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طبعة العراق 
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اثــارت الـــهــجــمــات عــلى قــاعــدتي
فـكـتـوريـا داخل مـطـار بـغـداد وبـلد
اجلــويـة الــلـتـ تــضـمــان مـدربـ

ومـسـتشـارين امـريكـيـ واجانب ,
غـضب االدارة االمـريـكيـة واعالنـها
عن تـخصيـص مكافأة قـدرها ثالثة

مــحـاولــة الجـبـار االمــريـكــيـ عـلى
االنــسـحــاب وتـسـلــيم مـا تــبـقى من
الـــقــواعــد الـى الــقــوات احملـــلــيــة),
مــؤكـدين ان (بــغـداد تــقف مـكــتـوفـة
االيــدي وال تــسـطــيع احلــد من هـذه
الــهـجــمـات في ظل انــفالت الـسالح
ووجــود جـمـاعـات تــتـسـتــر بـغـطـاء
عــســكــري لــلــقـيــام بــعــمــلــيــاتــهـا ,
وبـالتالي فـان استمـرار ذلك يضعف
دور الـقـوات احمللـيـة ويعـد انـتهـاكا
لـسيادة الـبالد ولالتفاقيـات الدولية
اخلــــاصـــــة بــــحــــمـــــايــــة االجــــانب
ـــوجـــوديـن داخل تـــلك الـــقـــواعـــد ا
بــطــلب مـن احلــكـومــة).  وضــبــطت
وكـالـة االسـتخـبـارات والـتحـقـيـقات
االحتـادية في وزارة الداخـلية أربع
مـنـصـات صـواريخ مـهـيـئـة لالطالق
في محافظة ديالى.وذكر بيان خللية
اإلعـالم األمني تـلقتـه (الزمان) امس
ـعـلـومـات اسـتـخـبـارية انه (ووفـقـاً 
دقـيــقـة تـمـكـنت مـفـارز الـوكـالـة من
ضـــــبـط اربـــــعـــــة صــــــواريخ نـــــوع
كــاتـيـوشـا مع مـنــصـات مـخـبـأة في
احــد الـبـسـاتـ في مــنـطـقـة زنـبـور
باحملافظة) ,وأضاف ان (الصواريخ
كـانت مـهـيـئـة الستـهـداف قـاعـد بـلد

اجلـــــويـــــة),مـــــشـــــيـــــراً الى انه (
مـعـاجلتـهـا من قبـل خبـراء مـكافـحة
ـتــفـجـرات).وتـعـرضت قـاعـدة بـلـد ا
لـقـصف بثـالثة صـواريخ كـاتيـوشا
تالهـا هجـوم بطائـرات مسـيرة على
مـعـسكـر يضم قـوات أمـريكـية داخل
مـطـار بغـداد الـدولي.وقالت مـصادر
فـي تـــصـــريـح امس إن (واحـــدة من
ـسـيـرات الـثالث اسـقـطت بـالـقرب ا
من مـعـسـكـر فـيكـتـوريـا داخل مـطار
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الـــشــامــلــة مـع االقــلــيـم ومــواجــهــة
ــعـــوقــات والــتــحـــديــات األمــنــيــة ا
ــؤمل  ان واإلرهـــاب عــامــة). ومن ا
يـبـحث اليـوم الـسبت رئـيس االقـليم
نـيـجـيـرفـان الـبـارزاني خالل زيـارته

بـعـد استـهـداف قاعـدة بـلد اجلـوية
بــثالثـة صـواريخ). وتــعـرضت قـبل
اســــبـــوع ,قـــاعـــدة عـــ األســد في
مـحافـظة االنـبار لـهجـوم بطـائرت
.وعـادة مــا تــســتــهـدف مــســيــرتــ
الـهـجـمـات الـسـفـارة األمـريـكيـة في
بــغـداد وقـواعـد عــسـكـريــة عـراقـيـة
تــضمّ أمـريـكــيـ ومـطــاري بـغـداد
وأربـــــــــيل فـــــــــضـال عن مـــــــــواكب
لـوجسـتيـة للـتحـالف. ويأتي اعالن
ـكافأة غداة هجوم بثالث طائرات ا
مــسـيـرة في قـاعــدة يـتـمـركــز فـيـهـا
جــــنــــود أمـــريــــكــــيـــون. وعــــرضت
واشــنــطن اول امس عــبــر بــرنـامج
(مـكـافـآت من أجـل الـعدالـة) الـتـابع
لـلـخـارجـيـة مـكـافـأة قـيـمـتـها ثـالثة
ـعـلـومـات ن يـدلي  مـاليـ دوالر 
عن الـــهــجــمــات الــتـي تــســتــهــدف
مـــصــاحلـــهــا فـي الــعـــراق. وبــرغم
ــنــفــذي تــلك تــنــديـــد احلــكــومــة 
الــهـجـمـات  لــكـنـهـا لم تــتـمـكن من
سـؤولة عنها أما مـعرفة اجلهات ا
واشــنـطن فــتـنـســبـهــا من جـهــتـهـا
لــفــصـــائل مــســلــحــة. وتــأتي هــذه
اخلــطـوة غـداة تـصـعــيـد جـديـد من
سـلحـة. فلـلمرة األولى الـفصـائل ا
ــطـــار بــغــداد تـــعــرّضـت قــاعـــدة 
يـتمركـز فيهـا عسكـريون أمريـكيون
لــهـجــوم بــثالث طـائــرات مـســيـرة
عـــلى مــا أعـــلن اجلــيـش. ويــنــسب
ـفـخـخة سـيّـرات ا خـبـراء تـقـنـيـة ا
ـــــســـــلـــــحــــة  إلـى الــــفـــــصـــــائل ا
ويــشـبــهـونـهــا بـهــجـمــات يـشــنّـهـا
احلـوثـ في الـيمن. وبـاجملـمل فأن
ـصالح الـعـملـيات الـتي استـهدف ا
األمــريـكـيـة في الـعــراق مـنـذ بـدايـة

ـشترك). وفي لـبحث افاق الـتعاون ا
تـسلم الـبارزاني دعوة اضي  آيـار ا
من آل نــهـيـان سـلـمــهـا له الـقـنـصل
الـــعــام لإلمـــارات في أربــيـل أحــمــد

إبراهيم الظاهري. 

الــــرســـمــــيــــة الى االمـــارات  افـــاق
ـشتـرك. وقـال بـيان امس الـتـعـاون ا
ان (الـبارزاني يزور اليوم االمارات 
تـلـبـيـة لدعـوة رسـمـيـة من ولي عـهد
أبـو ظـبي محـمـد بن زايـد آل نهـيان
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عـزا خـبـير اقـتـصـادي ارتفـاع سـعر
صـرف الـعـمـلـة  الى زيـادة هـوامش
ـنفعة للمصارف والشركات  فيما ا
ــركـزي تــصــريــحـات نــفى الــبــنك ا
نـسبت له بشأن حتـديد سعر صرف
الـدينار امـام الدوالر. وعلق اخلـبير
مـحمـد حلو اخلـرسان في مجـموعة
واتـــســـاب  عــــلى ارتـــفـــاع صـــرف
الـــدوالر فـي االســـواق بـــالـــقــول ان
(ارتـفـاع سـعـر صـرف الـعـمـلـة ليس
ـا بـسـبب بـســبب قـلـة الـعـرض وا
ـنــفـعـة لــلـمـصـارف زيــادة هـامش ا
ــــركـــزي والــــشــــركــــات). ونــــفـى ا
تـــصـــريـــحـــات نـــســــبت إلى نـــائب
احملــافظ بـشـأن قـيــمـة سـعـر صـرف
الـــديــنـــار. وذكــر الـــبــنك فـي بــيــان
مـقتـضب ان (نائب احملـافظ إحسان
شـمران الـياسـري ينـفي تصـريحات

والصحـة لـلـمعـلـومات نـسـبت الـيه 
ـتداولة بشأن قيـمة صرف الدينار ا
بـسـعر الـف و 400 ديـنـار) وتـابع
ـــعـــلــومـــات صـــنـــيـــعــة ان (هـــذه ا
اجلـيـوش اإللـكتـرونـية الـتي التـريد
اخلـير لعـجلة االقـتصاد في البالد).

وحـذر رئـيس كـتـلـة الـنـهج الـوطني
عـمار طـعمة من أي مـحاولـة جديدة
لـرفـع سـعـر الـصـرف . وقـال طـعـمـة
فـي بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
ـواقع تـنـاقــلت تـصـريـحًـا (بــعض ا
سؤول رفيع في البنك يذكر فيه ان
الـقـيمـة الـعادلـة لـلصـرف هي الـف
و 400 ديــــــنــــــار لــــــكل دوالر ومـن
ـعـلوم والـواضح ان زيـادة هامش ا
الـربح للمـصارف الطفـيليـة يتعاظم
فـمـثل هـذه مـع رفع سـعـر الـصــرف 
اخلـطوة تـعني اسـتنـزاف مزيدا من
ـصـارف الــعـمـلــة لـتـجـنــيـهـا تــلك ا
اربـاحـا سـحـتًا) واضـاف ان (سـعر
بــيع الــدوالر من الـبــنك كــان بـواقع
1190 دينار لكل دوالر وسعره في
الــســوق 1200 ديــنــار فــأن أربــاح
ـصـارف الـشـهـريـة مع مـعـدل تـلـك ا
تتراوح ب بيع البنك 200 مـليون 

50 إلى 60  مليار دينار شهريًا)

واشـار الى انه (بعـد قرار رفع سعر
الــصــرف إلى 1450 وارتــفــاع بــيع
الــــــدوالر فـي االســــــواق إلى 1500
ــــصــــارف فــــان أربـــــاح ا ديـــــنــــار 
الـوسيـطة تـعاظـمت إلى نحو  300
مـليار دينار شهريًا  وعلى ما يبدو
ــهـد ان هــذا الــتـصــريح يــسـوغ و
لــرفع جـديــد لـسـعــر صـرف الـدوالر
صارف الـذي سيـجعل أربـاح تلـك ا
تـتـضـاعف وتقـارب تـريـليـون ديـنار
شــهـريًـا) ولــفت طـعـمـة الى ان (كل
ـســوغـات الـتي طـرحـهـا الـداعـون ا
ؤيدون لرفع سعر صرف الدوالر وا
لــهـم اتــضــحت عــدم واقــعــيــتــهــا 
فــمــســوغ ســد الـعــجــز النــخــفـاض
أسـعـار النـفط قـد انتـفى مع صـعود
اخلـام إلى مسـتويات غـير متـوقعة
امـا حـجـة دعم الـصـنـاعـة الـوطـنـية
فــهــذا غــيــر واقــعي  الن احلــكــومـة
تـــــمــــنـح إعــــفـــــاءات ضــــريـــــبــــيــــة
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اعـلـنت وزارة الـصـحة والـبـيـئة عن
وصـول دفـعـة جـديـدة من كـبـسـولـة
ـــــــشع لـــــــعالج االورام الـــــــيــــــود ا
الـسـرطـانـيـة  فـيـمـا رصـدت 4320
اصـابـة جـديـدة بـفـايـروس كـورونـا
وشــفــاء  4130 وبــواقع  20 وفــاة
جــديـدة في عــمـوم الـبالد. واوضح
الــذي ـــوقف الــوبـــائي الــيـــومي  ا
اطـلعت علـيه (الزمان) امس الى ان
(عــدد الـفــحــوصـات الــتي اجـرتــهـا
الـوزارة لـعيـنـات مشـتـبه اصابـتـها

بـالـفايـروس بـلغت  46 الـفا  اذ 
رصـــد  4320 اصـــابـــة فـي عـــمــوم
احملـافظات) مـبيـنا ان (الشـفاء بلغ
 4130 وبـواقع  20 وفـاة جـديـدة)
واضــــاف ان ( اكــــثــــر من  22 الف
شـــخص تــلـــقى جـــرعــات الـــلــقــاح
نتشرة ـضاد في منافـذ التلقـيح ا ا
فـي بــغــداد واحملـــافــظــات).واكــدت
دائـرة مـديـنة الـطب الـتبـعـة لوزارة
الــصـحـة عن وصــول دفـعـة جـديـدة
ــشع لـعالج مـن كـبــسـولــة الـيــود ا
حــاالت االورام. وقــال بـيــان تـلــقـته
(الــزمــان) امس (نــعـلـن عن وصـول
شع الى دفـعـة من كـبسـول الـيـود ا
مــســتــشــفى االمل الــوطــني لــعالج
ـبـاشرة االورام والـطب الـنـووي وا
بــــصـــرفه لــــلـــمــــرضى). واغــــلـــقت
الــصـيــدلــيـات في لــبـنــان أبـوابــهـا

