـيلي منذ اندالع
جـولــة الـعـنف اجلـديــدة اإلثـنـ بـ
الــــدولــــة الـــعــــبــــريــــة والــــفـــصــــائل

الفلسطينية في قطاع غزة.

{ بـــروكـــسـل (أ ف ب) - أعـــلن وزيـــر
خــارجــيــة االحتـــاد األوروبي جــوزيب
بـوريل امس األحـد أن وزراء خـارجـيـة
دول الـتـكــتل سـيــجـرون غــدا الـثالثـاء
محـادثـات طـارئة عـبـر الـفيـديـو بـشأن
تــــصـــاعــــد الــــعــــنف بــــ إســـرائــــيل

. والفلسطيني
وقــال بــوريل عــلى تــويــتــر "في ضــوء
الــتـــصـــعــيـــد الـــقــائم بـــ إســـرائــيل
ـدنـيـ وفـلـسـطـ وعـدد الـضـحـايـا ا
ــقـــبـــول ســـأعـــقـــد مـــؤتـــمــرا غـــيـــر ا

اســتــثـنــائــيــا عــبــر الــفــيــديــو لـوزراء
خـارجـيــة االحتـاد األوروبي الــثالثـاء.
سنـنـسق وسـنـنـاقش الـطـريـقـة األمثل
ـــــكـن لالحتــــــاد األوروبي أن الـــــتـي 
يـــســــاهم من خـاللـــهـــا فـي وضع حـــد

للعنف احلالي".
وأفــــاد االحتـــــاد األوروبي أن بـــــوريل
يـبــذل جـهـودا دبــلـومــاسـيــة "مـكــثّـفـة"
لـلـمــسـاعــدة عـلى خـفـض الـتـصــعـيـد
أجرى في سـيـاقهـا محـادثـات مع قادة
إسـرائــيـلــيـ وفــلـســطـيــنـيــ وكـبـار

الدبلوماسي من الدول اجملاورة.
وجاء في بـيـان إلجهـزة الدبـلـوماسـية
األوروبيـة السـبت أن "أولويـة االحتاد
األوروبي ورسـالــته في هــذا الـســيـاق
واضــحــة: يــجب أن يــنـــتــهي الــعــنف

اآلن".
وغـالـبـا مـا تــواجه دول الـتـكـتل الـ27
صـعــوبـات في تــوحـيــد مـواقـفــهـا من
ـانــيـا الـنــزاع إذ تــدعم دول بــيـنــهــا أ
والـنــمــســا وسـلــوفــيـنــيــا بــشـدة حق
إسرائيل في الـدفاع عن نفـسها بـينما

حتضّ دول أخرى الدولة العبرية على
ضبط النفس بدرجة أكبر.

من جهـته حـذّر البـابا فـرنـسيس امس
األحد من إمـكـانيـة تـدهـور الوضع في
الــــنــــزاع بـــ الــــفــــلــــســـطــــيــــنــــيـــ
واإلسرائـيـلـيـ واصفـا سـقـوط قـتلى
قبول". مدني باألمـر "الفظيع وغـير ا
وقال البـابا في أعـقاب صالة "في هذه
األيـام تــهـيــمن اشـتــبـاكــات مـســلّـحـة
عـنــيــفـة بــ قــطـاع غــزة وإســرائـيل 

وتنطوي على خطر . 
استئناف محادثات

ــاني فــيـمــا دعــا وزيــر اخلــارجــيـة األ
هــايـــكــو مـــاس امس األحـــد إلى وقف
العـنف بـ إسـرائيـل والفـلـسـطيـنـي

. واستـئـناف احملـادثـات ب اجلـانـب
وقال مـاس على تـويتر "مـن الضروري
اآلن أوال وقف الهجـمات الصـاروخية
ثانيـا إنهاء العـنف وثالثـا العودة إلى
عــقــد مـحــادثــات بــ اإلســرائــيــلــيـ
والــفــلــســطــيـــنــيــ عــلى أســاس حل
" واصـــفـــا الــــوضع بـــأنه الـــدولـــتــــ

"متفجّر للغاية".
وكان اآلالف في مـدن أميـركيـة وكنـدية
قـد تـظـاهـروا تـأيـيـدا لــلـفـلـسـطـيـنـيـ
الـســبت داعــ إلى وقف الــهــجــمـات
اإلسرائـيـلـية عـلى قـطـاع غزة في وقت
تـدور أعـنف مــواجـهـات مــنـذ سـنـوات

بـــ الــــدولـــة الـــعــــبـــريـــة وفــــصـــائل
فــلـــســطــيـــنــيـــة. وخــرجت مـــســيــرات
التضـامن مع الفـلسـطينـي في الـعيد
ـدن األمـيـركـيـة والـكـنـديـة بـيـنـها من ا
نـــيــــويـــورك وبــــوســــطن وواشــــنـــطن
وديـربـورن ومـيــشـيـغـان ومــونـتـريـال.
وشـارك نـحـو ألـفي شـخص في جتـمع
سـلـمي نُــظّم حتت شـعــار "دافـعـوا عن
" في مــنـطـقــة بـاي ريـدج في فـلـســطـ
بـروكـلـ وهم يـهــتـفـون "حـريـة حـريـة
" و"من الــنـهــر إلى الــبــحـر فـلــســطــ

فلسط حرة".
ولـوحـوا بـأعالم فـلـسـطـيـنـيـة ورفـعـوا
الفـتـات كـتب عـلـيـهــا "فـلـيـنـته الـفـصل
الــعــنــصــري اإلسـرائــيــلـي" و"احلــريـة
لـــغـــزة". ووضع كـــثـــيـــرون كـــوفـــيــات
بــالــلــونـــ إمــا األســود واألبــيض أو
األحمر واألبيض بينـما أطلق سائقون
أبواق سـيـاراتـهم. كمـا حـضـر عدد من
الـيـهــود رافـعـ الفــتـات كـتب عــلـيـهـا
"لــــيس بــــاســــمـي" و"الــــتــــضــــامن مع
تظاهرون في " فيمـا احتشد ا فلسط

شارع تقطنه جالية عربية كبيرة.
وانتـشر عـشـرات عنـاصـر الشـرطة في

كان. ا
وقـال خــبـيـر اســتـراتــيـجي يــعـمل في
شـركـة في من مـانــهـاتن يـدعى عـمـران
خان ( 35عاما) "أنا هنا ألنني أريد أن

تـكون ارواح الـفـلـسـطـيـنـيـ مـسـاوية
ألرواح اإلســرائــيــلــيــ واألمــر لــيس
كـذلك الـيــوم". وأضـاف "عـنــدمـا تـكـون
لــديك دولــة نــوويـة وأخــرى هـي دولـة
قـرويــ يــحــمـلــون حــجـارة فـال لـبس
بـشــأن اجلـهــة الـتي يــجب حتـمــيـلــهـا
سـؤولـيـة". ونُـظّـمت الـتـظـاهرات في ا
ذكرى "النكـبة" عندمـا نزح مئات آالف
الــفــلــســطــيــنــيــ مع تــأســيس دولــة

إسرائيل في .1947-1948
وجتـمّع حـشـد في سـاحـة "كـوبـلي" في
ــئــات في بــوســطـن بــيــنـــمــا شـــارك ا

تظاهرة في واشنطن.
كــمــا احــتــشــد اآلالف في مــونــتــريــال

." داع إلى "حترير فلسط
ونــدد احملـــتــجـــون بـ"جـــرائم احلــرب"
الــتي ارتــكــبــتـــهــا إســرائــيل في غــزة
ورفعـوا الفـتـات تتـهم الـدولـة العـبـرية

بانتهاك القانون الدولي.
وفي وقت ســـابق أطـــلـــقـت ســـيــارات
خرجت في موكب أبواقها بينما رفعت
علـيـهـا األعالم الـفـلسـطـيـنـيـة في إطار
تظاهـرة خارج القـنصلـية اإلسرائـيلية

في غرب مونتريال.
و تــوقــيف مــتــظــاهـر حــطّـم نــافـذة
بــحـسـب نــاطق بــاسم الــشــرطـة لــكن
الـتــظــاهــرة اتـســمت بــالــسـلــمــيـة في

اجململ.
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إربيل

شاكر الدليمي األستاذ اجلامعي د. جندت
عقـراوي بروفـيسـور د.عامـر حسن فـياض
رحـوم في هذا الـلـقاء عن هـموم وحتـدث ا
األمة ومـستقبلـها وكيف أن (مركز دراسات
الوحـدة العربـية) ساهم وبـجدية وحـيادية
سـتقـبل جديـد لألمة في التـمهـيد الـفكـري 

العربية.
كــان لـلـدكـتـور خــيـر الـدين الـدور االول في
ــؤسـســات الـقــومـيـة تـأســيس عـديــد من ا
ـنظـمة العـربيـة حلقـوق االنسان" ومنـها "ا
و"اجلـمـعـية الـعـربـيـة لـلـعلـوم الـسـيـاسـية"

و"اجلمـعـيـة الـعـربـيـة لـعلم
االجــتـــمــاع" و"اجلــمـــعــيــة
الــــعــــربــــيــــة لــــلــــبــــحـــوث
ــؤتــمــر االقــتــصــاديــة" و"ا
ـؤتمر الـقومي الـعربي" و"ا
الـقومي االسالمي" و"مخيم
الـشـبـاب الـقـومي الـعـربي"
ـــؤســــســـة الـــعـــربـــيـــة و"ا
ـــنــظـــمــة لـــلــتـــرجـــمــة" و"ا
ـكافـحـة الـفـساد" العـربـيـة 
و"جـــــــــائـــــــــزة جـــــــــمـــــــــال
ـؤســسـة عــبـدالــنـاصــر" وا
الــــثـــقــــافــــيـــة الــــعـــربــــيـــة
والـــــصــــنــــدوق الـــــقــــومي
الـعربي واطالق العديد من
الوقفيات في مجاالت عدة.

(II) 
د. خـــيــــر الـــدين حــــســـيب
والقرارات اإلشتراكية

في 18 تــــشـــريـن الـــثــــاني
1963 قــــــــاد الــــــــرئــــــــيس
شيـر عبدالسالم الـعراقي ا
مـحمـد عارف حـركة إلزاحة
الـقيادة الـبعثـية عن احلكم
وبـالتعاون مع كـبار ضباط
اجلــــــيش وجنـح في هـــــذه
احلـركـة وحـاول أن يـعطي
إنــطـبــاعــاً عن أن مـرحــلـته

ـرحلة الـسابـقة وقام بـإتخاذ تخـتلف عن ا
عدد مـن اإلجراءات لتهدئة األوضاع ومنها
إصـدار بـيـان 10 شـبـاط 1964 حـول وقف
الـــقـــتـــال مـع األكـــراد وإقـــتـــرب كـــذلك في
ـتـحدة الـبـدايـة من اجلـمهـوريـة الـعـربيـة ا
ورئــيــســهـا جــمــال عــبـدالــنــاصــر ومـضى
تعلقة بالوحدة معها. ببعض اخلطوات ا
ومن ضــمن خــطـوات الــتــقـارب "الــقـرارات
ـــعــامل اإلشــتـــراكــيـــة" بــتــأمـــيم مـــعــظم ا
ـصـارف ـصــانع الـكـبــيـرة والـبــنـوك وا وا
والشـركات الكبيـرة وفي هذه اخلطوة كان
لــلــمــرحــوم د. خــيــر الــدين حــســيـب الــيـد
الـطـولى في الـتـمـهـيـد لـهـا وإقـرارهـا فـقـد
أُختـير (وهـو يشـغل منـصب محـافظ البنك
ركـزي العراقي) رئـيساً لـلجنـة سرية أمر ا
بتـشكـيلـها الـرئيس عـارف إلعداد مـشروع
القـرارات اإلشـتراكـية وكـان د. خيـر الدين
في مــنـــاقــشــات الــلــجــنــة يــؤكــد عــلى أن
ــعـضـلـة "اإلشـتــراكـيـة هي احلل الــوحـيـد 
الــتــنــمـيــة في الــعــراق وحتـقــيق الــعــدالـة
اإلجتـماعية". وفي هذا اإلجتاه " بذل جهداً
خــاصـاً كي يـنـتـزع مـن عـبـد الـسالم عـارف
ـشـروع الـذي كـان تـرجـمـة ـوافـقــة عـلى ا ا
فهوم الناصرية عن اإلشتراكية". حقيقية 
وأذاع الـفــريـق طــاهـر يــحــيـى الـتــكــريــتي
رئـيس الــوزراء بـيـانًــا في يـوم 14 تــمـوز
1964 قال

فيـه: " قـررنـا أن نـحـول إلى الـقـطـاع الـعام
الـبــنـوك وشـركــات الـتــأمـ والـصــنـاعـات
ـنــشـئــات اإلقـتــصـاديــة الـرئــيـسـة" وأن وا
الهدف في ذلك هو ضمان " مصالح الطبقة
الـعــامـلــة الـعــراقــيـة وإشــراك الـعــمـال في
ــــــــــؤســـــــــســـــــــات األربـــــــــاح وفـي إدارة ا
اإلقتـصـادية". وتـنفـيذاً لـهـذا التـوجه صدر
ؤسسة اإلقـتصادية رقم 98 لـسنة قـانون ا
1964 إلدارة الـقرارات اإلشتراكية وأصبح
ؤسـسة وحسب د. حسـيب رئيـساً لهـذه ا
شترك وصف برفـيسور بينروز في كتابه ا
ـــــهـم (الـــــعـــــراق: دراســــــة في عـالقـــــاته ا
اخلــارجـيــة وتـطــوراته الــداخـلــيـة -1915
كــان حـســيب من " مــخـطــطي هـذا   (1975

النظام اجلديد". 
وقد سـاندت الـقوى القـومية هـذه القرارات
ــمـــا تــرافــقـــهــا مع مـــيالد اإلحتــاد وال ســـيّ
اإلشتـراكي الـعربي في الـعراق كـما أيّـدها
احلـزب الشـيوعي الـعـراقي (السـرّي) الذي
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ــرهــقــة عــلى الــعـمـل وحـسن ومـثــابــرته ا
اإلجناز فـنال مـا إبتـغى بعـرق جبـينه ولم
يـــرتـــهن ألحـــد. ولـــعل أبـــلغ تـــعـــبـــيـــر عن
شــخــصـيــته وقــيــمه وأخالقـه ونـهــجه في
احليـاة مضـمـون تلك الـلـوحة الـتي عـلّقـها

فوق مكتبه : اخلبز مع الكرامة
ويـــضــيف: هـــوايــة خـــيــري هـي مــهـــنــته
ــارس الـــعــمل في والــعـــكس صــحـــيح . 
منـزله و"الـعيش" في مـكـتبه ال فـرق كبـيراً
بيـنهـما. ال أذكر إنـني إلتقـيته مـرةً في غير
حالـة عمل . يعيش لـيعمل ويعـمل ليعيش.
ال وقت للـراحة. الراحـة احلقيقـية عنده في
العـمل. يعطي نـفسه سنـوياً إجازة قـسرية
خالل شهـر آب/اغسطس ليصـرفها غالباً
في إتـصاالت يجـريهـا إنطالقـاً من منزله –
مكـتبه في لندن مع أصدقاء أو معاون أو
متـعاون  ويـكون مدارهـا عمالً مهـنياً أو

مهمةً قومية.
وكـتب البروفـسور أنطـوان سيف في نفس
ـكن لــلـمـركـز ان ـنــاسـبـة مـايــأتي: كـان  ا
يكـون حلماً في ليلـة صيف لوال خير الدين
حـسيب وصالبـة إدارته وتـنـسُّكه الـعـمليّ
ـسافـة في رؤاه ب مـا يُفـعل وما وقصـر ا
ينـبغي فـعله كـأنه بذلك يـؤسس لـتقـاليد ال
دني تاريخ عـربـياً لـها. هـا هـو اجملتـمع ا
ـبـادرة احلـرّة من بأحـد مـفـاخـره يـأخـذ ا
هامش احلـريات العامة الثرّة التي يؤمّنها
ــتــعــدد الـــتي ال قِــبَل لـــســلــطــته لــبــنـــان ا
الـسـيـاسـيـة عـلى مـراودة غـوى االسـتـئـثار
ـبـادرة) بـاقـتـحـام ما بـهـا بل بـأعـبـائـها (ا
اعتـادت السلطات الـسياسية الـعربية على
احتـكاره مع اخـفاقات حـصرية هي نـظيرة

التسلّطات احلصرية.
: لم يـكن خـيـر الـدين ويـضـيف سـيف قـائالً
وزمـالؤه الــذين تـــكــاثـــروا عــلـى قــلّـــتــهم
للـتكـاثف معه يـؤسسـون لسـلطـة نقـيضة
بل لسـلطة صريـحة رديفة تـؤسس التكامل
ال عـلى الـتـواطـؤ مع الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة
ومـحـاكــاتـهـا الـبــائـسـة بل عــلى الـتـحـدي
ــعــاصـرة ــنــافـســة بــسالح اجلــودة وا وا
والــتــوسُّع الى كل الــطــاقــات االنــســانــيــة
العـربيـة من غـير تـزمت وتقـوقع وانكـماش

عيقة. وروثة ا على العصبيات ا
ـفـكر د.عـبد احلـسـ شعـبـان فيـكتب أما ا
في نــعـي د. حــســـيب: "كــان نـــصف عـــقــله
سـتقـبل" هذا مـا قاله الروائي يعـيش في ا
الــروسي مــكـسـيـم غـوركي عن زعــيم ثـورة
ير إليتش لين أكتـوبر االشتراكية فالد

وهـو يـنــطـبق إلى حـدود غـيــر قـلـيـلـة عـلى
مفكرنا خير الدين حسيب كما يقول فعلى
الــرغم من إجنـازه مـشـاريـع بـاذخـة فـكـريـة
ـيـة لــيس من الـسـهـولـة وثـقـافــيـة وأكـاد
ـكان أن يسجّل أحدها في رصيد شخص
واحــد فـمـا بــالك حـ جتـتــمع فـيه إلّـا أنّ
ــر به حـســيب بل ذلك كــان نــصف مــا يـفــكّ
ويـخطّط له حتى أيـامه األخيرة فـقد كانت
أحالمه تـــكــبــر مـع مــرور األيــام وتـــتّــسع
وحـسب الــنـفــري: "كـلّــمـا اتّــسـعـت الـرؤيـة
ضـاقت الـعـبـارة" ويضـيـف: حاول حـسـيب
ـكن ـكن وغـيـر  ـا هـو  قـراءة الـواقع 
وفي بـــــعض األحـــــيـــــان طــــلـب حــــســـــيب
ـمـكـن وفـقـاً لــلـمـثل ــسـتــحـيل لـيــقـبل بــا ا
ـفــكّـر الـفــرنـسـي الـذي غــالــبـاً مــا يــردّده ا
ـاركــسي الـسـلــوفـيـني سـالفـوي جـيـجك ا

فــكـان يـســيـر دائـمــاً عـكس اجتـاه
الـريح وقد كرّس لـقضيـة الوحدة
الــعـربــيــة جلّ حــيـاته ووصــفــهـا
بالـقضـية األكـثر نُـبالً من قـضايا
الـوجود الـعـربي وهـو مـا جـعله
مهـنـدس فـكـرة الوحـدة الـعـربـية
بعـد رحيل عبد الناصر وقد بدأ
بــتـحــويـلــهــا من أمـاني وأحالم
إلى مـشـاريع عـمل مـسـتـقـبـلـية
لـذلك كان مـتـرفّعـاً عن أيـة أمور
تتـعـاكس مـعهـا مـثل الـطائـفـية
واالنحـيازات الـضيقـة ويعـتبر
االقـتراب منها مساس بثوابت

األمّة..."
ــسـنـاه أيـضًـا وهـذا الـتـوجه 
عــنـــد زيــارتـــنــا له فـي شــهــر
مايس  ?2019عـندما كنّا في
لــبــنـــان (مــصـــيف بـــرمــانــا)
ـؤتــمـر ــنـاســبـة إنــعـقــاد ا
التأسيس لـ (منتدى التكامل
اإلقـلـيــمي) وكـان من ضـمن
ـوجودين في هذه الزيارة: ا
ــفـــكـــر د.عـــبـــد احلـــســ ا
شـعـبـان األسـتـاذ د. أحـمـد
عـبـداجمليـد (رئـيس حتـرير
جــريــدة الـــزمــان- طــبــعــة
الـــعــراق) الـــنـــائب وثــاب

بغداد
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رفـض هـذا الــعـرض بــسـبب أن الــذي كـان
ـركـز موظف كـفـوء سـاعده كـثـيراً يشـغل ا
همـة أثناء ـعلومـات ا في احلصـول على ا
كـتـابـته ألطـروحتـه إذ ليـس من الـوفاء أن
يـبـادله بـهـكـذا عـمل وأوضح ذلك لـلـوزيـر
الذي تـفـهم رأيه واحتـرم رغبـته بـاإلنتـقال

إلى مهنة التدريس في جامعة بغداد.
وقــد كـــان د. خــيــر الــديـن ســعــيــداً بــهــذه
ـثـابـة إمـتـحـان له الـنـتـيـجـة واعـتــبـرهـا 
ادية وجنح فـيه على الـرغم من خسـارته ا
قـلة راتب الـتـدريسي بـاجلامـعة تـعلـقـة بِ ا
عن الـراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته

السابقة في وزارة النفط/شركة النفط.
جديـر بـالذكـر أن الشـيـباني كـان أول وزير
لـلـتـخـطـيط في الـعـراق عـام  1959ووزيـر
لــلـــنـــفط بـــالـــوكـــالــة 1960 وكـــان له دور
فاوضـات مع شركـات النفط أسـاسي في ا
عـام 1960 وأيــضـاً في تــأسـيـس مـنــظـمـة

أوبك في السنة نفسها).
ـوقف الـثـاني الــذي واجـهه د. حـسـيب وا
هـــو الــذي عــاشـه أثــنــاء تـــولــيه مـــنــصب
ــركـزي عـام 1963 حـيث مـحـافظ الــبـنك ا
ـوظـفيه ـمـكن  كان وفـق نظـام الـبـنك من ا
أن يـأخــذوا قــرضــاً لــبـنــاء مــســكن وكـان
حسـيب بأشد احلاجة للـقرض إلكمال بناء
ـــســتـــشــار مــســـكــنـه واســتـــأنس بــرأي ا
القـانـوني لـلبـنك حـول إمـكانـيـة احلـصول
عــــلى الــــقـــــرض وهل يــــحق لـه الــــطــــلب
ــســـتـــشــار كــمـــحـــافظ لـــلــبـــنك? أوضـح ا
الــقـانــوني أنه يــحق له ذلـك من الـنــاحــيـة
القـانونـيـة وال يُعـتـبر عـمالً غـير قـانوني
ـعنـويـة فإنه ال يُـحـبذ ولكن من الـنـاحيـة ا
ــســتــشـار ذلك وقــد أخــذ حـســيب بــرأي ا
الـقــانـوني ولم يــسـتـعــمل حـقه الــقـانـوني
بلغ بهـذا الشـأن بل إلتجـأ إلى اقتـراض ا
الـذي يـحــتـاجه السـتـكـمــال بـنـاء بـيـته من

أقربائه وأصدقائه.
ـوضـوع كـتب د. خـيـر الدين: وحـول هذا ا
"وكــان ذلك إمــتـــحــانــاً أخالقـــيًّــا آخــر لي
ـركزي وقـررت عدم أخـذ قـرض من البـنك ا
واإلسـتـدانـة من عــدد من األصـدقـاء الـذين
سددت لـهـم دينـهـم في أوائل الـثـمـانـيـنات
اضي بعد إلتحاقي بالعمل مع من القرن ا
ــــتـــحــــدة اإلقــــتــــصــــاديـــة جلــــنــــة األ ا
واإلجتـماعـية لغـربي آسيا في بـيروت عام
وقف " جتربة أخرى واعـتبر هذا ا   1974
نـاجــحـة لي في مــا يـتـعــلق بـالــعالقـة بـ

الغاية والوسيلة".
ـــرحـــوم إداريــاً وفي هـــذا اإلجتـــاه كـــان ا
صـارمــاً يـربط مـا بــ الـهـدف والــوسـيـلـة
ـوظــفـ أن يــلـتـزمــوا بـدقـة ويـطــلب من ا
بـقـواعـد الــسـلـوك واإلنـضـبـاط الـوظـيـفي.
وفي هـذا الصدد يـذكر الـسيـاسي العراقي
د.طـــالـب الـــبـــغـــدادي في بــــرنـــامج قـــدمه
د.حمـيد عبدالله في كانون األول/ ديسمبر
2020 بأنـه عـنـدما كـان مـوظـفـاً في الـبـنك
ـــركــزي أثـــنــاء مـــا كـــان د. خــيـــر الــدين ا
مـحـافــظـاً لـلــبـنك كــان يـنـشــر مـقـاالت في
جريـدة (الوحدة العـربية)  الناطـقة بلسان
(اإلحتـاد اإلشـتــراكي الـعــربي  - الـعـراق)
وهــو عـضــو في اإلحتــاد و د. خـيــر الـدين
عضـو في جلنته التـنفيذيـة  ولكن د. خير
الـــدين لم يـــكن راضـــيـــاً من مـــوظف حتت
إدارته ويـــنـــشــر مـــقـــاالت ســيـــاســـيــة في
اجلــرائـد وطــالــبه بـالــتـوقـف عن ذلك وإلّـا
فــإنـه ســيــتــعــامل مـــعه حــسب الــقــوانــ

رعية. النافذة واألصول ا
ا الرجال العـناوين ال تـشرّف الرجـال وإ

ناصب هم الذين يشرّفون ا
كـتب الــوزيــر الـلــبــنـانـي الـســابق عــصـام
ـناسبة نعـمان عن صديـقه د. خير الدين 
ـــبل "احلـــركــة الـــثــقـــافــيّــة- ه من قِ تــكـــر

أنطلياس" في لبنان عام 2014 ما يلي:
... ميـزة أخـرى فـي شـخـصيـة خـيـر الـدين
حسـيب وسلوكيته جديـرة بالتنويه . إنها
اسـتــقاللــيـتـه الـراســخــة وإعـتــمــاده عـلى
نـفــسه فـهـو حـريص عــلى عـدم اإللـتـحـاق
بأيـة زعامة او مركـز قوة ونفوذ ولم يؤثر
عــنه تـوســطه لـدى أي فـرد أو جــمـاعـة في
هنيـة والسياسيـة . ترسمل دائماً حيـاته ا
على كـفاءته العـالية وعـلى قوة شخـصيته

ذهب إلى اإلقـتـراب مـنـاإلحتـاد اإلشـتـراكي
الـعـربي عـلـمـاً بـأن تـلك اإلجـراءات أثـارت
جدالً اسـتمر وما يزال لم ينقطع حول مدى

فاعليتها وجدواها.
ويقـول البروفيـسور حنا بـطاطو في كتابه
ـة ــهم (الــطــبـقــات اإلجــتــمــاعـيــة الــقــد ا
واحلــركــات الــثــوريــة في الــعـراق 1978)
كــان د. خــيــر الـــدين  " الــواضع الـــفــعــلي
ـراسـيم الـتـأمـيم الـتي صـدرت عـام 1964
ـعــتـمـد عـلــيه في حـقـول الــصـنـاعـة وكـان يُ

والنفط واإلقتصاد.

(III)
د. خـيـر الـدين حـسـيب وتـنظـيم "الـطـلـيـعة

الناصري"
ــثـابـة كــان تـنــظـيم الــطـلـيــعـة الــعـربــيـة 
الــتــنـظــيم الــســري لــلـرئــيس جــمــال عــبـد
الـناصـر في الـوطن العـربي وقـد عـمل على
تـأسـيـسه عـام 1965 وإعـتـمــد في نـشـاطه
على اجلـيل اجلديـد للشـباب وطـرح نفسه
كـ تــنــظــيم قـــومي ثــوري ســرّي يــعــيش
بجـمـيع مـناضـلـيه وسط جـماهـيـر الـشعب
العـربي ويـعـكس إرادتـهـا ومطـالـبـهـا. وقد
أســهم الــدكــتـور خــيــر الــدين حــســيب في
تـأسـيس الــطـلــيـعــة الـعـربــيـة كــعـضـو في
الـقـيـادة الــقـومـيـة حـتى  بــعـد رحـيل عـبـد
النـاصر وتـولى قيادته لـبعض الـوقت. كما
أسس فـــرعه في الــعــراق وتـــولّى قــيــادته.
وحول هـذا يكـتب د.عبد الـغفار شـكر: "كان
للـدكـتـور خـير الـدين حـسـيب دور أساسي
في تـكــوين أول تــنـظــيم سـري لــلـقــومـيـ
الـنــاصــريــ عـام 1963  بــاإلشــتــراك مع
أديب اجلـادر و خالـد عـلي الصـالح وكان
تنـظيماً قـومياً ناصريـاً وكان ألعضاء هذا
الــتــنــظــيم دور أســاسي في احلــكـم أثــنـاء
رئــاســة عـبــد الــسالم عــارف حــيث شـارك
بـــعض أعـــضـــائه في مـــجـــلس الـــرئـــاســة
ـشـتـرك بـ مـصـر والـعراق 1964 وكـان ا
من أعـضـاء اجملــلس أديب اجلـادر ونـاجي

طالب".
في هذه الفترة أُعلن عن تشكيل
اإلحتـاد اإلشتـراكي الـعربي في
الـعـراق الـذي سـرعـان مـا إنـهار
بـفـعل إنـسـحاب مـعـظم قـيـاداته
ومــنـــهم فــؤاد الـــركــابـي وعــبــد
الـكـر فــرحـان ولـذلك حتـرّك د.
ــــرحـــوم اجلـــادر حـــســــيب مع ا
وبـســرعـة نــحـو تـشــكـيل تــنـظـيم
جديـد وتمخـضت هذه الـنشاطات
عن تـشـكـيل احلـركـة اإلشـتـراكـيـة
الـعـربـيـة في آب  1965وإنـتـخـاب
جلنـة تنفيـذية للحـركة التي ضمت
فـكرين والـسيـاس من عـدداً من ا
ضـمـنـهم د. حـسـيب اجلـادر فؤاد
الــركــابي عــبــد اإلله الــنــصــراوي
هــاشم عــلي مــحــسن سالم أحــمـد
خــالـد عـلي الــصـالح صـبــحي عـبـد
احلمـيد. ويـؤكد د. عبـد الغفـار شكر
أن احلــركـــة إنـــتـــشـــرت وتــوســـعت
بسرعة في الصف القومي. وفي هذه
األثنـاء إسـتقـر الـرأي علـى اإلنضـمام
إلى تنـظـيم الطـلـيعـة الـعربـيـة وبذلك
تـــكـــون تــنـــظـــيم ســـري بـــهــذا اإلسم
وأصـــبـــحت احلـــركـــة اإلشـــتـــراكـــيـــة

العربية غطاءً له. 
كمـا أصـبح التـنـظيم فـي قلب الـصراع
الــسـيــاسي في الــعـراق. وقــد تـولى د.
حــســيب قــيــادة إجــتــمــاعــات تــنــظــيم
الطـلـيعـة وواصل الـتـنظـيم نـشاطه الى أن
تـغــيـر الـنــظـام في 17 تــمـوز 1968 حـيث
دة زادت عن تـعرّض لالعـتقـال والـتعـذيب 
عام كما اعتُقل في الفترة ذاتها األستاذ

اجلادر. 
وغــادر د. خــيـر الــدين الـعــراق عـام 1974
إلى لبـنان ليـختـارها مقـراً لنشـاطاته حتى

وفاته.
وهـكـذا بــدأت مـرحـلـة جـديـدة من الـنـضـال
الفـكـري والقـومي لـلمـرحـوم د. خيـر الدين
حــســـيب حـــيث تــفـــرغ لــلـــعـــمل الــفـــكــري
ــؤســسي حـــيث إتــخــذ قــراره هــذا في وا
إطـار قــومي يـتـخـطى ظـروفـه الـشـخـصـيـة
و قرر ان يـعـمل خلـدمة قـضـايا والعـراقـيـة
ـقـاربـة جديـدة فـكـريـة وتنـظـيـمـية. األمـة 
وكـان هــذا الـتــوجه الـبــدايـة في الــتـفــكـيـر
بإنـشـاء "مـركـز دراسـات الوحـدة الـعـربـية"
ــقــراطــيــة ــنــظــمــات الــقـــومــيــة والــد وا
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رشد للجيل احلاضر واالجيال ن يستحق العتب لإلنسان الواعي وا العتب دائـما 
القـادمـة واكرر فـأقـول مع تقـديـرنا الـواجب جلـميع مـفكـري ومـثقـفي امـتنـا الـعربـية
واحـترامـنـا الـوافر لالجتـاه الـفـكري الـذي يـحـملـونه ويـضـيئـون دروب اجـيـال االمة
الواعدة خالله بـدراساتهم وكتاباتـهم وبحوثهم في كل مجاالت احليـاة اخملتلفة عبر
قنوات الـتواصل والتالقي بينهم وب االوساط الشـعبية نالحظ ان مجموعة ليست
ـرحلـة تـشبع فـكـري وثـقافي بـعـد فتـرة من الـصراع بالـقـليـلـة منـهم مـا ان يـصلـوا 
ي حتى يبتدع أي منـهم فلسفة خاصة يحقق بها ذاته واخملاض التـعليمي واالكاد
ويتعـامل وفق ثوابتهـا مع االخرين وتتحـدد على ضوئها شـخصيته فـفكرة من هنا
ونـظريـة من هـناك ومـصـطـلح من هؤالء ثم يـبـدأ مـسلـسل تـصرفـات وسـلوكـيـات ما
وضوعـية والعلمية انزل الله بـها من سلطان فتـجده تارة يتحدث بـأسم احليادية وا
نبـغي نحو مجـتمعه وجتده األمر الذي يـجعله مـنسلخـا عن اداء دوره الواجب ال ا
تـارة اخرى متـنكـرا بحـجة تـبريـرات جوفـاء عن تنـفيذ مـتطـلبـات مصـيريـة يفـرضها
ـوقف سيـاسي طـار او بكـلـمة في واجـبـنا الـقـو اجتاه قـطـر عربي مـبـررا ذلك 
خطاب رئـيس مع ويشيد علـيها بحرا من نظـريات علمية مـقتبسة ومجردة من أي
اعتبـارات وظروف واقعيـة وسياسـية طارئـة جتتاح أمتـنا العـربية وتـبيت لهـا النوايا
الـشريـرة من اطـراف تكـمن لـها الـعـداء. ورغم ذلك جنـد من يتـبـنى هذه الـتـنظـيرات
ويلغي مـا لالمة من خصوصية تراعي وحـدة قطارها وقوة أمنهـا القومي ويضربها
نفعة شخصية او لذكريات جميلة ا ألسباب تتعلق  بعرض احلـائط.. ال لشيء وا
قـضـاهـا في ربـوع هـذه الـدولـة الـكـبرى أم تـلـك.اذا الـطرح الـشـمـولي الـذي يـراعي
حـقـوق وهـويـة االنـسـان الـعـربي ومــطـالـبه الـسـيـاسـيـة ويـضـمن اسـتـقالله الـفـكـري
ـارسة فـعـليـة وصـادقة مـطـلوب والـطـرح وحده اليـكـفي بل البـد ان يالزمه وعي و

تتسلل في عمق اجملتمع وتركيبته وتعالج مشاكله. 
عتقدات في اذهان الناس ـاط وا ثقف كعـامل مؤثر لتغير اال والتأكـيد على دور ا
وحتـطيم جـمـيع القـيـود الرثـة والـتقـليـديـة في اجملتـمع أمـر البد مـنه خلـلق جيل راق
بتـفـكـيره مـعـتـز باالنـتـمـاء ألمته قـادر عـلى الـتصـدي ألسـالـيب الـتحـدي احلـضاري
قابـلة التـحدي بـالتحـدي ألن روح االبداع العـربية الغربي وكـاسر الحتـكارهـا له 
التـنـضب ابـدا رغمـا عن انـوف احلـاقـدين. ونـحن عـلى يـقـ بـأن مـثـقـفي امـتـنا هم

الـدرع الــواقي لــهـا ايـنــمـا وجــدوا في اي مــوقع من مـواقع
الـفـكــر والـنـضـال مـعـا. فـلــكم حتـيـاتـنـا اســاتـذتـنـا ايـنـمـا
تسـيروا لصالح االمة وفق متغيرات كبيرة ووفق حتديات
كـبـرى تـقف دون رقـبـهـا ونـهـضـتـهـا وانـتم اقـرب الـنـاس

ؤلم وأقدر الناس على معاجلته.  لواقعها ا
فـأنـتم قـادة الـفـكـر لـكم مـني الف حتـيـة حـب وتـقـدير وود

واحترام.
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ا الريب فيـه ان احلوار النـفسي القـيمي قـد يشكل مـنطلـقاً اسـتثمـارياً للـتقو
الذاتي لـلشـخصـيه االنسـانيه عـلى مر االيـام فقـد يفـسد ذلك احلـوار شخصـيتك
اذا لم يـكـن لـلـعـقل الــبـشـري اي دور حــضـوري مـسـبق لــكـسب ذلك احلـوار الن
ـقـارن فـيـمـا يـدور من تـعامـالت  ذاتيه تـقـبل وا ـتـحكـم والرافـض وا الـعـقل هـو ا

حياتيه كافه .
واقـف احليـاتيه دون ان يـتدخل كـنك فـحص قدراتك عـلى الـتحـمل في ا فكـيف 

هوى النفس في افساد ذات النفس بعيداً عن العقل .
ـعلـنه ذات الطـبيـعه التي تـشبع ـواقف احليـاتيه ا دع نفـسك تتـواجد في اي من ا
فيـها رغبـاتك وحاجـاتك دون ان تقدم اي جـهد كبـير او ثـمن محدد خـاص مقابل
ـهـنيـة واالداريـة واالقـتـصـاديـة واالسـرية ذلك في اجلـوانب الـقـيـمـية والـعـلـمـيـة وا
واجملـتمـعـية والـعقـائـدية الـديـنيـة والثـقـافيـة والـقبـلـية واجلـسمـيـة وما الى ذلك من
رئـاسـة جلان حتـقيـقيه او بـوفـيه مفـتوح  جـوانب مـتعـدد ((دعوه طـعـام خارجـية 
رقابـة على من تتولى امـرهم في اي اداء  عباداتك مع الله مسـؤولية توزيع قطع
اراضي  رئاسة جلان التعيينات في دوائر الدول  مكانتك االجتماعيه وعالقاتك
ـرؤوســ تـعـامـلك مـركــزك الـوظـيـفي وتــعـامـلك مع ا الـتـواصـلــيه مع االخـرين  
سـؤوليه االسريه تدريسي االداري مع االنظـمه والقوان والـتعليمـات  قيادتك ا
االجتـياز او االلـتزام عـند تـواجـدك في الطـوابيـر اخلاصه في مدرسه او جـامعـه 
نفايـات تريد الـتخـلص منهـا دون تواجد ـرور  لسـد احتيـاجاتك  اهمـيه اشارة ا

سؤولية عنها)). االخرين وما الى ذلك من مهام توكل اليك او تكل لنفسك ا
واقف احلـياتيه لحـه في تبنـيك لسلـوك ما جتـاه تلك ا فاذا اسـتشعـرت بالرغـبه ا
وقـد كـان ادائك يخـتلـف بدرجه كـبيـره (بـشكل مـسرف لـلـغايه)عـمـا كان عـليه في
واقف احلـياتيه اخلـاصه بك والتي تقـدم فيهـا جهدا اكـبراً وتكـلفة بـاهضة ذات ا
الثـمن دون مراقـبة االخـرين ودرايتـهم ((اجلوانب احلـياتـيه اخلاصه)) فـانك ح
فهوم النفس النها تقودك ذلك ينبـغي ان تراجع نفسك جيداً وتعيد البناء القيمي 
الن تـفـسد او تـكـون سارقـاً او غـير مـهـذباً او جـشـعـاً او مسـيـئاً في اسـتـخدامك
ـال الـعـام او غـيـر مـنـصـفـاً في عالقـاتك ـفـهــوم ا لـلـسـلـطه او انك قـد ال تـكـتـرث 
واقف احلـيـاتيه او وتـعـامالتك مع االخـرين او متـعـصبـاً عـنصـريـاً وطـائفـيـاً في ا
ـاً في مـسؤولـيـاتك او غـير ودود او ال حتـتـرم او تتـقـبل االخـرين من حولك او ظا
ا يـصيب االخرين من مـشكالت وما الى ذلك فاقـداً للضـمير انـانياً غـير مكـترث 

ــنـــحــرفه عن الـــقــيم اجلـــمــعــيه من صـــفــات ذات الــتـــهم ا
االنسانيه تنعت بها فيما بعد عند غيابك او حضورك .
وفي ضوء ما تقدم ينبغي عليك ان تكون قدوه مع ذاتك
اوالً بــحــضــور االخـريـن او غـيــابــهم وعــكس ذلك فــانه
ـتلـكهـا احد بتـقادم الـزمن سـوف تتـعــــلم مـهارات ال 
تـخــتـصــر عــلـيك الــزمن فــــي صــعـود ســلـــم الـفــسـاد

بأسره.