احـتـجاجـا عـلى النـقص الـهائل في
األدويــة.ويـعـاني الـنــظـام الـصـحي
مـن االضــطـــرابـــات االقـــتـــصـــاديــة
الـشـديدة الـتي يشـهدهـا لبـنان مـنذ
عـام 2019 . ويـسـتورد لـبـنان أكـثر
ئة من أدويته بالدوالر  من  80 بـا
وفـي كــثــيـــر من األحـــيــان بـــســعــر
مــدعــوم. لـكن الــعــمالت األجــنـبــيـة
ـــركــزي. وقــال تـــنــفــد مـن الــبــنك ا
ــسـتـوردون إنـهم (يــكـافـحـون من ا
أجـل احلصول على االئـتمان جللب
األدويـة). لــكن الـتـقـاريـر تـفـيـد بـأن
الــبـــعض يــخــزنــون األدويــة حــتى
يـتمكنـوا من بيعهـا بسعر أعلى إذا
 رفـع الدعم. ودعـا رئيس حـكومة
تــصــريف األعــمـال حــســان ديـاب
الـلبـنانيـ إلى (الصـبر عـلى الظلم
الـذي يعـانون مـنه أو سيـطالهم من
أي قـرار تـأخذه أي جـهة ويـزيد في
مـعـانـاتهـم).وكان الـبـنك الـدولي قد
اكــد ان تـأثـيــر األزمـة االقـتــصـاديـة
ــتــفـاقــمــة في لــبـنــان قــد يــصـبح ا
كـارثـيا قـريـبا.وقـال البـنك في بـيان
إنـه (ال توجد نهـاية تلوح في األفق
لألزمـة االقتصـادية في لبـنان التي
قــــــد تــــــكـــــون واحــــــدة مـن أســـــوأ
ــالـيـة الـتـي شـهـدهـا االنــهـيـارات ا
ومن الـعالم مـنذ مـا نحو  200عام 
احملــتـمل أن يـكـون أكـثـر من نـصف
سـكان لبنان قد دُفعوا بالفعل حتت

خط الفقر). 

واسـتثـناءات لـدول مثل األردن  بل
نـتج الوطـني الزراعي الذي حـتى ا
اليــكـــلف مــوادا أولــيــة مــســتــوردة
اتــخــذت قــرارات أضــرّت به مــقـابل
الـســمـاح بـاسـتـيـراد مـنـتج اجـنـبي
ــــاضــــيـــة) ــــاثل فـي األشـــهــــر ا
ومـــــضى الـى الـــــقــــول ان ( اغـــــلب
ـراد تطويـرها تـتطلب الـصنـاعات ا
مــوادا أولـيــة مـسـتــوردة وحـيــنـهـا
ـــنــتج اعــلى الن ســتـــكــون كــلــفــة ا
اســتــيــرادهــا مع انــخــفــاض ســعـر
الـديـنـار سـيـزيـد كـلـفـة تـصـنـيـعـها
حـتـى وان فـرضـنـا اتـخـاذ الـدولة ذ
خــطــوات جـــديــة في تــهــيــئــة بــنال
حتـتية للصـناعات الوطنـية وتوفير
مـسـتـلـزمـاتـهـا من طـاقـة كـهـربـائـية
ــنــافــذ وتــفــعــيل والــرقــابــة عــلى ا
الـتـقـيـيس والـسـيـطـرة وغـيـرها من
اخلـطوات) وتـابع طـعمـة ان ( هذه
ـصـارف تـسـتـحـوذ بـطـريـقـة غـيـر ا

شـرعــيـة وال قـانـونـيـة عـلى األربـاح
الــفـاحـشـة  وانــهـا التــسـهم في أي
نـشاط تنموي او اقتصادي ملموس
بالغ من العملة يـسوغ بيعها هذه ا
ؤشرات والسـيما ان كل ا الـصعبة 
ـتنفذين ـصالح ب ا تـوكد ترابط ا
ـشهـد السـياسي ـهيـمنـ على ا وا
ـعـادلـة الــذين يـنـتـفـعــون من هـذه ا
ـة للـشعب) مـؤكدا ان ( مـعدل الـظا
مـايـبـيـعه البـنك سـنـويـا من الدوالر
اليـــــقل عن 50 مــــلــــيــــار دوالر وفق
مــعـدل الـبـيع الـيـومي 200 مـلـيـون
ـــبـــلغ ولــــو كـــان ربع هــــذا ا دوالر 
يـستـخدم في اسـتيرادات مـستـثناة
فان من الـضريـبة ورسـوم الكـمارك 
مـــا تــبـــقى ســـيــحـــقق ايــرادات من
الـضريبة ورسوم الكمارك التقل عن
سـتة تريليونات دينار سنويا  فهل
ـبــلغ واسـتــوفـته حتــقق ربع هــذا ا
.(? ـــضـــاربــ الـــدولـــة من هـــؤالء ا

بــدورهـا  طــالـبت الــنـائــبـة عــالـيـة
رئــيـس الــوزراء وهــيــئــة نـــصــيف 
الـنزاهـة بإيـقاف تهـريب العـملة من
الـعراق عبر رواتب مـوظفي شركات
الـتـراخيص الـنـفطـيـة مشـددة على
ضـــرورة تــســلــيــمـــهم الــرواتب من
ــصـارف احملــلــيــة . وقــالت خـالل ا
نــصــيف في بــيـان امس ان (رواتب
مـوظـفي شـركـات الـتـراخـيص تـزيد
عن  200 مـــلــيـــون دوالر شــهـــريــاً
وهـذه الكتـلة النقـدية الضخـمة تمر
عـبـر أشـخـاص فـاسـدين عـبر وزارة
الـنفط الـى اخلارج) عـلى حد قـولها
. مـشـددة عـلى (عـلى ضـرورة تدخل
رئـيس الـوزراء و الـنزاهـة واإليـعاز
بـــــــــدفـع رواتـب هـــــــــؤالء مـن خالل
الـبنـوك احمللـية  وبـخالف ذلك فأن
مـا يحصل هو نوع من أنواع سرقة
مــــال الــــشــــعب من خـالل تـــهــــريب
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زدوجة ال اسيا وكأس العالم بكرة القدم أمام فريق هونغ كونغ بعد فوز مستحق نـتخب الوطني العراقي مباراته في اطار التصفيات ا خاض ا
باراة على موقع اجلريدة االلكتروني. اضي. تفاصيل ا له 4-1 امام فريق كمبوديا يوم االثن ا

مالي دوالر لالبالغ عن اي هجوم
ضـــد مــــنـــشـــآتـــهــــا في الـــعـــراق .
وتــتـــعــرض الــقــواعـــد لــهــجــمــات
مــتـزايــدة خالل االونــة االخـيـرةة ,
ســواء بــصـواريخ الــكــاتـيــوشـا او
ــفـخـخـة الـتي ـسـيـرة ا الــطـائـرة ا
اضـحت حترج بغـداد امام اجملتمع
الـــدولـي. وبـــحـــسب خـــبـــراء فـــأن

(تـزايـد الـهـجمـات الـصـاروخـية او
فـخخـة على مـقار ـسيـرات ا عـبر ا
الـبـعثـات الدبـلومـاسيـة و القـواعد
الـتي تضم مستشارين اجانب ,بدأ
يــزعج ادارة الـبــيت االبـيض وهـذا
مــا دفع بــرنـامج مــكــافـآت من أجل
الـعدالة التابع للخارجية األمريكية
ه مـكـافـأة قـيـمـتـهـا ثالثة عن تـقـد

مـاليــــ دوالر ألي شــــخص يــــدلي
ــعــلــومــات عن الــهــجــمـات الــتي
تـسـتـهدف مـصـاحلهـا في الـعراق),
واضـــــافــــوا انه (بـــــرغم تـــــنــــديــــد
ـنـفـذي ـســؤولـ في احلـكـومـة  ا
الـــهــجــمــات وعـــدهم خــارجــ عن
الـــقـــانـــون  ,اال انـــهـم يـــواصـــلــون
اسـتهداف الـقواعد العـسكرية  ,في
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الـعـام اجلاري بـلغت  42 هـجـوماً 
والســيـمـا الـسـفــارة األمـريـكـيـة في
بــغـــداد وقــواعــد عــســكــريــة تــضمّ
أمـريكـي ومـطاري بـغداد وأربيل
فـــضـال عن مـــواكب لـــوجـــســـتـــيـــة
لــلـتــحـالف. قــتل فــيـهــا مـتــعـاقـدان
أجـــنـــبــيـــان مع الـــتـــحـــالف وآخــر
عــراقي. وحــدد الــتــحـالـف الـدولي
ــســؤولــ عن اســتــهــداف أرتـال ا
الـدعـم الـلـوجـسـتي في احملـافـظـات
ـتــحــدث بـاسم اجلــنــوبـيــة.وقــال ا
الـتحالف الـدولي واين موراتو في
تـــصـــريـح امس ان (الـــعـــصـــابـــات
اخلـارجة عن القانون تهاجم قوافل
تعـاقدين مـدني يـحاولون مـدنيـة 
ـعدات كـسب لـقـمـة عيـشـهم  وان ا
احملـــــمــــــولـــــة هي لــــــقـــــوات األمن
الـعراقية) ,مـبينا ان (هـناك تراجعاً
كــبـيـراً بـالـهـجــمـات الـتي تـسـتـدف
األرتـــال الـــتي حتـــمـل جتـــهـــيــزات
لــقـواتـنــا في الـعـراق) ,واضـاف ان
(مـعظم هذه األرتال مـحمية من قبل
ـئة قـوات الـعـراقـيـة وان اقل من بـا
ئة منها قد هوجمت واغلب هذه با
الهجمات أدت الى تاثيرات بسيطة
عــلى سـيـر الــعـمـلـيـات) ,مـؤكـداً ان
(الـتحـالف يقدم الـدعم لقوات األمن
فـي حــــمــــايــــتــــهــــا ألرتــــال الــــدعم

دنية).  اللوجستي ا
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مــفـوضي الــهـيـئـة) مــشـيـرا الى انه
ـمنوحة (اسـتناداً الى الـصالحيات ا
ـوجب االمـر الـتـشريـعي لـهـيـئـتـنـا 
رقم  65 لــــســــنـــة  2004 الــــنــــافـــذ
وقــرارات مـجـلس مــفـوضي الــهـيـئـة
وتـعـليـماته وضـوابطه ولـعدم ايـفاء
ــنــصـوص الــشــركـة بــااللــتــزامـات ا
عـليـها في القـرارات آنفة الـذكر الذي
حـال دون امكانـية توقيع مـلحق عقد
الــتـجـديـد مـعـهــا ومـضـيـهـا بـاطالق
خـدمة اجليل الـرابع دون أذن مسبق
ـهام من قـبـل هـيـئـتنـا وكـجـزء مـن ا
ـترتبـة على الهـيئة في والـواجبات ا
تـنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
شترك ـعلومات وحمايـة حقوق ا ا
وضــمـان حـصــولـهم عــلى اخلـدمـات
ــتـطــورة بـجـودة عــالـيــة وبـانـسب ا
ــــومـــة عــــمل كــــافـــة االســــعـــار ود
الــشــركــات وفق االطــر الــقــانــونــيــة
ـا يـضــمن احلـفــاظ عـلى لــلـدولــة و
ــســتــهـلك) ــال الــعــام وحــمـايــة ا ا
مـضيفا ( وبالنـظر لعدم التزام كورك
بـتــنـفـيـذ حـكم مـحــكـمـة اإلسـتـئـنـاف
بـغـداد / الـكـرخ اإلحتاديـة / الـهـيـئة
اإلسـتـئـنافـيـة الثـانـية في  23كـانون
ـــــاضي وقــــرارات مـــــجــــلس االول ا

مــفـوضي الــهـيــئـة ومــضي الــشـركـة
واصـرارها على االستمـرار باخملالفة
بـرغـم الـتـحـذيـرات لـذا فـأن الـهـيـئـة
مـاضية بإتخاذ االجـراءات القانونية
الـالزمــة بــحق الــشــركــة) وتــابع ان
(ذلك جــاء وفــقــا لــعـقــد الــتــرخـيص
ــبـرم مــعــهـا لــتـصــحــيح وضـعــهـا ا
الــقـانــوني وااللـتـزام بــايـقــاف نـشـر
خـدمات اجلـيل الرابع والتـرويج لها
وفـي حـال االســتــمــرار بـاخملــالــفـات
ـثــبـتـة بـحـقـهـا ســتـمـضي الـهـيـئـة ا
بـاالجراءات وفقاً للتسلسل القانوني
بـــــاإلضــــافــــة إلـى حتــــمـــــيل كــــورك
ــال الــعــام مــســؤولــيــة االضــرار بــا
) ولـفت الى انـها ـشتـرك وحـقوق ا
ــشــتـركي كــورك بــأتــخـاذ (تــهــيب 
اإلجـراءات الالزمـة حلمـايـة حقـوقهم
ـبرم مع الشركة وفـقاً لبنـود العقد ا
وان الــــهـــيــــئـــة ســـتــــنـــوه عـن تـــلك
اإلجــراءات لــضـمــان احلــد من تــأثـر
ــشـتـركــ بـاخلـدمـة) مــشـدداعـلى ا
ـرخـصة (ضـرورة إلـتزام الـشـركات ا
كــافــة من قــبل الــهــيـئــة بــالــقــوانـ
والــــقــــرارات الـــنــــافــــذة الــــصـــادرة
ـتـعـلـقـة بـعـمـلـهـا خـدمـة لـلصـالح وا

العام). 
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بـحث رئيس حكومة إقـليم كردستان
مسرور البارزاني مع رئيس الوزراء
الـيوناني كيرياكـوس ميتسوتاكيس
فـي الـعـاصـمـة أثـيـنـا  سـبـل تـعـزيز
. وذكـر بـيان الـعالقـات بـ الـطـرفـ
تــلــقــته (الــزمــان) امس انه (الــلــقـاء
ـــســـتـــجـــدات في الـــعــراق نـــاقش ا
ـنطقة وسبل تعزيز العالقات ب وا
االقـــلـــيـم والـــيـــونــان) واضـــاف ان
(اجلـانب بحثا العالقات ب بغداد
ــنــطــقـة واربــيل والــتــطــورات فـي ا
بـــشـــكل عـــام فـــضالً عـن تــســـلـــيط
الـــضــوء عـــلى تـــهــديـــدات اإلرهــاب
واحلـــــرب عــــلى داعـش ومــــلــــفــــات
أخرى) وأشـار البارزاني إلى (رغبة
االقـليم بدفع العالقات التاريخية مع
الـــيـــونـــان نـــحـــو مـــجـــاالت أوسع
والســيـمـا في قــطـاعـات االســتـثـمـار
والـتبادل الـتجاري) مـعربا عن امله
(بـــزيــارة قــريـــبــة لـــرئــيس الــوزراء

الـيـونانـي الى العـراق). من جـانبه 
اكـد ميـتسوتـاكيس سعـادته (بزيارة
التي وصفها رئـيس حكومة االقلـيم 
بــالــزيــارة الــتــاريـخــيــة واألولى من
نـوعـهـا  كـمـا ابـدى اسـتـعـداد بالده
لــتــعــزيــز الــعالقــات الــثــنــائـيــة مع
االقـليم) وتـابع انه (سـيـقوم بـزيارة
الــعـراق واالقــلـيم قــريـبــاً عـلى رأس
وفـد رفـيع مـن احلـكـومـة الـيـونـانـية

ستثمرين).  وا
والـــتــقى الــبــارزانـي قــبل مــغــادرته
بـلـجـيـكا  رئـيس الـوزراء ألـكـسـندر
دي كـرو وبوناقـشا تعـزيز العالقات
بــ االقــلــيم وبــروكـسل فــضالً عن
تـطورات الوضع فـي العراق. ووذكر
شاكل الـبيـان ان (اجلانبـ ناقشـا ا
والـــعــقـــبــات األمـــنــيـــة في االقـــلــيم
ـنــطــقــة واتـفــقــا عـلى والــعــراق وا
اسـتــمـرار الـعالقـات والـتـنـسـيق في
ـشـتـرك). الـقــضـايـا ذات االهـتـمـام ا
كــمـــا نــاقش الــبــارزانـي مع نــائــبــة
وزيــرة اخلــارجــيـة رئــيس الــوزراء 
تــطــورات الــعالقـة صــوفي ويــلــمـز 

الـتي جتـمع بـ االقـلـيم وبـروكسل
ـــســـتـــجـــدات فـي الـــعــراق وآخـــر ا
ــنــطـقــة عـمــومــاً بـاإلضــافـة إلى وا
تـنـاول العالقـات بـ بغـداد واربيل
وتـــهـــديـــدات اإلرهـــاب ومـــخـــاطــره
واحلــــرب عــــلى داعش  فــــضالً عن
الـعمل عـلى إرسـاء دعائم االسـتقرار
ــنــطـــقــة إلى جــانب والـــسالم في ا
تـسـلـيط الـضـوء عـلى مـلـفـات أخرى
ــــشـــتـــرك. ووجّه ذات االهــــتـــمـــام ا
البارزاني (امتنانه وتقديره لبلجيكا
والــتــحـالف الــدولي عــلى دعــمـهــمـا
لـإلقـــلـــيم فـي احلـــرب ضـــد داعش)
مـشددا على (أهمية مواصلة بلجيكا
في الـتـنـسـيق والتـعـاون مع الـعراق

واالقليم). 
مـن جــانــبــهــا  اعـــربت  يــلـــمــز عن
(خــالص شـكــرهـا حلــكـومـة االقــلـيم
ها كل ما يلزم عـلى تعاونها و تقـد
بعوثيـها البلجيكي من تـسهيالت 

اخلـــاصــ إلى الــعــراق وســوريــا)
وأعــــــربت عـن (تـــــضـــــامـن بالدهـــــا
UI¡∫ البارزاني يلتقي خالل زيارته الى اثينا رئيس وزراء اليوناني امسودعـمهـا وتطلـعها لـتعزيـز العالقات

u  fI  ∫¡«u _«

¥∞ vLEF «Ë 
 œ«u  ezU  ≠ œ«bG

تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنــقل  ان يـــكـــون طــقس
ـنــاطق كــافـة الــيــوم الـســبت فـي ا
صــحـوا والــعــظـمى في بــغـداد 40

مئوية. 
وقـال بـيان لـلهـيـئة تـلـقته (الـزمان)
امـس ان (طـــقس الـــيــــوم الـــســـبت
نـاطق كافـة صحوا  سـيكـون في ا
وال تغير في درجات احلارة  حيث
ســتــكــون الـعــظــمى في بــغـداد 40

مئوية). 
واضــاف ان (حـركـة الـريـاح تـنـشط
وتـثـير مـوجة من الـغبـار في اماكن
عـــدة) وتـــابع ان (طـــقس يـــوم غــد
االحـــد ســيـــكــون مـــشـــابه لــلـــيــوم
الـــســابق  وال تـــغــيـــر في درجــات

احلـرارة). وشهد النـصف الشمالي
مـن الـــكــــرة األرضــــيـــة  اول امس
عـرضاً سـماويـاً فريـداً لكــــــــسوف
الـــشـــمـس. ويـــعـــرف هـــذا احلــدث
بـالـكسـوف احللـقي إذ يتـحرك ظل
القمر فوق قرص الشمس ولكنه ال
ــنــبـــــعث مــنــهـا يــحــجب الــنــور ا

 . تماماً
ــكن وفـي ذروة هــذا الــكـــســوف 
رؤيـة الـقـمر يـحـول الـشمس خالل
مــدة وجـيــزة إلى حـلـقــة مـضــيـئـة
رقـيـقـة مثـل دائرة نـار في الـسـماء.
وأتيحت مشاهدة هذا احلدث لعدد
قـــلـــيل من ســـكـــان أعـــلى خـــطــوط
شـمال غرب كـندا وأقصى الـعرض 
شــــمـــال روســــيـــا وشــــمـــال غـــرب

غرينالند.
 وفي الـقطب الشمالي كانت نسبة

ئة. االحتجاب تناهز  88 با

احسان شمران الياسري
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اعلنت هيئة االعالم واالتصاالت عن
ايــقـــاف تــراخــيص خــدمــات اجلــيل
الــرابع لــشــركــة كــورك تــيــلــيــكــوم 
بــسـبب جتـاوزهــا عـلى الـطـيف دون
اذن مـــســـبق مـــشـــيــرة الى اتـــخــاذ
االجـراءات الـقـانـونيـة بـحق الـشـركة
خملـــالـــفــتـــهـــا قـــرارات الــســـلـــطــات
الــقـــضــائــيــة ومــجـــلـــس مــفــوضي

الهيئة. 
وقــالـت الــهــيــئـــة في بــيــان تـــلــقــته
(الــــزمـــان) امـس انه (من مــــنــــطـــلق
الـشـفـافيـة ودور االعالم واالتـصاالت
فـي حــــــمــــــايــــــة مــــــوارد الــــــدولـــــة
وإســتـثـمــارهـا األمـثل وتــنـظـيم هـذا
ا يلبي متطلبات القطاع احليوي و
ـواطــنـ اخلــدمــة ويـؤمن حــقــوق ا
وبناءً على جوالت الرصد ـشروعة  ا
ـسـتـمـرة لـفـرقـنـا الـفـنـية ـيـداني ا ا
اثــبـتت قـيـام كـورك بـاطالق خـدمـات
اجلـيل الرابـع والتـجاوز علـى حقوق
الــطــيف الـتــرددي في مــنـاطق نــشـر
ـوافقات خـدماتـها دون استـحصال ا
االصــولـيـة الالزمـة وخالفـا لـقـرارات
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة ومــجــلس
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مــؤســسـة الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
الــعــلــمي الــعــراقــيــة واصــفــا الــعــراق
ـرجـعـيـة الـتـعـلـيم الـعـالي لـكـثيـر من
الــدول الـعـربــيـة. وقـدم حــمـدان خـمس
مـنح دراسية للطلـبة العراقي في عدد
من الــتـخـصـصـات الـعــلـمـيـة والسـيـمـا
الـتخصص الـطبي  والتمـريض مشيرا
الى أن ( جـامعة عمان األهلية حتتضن
حاليا نخبة مهمة من الطلبة العراقي

ـعـرفة الـذي أظـهـروا جدارة فـي تلـقي ا
والـتـمـيـز) . وأضاف أن (جـامـعـة عـمان
عـــقــدت اتــفــاقــات تـــعــاون مع عــدد من
نـظـيـراتـهـا الـعـراقـيـة لـرسم مـتـطـلـبـات
الـتـنــسـيق في مـجـال الـتـبـادل الـعـلـمي
والـثقافي وتـنميـة بيئـة البحث الـعلمي
ـــشـــتــرك) . وفـي اخلــتـــام وجه عـــبــد ا
الـصاحب (بتـشكيل فريق مـشترك يضم
ــثـلي دوائــر الـدراســات والـتـخــطـيط

من الـــتــهــديــدات الــبــيــولــوجــيــة عــلي
نـفذة مع شـاريع ا الـعامـري نبـذة عن ا
الــوزارة والــوزارات ذات الـعالقــة الـتي
تـــهــدف الـى تــعـــزيــز الـــسالمــة واألمن

البيولوجي للمختبرات البحثية.
كــمـا اســتــقـبل وزيــر الـتــعــلـيم الــعـالي
والــبــحث الــعــلــمي  نــبــيل كــاظـم عــبـد
الـصـاحب رئيس جـامعـة عمـان األهلـية
سـاري أحــمـد حـمـدان غـنـيـمـة ونـاقـشـا
ي واتفـقـا على آلـيـات الـتعـاون األكـاد