وت نحن ولدنـا لنموت" نـعم  ليس افتـراء انها حقـيقة احيـاء ولكن كتب علـينا ان 
بعد ان أصـبحت ثقـافة احلقد والـكراهيـة تتقدم وتـخترق صـفوفنـا حيث ال تسامح
بـيـنـنـا نـحـصـد الـزروع التـي بذرنـاهـا بـعـد ان غـرسـوا فـيـنـا وبـيـنـنا وفـي أحالمـنا
ألغامـا ورسموا على كل فم فـوهة بندقيـة وفي كل كف طعنونـا بخنجـرا مسموما
وبدأنا نـصغي ألصحاب الشعارات البراقة والطنانة وأرباب التكفير والتخوين على
ـسيس واتضح كل ذلك حلم ـثلون الوطـنية احلقـة واإلسالم الصحـيح غير ا أنهم 

وسراب.
الزالت شــهـوة االنــتـقـام مــسـتــمـرة مـنــذ  ثـمـانــيـة عــشـر عـامــا  تـمــضغ أرواحـنـا
مـشدودين لـلوراء نـهجس بـالـثأر الـذي الزال يسـيطـر على مـخـيلـتنـا نطـرب للـعويل
ـظلـمة نـتيـجة انـقطاع الـكهـرباء "الـوطنـية" وكـهرباء والـنحـيب حتى جـدران الغرف ا
السحب " غـير الوطنيـة" تبكي وتنـحب على بكاء طـفل رضيع يخاف العـتمة ونخاف
نـحن من مداعـبته إلسـكـاته خشـية من ان يـقذفـنا بـقـنبـلة مـولوتـوف او قذيـفة ار بي

جي او بقنينة احلليب الفارغة آو ان يبصق في وجوهنا.
التوجد بيـننا قواسم مشتركـة نكرهها دائما وابـدا نتغنى بالفوارق وتـغليب بعضنا
يز أنـفسنا عن اآلخـرين بأننا األفضل نسوبـية  على األخر ونـغذي احملسوبـية وا
ـقززة ـسـلـسالت ا ـسـرحيـات وا واألحـسن فـنـؤلف عنـهم الـروايـات والـقـصص وا
التي حتولـهم امام من يتابعها على انهم كائنات مسـخه مرعبة يتطلب االبتعاد عنها
سـاك ضـحايـا أنفـسنـا وذاتنـا عاجـزون حتى عن الـنطق واالنـتقـام منـها نـحن ا
بكلمـة "تسامح" نستكثرها على بعضنا واأللغام احملشوة في داخلنا تتفجر وتفجر
مـعـها اجملـتـمع بـكل طـوائـفه واديـانه وقـومـيـاته لـيـبـتهـج الدواعـش والفـواحش وكل
أشكـال احلـقـد والكـراهـية واالرهـاب اخملـبـئة فـيـنا بـعـد ان انسـكـبت دمـائنـا انـهارا
زعومة.!!. وهذه حقيقة لتتـلذذ فيها أحقادهم وغلهم وشعاراتهم الكاذبة ووطنيتهم ا
ـكـن وصف الـتـذكـيـر بـهـا بـأنه افــتـراء. وعـنـدمـا  نـحـذر من أن اسـتـمـرار هـذه ال 
مارسـات والسيـاسات التـمييـزية والفـواجع لن تكون نـتائجـها إال تكـرار مثل هذه ا
احلوادث ا فإن هـذا التحذير لـيس افتراءً منـا  ولكنه إعالن للحـقيقة التي هي في
مـصـلحـة الـوطن الـتي يـتم جتـاهلـهـا دائـمـا من قبـل اإلغراض اخلـاصـة واألجـندات

اخلارجية .
فـالعـمليـة السـياسـية الـفاشـلة والطـبقـة السـياسـية الـفاسدة هي وراء كـل الفواجع 
ـاسي التي مـرت بـالعـراق مـنذ 18 عـامـا عـجافـا والـفواجع تـالحقـنـا يومـيـا فمن وا
فـاجـعـة االطــفـال اخلـدج في مـسـتـشـفى  الـيــرمـوك الى فـاجـعـة الـعـبـارة والـكـرادة

ـلوثـة  في البصـرة وباألمس فـاجعة ياه ا وفاجـعة التـسمم بـا
مسـتشـفى ابن اخلطـيب بـعد ان اصـبحـنا نـتكـيف مع هذه
ـاسـي الـتـي يـقـف ورائـهــا الــفــسـاد ــة وا ــؤ الــفــواجع ا

الي واالداري.  السياسي وا
ورغم ذلك يـتـفـاخـر الـسـاسـة بـاجنـازاتـهم وإصالحـاتـهم
ــواطن ?! والـــشــعب الــصــابــر ويــتــبــاكــون عـــلى حــال ا

واحملتسب الحول والقوة له اال بالله.
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فـي يوم مولـد الصـديق والزمـيل حسن
الــعـلـوي 15 ايـار  1934يــسـعـدني ان
اقـدم لـه الـتـهـاني مـتـمـنـيـا له الـصـحـة
لــيــواصل نـشــاطه الــفــكـري واالعالمي
والـــســيـــاسي في هـــذا الــظـــرف الــذي
يـحـتـاج بـلدنـا الى اجلـرأة والـشـجـاعة

تلكهما العلوي. اللت 

لي اكـثر من صلة بالعلوي فهو كما انا
مـن موالـيد 1934 اي انـنا في سن 87
عاما بفارق نحو شهر اذ ولدت في 12
حـــزيـــران وحـــسـب عـــلـــمي فـــانه بـــدا
ـارسـة الصـحافـة عام 1955 اي قـبل
ارسـتي الفـعلـية لـلصـحافة. عـام من 
وشــاءت الــظــروف ان نــعــمل مــعــا في

اضي بـدايـة السـبعـينـيـات من القـرن ا
مـعـاون لـلـمديـر الـعام لـوكـالة االنـباء
الـعــراقـيـة (واع) والـتـقـيـنـا مـرة اخـرى
عـنـدما تـركت واع عام  1976وكـان هو
في ذلـك الوقـت رئيـسـا لـتـحـريـر مـجـلة
الـف باء فـفـتح لي ابواب اجملـلـة ألعمل
مـعه ومع من جـاء من بـعـده مسـتـشارا
ـدة ربع قـرن ثم ســكـرتــيـرا لـلــتـحـريــر 
حـتى اغلقهـا االمريكيـون عند االحتالل
االمــريـكي في 9 نــيـسـان 2003 وخالل
الــفـتــرة الـتي تــرك فـيــهـا الــعـراق كــنـا
نـتواصل ب احل واالخر وكذلك بعد

عودته الى العراق. 
وفـي ايـلـول عـام 2012 وكــنت في دبي
كـلمني من اربـيل ودعاني ان اكون معه
وت مـعا  في فـي الوطن نـعمل مـعا و
بــلــدنــا عـــارضــا الــعــمل مــعه رئــيــســا
لــتـحـريـر صـحــيـفـة اطـلق عــلـيـهـا اسم
(شـادبا) وبعد شهرين من العمل اجلاد
ـــاديــة لــلــبــدء ــضـــني واخلــســائــر ا ا
بـــاصــدار الـــعــدد االول قـــرر الــعـــلــوي

ـشـروع النه شـعـر ان اصدار ايـقـاف ا
صـحـيـفة في غـيـر مكـانـهـا يتـطـلب ما
ــكــان) اي تـايــيـد اســمــاه (ضـريــبـة ا

مـواقف تـتـعـارض مع قـيـمـنـا الـوطـنـية
وانتمائنا العربي.

ومـازلنا نتـحدث مع بعضـنا ب احل

واالخــر ونــتــبــادل الــرســائـل وهــا انـا
ابـعث له الـيـوم الـتـهنـئـة بـعـيـد ميالده

متمنيا له دوام الصحة .
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وإذا كانَتِ النّفُوسُ كِباراً
تَعِبَتْ في مُرادِها األجْسامُ

تنبي ا
خـسـر الـتـيـار الـقـومي الـنـهـضـوي وأيـضاً
ـمـيّزة الـثـقـافـة العـربـيـة إحـدى القـامـات ا
والـبـارزة والـنـادرة بـرحـيل أُسـتـاذنـا خـيـر
الـــدين حــــســـيب فـي بـــيـــروت في 12 آذار
2021 عن عـمر نـاهز الـ 92 عـامـاً قضـاها
في حـــيـــاة حـــافــلـــة بـــاإلبـــداع واألصـــالــة
واالجتـهاد مفـكراً المعاً واقـتصاديـاً كبيراً

. وبروفسوراً جامعياً وإدارياً ناجحاً
(I)

خيـر الـدين حـسـيب ومـعـانـاته في الـعيش
وفق مبادئه

في إحــدى مـقـاالته (الــتي إعـتـبَــرهـا بـدايـة
لكـتابـة مـذكراته) الـتي كـما قـال هو نـفسه
عنـها: قد تـأخذ "وقتًـا ربّما ال يـساعدني ما
تـبــقّى لي من عـمــر أن أنـتـهي مــنـهـا" وقـد
ـقت تـلك "الـنـبؤة" مـع األسف الـشـديد. حتـقّ
ــفــكــر خـــيــر الــديـن حــســيب عن حتـــدث ا
صــعـوبــة أن يــعـيش االنــســان مع مــبـادئه
واإلحــتـــفــاظ بــالـــعالقــة الـــعــضـــويــة بــ
األهداف والوسائل. وفي هذا التوجه تأثـّر
ــا قـــاله الـــفــيـــلــســـوف الـــنــمـــســاوي –
الـبــريــطـانـي الـســيــر (كـارل بــوبـر -1902
1994) فـي إحــــدى مـــــحــــاضـــــراته الـــــتي
حـــضــرهـــا د. خـــيــر الـــدين: إن الـــغـــايــات
(األهداف) هـي مجـموعـة وسائل مـتراكـمة
لذلـك فأن نوعـية (أخالقـية) الـوسائل يجب

أن ال تختلف عن نوعية األهداف.
إقتـنع خير الـدين بهذه الـفكرة وطـبّقها في
ـيــة وفي حـيـاته حـيــاته الـعـلــمـيـة األكــاد
الـعــمـلـيــة وأن الـنــجـاح الــبـاهــر لـ "مـركـز
ا يعود أصالً دراسات الـوحدة العربية" إ
إلى تـلك الفـكرة حيـث ظل حسيـب يناضل
ـبـدأ الـذي صـاغه لـلـمـركـز وجملـلـته ألجـل ا
سـتقـبل العـربي": وعي الوحدة العـتيـدة "ا

العربية وحدة الوعي العربي.
كــان من أهــداف د. خــيــر الــدين أن يــخــدم
بلـده "خـدمـة مفـيـدة" وكانت فـتـرة دراسته
يـدانـية إلعـداد أطـروحته فـتـرة منـاسـبة ا
للـتـعـرف عـلى أوضاع الـعـراق في مـنـاطقه

اخملتلفة:
إن أطروحـته لـنـيل الـدكـتـوراه تـطلّـب منه
دراسـة ميـدانيـة. هـكذا عـاد إلى بالده عام
1957 وزار مـنــاطق مـخـتـلـفـة في مـرحـلـة
مثّـلت بـدايةً لـلـنفـوذ األميـركي في الـعراق.
في أحـد األهـوار شـاهـدَ رجالً عـاريـاً يزرع
األرز حتت حــــرارة تــــصل إلـى أكـــثــــر من
خمس درجة مئوية وفي هور آخر التقى
سكـاناً لم تلـحظهم اإلحـصاءات السـكانية
ـلـكون حـتّى األولى لـلـعـراق وفالحـ ال 
ميـاهاً نـقـيةً لـلشـرب. يـقول أثّـر هذا الـنوع
من الـفـقر كـثـيـراً عـلى نـظـرتي إلـى األمور

وكان بداية لتوجهي التقدمي.
بعـد أن أكمل دراسته للدكتوراه في جامعة
كامـبردج في بـريطانـيا عن أطروحـة رائعة
ـمـة: تـقـدير الـدخل الـقـومي في الـعراق وقيّ
1956 – 1953. كــــان تــــعــــيـــــنه األول في
شـركــة نـفط الــعـراق IPC كـرئــيس لــقـسم
الـدراسات واألحصاء إال أنه وعـمالً بفكرة
(بوبـر) بـالتـنـاغم ب األهـداف والـوسائل
ـغـري قــرر تـرك عـمــله (رغـمـاً عن الــراتب ا
الذي كـان يتـقاضـاه) والتـوجه نحـو العمل
ي (وبـراتب اليــزيـد عن ثـلث راتـبه األكـاد
فـي الـشـركـة) وحتـقق هـذا الـهـدف عـنـدمـا
تعـ في كلية الـتجارة واإلقتـصاد بعنوان
(مدرس). أعـتبر د. خير الـدين هذا التحول

ثابة " إمتحان جنح فيه!" في حياته 
رحـوم حـسيب في حـيـاته العـملـية واجه ا
مـواقف تــوجّب عـلـيه فـيــهـا االخـتـيـار بـ
ـبـادئه  أو مـخـالـفـتـهـا فـاخـتـار اإللـتـزام 
ـبادئه ومن هنا دائمـاً أن ينحـاز ويلتزم 
بــرزت إشـــكــالـــيــة صـــعــوبـــة الــعـــيش مع
ـبــادىء. يـسـوق د. خــيـر الـديـن مـوقـفـ ا

للداللة على نقاء مبادئه:
ــوقف األوّل يــتــجــلّى فـي الــعــرض الـذي ا
ــــرحــــوم د. طــــلــــعت قــــدمه له الـــــوزيــــر ا
الــــشـــــيـــــبـــــاني (1992-1917) إلســـــتالم
مــــســــؤولــــيــــة "إدارة جــــهــــاز اإلحــــصــــاء
واألبــحــاث" في وزارة الـتــخــطـيـط. إلّـا أنه

مع خيرالدين حسيب في محاضرة ببيروت

والعـلمـية الـتي ولدت من رحـمه أو تفرعت
عنه. 

(IV)
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ؤمن بحق الشعوب في كان حسيب من ا
الـــتــحــرر والـــتــقــدم ومن هـــؤالء الــشــعب
الــــعـــربي الـــذي لـه كل احلق فـي مـــســـألـــة
حتديد مسار تقدمه وتطوره وكان يرى أن
هــذه اخلـطــوة تــتـحــقق من خالل الــوحـدة
العـربية وفي نظام إشتراكي. وعندما ننقل

ـسـألة الـكـردية هذا الـتـوجه الـفكـري إلى ا
فـي الــعــراق نــراه قـــد عــمل في الـــنــاحــيــة
التـطبيقـية على تفـاعل االراء بصددها لكي
سألة. تخـرج برأي موحـد لتحـديد مسـار ا
هــــذا الـــرأي تــــمـــخـض عن أن هــــنـــاك حل
إشتـراكي للمسـألة الكرديـة وهذا ما طرحه
ــــرحـــوم جـالل الـــطــــالـــبــــاني فـي نـــدوة ا
االشـتــراكــيــ الــعــرب الــتي انــعـقــدت في
اجلـزائـر بـ 22 و28 مــارس/آذار 1967.
وقـد لعـب د. خيـر الـدين دوراً مـهـماً في أن
ـؤتـمر حـيث مثّل يكـون للـكـرد مكـاناً في ا
عــرب الــعـراق فــيه كل من: فــؤاد الــركـابي
خـيــر الــدين حـســيب أيــاد سـعــيــد ثـابت
د.محـمود احلمصي وآخريـن أما الكرد فقد
ثل مع مثلهم جالل الطالباني (الذي كان 
ــكــتب ـرحــوم إبــراهــيـم أحــمـد جــنــاح ا ا
ــــقــــراطي الــــســــيــــاسي لـــــلــــحــــزب الــــد
ـّلـا ـرحـوم ا الـكـردســتـاني مـقـابل قــيـادة ا
مـصــطــفـى الــبــارزاني لــلــحــزب واحلــركـة
الـكــرديـة) وبـذا أُتـيـحت الــفـرصـة لـعـرض
ـسـألــة الـكـرديـة ومــشـكالتـهــا أمـام كـبـار ا
التـقدميـ واإلشتراكـي العـرب فقد ألقى
طالـباني بحثـاً مطوالً بعنـوان (اإلشتراكية
ـسـألـة الـكـردية في والـقـضـيـة الـقومـيـة وا
العـراق) وأُعطي له فترة أطول إللقاء بحثه
كامالً والـذي طرح إسـتنـتاجـاً مهـماً وهو:"
إن األمـة الــكــرديـة لــهــا كـغــيــرهـا من األ
حقـها في تقرير مصيـرها بنفسها أي نعم
أن احلل اإلشـتراكي هذا ينـطبق على األمة
" وإخــتـتم بـحــثه بـالـقـول: الـكــرديـة أيـضـاً
"إنــني أعـــتــقــد شـــخــصــيــاً بـــأن الــتــأريخ
ـبادىء اإلشتـراكية شـتركة وا صـالح ا وا
والتـقدمـيـة بأن ذلك كـله قد ربط الـشعـب
العربي والكردي مع بعضهما البعض".

ـــهــــا في شـــهـــر وفـي مـــحـــاضـــرة ألــــقـــيـــتُ
آذار/مارس 2019 في مـركز "ألف" - مـجلة
حتــــوالت في بــــيــــروت بـــإدارة األســــتـــاذ
ســركـيس أبـو زيــد حـيث قـدّمــني األسـتـاذ
سعـد محـيو وكانـت بعنـوان: حلّ القـضية
الكـرديـة بـحاجـة إلى حُـكـماء وقـد شـرّفني
ــرحـوم د. خـيــر الـدين حــسـيب ســتـاذي ا أُ
بحـضورهـا وأبدى رأيـاً واضحـاً مفاده أنه
ـع الـشــعب الــكــردي بــحق تــقــريـر مع تــمـتّ
صير والذي يجب أن يشمل كل الكرد في ا
الـدول كــافـة الــتي يـعـيــشـون فــيـهـا ال أن
تتـجزأ تلك القضية بحكم وجودهم في تلك
الـدول.وفي هـذا الصـدد يـكـتب الـصديق د.
عبد احلس شعبان بخصوص حواره مع
األستـاذ حسيب مـا يأتي: "وقد اسـتشكلتُ
ـسـألـة الكـرديـة ومـبـدأ حق في مـوضـوع ا
صـير والـفيـدرالـية وقـد كان رأيه تقـريـر ا
إنّ مــثل هـذا احلق يـقــرّه لـلـكــرد في سـائـر
األقطـار الـتي يـوجـدون فيـهـا وخـصـوصاً
في تـركيا وإيران ولـيس في العراق وحده
كي ال يــكــون الـعــراق عُــرضـةً لــلــتـداخالت

اإلقليمية...".
(V)

رحل أُســـتـــاذي د. حـــســــيب ولـــكن ذكـــراه
ســـتـــبـــقى خـــالـــدة تــاركـــاً ارثـــاً كـــبـــيــراً
ــطـلــوب تـوثــيـقــهـا وإجنـازات عــظـيــمـة ا
بــــإصـــدار مـن مـــركــــز دراســـات الــــوحـــدة
الــعـــربـــيـــة. وســيـــدوّن الـــتـــاريخ ســـيــرته

الوضاءة.
وكـمــا قــال د. شـعــبــان: عـاش خــيــر الـدين
ـسـتـقبل بل حسـيب ومـات وهـو يفـكّـر با

كان يعيش فيه ويقيناً أنّه رحل إليه.
وأخيـراً نقـول كمـا يقـول الشـاعر عـمرو بن

مَعد يكرب:
ذَهَبَ الَّذِينَ أحِبهُمْ   ...

وَبَقِيتُ مِثْلَ السَّيْفِ فَرْدَا

{ أســتـــاذ عـــلم الـــســـيـــاســـة والـــقـــانــون
الدستوري (جامعة صالح الدين - إربيل)

خير الدين حسيب مع عبد احلس شعبان وجندت عقراوي وشيرزاد النجار

خير الدين
حسيب
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يواصلُ منتـخب الشبـاب تدريباته الـيومية فـي ملعب الشـعب الثاني حتـضيراً للـبطولة الـعربية
قبل. وقـالَ مدرب منـتخب الشـباب عمـاد محمد: في مصر والـتي ستقـام في شهر حزيـران ا
إن الوحدة التدريبيـة التي جرت اليوم كانت مـثاليةً من خالل اندفاع الالعـب العالي ورغبتهم
في إثبـات احلضـور. وأضافَ: نـعمل عـلى منـح الفـرصة جلـميع الالعـب بـالتـساوي من أجل
اختـيار األفـضل واألبرز قـبيـل السـفر إلى مـصر لـلدخـول في غـمار الـبطـولة الـعربـية. واخـتتمَ
: ان الـوحدات الـتـدريبـيـة ستـتـواصل  على مدرب مـنـتخب الـشـباب عـمـاد محـمـد حديـثه قـائالً

ملعب الشعب الثاني في الساعة الرابعة عصراَ.
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{ رومــا- وكـاالت: انــتـزع يــوفـنــتـوس
فــوزًا قــاتالً أمـام إنــتـر مــيالن بــثالثـة
أهـــداف مــقـــابل هــدفـــ عــلى مـــلــعب
ـنافـسات ألـيانـز ستـاديوم بـتوريـنو 
اجلـــولـــة  37 مـن الـــدوري اإليـــطـــالي.
ســــجـل أهـــداف يــــوفــــنــــتــــوس كل من
كــريـسـتــيـانـو رونــالـدو بـالــدقـيـقـة  24
وخــوان كــوادرادو  45 و 88 مـن ركــلــة
جـزاء. فيـما سـجل هدفـي النـيراتزوري
رومــيـلـو لــوكـاكـو  35 مـن ركـلـة جـزاء
وجـورجيـو كيـليـني باخلـطأ فـي مرماه
75ورفـع يـوفــنـتـوس رصــيـده إلى  .84
نـقطة وقفز للمركز الرابع مؤقتًا بينما
جتـمد رصـيد اإلنـتر عـند  88 نـقـطة في
الـــصــدارة. الــفــرصــة األولى كــانت من
نـصيب يوفنتوس في الدقيقة  10 ح
ـرمى ســدد كـولـوسـيـفـسـكي بـاجتـاه ا
لــوال أن ارتــطــمت بـســكــريـنــيــار الـذي
مــنــعــهــا مـن دخــول الــشــبــاك وتُــبــعـد
لــركـنـيـة. واحـتـسب حــكم الـلـقـاء ركـلـة
جـزاء لـيوفـنـتوس بـعد عـرقـلة دارمـيان
لــكـيــلـيـني أكــدتـهــا تـقـنــيـة الـفــيـديـو
وســددهـا كــريـســتـيـانــو وتـصــدى لـهـا
هــانـدانـوفـيـتش قــبل أن تـرتـد مـجـددًا
ويـضعها رونالدو بالـشباك في الدقيقة
 24.  وعـــاد احلــكم مـــجــددًا لــتـــقــنــيــة
الـفيديو في الدقيقة  35 بـعد عرقلة دي
هاجم اإلنتر الوتارو واحتسب ليخت 
ركـلة جزاء تمـكن لوكاكو مـن حتويلها
لــهــدف أول ويـتــعـادل لــلــنـيــراتـزوري.
ن وأهــــدر دانــــيــــلــــو الــــظـــهــــيــــر األ
لـيوفنـتوس فرصـة مضاعـفة النـتيجة
بــعـدمـا ســنـحت الـفــرصـة أمـامه داخل
ـنطقة لتسديد الـكرة ليسددها بجوار ا
ــرمـى ويـضــيـع عـلـى فــريـقـه فــرصـة ا
. وقـبل نهاية الشوط تـسجيل هدف ثانٍ
األول تـــمــكن كـــوادرادو من تــســـجــيل

ــديـــر الـــفــني أكـــد أنـــدريـــا بــيـــرلـــو ا
لــيـوفــنـتــوس أن جنـمـه كـريــسـتــيـانـو
رونـالدو لم يـغضب من قرار اسـتبداله

خـالل الـــفـــوز عـــلـى إنـــتـــر مـــيالن 3-2
ضــــــمن اجلـــــولـــــة الـ 37 مـن الـــــدوري
اإليـطالـي. وقال بـيرلو فـي تصـريحات
لـشبـكة سـكاي سـبورتس إيـطالـيا: كان
يـجب أن يـكـون لديـنـا نـفس التـصـميم
والـرغبة في القتـال على كل كرة أيضًا
ــوسم. ــبـــاريــات األخـــرى هـــذا ا فـي ا
ـا كنا في هذا وأضـاف: لو فعـلنا ذلك 
ــا كــنــا ســـنــعــاني من أجل ـــوقف و ا
ـربع الـذهـبي.. لـقد إنـهـاء الـبـطـولـة بـا
ارتـــكــبـــنــا الـــكــثـــيــر من األخـــطــاء في
ـباريات التي بدت سـهلة على الورق. ا
وتـابع: سـألـنا أنـفـسنـا عـدة مرات عـما
وسم.. لم تـكن لديـنا نـفـتقـر إليه هـذا ا
ـشتـعـلـة في الـداخل كان نـفس الـنـار ا
عـلينـا أن نضيء األنـوار مجددًا لـلقتال
ـربع عـلـى الـلـقب وإنـهـاء الـبـطولـة بـا
الـذهبي.. لقد أثبت الالعبون أنهم على
بـاريات الكـبيرة. همـة في ا مـستـوى ا
وأردف بــيـرلـو: هـذه اجملـمــوعـة لـديـهـا
الــكــثــيـر لــتــقــدمه لــديـنــا الــعــديـد من
الـالعــبــ الـــشــبـــاب لــكن الـــلــعب مع
ــزيــد من يـــوفــنــتــوس يــعــني حتــمل ا
ـــســؤولــيــة يــســتــغــرق األمــر وقــتًــا ا
لـلـتكـيف.. لم يـكن علـيـنا إهـدار الـكثـير
مـن النقاط لكن هذا فريق جيد ولدينا

مجال للتحسن. 
وعـن مسـتقـبـله وعمـا إذا كـان سيـغادر
يــــوفــــنــــتــــوس أجــــاب: لم أفــــكــــر في
ـسـتـقبل كـنت أركـز فقط عـلى مـباراة ا
ستقبل. الـيوم وسنتحدث الحـقًا عن ا
ـــدرب اإليــــطـــالي اســــتـــبـــدال وقــــرر ا
رونـالـدو في منـتصف الـشوط الـثاني
ــــوسم ألول مـــــرة في الــــدوري هــــذا ا ركز الرابع بفوزه على االنتر u“∫ يوفنتوس يحتل ا
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نـتخب ـنتـخب الوطـني من ادراك اهمـية وفـائدة وديـة ا لم  يـكد مـتابـعي  ا
نـتخب النـيبالي  حتى سـارع االخير لالعتـذار عن اجرائها الـوطني ضد ا
بـســبب  تـفـشي وبـاء  كـورونــا في الـنـيـبـال االمــر  الـذي  ابـقى عـلى وديـة
اخـرى وحـيدة كـانت اجلـهة الـتـطـبيـعـية قـد اتـفـقت الجرائـهـا بغـيـة االعداد

نتخب الطاجيكي . االمثل للمنتخب الوطني حيث ستجمعه با
نتخبنا وضـرورة اجراء مباريات اعدادية  قبل الشروع بالظهور الرسمي 
الـوطـني تـبدو ذات فـائـدة مـهمـة من جـانب  الـوقوف عـلى قـدرات الالعـب
ـنـتـخـب  وابـراز االلـيـة واسـتــعالدة االنـسـجــام والـتـرابط بــ صـغـفــوف ا
ـناسـبة لـلوقـوف على الـتـشكـيل النـهائي لـلمـباريـات الرسـميـة  ولذلك من ا
ـنتـخب الـنيـبـالي  بدون بـاب اولى الـبحث عـن اطراف اقـوى من مـستـوى ا
نـتـخبـات الـشرق اسـيـويـة التي تـتـناسب االلـتـفات الى كـون  االخـيـر من ا
ـنـتـخـب الـكـمـبـودي  والـذي سـيـســتـهل مـنـتـخـبـنـا مـسـتـويـاتــهـا مـثال مع ا

واجهته . تبقية  استئناف مبارياته  ا
نتخبات ـتاتية من اختيـار منتخبـات ذات مستوى متقـارب  وتـلك النظرية ا
اجملــمـوعــة  بـات من االمــور الـتـي التـعــزز اي اهـمــيـة  مــرجـوة  من خالل
ـتـقاربـة بـقدر  اهـميـة الـبحث عن سـتـويات ا نـتـخبـات ذات ا الـبـحث عن ا
مـنتـخبـات  ذات مسـتـوى افضل  لـغرض احـكام الـفائـدة من خالل معـرفة
ـهـمـة الـتي يـنبـغي ان اسـالـيب لـعب  والـبـحث عن االخـتـراقـات واحلـلـول ا
ــنــتــخــبـات كــبــديل افــضل من الــبــحث عن تــبــرز من خالل مالقــاة تــلك ا
مـنتخبات ذات مستويات متدنية  لغرض اللعب معها  مع رفع شعار الفوز

باريات . رجوة من تلك ا دون البحث عن  الفوائد ا
نـتخب الـقطـري في هذا اجملـال من ابرز التـجارب الـكروية وتـبدو جتـربة ا
حـينـمـا  عمـد الـقائـم عـلـيه للـتـنسـيق مع االحتـاد االوربي لغـرض  ضمه
ـتنافـسة ضـمن  التـصفيـات االوربيـة  لغـرض احكام الحـدى اجملمـوعات ا
الـفــائـدة من خالل  الــنـفـاذ الســالـيب لـعـب واالحـتـكــاك مع الالعـبـ ذوي
اخلـبـرة  وعـمـومـا فـان اثـار تـلك الـتـجـربة سـوف لـن  جتنـى اال علـى مدار
ـنتخب الـعنابي سـتوى البـدني لالعبي ا االعـوام القادمـة من خالل  رفع ا
واعـداده بـالـشـكل االمـثل لـيس عـلى مـسـتـوى اسـتـضـافـتـه  لـبـطـولـة كاس
قبل فحسب  بل  ستكون ثـمار مثل تلك التجربة ماثلة  على الـعالم العام ا

مديات اوسع من تلك البطولة .
بـاريات  االعداديـة تبقى هـنالك الكـثير وع االعـتذارات واستـحالة اجـراء ا
نـتخب الـوطنـي في السـنوات الـتي كانت تـمثل من الـبدائـل  التي وظـفهـا ا
فـترة ازدهاره وجنـومية العـبيه الـتي لم تخفت  فـكلنـا يتذكـر  البطـولة التي
ـبي  اضافة لتشـكيلت نتخب االو جـرت ابان الثمانـينات  والتي جـمعت ا
ـنتخب الشـباب  في مرحلـة االعداد اخلاصة ـنتخب الـوطني اضافة  من ا
نـتـخب الـرديف الذي بـبـطـولة مـونـديـال  عام  1986كـمـا  ان الـكل يتـذكـر ا
نتـخب االول في اجواء نـتخب وكـان الرافـد االبرز  لالعـبي ا كـان صنـو ا
تـتخب فـوقتـها كان ـشواره مع ا اصـابة احـد الالعبـ واستحـالة اكـماله 
ـنتخب الرديف يـرفد االول بالالعبـ ذات اجلهوزية الـتي توفر للـمنتخب ا
طلوب  واجلاهزية الفضلى التي  تبدو  كاكسير احلياة االول االستقرار ا
طلوب للمنتخب  فواقع اي مـنتخب يتطلب مثل تلك االستقرارية والـنبض ا
والـكل يتـذكر  كـيف ان منـتخبـنا الـوطني في اخـر نسـخة  من بـطولة اال
ـطــلـوبــة اال ان ازديـاد حـاالت االســيـويــة  كـان عـلـى قـدر من اجلــاهـزيــة ا
االصـابـة  بـ الالعـبـ مـنـعت  مـثل هـذه الـتـشـكـيـلـة من حتـقـيـق  الـهدف
شوار ني النفس   ـنشود فخرج  يتجرع مرارة احلسرة بعد ان كان  ا

حافل يقربه من الظفر بالكاس للمرة الثانية في تاريخه .
دفع مجددا ومع اقتراب االستحقاق  الرسمي  يبدو كاتانيتش في فوهة ا
 خـصـوصـا وان اعــذاره وتـبـريـراته في حـصـول مــا اليـحـمـد عـقـبـاه تـبـدو
عـتثر والغياب جـاهزة حينمـا ستكون مثل تلك الـتبريرات تتـعلق باالعداد ا
ـنـاسـبـة  الــتي يـتـطـلـبـهـا ــهـمـة وا ـبـاريـات الـوديـة ا الالمـبـرر مـن جـانب ا
باريـات جتمع مثل مـنتخـبنا لـغرض الوقـوف على جاهـزيته دون  احلاجـة 
ـسـتـويـات مـتدنـيـة فـحـيـنـها ـنـتـخب مع  مـنـتخـبـات  هـذا ا
تحـقق ستـارا للـعيـوب والثـغرات التي سـيكـون الفـوز ا
ـنـتـخـبـنا مع ـكن ان تـظـهـرهـا اي مـواجـهة مـرتـقـبـة 

منتخبات ذات مستويات مقبولة .

وخــــرج الـــدون وهـــو غـــيـــر
مـنزعج مـثلمـا كان يحدث
اضية. وعن فـي الفترة ا
هـذا قـال بيـرلـو: أعتـقد
ــــرة أنـــــهـــــا كــــانـت ا
األولـى الــــــتـي كــــــان
فــــيــــهــــا ســــعــــيـــدًا
بــاالسـتـبــدال كـنـا
نـــلـــعـب بـــعـــشــرة
.. لـقـد كـان العــبـ
ســــعـــيــــدًا وكـــان
يــبــتــسم في غــرفـة

البس.  خلع ا
U Ë— “u

أحــرز الـبـديل بــيـدرو هـدفـا بــتـسـديـدة
مــذهـلـة لـيـقــود رومـا لـلـفـوز  0-2 عـلى
ربع ه التسيو وينهي آماله في ا غـر
ــلك الـــذهــبي بــالــدوري اإليــطــالي. و
ــوسـم الـذي التــســيــو مــبــاراتــ في ا
ـقـبل لـكـنه يـتـأخر بـ8 يـنـتـهي األحـد ا
نــقــاط عن يـوفــنـتــوس رابع الـتــرتـيب.
ويتأخر روما بـ 6 نـقاط عن التسيو في
ـركز السابع وأصبح يتقدم بـ 5نقاط ا
عـلى سـاسـولو الـذي يواجـه بارمـا غدا
األحـد. وأنقـذ دانييـل فوتسـاتو حارس
رومـــا تــســـديــدة مـــتــقـــنــة مـن لــويس
ألــبـرتـو فــيـمـا  إلـغــاء هـدف فـيـدات
مـريـكـي بداعـي الـتـسلـل. وانـتـزع روما
الـتقـدم في نهـاية الـشوط األول عـندما
دافع فـرانشـيسـكو راوغ إيـدن جـيكـو ا
أتـشـربي ومـرر الكـرة إلى مـخيـتـاريان
لـيهـز الشبـاك. وحسم بيـدرو فوز روما
قـبل  12دقـيـقـة من الـنـهايـة عـنـدمـا مر
ــدافــعــ وســدد كــرة مـن اثــنــ من ا
ــرمى. وطُـرد مــنـخــفـضــة مـذهــلـة في ا
أتـشـربي حلصـوله عـلى اإلنذار الـثاني

بعد تدخل على جيكو.
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قبل. الـبطولة الـعربية في شهـر تموز ا
وأضـافَ: ان اختبارات الـالعب جارية
ـــــؤمل أن عــــــلى قــــــدمٍ وســـــاق ومـن ا
يــتـضـاعف الــعـدد غـداً اخلــمـيس عـلى
اعـــتـــبـــار ان إجـــراءات احلـــظــر ومـــنع
الــتـجـوال حـالت من دون اكــتـمـال عـقـد
الـالعب في اليـوم األول. وأشارَ كمال
إلى: ان جلــنـة الـكـشـافـ في الـهـيـأة
الــتــطـبــيـعــيــة أرسـلت لــنــا قـائــمـة
بــأسـمــاء عـددٍ مـن الالعـبــ الـذين
بـرزوا في دوري الـنـاشئـ نـاهيك
عـن األسماء الـتي  اختـيارها من
ـنافسات قـبلنـا من خالل متابـعتنا 
دوري الــنـاشــئـ بـشــكل مـســتـمـر 

إضـــافـــة إلـى تـــواجــد
ن  العـبينا 
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أجـرى منـتخب الـناشـئ أولى وحداته
ــرحـوم عـلي الــتـدريـبــيـة عـلـى مـلـعب ا
حـــســـ فـي مـــجـــمع وزارة الـــشـــبـــاب
الك الــتــدريـبي والــريــاضــة بـقــيــادة ا
ــؤلف مـن حــسن كــمــال وســعــد عــبـد ا
احلــمــيـد ومــحــمـد عــلي كــر ومـدرب
الـلياقة البدنـية مصطفى سالم ومدرب
ــرمى عــلي حـســ مــشـربت حــراس ا
حتــضــيـراَ  لــلـبــطــولـة الــعـربــيــة الـتي
ــقـبل في ســتـنــطــلق في شـهــر تــمـوز ا

غرب.  ا
ـنـتــخب حـسن كـمـال: إن وقــالَ مـدرب ا
الـــوحــدة الــتـــدريــبــيـــة األولى شــهــدت
تــــواجـــد أكــــثـــر من    80 العــــبـــا وفق
التولدات     2006   2005 حيث نحاول
جــــاهـــديـن انـــتــــقــــاء األفـــضـل مـــنــــهم
لالنــضـمـام لـلـمـنـتـخب بـغـيـة الـوصـول
لــلــجــاهــزيــة الــتــامـة قــبـل الـولــوج في

الـهدف الثاني لـيوفنتـوس بعدما سدد
الــكـرة من عــلى حـدود مـنــطـقـة اجلـزاء
لـترتطم بقدم أحد مـدافعي إنتر ويفشل
هـاندانوفيتش في التصدي لها لتسكن
شـباكه. ومع بـداية الشوط الـثاني كاد
الوتـارو أن يـتعـادل لإلنتـر في الـدقيـقة
بـعـدمـا وصـلـته الـكـرة عـلـى حدود ?51
مـنـطـقة اجلـزاء لـيطـلق تـسديـدة قـوية
مـرت فـوق عـارضـة احلـارس تـشـيزني.