نح الدراسية.  تبادل ا
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ورحب عــبـد الــصـاحب بــالـوفــد الـزائـر
الـــذي ضم مــســاعــد رئـــيس اجلــامــعــة
لـشـؤون االعـتـمـاد الـدولي والـتـصـنـيف
أنـس راتب الــسـعــود وأكــد (اســتــعـداد
اجلـانب الـعـراقي لـتـقـد مـنح دراسـية
الـى اجلـانب األردنـي وإدامـة الــتــعـاون
ـــهــني بـــ اجلــامــعـــات والــكـــلــيــات ا
العراقية ونظيراتها األردنية في اجملال
احلـكومي واألهلي على صعيد البرامج
ـي الـــتـــخــــصـــصـــيـــة وإعـــارة األكـــاد
ا يخدم مصلحة البلدين) . األساتذة 
وأوضـح عبد الـصاحب أن ( اجلـامعات
والـكليـات احلكوميـة واألهلية الـعراقية
تــخـضع لــتـقــيـيم إجــرائي لــلـمــسـتـوى
الــعـلـمي واإلداري) الفـتـا إلى ( اعـتـمـاد
سـقــوف زمـنـيـة مـحـددة لـتـأشـيـر األداء

ي) . ومعطيات اجلودة والنشر العا
بـدوره ثمن رئيس جامعـة عمان األهلية
حـالـة الـتـعـاون واالنـفـتـاح الـذي تـبـديه
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والـتـعـلـيم اجلـامعي األهـلي والـبـعـثات
ـلحـقية الـثقافـية الـعراقيـة في عمان وا
ـسـارات واخلـطـوات الــعـمـلـيـة لــرسم ا

للتعاون الثنائي).
WOLKŽ …Ëb½

ونـظــمت الـكـلـيــة الـتـقـنـيــة الـهـنـدسـيـة
وبــالـتـعــاون مع دائـرة صـحــة الـنـجف
نــدوة عــلــمــيــة تــوعــويــة عن لــقــاحـات
ڤـيروس كـورونـا وفعـاليـتهـا واهمـيتـها
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أعـلـنت وزارة الـتعـلـيم العـالي والـبحث
الـعــلـمي الـشـروع بـتـطـويـر اخملـتـبـرات
الــتــعــلـــمــيــة والــبــحــثــيــة في عــدد من
اجلــامــعـات الــعــراقــيـة بــالــتــعـاون مع
بـــــرنـــــامج احلـــــد من الـــــتـــــهـــــديــــدات
الـبـيـولوجـيـة. وقال وكـيل الـوزارة علي
حـــمـــيـــد الـــشــكـــري في كـــلـــمـــته خالل
االحــتــفــالــيـة الــتي حــضــرهــا رئــيــسـا
جـامعتي بغداد والنهرين الدكتور منير
الــسـعــدي والـدكــتـور عـلـي الـشـاوي إن
مــشـروع تـطــويـر اخملــتـبـرات يــتـضـمن
إعـادة تـأهـيل مـخـتـبـر الـبـكـتـريولـوجي
ــنــاعـة بــكــلـيــة الـطب ومــخـتــبــر عـلم ا
الـبيطري في جامعـة بغداد ومختبرات
عـلم الـفـيـروسـات في جـامـعـة الـنـهـرين
مــشـيــرا الى وجــود ثالث مـراحل تــبـدأ
الكات العاملة في اخملتبرات بـتدريب ا
ـعدات وإعـادة تـأهيـلـهـا وجتهـيـزها بـا
الـالزمــة وكــاشــفــا عن مــشــروع قــريب
إلعــادة تـأهــيل اخملـتــبـرات في جــامـعـة
كـــربالء. وأضــاف أن (وزارة الــتـــعــلــيم
تـولي اهتمـاما خاصـا بالسالمة واألمن
في اجملـاالت الكـيمـيائيـة والبـيولـوجية
مـن خالل جلـــنـــة وزاريـــة أخـــذت عـــلى
تـعلقة عـاتقهـا وضع اإلستراتيـجيات ا
بــبـرامج تــنـفـيــذ الـتــدريب والـتــنـسـيق
وتـــوســـيـع الـــشـــراكـــة مع الـــهـــيـــئـــات

نظمات الدولية). والوكاالت وا
من جـهـته قـدم مـستـشـار بـرنـامج احلد

 w1œU _« ÊËUF² « vKŽ ÊUIH²¹Ë ÊULŽ WF Uł fOz— q³I² ¹ VŠUB « b³Ž

رض . وتضمنت في احلد من إنتشار ا
الــنـدوة الـتي حــضـرهـا عــمـيـد الــكـلـيـة
حــســـنــ غــني احلــســـيــني واســاتــذة
ومـنـتـسـبو الـكـلـيـة وعدد من طـلـبـتـها 
رض عـدة محـاور  فيـها الـتعـريف با
واعـراض االصابة والدور الفعال للقاح
فـي مــنع اإلصـــابـــة  من خالل تـــكــوين
مــنــاعـة في اجلــسم ضــد الــڤـيــروسـات
ــنــاعي . واوضح وحتــفـــيــز اجلــهــاز ا
عـمــيـد الـكـلـيـة أن (إقـامـة الـنـدوة يـأتي
دعـــمــاً لــلـــجــهـــود الــصــحـــيــة في حث
اجملـتمع على أخذ اللقاحات  وإليصال
صـورة صحيحـة عن اللقاحات ودحض
االشــاعـات حـولـهـا  ومــسـانـدة جـهـود
الــــصــــحــــة في هــــذا الــــصــــدد وأشـــاد
احلـســيـني بـجـهـود دائـرة الـصـحـة في
الـتوعية والتثـقيف وإيصال اللقاح الى
أبـناء احملافـظة). مضـيفاً أنه (بحث مع
مــديــر الــتــحـصــ في دائــرة الــصــحـة
إمــكـــانــيــة تــوفــيـــر الــلــقــاح وإعــطــاءه
ـنـتسـبي الـكلـيـة بتـسـجيل اسـمـائهم).
من جــانــبه قــال مــديــر الــتــحـصــ في
دائــرة الـصـحــة واحملـاضــر في الـنـدوة
احــمـد حــمـيـد أن (إقــامـة الــنـدوة يـأتي
ضــــمن ســــلــــســــلــــة من الــــنــــدوات في
ـؤسسـات التعـليمـية  حلث العـامل ا
ارسة دورهم فـيها على أخذ الـلقاح و
الــتــوعــوي  كـشــريــحــة مـثــقــفــة ضـمن
اجملتمع). مطالباً (بضرورة أخذ اللقاح
وعــدم االســتــمــاع الـى االشــاعـات  وأن

جميع اللقاحات آمنة). ≈U³I²Ý‰∫ وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة عمان األهلية

عمان
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في عام  1998 كتب األستـاذ أمير جواد احلـلو في صفحـته األسبوعيـة في مجلة "ألف
بـاء" داعـيـاً إلى أن حتد اجلـوامع واحلـسـيـنـيات من عـلـو صـوت مـكبـرات الـصـوت عـند
كبرات نـابر الدينية مشـيراً إلى أن علو صوت ا األذان وخطب اجلمعـة وبقية ما تبثه ا
ن عمل وسهر ابتغاء لرضى رضى القلب كما أنه قد شكل إرهاقا  قد يلحـق ضرراً 
ـرء وليس الـله وعاد لـبـيته لـيـرتاح وفي األصـل فأن أداء الـفـرائض يأتي من وجـدان ا

كبرات. من علو صوت ا
وفـي نفس التوجه كـتب الصحـفي احمد عبـد اجمليد مـوضوعاً بنـفس السيـاق في مجلة

"صوت الطلبة"
فـي حينهـا تصدى ألمـير احللو الـسيد  الـدوري الذي كان مسـتشاراً في وزارة الـثقافة
واإلعالم فكال له الـكثير من التهم ضـمنها التحريض عـلى اإلحلاد مع غمزه من قناة
أنه "لم يكن منتـمياً للحزب وهو معروف بتوجهـاته الليبرالية". ولم يكن حظ الشاب عبد

اجمليد بأقل من االتهام بـ"الزندقة" من قبل متنفذين مقرب من قادة السلطة.
خـاف كـثر من مـحـبي أميـر احلـلو لـدماثـته وكـتابـاته لـعمق طـرحـها عـلـيه من "حتريض"
الـدوري الذي كـان ضمن الـصف الثـاني من قيـادات حزب الـسلـطة وتـولى مسـؤوليات
ـواطـن خـطـيرة مـنـها مـسـؤول مـكتب احلـزب في مـيـسان حـيث "الحق" الـكـثـير من ا
حـتى رمـقـهم األخـيـر بسـبب عـدم "والئـهم لـلثـورة" وكـان من ضـمن هـؤالء الـذين أصر
عـلى مطاردتـهم السـيد مؤيـد الالمي نقـيب الصحـفيـ احلالي الذي أحـاله إلى محـكمة
عسـكـرية رغم مـرضه...لكـن احللـو كعـادته كـان هادئـاً في تلـقي اتـهامـات الدوري ورد
عليه بكلـمات مقتضبة قال فـيها ما معناه "لست هـنا في معرض الرد على ما كتب عني
من تشكـيك لكن ما أحب اإلشارة له هو أن "السلـطات في محافظة صالح الدين كانت
قـد وجهت بـخفض صوت مـكبـرات الصـوت عنـد أداء الفـرائض لكن الـسيد الـكاتب لم

يتعرض إلجراء هذه السلطات لكنه يستسهل استعراض عضالته مع العبد لله (!!)"
ـؤتمن سـؤول السـياسي ا كعـادته كان احلـلو هـادئاً مـنطـقيـاً في التـصدي لـتهم هـذا ا
وهو قريب مقـرب من الشخص الـثاني في الدولة ويـشتركان في الـكثير من الـتوجهات
ـعتـدلـة ولم يـكن أمـام احمـد عـبد اجملـيـد الـذي صار فـيـمـا بعـد أسـتاذا الديـنـيـة غيـر ا
ـزيد من دعـاوى الـتنـديد لـإلعالم في كلـيـة اإلعالم سوى مـواصـلة مـسـيرته لـيـحصـد ا
ـهم الـذي ذكـرنا بـالـطـرح الـشـجـاع لـلراحل الـكـبـيـر أمـيـر احلـلو والـتـشـكـيك الـشيء ا
ـملـكة العـربيـة السـعودية والزميـل  احمد عـبد اجملـيد هـو أن السـلطات الـشرعـية في ا
ـسـاجـد إلى خـفض صـوت مـكـبـرات الـصـوت عـند أصـدرت تـوجـيـهـاً يـدعـو فـيه أئـمـة ا
الـفرائض إلـى ثلث طـاقـتـهـا وهي بهـذا بـعـد قـرابة ربع قـرن من مـقـتـرح احلـلو تـتـبـناه
مشيرة إلى أن لعلو الصوت ضرر دون اإلشارة إلى تلوث الضوضاء الذي يهدد حياة
ـعامل فـهذا ليس مـوضوعـهم لكن يـبدو أن أهل الـفتوى دن الـكبـيرة وا اإلنـسان في ا
ان في رء باإل في السعـودية أدركوا األثر السلبي لعلو الصوت من حيث انه ال يقنع ا
ـا يلـحق ضرراً صـحيـاً في أحـيان أخرى. ـا قد يـكون مـستـفزاً ور بعـض األحيان إ

ضمون. نوال اصدر الوقف السني عندنا في العراق توجيهات بنفس ا وعلى هذا ا
وإن كـان من مـعـنى إلجـراء يـتخـذ بـعـد ربع قـرن من اقتـراحه من قـبل احـد قـادة حـركة
ـصيـر" ضمـنهم كـردستان القـوميـ العـرب الذين احـترموا "حق الـشعـوب في تقـرير ا
ن تـعـرضوا لـلـسـجن والـتعـذيب في حـقـبتي 1963 ومـا تالهـا والـرقـابـة الـدائـمة من
النـظـام اخمللـوع بـعد إطالق سـراحه من مـعتـقل قـصر الـنـهايـة عام 1969  وكـاتب مثل
احـمـد عبـد اجملـيـد هـو أي بعـد نـظـر وشجـاعـة امـتـلكـهـمـا رجال اتـسـمـوا بـبعـد الـنـظر
ا كانـا يكتبـان داعي إلى جتنب والـوعي بأن الدين لـيسوا كلـيشات جـامدة اللذين طـا

إراقة الدماء والسعي لوحدة الصف الوطني.
كم من الـرجــاالت هـدرت الـشـمـولـيـة طــاقـاتـهم في الـقـدرة عـلى
عـطاء يـبني العـراق ألنهم لـيسوا أتـباعـا أذالء فكانت الـنتـيجة
سقوط نظام التهميش والقمع والترهيب....وعسى أال نواصل
ان نـفس الـهـدر لـطـاقات الـعـراقـيـ بـاسم الـدين... ديـن اإل

بالعقل والوجدان وليس بالقمع والتشهير والتخوين.