وأشــهـر احلـكـم الـبـطـاقــة احلـمـراء في
وجـه رودريجو بـنتانـكور بعـد حصوله
عـلى بطاقت صفراوين ثم قرر أندريا
بـيرلـو خروج كـريسـتيـانو رونـالدو في
الـدقيقة  70 لـيدفع بألـفارو موراتا بدالً
مــنه. وتـألق تــشـيـزني وحــرم إنـتـر من
فـــرصــة هـــدف مــحــقـق بــعــدمـــا قــابل
فـيتشينو تمريرة عرضية برأسية قوية
عـقب مشـاركته بدقـائق ليـنجح حارس

الـيـوفي في الـتصـدي لـلـكرة وإبـعـادها
عـن مرماه. وسـجل إنتـر هدف الـتعديل
عـن طريق كـيـليـني بـاخلطـأ في مـرماه
لــكن احلـكم أطــلق صـافــرته واحـتـسب
ركـلـة حـرة لـصالح يـوفـنـتـوس قبل أن
يـعود لتقنية الـفيديو التي أكدت صحة
الـهدف. وفي الدقيقة  86 احتسب حكم
الــلـقـاء ركـلــة جـزاء لـصـالح كـوادرادو
جنـح النـجم الـكولـومـبي في تسـديـدها

بــــنــــجـــاح لــــيـــســــجل ثــــالث أهـــداف
يــوفــنـتــوس في شــبــاك إنـتــر. وتــلـقى
بـروزوفيتش جنـم وسط إنتر الـبطاقة
الـــبـــطـــاقـــة الــصـــفـــراء الـــثـــانــيـــة في
الـدقيـقـــــة  91 بـعد عـرقلـته لكوادرادو
فـي هـجـمـة مـرتـدة لـيـخـرج بـالـبـطـاقة
احلـــمـــراء لــيـــنـــتــهي الـــلـــقــاء بـــفــوز
ة الدور الـيـــــوفي  2-3 لـيثأر مـن هز

األول 2-0.

ــتــحــقــقــة. وأشــارَ نــسب االجنــاز ا
فــرحــان إلى: ان تــشــكــيل الــلــجــنــة
الـعـليـا بـرئاسـة وزيـر الشـبـاب دليل
واضح عـلى االهـتـمـام الـكـبـيـر الذي
تـوليه احلـكـومة لـتـكون خـلـيجي 25
في الـبــصـرة اســتـثــنـائــيـة ورائــعـة
ومـحــطـة الحــتـضــان األشـقــاء  بـكل
ترحابٍ ومودة. واختتمَ األم العام
للتطبيعـية حديثه بالقول: إن الدول
اخلـلــيـجـيــة مـسـانــدة بـشـكل كــبـيـرٍ
إلقــامــة خــلــيــجي 25 في الــبــصــرة
ـباريـات على ويـتشـوقون خلـوض ا
مـــلــــعب الــــبـــصــــرة الـــدولي بــــعـــد
مــشــاهــدتــهم االســتــقــبـال اجلــمــيل
للمنتخبـات اخلليجية التي حضرت

إلى البصرة.

لـلـتطـبـيعـيـة مـحمـد فـرحان ووكالء
الـوزارات الـسـانـدة ومـقـرر الـلـجـنة
أحـمـد عـودة زامل مـديـر عـام دائـرة
الـتـربـية الـبـدنـيـة والريـاضـة تـعمل
عــلـى تــوفــيــر مــســـتــلــزمــات جنــاح
البطولة وتهيئة األمور اللوجستية
وتـســهــيل جــمــيع اإلجــراءات الــتي
تخص خليجي 25 إلظهارها بأفضل

صورة. 
وأضــافَ: وســتــكـــون هــنــاك جلــنــة
مـشـتـركـة من احتـاد الـكـرة الـعـراقي
تابعـة عملية واحتاد كأس اخللـيج 
ـشـاريع الــتي قـدمت ضـمن إكـمــال ا
مـلف الـبصـرة لـتـنظـيم خـلـيجي 25
ــســتـمــرة الى وتــقــد الـتــقــاريــر ا
احتــاد كـأس اخلــلـيج لـالطالع عـلى
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أكدَ األم العـام للهيـئة التطـبيعية
مـــحـــمـــد فـــرحـــان: ان احتـــاد كــأس
اخلـليج حـددَ مـوعـد انطالق بـطـولة
خليجي 25 التي ستقام في البصرة
من الـــرابع والـــعـــشــريـن من شـــهــر
كـــانــون األول لــعــام 2021 ولـــغــايــة
الـسابع من شـهـر كانـون الـثاني من

العام 2022. 
وقالَ فرحان: في ضوء حتديد موعد
البطـولة اخلليـجية  تشـكيل جلنة
عـــلــيـــا بـــرئـــاســـة وزيـــر الـــشـــبــاب
والـريـاضـة عـدنـان درجـال ومـحـافظ
الــبـصــرة أســعـد الــعــيـداني نــائــبـا
ورئـيس الــهـيــأة الـتــطـبــيـعــيـة إيـاد
بــنـيــان وســكــرتـاريــة األمــ الــعـام

كـاتــانـيـتش  26العـبــاً ضـمن قــائـمـة
الــفـريق لـلــمـبــاراتـ الـوديــتـ قـبل
ـــــنــــامـــــة خلــــوض الـــــســــفـــــر إلى ا
نـتخب التـصفـيـات وضمتْ قـائمـة ا
كـــــــــالً من: جالل حسن وفهد طالب
رمى وعالء وأحمد باسـل حلراسة ا
مـــهــاوي ومــصــطــفـى مــحــمــد جــبــر
وأحمـد إبراهـيم ومـيثم جـبار وسـعد
نـــاطـق وعـــلي فـــائـــز  وكـــرار عـــامــر
وفـيـصل جـاسم وضـرغـام إسـمـاعـيل
وعــلي عـدنــان خلط الــدفـاع وأمــجـد
عـطـوان وبـشـار رسن وصـفـاء هـادي
وحـس عـلي وعـلي حـصـني وهـمام
طارق وإبراهيم بـايش ومحمد قاسم
خلط الـــوسط وعـالء عــبـــد الـــزهــرة
ن حسـ ومهـند وشيـركو كـر وأ

علي ومحمد داود خلط الهجوم.
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أعـلنَ مـدرب مـنـتـخـبـنـا الوطـني
لـــكــــرة الـــقـــدم الــــســـلـــوفــــيـــني
ســتــريــشـكــو كــاتــانـيــتش قــائــمـةَ
ــــــنــــــتـــــــخب خلـــــــوض وديــــــتي ا
طــاجـيــكـســتـان والــنـيــبـال في
الــــــرابـع والـــــــعــــــشـــــــرين
والــتـاسع والــعــشـرين من
الـشهـر احلـالي في مـديـنة
الـبـصـرة وذلك حتـضـيراً
لــلــتـصــفــيـات اآلســيــويـة
ـــــــــزدوجــــــــــة والــــــــــتي ا
سـتــســتـأنف خالل شــهـر
ـقــبل بــنـظـام حـزيــران ا
الــتـــجــمع في الـــبــحــرين
حلـــــســــاب اجملـــــمــــوعــــة
الـــــثــــالـــــثـــــة.  واخـــــتــــارَ
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بــالــلـــقــاء الــذي جــمــعــهـم مع رئــيس الــهــيــأة
الـتـطـبيـعـيـة إيـاد بنـيـان واألمـ العـام مـحـمد
فــرحــان مــؤكـــدين أن الــلــقــاء جــاء في وقــته
خـــاصـــة أنــــهم يـــواصـــلـــون حتــــضـــيـــراتـــهم
نتخب التايلندي. صيرية ضد ا للمواجهات ا

تـمثـيل. متـمنيـاً لهم الـتوفـيق وحتقـيق الهدف
ــنــشـود. من جــهــتـهـم أعـرب رئــيس الــوفـد ا
اســـعـــد الزم ورئـــيس جلـــنـــة كـــرة الـــصــاالت
صـــبـــحـي رحـــيم واجلـــهـــاز الـــفـــني واإلداري
والعــبي مــنـتــخــبـنــا الـوطــني عن ســعــادتـهم

اجلــهـود في الــتـدريـبــات بـغـيــة الـوصـول إلى
اجلـاهـزيــة الـكـامـلـة الـتي تـؤهـلـهم الى تـقـد
ــنــتــخب ــطــلــوب أمــام ا ــســتــوى الـــفــني ا ا
الـتــايـلـنـدي. مـؤكـدا حـرص احتـاد الـكـرة عـلى
تـوفـير جـميع عـوامل الـنجـاح لـضمـان العـبور
إلـى كــأس الـــعـــالـم . وأشـــادَ رئــيـس الـــهـــيــأة
الـتـطبـيـعيـة إيـاد بنـيـان بجـهـود رئاسـة الـوفد
واجلــهــازين اإلداري والــتــدريــبي وحــرصــهم
عـلى تـوفـير جـمـيع األمـور التي من شـأنـها أن
ــونــديـال. مـن جـانــبه تــصل بــالــعــراق إلى  ا
حتـدثَ األم الـعام لـلهيـئة الـتطـبيعـية مـحمد
فـرحـان قـائال : إن اجلـمـيع يـتـابـع بـاسـتـمرارٍ
: ـباراة تايلند. وأوضحَ ـنتخب وحتضيراته  ا
أن هـنـاك حـالـة من الـتـفـاؤل واالطـمـئـنـان لـدى
اجلـميع بـأن يخـطف منـتخبـنا الـوطني بـطاقة
الــــتـــأهـل إلى كــــأس الـــعــــالم. وحثَ فــــرحـــان
ــلـحق ـشــرف في ا الالعــبــ عـلـى الـظــهــور ا
اآلسـيوي وتمـثيل كرة الصـاالت العراقـية خير
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 أكـدَ رئيس الهيئة التـطبيعية إياد
بـــنــيـــان ثــقـــته الـــكــبـــيــرة
بــــــقـــــدرات العــــــبي
مـنتخبـنا الوطني
لـــــــلـــــــصـــــــاالت
ــــــواجـــــهـــــة
الــــتـــحــــديـــات
ستـوى الفني الـذي يليق بـسمعة والـظهور بـا
نتخب التايلندي الـكرة العراقية بالفوز عـلى ا
ـلحق اآلسيوي وخـطف بطاقة في مـواجهتي ا
الــتـأهل الى كـأس الـعـالـم في لـيـتـوانـيـا 2021

جاءَ ذلك خالل لقاء بنيان العبي منتخبنا.
الـوطنـي اليـوم في مديـنة الـشارقـة اإلماراتـية
بــحـضـور األمـ الــعـام لـلــهـيـأة الــتـطـبــيـعـيـة
ـهندس محمد فرحان ورئيس الوفد الدكتور ا
اسـعد الزم ورئيس جلنة كرة الصاالت صبحي
ــضــاعــفـة رحــيم. وطــالبَ بــنــيــان الالعــبـ 
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تـرحيلـهم من منتخب األشـبال. واختتمَ
مـدرب منـتخب األشبـال حديثه بـالقول:
إن الـهيأة التطبيـعية أوصتنا بضرورة
مـحـاربة آفـة الـتزويـر وإبـعاد أي العب
حتـوم حوله الشكوك وهذا هو ديدننا
حــــــيث حــــــاربـــــنـــــا
الـــتـــزويـــر مـــنــذ
بـداية تسلمنا
ـــهــمــة مع ا
مـــــنــــتــــخب

األشبال.

نتخب الناشئ بكرة القدم وحدات تدريبية 

نتخب الصاالت اياد بنيان اثناء لقاءه 

أنريا
بيرلو

ستريشكو
كاتانيتش



الـغـربي. وإذا فـاز صـنـز عـلـى سـبـيرز
وخـسر يـوتا أمـام سكرامـنتـو كيـنجز
وســيـضــمن فــيـنــكس صـدارة الــغـرب
أيــــضــــا إذا تـــســــاوى مع جــــاز. وفي
مــواجـــهــة قــد تــكــون عــرضــا لألدوار
اإلقـصائيـة سجل كريس مـيدلتون 21
نــقــطــة واســتــحــوذ عـلـى سـبـع كـرات
مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة ليقود
مـيلـووكي باكس لـلفوز  108-122على
مـيامي هـيت. كمـا تألق مع مـيلووكي

الـــذي انــتــصــر  11 مـــرة في آخــر 14
مـبـاراة يانـيس أنتـيـتوكـومبـو أفضل
العـب في دوري الــــســــلـــة األمــــريــــكي
مـرتـ فـأحـرز  15نــقـطـة واســتـحـوذ
عــلـى تــسع كــرات مــرتــدة ومــرر أربع
كــرات حــاســـمــة. ويــلــعب الــفــريــقــان
ــرحــلــة مـــبــاراتــهــمـــا األخــيــرة فـي ا
الـتمـهيـدية لـلمـوسم اليـوم األحد. لكن
مع انــتـهـاء جـمـيع مـبـاريـات الـسـبت
ـركز الثالث يـحتل مـيلووكي  25-46 ا
فـي الـقــسم الــشــرقي بــيــنــمـا
تــراجع هـيت 39-32
ــــــركــــــز إلـى ا

السادس.

AZZAMAN SPORT

يرجني بـقراره النهائي { مدريـد- وكاالت: أبلغ الفرنـسي زين الدين زيدان مدرب ريال مـدريد العبي ا
ـلـكي منـذ أيـام قلـيلـة. ووفـقًا لـصحـيـفة مـاركا اإلسـبـانيـة فإن بشـأن االسـتمـرار أو الـرحيل عن الـنادي ا
ـوسم احلـالي. وأشارت إلى أن البس بـأنه سيـرحل عن الـنـادي بنـهـاية ا زيـدان أبـلغ الالعـب في غـرفـة ا
زيدان اجتـمع بالالعب بالفعل عقب اإلقصاء من دوري أبطـال أوروبا أمام تشيلسي وحتديدًا قبل مباراة
باراة ـؤتمـر الصـحفي اخلـاص  الليـغا ضـد إشبـيليـة. وأوضحت أن هـذا االجتـماع كـان وراء بدء زيدان ا
ـعتاد. وقـالت إن زيدان درس الـقرار طويالً ووصل إلى قـرار نهـائي بشأن إشبـيليـة في وقت متـأخر عن ا

درب الفرنسي أن مهمته في ريال مدريد انتهت وأنه حان وقت الرحيل. مستقبله. ويعتقد ا
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ــصـنف { مــدن - وكـاالت: ســيـلــتـقي ا
ـــــيـــــا الـــــصـــــربـي نـــــوفــــاك األول عـــــا
ديـــوكــوفـــيــتش مـع مــنـــافــسه األكـــبــر
ــبــاراة اإلســبــانـي رفــائــيل نــادال في ا
الــنـــهــائــيـــة لــبــطـــولــة رومــا لـــلــتــنس
لـألســاتــذة في وقت الحق  مــا يــعــني
اســـتــمــرار تـــألق الــثـالثــة الــكـــبــار في
العـب بيـنـما تـتردد أراء تـتـحدث عن ا
ســـيـــطـــرة جــيـل جـــديــد مـن الالعـــبــ

ـشهـد. وفي آخر 4 األصـغـر سنـا على ا
بـطوالت لألسـاتذة فئة  1000نـقطة فاز
بـاللقب العبون من خارج الثالثة الكبار
وهم ديـوكوفيتش ونـادال والسويسري
ــبـاراة اخملــضــرم روجـر فــيـدرر. لــكن ا
الـنهـائية لـبطولـة روما لألساتـذة اليوم
ـصــنـفـ األول األحــد سـتــجـمع بــ ا
والــثــاني في الــبـطــولــة ديـوكــوفــيـتش
ـواجهة رقم 57 ونـادال وستـكون هذه ا
بــ الــنــجــمــ الــكــبــيــرين. ويــتــفـوق
ـواجـهات الـالعب الـصربـي في سـجل ا
ـبـاشرة مع نـادال بعـد فوزه  29 مـرة ا

مـقابل  27 فـوزا لنـادال الذي حـصد 20
لـقبا في البطوالت األربـع الكبرى تماما

مثل فيدرر. 
وقـــــال ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتش  33 عـــــامـــــا
لـلـصـحـفيـ بـعـد فوزه بـقـبل الـنـهائي
عــلى اإليـطـالي لـوريـنــتـسـو سـونـيـجـو
أمس السبت رفائيل وأنا ضحكنا قليال

البس بعد فوزي على الـيوم في غرفة ا
سـتـيـفـانـوس تـسـيـتـسـيـبـاس. وأضاف
ضـحكـنا بـسبب مـا يتـردد عن اسـتمرار
واقعهم وعدم تـمسك الالعب الكـبار 
االســتـسالم. ألنه قـال في مـكـان مـا قـبل
أيـام قلـيلـة إننا.. روجـر وأنا وهـو كبار
فـي الـسـن لـكــني ال أتــفق مــعه في ذلك.
فــأنـا أعـتــقـد أنــنـا نـقــدم طـاقــة جـديـدة
مــخـتـلــفـة وال نـتـراجـع أمـام مـحـاوالت
اجلــيل اجلـديـد. وفـاز الـروسي دانـيـيل
مــيـدفــيـديف  25عــامـا بـلــقب الـبــطـولـة
ـوسـم الـرجــال وبــبـطــولـة اخلــتــامـيــة 
ــــاضي بــــاريـس لألســــاتــــذة الــــعــــام ا
ركز وبـالفعل أزاح نادال  34عـاما من ا
الـثـاني فـي قـائـمة الـتـصـنـيـف الـدولـية
حملــــتــــرفي الــــتــــنـس. وفــــاز هــــوبـــرت
هـوركـاتش وتـسيـتـسيـبـاس وألكـسـندر
زفــيــريف بــألــقــاب بــطــوالت األســاتــذة
الـثالث الـتي أقـيـمت هـذا العـام بـيـنـما
كــان الـيـونـاني  22عــامـا األصـغـر سـنـا
بـــيــنـــهم. لــكـن ديــوكـــوفــيـــتش ونــادال
ســـيـــعـــودان في وقت الحـق من الـــيــوم
ـنـافـسـة عـلـى ألـقاب األحـد إلى دائـرة ا
األســاتـــذة بــعــد أن واجه كل مــنــهــمــا
حتـديات صعبة في األدوار السابقة من
قـبلة مع واجـهة ا بـطولـة روما. وعن ا
نـــادال قــال ديـــوكـــوفــيـــتش جـــمــيل أن
بـاراة النهائية. أواجـهه من جديد في ا

باريات فـقد لعبت أمامه أكبر عدد من ا
طـوال مسيرتي وهـو بالتأكـيد منافسي
األكـــــــــــبـــــــــــر عـــــــــــلـى االطـالق. وأردف
العب ديــوكـوفــيـتش مــواجـهــته عـلى ا
الــرمــلــيـة في نــهــائي واحــدة من أكــبـر
الـبـطوالت عـلى مـستـوى العـالم يـشكل
دائـما دافعا إضافيـا بالنسبة لي. ورغم
كل مـا حدث خالل مسيرتـينا احلافلت
ـواجهـة بيـنـنا تـظل تتـمـيز بـهذه فـإن ا

اإلثارة الفريدة. 
كـما فازت إيـجا شيانـتيك بطلـة فرنسا
ـبـاراتـ في دور ـفــتـوحـة لـلـتـنس  ا
الـثـمانـية والـدور قبل الـنـهائي لـبطـولة
ــجــمــوعــتــ ــفــتــوحــة  إيــطــالــيــا ا
واجـهة كـاروليـنا مـتـتالـيتـ لتـتأهـل 
ــصـنــفـة الــتـاســعـة في بــلـيــسـكــوفـا ا
ـصنـفة الـنـهائي.  وبـلغـت بلـيسـكـوفا ا
ــيــا ســابــقــا الــتي أحــرزت األولـى عــا
ـركز الـثاني الـلقب في  2019واحـتلت ا
ــاضي بــعـد االنــسـحــاب أمـام الــعـام ا
ســيـــمــونــا هــالــيـب بــســبب اإلصــابــة
ـبــاراة الـنـهـائـيـة لــلـعـام الـثـالث عـلى ا
الــتــوالـي بــعــد الــفـوز  1-6و 6-3و6-2
عـلى بـتـرا مـارتـيـتش. وتـأجـلت مـباراة
شـيانـتيك في دور الثـمانيـة أمام إيلـينا
ســفــيــتـولــيــنــا بــســبب األمــطـار أمس
اجلـمعـة لكن الالعبـة البالغ عـمرها 19
عـامـا تـفـوقت سـريـعـا عـلى مـنـافـسـتـها

األكـثر خبرة وفازت  2-6و 5-7 لـتتأهل
ــواجـهـة كــوكـو جــوف في الـدور قـبل
الـنـهـائي. وضـمنـت شيـانـتـيك بـعد ذلك
الـوصـول إلى النـهائي عـقب االنتـصار
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ودول أخــــرى تـــركــــيـــا فـي الـــقــــائـــمـــة
احلـمراء وحُظر السفـر إليها ما يعني
أن الـذين يـعودون مـنهـا يـتعـ علـيهم
دخــول احلـجــر الـصــحي لـفــتـرة.  ومع
وجــــود مـــــقــــرات الــــعـــــديــــد من فــــرق
فـــورمــــــوال  1 فـي بــريـــطـــانـــيــا وافق
ـنـظـمـون عـلى تـأجـيل الـسـبـاق الذي ا
كـان مـزمـعـا يـوم  13 حـزيـران/يـونـيـو
مـع آمــــال إقـــــامــــتـه في وقـت الحق من
ـــقـــرر أن يــقـــام ســـبــاق الـــعـــام. ومن ا
إضــــــافـي فـي الــــــنــــــمــــــســــــا يــــــوم 7
حـزيران/يونـيو قبل أسـبوع من سباق
قرر في اجلـائزة الـكبـرى النـمسـاوي ا
الـرابع من تموز/يولـيو. ويعني ذلك أن
سـباق اجلائزة الكبرى الفرنسي سيتم
ه أســـبـــوعـــا لـــيـــقـــام يـــوم 20 تـــقـــد
حــزيـــران/يــونــيــو. وقــال ســـتــيــفــانــو
دومـيـنـيـكـالي رئـيس فـورموال 1:  كـلـنا
كــنـا نـتـطــلع لـلـســبـاق في تـركــيـا لـكن
وضـوعة كـانت تعني مـحاذيـر السـفر ا
أنـنـا لن نـتمـكن من الـتواجـد هـناك في

قبل.  حزيران/يونيو ا

مكن أن قبل وأنه من ا مـقررا الشهـر ا
ــوسم وذلك يــقــام فـي وقت الحق من ا
ــصـــابــ بـــفــيــروس بـــســبب أعـــداد ا
كـورونـا في البالد. ووضـعت بريـطانـيا

{ إسـطــنـبـول- وكـاالت: أعـلن مـنـظـمـو
بــطــولـــة الــعــالم لــســبــاقــات ســيــارات
فــورمــوال  1 أمـس عــدم إقــامــة ســبـاق
ـا كان اجلـائـزة الـكبـرى الـتـركي وفقـا 
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ـتعثر ن ا - وكاالت: قرر نـادي فيردر بر { بـرل
اني لـكرة الـقدم بونـدسلـيغا في دوري الـدرجة األولى األ

دربه ن  االسـتـغـناء عـن مدربه فـلـوريـان كوفـيـلـدت. واستـعـان بـر
الـسـابـق تـومـاس شـاف لـيـقـود الـفــريق خالل اجلـولـة األخـيـرة من
وسم وسم أمـالً في تفـادي الهـبوط أو علـى أدنى تقـدير إنهـاء ا ا
ــشـاركــة في مـلــحق الـصــعـود ـركــز الـثــالث من الــقـاع وا في ا
ركز الثالث بدوري والهـبوط للبوندسـليجا في مواجهـة صاحب ا
ة الدرجـة الثـانيـة. وجاءت إقـالة كـوفيـلدت من مـنصـبه عقب هـز
الفـريق بهدف دون رد أمس الـسبت في البونـدسليجـا ليتراجع

الفريق للمركز الثالث من القاع. 
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الـفـريـقـ بـاألدوار اإلقـصـائـيـة; حـيث
ـركــز الـثــالث بـالــقـسم يــحـتل بــكس ا
ــــركـــز الــــشــــرقي ويــــحل هــــيـت في ا
ـراكـز الــسـادس. ويــتـأهـل أصـحــاب ا
الــســتـة األولـى بـالــقــسـمــ الــشـرقي
والـــغــربي إلـى األدوار اإلقــصـــائــيــة.
وســجل كـريـس مـيــدلـتـون  21نــقـطـة

وأضـــاف زمـــيـــلـه بـــرين فـــوربس 21 
نـقـطـة ليـسـاهـما بـقـوة في فـوز بكس
وأضــاف جـرو هــولـيـداي  20 نــقـطـة
و 10 تـمـريـرات حـاسـمـة لـبـكس الـذي
حـــقق فـــوزه الـــثــالـث عــلـى الــتـــوالي
والـــثـــامن له فـي آخــر  9 مـــبـــاريـــات.
وتـصـدر كـيـندريك نـان قـائـمـة هدافي
مـيـامي هيت بـتـسجـيله  31 نـقـطة في
الـوقت الذي افـتقد فـيه الفريق لـنجمه
جــيــمي بــاتــلــر; بــسـبـب اإلصـابــة في
أسـفل فـقـرات الـظهـر. ومـازال بـإمـكان
ركـز الـثاني وسم فـي ا بـكس إنـهـاء ا
إذا فـاز عـلى مـضـيـفـه شـيـكـاغـو بـولز
تـزامنـا مع خسـارة بروكـلن نتس على
مـلعـبه أمام كـليـفالند كـافالـييرز في
وقـت الحق من الـيــوم األحـد.
كما بإمكان ميامي التقدم
لــلــمـركــز اخلـامس إذا
فـاز عـلى هـيـوسـتون
روكـتس تزامنا مع
خـسـارة نـيـويورك
نــــــيــــــكـس عــــــلى
مـــــلــــعـــــبه أمــــام
بــــــــــــوســــــــــــطـن
سـيـلـتكس. وفي
مـــــــبـــــــاريـــــــات
أخـــــــرى فــــــاز
لـــــــــــــــــــــــــــوس
أجنــــــــلـــــــيس
لـــيــكــرز عــلى
مــــــضـــــيـــــفه
إنـــــديـــــانـــــا
بـــــيـــــســــرز
122-115
ونـيويورك
نـــــــيــــــكس
عــــــــــــــــــلـى
شـــــارلـــــوت
هــــورنـــيـــتس
وبـروكلن 118-109
نـتس على شيـكاغو بولز
وبــوسـطن سـيــلـتـكس 105-91 
عـلى مينيسوتا تمبرولفز -124 
وفـينـيكس صنـز على سان 108

أنطونيو سبيرز 140-103.
كما أحرز ليبرون جيمس سبع
نــقــاط مــتــتــالــيــة في غــضــون
دقــيـقـة واحـدة بـالـربع األخـيـر
لـيسـاعد لوس أجنـليس لـيكرز
عــــلى الــــفـــوز  115-122عــــلى
إنـديـانا بـيسـرز في دوري كرة
الـسـلـة األمـريكـي للـمـحـتـرف

غربي { روما- وكـاالت: كشف تقرير صحفي إسبـاني  عن تطور جديد بشأن ا
أشـرف حـكـيـمي ظـهـيـر إنـتـر مـيالن. وسـبق أن ربـطت بـعض الـتـقـاريـر حـكيـمي
باالنـتـقـال إلى بايـرن مـيـونخ قبـل أن ينـفي وكـيل الالعب وجـود أي اتـصاالت مع
الـبافـاري. ووفـقًا لـصـحيـفـة مـوندو ديـبـورتيـفـو اإلسبـانـيـة فإن حـكـيمي يـعـد أحد
أحالم بـايــرن مـيـونـخ بـعـد أن أثــبت قـدراتـه كـأحـد أفــضل الـظــهـراء في الــعـالم.
وأشارت إلى أن إنـتر مسـتعد لـبيع حكـيمي لكـسب األموال والتـخلص من األزمة
االقـتصـاديـة احلالـية. وأوضـحت أن بـايرن لـديه خـطة بـالفـعل لـكيـفيـة الـتعـاقد مع
ـقـبـل وإكـمـال مـشـروع الـشـبـاب الـذي يـنـفـذه الـبـافـاري. حـكـيـمي في الـصـيف ا
ـوسم احلالي وذكـرت أن إنـتـر سيـعـاني من الـرحـيل اجلمـاعي لـنـجـومه بنـهـايـة ا
ـغـادرين في الــصـيف. وقـالت الـصــحـيـفـة إن مـا يـدعم وسـيـكـون حـكـيــمي أحـد ا
دة موسم مع اني بعـد أن لعب  الصـفقة أن حكيمي لـديه خبرة في الدوري األ

بوروسيا دورتموند على سبيل اإلعارة.
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{ مـدن - وكاالت: فاز مـيلواكي بكس
عـــلى مـــيــامـي هــيت  108-122 فـــجــر
األحــد بــدوري كـرة الــسـلــة األمــريـكي
ـثـابة ـباراة  . وتـعـتبـر ا لـلـمحـتـرف
بـــروفــة مـــحــتـــمــلــة
ــشــوار

كورونا تعرقل سباقات فورمال 1

على األمريكية الشابة البالغ 3-6و 7-6
عمرها  17عاما. 

ـيا ـصنـفة  15عـا وحتـلم شـيانـتـيك ا
بــالـفــوز عــلى بـلــيــسـكــوفـا غــدا األحـد

حلـصـد اللـقب ودخول
قــــائــــمــــة أول عــــشــــر
العـبات في التصنيف

ي. العا
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إيجا شيانتيك
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{ لـنـدن- وكـاالت: حـسمت إدارة مـيالن مـبـكـرا الـصفـقـة األولى لـلـفريق خالل
ـقـبل لـتـدعـيم صـفـوفه عـلى أمل الـعـودة بـقوة إلى ـيـركـاتـو الصـيـفي ا ا

الــسـاحـة األوروبـيــة. ووفـقًـا لـصــحـيـفـة الجــازيـتـا ديـلــلـو سـبـورت
اإليطـاليـة فإن إدارة مـيالن قررت شـراء اإلجنلـيزي فـيكـايو

ـعـار إلى الـروسـونـيـري تـومـوري مــدافع تـشـيـلـسي ا
وسم احلـالي. وتفاوض مـيالن مع تشـيلسي بنـهايـة ا
ـاضـيـة خلـفض قــيـمـة بـنـد الـشـراء خالل الـفــتـرة ا
الـبـالغ  28مـلـيون يـورو. وأشـارت الـصـحـيـفة إلى
ـنـصـوص علـيـها أن مـيالن قرر وضـع األموال ا
في الــعــقــد داخل خـزائـن تـشــيــلــسي لــشـراء
ركز تومـوري نهائيًـا. يذكر أن ميالن يـحتل ا
الـرابع في جـدول تـرتـيب الـدوري اإليـطالي
بـرصـيـد  75نـقـطـة ويـحـتـاج لـلـفـوز عـلى
كـالـيـاري الـيـوم حلـسم تـأهـله رسـمـيًـا
ــوسم إلى دوري أبــطــال أوروبـــا في ا

قبل. ا
ريـجـي بـولوك  17 نـقـطـة وديريك روز
 نــقـطـة. 14نــقـطـة وألــيك بـيـركس  15
وأحــرز كــايــري إيــرفــيــنج  22نــقــطــة
واسـتفاد بـروكل نـتس من إسهامات
العــبـيه الــبـدالء لــيـفـوز  91-105 عــلى
شــيــكــاجـو بــولــز. وفــاز نـتس 47-24
ـباراته الثالثة عـلى التوالي وابتعد
بـاراة عن ميلووكي ـباراة ونصف ا
ركز الـثاني بـاكس في الـصراع علـى ا
في الـقسم الشـرقي. ويلتـقي ميلووكي
فـي وقت الحق يوم السـبت مع ميامي
باشرة واجهات ا هـيت ويتفوق في ا
. ووضـع بـــوســــطن أمــــام بــــروكـــلــــ
سـيلـتيـكس حدا ألربع هـزائم مـتتـالية
بــفــوزه  108-124 عــلى مــيــنــيــســوتـا
تــيــمــبــرولــفــز بـفــضل  26 نــقــطــة من
جـيـسـون تـيـتوم. وفـاز فـيـنـكس صـنز
عـلى سـان أنطـونيـو سبـيرز 140-103
ـركز األول في الـغرب إذا وسـيـحسم ا
هـــزم ســبــيــرز مـــرة أخــرى في خــتــام
ــــوسم الـــيــــوم األحـــد. وبـــهـــذا ا
االنـتـصـار اسـتمـر الـصـراع ب
صـنـز  21-50 ويـوتـا جـاز -51
 عـــــلى صــــدارة الـــــفــــسم 20

ـاضـية. وفـي مبـاراته األولى الـلـيـلـة ا
مــنـذ الـثـاني من مـايــو أيـار والـثـالـثـة
فـقـط مـنذ  20 آذار اسـتـحـوذ جـيـمس
عـلى سـبـع كـرات مـرتدة ومـرر ثـمـاني
كـرات حاسـمة. وأحرز أنـطوني ديـفيز
نـقـطـة واستـحـوذ على عـشـر كرات 28
مـرتـدة ومرر خـمس كـرات حاسـمة مع
باراة وهو لـيكرز  30-41 الـذي دخل ا
مـتـأخـر بـنـصف مـبـاراة عن بـورتـالند
ـركز تـريل بـلـيـزرز في الصـراع عـلى ا
ــــؤهل مــــبــــاشـــرة لألدوار األخــــيـــر ا
اإلقـصـائـيـة. ويـختـتم لـيـكـرز مـشواره
ـرحـلة الـتـمهـيديـة لـلمـوسم أمام في ا

نيو أورليانز بليكانز اليوم األحد.
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وتـــتــأهل الـــفــرق الــســـتــة األولى إلى
األدوار اإلقــصـائـيـة مــبـاشـرة بــيـنـمـا
ـركــزين الــسـابع يــخــوض صـاحــبــا ا
والـثـامن في كل قسم مـواجهـة فاصـلة
ـركـز لــتـحـديـد الــفـريق الـذي يــحـتل ا
الــسـابع. ويــلـعـب الـفـريــقـان الــتـاسع
والــعـــاشــر مــبــاراة واحــدة ويــلــتــقي
الـفـائز مـنـهمـا مع اخلـاسر من مـباراة
ـنـتـصـر الـســابع والـثـامن ويـحـصل ا

ـركز الـثـامن. وحقـق جولـيوس عـلى ا
رانــدل ثـالثــة أرقــام مــزدوجــة لــلــمـرة
وسم ومنـح نيويورك الـسادسة هـذا ا
نـيــكس الـتـقـدم بـعـد أن افـتـتح الـوقت
اإلضـافي برميت حرت ليقود فريقه
لـــلـــفـــوز  109-117عــــلى تـــشـــارلـــوت
هـــورنـــتس واالســـتـــمــرار فـي صــراع
ـــركـــز الـــرابع بـــالـــقـــسم الـــشـــرقي. ا
ويـــســتـــطــيع نـــيــكس  31-40 إنـــهــاء
ركز ـرحلة الـتمهيـدية للـموسم في ا ا
الـرابع إذا خـسـر بوسـطن سـيلـتـيكس
فـي مــبـــاراته األخــيـــرة الــيـــوم األحــد
وخــســر مــيـامـي هـيت فـي واحـدة من
. وخسر هورنتس تبقـيت مـباراتيه ا
 مـباراته الـرابعـة على الـتوالي 33-38
ـسـاعدة من لـكـنه حـصل علـى بعض ا
ركز لـوس اجنليس ليكرز في صراع ا
الـثـامن بـالقـسم الـغـربي. وبعـد تـغلب
لـــيــكـــرز عـــلى بـــيــســـرز يــســـتـــطــيع
ـركز الـثامن بـالفوز تـشارلـوت حسم ا
عـلـى واشنـطـن ويـزاردز الـيـوم األحد.
وســجل رانـدل  33نــقــطـة واســتــحـوذ
عــلى عـشـر كــرات مـرتـدة مـرر  13كـرة
حــاســمــة مع نــيــكس بــيــنــمــا أضـاف
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مـاكـارثي في سـبـاقـات الـتـاج الثـالثي. وفاز
الــفــارس فالفــيـان بــرات بــسـبــاق كــنــتـاكي
داربـي عــــام  2019. وأنـــــهى االنـــــتــــصــــار
مـسـاعي مـيـديـنـا سـبـيـريت لـتـحـقـيق الـتاج
الــثالثي لـكــنه جـنب الــريـاضـة ورطــة بـعـد
سقوط احلصان الذي يدربه بوب بافرت في
اخـتبـار منشـطات بعـد تتويـجه في تشرشل
دونــز. وإذا تــأكــدت الـنــتــيــجـة اإليــجــابــيـة
الخــتـبـار الــكـشف عن مـواد مــحـظـورة فـإن
اجلــواد سـيــجـرد مـن انـتــصـاره في ســبـاق
كـنـتـاكي داربي. وقـال بـافـرت الـذي لم يـكن
ضـمن احلضور في سبـاق السبت في بيان
إلـى إن بي سي سبورتس: لم يـكن هناك أي
مـحـاولـة لالحـتـيـال عـلى الـنـظـام واسـتـحق
مــيـديــنـا ســبـيـريـت انـتـصــاره في كـنــتـاكي

داربي.

{ مـدن - وكـاالت: انـطـلق اجلـواد رومـباور
بـقوة قرب الـنهاية لـيفوز بالـنسخة  146من
سـبـاق بـريكـنـيس سـتيـكس لـلـخيـول مـساء
أمس فـي مضـمار بـيـملـيـكو في بـالـتيـمور
ويـضع حدا إلى سعي ميدينا سبيريت بطل
ســبـــاق كــنــتــاكي داربي لـــتــحــقــيق الــتــاج
ـــرشـــحــان مـــيـــديـــنــا الـــثالثـي. وتــصـــدر ا
سـبيريت وميدنايت بوربون أغلب السباق
لـكن رومبـاور انتـفض في اجلزء األخـير من
ــضـمـار لــيـحـقق االنــتـصـار أمـام  10آالف ا
ــدرب مــايك مــاكــارثي في مــتــفــرج. وقــال ا
ـشـاعـر: أنا مـقـابـلـة تـلـفـزيـونيـة مـفـعـمـة بـا
فـخور للغاية بهذا احلصان. هذا يوضح أن
كنهم الالعـب الصغـار في هذه الرياضـة 

النجاح أيضا. 
وهــذا أول انــتــصــار عـلـى اإلطالق يــحـقــقه

{ ســابــاي - وكــاالت: تــراجــعت مــديــنــة ســابــاي الــيــابــانــيــة عن
شارك في ـنتخب اجلـمبـاز الصيـني ا استضـافة معـسكـر تدريبي 
ـستـجد. وذكـرت القـناة ـبيـاد بـسبب جـائحـة فيـروس كورونـا ا األو
التـلـفزيـونـية لـهـيئـة اإلذاعـة اليـابـانـية أمس أن مـديـنة سـابـاي التـابـعة
حملــافـظــة فـوكــوي أرجــعت الـســبب إلى وجــود مـشــكالت في ضــمـان
ـعسـكـر. وكان مـقررا أن شـاركـ با سالمـة الـرياضـي وغـيـرهم من ا
تستـضيف سـاباي العـبي اجلمـباز الصـينـي خالل فـترة االسـتعدادات

قررة ـقبلة ا بية ا النـهائية لدورة األلـعاب األو
في الــعـاصـمــة طـوكـيــو وكـذلك قـبل دورة
ـبيـة. ولـكن مع استـمرار األلعـاب الـبارا
أزمة جـائحة كـورونا تواصل مـسؤولو
ديـنـة مع االحتـاد الصـيـني لـلجـمـباز ا
ـاضي وعـرضـوا في شـبـاط/فـبـرايـر ا
شـكالت الـقائمـة وقد أبـدى اجلانب ا
الـصــيـني تـفــهـمه لـألمـر وتـقــرر إلـغـاء
ـــعــــســـكــــر. وكـــانـت دورة األلـــعـــاب ا
ـبـيـة بالـعـاصـمـة طوكـيـو قـد تـأجلت األو

اضي إلى العام اجلاري بسبب من الـعام ا
جائحة كورونا.

أشرف حكيمي

رفائيل نادال نوفاك ديوكوفيتش
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1- مسؤول ال يقرأ :-
عنـدما بدأ مجلس الـنواب العراقي بدورته اجلـديدة نشرت صحـيفة الواشنطن
بوسـت حينهـا تقريرا مـخجال جاء فيه ( إنَّ 91 نـائباً عراقـياً ال يجيـدون النقر
يل") عـلى الكمبيوتر وحوالي 120 نـائب آخر ليس لديهم بـريد ألكتروني " إ
ويسـأل في التقـرير ويقـول (عجباً كـيف يتواصـل النواب مع نـاخبيهـم?).وطبعا
هـنـا يـحـتـاج اجلـواب عن هـذا الـسـؤال الى لـطم حـتى الـصـراخ وتـمـزيق حـتى
البس. ألن صاحب الـتقـرير "وكـل عقـلة" ان الـنواب يـتواصـلون مع نـاخبـيهم ا

وقراطية ! ُتبعة في الدول الد بهذه الطريقة احلضارية وا
ـسـؤولـ والـنـواب  الـعـراقيـ ال يـقـرأون وأن قـرأوا يـنـسون. وطـبـعـا كـعادة ا
وهـنـاك قسـمـاً منـهم يـكابـر حتـى على االطالع والـقـراءة. ويعـتقـد هـو فاهم كل
شيء. ولـديه اسـتـعـداد أن يديـر كـل شيء أي يـدير جـمـيع الـوزارات وال داعي
لـوزراء . وجـربـهـا أحـدهم وحـكـم الـعـراق بـهـذه الـطـريـقـة وضـاع ثـلث الـعـراق
عـنـدما أخـذه عـشـرات اإلرهـابيـ أمـام جـيش عرمـرم حـيـنـها ! ( والـتـعـميم ال
ـسؤول يتـابعون ويقـرأون ويطلعون يجوز فـهناك قلـة قليلـة جدا من النواب وا

على كل ما هو جديد ولكن ال صوت لهم  ).
ولهذا فشلت جميع احلكومات مابعد 2003 ألنها معزولة عن الواقع  وتشتر
رات. فأحـد رؤساء احلـكومـات مابـعد عام  2003 كان ئـات ا أفكـارًا معـادة 
يديـر العـراق ب " اخليـرة" وهذه لـيست نـكتـة او فريّـة من الكـاتب .فاحلـكومات
ُـحـتـكـر لـلـسـلـطـة والذي ال ـسـتـودع ا مـابـعـد عام  2003  تُـشـكل من نـفس ا
يعـترف بالـتجديـد والقـراءة واالطالع. ويحارب الـكفاءات وأهل اإلخـتصاص ال
بل يكرهـهم . وشعـار أغلـبهم وسمـعته مـنهم بـأذني(جيبـوا لنـا بعثـي جنـعلهم
ومـراح ـؤســسـات حــتى نــگـدر عــلـيــهم ونُــسـيــرهم بــكـيــفـنــا  في الــوزارات وا

يرفضون أي شيء ) 
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ـصطـلح من ثقـافة " في الـعراق وبـات هذا ا لقـد أنتـشر مـصطـلح " الفـضائـي
. بـحيـث جتسـدت أقـوال العـرب "الـناس عـلى دين مـلوكـهم والـناس الـعـراقيـ

أتباع من غلب وإذا تغير السلطان تغير الزمان".
والفضائيون  على نوع :- 

1-أطـلق أسم الـفــضـائـيـ عــلى كل أسم يـسـتــلم راتـبـاً من الــدولـة وهـو غـيـر
ـئات او اآلالف من هؤالء والدولة موجـود أصالً. أي تُقدم كشـوفات الرواتب با
تصرف لـهم على أنهم يستحقون الرواتب ولكنها كشوفات وهمية " فضائية" .
وبالـتالي تذهب تلك الرواتب " االموال" شهريا وهي اموال ضخمة الى مافيات
ـؤسسة أو الـوحدة العـسكريـة أو اجلهاز تـوزعة  داخل الوزراة او ا الفـساد ا
ـديرية ...الخ. ومن هذه االمـوال تمول أحزاب وتـيارات تشترك في األمني أو ا

احلكومة والنظام احلاكم  - 
تابعة  والردع . وتقاعس عمل هيئة النزاهة ألنها راقبة وا والسـبب :- غياب ا

ناهيك عن ضعف  القضاء في العراق. خاضعة الى احملاصصة 
2- أطلق أسم الفضائي على الذين هم جنود او شرطة أو موظف أو عمال
حقـيقي ولكن ال يحـضرون الى الدوام الرسمي إال مانـدر. ألنهم أما متنازل
ـارسونـها افـيـا الفـسـاد " وهوالء لـديـهم أعـمال مـدنـية اخـرى و عن رواتـبـهم 
ويـكـسـبون مـنـها اضـعـاف الراتـب احلكـومي  " .وآخـرين يـتنـازلـون عن نصف
افيات الفساد مقابل احلضور اليام فقط في الشهر او الشهرين... رواتبهم 
لـتزم وهؤالء خـطر عـلى زمالئهم إلنـهم  يشكـلون عبء كـبيـر على زمالئـهم ا
ـسحوقـة  ألنهم مـجبرين في الدوام الـرسمي واغلـبهم من الـفقـراء والطبـقات ا
على سد الـنقص .وبهـذا تُنتهك حـقوقهم االنسـانية وتـنتهك  قابـلياتهم الـبدنية
والفكـرية والعصبية وحـتى يُفقد لديهم التـركيز . وبسبب ذلك حدثت خروقات
كـارثـيـة وخـصـوصـا في احلـدود وفي الـوحدات الـعـسـكـريـة والـشـرطـية و راح
ضـحـيـتـهـا الـشــهـداء واجلـرحى واالخـطـاء الـكـارثــيـة االخـرى لـصـالح الـعـدو

ولصالح اإلرهابي !.
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" انـتـشــرت في اجملـتـمع الــعـراقي والـتي هي " ويـبـدو ان ثـقــافـة " الـفـضــائـيـ
ؤسسـات   .والغـريب بدعم من احلـكومات تخـريب متـعمد"لـلدولـة واجملتـمع وا
ـتـعـاقـبة  ومـصـادر الـقـرار فـيـها . ألن كل حـكـومـة حـكـمت الـعراق الـعـراقيـة ا
قربـ لهـا عناوين مـابعـد عام 2003 وهبت مـريديـها وأبواقـها ورداحـيهـا  وا
مثل ( مـراكز استراتيجية  ومعاهد بحثية  وورش تدريب  ومنظمات مجتمع
مـدني وكـاالت اخــبـاريـة  صـحف ..الخ  ) وســجـلـتـهـا رســمـيـا  وطـبـعـا دون

تبعة في الدول االخرى.  السياقات احلقيقية و القانونية ا
وهكـذا فكل حكومـة تفعل الفـعل نفسه .وبالـتالي أصبحت في الـعراق (( مئات
ـعاهد االسـتراتيـجية والـسياسـية واالعالميـة والصحـفية واحلـقوقية راكز وا ا
واالعالميـة واالمنية وعناوين اخرى ما أنزل بها من سلطان  ...الخ )) ..ولكن
ـئة مـنها فـضائيـة وغير رصـينة عنـدما تـفتش وتدقق سـتجـدها وبنـسبة 95 با
عـارضات السيـاسية حيث وغيـر مكتمـلة االركان  .وهي ال تخـتلف  عن عمل ا
) او زوج كل عــنـوان كـبـيـر مـعــارض  ال جتـد وراءه اال (شـخص او شـخـصـ
هم زوجته  او شـخص واسرته  او صديق وصديقه او شـخص وحبيبته فا
همـان وعلـيهمـا الصراع  ... ـوقعـات ا هنـاك أم عام وأمـ صنـدوق وهما ا

وهكذا.
 والــطـامــة الــكـبــرى يـخــرجـون في وســائل االعالم ويــقـدمــون انـفــسـهم  فالن
ركز االستراتيجي الفالني  ورئيس معهد كذا ورئيس مركز الفالني رئيس ا
البـحوث االمنـية ...الـخ ولكن حـال ما يـتحـدثون  تـنكـشف احلقـيقـة كامـلة لدى
اغلـبهم. ألنهـم مجرد واجـهات ال عالقة لـهم  بتـلك األختـصاصات وال بـالبحث
العـلمي وال باالمن وال باالسـتراتيجيـا وال باحلقوق وال بـالقانون وال بـالسياسة
نـاسب ـكـان ا الـعـلـمـيـة! (بـاسـتـثـنـاء قـلة قـلـيـلـة تـسـتـحق األحـتـرام ألنـهـا في ا
وتسـتحق العنوان الذي تكتبه مرادفا ألسـمائها ) ....فتلك الظاهرة هي ظاهرة
عـاهد الـبحـثيـة والسـياسـية " و دمـرت العـمل احلـقيـقي للـمراكـز وا " فـضائـي
واالسـتـراتــيـجـيــة واالمـنـيــة واحلـقـوقـيــة واالعالمـيــة  ....الخ .وشـوهت صـورة
ـفـكـرين واخملـتـص في تـلك الـعـلـوم واألخـتصـاصـات وجـعـلـتهم الـبـاحثـ وا

يخجلون اخلروج في وسائل االعالم .
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ـقـابل هـنـاك حـكـومــات عـراقـيـة مـرت وحـكـمت الــعـراق بـطـرق " شـفـهـيـة " وبــا
وباجـتهـادات شخـصيـة فكـانت النـتائج كـارثيـة على الـعراق والـعراقـي .ال بل
كانت سـببـا بتـحويـل العـراق الى أفغـانسـتان اخـرى .فـهي التي هـيئت الـعراق
لـيـكون حـاضـنـة لالرهـاب والـعـنف والـكـراهـيـة والتـكـفـيـر ...فـعـمل احلـكـومات
الـعراقية وبـنسبة 80 %ـ أعتـمدت وتعـتمد على "گـروبات الواتس آب"وال تـعتمد
عاهد الـسياسيـة واالستراتيـجية  واالمنـية وغيرها راكـز وا على عمـل ونتاج ا
ومــثـلــمـا تــعـمل عــلى حــكـومــات الـعــالم .. ال بل حـاربـت وحتـارب احلــكـومـات
الـعراقـية الـباحـث وذوي األخـتصـاصات الـسيـاسيـة واالستـراتيـجيـة واالمنـية

نظمة  .  ة ا وجتعلهم طعما للجر
وحـتى وان أخـذت  تـلك احلــكـومـات بـعض الـدراسـات والـتــقـاريـر الـسـيـاسـيـة
واالسـتـراتـيـجــيـة واالمـنـيـة وغـيــرهـا  فـهي تـذهب الى الــقـارضـة او الى سـلـة
هـمالت . او يأتي مـسؤول او قـائد  ويـرفع اسم البـاحث او البـاحثـ ويضع ا

اسمه عليها ويقدمها بأسمه على انه هو من قام بهذه الدراسة. 
وبالتالي :- 

1- فهل تُبنى الدولة بحكومات شفهية وارجتالية ? 
2- وهل تُبنى الدولة من خالل قرارات تؤخذ من گروبات الواتس آب? 

3- وهل تُبـنى الدولـة بوزراء ومسـؤول يرشـون الصـحافة الـصفراء واالعالم
ـرخصـة والـبـاجات الـفـضائـي والهـاكـرز بـالسـيـارات واحلـمـايات واالسـلـحـة ا

والتسهيالت اخلرافية خوفا منهم !?
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اسطنبول
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ذلك وغيره تسببت بنزول الناس الى
الشارع وقدمت تضحيات جسيمة في
تلك التـظاهـرات التي شكـلت الشرارة
االولى الى ثورة تشـرين التي جنحت
ـهـدي عـلى في اجـبـار حـكـومـة عـبـد ا
االستقـالة وصـياغة قـانون انتـخابات

جديد..
ــكـن ان نــصـف حــمـــلــة وايـــضـــا ال 
مــقــاطــعـة انــتــخــابـات 2018 بـانــهـا
فـاشـلـة بـعـد ان سـاهمـت في تـقلـيص
ــشــاركـة الـى اكـثــر من %44 حــجم ا
ـفوضية الـعليا بحسب احـصائيات ا
لالنـتــخـابـات و 18% بـحــسب رصـد
دعاة حـملة (مـقاطـعون) وانـا كمراقب
ــكـنـني ان ادعم اي لالنـتــخـابـات ال 
من الـنسـبـت فـالنـسـبة الـرسـميـة قد
تـعــرضت لـلـتــشـكـيـك من قـبل اطـراف
عـديـدة سيـاسـيـة ومـنظـمـات مـجـتمع
مدني بـسبب تـهم بالـتزويـر والثـانية
لم تعـتـمد بـيانـات وارقـام مؤكـدة لكن
مـــصــدر في مــفــوضـــيــة انــتــخــابــات
محافـظة واسط ابلـغني بعـد اكثر من
عـامـ عـلـى االنـتـخـابـات بـان نـسـبـة
ـشــاركـة في احملــافـظــة كـانت %17 ا

تقريبا .
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ويعود سبب وصفنا حلملة مقاطعون
في 2018  بالنجاح والالجناح الى
اعــتــبــاطــيـة احلــمــلــة وكــانت ولــيـدة
صــدفـة وغــيــر مـدروســة ونــاجتـة عن
حلــظـــة عــاطــفــيــة كــتــبت عــلى شــكل
مـنـشـور عـلـى الـفـيس بـوك وتـنـاقـلـته
الـصفـحـات صـحيـح انهـا تـمـكنت من
شـاركة من قـرابة 25 تقـليص حـجم ا
مــــلــــيــــون نـــــاخب كــــان يــــحـق لــــهم
الــتــصــويت الى 10 ماليـ او يــزيـد
بــقــلــيل وهــوالء هم اجلــمــهــور الـذي
وصفناه في مقاالت سابقة باجلمهور
قـاطعة احلزبي لـكن مخـرجات هـذه ا
ــشـاركــة كـون كــانت اكـثــر سـوءً من ا
مخرجـاتهـا ادخلت البـلد في مـتاهات

لم تكن متوقعة.
الـيوم وعـلى خـلفـيـة اغتـيـال الشـهـيد
ايـهـاب جـواد الـوزني احـد ابـرز قـادة
احلراك التشريـني في كربالء اتسعت

حــمــلــة (مــقــاطــعــون) عـام  2018 ال
ـكن ان نـصـفـهـا بـالـنـاجـحـة النـهـا
ان ادت الى اختالل التوازن في البر
و كـــانت ســبـب رئــيس فـي خــســارة
ــعــتــدلــة في االنــتــخــابـات الــقــوى ا
دنية التي كانت وخصوصا القوى ا
ذكور افضل مشاركـة لها في الـعام ا
ودخــــلت بــــاكــــثــــر مـن قــــائــــمــــتـــ
انتخـابيت وضـمت وجوه ليـبرالية
مهـمـة لكـنهـا خرجـت بخـمس مقـاعد
ان تـقـريبـا فـيـمـا سـيطـرة عـلى الـبـر
(قــوى الـبــنــدقـيــة) ذات الــتـوجــهـات
ـذهـبـيـة خـصـوصـا تـلك الـديـنـيــة وا
ـتنـافـسة في احملـافـظات الـشـيعـية ا
واســــتـــطــــاعت ان تـــتــــقـــاسم وزراء
ــهــدي الــتي حـــكــومــة عــادل عــبـــد ا
فـتحـت العـراق عـلى مـصـراعـيه امام
سيـطرة ايران عـلى القـرار واجملتمع
في الــعــراق وغـضـت الـنــظــر بــشـكل
فـضــيع عن الـكــثـيـر من الــتـصـرفـات
الـــتي تــهـــدد امن وســيـــادة الــعــراق
ـهـدي بـانه كـان يـعطي واعـلن عـبد ا
تـحدة وافـقات اليـران والواليـات ا ا
بـــان تــــنـــفـــذ غـــارات عـــلى االراضي
الــعـراقــيـة فـي سـابــقـة لم يــشـهــدهـا

التاريخ.
كما انـها فـشلت في معـاجلة االزمات
االقـتـصـاديـة واخلـدمـيـة كـمـا وعـدت
الـكـتـل الـتي شـكـلت احلــكـومـة الـتي
وضـــــعت تــــلـك االزمــــات عــــلى راس
بــرنــامــجــهــا احلــكــومي ال بـل انــهـا
ـسلـحة بـان تمد سمـحت للـفصائل ا
نفـوذها بـجمـيع مفاصـل الدولة  كل

انـتـخابـات من مـهـنـي مـسـتـقـل ال
ترشـحهم االحـزاب احلاكـمة وتـفعيل
قــــانـــون االحـــزاب والـــقـــضـــاء عـــلى
ي على ـنـفلت واشـراف ا السالح ا
صــــنــــاديق االقــــتـــراع وبــــدون هـــذه
الـشــروط فـان االنـتــخـابـات ســتـكـون
نــتـيــجـتــهـا مــحـســومـة مــقـدمــا ومـا
ـشـاركة فـيـهـا اال اعـتراف بـشـرعـية ا
تـلك االنـتـخـابـات رغم عـدم الـتـزامـها
ــعــايـيــر الــدولــيــة وكـانـت اغـلب بــا
الــقــوى واحلــراكــات الــتي تــنــظــوي
ــــقــــاطع حتت مــــظـــــلــــة الــــفــــريـق ا
لالنتـخابـات تمـثل امتـداد للـحراكات
الـــــتي نـــــشــــطـت عــــام 2018 ودعت
ـواطنـ من عـلى مـواقع الـتواصل ا
االجتماعي الى عـدم التصويت وكان
شعار حـملتـهم (مقاطـعون) وامتازت
هذه احلملة بـعشوائيتـها واقتصرت
على الـصفحـات الفـيس بوك وتـويتر
ولـم تــكـن لــهـــا قـــيــادة مـــعـــروفــة او
شـاركة برنـامج يـقنع الـنـاس بعـدم ا
ولم تـــقـــدم حـــجـــة واضـــحـــة لـــهــذه
قاطعة جتعلها تؤثر على اجلمهور ا
ــثـال او كـبـار احلـزبي عــلى سـبـيل ا
السن الذين يشكلون القاعدة االوسع
لالنــتـخـابـات الســبـاب عـديــدة مـنـهـا
تـاثـرهم بـالـشـائعـات الـتي تـرافق كل
عملـية االنـتخابـية مثل قـطع احلصة
التمـوينـية والرواتب عـمن يقـاطعون
االنـتـخابـات اومن يـشـاركـون بـسبب
التزامـهم بالتـوجيهـات الدينـية التي
ـــشــاركــة دائـــمــا مـــا تــشــجـع عــلى ا

. والتصويت للمرشح

الـــســبـب الــرئـــيس الـــذي حــال دون
دخول التشريني في حتالف واحد
قـرر اقـامتـها خلوض االنـتـخابـات ا
في 2021/10/10 هــو انـــقــســامــهم
الى فـريقـ االول يـدعـو الى خوض
االنتخابات وحتـقيق مطالب تشرين
من خالل تـمــثـيـلـهـم امـا بـاالشـتـراك
باحلكـومة وهذا كان خـيار مسـتبعد
مـالم تـكن حــكـومـة تـشـريـنـيـة شـكال
ومــضــمـونــا او الــذهــاب الى خــيـار
ـــعـــارضـــة واالكـــتـــفـــاء بـــالـــعـــمل ا
اني بكـتلـة نيابـية مـدعومة من البـر
ــنــتــفـضــة وهــذا كـان اجلــمــاهــيـر ا
اخلــيـار اخملــطط له بــوصــفه اجـراءً
مرحـلـيـا اال ان هذا الـفـريق فشل في
االتـفـاق عـلـى حتـالف واحـد بـعـدهـا
سعت اطرافه الى الـتحالف مع قوى
علمانية او مدنية قريبة او متعاطفة
مع ثـــورة تــشــرين وجنـح بــعــضــهم
وفــشل الــكــثــيــر مــنــهم مــا ادى الى
تــــشــــتت هــــذا الــــفـــــريق وحتــــولت
احلـــركـــات الــتي تـــمـــثــلـه الى قــوى

هامشية في حتالفات تقليدية.
امـــا الــفــريـق الــثــانـي والــذي شــكل
االغلبـية بـ قوى وحراكـات تشرين
فــقـــد كـــان مـــصــر عـــلى مـــقـــاطـــعــة
االنـتـخابـات وكـان يـدعـو الى حـمـلة
للتـشجيع عـلى مقاطـعة االنتـخابات
شعبيـا كون الشروط الـتي وضعتها
ســاحــات الـتــظــاهـر مـن اجل اجـراء
ـتمـثلة انتـخابـات نزيهـة لم تنـفذ وا
بقانـون انتخـاب فردي (مقـعد نيابي
لــكل مـئــة الف مـواطن) ومــفـوضــيـة

دائرة التشريني الداع للمقاطعة
وانــضــمت لــهم قــوى اخــرى مــنــهـا
احلـــزب الـــشـــيـــوعـي وحـــزب االمــة
العراقيـة واحلزب الليـبرالي وحركة
احــــرار الـــعــــراق وحـــزب الــــشـــعب
ـــدنـــيـــة وقـــائــمـــة من واجلــبـــهـــة ا
االحزاب واحلركات والـتيارات التي
تــتــزايــد بـ ســاعــة واخــرى وهـذه
ؤكـد لديـها بانه القوى اصـبح من ا
ـــكن اجــراء االنــتـــخــابــات ولــو ال 
بـنـســبـة مـعـيـنــة من الـنـزاهـة مـا لم
تـــطــبق الـــشــروط الــتي طـــرحــتــهــا
الـــســــاحـــات ايــــام ثـــورة تــــشـــرين
واسـتـعرضـنـاهـا سـابقـا في عـمـلـية
تبـدو تكـرار لـلحـظة الـعاطـفيـة التي
شـــهــدنـــاهـــا عــام 2018 وانــتـــجت
مـــقـــاطـــعـــة اعـــتـــبــاطـــيـــة انـــتـــهت
خرجات غير محسوبة العواقب.
ـقاطعة االنـتخابات وكون الدعوات 
ــا هي لــيــست اخــتـراع عــراقي وا
ارسة معتمدة دولـيا الهدف منها
سـحب الـشرعـيـة من الـنـظـام الـقائم
وتـــنـــبـــيـه اجملـــتـــمـع الـــدولي عـــدم
االعتـراف به وكون االنـتخـابات هي
احلــجـــة االقــوى في مــنـح شــرعــيــة
لالنـظمـة اذا ما قـارنـاها بـالـشرعـية
الثـوريـة او الشـرعيـة (الـدستـورية-
ــلـكــيـة) ولــدحض هـذه الــشـرعــيـة ا
فالبد من مـقـاطعـة االنتـخابـات على
ان تكـون مـقاطـعـة واسعـة ومـنظـمة
ـكن ولــيـست اعــتـبــاطــيـة الــتي ال 
الـتـنـبوء بـنـتـائـجـهـا  وعـلى سـبيل
االسـتـعراض الـتـاريـخي فـقـد اجرى
الـنــاشط الـتـشــريـني عـلـي الـبـيـاتي
ــقـاطــعـات الـتي بــحـثـا عن اشــهـر ا
حـدثت لالنــتـخـابـات عــلى مـسـتـوى
الـعالـم واكتـشف انـه من عام 1992
ولـــغـــايــة 2004 شـــهــدت 11 دولــة
مــقــاطــعــة لالنــتــخــابــات دعـت لــهـا
ـعـارضـة في دول مـثل الـكـامـيرون ا
وزامــبـــيــا واذربـــيـــجــان وكـــيــنـــيــا
وصـربيـا وغـيـرهـا انتـهت بـخـسارة
عارضة واعترف العـالم بنتائجها ا
تـهمـة بـالفـساد الى وعادة الـقـوى ا
الـســلـطـة كــمـا تـضـمـن هـذا الـبـحث
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عمان

االقصى واقـامة مبـنى هيـكل سلـيمان
الذي يجرون باستـمرار مسابقات في
مـدارسهم وجـامـعـاتهم لـتـصـميم ذلك
زعوم والذي لم يتمكنوا من الهيكل ا
اثـــبــات وجـــوده رغم كل احلـــفــريــات
ـــســـجـــد الـــتي قـــامـــوا بــــهـــا حتت ا

االقصى.
ولـــهـــذا لن يــرض الـــصـــهــايـــنــة ولن
يـــتـــراجــعـــوا عن هــدفـــهم في اقـــامــة
دولتهم من النـيل الى الفرات وهو ما
يرمز اليه علمهم في خطيه االزرقان 
ولن يرضـوا بـاي حلـول وسـطيـة مثل
خصوصا وان الكثير اقامة الدولت 
ــتـحـدة من قــادة الـغـرب والــواليـات ا
نتظر سـيح ا يؤمنون انه لن يـظهر ا
اال بقيام دولة اسرائيل الكبرى وبناء
قابل فان الشعب هيكل سليمان . وبا
الـفـلـسـطـيـني لن يـتـوقف عن مـقـاومة
هــذا اخملـطط الــذي بـدأ مــنـذ مــؤتـمـر
بــازل الـــصــهـــيــوني عــام 1897 وقـد
اثـبتت مـقـاومـة الشـعب الـفـلسـطـيني
صـــــمــــودهــــا واســـــتــــمــــراريـــــتــــهــــا
واســتــعـدادهــا لـلــتـضــحــيـة عــلى مـر
الـسنـ  في سـبـيل اسـترجـاع حـقـها

ستلبة . في ارضها ا
وال شك ان الــتـطــور الــنـوعـي لـسالح
قاومة الذي وصل االن في مداه الى ا
ـنــشـآت الـصـهــيـونـيـة ـدن وا كـافــة ا
سـيـكـون لـه اثـره في زعـزعـة وتـراجع
عجـرفـة ومعـنويـات الصـهـاينـة مهـما

امتلكوا من سالح حديث . 

واالحــــتـــجــــاجـــات في مــــدن الـــوطن
الـــعـــربي . لــقـــد ادى هـــذا الــتـــحــدي
الصـهـيوني في الـهـتاف بـان احلائط
لهم وانشـادهم االناشيـد الصهـيونية
ورفـع الــعــلم الــصـــهــيــوني واحــكــام
االعدام  الى مناقشة موضوع الهوية
الـثقـافـية والـسـيـاسيـة لـفلـسـط في
نـتديات  الصـحافة الـفلـسطـينيـة وا
ومـنـهـا ضـرورة ان يـكـون لـفـلـسـطـ
نـشيـد وطـني وعـلم فـلـسطـيـني  فـقد
قـدمت جـريـدة فـلـسـطـ بـعـد انـتـهاء
الثورة بـشهرواحـد مقتـرحا بضرورة
وجـود علم ونـشـيـد وطـني لفـلـسـط
ــوضـوع ــا فــتح الــنــقــاش حــول ا
والذي اثـمر عن الـنشيـد الفـلسـطيني

والعلم احلالي .
dO  d «

كما ان احكـام االعدام كان لـها اثرها
في الـقـصـيـدة والشـعـر الـفـلـسـطـيني
فـقـد شـكـلت اثـرا كـبـيـرا في الـذاكـرة
والــوعي الــفــلــسـطــيــني عــبـر عــنــهـا
ـقـاالت في الـصـحـافـة بـالـقـصــائـد وا
نـتديـات  وما زال الفـلسـطيـنيون وا
الى يـومـنـا هـذا يـحـفـضـون عن ظـهر
قـلب قـصـيــدة الـشـاعـر نـوح ابـراهـيم
(من سجن عـكا طـلعت جـنازة ) حيث
نـفذت سـلـطـات االنـتداب الـبـريـطاني
االعــدام بـثالثــة من قــادة الــثـورة في
ديـنـة عـكا . فـتـحول سـجن القـلـعـة 
مـحـمـد خـلـيل جـمـجـوم وفـؤاد حـسن
حـــجــازي وعـــطــا احـــمــد الـــزيــر الى

ـقدس يـشكل احلـائط الـغـربي لبـيت ا
والــذي ربط به الــنــبي مــحــمــد دابـته
الـبـراق حـ وقــعت مـعـجـزة االسـراء
النه ــعـــراج  هــو حــائـط يــهــودي وا
ثل جـزءا من عرش سـليـمان ومـلكه

حسب ادعائهم .
ادت هــذه احلـــالــة الـــتي ســبـــبــتـــهــا
الــهـــجـــرة الـــصــهـــيـــونــيـــة وتـــعــدي
ـتـظـاهـريـن الـصـهـايـنـة عـلى بـيـوت ا
قدس الفلـسطـينيـ اجملاورة لبـيت ا
الـى ثــورة شـــعـــبــيـــة بـــدات يــوم 15
اغسطس آب 1929 وامتدت الى مدن
فلسطينية اخـرى تصدت لها سلطات
سـلحة االحتالل الـبريطـاني بالـقوة ا
ــــا ادى الى ســـــقــــوط الــــشــــهــــداء
فـلــسـطــيـني واعـتــقــال حـوالي  900 
ونفذت سلـطات االحتالل الـبريطاني
االعــدام بـقــادة الـثــورة  تـلك الــثـورة
الــــــتـي فــــــجــــــرت الــــــتــــــظــــــاهـــــرات

في الــــقـــدس قــــبل قـــيــــام الـــكــــيـــان
الــصــهــيــوني هي ثــورة عــام 1929
النـها شكلت عروفة بـثورة البراق  ا
منعطـفا مهمـا كان له اثره في بلورة
الــهــويــة الــثــقــافــيــة والــســيــاســيـة
الـفـلـسطـيـنـيـة الـتي بـرزت واضـحة
بـعـد ذلـك في الـثـورة الـفـلــسـطـيـنـيـة

الكبرى عام  1936وما اعقبها .
 وتــعــود اســـبــاب هــذه الــثــورة الى
قـدسات التـعـدي الصـهيـوني عـلى ا
االسالمـيــة عـنـدمـا خــرجت تـظـاهـرة
صــهــيـونــيــة تـهــتف (احلــائط لــنـا )
ويــــنــــشــــدون انــــاشــــيــــد احلــــركــــة
الــصـــهــيـــونــيـــة ويــرفـــعــون الـــعــلم
ــسـلــمـون حــ كـان ا الــصـهــيـوني 
ولـد النبـوي الشريف . يحتـفلـون با
قصود بـهذا الشـعارهو ان حائط وا
ـقدسي ـتـلك الوقف ا البـراق الذي 
ـــلــكــيـــته كــونه االسالمـي  وثــائق 

 شـهـدت مـديــنـة الـقـدس انـتـفـاضـات
وثـــورات مــنـــذ ان بــدأت الـــهــجــرات
الصهيونيـة في اواخر القرن التاسع
عشر  ومطلع القرن العشرين ومنها
انـتـفاضـة الـقـدس في نـيـسان 1920
ضد االستيطان الصـهيوني مطالب
بــاسـتـقالل فــلـســطـ ووحــدتـهـا مع
ســـوريــا  والـــتي وقــفـت بــوجـــهــهــا
سلـطات االحـتالل البـريطـاني والقت
بـقـادة االنتـفـاضـة في الـسـجـون.وما
اثلة اعقبها من انتفـاضات قدسية 
فـي االعــــــوام  1921 1924-1925.
و 1929وثورة 1936 وغيرها والتي
اســــتـــمــــرت الـى يــــومـــنــــا هــــذا في
انــتـفــاضــة الـقــدس احلــالـيــة والـتي
تــتــشــابـه اســبــابــهــا مع مــا وقع في
ـــــــــــاضـي مــن اســـــــــــتـالب لـالرض ا

الفلسطينية لصالح الصهاينة .
اال ان اهم انتـفـاضة او ثـورة  وقعت

مــحــطــة مــهــمــة في ذاكــرة الــشــعب
الــعــربي الــفــلــســطــيـنـي ونـضــاله 
تـســتـحــضـر ذكـرى اعــدامـهم في كل

. حدث ومناسبة رغم مرور السن
كـــمـــا شــكـــلت وصـــيــة فـــؤاد حــسن
حــــجـــــازي جــــزءا من ذلك الــــتــــراث
وهويـته الثـقافيـة والسـياسـية التي
نشرتها صحيفة اليرموك في /18/6
1930 بــخط يــده وتــوقــيــعه والــتي

قال فيها 
((إن يوم شـنقي يـجب أن يكـون يوم
سـرور وابتـهـاج وكـذلك يـجب إقـامة
الفرح والسرور في يوم  17حزيران
من كل سـنة إن هـذا الـيـوم يجب أن
يــكـون يـومًــا تـاريـخـيــاً تـلـقـى فـيـهـا
اخلطب وتنشد األنـاشيد على ذكرى
ـراقـة في سـبـيل فـلـسـطـ دمـائـنـا ا

والقضية العربية)).
 ان مـــا نــشــهــده الـــيــوم عــلى ارض
الــقــدس وفــلــسـطــ من انــتــفــاضـة
شعبية انتقلت والول مرة في تاريخ
ـقـاومــة الـفـلـسـطــيـنـيـة  الى داخل ا
ـدن الــفـلـسـطــيـنـيـة الـتـي احـتـلـهـا ا
الصهـاينة عام 1948  لدليل واضح
ـان الفـلـسطـينـي على اسـتـمرار ا
بــقــضـــيــتــهـم الــعــادلـــة في حتــريــر
ارضـــهم مـن الـــصــــهـــايـــنــــة الـــذين
جتــــمـــــعــــوا مـن انــــحـــــاء الـــــعــــالم
ليـغتـصبـوا ارض فلـسطـ العـربية
ويشردوا شعـبها  بدعـاوى طوبائية
ـــســجــد واهـــيــة تــهـــدف الى هــدم ا
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ِـثــالـيــة وأفـعــالـهم بــ مـقــوالتـهـم ا
االنـــتـــهـــازيـــة النـــطــــبـــاعـــهم عـــلى
َخاطر االستجابة إلغراءات جتنب ا
ـبــدئـيـة ــواقف ا أي االبـتــعـاد عن ا
رغــبـةً فـي أنْ يُـســتــشـار وأنْ يــكـون
عــضــواً في مــجــلس إدارة أو جلــنـة
عـلـيـا أو مــأدبـة عـشـاء مع رئـيس أو

أحد أعضاء احلكومة! 
نـحن جـمـيـعاً نـعـرِف احلقَّ بال أدنى
مـالبــســات ونـــنــحــرف عــنـه طــمــعــاً

كافأة مادية. 
سؤول اجلُدُد في لو ناقشتَ أحد ا
مــحـــافـــظـــة تـــكـــريت أو األنـــبــار أو
نــيـنــوى في ســوء إدارته لــصَــفَـعَكَ
اس أبـو بـســؤال: أنتَ ال تُـحِـبُّ الـعــبـَّ
فـاضل! قـلتُ له: إذا كـنتَ تُـحِـبُّه فَـمَنْ
أبــــوه? ضـــحـك وحـــاول االلــــتـــفـــاف
ـوضوع فشَدَّدت احلِصار وتغيير ا
فقال: ابن احلسـ عليه السالم! كال
أســتــاذ هــو شـقــيــقهُ ابن أم الــبــنـ
عـلــيـهم الـسـالم! وكـيف تُـحِــبُّه أكـثـر
مِــني وأنتَ ال تــعــرفه ولم تــقــرأ عن

بطوالته سطراً واحداً?
ســــأقـــتــــبـس من روايــــة عــــلـي بـــدر
(الـولـيـمة الـعـاريـة) مـا نـعـرفه ونراه
اليوم بيننا (أصبحَ الزهاوي وداود
صلـيوه وأكـثـر الذين كـانوا يـكتـبون
عن انــتـصـارات اجلــيش الـعــثـمـاني
عـلى أوربا الـكـافـرة يتـكـلمـون الـيوم
عن أوربـا الـعــظـيـمـة/ ص292) لـقـد
قـرأت كـتــبك كـلـهـا ولـم أفـهم الـفـكـرة
القردية إال اليوم الفكرة القردية هي
أن تـــصــيـــر في زمن الـــعــثــمـــانــيــ

عثمانياً وفي زمن االنكليز انكليزياً/
ص299).

زمن الــبـعث بــعـثــيـاً يـشــهـدُ له أدب
احلــــــرب وفـي زمن األمـــــــريــــــكــــــان
ــقـراطــيـة أمــريـكــيـاً تــشـهــد له الـد
ـثقـف وحده واالنـتـخـابـات. ولـيس ا
بـل (اجملــتـــمع كـــله دون اســـتـــثـــنــاء
يـتـحـول أمام الـسـلـطـة االسـتـبـدادية
دون جـهـد كـبـيـر إلى جـمـهـور كذاب

دجال متناقض/ ص242).

احلـــــــســـــــ هي بـــــــقـــــــدر إخـالصه
ـوت الـذي جـابهه! وشـجاعـته أمـام ا
ـا ? ر ـاق احلـســ مــا هـو عــدد عُـشـَّ
أكــثــر من مــلــيــار مــسـلـم فال يــوجـد
مـسـلم ال يُـحِــبُّه مـا دام حـبُّه عِـبـادة.
ـاقهِ مَـنْ يــحـاول هل يــوجــد بــ عُــشـَّ
بــإخالص ونــزاهـة وشــجــاعــة وعـلم
ودرايـــــة أنْ يـــــســـــلـكَ طـــــريـــــقـه في
ـصـلحـتـه اخلاصـة في الـتـضـحـيـة 

سبيل الدفاع عن حقوق اآلخرين?
مـــئـــات وآالف الــعـــائالت اقـــتـــلِــعت
وطـردت وال تأمـلُ في عودة حـقـيـقـية
وال تعويض هؤالء لم يجدوا ناصراً
فــاً يـتـحــدث عن مـعــانـاتـهم وال مــثـقـَّ
كأهـالي مـدينـة سنـجـار! فبـعد أربـعة
سـنوات مـن التـحـريـر ال يُـسـمحُ لهم

بالعودة!
في زمن البعث لـو ناقشتَ رفـيقاً في
إحـدى سـلـوكـيـات الـرفـاق اخلـاطـئـة
ــاذا تــكـرهُ ســيــســتــخــدم الــفــيــتــو: 
صــدامـاً? الــسـؤال كــضـربــة قـاضــيـة
تـرمـيك خـارج احلـلـبـة مـكـسـور الـفك

األسفل! 
مصدر الـفسـاد الذي حولـنا اخلراب
الذي نـعـيشهُ فـشل ثقـافي بـانتـشار
وشيـوع ثـقافـة الزُّور. ورثَ مـثـقوفـنا
هم ينـطـقون من أسالفـهم االدعاء بـأنـَّ
بـــاسم الــشــعـب أسالفــهم الـــكــهــنــة
والـكـارديــنـاالت والـرهـبـان والـوزراء
واحلـــاشــيــة والـــكــتــاب والـــشــعــراء
ة فـجـوة كـبـيـرة ـوظـفـون لـكن ثَـمـَّ وا

أفـضل حــاالتـهم في صـمــتـهم وعـدم
اكتراثهم بـقضايا اجملـتمع. أسوأها
االنـغـمـاس فـي الـسـلـطـة والـظـواهـر

ُتخَلفة.  االجتماعية ا
ا يقول أحدهم: اهتممتُ بالروح ر
ــادي اهـتــمـمتُ ســحـقــني الـعــالم ا
ادة خسـرتُ نفسي! ونحنُ قوم ال با
توسَّطَ عـندنـا! هذا حـال رجل الروح
حـ يــتـدخل في األمـور الــدنـيـويـة!
يُـفـسِـدُ حــيـاته الـشـخـصـيـة وحـيـاة
اآلخرين أيضاً. يروي تولستوي أنه
ح كان ضابطاً وشارك في مسيرة
عسكرية رأى ضابطاً يضرب جندياً
خلطئٍ بسيط فوبَّخه تولستوي: أال
تخجل إذ تضرب إنـساناً مثلك? أ لم
تـــقــــرأ مــــا يــــقـــولـه اإلجنـــيـل? فـــردَّ
الــــــضـــــابـط: وأنـت أ تــــــراك قـــــرأتَ

التعليمات العسكرية?
كلـما ازداد طـغيـان السـلطة ازدادت
! ورحـم الــله حــاجـــتــنـــا لـــلــحـــســ
الـفـرزدق " قـلـوبـهم مـعك وسـيـوفـهم
ــصــلـحــة اخلـاصــة دفـعت عــلـيك"! ا
الـنـاس آنـذاك لـالنـحـراف عن طـريق
! ومـا زالت تقتضي! سيدنـا احلس
فـــطــــريق احلــــســــ يـــتــــنــــافى مع
ــصــلـــحــة اخلــاصــة! طــريق احلق ا
ُــوحِشْ. احلـــســ وضعَ مــكــانــته ا
االجـتــمـاعـيــة ومـصـلـحــته اخلـاصـة
قـهورين وحيـاته وأهلـه في خِدمـة ا
شـ الـذين كـاتــبـوه يـطـلـبـون ُـهــمـَّ ا
ـكانة الـتي حصلَ علـيها نصرته وا

Í—U e « vO  .dJ «b

دهوك

ـكـون السـني لالنـتـخـابات مـقاطـعـة ا
الـعــراقـيــة عـام  2005وخـسـروا اهم
تمثـيل لهم الذي كـان يجب ان يشارك
في كتـابة الـدسـتور لـتثـبيت احلـقوق
ــــكـــون اســــاسي من الـــدســــتـــوريـــة 

مكونات اجملتمع العراقي.
ـقـاطـعة ـرسـوم  ولـتـحـقـيق الـهـدف ا
االنــتــخـابــات وســحب الـشــرعــيـة من
الــنــظــام وارغــام الــشــعب واجملــتــمع
الـــدولي عــلى اعـــادة صــيـــاغــته وفق
مفاهيم وطنيـة بعيدة عن احملاصصة
والالمباالة بالدستور والقانون فالبد
ــقــاطــعــة واســعــة اشــبه ان تــكـــون ا
بــالــشـامــلــة وهــذا بـتــحــقق من خالل
مــقـاطـعــة مـنـظــمـة مـدروســة وفـاعـلـة
تــــتــــطــــلب جتــــمـع ســــيــــاسي واسع
لالحزاب صـاحبة احلـملـة والتـنسيق
اسخ فــيـمـا بـيــنـهـا ومع جـمــاهـيـرهـا
اضـافـة الى اسـتـهـداف اهم الـشـرائح
ـــشـــاركـــة الـــدائـــمـــة ـــلـــتـــزمــــة بـــا ا
بــاالنــتــخــابــات واقــنــاعــهم من خالل
تـقد احلـجج الـقـانونـيـة الـتي تدعم
مــقــاطـــعــتـــهم لــلـــتــصـــويت وعــرض
ـــبـــررات واالســـبـــاب الـــتي تـــوجب ا
قـاطعـة وتوحـيد اخلـطاب االعالمي ا
وتـــصــعـــيـــده وتـــنـــظـــيم جنـــمـــعــات
جـمـاهـيريـة وتـظـاهـرات لـتـدعـيم هذه
احلــمــلــة وضــــــــــمــان تــاثـــــــــيــرهـا
ا ان ـصـوتـ و ـختـلف شـرائح ا
ــعـــايــيـــر الــدولـــيــة لم تـــســــــــــمي ا
ـسموح بها لتـحديد شرعية النسبة ا
االنــتـخــابـات فـان االمــر بـحــاجـة الى
جـهـد مـضـنـي تـسـتـخـدم به شــــــــتى
الـوسائل بـاسـتـثنـاء ارغـام الـناس او
ـقـاطـعـة او مـنـعــهم عـنـــــــــوة عـلـى ا
ـــعـــاكس او الـــذهــــاب الى اخلـــيـــار ا
(اخلــطــة بــاء) وهــــــــــو الــتــحــشــيــد
ـلـيـوني لـلمـشـاركـة وحتـديـد الـقوى ا
ــــعــــادل الـــــنــــوعي الــــتـي تــــشــــكـل ا
للـتـصويت لـهـا وتكـبيـد قـوى الفـساد
واحملـاصـصـة خـسـارة فـادحـة كـفـيـلة
شـهد الـسياسي من باعـادة صياغـة ا

جديد..