تحضر تتسابق االنظمة القانونية الصدار تشريعات تعزز من دور فيً كل دول العالم ا
تخصص وتدعمه بكوادر قانونية متخصصة. القضاء االداري ا

بل وتضـفي على هـذا النـوع من القضـاء حمـاية ومشـروعيـة دستـوية عنـدما تـنص عليه
دن ضمن احـكام الـدسـتور. وتـنظـمه بقـانـون وتنـشيء احملاكم في الـعـاصمـة ومراكـز ا

همة.  واالقاليم ا
صـراحة عـنـدما تـنظـر الى مـقتـرح قـانون لـتـعديل قـانـون مجـلس الـدولة اللـغـاء القـضاء
االداري في العـراق  هـذا القـضاء الـذي  تـاسيـسه مـنذ اكـثر من ثالثـ عـام كقـضاء
مسـتـقل ومتـخـصص وكـان له دور مهم في وضع حـجـر االساس الحـد قـطبـي القـضاء
. ـوظـف ـتـكـون من محـكـمـة القـضـاء االداري ومحـكـمـة شؤون ا ـتـخصص ا االداري ا
ويـكون مـقتـرح االلـغاء مـوجه من محـلس الـنواب فـاننـا نكـون امام كـارثـة قانـونيـة فعـليه
ادة 101  من الدستور ومخالف للمنطق والعقل والقانون.  فهذا االمر مخالف لنص ا
اء ا هو يـفسر ا قتـرح كا ونستغـرب هذا االمر والجند لـه اي مبرر. ثم ان مضـمون ا
بـانه مـاء عـنـدمـا يـقـول نـدعم الـقـضـاء الـعـادي ومـنـحه صالحـيـات اوسع فـي الـقـضـايا
ـنظورة? مـاهو اجلديـد اال تعلمـون ان الوالية الـعامة لـلقضـاء العادي ام هـذا اكتشاف ا
جديـد. نعم الـوالية العـامة لـلقضـاء العـادي لكن احلاجـة القـانونيـة للـقضاء االداري هي

تخصص. التي دفعت اغلب دول العالم الى استحداث هذا القضاء ا
{ عن مجموعة واتساب

بغداد
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منذ االحتالل الـبريطاني للعديد من الدول وخـاصة في منطقة الشرق األوسط  نرى أن
نطقة االستعمـار البريطاني في ذلك الوقت كان عنصرا أساسيا في تقسيم أو تقسيم ا
إلى دول ودويالت وعـلى الـعــكس من ذلك  انـدمـاج بـعـض الـدول مع دول أخـرى. بـعـد
ـيـة األولى بــانـتـصـار دول احلـلــفـاء عـلى حـســاب احملـور  انـتـهـز انـتـهـاء احلـرب الــعـا
ـنطقة حـسب إرادتهم ودون أخذ رأي دول أو الـقوميات الـبريطـانيون الفـرصة لتـقسيم ا
نطقـة  حيث أنهم فعـلته في كردستـان  وتقسيمـها إلى أربعة أجـزاء ذات طبيعة في  ا
معقدة وصعـبة. بريطانيا العظمى كما يطلق عليها كانت وال تزال من أكثر الدول تعقيدًا
 مـع مشاكل داخلـية وخارجـية كبيـرة ألنها اسـتعمار قـد جديد في الـعالم  يعمل من
جانـب واحد  وهذه األعـمال لهـا عواقب سلـبية لـيس فقط عـلى بريطـانيا ولـكن بالنـسبة
ــصــيــر اجملـهــول  مــنــذ تــأســيس الــشـرق األوسـط اجلـديــد في أوائل لــلــبـلــدان ذات ا
تحـدة يد في البلـدان التي تتبـنى سياسات اضي  ولـلمملـكة ا الـعشرينـات من القرن ا
معـظمـها خـاطئـة  لهذا نـشهـد باسـتمـرار حروبـا ومشاكل وفـوضى في دول ذات طابع
ـقراطيـة غير مـكتمـلة. كـان الكورد ضـحية لالسـتعمـار البريـطاني قبل ديكـتاتوري أو د
آسي الـتي يعـيـشهـا الشـعب الـكوردي الـتقـسـيم العـشوائي قرن من الـزمان. مـن أهم ا
لـبلـدهم إلى أجزاء ذات طـابع أيديـولوجي وعرقي خـاص. في تركـيا الـدولة لألتراك وفي
إيران للفـرس وفي العراق وسوريا الدولة لـلعرب والكور  مواطنـون  من الدرجة الثانية
في تلك الـبلـدان  تدين هـذه االنقـسامات بـسيـاسات بـريطـانيـة غامـضة وغـير مـسؤولة
 في اآلونة األخيرة  نـرى بوادر فتح صفحة جديدة للعالقـات البريطانية الكوردية على
تـمثلة في إقليم كوردستان. شـتركة لبريطانيـا العظمى وكوردستان ا صالح ا أساس ا
تعد زيارة رئـيس الديبلوماسي البريطاني دومينيك راب إلى أربيل واالجتماع مع رئيس
إقـليم كـوردسـتـان مـؤشـرات علـى حسن الـنـيـة في تـطـويـر العالقـة بـ أربـيل ( هـولـير)
 ولـندن بـعد قرن من اجلـمود بـ اجلانـب الـكوردي واإلجنـليـزي. وشمـلت زيارة وزير
ـشاركـة وفد بـريـطاني كـبـير تـطمـيـنات بـ اجلانـب اخلـارجيـة البـريـطاني إلى أربـيل 

ـستـقبل الـقريب. شـاريع السـياسـية واالقـتصـادية في ا للـمضي قـدما في الـعديـد من ا
رحب نيـجيـرفان بـارزاني رئيس إقـليم كـوردستـان في مؤتـمر صـحفي بـوزير اخلـارجية
الـبريطـاني راب  وأشاد بـالتطـورات األخيـرة في مسار الـعالقات بـ إقليم كـوردستان
وبـريطانـيا  الفـتاً إلى الـتطلـع إلى حتقيق تـقدم في هـذا الصـدد في مخـتلف اجملاالت 
ــتــوقـع أن يــقـوم . من ا ــا يــخــدم أهــداف ومــصــالح الــشــعــبــ
نــيـجــيـرفــان بــارزاني رئـيس إقــلـيـم كـوردســتـان  بــزيـارة إلى
بـريطـانيـا العـظـمى من أجل استـكمـال و تـطويـر العالقـات ب
هـولـيـر ولـنـدن  ووضع خـطط لـتـقـيـيم الـعالقـات اجلـديـدة ب
ـسـتقـبـل و نـسـيان اجلـانـبـ من أجل مـسـتـقـبل أفـضل فـي ا
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اعلن مـحافظ ذي قار احمد غـني اخلفاجي عن انتـظار مصادقة وزارة الـتخطيط على
شـاريع اخلدمية التي جرى اقرارها خالل الـعام اجلاري. وذكر اخلفاجي في بيان ا
ـصادقـة من قـبل الوزارة تـلـقـته (الزمـان) امس  ان (مـشاريـع احملافـظـة في مرحـلـة ا
باشرة بها من قبل الشركات) مشيرا الى ومن بعـدها سيتم االعالن عنها لغرض ا
مشروع ابراهيم اخلليل الذي ان (احملافظـة تمتلك مشاريع استثمارية كـبيرة ابرزها 

باشرة به قريبا). ؤمل ان تتم ا من ا

رصــيـنــة تـخــدم االهـالي والســيـمـا ان
الـعـمل قـائم بإعـداد الـكشـوفـات الفـنـية
من قـبل قـسم الـهـنـدسة بـالـتـنـسيق مع

وزارة الصحة). 
qO¼Qð l¹—UA

كــمـا تــابــعـت شـركــة الـفــارس الـعــامـة
إحــــدى شــــركـــات وزارة الــــصــــنــــاعـــة
ياه ـعادن مشاريع تأهيل محطات ا وا
في مُـحافظة البصرة التي يتم تنفيذها
بــجـهـود مالكــات الـشـركــة الـهـنــدسـيـة
والـفـنـيــة.  جــاءَ ذلك خِالل زيـارة مُـدير

ُهـندس  حـامـد سلـيمـان عـام الشـركة ا
سؤول سـرحـان احملمـدي وعدد من ا
فــيـهـا إلى مـواقع الـعــمل في مُـحـافـظـة
الــبــصــرة لإلطالع ومُــتـابــعــة األعــمـال
ُعوقات التي تُواجهها والوقوف على ا
ـا يـضـمن ُـنـاسـبـة  ووضع احلــلـول ا
ســيــر الـعــمل وفـق الـبــرنــامج الــزمـني
طلوبة ُواصفات ا ُـخطط لهُ وضِمنَ ا ا
شاريع شاريع من ا حـيث تُعتبر هذه ا
ُـهـمـة واإلسـتـراتـيـجـيـة في اخلـدمـيـة ا
ُــحـافـظــة الـتي تُــسـهم في الــنـهـوض ا

بـالــواقع اخلـدمي لـلـمُـحـافـظـة وتـوفـيـر
ُـواطـنــيـهــا. والـتـقى أفــضل اخلـدمـات 
مُدير عام الشركة خِالل الزيارة بالنائب
ُـــحـــافظ الـــبــصـــرة الـــذي أشــاد األول 
بــكـوادر الـشـركـة الــهـنـدسـيــة والـفـنـيـة
وأثـنى على إدارة مشاريع البصرة وكُل
مـا تُقـدمه من أعمـال أثمـرت عن حتقيق
ــشــاريع الــتي نــسـب إجنــاز في هــذه ا
سـتخـدم مُحـافظـة البـصرة بـشكل كـبير
جــداً كــمــا الـتــقى بــقــائم مــقــام قــضـاء
الـهارثة والذي قام بـطرح عدة مواضيع

ياه في البصرة bIHð∫ مدير عام شركة الفارس خالل تفقده محطات ا

 وصـوت مـجـلس الـوزراء عـلى تـكـلـيف
سـبـعة مـسؤولـ جـدد لوحـدات ادارية
فـي ذي قـــار. وقــــال مـــصــــدر بـــديـــوان
احملـــافــظـــة  ان (اجملــلس صـــوت عــلى
تــكـــلــيف عــبـــد الــله حــامـــد عــبــد الــله
قـائممقام لقضاء الـبطحاء ومنير طاهر
مــسـلم قـائـمــمـقـام الـنــاصـريـة ومـهـدي
شـناوه منشد قائممـقام لقضاء الفجر)
مـؤكـدا ان (اجملـلس صـوت ايـضـا عـلى
حـيــدر غـالب عـبـد الـهـادي قـائـمـمـقـامـا
لـقضاء الشطرة وحـسن كاظم قائممقام
لـــقـــضـــاء الـــغـــراف ونـــعـــيم خـــمـــيس
قـائممقام اقـضاء الدواية وعلي صالح

محمد قائممقام لكرمة بني سعيد).
l¹—UA  WFÐU²

واعـدت االمـانة الـعـامة جملـلس الوزراء
ــتــلــكــئــة ــشــاريع ا ــتــابــعــة ا خــطــة 
ــتــوقــفـة في ذي قــار.وقــال الــنـاطق وا
الـرسمي بـاسم االمانة حـيدر مـجيد في
تــصــريح امـس ان (خــطــة  اعــدادهـا
ـتـلـكـئة ـتوقـفـة وا ـشـاريع ا ـتـابـعـة ا
لـلوقوف عـلى أهم العقـبات التي حتول
ـومتـها ومعـاجلتهـا بالتـنسيق دون د
مـع اجلـهـات الــرسـمـيــة ذات الـعالقـة)
ـتــابــعــة أثــمــرت عن واشــار الـى ان (ا
افـتــتـاح جـسـر الـنـصـر وتـأهـيل طـريق
الفجر  –آل بدير والوصول إلى مراحل
مــتــقـدمــة في مــشــروع مـاء اإلصالح –
اجلـــبـــايش بـــعـــد أن تـــمـت عـــمـــلـــيــة
الـتــشـغـيل الـتـجـريـبي من أجل إجـراء
الــفـحـوصـات عـلـى الـشـبـكــة الـرئـيـسـة