{ كاتب واعالمي عراقي
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وألغـراض شـخصـية وابـرز مثـال  على
ذلك الـكير فات بدرجات عالية واالدوار
ـتـعـددة التي تـقـدمـها وزارة الـتـعـليم ا

العالي في بعض الدول .  
منهج للناس من خالل برامج االفقار ا
ـاليـة  عادة  وهـو ما  تـديـر ها وزارة ا
ـصلحـة الشعب والـدولة وهو يـضر  
مــا يـعــني  ايـضــا ان احلـكــومـة  غــيـر
قـادرة عـلى حـمايـة ايـرادات الـدولة من
ـــبـــرمج مـن جــمـــاعـــات هي الـــنـــهب ا
اعــــــرف من غـــــيــــــرهـــــا مـن هي هـــــذه
اجلـماعات ? يـاب العدالـة  االجتمـاعية
في توزيع الدخل بشكل تثرى جماعات
اقـلـية ويـتم افـقار الـغالـبـية بـإجراءات
ـال ــالــيــة وابــرزهـا بــعــثــرة ا وزارة ا
ـيـزانـيـة بـسبب الـعـام الـذي ال يـدخل ا
الـسـرقـة  وارتـفـاع  االسـعار لـكل شيء
في الـسـوق  بـارتـفاع سـعـر الـصرف ,
هــذا االجـراء الـذي لـو حـصل في دولـة
صــحـيـحـة ولـيــست رخـوة لـكـان وزيـر
ــالــيــة مــسـتــقــيال من زمـن .ال نه هـو ا
مـكلف بخدمة الناس هو وغيره وليس
لك امـيـرا عـليـهم  اذ لـيس هـنـاك من 
ـال فـكـليـهـمـا ملك ـلك ا الـسـلـطة  او 
الـشعب  هو الـذي يختـار االفضل  بكل
ــقـراطــيـة ودون تــزويـر او تــرهـيب د
ولـــلــنــاس االكـــفــاء .مــشـــاريع الــدولــة
الــرخـوة ال تــنـفــذ  بـســبب الـتــأثـيـرات
الـــداخــلـــيـــة واخلــارجـــيـــة ويــتـــحــول
اقــــتـــصــــادهـــا الى اقــــتـــصــــاد ريـــعي
وبـحـدوده الـدنـيـا وتـصـيح غـيـر قادرة
عـــــــــلـى ادارة الـــــــــبـالد او دفـع رواتب
الــعــامــلــ في اجــهــزتــهــا  واالمــثــلــة
واضـــحــة وصــارخــة . فـــكم من حــجــر
اســــاس نـــصب واالن الوجـــود له  ,اي
حـتى حجـر االساس اخـتفى  ,اي دولة
هـذه التي تؤثر علـيها دويالت صغيرة
بـحـجم اقضـية عـراقـية بل الـبعض من
االقـضية العراقـية اكبر من هذه الدول.
ـسـتـمـرة لـدول اقـلـيـمـية الـتـجـاوزات ا
مــهـيـمــنـة ولــهـا شـان كــبـيـر في  ادارة
الـدولـة الـرخـوة . ولـهـا مـطـلق احلـرية
فـي القول والـفعل في الدولـة الرخوة .
وجتــاوزاتــهــا مــســتــمــرة بــرا وبــحـرا

وحوا . 
 

                                          

او هــو ايـغـال في الـشــرخ اجملـتـمـعي ,
وابـرز مـثـال عـلى ذلك دواويـن االوقاف
ـــتـــعــددة بـــدل الــتـــوحـــيــد في وزارة ا
اوقـاف واحدة كـما  كـلن معـمول به في
الــعــراق  مـثال وكل الــدول الــتي فـيــهـا

هذا النوع من الوزارات . 
5- تــفـــشي  ظــاهــرة الــفـــســاد بــشــكل
واضح وكـان االمر يكاد ان يـكون ثقافة
ـعـنى ان االنـسان الـعـفيف مـجـتمع  ,
والــشـريف غـريب في هـذا الـزمـان وانه
مــخـــلــوق لــزمــان غــيــر هــذا الــزمــان .
ـال العام وسـريان ظاهـرة نهب وهدر ا
والـتهرب الـضريبي بحـجج  وتبريرات

غير قانونية وليس لها اي شرعيه . 
6- الـتبعية لقوى خـارجية بشكل مؤثر
في الــقــرارات الـداخــلـيــة لـلــحـكــومـات
بــشــكل يــفــقــد احلــكــومــات هــيــبــتــهــا

وشرعيتها ايضا . 
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7- فــــقــــدان الـــســــيـــطــــرة عــــلى االمن
ــنـــفــلت الـــداخــلي بـــســبب  الـــسالح ا
والـــــسالح الــــذي ال يـــــخــــضع ال ارادة
احلـكومة  ,بـل ويسبب لهـا مشاكل  مع
اطـراف دولـية كـانت هي الـسبب  االول
فـي وجـود هــذا الــوضع الــغـريـب عـلى

ساحة الدولة . 
 8- خلق الكيانات االقتصادية خملتلف
الـــنـــشــاطـــات بـــشـــكل يـــفــقـــد الـــدولــة
ال الـعام سـيـطرتـها عـلى االيـرادات وا

واالمثلة واضحة وكثيرة ولكن ......?
درسية  9 - انـهيار البنيه التعـليمية ا
واجلـامعـية وتـساهم في ذلك الوزارات
ـعنيـة بتأثـير من مؤسـسات حكـومية ا

اسـتخدم مصطلح الدولة الرخوة ألول
مــرة  من قـبل  االقـتـصـادي الـسـويـدي

(جونا ر ميردال 
احلـــــاصل عـــــلى جـــــائــــزة نـــــوبل في
االقـــتـــصــاد لـــعــام 1974 فـي كــتـــابه
"الــدرامـــا اآلســيــويــة- بــحث في فــقــر
" والـذي نشـر عام 1968 ويـقصد األ
مـيردال بـالدولة الـرخوة " الـدولة التي
تـضع القوانـ وال تطبـقها بـسبب ما
فـيـها من ثـغـرات عديـدة و ال نه ال أحد
الـكبار ال يـبالون فـيها يـحترم الـقانون
ــال والـسـلــطـة مـا بـه الن لـديـهم من ا
يـكفي ليحميهم مـنه والصغار يتلقون
الـرشاوي لـغض البـصر عـنه ورخاوة
الـدولـة تشـجع على الـفسـاد وانتـشار
الــفــســاد يــزيــدهــا رخــاوة والــفــسـاد
يــنـتــشـر في الــسـلــطـتــ الـتــنـفــيـذيـة
والـتشـريعيـة حتى يصل الى الـقضاء
واجلـامـعات ويـصبـح الفـساد في ظل
الــدولـة الــرخـوة "أســلـوب حــيـاة ومن

اهم سمات الدولة الرخوة :
1- تراجع مكانة وهيبة الدولة داخليا

وخارجيا.  
2- عـدم احترام الـقانون و ضـعف ثقة
ـواطـنـ بالـقـوانـ والقـضـاء  فمع ا
وجـود مـنـظـومـة قـانونـيـة مـتـقـدمة إال
أنــهــا تــبــقى من دون تــطــبــيق إال في
ـــــــكن حـــــــاالت مـــــــحـــــــددة حــــــيـث 
عاقبة مناهضي الفساد اسـتخدامها 
ـطالب بحـقوقهم أو اجملرم و أو ا

سحوقة . اللصوص من الطبقات ا
3- وجـود مؤسسـات حكومـية ودوائر
ال ضـرورة لـهـا او تـعـددهـا دون فـائدة
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في قـصـتـه (الـعـراة) يـحــاول الـقـاص عـبــد االمـيـر اجملــر ان يـأخـذنـا الى
مـفهوم او حالـة نغوص بهـا يوميا في حـياتنـا العامة ومـسالة العـري فيها
تـقاطع شـائك مـاب االسـتالب واالضـمـحالل الى الفـقـر الفـكـري والغـباء
االجـتماعي وفي مجتمعات حتـكمها سلطات متـعجرفة مستبدة وان كانت
تـمنحك حرية التعبير  اال  انها مخترقة من قبل  دويالت متشضية داخل
 اجملـتـمع هي من تـسيـر وجـهـة االمـور في السـلـطـة الـعلـيـا والـقاص اراد
نظور التـعرية القهـرية وليست النـزقية كما هي جتـسيد الواقع العـراقي 
ــعـنى ان االفــراد سـرقت و انـديــة الـعـراة والــعـودة لــلـمــشـاعــيـة االولى 

مالبـــــســـــهـم وهي دالـــــة
مــــجـــــازيـــــة لالســـــتالب
والـــســــرقــــة الى مــــاهـــو
اعـــمق واكــثـــر دقــة وفي
االنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة
ــدنــيــة او ســواء كــانت ا
الـثيوقـراطية يكـون تعرية
االفــراد نـتــيـجــة هــيـمــنـة
وتــسـلط الــقـوى اخلــفـيـة
والـقـوى الـعـلـنـيـة مـا اود
قـــولـه ان عـــريـــنــــا لـــيس
بـأرادتنا كمـا هو الشائع
فـي الــــغــــرب االوربي او
كـمـا تـفـعل نـسـاء فـيـردر
ن التعري احتجاجا بـر
ارسات سـياسية عـلى 
ذات طـــابع عـــام ولـــهـــذا
فــالــقـاص حــاول تــعــريـة
اجلـــمــــيع  وهـــذااشـــارة
خـطـيـرة ان اجملـتـمع امـا
ان يـكــون قـد نـهـب نـهـبـا

عـظيمـا او ان االفراد او اجملمـوعات البـشرية الـتي تشـكل القصـة ثيمـتها
نـطـقي  .االرادة في التـغـييـر .او يسـيرون قـد فقـدوا كل شيء .الـتفـكيـر ا
عـراة كـمـا تـسـيـر الـقـطعـان فـي الـطبـيـعـة وهي الحتـتـاج سـوى الى االكل
دينة السبب ـسؤول عن ا والـشرب والتكاثر .لـقد اراد الكاتب ان يحمل ا
ـسـروقـة يــلـبـسـهـا ذلك في عـري اجلـمـيـع بـعـد ان اكـتـشف ان مـالبـسه ا
ـسؤول واعـتـقد هـو اراد ان يوصـل لنـا احلالـة بـهذه الـرمـزية الى مـاهو ا
اكـبر واشـمل ورغم الـبـعد الـرمزي اال ان مـالمح الصـورة تـكون واضـحة
جـدا وصرخة الـرعب التي اطلـقهـا لنبه االخـرين هي جرس انذار انـنا قد
ـرحـلة فـقـدنـا كل شيء في حـ حـصل الـسـراق عـلى كل شـيء ولتـكـن ا
ـقبلـة هي تعـرية السـراق وسوقـهم للقـضاء لـينالـوا جزائـهم العادل وفي ا
) وهي احلـقيقـة تنـتمي لـذات االسلوب قـصته الـثانيـة(دعوة حلـفل مجـان
ة الـذي اتبـعه في قـصته االولى (الـتعـري) بـكومـيديـا سـوداء ساخـرة متـأ
احـيـانـا ولــكن واقع هـذه احلـفالت ودعــواتـهـا هي سـيــنـاريـو مـرسـوم من
ط عـرفه العراقيـ جيدا وهو التـملق ويحاول الـقائم عـليها لتـعبر عن 
هرجانـات والدعوات القائمـة على الزيف وايضا الـكاتب تعرية قـاع هذه ا
شـخوصـها تتـسم باخلـواء وفقـدان الشـخصـية الـتي تمـنحك قـوة وسطوة
فـي الــفــعل ضــمـن اطــار الــواقع وقـــد فــقــدت ادنى مــتـــطــلــبــات وشــروط
االحـتفـاالت ان ادامة اي مـؤسسـة او مجـمـوعة سـياسـية او حـزب يرتـكز
اسـاسـا عــلى الـدعم االعالمي ولــهـذا يـحـاول الــقـائـمــون عـلـيــهـا الـتـزلف
والـتمـلق للـصـحفـيـ ليـكونـوا سالحـهم في تلـمـيع قذاراتـهم عـبر مـقاالت
صـحـفيـة مـدفـوعـة الـثـمن وايـضا تـعـطي االنـطـبـاع الى ان اشـخـاص تلك
ال والذي يريد ان لك القوة وا تخلف اجلاهل الذي  ط ا االحزاب من 
يـفرض نفوذه عبـر تلك الوسيلـت على كل مفـاصل احلياة حتى وان كان
االمـر فيـهـا سـلـبـيـة ومـثلـبـة صـارخـة كـمـا هـو قراءة مـقـاالت الـصـحـفـي
كـكلـمات لـهم وهنـا الـقاص عـبد االمـير اراد تـعريـة هـذا النـمط السـياسي
ـبتذل الذي يفتـقد الى اي شرط او وصف من مواصفـات النجاح القائم ا
عــلى شــخـصــيــة حـكــيــمـة وفــاعــلــة وتـتــعــاطى بــعـقالنــيــة مع مــحـيــطــهـا

االجتـــــماعي.

العناصر األخرـ كما ذكرنا سابقاً .
  "عـروس الـفــرات" : روايـة تـصـلح
ألن تـكـون عـمالً فـنـيـاً سـيـنـمـائـياً 
وليس دراميـاً حملدودية زمنـها كما
ذكـرنا  وأتـمـنـ أن أراهـا قريـبـاً علـ
الــشـــاشــة  ألنــهــا تــوثق مــعــانــاة
الــــعــــراقــــيــــ وجتــــســــد آالمــــهم

وعذاباتهم في تلك احلقبة.
أخــيــراً : هــذه الـروايــة أســلــوبــهـا
ســلـس ســهل ولــغــتــهــا شــعــريــة 
والســــيــــمــــا  فـي ذروة احلـــدث أي
أثــــنــــاء الــــســــجن والــــتــــعــــذيب 
وبـاألخص حـديث (شـيـمـاء)  فـكـان
ــثــابـة مــنــاجـاة عــذبــة  وأنـا أرـ
حـوارهـا مع والـدهـا وحـوارهـا مع
ـونولوج الـداخلي) أجمل نفسـها(ا
مـشاهـد الـروايـة . واليسـعـني بـعد
هذه الـقـراءة الـسريـعـة إالّ أن أدعو
مـرة أخــرـ لـتـجـســيـد هـذه الـروايـة
فــنـيــاً  وهـذا ضــرورة نـحــتـاجــهـا
حلـفظ احلقـوق ولـتـوثـيق األحداث

وإثبات الوقائع .

في هـذه الــلـغــة عـلى نــطـاق واسع"
كـما جـاء في كلـمة الـناشـر (في هذا
ــامـون الــكــتـاب الــذي تــقــدمه دار ا
ــتـرجــمـة  –اشـراق عــبـد حتــرص ا
العـال- الى االحاطـة بظـروف إنتاج
النـصوص التي اخـتارتهـا ونقلـتها

الى العربية بكل دقة وتفان)
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تعد القـصة احد اهم مكـونات ثقافة
الــــرمــــز ولــــيـس من الـــــســــهــــولــــة
ــتـرجــمـة في تــرجـمــتـهــا! وتــؤكـد ا
قدمة بإن الرؤية ألستيعاب األدب ا
االسـباني (ال تـوفيـهـا حقـها وقـفات
سـريـعـة كـهـذه بل يـتـطـلب األمـر في
األقل عمال يـبحث في الـعالقة التي
نـشـأت بـيـنـهـا وبـ الـظـروف الـتي
كانـت حتيط بهـا لتـنتج أدبـا يتـغير
شكله وروحه بقدر التغير الذي كان

يـــعــكـــسه مـــحــيـــطه) قـــد تــقـــتــرب
الـــتـــرجـــمـــة من دالالت الـــكـــلـــمــات
وايــحـاءاتــهــا  واالســلـوبــيــة الـتي
تعني نقل معنى واالسلوب معا هي
االقرب الى األصـل معـنى واسلـوبا
وتكتب اشراق قائلـة (سنمر سريعا
عـلى الـقـصـة في إسـبانـيـا وأمـيـركا
الالتـيـنيـة وننـتـقل بطـريـقة مـوجزة
ـعـاصرة بـ تـيـاراتهـا احلـديـثة وا
والفترات التي عاشتها وما اضافه
لــهــا اخلــيــال اإلسـبــانـي األمـيــركي
الالتـــيــني الــذي ارتـــبط بــنــحــو او
بآخر مع التيارات االدبية الطليعية
األوربـــــيــــة وهي الـــــتي تـــــمــــيــــزت
بــأسـالــيـبــهـا وأفـكــارهـا الــنـفــسـيـة
والـفلـسفيـة وتقـنيـاتها الـسوريـالية
إذ تــقــاطع مـــعــظم كــتـــاب الــقــصــة
ــنـطق لـلـواقع والــروايـة مع رؤيـة ا

وانـتـجت أعـمـاال تـدور في
مــحـيط الالمـعــقـول وغـيـر

القابل للتفسير)
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يـــــقع الـــــكــــتـــــاب في 120
صـــفــــحـــة ويــــضم نــــبـــذة
مــخــتــصـــرة عن حــيــاة كل
كــاتب وكـاتـبــة مع اخـتـيـار
قــصـة قــصـيـرة لــهم  وبـلغ
ــــشـــاركـــ في هـــذا عـــدد ا
الــــــكـــــتـــــاب  8هـم (خــــوان
غويـتيسـولو من اسبـانيا –
قــــصـــة نـــهــــايـــة عــــطـــلـــة )
و(ايــزابــيـل الــلــيــنــيــدي من
شــــــيـــــلي- قــــــصـــــة امـــــرأة
القاضي) و (بيو باروخا من
اسـبــانـيــا اقــلـيم الــبـاسك –
قــــصــــة الـــــرجل الــــعــــجــــوز
وأغـنــيــته) و (خــوان رولــفـو
كسيك  –قصة ال تسمع من ا
نـــبــــاح الـــكـالب) و (الـــيــــنـــا
ـكـسـيك- بــونـيـاتـوسـكـا من ا

قصـة الـرسـالـة) و(كـرسـتـيـنـا بـيري
روسي مـن االوروغــــواي  –قـــــصــــة
متحف اجلـهود الضائـعة) و(ماركو
- قـصـة إله ديـنـيــبي من االرجـنـتــ
الــذبــاب) و(آنــا مــاريــا مــاتــوته من
إسبـانيـا- قصة خـطيـئة التـهميش)
ؤثـرات على تـرجمـة اهم ا وتذكـر ا
القـصة االسـبانـية هي ( وجـود عدد
غـيـر قلـيل من كـتـاب القـصـة أولئك
الـــذين شـــهـــدوا بـــربـــريـــة احلـــرب
األهـلــيــة اإلسـبــانــيـة 1936-1939
على ارضهم والـذين عاشوا ويالت
ــيــة الـثــانــيـة -1039 احلــرب الـعــا
 1945مـنفـي في بـقيـة دول اوربا
حيث شكـلو فيـما بعـد تيار أدب "ما
بعد احلرب" الذين سجلوا وجمعوا
من خاللـه انـطـبـاعـاتـهم عن احلـرب

وعن مـــجــتـــمع ظل يـــنــوء
بــحـمـل مـعــانــاة اثــار احلــرب الـتي
اســــتـــــحــــالت الـى أزمــــة روحــــيــــة

وأخالقية استمرت زمنا طويال"
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تنوعة سوف قراءة هذه القصص ا
تلقي الى تلك الدول   تنقل  ذهن ا
وهــــذا بـــــحــــد ذاتـه مــــا يــــؤكــــد ان
التـرجمـة كانت في مـستوى االصل
ـاني- "بـإنه يـقـول فـرويـد  –وهـو ا
كان يـقرأ الـفقرة بـاللـغة االجنلـيزية
ثم يطـوي الكتـاب ويعـبر عمـا فهمه
انـية فتجيء وعمـا تذوقه بلـغته اال
ـترجم الـترجـمة وكـأنـها من وحي ا
وإبـــداعه" وهــــذا مـــا نــــلـــمــــسه من
ترجمـة اشواق عبد الـعال في كتاب
(مـتـحـف اجلـهـود الـضـائـعـة) كـتاب

يستحق القراءة والتأمل."
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  "عـــروس الـــفــرات"  لـــلـــكــاتـب  عــلي
ـــــؤمن : هـي روايــــة ســـــيـــــاســـــيــــة ا
اجـتـماعـيـة وثـقت حلـقبـة زمـنـيـة عانـ
فيها اجملتمع العراقي من ظلم النظام
الـسـابق واسـتـبـداده  وهـذه الـرواية
ثابـة وثيقة تـأريخيـة  تدون ما جرـ
رحلة . تبـدأ أحداثها بسرد في تلك ا
بـســيط تـلـقــائي ثم تـتـصــاعـد لـيـصل
الـســرد الـ فـنـيـة عـالــيـة والسـيـمـا في
الـسـجـن  حـيث وُضـعت عــائـلـة عـبـد
ــوسـوي فــيه  كــان تــركــيـز الــرزاق ا
ؤمن علـ احلدث اكثر من تركيزه علـ ا
العنـاصر األخرـ  فـغايته بـيان واقعة
الـــظــــلم والــــســــجن واإلعــــدام الـــذي
تعـرضت له هـذه العـائـلة  ولـو حترر
من عـاطفـته أكـثر السـتـطاع أن يـسـبر
الــغــور في نــفـوس أبــطــال الــروايـة 
ويب لنا حـاالتها النفـسية وما مرت
به حتـت وطـــــــأة هـــــــذه الـــــــظــــــروف
ؤمن أخـتار عنوان القاسيـة..!! علي ا
(عــروس الـــفــرات) وهــو يــنــفــتح عــلـ
تـأويالت عـديـدة  فـفي الـروايـة أكـثـر

ـكن من شـخـصـيـة نـسـائـية 
أن تكون هي عـروس الفرات 
فهـناك (زهـراء ) تلك الـعروس
التي أعدموا خطيبها (صالح
عـــبـــد الـــرزاق) وفـــجـــعـــوا به
( العـائلـتـ  وهنـاك (ياسـم
زوجـــة أحــمـــد الــذي أســـتــمــر
حــــضــــورهــــا في الــــروايـــة الـ
النهـاية  وهـناك (شيـماء) تلك
الـشــابـة الـشــجـاعـة الــشـامـخـة
الــتـي  االعــتــداء عــلــيــهــا ثم
إعـدامــهـا  فــكل شـخــصـيـة من
هـذه الــشـخـصـيـات الــنـسـائـيـة
ـــكن أن تـــكــون  هـي (عــروس

الفرات).
هــذه الــروايــة لم تــمـتــد لــفــتـرة
زمنية طويـلة  أي أنها محدودة
ـكـان واألحـداث فـيـها الـزمان وا
متسـارعة  وهـذا راجع أيضاً الـ
عــاطــفــة الــكــاتب الــتي جــعــلــته
يـنـحـاز الـ احلـدث  عـلى حـساب
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صـدر حـديـثـاً لـلـروائي الـفـلـسـطـيـني
د.عـاطف سالمـة جـنـسـا أدبـيـا فـريداً
عـلى قطـاع غـزة حتت عـنـوان نـوفيال
"غصـة مديـنة " عن دار الكـلمـة للـنشر
والــتـــوزيع في غــزة والـــتي تــقع في

توسط.  200صفحة من القطع ا
"غـصـة مــديـنـة" نـوفــيال تـكـشف واقع
غــزة احلـــقـــيـــقـي وتــتـــنـــاول وقـــائع
وأحداث من واقع مـا جرى مـنذ زمن
وال زال يـجـري في غــزة حـتى يـومـنـا
هــذا حـــيث أن الــكــاتـب وعــلى غــيــر
الـــعــــادة لم يــــســـلـط الـــضــــوء عـــلى
ــريـر ــنــجــزات بل عــكس الــواقع ا ا
ـــنــكـــوبــة ـــديـــنــة ا ــعـــيـــشــة أهل ا
بــحــصــارهــا وجــســد حــالــة الــعــوز
دقع من خالل عائلة الشديد والفـقر ا
فلسطيـنية تعيش ظـروفا صعبة جدا
حـيـث اخلـريـجــ الـذين ال يـعــمـلـون
والــعــوانس الالئي يــنــتــظــرن فـارس
ـــتــزايــدة األحالم وحـــاالت الــطالق ا
وانتشار اخملدرات ب الشباب الذين
بحث بعضهم عن الهجرة و منهم من
انـضم عـلى غـيـر قـنـاعـاته جلـمـاعـات
مسلـحة كي يسـتطيع مـساعدة ذويه

فيمضي شهيداً.
ــتــعـة حتــكي الــنــوفــيال بــســرديــة 
وبأسـلوب سالمـة السـلس والفـكاهي
حــكــايــات مــا تــعــانــيـه اجملــتــمــعـات
العربيـة أيضا وتظهـر قسوة احلياة
والـعــوز وحـاجـة الــنـاس إلى الـعالج
والــــدواء وتــــدور الـــنــــوفـــيـال الـــتي
يـــتـــقـــاسـم احـــداثـــهـــا عـــدة أبـــطـــال
وشخصيات إال أن القـصة الرئيسية
تــبـقى مــحـصــورة في عـائــلـة واحـدة
جتسـد احلالـة الفـلسطـينـية بـأكمـلها
وتــعــكـس حــالــة الـــعــائــلـــة الــغــزيــة
ريرة فوسام وهو بطل بتفاصيلها ا
الـــنـــوفـــيـال يـــبـــدأ بـــاإلجــــابـــة عـــلى

استجواب ذويه له: 
ـوضوع بـسيط يـا أمي لقد  وسام: ا
جـــازفت فـي مـــشـــروع صــغـــيـــر ولم
أوفـق فــتـــراكــمـت عــلي الـــقــلـــيل من

الديون! 
ليفتح بعدها جميع مشاكله وورطاته
ويـســرد هـذا الـكـم الـكـبــيـر من تـراكم
الـــديــون جــراء أعــمــالـه ومــشــاريــعه
الفـاشلـة كي يـستـطيع مـساعـدة أهله
في مـعيـشـتهـم الصـعـبة لـكن الـرياح
ــا ال تــشـــته الــســفـن لــتــبــدأ تـــأت 
حكايـته التي أوصلـته إلى الهرب من
مالحــقــته الــدائــنـ تــارة ومن األمن
ورجـال الشـرطـة تـارة أخـرى وصوال
إلى االجتار باخملدرات ومالحقته من

العصابات. 
لم تـســتـطع عــائـلـته  –الـتي حـاولت
جـاهـدة حل اشـكـالـيـاته- أن تـتـحـمل
كل هـذا الضـغط وطـرق الـبـاب الدائم
لــلــمــطـالــبــة بـتــســديـد الــديــون تـارة
واالعتـقاالت الـتي تكـررت تارة أخرى
 –وتبدلت حيـاتهم من االستقرار إلى
القـلق الدائم- لـتجـتمع أخـيرا وتـقرر

طـرده والـتـبرؤ مـنه كـي تسـتـريح من
ــشـاكل الــتي يــجـلــبـهــا إال أن هـذا ا
الــقــرار زاد الــطــ بــله فــانــتــكــست
الـعـائـلــة أكـثـر وصـوال إلى الـبـدء في
بــيع أثــاث الــبــيت كي يــسـتــطــيــعـوا

توفير قوت يومهم.. 
من الــنـــوفــيال: " كــان جــالــســا وسط
سكـون قد أطـبق على شـفتيـه يبحث
ــكــان بــنــظــرات ثــاقــبــة فـي زوايــا ا
وافتـرش الوحـدة غطـاءً أغلق عـينيه
وحــبس جــراحه وغــرق فـي تــفــكــيـر
مــتالطم كــان يــهــز رأسه بــ فــيــنـة
وأخـــرى شــاردا بـــخــيـــاله يـــنــصت
ألصــــوات خـــفـــيـــة تـــهــــمس في أذنه
وتــــنــــاقــــشه حــــاول عــــصــــر ذهــــنه
ا تـثمر واستـجمـاع حواسه الـتي ر
في عــقــله فــكــرة تــدله عــلى الــطــريق
ـكــنه أن الــصــواب لــيــعــرف كـيـف 
يـتـصرف لـكن الـقـهـر تـراكم أكـثر في
عــقـله وأكل الــتـفــكـيـر رأسـه وتـعـبت
روحـه حــيــنــمــا تــذكــر تــلك الــوجــوه
ـــفـــتــرســـة الـــتي حتـــيــطـه وحتــيط ا
مجتمعه لتشبع رغبتها التي لم ولن
تـنــته وحـ حــاول أن يـفـلت مــنـهـا;
هـــاجـــمــتـه احلـــيــاة بـــعـــنـــفـــوانـــهــا
وقساوتهـا فأيقن بـأن ال مفر من هذا
الـــقــدر احملــتـــوم عــدل من جـــلــســته
وتربع على الكرسي اإلسفنجي وراح

يسحب األنفاس من سيجارته".
ـــديـــنــة يــجـــســـد الـــكـــاتب ظـــروف ا
وسـاكـنــيـهـا  –والـتي تــنـعــكس عـلى
دن والـعائالت العربية في كثير من ا
بلدان أخري - بشكل مشوق وفكاهي
في آن معا ويحاول من خالل نوفيال
"غــصــة مـديــنـة" وبــطـريــقــته الـذكــيـة
وبــأســلــوبه األدبي الــشــيـق الـذي ال
رارة تـارة  ومن الفـكاهة يخـلو من ا
ــا تــارة أخـــرى أن يــضع الـــقــار 
ديـنة احملاصرة  –غزة - يجرى في ا
 بعدما طال انـتظار أهلهـا فينكشف
ـسـتـور وتــطـفـو مـشـاكـلـهـا بـعـدمـا ا

تغـلـغل الفـقر بـ أهـلهـا واستـشرى
الــعـــوز فـــشـــحــبـت الــوجـــوه أكـــثــر
وأصــــابــــهــــا الـــــوجــــوم  ولم يــــعــــد
قـدرة عـلى تـوفـير أدنى لـساكـنـيـهـا ا
متطلـبات احلياة جـراء حالة الضنك
الـشديـد الـتي أصـابت اجلـمـيع.يـقول
الكاتب خالل سرده ألحداث النوفيال:
"شــحــبت الــوجــوه أكــثــر وأصــابــهـا
الـوجـوم وبـاتـت الـعـروق تـبـرز عـلى
اجلــبــاه لـتــرسم جـغــرافــيـا شــبـيــهـة
صـبـات ميـاه مـجاريـهـا وهي تشق
ـعـوجة وصـوالً إلى بحـرها طرقـها ا
عبر رمال كانت صفراء ناعمة فباتت
سمـراء مـوحلـة وغارت الـعـيون بـعد
أن أصـــــيـــــبـت بـــــاألرق وأحــــــيـــــطت
بالسواد وتعثرت سبل العيش أكثر
بـــعـــد أن فـــرغت اجلـــيـــوب واشـــتــد
احلــصـار فــارتـفــعت الـبــطـالــة أكـثـر
وازداد الفقراء فقراً وتردت األوضاع
إلى أدنى مسـتويـاتهـا ودب اإلحباط
والـــيـــأس فــلم تـــعـــد وجــوه ســـكــان
دينة السـاحلية ضاحـكة كما كانت ا
فــتــأثــرت عــائــلـة أبــو عــبــدالــله كــمـا
اآلخـرين وأضـحـوا يـعـيـشـون جـمـلة
ـــشــاكل الـــتي رافــقـــتــهم طــوال من ا
ســنـوات االنــقـســام بل تـأزمت أكــثـر
مــؤخــراً لــتــنـعــكس بــكل مــآســيــهـا
وأصبـحت مـتالحـقة كـأمـواج البـحر
كــــــــــمـــــــــــا بــــــــــاقـي الـــــــــــعــــــــــائـالت
ــــســـتـــورة.وانـــتـــشـــرت األمـــراض ا
ـــــفـــــاجئ ـــــوت ا وازدادت حــــــاالت ا
نتـيجـة الـضغـوط النـفسـية ولم يـعد
أصـحـاب احملالت الــتـجـاريـة قـادرين
عـلـى سـداد إيـجــار مـحـالتـهم في ظل
انعدام احلركة الشرائية حتى أن أبا
عبـدالله لم يـعد يـستـدين من البـقالة
بـعد أن عـلق صـاحـبهـا يـافـطة "مـنـعاً
ــــنـــوع" وكــــذلك لـإلحــــراج الـــديـن 
انــتـشــرت شـركــات تـيــسـيــر الـزواج
نـحـون العـريس قـرضاً فـأصبـحـوا 
لــتــدبـيــر أمــور زواجه وبـعــد أشــهـر

قـليـلـة يتم حـبـسه لـعدم مـقـدرته على
الـسـداد.وبـعــد سـنـوات طـويـلـة مـرت
عـــلـى االنـــقـــســـام الــــفـــلـــســــطـــيـــني
الـــفـــلـــســـطــــيـــني وازدادت أوضـــاع
الـغــزيـ قـهـراً خــاصـة بـعـد احلـرب
األخـيـرة الـتي فـعـلت فـعـلـهـا فـاشـتد
ــديـنـة احلـصــار الـذي خــنق أهـالي ا
الـبائـسـة; مـا انعـكس عـلى وجـوههم
التي أرهقت فبدا شبـابها شيباً فلم
يعودوا يـهتـموا بهـندامـهم وبحالقة
ذقونـهم أو حـتى بـتهـذيـبهـا وتردت
األوضـاع االقـتصـاديـة واالجـتـمـاعـية
ودخــلت بــيــوتــهـا عــنــوة فــارتــفـعت
مـعـدالت الـفـقـر والـبطـالـة إلى أقـصى
درجــاتــهـا وفــقـد الــعــمـال أعــمــالـهم
وجــلــســوا في بــيــوتــهم وأصــبــحـوا
يـتجـمـعـون علـى ناصـيـات شـوارعهم
يــنـقـلــون هـمـومـهـم لـبـعــضـهم الـتي
حتـولت مع مـرور الـوقت إلى الـتـفـكه
والـنـكـات وبـدالً من أن تـكـون حـافـزاً
للتفريغ النـفسي والصمود أصبحت
للحديث اجلنـسي الذي انعكس على
ــوالــيــد بــيــوتــهـم مــا زاد نــســبـــة ا
اليومية وعليه جتاوز تعداد السكان
في هـــذه الـــبــقـــعـــة الـــصـــغــيـــرة عن
ــلــيــونــ نــسـمــة كــان مــعــظـمــهم ا
ـتالصـقة يـعـيشـون في مـخـيـماتـهـا ا
الــكـــئــيـــبـــة الــتـي لم تــعـــد حتـــتــمل
ساكـنيهـا.إن حالـة الفـراغ هذه أثرت
عـلى الشـبـاب أكـثر من غـيـرهم فـعدا
عن قلـة - بل انعـدام - العـمل شعروا
بــالـتـهــمـيش مـا أحــدث قـلـقــاً حـيـال
مستقـبلهم اجملهـول فكانت أعمارهم
جتـري بــسـرعــة الـريح دون حتــقـيق
شيء فــدب اإلحــبــاط في نــفــوســهم
وازداد شـعــورهم بـالــنـقـمــة مـا نـتج
عــنـه تــعــاطـي اخملــدرات من األنــواع
الــرخــيــصــة كــحـــبــوب الــهــلــوســة
الـتـرامادول والـسـعـادة وغـيـرهـا ما
زاد من االعــــتـــــداءات والــــســـــرقــــات
والـــنــــصـب واالحـــتــــيــــال وكــــثـــرت

ـشـاكل الـنـزاعـات وا
الـعـصـبــيـة فـكـمـمت
األفــــــواه وأصـــــــبح
الـــهـــروب مـــنـــاصـــاً
والهـجـرة أو اللـجوء
إلى أوروبـــا حــديـــثــاً
عــــــامـــــاً ولـم يـــــعـــــد
الـــشــبـــاب يــعـــبــئــون
ـــوت فـي ســـبــــيل بــــا
الـــبــحـث عن الـــعــيش
الـكـر وهـذا بـالفـعل
ما انتقل إلى بيت أبي
عـبـدالـله الـذي أمـسى
جــــــــــــــمــــــــــــــيـع أوالده
يتنـاقشـون على الدوام
ويفكرون بكل الوسائل
ـمـكـنة ـمـكنـة وغـيـر ا ا
لـــــــلــــــخـالص من هــــــذا
ــريــر.اجلــديـر الــواقع ا
بالذكر أن د. سالمة إلى
جـــــــــــــــــانـب أنــه روائـي
وعــضــو االحتــاد الــعـام
لـــــلـــــكـــــتـــــاب واألدبـــــاء
الــفــلــســطــيــنــيـ فــإنه