والــفـــرعــيــة). في غــضــون ذلك  انــهت
مـحافـظة بغـداد اعمـال التبـليط حليي
الـسالم والـزهـور في نـاحـيـة اللـطـيـفـية

التابع لقضاء احملمودية.
وقـال مـدير بـلـدية الـلـطيـفـية اسـمـاعيل
لـفتـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس إنه
(بــتـوجـيه مــبـاشـر من احملــافظ مـحـمـد
جـابر العطا ومتابعة ميدانية من مدير
بــلــديـات احملــافــظــة يـاســر الــقــريـشي
اجنـزت بـالـكامـل اعمـال االكـسـاء حليي
الـــزهـــور والـــسالم واعـــمــال الـــرصف
ــقــرنص وكــذلك اكــتــاف اجلــانــبـي وا
طـريق الشارع العـام حلة - بغداد ورفع
االنــقـاض وتــشــجـيــر الـســاحـات بــعـد
اكــمـال مـنـظـومـة الــسـقي ضـمن خـطـة
شـرعت بـهـا احملافـظـة لـتطـويـر مـناطق
اطـراف العـاصمة) مـؤكدا (اسـتحـصال
مـوافـقة احملـافظ على اكـساء احـياء 14
تـمـوز والـقادسـيـة واخلـضراء واحلي
الــــصـــنــــاعي وكــــذلك حــــيي الــــزارعـــة
والــعـسـكــري الـواقـعــ خـارج احلـدود

البلدية). 
مـن جانبه  اكـد مدير نـاحية الـلطيـفية
احـمــد سـلـيم فـيـاض ان (احملـافـظـة في
طـور اعداد الـكشوفـات الفـنية لـلشروع
بـإنـشـاء شـبـكـة مـجـاري وتـبـلـيط حلي
الـــنــفط وذلك بــتـــنــســيق الـــعــمل بــ
مــديـريـة الـبـلـديـات واجملـاري) مـشـيـرا
الـى ان (الـــعـــطــــا وافق عـــلـى انـــشـــاء
ــوذجي في الــنــاحــيــة  مــســتــشـــفى 
كــونـهـا بـحـاجـة الى مــؤسـسـة صـحـيـة

ـيـاه وسُـبل تـخُص صـيـانـة مـحـطـات ا
ــشــاكل احملـيــطـة بــهـا كــون هـذه حل ا
ـيـاه الـشـرب ولـهـا احملـطــات خـاصـة 
ُــواطــنـ مــســاس مُــبــاشــر بــحــيــاة ا
ـــشـــاريع اخلـــدمــيـــة األخـــرى الــتي وا
ــشــاكل بـــالــقــضــاء تُـــســاهم في حـل ا
وحتـس اخلـدمات فيه فـيما أكـدَ مُدير
عــــام الـــشــــركــــة اإلســـتــــعـــداد الــــتـــام
واإلمـكانـية الـكبيـرة للـشركـة في تنـفيذ
ــــشـــاريـع لـــدعم جــــمـــيع األعــــمـــال وا

اخلدمات في مُحافظة البصـرة .

ناشدتها وإيعازه لفرق النظافة هندس أحمد اخلوام إلستجابته السريعة  تتقدم (الزمان) بالشكر واإلمتنان إلى مدير عام بلدية الرصافة ا
واطن سكان القيام بحملة عاجلة إلفزاغ الشارع 71 محلة 101 البتاوي من األتقاض والنفايات برغم مصادفة أمس اجلمعة وتدعو ا

ناطق كافة إلى التعاون مع أجهزة البلدية في وضع النفايات في أماكنها وعدم رميها في الشوارع أو ترك أنقاض البناء بعد إجناز األعمال. ا
هندس رسول هادي حس مسؤول صيانة كهرباء البتاوي والسعدون إلستجابته الفورية مساء األربعاء إلصالح عطل كاد كما نشكر ا

ذكور ومواصلة العمل صباح اخلميس دون كلل أو ملل. بارك الله فيهم. يتسبب بحريق في الشارع ا
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ـا يـؤهـلهـا; لـتـفعـيل الـتـبادل الـثـقـافي ب عـودة احليـاة 
البلدين مـشيراً إلى أن العراق بدأ بعـودة احلياة الثقافية
ومنها افـتتاح مـعرض الكتـاب وهو مؤشر عـلى انحسار
الوباء والسـعي لتهيئة برامج عمل لتـنفيذها ب البلدين).
 وقـال الـوزيــر (لـيـست هـنـاك أيـة قـيـود لـتـفـعـيل وتـطـويـر
العالقـات والـتعـاون الـثقـافي بـ البـلـدين ونحـن بحـاجة
تـحدث باسم إلى أن نـبدأ بـاجلوانب الـعملـية).  وأشـار ا
اخلـارجيـة اإليرانيـة إلى أنَّ (هنـاك مشـتركات ثـقافـية ب
ـســرح والـسـيـنـمـا الـبـلــدين نـسـعى إلى تــطـويـرهـا في ا
والــشيء الـذي يـحــد من ذلك هـو ظــروف الـوبـاء وحتـويل
هذه األفـكـار إلى مـشاريع عـمـليـة وأنَّ الـتـعاون الـثـقافي
والـفني بـ البـلدين سـيسـهم في التـقارب بـ الشـعب

وسـنـوفـر األرضـية الالزمـة لـذلك ونـؤهـلهـا لـيـتـعرف كال
ـعـالم احلـضـاريـة للـبـلـد اآلخـر).  وطلب الـشـعـب عـلى ا
اجلانب اإليـراني فـتح تدريـجي لـلمـراقد الـديـنيـة مشـيراً
إلى أن (الـســيـاحــة الــديـنــيــة لـيــست بــحـاجــةٍ إلى دائـرة
ا تتـعلق برغـبات السـياح اإليرانـي لزيارة حـكوميـة وإ
قدسة والـنجف والكاظمية). ـقدسة في كربالء ا راقد ا ا
واتفق اجلانـبان على استئـناف تطوير هـذه العالقات بعد
أخـذ الــلـقـاح وعــودة احلـيـاة إلى طــبـيـعـتــهـا وأنَّ هـنـاك
مذكـرة تـفـاهم في هـيـأة الـسـيـاحـة السـتـئـنـاف الـسـيـاحة
ــعـدل مـحــدود مـراعــاة لـظـروف الـديـنــيـة بــ الـبــلـدين 
ـراقـبة لالشـتـراطـات اجلـائـحة وهـنـاك لـقـاءات مـتـكـررة 

الوضع ومراجعة جلنة الصحة والسالمة.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اسـتقـبل وزير الثـقافـة والسيـاحة واآلثـار حسن ناظم في
قر الوزارة وفداً إيرانياً برئاسة الناطق مكتبـه الرسمي 
بـاسـم وزارة خـارجـيـة اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة في إيـران
سـتـشار في سعـيـد زادة ومـعاون الـسـفيـر االيـراني وا
ـــســتـــشــار وزارة اخلـــارجـــيــة اإليـــرانـــيــة رضـــواني وا
الـسـيـاسـي لـلـسـفـيـر اإليـراني في بـغـداد.  وجـرت خالل
الـلـقـاء مـنـاقـشـة الـعالقـات الـعـراقـيـة اإليـرانـيـة سـيـاسـيـاً
كن واقتـصـادياً وأمـنيـاً وثـقافـيـاً وتنـاول األفكـار الـتي 
من خاللـها جـمع الطـاقـات ب الـبـلدين لـتـحقـيق عالقاتٍ
ثــقــافــيـةٍ وفــنــيـةٍ وحــضــاريـةٍ تــشــمل اقــامـة الــعــديـد من
الــفـــعــالـــيـــات الــثـــقــافـــيــة.  كـــمــا جـــرى بــحـث عــددٍ من
شـاريـع الـثـقـافـيـة ومنـهـا اقـامـة أسـابـيع ـوضـوعـات وا ا
ثقـافـيـة وفنـيـة مـشتـركـة بـ الـبلـدين وأعـمـال موسـيـقـية
وسينمـائية وأدبية وفي حـقول مختلـفة تسهم في تعريف
الـــشــعــبــ بــحــضـــارة كال الــبــلــديـن. وأكــد نــاظم عــمق
الـعالقات احلـضاريـة والثـقافـية الـتي جتمع بـ البـلدين.
وقــال إنَّ (الــعـراق وإيــران جتــمــعـهــمــا عالقــات ثـقــافــيـة
وهنـاك رغبة كـبيرة في تـعميق وحـضارية وفـنية مـشتركـة
فضالً عن الـسيـاحـة الديـنيـة التي تـأثرت هـذه العالقـات 
مؤخراً بـسبب جائـحة كورونا). وتـابع (نسعى إلى زيارة
ــقـتـرحــات إلى طـهــران في تـمـوز عـمـل قـريـبــاً وتـبـادل ا
ـا في شهـري التاسع والـعاشر إلقـامة أسـابيع ثقـافية ر
وأكـد الـسـيـد الـوزيـر عـلى أنَّ أخـذ الـلـقـاحات يـسـهم في
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واصـل الــشــركـــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات
الـتعدينية إحـدى شركات وزارة الصناعة
ـعادن ومن خِالل مصنـع الثغـر التابع وا
لـها والواقع في مُحـافظة البـصرة جتهيز
لحي ادة احمللول ا شركة نفط البصرة 
ُــبــرم بـ وعــلى وجــبــات وفـق الــعــقــد ا

اجلانبيـن .
ُــهــنــدس : وقـــالَ مُـــديــر عــام الــشـــركــة ا
ريـــاض جــاســم كــاظـم في بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (مالكـات مـعـمل إنـتـاج
ـلحـية في مـصنع الـثغـر قامت احملـاليل ا

بـتجـهـيـز شـركـة نفـط البـصـرة بـالـوجـبة
ــلـحي بـكــثـافـة اخلـامـســة من احملـلـول ا

75 وبكمية 3 غم/سم2.1 متراً مُكعباً
والـذي يُستـخدم في حقن وإصالح اآلبار
الـنـفـطـيـة) الفــتـاً إلى ان (الـشـركـة سـبق
وان أبـرمت عـقد سـنـوي لـتـجهـيـز شـركة
نـفط الـبـصـرة بـكـمـية  350 مـتـراً مُـكعب
لـحي يـتم جتـهـيـزها من مـادة احملـلـول ا
عـلى شـكل وجـبات حـسب حـاجـة اجلـهة
ُـستفـيـدة). ونــوه الى ان (معـمل إنتاج ا
ـلـحـيـة يُـنـتج أيـضـاً احملـلـول احملـالـيل ا
ـــلـــحي ذات الـــكـــثـــافــة 1.18 غـم/سم3 ا

ـشـراق لـلـنـهـوض بـواقـعـهـا ومـشـاريع ا
ُـدن الصنـاعية والسُـبل الالزمة لـتفعيل ا
دورهـا في إنعاش القـطاع الصـناعي كما
عـوقات القـائمة وسُبل َ إسـتعراض ا و
ُتـاحة لدعم ُمـكنـة وا تـذليلـها واآللـيات ا

شاريع السابقـة . الشباب وتنفيذ ا
َ وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس انه (
الـتــأكـيــد خِالل االجـتــمـاع عــلى ضـرورة
ُـحـافـظـات مع وزارة الـصـنـاعـة تـعـاون ا
لــــتـــــقـــــد ودعـم اخلــــدمـــــات فـي هــــذه
ُتـواجدة ُـحافـظـات وشركـات الـوزارة ا ا
فيـهـا وتـوفيـر مـادة الـكلـور مـحـليـا لـرفد
ــاء في بــغـداد واإلســتـغــنـاء عن دوائـر ا