أيــضــا  فـــنــان كــاريـــكــاتـــيــر وكــاتب
صـــحـــفي وســـيـــنــاريـــست صـــدر له
ؤلـفـات آخـرها الـعديـد من الـكـتب وا
رايـا" الـتي صدرت في رواية "نـدبـة ا
الــــــعـــــام  2020عـن دار مـــــوزايــــــيك
لــلــدراســات والــنــشــر والــتــوزيع في
اسطنـبول تركـيا  وكذلك "الـصحافة
والـكــاريـكــاتـيــر" غـزة  ?1999ألـبـوم
كـاريكـاتـير "حـنظـلـة يعـود من جـديد"
 ?2003والــكـــاريـــكــاتـــيـــر.. ســلـــطــة
ـشـاغب صـدر في الـسـخـريـة والـفن ا
حـــيــــفـــا عـن دار كل شيء لــــلـــنــــشـــر
والـــــــــــتـــــــــــوزيـع  ?2018وكـــــــــــذلـك
الكاريـكاتيـر.. فن اختراق الـتابوهات
حيفـا/ دار كل شيء للنـشر والتوزيع
ـقص"  ?2018وألـبـوم كـاريـكـاتـيـر "ا
غـزة/ دار الــكـلـمـة لـلــنـشـر والـتـوزيع

 ?2018مــــــشــــــهــــــد من غــــــزة "4
مــســرحــيـات" غــزة / دار الــكــلــمـة
لـلــنـشــر والـتـوزيع  ?2019وكـتب
ـسـرحـيات سـينـاريـوهـات عـديدة 
أهمـها: مـسـرحيـة "آخر الـعنـقود"
مـســرحـيـة "فـرج" مــسـرحـيـة "أبـو
جـنط يـتـحـدى تـرامب" مـسـرحـيـة
"عــكـاز" مــسـرحـيــة "بـقــايـا وطن"
مـــــســــــرحـــــيــــــة "فـــــضـــــاء أزرق"
مـــونــودرامـــا "الــتــحـــدي األكــبــر"
رآة واألشقياء" مسرحية أطـفال "ا
و مــــونـــــودرامــــا "احلـــــقــــيـــــبــــة"

مونودراما "صراع أخير"
وأقــــيـــمت لـه مـــعـــارض خـــاصـــة
أهمها: معرض كاريـكاتير "حنظلة
يــــعـــود مـن جـــديــــد" عـــام ?2003
ـقص" عام ومـعرض كـاريـكاتـيـر "ا

2018.
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الـتـرجـمـة تـقـتـضي أن تـقـدم صورة
جميلة لألصل وليس شكال مشوها
وتـطور عـلم التـرجمـة من (التـرجمة
صـاحبـة) الى (الترجـمة الـفورية) ا
الى اسـتخـدام (ماكـيـنات الـترجـمة)
وتـبقى الـترجـمـة بواسـطة االنـسان
ا أن علم هي االقرب الى الفهم  و
الـــتــرجـــمـــة تــطـــور ايـــضـــا مع مــا
تــوصــلت الـــيه عــلــوم الـــلــغــويــات
احلديـثة وعـلوم االتـصال وتالشت
ـسـافــات بـ الـثـقــافـات في ثـورة ا
االتصاالت وامتدت الى مجال النقل
من لغة الى أخرى فاصبح للترجمة
أهـمـيـة كـبـرى  فــيـقـول الـنـاشـرعن
كـتـاب "مـتـحف اجلـهـود الـضـائـعـة"
ة الـلغة اإلسـبانية (أسهـمت في عو
كـتوب وثـقافـتـها وعـرفت بـاألدب ا
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صدرت عن دار الشؤون الـثقافية العامة ضمن سـلسة شعر مجموعة شعـرية بعنوان  (أغنية رأسي ) للـشاعرة ابتهال بليبل تقع في
توسط.وتدعو الشاعرة ابتهال في كتاباتها الشعرية الى شيء من الثورة ـ من غير ان تعلن عن هكذا فعل  104صفحـة من القطع ا
راحل هي ستتـر وعلى األنا اخلائـفة.الطفـولة والصبـا والشباب واالنـوثة تلك ا غمـور/ ا هـلهل ا نسي ا نـتمية الـى ا ـ على الذات ا
اضـي الى مصدر لـصنـاعة الـقصـيدة التي ـمول األساس واخلـزين لعـامة الـكتـابة والـتي بحاجـة الى نوع من الـشجـاعة لـيتـحول ا ا
ساعـة الغـروب  اثار الـراحلـ حافـة النـسيان تـجر ربـطة الـعنق الـزقاق الضـيق تكـتبـها بـليـبل. ومن عنـاوين النـصوص الشـعريـة نقـرأ:ا

جوانتاناموو جنوم كاذبة. فستان عروس 
 وضـمن سلسـلة سرد التـي تعنى بالـفنون الـسردية (رواية وقـصة) صدرت عن الـدار العامة اجملـموعة الـقصصيـة القصـيرة للكـاتبة صـبيحة
شُبـر بعـنوان (الـبديل).وهـي مجمـوعة مـن القصـص القـصيـرة تمثـل صورة مـتكامـلة رغـم رقعـتها احملـدودة تعـبر عن ازمـة االنسـان في هذا
الـعصـر وهي فن مضيء الـلغة واالسـلوب والـرؤية جتمع بـ ثنـاياهـا حصيـلة جتـارب تضعـها الـكاتبـة ب يـدي القارىء بـ 112صـفحـة من القطع
احملـفـظة ـتسـول االبـتسـامـة تـنتـصـر احلـرمان الـرحـيل ا اس. ومن عـنـاوين قـصص الـكتـاب نـقـرأ:اتهـامـات ـتـوسط.وصـمم غالفهـا هـادي أبـو ا ا
f½u¹ ¡«dÝ«                                                                                                                  .متاعب النفس والغلطة انفصام
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صدرت لـلكـاتب والشـاعر الـكردي عـبدالـله عبـاس دراسة
عن الشاعر الكبير حميد سعيد  بعنوان ( حميد سعيد /
شـاعــر هــاديء في عــالم صــاخب ) بــالــلـغــة الــكــرديـة  ‘
وتتـضمن الدراسة مقـدمة يؤكد  فيـها الكاتب ان ( توجهه
لـكـتـابـة هـذه الـدراســة بـالـلـغـة الـكـرديـة عن هـذا االنـسـان
الـرائع لــتـسـلـيط الـضـوء عــلى دوره الـتـاريـخي في حـركـة
ـعاصر) مـضيفـاً ان (مايقدمه الشـعر العـراقي والعربي ا
من خالل هـذه الدراسة  يـعتـبره مـبادره مـتواضـعة ووفاء
ـبدع واالنـسان فـهو شيء واقـف هذا الـرجل والشـاعر ا
ـشــرفه جتــاه الـكــلـمـة ــقـارنه لــدوره ومـواقــفه ا قـلــيل  بـا
الـكـرديـة فـهـو يـسـتـحق كل الـتـقـدير مـني و مـن اصدقـائه
الـــكــرد وهــو كــتب اول قـــصــيــدة له في قـــلب كــردســتــان
النـابض (السليمانية عاصمة الثقافة الكردية( مشيرا الى

ان ( مكتبة زيان في السليمانية تقوم بتوزيع الكتاب ).
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ــشــرق في لـبــنـان صـدر عن دار ا
كـــــتــــــاب (أمــــــالي أبـي الـــــقــــــاسم
القشيري) بـتحقيق بالل األرفه لي
وفرانشسكو كيابوتي. يشتمل هذا
الــكـــتـــاب عــلـى حتــقـــيق خملـــطــوط
األمـالي في احلـديث وعـلى دراسـة
تـصوّف وإمامهم له وهو لشيخ ا
عبد الـكر القـشيري/376-465
 (1072-986) . ويهـدف الـبحث
قاربة للعالقة إلى إغناء الفهمنا وا
ب التـصوّف وعـلم احلديث وذلك
انــــــطـالقًـــــــا من دراســـــــة الـــــــنصّ
والـســيـاق الــتـاريــخيّ لـتــداوله بـ
الـقــرنَــ احلــادي عــشــر والـثــالث
ــيـالديّــ ضـــمن بــقـــعــةٍ عــشـــر ا
جــغـرافــيّــة تــضمّ خــراســان وبالد

الشام.
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صـدرت عن الدار الـعربـيـة للـعلـوم ناشـرون التـرجمـة الـعربـية لـكتـاب وجاءت الـطبـعة
العربـية بعنوان "حبوب ال الساحرة: التـاريخ اخملتصر للقهوة" والكتاب من تأليف
الكاتب االسـكتلندي غوردون كير وتعريب منتدى فايز علمي ومراجعة وحترير مركز
التـعريب والـبرمـجة في بـيروت. في كـتـابه "حبـوب ال الـساحـرة: التـاريخ اخملتـصر
لـلــقـهـوة " يــسـتـعــرض الـكـاتب االســكـتــلـنـدي غــوردون كـيـر الــعـديـد من األســاطـيـر
ثيـرة والغريبة األطـوار التي ساعدت في جعل واخلرافـات واألماكن والشخصـيات ا
القهوة عنصراً أساسياً في حياتنا اليومية كما يبحث الكاتب في أصول القهوة في
إثـيوبـيـا والـيمن; وانـتـشـارها في الـشـرق األوسط قـبل أن يجـلـبهـا الـرحـالة والـتـجار
ـو ـقـاهي و اجلــريـئـون ويـنـشــروهـا في أوروبـا ثم يــتـتـبع تـطــور ظـاهـرة انـتـشــار ا
شعـبـيـتـهـا في مـعـظم بـلدان الـعـالم وعـمـلـيـة انـتشـارهـا في الـشـوارع الـرئـيـسة وفي
دن في شـتى أنـحـاء أوروبا وأمـيـركا وأفـريـقيـا وتـركيـا والـعالم سـاحـات البـلـدات وا
ا فـيها ـقاهي في الـقرن الـواحد والـعشـرين  العـربي وصوالً إلى انـفجـار ثقـافة ا
نشوء مـراكز جـديدة ومـثيـرة للتـجارة واألخـبار والـنقاشـات وعقـد الصـفقات واحلث
على الـثورات.كـما يـرفع الكـاتب الـغطـاء عن مادة الـستـايروفـوم التي راجت األعـمال
بها بـشكل متصاعد كما راجت القهوة وخالل هذه العملية نتعلّم أن قصة مشروبنا

ؤامرة. فضل عبارة عن مزيج من التجارة والسياسة والغنى وا ا
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صدرت حـديثاً روايـة (اجلائحـة) للروائي والـصحفي الـسعودي
علي القحيص عن (اآلن ناشرون وموزعون) في األردن. ويجمع
الـقـحـيص في روايـته (اجلـائـحـة) بـ شـهـادته عـلى الـتـداعـيات
ـرت في اجملــتــمـعــات الــعـربــيــة أثـنــاء جــائـحــة كــورونـا الـتي أثـَّ
وتشخـيصه لطبـيعة احليـاة اإلنسانيـة واالجتماعيـة التي ال تبقى
لك اإلنسان ها في صـيرورة ال  على حـال واحدة وتتغيـر معا
أمامـها إال االنصـياع والـتسلـيم.والروايـة التي جاءت في 142
ـتوسط حـملت لـغة رشـيقـة محايـدة خدمت صفـحة من الـقطع ا
العـمل الروائـي وجعـلته سـهل الـوصول إلى الـقار وأقـدر على
االشتباك معه كما ظهرت خاللها تناصات عديدة عبر نصوص
ــتــنــبي وجــريـر. شــعــريــة تــراثــيــة لـشــعــراء أعالم من أمــثــال ا
والقـحيص كـاتب وصـحفي وروائي ورسـام كاريـكاتـير سـعودي
من مواليد  1960حاصل عـلى شهادة الدكتوراه في الصحافة
واإلعالم وعضـو في جائزة الـصحـافة العـربية وفي الـعديد من
الـهـيـئـات واالحتـادات الـعـربـيـة والـدولـيـة اخملـتـصـة بـالـصـحـافـة

واإلعالم.
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يواجه الـعراق  التـحديـات و النـكبات
واالنـتـكـاسـات  االقــتـصـاديـة  بـسـبب
تراجع   النـمو والـتنمـية االقتـصادية
اقـول تـراجع  ولــيس تـبـاطء  لـوجـود
الفرق الـكبيـر ب  التـراجع والتباطء
ـصـحـوب بـاضـطـرابـات اقـتـصـاديـة ا
اليـة  والدولة شديدة  في اسـواقه   ا
ال حول لها والقوة   في  احـياء النمو
والـتــنـمـيـة االقــتـصـاديــة  في الـعـراق
السـبــاب عـديــدة ومـعـروفــة لـلــجـمـيع
منها عـدم  اجلد واالجتهـاد  احلقيقي
في الــتــعــاون   مع الــقــطــاع اخلـاص
شترك و   توقف عمليات االسثمار وا
من قبل الدولة للقيـام باحياء عمليات
الـنـمو والـتـنـمـيـة نـاهـيك عن مـخـاطر
اليـة القائمة ساس  باالحتـياطات ا ا
تـطـول   و  تـنـذر  بـتـدمـيـر االقـتـصـاد
ومخـاوف النـاس قائـمة   بسـبب هذه
اخملاطر احلادة  التي ادت الى العجز
ـيــزانـيـة  اضف ـالي  الــكـبـيــر في ا ا
لـــــذلـك انــــعـــــكـــــاســـــات  واالفــــرازات
ردودات الـسـلبـيـة  التي انـتـجتـها وا
الـزيــادة في ســعـر صــرف  ومـا تــقـدم
ـــــؤشــــرات  واخملــــاوف بــــعـض من ا
ـالـيـة  الـتي تــشـكل  وضـعـا سـلـبـيـا ا
ــزيــد مـن عــدم الــثــقــة يــؤشـــر عــلى ا
ــواقف الــســاسـة  وتــصــريــحــاتـهم
بـــعــدم قـــدرة احلـــكــومـــة من االيـــفــاء
بلتزاماتها   ومن هذه االلتزامات دفع
ــوظــفـــيــ  الــتي طــال مــا   رواتب ا
انـذرت  وارعـبـت الـنـاس   والــتـهـديـد
بـــفـــرض الـــضـــرائب عـــلى شـــريـــحــة
ــؤشـرات ــوظــفــ  وغــيــرهـا مـن  ا ا
دانة من قبل الـناس  وبشكل خاص ا
الـشـرائح االجـتـمـاعـيـة الـفقـيـرة  وكل
هذه  التخبـطات  تدل على   ان فرص
التعافي مجهـولة او غير موجودة في
الـوضـع الـراهن مــا يـســبب عـدم ثــقـة
الـية  وقادة الناس بـاوضاع الـدولة ا
الــــعـــراق وســـيــــاســـيــــة  اي صـــنـــاع
عني بالسوق وهي  ال السياسة  وا
تشـجع وال  تبـعث عـلى االمل  والثـقة
مــــا يـــــدل عــــلى ان نـــــسب   االصالح
ـالي  والنـمـو االقـتـصـادي  هي ادنا ا
ـــا  يـــراد الــوصـــول الــيه بـــكــثـــيــر 
لـــتـــجـــاوز الـــنـــسب  الـــســـالـــبـــة الى
مستويات النسب االجابية  واحلقيقة
ــر بـه من مــطــبــات وكــوارث كل مــا 
وتـراجع وانحـسـار مـالي واقـتـصادي
هـــو بـــســـبب تـــراجع نـــسـب الـــنـــمــو
باجتاه   االرقام  الـسلبـية  ناهيك عن
مـسـتـويـات الـتــضـخم  الـتي  يـشـكـوا
ـو االجور مـنهـا الـنـاس  مع ضـعف 
بـشــكل عـام  ومـا نــعـيــشه ويـلـوح في
االفق مـــخـــيـب لالمـــال  بـــســـبب افـــة
الفسـاد  التي تهـدد بتعـطيل  وايقاف
عمـليـات النـمو االقـتصـادي في البالد
والـتي ادت  بـالـنـتـيـجـة الى صـعـوبـة
وعــرقــلت وتــاخــيــر ومــنع عــمــلــيــات
الــتـــعــافي  والــشـــفــاء  وهي اوضــاع
انــــعــــكــــست بــــحــــدة عــــلى الــــنــــمـــو
االقتـصـادي  وبعـثت بـرسـائل سلـبـية
بعدم وضوح الرؤى لصناع السياسة
 في البـلـد  وعدم  اغـتـنامـهم  الـفرص
الية لتنظيم  االصالحات الهيكلية وا
 من اجل تـعــزيـز الــنـمـو االقــتـصـادي
وايــــقــــاف  الـــتــــراجع واالنــــحــــســـار
والتدهور الـذي يحدث فيه ماادى الى
تدهـور  التنـميـة االقتـصاديـة  بعد ان
تـعــاقـبت االزمــات  كـمـا يــراد لـهـا  ان
تـتــجـذر  لـضــرب االقـتـصــاد الـعـراقي
ــــا هـــو  عــــلــــيه  مـن ســـوء اكــــثــــر 
والـــــواقع  ان كـل هــــذه االزمـــــات هي
ـتـعـاقـبـة نـتـاج   جـمـيع احلـكـومـات ا
التي  لم تـتخـذ اي اجراءات  لـلحـفاظ
عــلى االقــتــصــاد الــعــراقي وحتــسـ
وتــنـــوعي مـــصــادره  لـــدرء اخملــاطــر
الـتي مـا زالـة  تــعـصف به واصـبـحت
الـعــائق احلـقـيــقي االول امـام الــنـمـو
االقــتــصــادي الــتي اصــبــحت نــســبـة
حتت الــصــفــر  اي بــالــسـالـب  وهـذه
حقائق يـعرفهـا اصحاب االخـتصاص
ونسـب هذا الـتـراجع من الـبـديهي ان
تـــكـــون مــثـــبـــتـــة ومــعـــززة بـــاالرقــام
ـيــدانـيـة الــرسـمـيـة واالحـصــائـيـات ا
وعلى ما يبدوا  ان صـناع السياسات
 االقــــتــــصــــاديــــة  والــــســــيــــاســــيــــة
واالجــتـــمــاعــيـــة  في الــدولـــة فــقــدوا
الـســيـطــرة عـلـى صـمــام امـان الــنـمـو
والتنـميـة االقتصـادية لـلحفـاظ علـيها
وحتسـ الـيـات تـطويـرهـا   مـا جعل
ـوانع الـدولـة تـواجه الـصـعـوبات  وا
للسيـطر على  الـتراجع  الكـبير  الذي
حــدث ومــا زال يــحــدث في عــمــلــيـات

النمـو والتنـمية االقـتصاديـة  وتعزيز
دورهـــــا و االيـــــفـــــاء بـــــنـــــشـــــاطـــــات
واجــــراءات و اعــــمــــال االســــتــــدامـــة
ـنــســقه  والــتي هي من ــنــظـمـه  وا ا
ــهــام الـضــروريــة الــتي يــقــوم بــهـا ا
صـنـاع الـسـياسـة  يـسـاعـدهم في ذلك
ـشتـركه اخملـتـصـ  من اجلـمـاعـات ا
الـتي تــسـهم  فـي تـعـزيــز مـســتـويـات
ـعـيـشه  والــصـحـيـة  واالقـتـصـاديـة ا
الن النـمو والـتنـميـة االقتصـادية  هي
الركـائـز االساسـيـة في  في التـغـيرات
الـنــوعـيــة  والـكـمــيـة الــتي يـشــهـدهـا
اجلـانب االقــتـصــادي  بـاالضــافـة الى
شمـولـها الـعـديد من احلـاالت االخرى
فـي مـــقــدمـــتـــهـــا الـــبـــنى الـــتـــحــتـــيه
والشـمـولـية االجـتـماعـيـة  والصـحـية
واالمن والـتـربيـة والـتـعـلـيم  وغـيـرها
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 ويعتـبر النـمو  الزيـادة احلاصله في
كـــمـــيـــة  الـــســلـع  واخلـــدمــات الـــتي
ينتـجهـا  اي اقتصـاد مع  من خالل
استـخدام عنـاصر االنـتاج  الـرئيـسية
الــتي تــشـــمل االرض والــعــمل وراس
ال والـتنـظـيم  الذي يـحدث الـتغـير ا
االجـابي  في مـســتـوى انـتـاج الـسـلع
واخلــــدمــــات من اجل زيــــادة الــــدخل
ـئـويـة ويـقـاس بـاسـتــخـدام الـنـسب ا
لنمو (النـاجت احمللي االجمالي ) ويتم
مـقـارنـة هـذا الـنـمـو  من سـنـة مـعـيـنة
بسابقتها   ويعتمد النمو االقتصادي
 بشـكل رئـيـسي واسـاسي على رراس
ال والـتـقـدم التـكـنلـوجي  وحتـس ا
مـــســـتـــوى الـــتـــعـــلـــيم  وهي عـــوامل
اسـاسـي في تـقــدم  وتـصــاعـد الــنـمـو
االقـتـصــادي  الـتي تـعــتـمـد عــمـلـيـات
تــســـريــعــة   وحتــقــيـــقه  عــلى رجــال
الــتـخــطــيط  واالقــتـصــاد الــســيـاسي
االكـفاء   الـذين بـامـكـانـهم   الـوصول
بـالـنـمـو االقـتــصـادي الى مـسـتـويـاته
ــعـــيــنه واحملـــدده وعــلـى الــرغم من ا
وجــود الـــفــرق بــ مــفـــهــوم الــنــمــو
االقـتـصادي  والـتـنـمـيـة  االقـتـصـادية
تبقى التنميـة االقتصادية  تهدف الى
الــــعـــمل والــــنـــشــــاط  والـــتــــدخل في
الــســـيــاســات لـــتــحــقــيق الـــرفــاهــيــة
االقتصـادية واالجتـماعيـة لالشخاص
 بيـنـما يـشـير الـنـمو االقـتـصادي الى
ظـاهـرت االنــتـاجـيــة  في الـسـوق  من
خالل االرتــــفـــاع في مــــعـــدل الـــنـــاجت
احملـلي االجــمـالـي  ومن هـنــا يـعــتـبـر
عـلـمـاء وخـبـراء االقـتـصـاد  ان الـنـمو
االقــتـصــادي هــو احـد اهـم عـمــلــيـات
التـنمـية االقـتصـادية   واحـد اركانـها
واسـسـهـا  الـتـي تـعـمل عـلى حتـسـ
الرفـاهيـة  والسـيـاسيـة واالجتـماعـية

ب الناس 
الحظ ان الـكل  يــتـحـدث  عن   ومن ا
وضع اخلطط الستـراجتية  وضرورة
ـــبـــاشــره الـــتـــعـــافي  والـــشـــفـــاء  وا
باالعـمار واالسـتـثمـار  والتـاكيـد على
الـنــهـوض الــتـنـمــوي بـكل اشــكـاله  
واحلقـيقه ان اصـابع االتـهام  تـتوجه
الى  نـشــاطـات ومـهـام ومــسـؤولـيـات
ــسـؤل االول عن وزارة الــتـخــطــيط  ا
جميع النشاطات الـفاعلة  والتخطيط
لـتـحـقــيـقـهـا  وصـوال لــتـفـعـيل  نـسب
النمو  والتنـمية االقتصادية   في ظل
ـغلـوب عـلى امرهم اوضاع الـناس ا
و الذين  يـعـانون من الـبطـالـة والفـقر
والتفاوت الـطبقي  وانـعدام اخلدمات
الــــنـــــاجته عن ضـــــعف اداء الــــدولــــة
وجميع فعالياتها  في كافة القطاعات
 اضف لــذلك  افــرازات وانــعــكــاسـات
ـــالي كـل انـــواع الـــفــــســـاد مـــنــــهـــا ا
واالداري  والـفـسـاد الــسـيـاسي  عـلى
احلــيــاة االقـنــصــاديه  الــتي ادت الى
ايــقــاف ونــحــسـار عــمــلــيــات الــنــمـو

والتنمية  االقتصادية  
واتمنا ان يطـلع   جميع رجال الدوله
قــــادة وســــيـــاســــيـــ  وتــــنـــفــــذيـــ
ـواطنـيـ  واصـحاب وتشـرعـيـ  وا
االخــتــصــاص   في مــقــدمــتـهـم وزيـر
التـخـطـيط احلالي  عـلى اخلـطـة التي
قـدمـت  من قـبل وزيــر الــتـخــطـيط في
ـعــرفــة  مـا ذا حـزيــران عـام   2018 
نـفـذ من هـذه اخلــطـة  مـيـدانـيـا  عـلى
ارض الواقع   ولـيـطلـعـوا ايضـا على
نــسب تــراجع الـنــمــو والــتـنــمــيـة في
واطني العراق و مستـوى معيشـة ا
بــعــد ان اتــخم الــعــراقــيــ بـاخلــطط
والبرامج   التي وضعت على الرفوف
العالية  وفسح اجملـال  لتدمير وتهرء
البنى الـتحـتيه  التي فـتحت  االبواب

لـلفـقـر  والـتـفاوت الـطـبـقي والـبـطاله
نعم لقد قفـزت نسب  النمو والـتنمية
عاشـي للنـاس لكن على ستـوى ا  وا
ايـكروفونان واالعالم الورق  وامام ا
 ولم يحـصل ويلـمس ويعـيش الناس
غيـر  فـصـول من التـراجع  والـتـخلف
للنمو والتنمـية االقتصادية  وارتفاع
 نـسب الـفـسـاد  وتـطـويـر اسـالـيـبـهـا
والكل مـسؤل عن ذلك  بـعد ان اصبح
احلديث عن  تـعـافي الـنمـو والتـنـميه
واطن الـعراقي واالقتـصاد كـذبه  و ا
في مـحـرقة  الـفـسـاد والـوعـود الـغـير
دقيـقـة   لبـعض الـقادة والـسـياسـي

تعاقبه   واحلكومات ا
—«u'« ‰Ëœ

اذا لم و السؤال الذي  يطرح نفسه  
يخرج علـينا  وزراء الـتخطيط في كل
ــتــعـاقــبه و وزيـر هــذه احلـكــومـات ا
التخطيط احلالي  ليوضحوا  للناس
   مـعـدالت نـسـب الـنـمـو  في االعـوام
ـــــــاضـــــــيـــــــة حـــــــتـى عــــــام  2020 ا
وليتحـدث  للمواطـني باالرقام   عن
النمو في العراق  وتاثيرها وتفاعلها
  وعالقتها   بالنمو السكاني  وكذلك
 عالقة هذا النمو سواء كان سلبي او
اجــــابي بــــدول اجلــــوار االقــــلـــيــــمي
والـــعـــالـم    نـــعم من الـــضـــروري ان
ـو الـعـام يـطـلع الـنــاس عـلى نـسب 
ـــاضي   2020مــــقــــارنـــة بــــنــــسب ا
ــاضـيه   مع شــرح اسـبـاب االعـوام ا
توقف وتراجع النمو الى هذه النسب
ـو ـتـرديـة   وسـبـب انـتـكـاسـات    ا
وتـنمـيـة االقـتـصـاد في الـبالد  بـشكل
شـــفـــاف   ودقـــيق حـــتـى عــام 2021
وهي من اولـويـات مهـام ومـسـؤلـيات
وزارة الـتــخـطــيط  الن مـا يــصـدر من
نـشـرات  واحـصـائيـات ودراسـات في
مــجــال الـتــنــمــيـة والــنــمــو    ال تـفي
بالغـرض  النـاس تريد االسـتماع الى
نــــقــــاشــــات وحــــوارات وطــــروحـــات
واجــابـــات  اصــحــاب االخـــتــصــاص
ــعــنـ  فـي وزارة الــتـخــطــيط في وا
مـقدمـتـهم  وزيـر الـتخـطـيط  بـشـحمه
وحلـمه  و  الــعـراقــيـون يــرغـبـون في
معرفة حقائق تراجع الـنمو والتنميه
 في بــلــدهم  بــشــكل عــلـمـي وصـريح
وبـــامـــانه ومـــصـــداقـــيه   ونـــحن في
العـراق ال نتـحـدث عن بطء في النـمو
والتنمية االقـتصادية بل يتم احلديث
 عن  تـردي ونتـكـاسـالت  حـاده فـيـها
وبـــعـــيـــدا عن احـــاديـث  الـــزيــادة او
الــــنــــقــــصــــان  في اســــعــــار الـــنــــفط
ــشــروخه والــشــمــاعه االســطــوانــة ا
اجلـاهزه  الن الـنـاس تـريـد وبـاصرار
ـشاريع معـرفـة نـسب النـمـو في في ا
الـزراعـيــة والـصـنـاعـيــة  والـسـيـاحـة
واالقـــتــــصـــاد الـــزراعي الــــصـــنـــاعي
شاريع شترك  واالسـتثمار وكـافة ا ا
االقــتـصــاديــة االخـرى  والــيــوم يـراد
تـــعــلـــيق نــتـــائج ســـنــ من الـــفــشل
والـفـسـالـد عـلى جـائـحـة كـرونـا  نـعم
كرونا احد االسباب  والناس والعالم
بدء  يـتعـافى اقتـصاديـا  وهو ما زال
فـي ظل الــــوبـــاء  ونــــحن كــــوارثــــنـــا
االقتـصـاديه مـستـمـره و ( الى الوراء
دور) وهي   لـــيــست ولـــيــدة  اشـــهــر
كـرونـا  او تـراجع  اســعـار الـنـفط بل
احلقـيـقه الـتي ال يـراد ان يصـرح بـها
بـشــكل رسـمي  ان  اقــتـصــادنـا  بـات
ـــيـــزانـــيـــات يـــحـــتــــضـــر  من ايـــام ا
ــشـــهــوره  واحــد اهم االنــفـــجــاريه ا
اسباب هـذا التـراجع والدمار الـفساد
والـفــوضى الــسـيــاسـيــة  واخـواتــهـا
التي   اسـهمت وبـفاعـليه  في ايـقاف
وتدمير الـنمو والتـنمية  االقـتصادية
ـــــشـــــاريع الـــــزراعـــــيــــة  وانـــــهـــــاء ا
والصـناعـيـة الوطـنيـة  وعدم احلـفاظ
عـــلـى مـــا كـــان مـــوجـــود لـــديـــنـــا من
مؤسسات ومصـانع  ومننشأت  وفي
كافـة اجملـاالت االخـرى  وخاصـة بـعد
االحتالل وسقوط النـظام الدكتاتوري
 والكل يـعـلم  مـا ال اليـه مصـيـر هذه
ــنــشـــات  وكــيف دمــرت ــصـــانغ وا ا
وفــكــكت  وبــيــعت خــرده في الــداخل
واخلـارج  بــعـد ان فــقـدت حــمـايــتـهـا
وتـــطــويـــرهــا ثم ســـاحت وتـــبــخــرت
وخــتـــفت  وهــكــذا ايـــضــا  هــو حــال
تـلكه العراق من السياحـة  امام ما 
يه ثروات سـياحيـة ومعـالم اثريـة عا
تــــــدرس في جـــــمـــــيـع اكـــــادمـــــيـــــات
وجــامــعــات الــعــالم نــعم   ان  ســبب
اخلراب االقـتصـادي  اسـاسه الفـساد
ــالي  والــســيــاسي  وهــو االداري وا
النتيـجة احلتمـية  للمـحاصصة التي
اضعفت الدولـة ووضعت العصي في
عـجلـتـهـا  االقـتـصاديـة واالجـتـمـاعيه
والـــعــمــرانـــيــة   وعـــطــلت االنـــظــمــة
والـــقــوانـــ الـــتي حتـــكم ايـــقــاع كل
الــنــشــاطــات  وبــكل انــواعــهــا     ان
مشـكـلة الـعـراقيـ تـكمن  فـي العـديد
من قــادتــهـم  الــســاســيــ  الــذين  ال
يـضع الــبـعض مــنـهم  في حــسـابـاته
االعتـبـارات االجتـماعـيـة  واعتـبارات
ــعــاشــيـة االمن الــقــومي  واحلــيـاة ا
وتكافا الفـرص  واالمن الغذائي  بعد
ان اخذت ابوابنا الـوطنية  تطرق من

كل  االجتـــاهـــات    ومن جـــمـــيع دول
اجلـــوار االقـــلـــيـــمي والـــعـــالـم بــدون
اسـتـثـنـاء  لـلـسـيـطـره عـلى  اسـواقـنا
وصنـاعاتـنـا ونشـاطاتـنـا االقتـصاديه
والـعــلـمـيـه واالجـتـمــاعـيه والــوطـنـيه
واالمـسـاك بـشـرايـنـنـا   وبـالـتـفـصـيل
ولــهــذه  االســبـــاب وغــيــرهــا ســاحت
وتـبــخـرت ثـرواتــنـا الـوطــنـيه وسـرق
ــنـــهــجــيه وتــخــطــيط ــال الــعــام   ا
ـنـافذ احلـدوديه  خـير مـثال وموارد ا
عــلى تــدمـــيــر  اقــتــصــادنــا الــوطــني
والتي طال احلديث عـنها   وجمـيعها
تشكل  منطلـقات واسباب لالنهيارات
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و الـيــوم بــعـد ان غــادرنــا عـام 2020
ودخلنـا   عامنـا اجلديد  وفي شـهرنا
ـــتـــلك  مـــعـــدالت اخلـــامس  ونـح ال 
ونسب حقيقيه لـلنمو  وال اليات عمل
مــهـنــيـة عــلـمــيـة مــعــلـنه  ومــطـروحه
ونا للنقاشات   لتـطوير  وحتس  
ـونا االقتـصـادي  ولم نعـرف نـسبـة 
ــغـــادرت نــسب الـــنــمــو احلـــقــيــقـي  
الــــــســـــالـــــبه  واصـــــحـــــاب الـــــقـــــرار
ـعنـيـ الرسـمـي واالختـصـاص  وا
باالقتصاد  يتـحاورون ويبحثون  عن
ايـــجــــاد  حـــلـــول ســــحـــريه  خلالص
الــعـراقــيــ وانـقــاذهم مـن مـحــنــتـهم
االقتـصاديـة  الـتي اوجعـتهم  بـعد ان
اصـبـح قـدرهم فـي  هـكــذا  مـســتــنـقع
اقتصـادي  يهدد بـكوارث و بال حدود
وقـــدر الــعـــراقــيـــ اصـــبح   في ظل
قـــيــادات ســيـــاســيـه تــتــصـــارع عــلى
ــــصـــالح ـــكــــاسب وا الــــســـلــــطه  وا
الـــشـــخـــصـــيـه واحلـــزبـــيه  ويـــواجه
الي احلالي  الذي العراقيون عامهم ا
تــوقــعــوا ان يـــكــون   اقل خــرابــا من
االعوام القادمة  بـعد ان تراجع املهم
فـي تـــعــــويض  شــــيئ مـن خـــســــائـــر
ـنـصـرمه  ومـديـونـيـاتـهم اعـوامـهم  ا
الــتي مـــا زالــة  في ارتــفـــاع  يــقــتــرن
خاطر  الزيادة السكانية  واالنهيار
االجتـماعي  ونـسب الطالق  واالرامل
وااليـتــام واالنــتـحــار  وامــام كل هـذه
االنـــــهـــــيــــارت تـــــقف الـــــدولــــة بـــــكل
مــؤســســـاتــهــا وســلــطــاتــهــا حــائــره
متخبطه  خـاصة    امام تراجع نسب
الـنـمـو  والـتـنـمـيـة  والـتـقـدم  بـعد ان
فقدت  الكثير من قوة اندفاعاتها وفي
ــتـغـيـرات واالحـداث خـضم كل هـذه ا
االقـــتـــصـــاديه مـــا زال الـــعـــراقـــيـــون
يحلمون  ببعض او شيئ من البشائر
 بوالدة حاالت اجابية   من خالل هذا
ــؤلم  وازمــاته فـي ان يــكـون الــوقع ا
هـنـاك عـوائـد مـالـيه من خالل  احـيـاء
الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي والـــتـــنـــمـــيــة
االقــــتـــصـــاديــــة في الـــبـالد واحـــيـــاء
ال القـطاعـات االقتـصاديـة   وقطـاع ا
واالعـمــال  واصـدار انــظـمه وقــوانـ
جديـده  تـسـهم اسـهامـا فـاعال  تـعمل
عـــــــلـى حتــــــســـــــ دور اخلــــــدمــــــات
االجــتــمـاعــيه  والــتــشـغــلــيه   وبــنـاء
وحـدات انــتـاجــيه صـغــيـره  تــخـضع
لقـواعد الـربح  وصـوال لبـناء شـركات
ومـــصــانع  ومـــنــشـــاة صــغـــيــره  الن
ــعـروف  عـن الـشــركــات الـصــغــيـره ا
خــلق  وظــائف جــديــده  الســتــيــعـاب
الـعـاطـل عـن العـمـل  اي خلـق فرص
عمل جديده الستيعاب االيدي العامله
والتخفيف من البطاله  كون الشركات
ـنـتج لـغلب الـصـغيـر تـعـتـبـر الـرحم ا
الــوظــائف اجلـــديــده  عــلى الــرغم ان
صافي النمـو في عدد الوظائف  ياتي
من الشـركات الـكبـرى  خاصـة حديـثة
صـدر االكـبر الـنشـئـة  كونـهـا تـمثـل ا
خلـــلـق الـــوظــــائف  وفـــرص الــــعـــمل
واالســـهـــام فـي تـــخـــفـــيف الـــبـــطـــاله
ويــؤكـــد اصــحــاب االخـــتــصــاص  ان
ـشاريع  اجلـديده انشـاء الشـركات وا
يــسـهم في تــفـعــيل وتــنـشــيط الـنــمـو
االقـتـصاد في الـبـلـدان الـنـامـيه  بـقدر
ــشـاريع ــئـة الن الـشــركــات وا 60 بـا
الـــصــغــيـــره تــكــون اكـــثــر انـــتــاجــيه
ـو وعـمل عـلى حـدا وتـــــولـد فـرص 

سواء  
 والـعـراق الـيـوم  بـامس احلـاجه الى
بــنـاء وانــشـاء الــشــركـات الــصـغــيـره
قـصود في ذلك وادخالـها الـسوق  وا
مــــؤســـســـات االعـــمــــال الـــصـــغـــيـــره
ـــتــوســطـه   وهــذا يـــعــتــمـــد عــلى وا
وارد  والـثروات الـوطنـية استـغالل ا
االكـثـر انـتـاجـيـة لدعـم ودفع عـمـلـيات
التنميه االقتصادية من خالل مشاريع
انــشــاء الـشــركــات الــصــغــيـره  الــتي
تعتـبر  مصـادر رئيسـية للـنمو  ودعم
ـقدورها فتح االنتاجيـة  التي يكون 
ابواب العمل والوظائف    فكلما قمنا
 بـانـشـاء شـركـات  صـنـاعـيـة  زراعـية
وارد الـوطنـية جديـده  تعـتـمد عـلى ا
والــيـبــئـة  ســوف تــخـلق الــعــديـد من
فرص الـعـمل  ويـتحـقق الـنمـو بـشكل
اسـرع  وكل هـذه الـنـشـاطـات  تـعـتـمد
وتـــرتـــبط   بـــالـــبـــرامـج  والـــقـــواعــد
ــنــطــلــقــات الــعــلــمــيــة  الــنــشــطـة وا
ــوضـــوعه  لــلـــتــطـــبــيق  الن جنــاح ا
الــشــركــات   وتــنــشــيط فــعــالــيــاتــهـا
ـتـوسـطة االقـتـصـاديـة  الـصـغـيـره وا
يــعـتــمـد  عــلـيــيـهــا  والـعــراق  الـيـوم
بـحـاجه مـاسه لـبـنـاء مـشـاريع الـنـمـو
ها االقتصادي  واالهـتمام بهـا وتقد
عـلـى بـقــيـة الــنـشــاطـات  الن انــعـاش

ـهــنــيه وشـفــافـيـه  سـوف يــكـون له
الـــدور االكـــبــر  بـــدفع قـــدر هـــائل من
احلـيـويه  وتـقــويـة وتـعـزيـز اعـصـاب
احلــيـاة الــسـيــاســيـة  واالقــتـصــاديـة

العراقية   
 كل هــذه الــفــعــالــيــات ومــا تــقــدم  ال
ينـجح ويـتحـقق اال من خالل  الـقاسم
ــشـــتــرك   بــ جــمـــيع مــؤســســات ا
ـــتــمـــثل الـــدولـــة  وســـلــطـــاتـــهـــا  وا