اإلستيـراد).
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وتـــرأسَ اخلــبـــاز اجلـلــســة اإلعـتــيــاديـة
الــثـالــثــة لـهــيــئـة الــرأي لــلـعــام اجلـاري
ديرين ُستشارين وا بحضور الوكالء وا
الـعــامـ في مــركـز الــوزارة والـشــركـات
ـلـفـات ُـنـاقـشــة عـدد من ا الــتـابـعـة لـهــا 
ُـتعلقـة بعمل شركـات الوزارة والفقرات ا
ـطـروحــة عـلى جــدول أعـمـال اجلــلـسـة ا
ُـناسـبة وإتـخاذ الـقرارات والـتوصـيات ا

بشأنهـا . 
وأكــدَ الـوزيـر في مُـسـتـهل اجلـلـسة عـلى
ضـرورة التصرُف بحكمة وإتخاذ قرارات
ُـــجـــابــهـــة كـــافــة صــائـــبـــة ومــدروســـة 

الـتـحـديــات  مُـشـيــراً إلى ان (احلـكـومـة
احلـاليـة واجهت مـلفـات مُـثقـلة بـالفـساد
ـشــاكل والـتــرهُل حتــتـاج إلى إتــخـاذ وا
قــرارات حـــاســـمـــة وســـريــعـــة وقـــابـــلــة
للتطبيق)  الفتاً إلى ان (شركات الوزارة
حتـتاج إلى وضع رؤيـة واضحـة لتـغيـير
واقـعـهـا احلــالى نـحـو األفـضل من خِالل
الـــتــعــاون مع الـــقــطــاع اخلــاص إلعــادة
ُــتــوقـفــة بــأســلـوب ـصــانع ا تــشــغـيـل ا
ُـشــاركـة أو اإلســتـثـمــار  وأوصى بـأن ا
ُدراء العام بـإعداد ملفات حول يـقوم ا
ُــتـوقـفـة في شــركـاتـهم ووضع ـعـامل ا ا
شـاكل التي ُعـاجلـة ا ُـقتـرحـة  احلـلول ا

تُعيق تشغيلهـا).
وجــــرى خِالل اجلــلـــســة عـــرض فــقــرات
جـدول األعـمـال لـلـمُـنــاقـشـة والـتـصـويت
صـانـع من جـديد ومـنـهـا إعـادة تـقيـيـم ا
ُماثلة بعملها صانع غير ا وفك إرتباط ا
 وتــخــصــيص ورشــة أو مـســاحــة غــيـر
ُـحـافـظـات لـدعم مُـسـتـغـلـة في بــغـداد وا
ُـصادقة اخلـريجـ الشـباب حيـث تمت ا
عـلى تـوصـيـات الـدراسـة الـتي اُعـدت من
قِــبل فــريق بــرئـاســة مُــسـتــشــار الـوزارة
لشؤون التنمية على ان يتم تشكيل جلنة
ُتعلقة بتخصيصها كما لوضع اآللـيات ا
ؤشـرات الكلفوية ُصادقة على ا وتـمت ا
ـعـروضـة من قِـبل الـدائـرة االقـتـصـادية ا

وضــرورة قـــيــام الـــتـــشــكـــيالت الــعـــامــة
ــرتــبــطــة بـهــذه الــوزارة كــافــة بــعـرض ُ ا
ـؤشـرات الـكـلـفـوية عـلـى مجـالس إدارة ا
الــشـركــات الـعــامــة لـغــرض مُـنــاقــشـتــهـا
ُـنتـجاتـها وتـفادي أي خـسارة قـد حتدُث 
ــسـؤولـيـة وسـتـتـحــمل مـجـالس اإلدارة ا
الــكــامـلــة عن بــيع مُــنــتـجــاتــهـا بــأقل من
تكـاليفها الكُلـية كذلك جرى خِالل اجللسة
ُـرقم ( 2013/17 ) ب مُـنــاقـشــة الـعـقــد ا
الـشـركـة الـعـامـة لـلـصـنـاعـات الـنـحـاسـيـة

وشـركـة هـورمــيـسـا اإلسـبــانـيـة حـيث 
اإلتــفــاق عــلـى تــشــكــيـل جلــنــة مــركــزيــة
لـلـتـفـاوض مع هـيـئــة الـتـصـنـيع احلـربي
ُعـلـقة ـشاريـع والعـقـود ا ُـناقـشـة كافـة ا
ُـصـادقـة عـلى الـضـوابط بـاإلضـافـة إلى ا
الـتي وضـعـتهـا شـركـات وزارة الـصـنـاعة
ـعـادن بـخـصـوص إعـتـمـاد آلـيـة شراء وا
ـواد األولــيـة وإدراجــهـا ضِــمنَ الـنــظـام ا
ُـــخــــصص ــــبـــلـغ ا الــــداخـــلـي وإطالق ا
ألغـراض الـبحـث والتـطـويـر كـأمـانات في
ـــنـح هـــيـــأة الــــبـــحث مـــركـــز الــــوزارة 
والـتطويـر الصنـاعي مبلغ ( 100) مـليون
ديـنار لتمويل بحـوثها في مجال السالمة
ـهنية عـلى ان تُقَيم وتُـوحد وتُعرض من ا
قِـبل هيأة البحث والتطوير ويتم الصرف
بـشروط وإشـراف من خِالل جلنـة مركـزية

في مركز الـوزارة .
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ال حـــدود يــــتـــوقف عـــنــــدهـــا الـــفـــكـــر
ــكن ان يــتــوقف اإلنـــســاني فــكــيـف 
ي عــراقي يـــتــخـــصص بــرؤيــة اكـــاد
ـغـربـيـة خـاصـة ـمـلـكـة ا بـحـثــيـة عن ا
ـغـرب العـربي عـامة في كـتابه ودول ا
ؤلف "هشام القيسي" ان يضع حاول ا
ي عـنوانا مـثيرا  تـضمن اسم االكاد
األســـتــاذ الـــدكــتــور مـــحــمـــود صــالح
الــكـروي  وحتـته وضع عـبـارة " رؤيـة
غاربي " عراقية في الشأن السياسي ا
ـــؤلـــفـــات تـــفـــتـح أبــواب مـــثل هـــذه ا
يـة عـراقـية الـتـعـريف بـنتـاجـات أكـاد
احـتـرفت الـتـخصص الـعـلـمي واحملدد
جـــغــرافـــيــا فـــالــواضـح ان  األســتــاذ
متخصص بالـنظم السياسية الـكروي 
 ولـكنـه صب جل اهتـمامـاته البـحثـية
طـيــلـة ثالثـة عـقـود ونـيف عـلى الـشـأن
ـغاربي  حتى بات أي  باحث عراقي ا
ــكــتــبـته  او عــربي  يــســتـعــ به  و
الـعـامـرة  للـتـعرف عـلى بـواطن األمور
في قـراءة مـتـعـمـقة لـلـتـاريخ  ومـقـارنة
ـسـتـقبل  ... مـع الواقع  السـتـشـراف ا
مـثل هـذا الـكتـاب  اجـد احلـاجة مـلـحة
النـتشارها  وتعميـمها على الكثير  من
ــيـة الــعـراقــيـة الــشـخــصـيــات االكـاد
لتكون شهادات فخر  واعتزاز لألجيال
ـقــبـلـة  تـوثق  سـيــرة عـلـمـاء الـفـكـر ا
الـسياسي في عـراق اليوم  وتؤكد في
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الـغــد ان هـذا الـبـلـد  غـني  بـثـروة  من
عرفة . اهل الفكر  وا

ــؤلف في كــتــابه الــســيـرة  يــتــنــاول ا
الـعلمـية لألستـاذ الكروي صـديق عمر
تــعـرفت عـلـيه مـنـذ عـام  1987 وجـدت
نــفـسي اطــالع سـيـرة شــهـدت الـكــثـيـر
وحـ أحـاول  عرض مـنـهـا شـخـصـيـا
ـضمـونه الشـيق  اتابع هـذا الكـتاب 
تـــلك احملــطـــات الــبـــراقــة من عـــمــرنــا
ـــــشـــــتـــــرك  فـي الـــــعـــــمل  اإلعـالمي ا
كـمـوظـفـ في  وزارة االعالم  قـبل  ان
يـغـادرهـا األسـتـاذ الـكـروي الى الـعـمل

ي . االكاد
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لـــذلـك تـــتـــجـــدد الـــتــــســـاؤالت  في كل
صـفـحـات الكـتـاب عن الـفكـر اإلنـساني
في جتـربة شخصية عـراقية  استطاع
لحقية اإلعالمية من خالل عمله  في  ا
ــغــرب  ان يــتــعـــامل مع الــواقع  فـي ا
الــسـيـاسي واجملـتــمـعي واالقـتـصـادي
وسـبـر اغـواره  وحـ تـعامـل مع هذا
عـلومات  ثم االنـطباعات اخلـزين من ا
ـيـة مـتـفـتـحـة  بـلـورت بـعـقـلـيـة اكـاد
مــفــكـرا عــراقــيــا جـعــلت  الــكــثــيـر من
ـغــربـيــة تـعــيـد نــشـر الــشـخــصـيــات ا
بـحوثه  ودراسـاته في مخـتلف وسائل
ــغــاربـيــة  مـنــهــا  مـا نــشـره االعالم ا
ــعـروفـة عـبـد ــغـربـيـة ا الــشـخـصـيـة ا

الـقــادر االدريـسي تـعـلـيـقـا عـلى  بـحث
ــضـمــون الـقـومي بــعـنــوان "  ابـعـاد ا
الـعربي في فكر عالل الـفاسي "  ليقول
ـغـاربـية االدريـسي في جـريـدة الـعـلم ا
فكر في   9/5/2009بـانه  قد  فوجـئ 
ـغـرب بـهـذا الـعمق عـراقي يـكـتب عن ا
ـصداقية والنزاهـة الفكرية واألمانة وا

العلمية .
 تــضــمن هــذا الــكــتــاب  الــكــثــيــر  من
الـشهـادات التي  نقـلت عن شخـصيات
ـيــة مـرمــوقـة عــراقـيــة وعـربــيـة اكــاد
ومـغاربـية   لـكني اتـوقف عـند كـلمات
هــذا الــعــمالق في  تــاريخ االدريــسـي 
ــــغــــربي   الــــصـــــحــــافــــة  واالعـالم ا
عروفة ليقول والشخصية السياسية ا
 مــثل  هـذه الـكــلـمـات  بــحق  األسـتـاذ
ــا يــحـقـق  هـذا الــتالحم الــكــروي   
ــصـيــري  في الـفــكـر  اإلنــسـاني أوال ا
وفي  حلـمـة العـالقة الـقـوميـة الـعربـية
ثـانيا  وانتقاء الكـلمات  بعبارات غير
 طــنـانـة اال انـهـا مـعــبـرة بـقـوة وعـمق
ي  مـصـداقا   لـلـفـكر الـسـياسي اكـاد
الـــذي يــطــرحـه األســتــاذ الـــكــروي في
كـتبه  ودراساته  فـالعمق فـي التعامل
ي حــالـة مـطـلـوبـة مع الــبـحث االكـاد
ولــيـست مــفـتــرضـة الن الـتــعـاطي  مع
الـظواهر فقط حترم الباحث  من حرفة
كـتــابـة الـتـاريخ  لـذلك حــيـنـمـا يـكـتب
ـغـاربي األســتـاذ الـكـروي عن الـواقع ا
ــنـــهــجـــيــة وتـــاريــخـه الــســـيــاسـي  
يـة  كان ألسـاتذته مـثل اسـتاذنا اكـاد
ــــرحـــوم صــــادق األســـود الــــعالمــــة ا
ــــتــــخــــصص فـي عـــلـم االجــــتــــمـــاع ا
الـسـيـاسي أثـرا فـيهـا    مـا يـؤكـد تلك
الــعالقـة الــتـرابــطـيــة مـا بــ صـنـوف
ـا ولـد قـدرة الــعـلـوم  الـســيـاسـيــة  
الـعمق في التـفكيـر  حلفر  كلـمات تقرأ

قبلة  . للتاريخ من األجيال ا
صداقية   وال تأت   الـنقطة الثانية ا
هـذه الكلمة اعتـباطا   فمن دون  توفر