باالعالم.     
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 يــتــحــمل االعالم الــعــراقي  وبــشــكل
خــــاص االعالم الــــعـــام اعـالم الـــدوله
والناس   فتح ملفات  النمو والتنمية
 االقتصادية  والعمرانية  ومناقشتها
 بشـكل مـوسع وضـمن مـؤتـمرات  مع
اصحـاب االختصـاص والوزراء  وفي
مقـدمـتهم وزراء الـتـخطـيط الـسابـق
ــسـتــوزرين في جــمـيـع احلـكــومـات ا
ـنــاقــشــة فــصـول والــوزيــر احلـالـي  
جــمـــيع خــطط   الــنــمـــو والــتــنــمــيــة
الــــوطــــنـــــيــــة  الــــصــــادره  عن وزارة
الــتــخــطــيط  في جــمــيـع احلــكــومـات
لــلـــوقــوف عــلـى  حــقــيـــقــة وجــودهــا
وتنفـيذها  مـيدانيـا على ارض الواقع
ليـطلع الـشعـب العـراقي  على حـقيـقة
االمـور  بـعــد ان  اصـبح من االهــمـيـة
ـارس االعالم هــذا الـدور ـكــان ان 
بـشكـل منـهـجي مـنـظم مـوسع بـاعداد
وتــقـد  مــهــني نــاجح لــيــتـمــكن من
ـلـفـات و هذا حتقـيق اهـدافه في كل ا
ـلف  بشـكل خـاص  بـعـد  مـا اصاب ا
الــــعـــراق والــــعـــراقــــيـــ مـن مـــاسي
وكــــوارث وتــــراجـع وانــــحــــســــار في
ـعـاشـية اقـتـصـادهم ومـسـتـويـاتـهم ا
وتــضــرر مــؤســســاتــهم ومــنــشــاتــهم
االقتـصـاديه  بكل اشـكالـهـا وانواعـها
الــصــنـاعــيــة والــزراعــيه  الن من حق
ـهنيه عاليه االعالم ان يدخل بقوه و
ــنــاقــشـــة  حــقــائق تــطــويــر الــنــمــو
والـتـنـمـيـة   في خـطط وبـرامج وزارة
التـخـطيـط وجمـيع مـؤسسـات الـدولة
ووزاراتــهــا  واالطالع بـــشــكل  دقــيق
على  على االيرادات والنـفقات العامه
ــوازنـات  والــعـجــز و(الــفــائض )  وا
وواقع االســـتـــثـــمــارات احلـــكـــومـــيــة
ونسب جنـاحها   او فـشلـها  ومـعرفة
ـعــلـومـات عن االســتـثـمــار  الـقـطـاع ا
اخلـــــاص  واحملــــلـي  الن من مـــــهــــام
االعالم وثــوابــتـه واهــدافه الــوصــول
لـــلــمــعــلـــومــات واحلــصــول عـــلــيــهــا
وتدقـيقـها  لـيعـلنـها لـلنـاس باسـاليب
مـهـنـيه عـالـيـه بـحـيث تـصل لـلـجـمـيع
ــســتــويــات خــاصــة دور وخملــتــلف ا
ـثـمـثل بـشـبـكة االعالم االعالم الـعام ا
الـعراقي صـاحـبـة الـبـصمـه االعالميه
االهـم  شــــريك الـــــدولــــة في جـــــمــــيع
نـشاطـاتـهـا االقتـصـاديـة والسـيـاسـية
ـــعــنـــيه بـــالــبـــنــاء واالجـــتـــمــاعـــيه ا
وحـمـاية االمـن الوطـني  ودعـم جمـيع
نــشـاطــات الــدوله في مــقـدمــتــهـا امن
ـــــواطن وسـالمــــتـه واالســــهـــــام في ا
حتسن خـدمـاته واحلـفاظ عـلى عـيشه
ـشـتـرك وحتـقـيق الـعـدل واالنـصاف ا
ـثل اعالم الـنـاس بـ الـنـاس كـونه 
والدوله  وتاشـير جمـيع الفعـاليات و
ـشـاركه فـي اجنـاحـهـا وحتــسـيـنـهـا ا
ــواطـــنــيـــ عــلى ان ظــرورة اطـالع ا
ــلــخص  الــتــنــفــيـذي خلــطط وزارة ا
التخطيط  وقدرات  الدولة  وسلطتها
عـلى  الـتـنـفـيـذ  واحملـصـله الـنـهـائـيه
لـلــنـتـائـج  مـسـاله فـي غـايـة االهــمـيـة
ويـتـحــمل االعالم  تـنـقــيـذ ولـعب هـذا
ـواطـتـ بـكل هـذه الـدور  لـتـعـريـف ا
هـنيه  وبـتقد االمور  وتـنويـرهم  
وبــــاســـلــــوب مـــبـــسـط   لـــيـــعــــرفـــهم
ــــخــــطــــطــــات الــــدولــــة  وادائــــهــــا
وتـنــفـيـذهـا   لــلـشـؤون  االقــتـصـاديـة
الـــتي  تـــقـــوم بـه عـــلى ارض الـــواقع
ولــــــيس مــــــا يـــــرسـم  عـــــلـى الـــــورق
والتنـظيـر واالحاديث ومـا يصرح  به
في  االعالم  وهذه من اولويات العمل
االعالمـي  ان يـــطـــلـع عـــلى كـل شـــيئ
ـس االمـــور احلــــيــــاتـــيـه لـــلــــنـــاس
ـشـترك واسـبـاب راحـتـهم وعـيـشـهم ا
عــــــلـى ان يــــــلــــــعـب االعالم الــــــعــــــام
ـقصـود به شـبـكـة االعالم الـعراقي وا
الدور االول   ويكـون لهـا االولوية في
ـــهـــني اداء هـــذا الـــدور االنـــســـاني ا
ــالــيـة الــنــبـيـل وهـو يــطــلع    عــلى ا
الـعــامه  واالنـفــاقـات واالسـتــثـمـارات
ومردوداتـهـا عـلى الواقع االقـتـصادي
ــواطن ــالي  واثــرهــا عــلى دخل ا وا
وبكل شـفافـيـة  ويقـوم باداء دوره في
االطالع  على  تـنـميـة البـنى الـتحـتيه
ومــا تـــنــفــذ مــنـــهــا  في خــطط وزارة
التخطيط  وهذه من مهام االعالم  من
ـهـا وشـرحـهـا لـلـمـواطـن اجل تـقـد
عـرفة صـلـحه احلقـيـقيـة   اصحـاب ا
ما يـحدث ويـدور في وطـتهم في كـافة
اجملـاالت االقــتـصــاديه واالجـتــمـاعـيه
والــســيـاســيه  وهي مــســالــة وطــنـيه
واخالقـيه يـتـحمـلـهـا االعالم  لـتـمـك
الـنـاس بـعـدهــا من االسـهـام في بـنـاء
دولــتـــهم واتــخـــاذ قــراراتـــهم   ولــهم
الراي االول واالخير  كما هو معروف
في البلـدان الدمـقراطيـة   التي يعـتبر
فـيهـا االعالم سـلـطـة اسـاسـيه تـشارك
في بـــنــاء الـــدولــة واجملـــتــمع  وذراع
ــواطـن الــقـــوي الــذي يـــدافع به عن ا

حقوقه .

النـمو وارتـفاع نـسبه  يـخلق ويـحقق
تنمية اقتصـادية  ايجابية  الن جميع
الـفـعـاليـات االقـتـصـاديـة  وتـطـويـرها
يــعــتــمــد عــلى ارتــفــاع نــسب الــنــمـو
االقتـصادي   علـما ان عـملـيات الـنمو
النـاجح ال تـتـحق اال من خالل احداث
تغيرات اساسيه فاعله  في القطاعات
االقـتصـاديه  واالجـتـمـاعـيـة  واجناح
عـمـلـيات الـتـنـسـيق فـيـمـا بـيـنـها  في
مـقــدمـتـهــا قـطـاع الــتـعـلــيم والـصـحه
كل هـــذه الــعــمـــلــيــات والــفـــعــالــيــات
والـنشـاطـات االقـتـصاديـة وبـرامـجـها
في كـــفـه والـــكـــفه االخــــرى الـــتي هي
االســـاس  الـــتي حتـــتــوي عـــلى راس
ال   ووسائل التكـنلوجيه  وخبرات ا
االيدي الـعامـله   الـتي تصـعد وتـفعل
دور الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي  عـــلى ان
تـتـحــزم هـذه الـفــعـالـيت والـعــمـلـيـات
بـــرجـــال الـــتـــخـــطـــيـط  واالقـــتـــصــاد
ـثــقـفـيـ بــالـثـقـافه والـسـيــاسـيـ  ا
اخلاصه والعامه  وهـذا ما يحدث في
ـتـخـلفه والـنـامـيه والـعراق الـبلـدان ا
ـفـصل  بـعد ان الـيـوم يـقع في هـذه  ا
اصــاب الــفـقــر  والــتــفــاوت الــطـبــقي
ـقـصـود   الـهــوة الـسـحـيـقـة    في وا
ـعاشـيـة   وهذا بـسبب سـتـوايات ا ا
ــسـاواة  فـي تـوزيع عــدم الـتــوازن وا
الثروات  الوطنـية  في اجملتمع   بعد
ان تـهـرءت الــبـنه الـتـحــتـيه  وتـراجع
ــــعــــنــــ في الــــدوله اخلــــدمــــات  وا
يــــغـــردون (بـالبل)  في الــــتــــنـــظــــيـــر
والــوعــود  بــقــفــز نــســــــــب  الــنــمـو
والتنمية االقـتصادية  لكن في االعالم
وعـلى الــورق  واالسـبـاب كــثـيـرة  في
مــقـــدمــتــهــا قــفـــز نــسب الــفــســـــــــاد
وارتــفـــاعــهــا   وتـــطــور اســالـــيــبــهــا
والــدوله  بــرمــتـهــا مــســؤولــة بــشـكل
مبـاشلـر  عن كل مـا حلق بالـعراق من
دمــار خـــاصــة  الــدمـــار االقــتــصــادي
ويـــظـــهــر ان احلـــديـث عن الـــتــعـــافي
واالعـمــار واالسـتــثـمـار  اصــبح كـذبه
ـواطن الـعـراقي  في بـعـد ان اصـبح ا
مـــــحـــــرقـــــة بـــــعـض واحلـــــكـــــومــــات

تعاقبـــــة   ا
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  بــعــد ان  اصـبـح من الــضـروري  ان
عنيـ بحكم العـراق  بكتلهم يدرك  ا
واحزابـهم  واالقتـصـادي الـرسمـي
وبــضــمــيــر انـــســاني ووطــني  وضع
الــعـــراق والــعـــراقــيــ االقـــتــصــادي
ـــاســـاوي  احلـــرج  والــــعـــمل عـــلى ا
حماية وتطويـر متبقى في العراق من
بـقــايـا شـركــات  ومـنــشـات صـنــاعـيـة
وزراعيـة  والقيـام بهـيكـلتـها  وارساء
قـواعد تـشـغـيـلـها والـنـهـوض بـها من
جــديــد  وبــشــكل مــبــاشــر  واالسـراع
بـالعـمل عـلى ازالـة  عـوامل و اسـباب
تعطـيلهـا  وامدادها  بـكل مستـلزمات
الـنــجـاح والـطــاقـة  بـاســعـار  اقل من
فـروضه  في السوق  وسن االسعار ا
انـــظــمـه وقــوانـــ  عـــادلــة  واتـــبــاع
ـارسـات  تـساعـد عـلى سـلـوكـيـات و
اجلب االسـتـثـمار  والـتـصديـر  لـقسم
من مـنتـجـاتـنا الـزراعـيـة واحليـوانـية
مـا يـسـاعـد عـلـى تـشـغـيل الـكـثـيـر من
االيادي الـعامـله  والتـخفـيف من حدة
البطـاله  والفـقر في اجملتـمع العراقي
  وهذا بحاجه الى استغالل مواردنا
احلــيـوانــيــة   واراضـيــنــا  الــزراعـيه
لـتــحـقـيـق صـنـاعه زراعــيـة صــنـاعـيه
باالضـافه الى اهمـيـة القـيام  بـتفـعيل
ـواد الغـذائيـة  التي تـعتـمد صنـاعة ا
عــلى الــزراعــة والــثــروة احلــيــوانــيـة
ــــنـــتـــجــــات الـــزراعـــيـــة عــــلـــمـــا ان ا
واحليوانـية العـراقيه لهـا لها اسواق
رائـــجـه في دول اخلـــلــــيج  واجلـــوار
االقـلـيــمي  وهـذا يـلـزم الــدولـة بـبـنـاء
مـنـاطق زراعـيـه  جـديـده   بـاسـتـغالل
مــنــاطق الـبــاديــة واالبــار االرتــوازيـة
يـــعـــني خـــلق مـــدن زراعـــيـه جـــديــده
لتحـقيق قفـزات نوعيه زراعـيه جديده
من اجل اجنـاح   كل هـذه الـنـشـاطات
ومـن خالل   بـــــنـــــاء  نـــــظــــا اداري
عــراقي يـــفــرض نــفــسـه عــلى الــواقع
الـوطـني  واحلـقـيقـه هـذا ال ينـجح اال
من خالل بـــدء  حـــوارات ونـــقـــاشــات
تــهـــدف لــبــنــاء االقـــتــصــاد  وتــقــد
ـسـالـة  وتـطـبـيـقـهـا وارسـاء قـواعـد ا
وهنا البد من القاء الضوء  على مهام
ومــســـؤلــيــات عــمـل احملــافــظــيــ  و
ــهـنــيـة ــارسـاتــهم  لـســلـطــاتـهم  
وروح وطــنــيــة  عــالـــيه  وبــشــفــافــيه
ونـزاهه  تـقـتــرن بـاخلـبـره والـتـجـربه
ـارسـون والـعـلـمـيه  في االداء  وهم 
سـلطـاتـهم  بـحـريـة  وكل مـنـهم يـعمل
كرئيس لـلوزراء في مـحافـظته   ويقع
عــلــيــهم الــتــســريع  بــاطالق حــمالت
مـكافـحـة الـفـسـاد  الـتي وصـلت اثاره
ـــــــمــــــره حــــــد الــــــركـب فـي بــــــعض ا

احملافظات 
  هـنـا يـاتي حتــمل   مـجـلس الـنـواب
وبـــجـــمـــيع دوراتـه  كـــونه   صـــاحب
الــســلــطــة الـتــشــرعــيــة والــرقـابــيه و
ــسـؤولــيــة االكـبــر  الن تــضــخم افـة ا
الفساد وخـراب االقتصاد  وكل انواع
التحديات   والتاشيرات واالنتقادات
كلهـا توجه   الى  مـجلس الـنواب  ما
يــــدلل عـــلـى انـــحــــســـار دوره  وعـــدم
ارتــقـاءه لــلـواقـع الـوطــني   الــصـعب
واخلــــطـــر و  الن نــــهـــوض مــــجـــلس
الـنـواب بـدوره الـرقـابي والـتـشـريـعي
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انه عيد مـختلف كنـا نفتتحه كل عيد وانـتم رجاله  كل عيـد وانتم هالله وجالله 
ـطـرون ـلـسـمـون  ـتـنـبي (عـيـد بـاي حـال عـدت يـاعـيـد) وهـاهـويـعـود وا بـقـول ا

اسرائيل بحجارة من سجيل .
نتصر. فاوضات وعلى وجوهم سمات ا اتمنى ان يذهب الفلسطينيون الى ا

سـلمون بـعد ان كـدنا نـكفـر بايـات القران  اول قتال بـ الطـرف يـنتـصر فـيه ا
عتدين. سلم بنصر مب انه النصر على ا التي تعد ا

عـظـمـة السـادات انه ذهب السـرائـيل بعـد حتـطـيم خط بارلـيف وهـومـنتـصـر وقد
اعاد سيناء كاملة الى مصر االم رضوان الله عليها وعليه.
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ـعـلـمـ حـيث ادلت بـصـوتـهـا اول مـرة شـاهـدتـهـا كـانت في انـتـخـابـات نــقـابـة ا
لصالـح مرشح القائمة الـقومية التي يتـرأسها احمد عبـد الستار اجلواري وكان
فـوز الـقـائـمة قـدم لالجتـاه الـقـومي مـؤشرات عـلى حـدوث حتـوالت اسـاسـية في
سـتقلـ الذين عـادة ما يـصوتون لـصالح الـقائـمة التي يـراهن علـيها توجهـات ا
بالفـوز.لم يكن صدام انذاك من فـحول الطبقـة السياسـية  وكان اسمهـا يستمد
اهـمـيــته من اسم والـدهــا وهـو من ضـبــاط ثـورة مـايس ومــعـروف بـتـصــريـحـاته
ثيـرة ضد الـيسار الـشيـوعي وقدع بـعد ثـورة ١٤ تموز مـديرا لـتربيـة بغداد ا
الـكـرخ وقـد تعـرفت عـلـيه حـ اسـتـدعـيـنا نـحن طالب الـسـنـة االخـيـرة من كـلـية
صري الذين ضايقهم موظفو وزارة التربية وهم درس ا االداب لنـحل محل ا
من الــنـاصـريـ والـقـومـيـ والـرجـعـيـ فـقــرر الـرئـيس عـبـد الـنـاصـر سـحـبـهم
واعادتـهم الى بالدهم.وكان مـوقفه طـيبـا معي حـ اعتـقلـني صـدام حسـ بعد
اختـالف ابن خالي وخال اوالدي مع صدام حـس واعدامه فقـد اتصل بصدام
مـحـتـجـا ومـنددا.وكـان قـبل ذلك قـد زار رئـيس الـوزراء طـاهـر يـحيـى في سراي
احلــكـومـة فــراني مـوقـوفــا خـلف الـقـصــبـان  فـاجته نــحـو هـدفه وهــو يـشـتم من

اعتقلني ولم يغادر السراي اال وانا مطلق السراح.
وكان جالل الـطالبـني وهو رئيس قـد هاجم السـيدة ساجـدة وقال تعـرفوها هاي
سـتشفى بلـندن فاتـصلت بقـناة الصديق شنو وكـنت خارجا من اجـراء عملـية 
الـتـونـسي ورددت مـدافــعـا عـنـهـا كـونـهـا زوجــة رجل مـحـافظ ال يـعـطي دورا مـا
لـزوجـته اقـصد به صـدام حـسـ فلم يـكن لـهـا نشـاط سـياسـي يذكـر فـعلى اي
اسـاس تـهـاجم شخـصـيـا من قبل رئـيس اجلـمـهوريـة وكـان صـدام موقـوفـا وهو
يسـتمع لي من شـاشة جهـاز علق عـلى جدار الـسجن فكـلف احد زواره بـشكره
رجلة بتعبيره واعتقـد ان  موقفي هذا هو الذي جعل صدام اليوافق على لهـذه ا
تصـفيـتي كمـا اخـبرني تـلمـيذي فـاضل الـبراك بـعد لـقائـنا
بـلــنـدن رغم مــخـاوف االســكـتالنــد يـارد من ذاك الــلـقـاء
فطـمـانـتهم اني اثق بـفـاضل الـبراك وان صـدام اليـكلف
همات الـتي قد يقوم بـها لصاحله رئيس اجلـهاز بهـذه ا

رتزقة فاخذوا بكالمي. احد ا
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قال أنه لم يجد كان حـديث الذئب كعادته مغروراً بنفسه مدعـياً احلكمة والعدل 
في طعـام الغابـة مايـسر نـفسه فـخرج يبـحث عن نوع جـديد  لـكن مزاجه تـعكر
ـطره بوابل من الـسباب والـشتائم من جَديّ كـان يقف على مـكان مـرتفع فراح 
كـظـم الـذئب غـيــظه ولم يـرد عـلى وأتـهم أمه وسـيــدات عـائـلــته بـالـزنــا والـقُـحب 
ـا تطلع اليه باستخـفاف وأستعالء معتقـداً أن الذي يتوقح عليه ليس اجلَديّ وإ
ـواقع الــعـالـيـة هي الـتي ــوقع الـذي يـقف فـيه فــقـيـمـة ا ـا هـو ا اجلَّـدي ذاته وأ
سـلولة جرأة الفـهد وشراسته  لـم أرحتْ لهذا الذئب مـطلقاً على تكـسب الفأرة ا
خالف الثـعلب الذي كـان يسعى ألرضـائي بخفـة دمه وأحترامه لـلفوارق الـبدنية
عاد الذئـب في ذاك اليوم والعقـليـة والنـفسـية بـ الصـفوة الـنبـيلـة واحلرافيـش 
وفي أدب جم وضع غـزالة بـدينـة  عنزة مـتيـنة وأرنب سـم  ومعه صـيد ثـم 
الثـعلب أمامي القنـائص وسأل الذئب أن يبـرهن على حكمته وعـدله في التقسيم
ـوالنا الغـزالة   أجـاب الـذئب أن األمر اليـحتـاج لتـفـكيـر أو تشـكـيل جلنـة علـيـا 
األسد والـعنزة من نصيبي أما األرنب فهو لصديقنا الثعلب  أرتفع ضغط دمي
ساواة أتـدعي ا يالك من سـاذج أيهـا الذئب  (يقـول األسد) وأصـابني الـغضب 
وتتـغـاضى عن حـقـوق الذين يـتـسـاقط الطـعـام عن مـوائدهم فـيـما المـسـاواة فـيه
رفعت يـدي فضربـته ضربة جعـلته هامـداً صموتاً ا يصل الى أمعـائهم  أكثـر 
مـحـني الـهـامـة  رأى الـثـعـلب مــاجـرى  فـسـارع بـالـقـول يـامـوالي أن الـقـسـمـة
يـقـتضي ذلك يـاموالي أن تـوازن أو الـتوزيع الـعادل  العـادلة تـسمى الـتـقسـيم ا
ن تـعـلـمت هذه تـكـون الغـزالـة لـغذائـك والعـنـزة لـعـشائك واألرنب مـابـيـنـهمـا  
أصـلـحك الـله يـاموالي تـعـلـمـتـها من رأس الـقـسمـة الـعـقالنـيـة ? سألـت الثـعـلب 
الـذئب الـذي طـار أجـاب الـثـعـلب اخلـائف سـألـته مـرةً أخـرى وأنـا منـتـشي من
نا مع عالم النـاس أيها الثعلب ?كان جوابه مدهشاً ترى مالذي يجمع عا نفـاقه 
 يامـوالي في النـاس أسد واحـد وعشرة ذئـاب ومئـة ثعلب وألف
ـبـروم احلـبل ا غـزالـة ومــلـيـون جـدي وعـنـزة ومــلـيـارأرنب
ياسـيدي اليـنفتل مع آخـرمبـروم .ياموالي أعـطني األمان
واقع ا أعـتـقـده الذئب قـبل مـوته فـقيـمـة ا فأنـا مـؤمن 
ـسـلـولـة جـرأة الـفـهد الـعـالـيـة هي الـتي تـكـسب الـفأرة ا

وشراسته .

 • اخطـر ما في احليـاة استـخدام السالح سـواء بصفـة رسميـة ام خارج حدود
الدولة والقانون

توسطة على  • بداية عام 2003  توزيع كـميات هائلة من االسـلحة اخلفيفـة وا
واجهة التهديدات من الدول الغربية اجهزة رسمية ومتطوع  

 • بـدات احلـرب عـلى الـعـراق يوم 20 اذار 2003 وانـتـهت يوم 9 نـيـسان 2003
رسميا وبَقى السالح منتشر ويشكل تهديد مستمر

 • خـلـقت الـقـوات األجـنـبـيـة احملـتـلـة الفـوضـى ولَم تـضع خـطـة مـعـاجلـة مـا بـعد
احلرب  وبقيت القرارات والبحث عن السالح ضعيفة

ـر الى اسـتـخـدام قـرارات وأوامـر ـدني االمـيـركي بـول بـر  • اضـطـر احلـاكـم ا
اسـتـنـدت لـقـرار مـجـلس االمن الـدولي والـقـانـون الـدولي بـالـوصـايـة عـلى الـدول

احملتلة  واستعان بالقضاء العراقي
ـؤقتة حـينها طـريق غير االسـتناد للـقوان الـعراقية  • لم جتد سلـطة االحتالل ا
عتمدة في العراق ونشـر اي امر او قرار باجلريدة الرسمية الوقائع العراقية  ا

منذ عام 1908 في سنوات حكم الدولة العثمانية
ــر امــر بــحـل ثالث وزارات االعالم والــدفــاع • اصــدر احلــاكم االمــريـــكي بــر
والدولة للشؤون العسكرية و14 جهاز امني وعسكري وتشكيالت ودوائر اخرى

 عدا وزارة الداخلية والشرطة
 • تـكونت وزارة الـدفاع من 400 الف مـطوع ومـكلف ووزارة االعالم من 6 االف
مـوظـف واالجـهــزة االخــرى تــقـدر 200 الف  وبــقت فــقط قــوى االمن الــداخـلي

الشرطة بعددها 57 الف فقط
توسـطة التي بقيت سـائبة وبيـد العشائر  • قدرت عدد قـطع السالح اخلفيـفة وا
ــنـحـلـة 4 مـلــيـون قـطــعـة  وبـاتت جتــارة وبـيع وشـراء الــسالح بـيـد واالجـهـزة ا
ـدة ٥ سـنـوات تـهـديـد أودى بـحـياة اخلـارجـ عن الـقـانـون  لـتـواجه الـشـرطـة 

ئات من أفرادها ا
واجـهة القوات االجنـبية حتى خروجـها من البالد نهاية  • استـخدمت االسلحة 
عـام 2010 وكـذالك بـعـمـلــيـات الـتـصـفــيـة واالغـتـيـال واالســتـهـداف والـنـزاعـات

وصناعة العبوات واطالق الهاويات والكاتيوشا
 • نـقـطـة : ال جتعـل االحتالل يـسـتـبـيح أوطـانـكم مهـمـا كـان  النه يـخـلق الـدمار

والعنف والفوضى  وهذا ما تعاني البالد حلد االن
 • كل ما يـجري مخطط لتـدمير العـراق واخطاء فادحـة دولية ارتكـبت دفع ثمنها
الشعب العراقي  وباتت السلطة واحلكام عبيد لألجنبي والتدخالت اخلارجية
 • مـا جـرى في بــغـداد من اسـتـعــراض وتـهـديـد بــالـسالح يـدخل بــالـصـراعـات

احلزبية والدول  ووجود حكومة ضعيفة تتقاذفها االحزاب
 • 100 سـيارة و500 فرد ال تـشـكل شـيئـا ورفـعت ارقـام العـجالت واالشـخاص

الحقة مستقبال ونيل القانون من تصرفهم يرتدون اللثام  خلشيتهم من ا
ـكن ان جنـد حالً لـكل شـي  اال لـلـدم  فـالـثأر  •الـقـانـون والـشـرع واجملـتـمع 

يبقى والعقوبة ال تسقط وحساب اآلخرة عسير
 •حـدث رفع سـالح بـوجه الـدولـة الـتي تـتـكـون من الـشـعب واالرض والـسـلـطـة 
أنـهـت تـمـامـا فـرصـة صــعـود اَي رئـيس حـكـومـة من 2004 حـتى
2021 وكـــشـــفت ضــــعف شـــخـــصــــيـــاتـــهم  ولـن يـــنـــفع
اسـتـغاللـهم حلـضـور مـنـاسـبـات وبث فـديـوات تـصـوير 
فـواقع احلــال في الــعـراق مــخــتـلف وســتــكـون الــكـلــمـة
شـاركة فئـات الشـباب االكثـر نسـبة بالـسكان والفـصل 

قبلة. خالل االنتخابات ا

بغداد
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الية ا يصدر عن سوق العراق لالوراق ا احلركة التجارية تتفاوت وفقا 

مشاريع عمرانية قيد االجناز
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ســـاعــــة بـــعـــد أخـــرى يــــزداد تـــعـــلق
تابـعة قـناةخل الشـرقية) العـراقيـ 
الـتي اعـتادوا ان تـنـهمـر من فـضائـها
ـكــارم والـهـبــات في شـهـر الـفــسـيح ا
الي بارك فيـما يتـفاعل ا رمضـان ا

مع بــرنــامج (عـلـى نـيــاتــكم تــرزقـون)
عـاني اإلنـسانـية الـذي تتـجـسد فـيه ا
واشـاد عــدد من الــفـنــانـ الــسـامــيــة
ـثــقـفـ بـبــرامج الـقـنــاة في شـهـر وا
رمــضـــان مـــؤكــدين عـــلى انـــســانـــيــة
(الــشـرقــيـة) عــنـدمــا تـقــدم جـمــلـة من
الــبــرامـج االنــســانـــيــة الــتـي تــلــمس
ـواطـن الـعــراقي وتــقـدم له مـعــانــاة ا
مـــايــلـــمم بـــعـــضــا مـن احــتـــيـــاجــاته
ــعـــونــات االنــســـانــيـــة وهي تــقـــدم ا
عـنـويـة في هذا ـالـيـة وا االنـسـانـية ا
الــشـهــر الـفــضـيل بــايـعــاز من رئـيس
ـســتـقـل االسـتـاذ مـجــمـوعــة االعالم ا
ي ســــعـــــد الــــبــــزاز.  وقـــــال االكــــاد
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.. صــوت جــمــيل مأل مــحــمــد كـر
لـسـمـاع مـريـديه فـي اخلـمـسـيـنات
حــتى مــنــتـصـف الـســتــيــنـات من
االغاني الرائـعة التي تـنساب من
ــتــمــكــنــة بــأحلــانه حــنــجــرته ا
الـعــذبـة ومـع نـخــبـة رائــعـة من
زمالئـه آنـذاك. ازدهــرت األغـنــيـة
ت وتطورت بوعي البغدادية و

متكامل من قبل مؤديها.
عـمل الـفـنـان كـر عـلـى تـطـوير
موهبته  وتنميتها حتى يحلق
في سـماء هـذا العـالم الغـنائي
الرحب وان يـخوض جتـربته
الــغـنــائــيـة فــاجــتـاز كل
هذه األمور بذكائه
وموهبته رغم

ـــســرحي عـــقــيل مـــهــدي ان ( قــنــاة ا
الـشـرقـيـة  تمـيـزت في مـوسم رمـضان
احلالي مـثلـما تـميـزت في رمضان من
اضـية حيث تـتابع وترصد االعوام  ا
احلـاالت االنـسانـيـة لتـعـ العـراقـي
ويــقــيـنــا ان مــاشــهــدنــاه وتــابــعــنـاه
ببـرنامجـها اجلمـاهيري  علـى نياتكم
تـرزقون الـذي يـعد من الـبـرامج القـمة
ـبــاشـرة مـع الـنـاس في االنـســانـيــة ا
واطن حيث قدم جزء من احتياجات ا
العـراقي الذي يبـحث عن وسيـلة حرة
لـلـعيـش والـشـرقيـة كـانـت العـون لـهم
في هذا الـبرنـامج الذي يـعد االول في
الــعـراق والــوطن الــعــربي) ويــضـيف
(اضــافـة هـذا الـبـرنـامج هـنـالك درامـا
رمـضـانــيـة قـدمـتـهــا الـقـنـاة وعـاجلت
ـواطـنـ مثل فـيـهـا هـموم ومـشـاكل ا
ــنــطــقـة كــمــامــات وطـن ومــسـلــسـل ا
احلــمـراء  واضــافـة الى مـاقــدمـته من
افـكـار جــمـيـلـة بـهـذه الــبـرامج فـانـهـا
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ــهــنــدس عـمل ــطــرب مـاجــد ا يـطــرح ا
غنـائي جـديـد بـالـتزامن مع عـيـد الـفـطر
الــســعــيـــد بــعــنـــوان (واحش الــدنــيــا)
وتـصـدر االغـنـيـة عـلـى طـريـقـة الـفـيـديـو
كلـيب عـبر قـنـاة روتانـا عـلى اليـوتـيوب
ويحـمل الكـليب تـوقـيع اخملرج الـلبـناني
وليـد نـاصـيف و تـصـويرهـا في دبي

تحدة.  بدولة االمارات العربية ا
ــهــنــدس قـــبل أســــــــــــــابــيع وطــرح ا
عمل غـنـائي بالـلـهجـة اللـبـنانـيـة بعـنوان
(كـيــفك) وحــصـد أكــثـر من  3 مـلــيـون

مشاهدة.

مـواصـلـة مـسـيـرته الـغـنـائـية لـقـدرته
عـــــلى األداء وفــــعـال واصل بــــجــــد 
وكـانت أولى الـثـمــار اغـنـيـة (حـيـران
بـعــدك) الـتي قـدمــهـا عــبـر اإلذاعـة ثم
سحـر حبك لوعـني  ومن خالل هات
االغنيـت أصبح مـحمد كـر مطربا
مــحـتــرفـا فـقــد كـانـت االغـنـيــتـان من
أحلانه وكلـماته بعد ذلك اسـتمر هذا

تدفق.  طرب بعطائه ا ا
حــيث غـنـى مـا يــقــارب أكــثـر من 115
اغنـية مـنهـا (ياشاعل بـقلـبي النار -
الدنية حلوه - ابوي اشلون انساك -
يــاحلــبــهم خــاب ظــنــهم - التــظن انه
ـا عـلى الــسـاني - سـالم احــبك - دا
يــــاحــــبــــيب الــــروح - انــــا الـــربــــيت
والغـيري يـصيـرون - حاسـدني عليك
- ياسم  –واليسـالي-اني عند روح

ــوســيـقى أنه لم يــتــعـلم أو يــدرس ا
ولم يـــعـــرف الــــعـــزف عـــلى أيـــة آلـــة
مـوسيـقيـة لكـنه منـذ مشـاهدته لـفيلم
الــوردة الــبـــيــضــاء شــغف بـــأغــنــيــة
(يــالــوعــتي يـــاشــقــاي) حملــمــد عــبــد
الــوهــاب فــنــبت فــيه الــبــذرة األولى
للغناء ومن ثم تـواصل بسماع اغاني
الـسـيــدة ام كـلـثــوم وفـريـد االطـرش
واســـمــهـــان ولــيــلـى مــراد وريــاض

السنباطى.
ؤتمر الكشفي في العام 1936 انعقد ا
الـطالبي في دمشق كـان مـحمـد كر
ـشاركـ فـيه فـغنى في من الـطـلبـة ا

ؤتمر.  ذلك ا
وكــــان مـن بـــــ احلــــضـــــور  آنــــذاك
ـوسـيـقـار فـريـد االطـرش وشـقـيـقـته ا
اسـمهـان فاعـجب بـصوته وحـثه على

كـــمـــامــــات وطن الـــذي يــــدين بـــعض
ـعـانـاة االنـسـان ـرتـبـطــة  ـواقف ا ا
الـعـراق وتـاثـيـرهـا عـلى قـيـم االنـسان

ومحاولة استغالله بحجة التغيير).
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واشـار الـفــنـان عـمـاد  مــحـمـد الى ان
(برامج الـشرقـية هي جتربـة انسـانية
خـصوصـا في الـشهـر الـكر رمـضان
كــونــهــا بــرامـج جتــســد مــاتــتــعـرض
وماتمر به العائـلة العراقية من قسوة
وظــلـم االيـــام وهم يـــعـــيــشـــون عـــلى
هـامش احليـاة). وقالت الـفنـانة اسـيا
كمال (ليس بجديـد على قناة الشرقية
ان تـقدم اروع الـبـرامج االنسـانـية في
رمضان وبالتالي تنتشل اكبر عدد من
عـونة الـعوائل الـعراقـية وتـقدم لـهم ا
لــيــعـــيــشــوا فـي خــيــر  مـع الــعــوائل
العراقية ويقينا نتمنى ان تعمل باقي
القنوات على تفـعيل مثل هكذا برامج
انــســـانــيـــة تـــنــتـــشل واقع الـــعــوائل

حـرصـت عـلى تـقـد وجـوه شـابـة في
مجال الـتمثيل ابـدعت واجادت لتكون
ـــســـتـــقـــبل الـــدرامـــا نـــواة جـــديــــدة 
الـعراقـيـة). واكد الـناقـد مـهدي عـباس
رة االولى التي على انه (ليست هذه ا
يـتـعــاطف بـهـا جـمـهــور الـشـرقـيـة مع
ماتقدمه من مارثـون لبرامج رمضانية
انسانيـة حيث انتشـلت عوائل عراقية
من االلـم واحلــرمـــان وزرعت االمل في
نـفـوس النـاس وشكـلت فـرق انـسانـية
وهي حتــاول بـ مــرة واخـرى ودورة
واخرى ابتكار برامـج انسانية جديدة
 تؤكـد على انـسانـية هـذه القـناة التي
صـــارت االولى فـي الـــعـــراق والـــوطن
الـــعــربـي  ويــقـــيــنـــا ان مـــاشــهـــدنــاه
بـبـرنـامج عـلى نـيـاتـكم تـرزقـون حـيث
كــان عـلى تــمـاس مــبــاشـر مع الــنـاس
وهــو يـقــدم لـهم جــزء من االنــسـانــيـة
الـتي هم احـوج الـيـها في هـذا الـشـهر
الــفـــضــيل كـــذلك النــنـــسى مــســـلــسل

الـعــراقـيـة من الــعـوز ). ومن صــفـحـة
الفنان اياد راضي في (فيسبوك) نقرأ
ـــشـــاهـــدين عن ـــا كـــتـــبه ا بـــعض 
(كـمــامـات وطن): كــتب مـحــمـد اوجي
(مـن ابــــداع البــــداع خلـــصـت حــــيـــاة
دة اربـع سـنة في حـلقة العـراقيـ 
واحدة ال تتـجاوز اربع دقـيقة والله
بــالـــفــعل اســـتـــاذ ايــاد راضي فـــنــان
ــعــنى الــكــلــمــة ربي يــحــفــظك ومن
ـــوفــقــيــة جنـــاح لــنــجـــاح دائم وكل ا
بـدع وفريق العمل اكثر من للمخرج ا
رائع حتــــيـــــاتي الــــكـم). وكــــتب ابــــو
فهـد(حلقـات كلش عـظيمه تـتحدث عن
مـعـانـاة الـعـراق واللـي مر بـه كل هذه
السنـ شكرا لك من صـميم لقلب

أســتـاذ ايــاد). وكـتب عـدي
حـمــزة (كـمـامـات وطن
جتـــــــــســــــــــد واقع
احلال بـالـعراق

الظالم).
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{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - كـــتب
ـمـثل األمـريـكي جـون  تـرافـولـتـا عـلى ا
صفـحته اخلـاصة عـلى موقع الـتواصل
االجــتــمــاعي تــعــلــيـــقــاً تــوجه فــيه الى
مـثلـة األمريكـية كـيلي زوجته الـراحلـة ا
نـاسبـة عيد األمـهات وقال بريسـتون 
لها: (عزيزتي كيلي لـقد أعطيتيني ثالثة
أوالد رائعـ أشكـرك نحبـك ونفـتقدك

عيد سعيد). 
ـرض وكـانت بـريــسـتـون قـد أصــيـبت 
دة عام وقال سرطان الثدي وعانت 
جون: ( لقد كافـحت بشجاعة يـحيطها
حب ودعم الـكـثـيـرين. ولـكـنـهـا خـسـرت

معركتها في  12 تموز 2020). 
يـذكــر أن كـيـلـي وتـرافــولـتـا تــزوجـا في
الـعـام  1991 وأجنـبـا إيال ( 20 عـامـاً)
وبــنــجــامــ ( 9 أعــوام) وجـــيـت الــذي
تـوفي عن عـمـر يـنـاهـز  16 عـاماً

في عــام 2009.
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طـرب الـعراقي حـل ضيـفـاً على قـنـاة (الشـرقـية) في ا
بـارك من خالل برنامـج (ظهيرة اول ايام عـيد الفـطر ا

العيد) الذي تعده وتقدمه االعالمية رقية حسن.
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اخملــــرج الـــســـوري كـــشف عن
حتـــــــضــــــــيـــــــرات جتــــــــري في
الــكـوالـيس حــالـيـاً لـلــعـمل عـلى
جـــزء ثــان من مــســلــسل (عــلى
صـفيح سـاخن) على أن يـكون
ــوسم جـــاهــزاً لـــيـــعــرض فـي ا

الرمضاني لعام   2022.

 bOŽ b³Ž wKŽ

رئـيس فـرع ذي قـار بـنـقابـة الـفـنـان الـعـراقـيـ تـلقى
ـسـتـشــار الـثـقـافي تـهـانـي زمالئه لـتـســنـمه مـنـصـب ا

حملافظ ذي قار.
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الكاتب الفلسطيني صدرت له حديثا رواية (الكرملي)
عن دار اآلن ناشرون وموزعون في عمان.
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االعالمي الـعراقي تلـقى شهـادة مشاركـة من اجلمـعية
شاركـته في مؤتـمرها العـراقية الـعلـمية لـلمخـطوطـات 

الدولي االول.
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الكـاتب الـعـراقي صـدرت له عن دار الـورشـة للـطـبـاعة
والنشر رواية بعنوان (االنسة).
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مـديــرة مــشــروع  كــورال تـنــاغم بــســوريــا اعــلـنت ان
االصوات الـشابة في الكورال احـيت حفال استضافته

دار األسد للثقافة بالالذقية.
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ـهام ـشـاور الـقـانـوني في امـانـة بـغـداد  تـكـلـيـفـه  ا
معـاون مدير عام لـلشؤون االدارية فـي دائرة العقارات

نصب. بعد انهاء تكليف زاهر سالم حا بهذا ا
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ظـهرت (فـوتـوسـيشـن مـتـاهـة).وخالل الـصـور
الـفـنـانـة مـتـألـقـة بـفـسـتـان أبـيض طـويل  دون
أكــمــام  وذو ذيل طــويـل وتــســريــحــة شــعــر
انـــســـيـــابـــيـــة ومـــاكـــيــــاج تـــنـــاسب مع لـــون
تابع مع بشـرتها.وسرعان ما تـفاعل آالف ا
بر وان الـصور إذ جاء من ب التعـليقات (
احلقيقي) (الفنانة التي ال تشيخ أبدا) (ست

الكل).

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــطـربــة سـمــيـرة ســعـيــد عن صـور كـشــفت ا
جـديــدة لـهــا من كــوالـيس تــصـويــر أغـنــيـتــهـا
األخيـرة (متاهة) التي طرحـتها مؤخرا ضمن
أغـاني ألـبـومـهـا اجلديـد (بـحـب معـاك) حـيث
ظهـرت مـرتـدية فـسـتـانـا أبيض يـشـبه فـسـتان
(عروس الـبـحر)ونـشـرت سعـيـد الصـور عـبر
حسـابها على (انـستغرام) صـحبتهـا بتعليق:
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حــول فــتــاة تـــعــيش في مـــنــطــقــة
شعبية تواجه مجموعة كبيرة من
ــشـكــلـة مع ــشـاكل الــتي تــبـدأ  ا
ـمـثـلة شـقـيـقهـا. الـى ذلك نـشـرت ا
ـصـريـة روجـيــنـا صـورة لـهـا في ا
ـــوقع لــــلـــتـــواصل حــــســـابـــهــــا 
االجتماعي بدا فيـها وجهها خاليا
من اجلـــروح رغم أنـــهـــا خــضـــعت
لــســبــعــة قـــطب جتــمــيــلــيــة بــعــد
إصــابـتــهــا بـجــروح بـلــيــغـة خالل
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حصـلت النجـمة غادة عـبد الرازق
ـثـلـة عـربـيـة عـلى جـائـزة أفـضل 
عن مـســلـسـلــهـا الـرمــضـاني (حلم
غـزال) واحــتـفـلـت مع جـمــهـورهـا
بـــهـــذا الـــنـــجـــاح ونـــشــرتـه عـــبــر
حـسابـهـا في (إنسـتـغرام). وعـلقت
عبد الرازق عبر صـفحتها (احلمد
ثلة عربية عن لله جائزة أفضل  
عـن حلم غـــــزال 2021 رمـــــضـــــان)
حـسب موقع صـدى الـبلـد. وسـيتم
تـكـر الـنـجـمـة غـادة عـبـد الـرازق
ثلة عربية هذا العام من كأفضل 
جــانب مـهــرجــان أوسـكــار الــعـرب
والـذي ســتـقـام فــعـالــيـاته في دبي
يــــــــوم الـ19 مـن شــــــــهـــــــــر أيــــــــار
صـرية اجلـاري.وحقـقت الـنجـمـة ا
ـــســلــسل جنــاحــاً من خالل هــذا ا
كـــبـــيــراً حـــيث كـــانت إحـــدى أهم
ــــوسـم الــــرمــــضــــاني جنــــمــــات ا
ــســلـسل احلـالـي.وتـدور أحــداث ا

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - اثـــارت كـــورتــني
كارداشـيان متابعيـها باستعـراضها لياقتـها البدنية
ـشــدودة في بـيـكـيـني أسـود الـرائـعــة ومـؤخـرتـهـا ا
ـعـجبـ علـيحـركاتـها الـسبع (ستـرينغ) وأطـلعت ا
لـلــحـصـول عـلى مــؤخـرة أكـثـر اســتـدارة. وكـشـفت
جنـمة الواقع البالـغة من العمر  42 عـامًا أن (السر
وراء قوامـها الـذي حتسد عـليه هـو تمـرين بيالتيس
ـدرب جــيـسي ـنــزل أو جـلـســات مع ا يــومـيًـا فـي ا

أوهارا على موقعها على اإلنترنت) .
ـة لـهـا وهي تـســتـمـتع بـعـطـلـة وشـاركت لـقــطـة قـد
استـوائيـة عبـر صفـحتـها في أحـد مواقع الـتواصل
االجتـماعي. في مقال يسدي أوهـارا نصائح للفانز
ـا يـتـعـلق ـارسـة تـمـرين بـيالتـيس  حـول كـيـفـيـة 
بـــأوزان الـــكـــاحـل وعـــدم الـــتـــســـرع وإكـــمـــال كل
احلـركـات على جـانب واحـد من اجلـسم قـبل إعادة
احلــركـات من جــديـد. وقــد نـشــرت كـارداشــيـان 3
صـور لها في  3 مالبس سـباحة مخـتلفة بـدت فيها
ــنــزلي الــذي فـرضه بــوزن زائــد بـســبب احلــجــر ا
انـــتــشــار فــايـــروس كــورونــا. وكــانت عـــلــقت عــلى

تــصــويـر مــشـهــد من مــسـلــسـلــهـا
الــرمـضـاني بـنت الـسـلـطـان.وبـدت
روجـيـنـا فـاتـنـة وأثـنى الـعـديـد من
ــعـلــقـ عـلـى جـمــالـهــا ورشـاقـة ا
قـوامـهـا فـيـمـا رأي الـبـعض اآلخر
ـــا طــبـــقت نـــوعــاص من أنـــهــا ر
ـاكيـاج ليـخفي آثـار الغـروز التي ا
خــضــعت لــهــا وتــمــنــوا لـو كــانت
ارتــــدت مالبـس أكــــثــــر جــــشــــمـــة

خصوصاً أننا في رمضان.

اضـي: (أحب جسدي اكـتسـاب الوزن الزائـد في ا
وأنـا فخـورة بـشـكلي ومن الـواضح أنـني أنـشره

وهذا هو شكل جسدي).
كــمـا نــشــرت مــقـدمــة الــبــرامج احلــواريـة
ـية ويـنـدي ويلـيـامز صـورة لـها مع العـا
تـــمـــثـــالـــهـــا الـــشـــمـــعي وذلك عـــلى
حـــســابـــهــا اخلـــاص عــلـى مــوقع
الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي وقــد
اثـارت الـصـورة جـدال كـبـيرا
بـــــ اجلـــــمـــــهـــــور اذ ان
بـــعــضـــهم لم يـــفــرقــوا
بـيـنهـا وبـ الـتـمـثال
الـشــمـعي. وكـانت
ويــــنـــــدي خالل
تـــــرويــــجـــــهــــا
لـلــفـيــلم الـذي
يــــــــــــــــــــــــــروي
ســــــيــــرتـــــهــــا

الذاتية.

علـيك اسـتـغالل فتـرة الـصبـاح جـيـدا  سيـتـطوع كل
شيء لصاحلك قريبًا.
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يوم اهـمالك لـصحـتك قـد يؤدى إلى نـتائـج غيـر جيـدة
السعد االربعاء.
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ال جتــادل فى اخلــطــأ واعـــتــرف به حــتى تـــســتــطــيع
رقم احلظ .9 تصحيحه

—u¦ «

أحــرص عــلى إجــراء الــفــحـوصــات الــطــبــيــة بـشــكل
دوري.يوم السعد الثالثاء.

»dIF «

جتنب االهمـال خالل الفترة الـقادمة وعلـيك اإلهتمام
بعملك أكثر من ذلك.

¡«“u'«

هنية بـعد مرورك بفترة تغيرات إيـجابية فى حيـاتك ا
مليئة بالتوتر.

”uI «

حــاول أن تـتــحــكم فى انــفـعــاالتك عــنـد الــتــحـدث مع
الشريك رقم احلظ .8

ÊUÞd «

 يوم جيـد بعد دوامة القلق التي مررت بها.يوم السعد
االثن

Íb'«

علـيك بالـصبـر حفـاظا عـلى استـقرار حـياتـكما خالل
الفترة القادمة.

bÝô«

يـوم ال بأس به. تـشعـر بعـاطفـة كبـيـرة جتاه الـشريك 
يوم السعد االحد.

Ë«b «

حتـلى بالـهـدوء مع الـشريك الن اسـتـمـرار الكـثـير من  
شاكل قد يؤدى لالنفصال. ا

¡«—cF «

امــــورك مـــا تــــزال جـــيــــدة بــــرغم الـــصــــعــــاب الـــتي - 
تواجهها.يوم السعد السبت

 u(«
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حتـتــوي هـذه الـشــبـكـة
على  9 مـربعات كـبيرة
كل مــربع مـنـهــا مـقـسم
الى  9 خانات صغيرة
هـدف هـذه الـلـعـبة ملء
اخلـــــانـــــات بـــــاالرقــــام
9 الالزمــــــــة من  1الى 
شـرط عـدم تـكـرار الرقم
اكـــثــر من مـــرة واحــدة
في كل مـربع كبـير وفي
كل خط افقي وعمودي.
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كورتني كارداشيان

كـلمـات ابـراهيم احـمد
واحلــان خـزعـل فـاضل )
علـما أن الـكثـير من أغـانيه
حلـنهـا لنـفسه ومـنهـا في عام
1945 نــــشــــيــــد (اجلــــيـش ســـور

الوطن). 
رغم أن والــده حــطم لـه ثالثــة أعـواد
كــمـــا يــقـــول لــكـــنه واصل طـــمــوحه
الــغـنــائي وقــدم الــكـثــيــر من األحلـان
الـتـي ظـلت خـالـدة بـ عـشـاق اغـاني
ـا تــمــيــز به من الــتــراث الــبــغــدادي 
مـالمح األصــالـــة الــبــغـــداديــة تــفــرد
الـراحل بأسـلوب خـاص هـو االبتـعاد
عن الـتــقـلــيـد وكــان دائـمــا حـذرا من
الوقوع به واخيرا فإن  صوت محمد
كــــر كـــان  له حـــضــــور جـــمـــيل في

الغناء البغدادي. محمد
كر
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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

{ مونـتانا  –وكاالت - أمـضت الفـنانة األمـريكـية جـينـيفـر لوبـيز بـضعة
ـتـحـدة ـمـثل األمـريـكي بن أفـلـيك في مـونـتـانـا في الـواليـات ا أيـام مع ا
زيد من وبدأت التساؤالت عن العالقة التي جتمعهـما. فهما يقضيان ا
الوقت معًا. وذكرت مجلة بـيبول أن اخلطيب الـسابق قضيا إجازة
مـؤخرًا فـي مونـتـانـا وعـلّـقت:(لـقـد قـضت وقـتًـا رائـعًا مـع بن). وأفاد
مـصدر مـقـرب من لـوبـيـز: (إنـهـا سعـيـدة مـعه وتـتـمـتع بـرفـقـته). وقد
ـمثل الكومـيدي البالغ من تلك ا شوهدا سويـاً في نفس السيـارة و
. ونـشـرت صـحيـفـة ديلـي ميل الـنـقاب عن العـمـــــر  48 عامًـا مـنزالً
ـديـنة مع بن وقـال مـصدر الصـور أمـضت جيـنـيفـر عـدة أيـام خارج ا
آخر لـلمـجلـة األمريـكيـة: (كل شيء يسـير بـسرعـة كبـيرة ولـكن جيـنيـفر
سعـيـدة) ثم شـوهدا وهـمـا يـهبـطـان في لـوس أجنلـوس عـلى مـ نفس

الطائرة اخلاصة.

يعتنا.. هذه القصيدة نشرت عام 2008 يوم بـلغني ان شاعرتنا..
تـعـاني من اكـتـئـاب ومـيل لـلـعـزلـة بـسـبب قـرب بـلـوغـهـا الـثـمـان

..فأهديتها هذه الكلمات: 
- حوار األنا 

صدك راح ادك باب الثمان
واعجّز مثل باقي النساوين ?!

وصدك ذاك اخلديد السبه السياب
وتمنه زيارته ساده وعناوين
وصدك ذيج الشفاف العاجنه
اجلوري على هيل وياسم

وذيج العيون الطايره مثل احلمامات
وتوزّع رسايل عاحملب

وت ?! صدك كلها تتعقج!..وصيرن ناطره ا
وافز مرعوبه من اشوفن باحللم تابوت!

وت لون عرّافي أنبأني بأن تالي العمر افضع من ا
لصحت بصوت : ردوني على حضن أمي

ه وآنه باخلمس لو ابوس أيد الله ..ياخذني 
- صوت اآلخر..العراقي

يعه انت النخل وانت البسات 
وانت الرطب باول نزوله

وانت بالنسب ..بنت احلموله
ألن أهلك عراقي 

وخالنك اهل الهوى 
! الصاح منهم واجملان

ونسه الدواوين   حجي احللو 
تبق ذيك انت اشما تكبرين
ألن من يوم ربج صورج

اي الورد×  نكعج 
واخلصّه الله بها الصفه 
يظل حلو..اشما مرت اسن

! وتبق طير احلب ببيوت العراقي
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وخـيرة وطـيبـة اوى يارب اشـفيـها
و طـمن قلوبـنا و قلـب ابويا عـليها
يــارب). والـراحـلـة من مـوالـيـد عـام
فـي محـافـظـة بـابل انـتـقلت  1963
مع عـائـلتـها لـلـعيش في بـغداد في
بـغـداد عـنـدمـا كـانت فـي الـسـادسة
عــشـرة من عـمــري تـقـدمت لإلذاعـة
الـعـراقيـة   دخلت الـتـمثـيل آواخر
الــثـمــانـيــنـات تـخــرجت من كــلـيـة
الـفـنون اجلـميـلـة .إطاللتـها األولى
عـلى خشبة مـسرح النهـرين حينما
رشــحــهــا وقــدمــهــا لــلــمــرة األولى
اخملــرج قـــاسم وعــلي الــســراج في
مــسـرحـيـة (حــفـلـة سـيــد مـحـتـرم)
قـدمت أدورا تنوعت ب الكوميديا
والـدراما باإلضـافة لالستـعراضات
سرح الثـانية بعد ولـقبت بنجـمة ا
الـــفــنـــانــة أمـل طه وفي عــام 1997
انـتقـلت إلى مصـر واستقـرت هناك
بـعـد زواجـها من رجل إسـكـندراني
ــصــري بــرتــبــة يــعــمـل في األمن ا
عـــمــيــد اســمه  أحـــمــد  رزقت مــنه
بــثالثــة أبــنــاء أدهم مـي ونـيــلــلي
بــــدأت مــــشــــاركـــتــــهــــا في األدوار
الــصــغــيــرة ثم األدوار الــثــانــويـة
وعـــــمــــلـت بــــعـــــدد من اإلعـالنــــات
الـتجاريـة شاركت في فيـديو كليب

الغـــانٍ عـــدة مــــنـــهـــا اغـــنـــيـــة أمي
مــسـافـرة  لــفـريق أم تي أم وقـدمت
ـــصـــريـــة حــــفالً في دار االوبــــرا ا
قـامت بالـغنـاء بالـلون الـفولـكلوري
اخـتـارت لـنـفـسـهـا اسـما الـعـراقي 
فـنيا بعـنوان (نادية الـعراقية) بدال
مـن فاتـن فتـحي االسـم الذي عـرفت
فـــيـه بـــالـــعـــراق . وفي عـــام 2012
عـادت لـتـقـد مـسـلـسالت عـراقـيـة
وفـي عـام  2015 قــدمت مــسـرحــيـة
عــراقــيــة في األردن بــعــنــوان (خـو
مـاكـو شي) مع صـديـقـتهـا الـفـنـانة

. وفاء حس
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{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
أعـــــلـــــنـت شـــــبـــــكـــــة (إن بي سي)
الـتلفزيونية األمـركية أنها لن تنقل
قبلة احتفال غولدن غلوب السنة ا
ـنـظـمـة الـتي تـمـنح بـعـد تـعـرّض ا
ــــرمـــــوقــــة إلى هـــــذه اجلــــوائــــز ا
انـتقادات شديدة من قـطاع الترفيه
الفــــــتــــــقــــــارهـــــا إلـى الــــــتــــــنـــــوع
والـشفافية.وكانت رابطة الصحافة
األجــنـبـيـة في هـولـيـوود (اتش اف
بـي ايه) الـــتـي تـــتـــألـف من نـــحـــو
تـسـعـ صـحـافـيـا يـشـكّـلـون جلـنة
حتـــكــيم جـــوائــز غــولـــدن غــلــوب
أفـادت األسبوع الفائت بأنها أقرّت
سـلسلة إصالحـات لتحسـ تمثيل
مـخـتلـف الفـئـات في صفـوفـها في
مــــــســــــعى لــــــتــــــطــــــويـق اجلـــــدل
بـشـأنـها.وأوضـحت إن بي سي في
بـــيــان أنـــهـــا تــعـــتـــقــد أن رابـــطــة
الـصحافة األجنبـية ملتزمة إصالح
نـفسـها بشـكل كبـير لكـنها رأت أن
تـغييراً بهذا احلـجم يستغرق وقتاً

وعــمـالً وأن الـرابــطــة حتــتــاج إلى
وقـت لتـحقـيق ذلك بـشكل صـحيح.
وأضـافت إن بي سي (أنـها من هذا

ـنطـلق لن تنقل نـسخة  2022 من ا
غـولـدن غلـوب) مؤكـدة أنهـا (تأمل
فـي بث االحتفـال في كانـون الثاني

نظمون برنامجهم 2023  إذا نـفذ ا
اإلصـالحي). وأكثـرية األعـضاء في
الــرابـطــة هم مـراســلـون يــعـمــلـون

بـصـورة مـنـتظـمـة حلـسـاب وسائل
إعالمــيــة مـعــروفـة ومــحـتــرمـة في
بالدهـم مثل لـو فيـغارو الـفرنـسية
وإل بــايــيس اإلســبــانـيــة. غــيـر أن
سـمـعـة هـذه الـلـجـنـة غـيـر الـعـادية
ـاضي بسبب ضـمّها تـضررت في ا
أعــــضـــاء لــــقي وجــــودهم فـــيــــهـــا
انـتقـادات (مثل العـب كمـال أجسام
روسـي أدى في أفالم مـن الـــدرجـــة

الثانية). 
كـمـا أن الرابـطة واجـهت انتـقادات
مــــتــــكــــررة طــــاولـت الــــنــــقص في
ولى لـلـمـمثـلـ الـسود االهـتـمـام ا
ـتـحـدرين من األقلـيـات والذين أو ا
غـــالـــبــا مـــا يُــغـــيّـــبــون عـن ســجل
الـفـائـزين بـاجلـوائـز. وأقـر أعـضاء
الـرابطـة باألكـثريـة سلـسلـة تدابـير
تـرمي إلى مـعـاجلة الـوضع بـينـها
زيــادة عـدد أعـضـائـهــا بـنـسـبـة 50
ـئـة في األشـهر الـثـمـاني عـشرة بـا
ــقــبـلــة خــصـوصــا من أجل ضمّ ا
صـــحـــافـــيـــ ســـود إضـــافـــة إلى

ـتشدد إصـالح النظـام الغـامض وا
ــعـتـمــد لـقـبــول األعـضـاء اجلـدد. ا
وقـال رئـيس الرابـطة عـلي سار في
بـيان إن (التصويت بأكـثرية كبيرة
إلصالح الـرابطة يجدد اليوم تأكيد

تصميمنا على التغيير). 
وأضـــاف (ألنـــنـــا نـــفـــهم احلـــاجــة
ــاســة لــلـشــفــافــيــة وأهـمــيــتــهـا ا
سـنـبـقي أعضـاءنـا بـاستـمـرار على
اطـالع بالـتقـدم الـذي نحـرزه جلعل
مـنظمتنا شاملة ومتنوعة أكثر).إال
أن ذلـك لم يكن كـافيـاً إلقنـاع بعض
اسـتديـوهات هـوليـوود وجنومـها.
وأعـلن كـل من نـتـفـليـكـس وأمازون
سـتوديوز عـدم اهتمـامهمـا بالعمل
بـعد اآلن مع الـرابطـة قبل إجـرائها
تـغييرات كبيرة  بينما أبلغت
اســـتــوديـــوهــات وورنــز
بـــــراذرز عــــلـي ســــار
اإلثـن بأنها ترى أن
الـبـرنـامج اإلصالحي
لـــــلـــــرابـــــطــــة لـــــيس
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كــافــيــاً.كـذلـك وجه عـدد
مثـل الـنجـوم مثل مـن ا
ســـكــارلــيت جـــوهــانــســون
ومارك روفالو انتقادات علنية
إلى الـرابـطة خـالل عطـلـة نهـاية

األسبوع. 
ويــشـــكّل إعالن إن بي سي ضــربــة
لـ(غــولـــدن غــلــوب) الــتي يــعــتــمــد
تـمـويلـهـا بـشكل كـبـير عـلى حـقوق
بـث االحــتـــفـــال ويــخـــشى بـــعض
مراقبي صناعة الترفيه من أن هذه
اجلـوائـز قد ال تـتـمكن من الـتـعافي

من هذه النكسة.

ثالث وصـــــفـت لـــــلـــــمـــــضــــادات
احليوية هي غير ضرورية. ومع
قاومة توقع أن تقتل البكـتيريا ا
لـلـمضـادات احلـيـويـة عـددا أكـبر
من األشـــخــاص عـــلى مـــســتــوى
العالم مـقارنة بـالسرطـان بحلول
مـنتـصف الـقـرن قـال الغـاتور إن
هـــنــــاك حــــاجـــة إلـى مـــزيــــد من
الــبــحــوث حــول طـريــقــة تــأثــيـر
اجلــرعـات الــكـبـيــرة عـلـى تـطـور

دى الطويل. البكتيريا على ا

ليـتـرز( أن بحـثـهم أظهـر كيف أن
ـضادات اجلـرعات الـعـالـيـة من ا
كن احليـوية تـمـثل "معـضلـة" و
أن تؤدي في النهاية إلى بكتيريا
أكـثر مـقـاومـة). وحـذّرت دراسات
عــدة في الــسـنــوات األخــيـرة من
ــــضــــادات اإلفـــــراط في وصـف ا
فرط في احليـوية واالسـتخـدام ا
راكز واشي مع تـقدير ا تربية ا
ــكــافــحــة األمـراض االمــريــكــيــة 
والوقـاية مـنهـا أن واحدة من كل

الرئـيسي لـلدراسـة ماتـو الغاتور
من كلـية العـلوم البـيولـوجية في
جامعة مـانشستـر لوكالة فرانس
برس (نعتبر معدل النمو مؤشرا
عــــلى الــــقـــوة مع افــــتـــراض أن
الساللـة التي تنـمو بـشكل أسرع
ـــرجح أن تـــســـيـــطـــر عـــلى مـن ا
األنــواع األخـرى من الــبـكــتـيــريـا
وتصبح مهيمنة).  وكتب الفريق
الـــذي نــشـــر دارســتـه في دوريــة
"رويــال سـوســايـتـي بـايــولـوجي

وأوروبـــــا طــــــريـــــقــــــة تـــــفــــــاعل
مـجـمـوعـات إشـريـكـيـة قـولـونـيـة
(إي كولي) مع تـركيزات مـختـلفة
مـن ثالثــــة مـــضـــادات حــــيـــويـــة
شـائـعـة االسـتـخدام.ووجـدوا أنه
فـــيــمــا اجلــرعــات الـــكــبــيــرة من
ضادات احلـيوية أبـطأت معدل ا
تطويـر البكـتيريـا مقاومـة فإنها
أدت أيـضـا إلى ظــهـور بـكـتـيـريـا
ذات قوة أكـبر ما يـعني أن لـديها
ؤلف مـعدل تـكـاثـر أعـلى. وقـال ا

تــــتــــســـــبب في وفــــاة  10مالي
شــخص سـنــويــا بـحــلـول الــعـام
.  وكانت أبحاث سابقة قد2050
أظـهـرت أن تـنـاول جـرعـات أكـبـر
ضـادات احليـوية قـد يبطئ من ا
من قـدرة البـكـتيـريـا على تـطـوير
ــــــقـــــاومـــــة ومع ذلـك لم يـــــول ا
اهــتــمــام لــطــريــقــة تــأثــيــر هــذه
اجلرعـات الكبـيرة علـى التركـيبة
العامة للميكروبات. ودرس فريق
مـن الــبــاحـــثــ في بــريـــطــانــيــا

{ بــــاريس),أ ف ب) - أظــــهـــرت
دراســـة حـــديـــثــة أن اســـتـــخــدام
ـــضـــادات جـــرعــــات أكـــبـــر من ا
ــعـاجلـة احلــيـويــة في مـحــاولـة 
قاومة األدوية تنامية  شكلة ا ا
قــــد يـــؤدي إلى تـــقــــويـــة بـــعض
الـــبـــكــــتـــيـــريــــا. ووصـــفت األ
ـــتـــحـــدة مـــقـــاومـــة مـــضــادات ا
يكروبات بأنها (واحد من أكبر ا
الـــتــهـــديــدات الـــتي نــواجـــهــهــا
ي) ويـــتــوقع أن كـــمــجـــتــمـع عــا

صـورا قالت إنهـا تظهر فـهدا أعيد
إلـى األسر في قـفـصه لكن الـعـديد
مـن مـستـخـدمي وسـائـل التـواصل
االجــتـمـاعي أعـربـوا عن شـكـوكـهم
بـــشــأن تــاريــخـــهــا ومــا إذا كــانت

الصور أصلية.

يـــصــور اســتــعــادة أحــد الــفــهــود
الـهاربة يظهر مـجموعة من خمسة
كـالب عــلى األقل تــثــبت احلــيــوان
عــلى األرض وتـعـض رقـبـته فــيـمـا
يـحـاول الـفهـد مـقاومـتـها. ووزعت
حـديـقة احلـيـوانات في وقت الحق

بـالهرب وتـعريض الـسكان لـلخطر
مـن خالل عدم تـنبـيهـهم في الوقت
ـــــنــــاسب.وأعــــلن مــــســــؤولــــون ا
مـحـليـون بـعد ذلك تـوقـيف خمـسة
أشــخـاص يـعـمــلـون في احلـديـقـة
ـن فيهم مـديرهـا العام مـشيرين
إلـى أن الشرطة فـتحت حتقـيقا في

احلادث.
وذكــرت وسـائل إعالم صــيـنـيـة أن
فــريـق بـحـث كـان يــتــعــقب الــفــهـد
الـــثــالث بــعــد الــعــثــور عــلى آثــار
مـخالب يـعتقـد أن احليوان خـلفها
األحـد ونشرت كالب ومظـلة تعمل
بالطاقة في البحث عن هذه القطط
الـكـبـيـرة. كـذلك واجـهت احلـديـقة
انــتــقـادات بــسـبب مــقــطع فـيــديـو

{ شـــنـــغـــهــاي (أ ف ب) - هـــربت
ثـالث فهـود من حديـقة سـفاري ما
أثـــار مـــوجــة من احلـــمــاســـة بــ
مــــســـتـــخـــدمي االنــــتـــرنت الـــذين
شــاركــوا صــورا ومـقــاطع فــيــديـو
لـــهــذه احلــيــوانــات الــتي رصــدت
وهـي تتجول في مـزارع للشاي في
ـــنــطــقــة. وأفــاد ســـكــان مــديــنــة ا
هـانـغـتشـو في الـبدايـة بـأنهم رأوا
فــهــدا طــلـيــقــا  ولم تــقـر حــديــقـة
الــسـفـاري بـهـربه إال بـعـد انـتـشـار

اخلبر.
وأوضــحت احلــديـقــة إنـهــا أخـرت
إصــدار بــيــان عـام لــتــجــنب إثـارة
الـذعر لكنـها تعرضت لـهجوم عبر
اإلنـترنت ألنها سمحت للحيوانات

غــارسـيــا نــقـطــة جــذب لـلــســيـاح
الذين يرغـبون في تـسلق الـبركان
الـضـخم وهـو أحـد ثالثـة بـراك
نشـطـة في غـواتيـمـاال ويـقع على
مـســافـة  25 كـيــلـومــتــرا فـقط من
جـنــوب الـعـاصــمـة. بـدأ غــارسـيـا
أوال خــبــز الــبــيــتــزا عــلى جــانب
اجلبل في العام  2013 في كهوف
صــغـــيــرة عــثـــر عــلــيـــهــا بــ
الـصــخــور.وقـال غــارســيـا
الذي انـتـشـرت شـهرته
عـــــــبــــــــر وســـــــائل
الــــــــــــتــــــــــــواصـل
االجـتــمـاعي (لم
أبع كميـة كبيرة
فــي األيـــــــــــــــــــام
الــــــقـــــلــــــيــــــلـــــة
األولــــــى).وفــــــي

األســـابــــيع األخـــيــــرة مع إطالق
بركـان بـاكـايـا صخـورا مـنـصـهرة
بــانــتـــظــام بــدأ غــارســـيــا طــهــو
الــبــيــتــزا مــبــاشــرة عــلى احلــمم
تحركـة التي اقترب بـعضها من ا
راكز احلـضرية. وقـد تكون هذه ا
ـهـمة مـحـفـوفـة بـاألخـطـار نـظرا ا
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إلى أعمـدة الرمـاد الـبركـاني التي
تــنــبــعث فـي الــســمــاء من فــوهــة
باكـايـا وتـشكل تـهـديـدا للـقـروي
.وقال فيـليبي ألدانا وهو احمللي
أحد الـسـياح الـذين أتـوا لتـجـربة
البيتزا التي يـخبزها غارسيا (إن
طهو البيتزا في جمر البركان أمر
مــــــذهل وفــــــريـــــد مـن نـــــوعـه في
العـالم). أمـا كـيـلت فـان مـيورز
وهـو سـائـح هـولـنــدي فـقـال
(مـجــرد الــتـفــكــيـر في أنك
ستـأكل شـيئـا مـطبـوخا
عــلى حــمم بــركــانــيـة
أمـر سـخــيف لـكـنه
ــــكـــــنك أمـــــر ال 
رؤيــته إال هـــنــا
فــــــــــــــــــــــــــــــــي
غواتيماال).

{ نــيــوريـورك  –وكــاالت - بــيــعت
لـوحــة لـلـفـنـان اإلسـبـاني الـشـهـيـر
بــابــلـو بــيــكـاســو بــأكـثــر من مــئـة
مـلـيـون دوالر في مـزاد بـنـيـويورك.
رة اخلامسة التي وتـعدّ هذه هي ا
يـبـاع فيـها عـمل لـلرسـام والنـحات
ـبـلغ مـكـون من تـسـعـة بـيــكـاسـو 
أرقــــام.واشــــتـــرى أحــــد جـــامــــعي
الـتحف الفنـية لوحة امـرأة جالسة
قــرب نــافـذة (مــاري-تـريــز) مــقـابل
مبلغ  103.4 مليون دوالر اخلميس
بعد  19 دقـيقة فقط من عرضها في
دار مـــــزادات كـــــريـــــســـــتـــــيـــــز في
نـيـويورك. وقـالت الدار الـرائدة في
مـزادات األعمال الفنـية إن (اللوحة
قـــيّــمت بـ  90 مـــلــيـــون دوالر أمــا
ــبــلـغ فــهــو قـــيــمــة رســوم بـــاقي ا
وعـمـوالت. وكـانت الـدار تـتـوقع أن
تـباع لـوحة بـيكـاسو بـ  55 مـلـيون
دوالر فـــقـط). ويــؤشـــر هـــذا الـــرقم
الــكـبـيـر عــلى رواج سـوق األعـمـال
ـا يـبـعث عـلـى االرتـياح الـفـنـيـة 
بــعــد عـام مـن عـدم الــيــقـ في ظل
وبـاء كورونا. وقالت بوني برينان
رئـيـسـة دار مـزادات كـريـسـتـيز في
ـتـحـدة وفــقـا لـلـبي بي الــواليـات ا
ــعـــرض مــؤشــر سـي إن (جنــاح ا
عــلى عـودة األمـور إلـى طـبـيــعـتـهـا
بـشكل حـقيقـي ورسالة مـفادها أن
سـوق الـفـنون عـادت إلى مـسـارها.
ـعرض اسـتمرار كـما يـؤكد جناح ا
مــا حتـظى به أعـمــال بـيـكـاسـو من

أهـمـية وشـعبـيـة). وقد ولـد الفـنان
اإلســـــبــــانـي عــــام  1881 وتـــــوفي
عــــــام 1973. وكــانت لـوحـة امـرأة
جـالسـة  قرب نـافذة والـتي تصوّر
شـابـة تدعى مـاري-تريـز والتـر قد
بـيعت قبل ثمـاني سنوات في مزاد
بــلندن مقابل  44.8 مـليون دوالر -
ـــبـــلغ الــذي أي بـــأقل من نـــصف ا
ـرة حــقـقــته اخلـمـيـس.وهـذه هي ا
اخلــامـســة الـتي يـبــاع فـيــهـا عـمل

لـبــيـكـاسـو بـأكـثــر من مـئـة مـلـيـون
دوالر وهـو مـا لم يـتحـقق إال لـعدد
قــلــيل جــدا من الــفــنــانــ بــيـنــهم
األمــــريـــكي جــــاكـــســــون بـــولـــوك
والـهــولـنـدي فـيـنـسـنت فـان جـوخ
واإلجنــلــيـزي فــرنــسـيس بــيــكـون.
وتــتــصــدر لــوحـة نــســاء اجلــزائـر
قـــائــمـــة أغــلى مـــبــيـــعــات أعـــمــال
ــبـلغ 179.4 بــيــكــاســو الـفــنــيــة 
مـــلــيــون دوالر عــام 2015. وكـــانت

آخـر لـوحـة فـنـيـة بـيـعت بـأكـثر من
مـئـة ملـيـون دوالر هي لوحـة أكوام
الــقـش لــلــرســام الــفــرنــسي كــلــود
مــونـيه والــتي أجنــزهـا عـام 1890
واقــتــنــاهـا أحــد جــامــعي الــتـحف
الـفنـية مـقابل  110.7 مـلـيون دوالر
فـي نيـويورك عام 2019. وهذه هي
ـــرة األولى مـــنــذ ســـنــتـــ الــتي ا
ئة يـتخطى فيها عمل فني حاجز ا
مليون دوالر منذ بيع لوحة مونيه.
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ـمــثـلـة فــاتن فـتـحى ـوت ا غــيب ا
ـشهـورة بنـادية العـراقيـة صباح ا
امـس األحـد إثــر تـدهــور حـالــتـهـا
الــصـــحــيــة حــيث أصـــيــبت حــيث
اصــيـبـت بـفــايـروس كــورونـا مــنـذ
اضى ومع تـدهور شـهـر نيـسـان ا
حـالـتـهـا دخـلت إلى غـرفـة الـعـنـاية
ـــركـــزة. وأعـــلـــنت ابـــنـــتــهـــا مى ا
مــحـــروس وفــاة والــدتــهــا حــيث
كــتـبت في تـدويـنـة عــبـر حـسـابـهـا
عـلى (فيسـبوك) (مامـا انتقلت إلى
رحــمـة الـله تـعــالى.. أرجـو الـدعـاء
لـهـا وقـراءة الـفـاحتـة عـلى روحـهـا
الــــطـــيــــبـــة.. إنــــا لــــله وإنــــا إلـــيه
راجــــعـــون) فــــيـــمــــا تـــلــــقى أدهم
مـحـروس ابن الـراحـلـة  الـتـعازى
مـن أصـدقــائه لــوفــاة والــدته عــبـر
حـسـابه االلـكـتروني. وبـدايـة شـهر
ايــــار اجلـــارى كـــانـت االبـــنـــة مي
طــــالـــبت مـن اجلـــمـــيـع بـــالـــدعـــاء
لــوالـدتـهـا بــالـشـفـاء الــعـاجل بـعـد
تـدهور حالـتها الـصحيـة ودخولها
ــركـزة وكــتــبت (يـارب الــعــنـايــة ا
بـحق األيام الـصعـبة الـلى شافـتها
فى حـــيــاتـــهــا تــشـــفــيــهـــا وتــقــوم
ـة بــالــسالمـة يــارب أمى ست كــر

الكثيـر من األشخاص لالسـتمتاع
بتـجربـة تـناول الـبيـتزا اخملـبوزة
على حرارة بـركانية). فـي مطبخه
ـوقت والــيــدوي الـصــنع يـوزع ا
غارسيا عجيـنة على طبق معدني
ــكــنه مــقــاومــة درجــات حــرارة
تـــصـل إلى ألف درجــــة مـــئـــويـــة
ويـضع عـليـهـا صـلـصـة الـطـماطم
وكمية كبـيرة من اجل وقطع من
البسه اللـحم.ثم يضع غـارسيـا 
الــواقـــيـــة وحــذائه الـــعــســـكــري
البـيـتزا عـلى احلـمم الـبركـانـية.و
بـــعـــد  10 دقـــائـق يـــعــــلن (لــــقـــد
أصــبــحت جـــاهــزة لــكن لــنــتــرك
اجلــ يــذوب أكــثــر). وقــال أحــد
الــســيـــاح فــيــمــا كــانـت تــتــشــكل
فـقـاعـات من اجلـ (تـلك الـبـيـتـزا
تبدو لذيذة جدا!). وأصبح مطبخ

{ ســـان فـــيـــســــيـــنـــتي بـــاكـــايـــا
(غــواتــيــمــاال) (أ ف ب) - يــنــشط
بركـان بـاكـايـا في غـواتيـمـاال مـنذ
شـبـاط بـشـكل مـلـحـوظ مـا يـبـقي
اجملتمعات والسلطات احمللية في
حــــالــــة تــــأهب قــــصــــوى... لــــكن
بــالـنــســبــة إلى دافــيـد غــارســيـا
أصـبـح تـدفق احلــمم الــبــركـانــيـة
نصهرة إلى أسفل سفح اجلبل ا
ثـابة مـطـبخ له.ويقـدم غارسـيا

وهو مـحاسب يـبـلغ من العـمر 34
عامـا بيتـزا باكـايا مـطبـوخة على
ـشــتـعـلـة الـصـخــور الـبـركــانـيـة ا
لــلــســـيــاح والــســكـــان احملــلــيــ
. وقال غـارسيا لـوكالة دهوشـ ا
فرانس برس مـن منطـقة صـخرية
تؤدي إلى فوهة بركان باكايا وقد
حــولــهــا إلى مــكـان عــمــله (يــأتي
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يـعة عباس تلقت الشـاعرة العـراقية الكـبيرة 
عـمارة امـنيـات االوسـاط الثـقافـية واالعالمـية
بـالشـفاء الـعاجل بـعد ان  تـدهورت صـحتـها
مــنــذ لــيــلــة عــيــد الــفــطــر. وقــال مــصــدر ان
ـغـتربـة تـمكث مـنـذ ايام الشـاعـرة العـراقـية ا
ــســتــشــفى في ــركــزة في ا في  الــعــنــايــة ا
ـتـحـدة حـيث تـقـيم). وتـعـد عـمارة الواليـات ا
من ابـــرز االصــوات الـــنــســـويــة االدبـــيــة في
العـراق خالل قرن كـامل واصدرت عددا من

اضي. الدواوين منذ  ستينيات القرن ا