هـمـة األصعب عـند ـعـلومـة   وهي ا ا
الـــبـــاحث احلـــصـــيف مـــثل  االســـتــاذ
الــكـروي  الــتي  تـقــارن بـانــطـبــاعـاته
الـتي  جاء بها  بعد  أعوام عاشها ب
ـغــرب  وتــعــرف عــلى طــبـاعــهم اهـل ا
ا يجعل احد وعاداتهم  وتقاليدهم  
ابـــرز مــعــالم فـــكــره الــســيـــاسي  تــلك
ـصداقية الـتي  جعلت شخـصية مثل ا
نـحه إياهـا  كوسـام فخر االدريـسي  
تــــلـــيـق به  ويـــتــــمــــنـــاهــــا أي بـــاحث
ي   فكيف انـها جاءت  من هذه اكـاد

غربية الكبيرة . الشخصية ا
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الــنـزاهـة الـفـكـريـة  الـنــقـطـة الـثـالـثـة 
وهذه  معضلة يقع في مطباتها الكثير
 من الــبــاحـثــ السـيــمـا من غــيـر اهل
الـبالد  بل هـنـاك مراجـعة مـعـروفة عن
هـذه النزاهة في  االنصاف عند حتليل
ايـة مـدخالت  معـلومـاتـية فـمعـادلة أي
واقف واراء مسبقة فـكرة ومقارنتها 
 لــلـبــاحث  جتــعـله يــقع في مــثل  هـذا
ــطب  االمــر الــذي جنح بـه األســتـاذ ا
الـكـروي بامـتـياز بـشـهادة  رفـيـعة  من

االدريسي .
الـنـقــطـة الـرابـعـة  األمـانـة الـعـمـلـيـة 
وهـي نــــاقــــوس يـــــدق في وجــــدان أي
ا يجـعلـني اضيف ـي   بـاحث اكاد
ـا قاله االدريـسي ان  األستـاذ الكروي
ال يـأخذ أي معلـومة فقط بل يبحث عن
قارنة إلثبات علمية النقل واالقتباس ا
 لــيس  حلــاجــة مـلــحــة في مــنـهــجــيـة
ي  بل فقط كـونه يـريد الـبـحث االكـاد
ـــيـــة بـــاألمـــانــة ارضـــاء  ذاته االكـــاد
الــعـلــمــيـة في  جــمــيع بـحــوثــته الـتي

اطلعت عليها .
 يـــقع الـــكـــتــاب في  185صـــفـــحــة من
توسط تضمن  سبعة فصول الـقطع ا
 ومـــلــحــقــ  كـــان الــفــصل األول عن
جموعة المح الفكرية ومعطياتها   ا
من  الـسـيرة الـبـبلـيوغـرافـية  لألسـتاذ

قــانــون االنــتــحــار (لــقــد عــرف اإلنــســان
ظـاهرة االنـتحـار مـنذ الـقـدم فقـد عـرفتـها
ــو ولـبت عــشـتـار واشــنـونـا قـوانـ ار
وشـريـعـة حـمـورابي ولـقـد حـرمت قـواعد
الـشريـعـة اإلسالمـيـة االنـتحـار واعـتـبرت
مـجرد الشروع فيه معصية واالنتحار من
صطلحات التي اختلف فيها الكثير من ا
الـفقهاء ولكنهم عـبروا عنه بقتل االنسان
ـادة (408) من نـفـسه و قــــــــــــد نـصت ا
قـانون العقـوبات العراقي رقم 111 لـسنة
ة التحريض على1969 عدل على جر  ا
االنـــتـــحـــار حـــيث نـــصت عـــلى يـــعـــاقب
بـالسـجن مـدة ال تزيـد عـلى سبع سـنوات
من حرض شخصا او ساعده باي وسيلة
عـلى االنـتــحـار اذا  االنـتــحـار و تـكـون
الـعـقــوبـة احلــبس اذا لم يـتم االنــتـحـار)
ـة ـادي جلـر فـالـركن ا ولـكن شـرع فـيـه 
الــتــحــريض عــلى االنـتــحــار يــتــكـون من
فــعـــلـــ  اســـاســ هـــمـــا  الـــتــحـــريض
ـسـاعــدة فـالـتــحـريض هــو عـبـارة عن وا
ـــة لـــدى الــشـــخص خـــلق فـــكـــرة اجلــر
وتــدعــيم هــذه الــفــكــرة كي تــتــحــول الى
ـة بــحـيث تـصـمــيم عـلـى ارتـكــاب اجلـر
يـوحي الى الفاعل بارتكـابها وبذلك يقوم
الـتحـريض حتى اذا اقـتصـر دور اجلاني
عـلى حتبيب فـكرة االنتـحار لديه وتـقوية
عــزمه وبث روح الــشــجــاعــة واالقـدام او
نتحر على االنتحار و يقوم ة ا بشد عز
الـــتــحــريض بــكل ســـلــوك من شــانه دفع
ـنـتـحـر الى الـفـعل دون حتـديـد أسـلوب ا
مـع او صـيغـة محـدده ويقـوم االنتـحار
عــلى عــنـصــر نــفـسـي خـالص امــاالــفـعل
ساعـدة ويقصد بـه تسهيل الـثاني فهـو ا
االنـتـحـار وتـقـد الـوسـائل الـتي تـسـهل
ــكن ان تـكـون وســيـلـة حتـقـيــقه ولـذلك 
ـسـاعدة مـعـنـويـة  كـمـا لـو اقـتـصر دور ا
ـــســـاعــد عـــلى الـــنــصـح واالرشــاد الى ا
ـادة ــنــتـحــر عن كــيــفــيــة اسـتــعــمــال ا ا
السـامـة  وكمـيـتهـا او ان يـقدم لـلـمنـتـحر
إرشـادات ومعلومات عن كيـفية استخدام
الـتيار الكهربائي في االنتحار و قد تكون
ساعدة مادية كما لوقام بتسليم وسيلة ا
نتحر وقيام اجلاني بفتح الـبندقية الى ا
نـتحر  وان هذه الـتيار الـكهربائـي على ا
ة من اجلرائم العـمدية و يجب ان اجلـر
تـتـحـقق الـنـتـيـجـة وهي االنـتـحـار أي ان
يـزهـق الـشــخص روحه أي يــجب ان يـتم
االنـتحار بـناء عـلى ذلك و تكـون العـقوبة
احلـــبس اذا لم يـــتم االنــتـــحــار وتـــطــبق
ـنــصـوص عـلــيـهـا في احـكـام الــشـروع ا
ادة (30) من قـانون الـعقوبـات العراقي ا
وان قـانـون العـقـوبـات الـعراقي رقم 111
ــعــدل نص عــلى ظــرفـ لــســنــة  1969ا
ـــة الــــتـــحـــريض عـــلى مـــشـــددين جلـــر

ادة 2/408 األول اذا كـان االنـتـحـار في ا
ـنـتـحـر نـاقص االدراك او اجملـنى عـلـيه ا
اإلرادة كـتحريـض شخصـا على االنـتحار
وهو حدث لم يبلغ الثامنة عشر من عمره
نـتحر فاقد االدراك او  والـثاني اذا كان ا
اإلرادة امـا جلنـون او عاهـة في العقل او
بـسـبب كـون الـشـخص في حـالـة تـخـديـر
نـتجت عن مـواد مـسكـره او مواد مـخدره
أعطيت له قسرا او على غير علم منه بها
ـة التـحـريض علـى االنتـحار تـعتـبـر جر
من اجلـرائم العمدية ويتـطلب لقيامها ان
يـكون اجلـاني قد اتى فـعل التـحريض او
ـساعـدة علـى االنتـحار قـاصدا من وراء ا
نتحر على االنتحار أي تكون ذلك حـمل ا
إرادة اجلـــــاني قــــد انـــــصــــرفـت الى دفع
الـشـخص الى االنتـحـار بـازهاق روحه  
ـشـرع الـعـراقي لم يـعـاقب عـلى فـعل ان ا
االنـتـحـار او الــشـروع في االنـتـحـار اذ ال
شـروع في فـعل مــبـاح  كـذلك ال  يـتـصـور
االشــتـــراك  وان مــعــظـم الــتــــشـــريــعــات
اجلـنائية تذهب الى نفي الصفة اجلرمية
عن فـعل االنـتــحـار والـشـروع فـيه  وعـلى
ـشرع الـعراقي وضع الـرغم من ذلك فان ا
نـص خــاص يــجــرم أفــعـــال الــتــحــريض
ــســـاعــدة عــلـى االنــتــحـــار  ولــغــرض وا
ة االنـتحـار جند ان تتم الـوقاية مـن جر
ـتـسبـب او احملرض مـعـاقـبـة اجلـاني ( ا
ــة مـجـرد ـسـاعــد )عـلى هــذه اجلـر او ا
قــبــول نـــشــاطه اجلــرمي ســواء حتــقــقت

بغداد-حن حامد 
االنـتحار هو الـفعل الذي يتـضمن تسبب
الـشـخص عــمـدًا في قـتل نــفـسه. يـرتـكب
االنـتـحـار غــالـبًـا بـســبب الـيـأس والـذي
كـثيراً ما يُعزى إلى اضطراب نفسي مثل
االكـــتـــئـــاب أو الـــهــوس االكـــتـــئـــابي أو
الـفــصـام أو إدمــان الـكــحـول أو تــعـاطي
اخملـــدرات وغـــالـــبًــا مـــا تـــلـــعب عـــوامل
الـية أو موت اإلجـهاد مثل الـصعـوبات ا
ـشكالت في الـعالقات شـخص عزيـز أو ا
الــشــخــصــيــة دورًا في ذلك. وقــد أوردت
ية بأن نـظمة الـصحة العـا بـيانـــــــــات 
ئة من حاالت االنتحار تسجل ما75  با
بــ مـــتــوســطي الــدخل وســكــان الــدول
نع ـبـذولـة  الـفـقيـرة. وتـشـمل اجلـهـود ا
االنـتحـار تـقـيـيد الـوصـول إلى األسـلـحة
النارية وعالج األمراض النفسية وحظر
اسـتـعـمـال اخملـدرات فضـالً عن حتـس
التـنـمـية االقـتـصـادية. تـخـتـلف الطـريـقة
األكـثر شيوعًا لالنتحار حسب البلد كما
ـدى تــوافـر الــوسـائل. تـرتـبـط جـزئــيًـا 
وتـشمل الـطرق الـشائـعة مـا يلي: الـشنق
ـبـيـدات احلـشـرية والـتـسـمم بـواسـطـة ا
واألســلـــحـــة الــنـــاريـــة.  هــنـــاك مـــا بــ
 إلى مليون شخص تقريبًا800.000
ا ـوتون كل عام عن طريق االنـتحار 
يـجعله عـاشر األسبـاب الرئيـسية لـلوفاة
عدالت أعـلى في الرجال عنه في الـعالم.ا
في الـنساء حـيث أن الذكور أكـثر عرضة
ــقـدار 4-3 لـقــتل أنـفــســـهم من اإلنـاث 
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هــنـــاك مــا يــقــدر بــنــحــو من  10إلى 20
مليون محاولة انتحار فاشلة كل عام.
وهـــذه احملـــاوالت أكـــثـــر شـــيـــوعًـــا بــ

الشباب واإلناث.
 مــشــيـراً الـى حـالــة انــتـحــار من أمــثــلـة
االنـتحـار اجلـماعـي لطـائـفة جـونـز تاون
الدينية عام 1978 والتي انتهت بانتحار

918  من أعضاء معبد بيبولز تيمبل
وهي طـائفة ديـنيـة أمريـكيـة بقـيادة جيم
جـونــز وذلك عـن طـريق شــرب مــشـروب

نكهة العنب اخمللوط بالسيانيد .
ـنتـشرة  أصـبح االنتـحار من الـظـواهر ا
في الـفترة األخيـرة حيث تشيـر التقارير
والـدراسات إلى أنـهـا في تزايـد مـستـمر
وبـدأت تـظــهـر في كل اجملـتــمـعـات حـتى
اجملـتمعـات العربـية التي كـانت ال تعاني
من هـذه الـظاهـرة ولـكـنهـا من الـظـواهر
الـتي حتـاول احلـكـومـات إيـجـاد احلـلول
ــنـــعـــهــا وتـــكـــثــر هـــذه الـــظـــاهــرة في
اجملــتـمـعـات الـغـربـيــة بـشـكل كـبـيـر جـدا

وأحيانا يكون االنتحار بشكل جماعي.
 مــــضـــــيـــــفــــاً رأي الـــــدين اإلسـالمي في

االنـتـحــار حـيث رأي الـدين اإلسالمي في
االنـتحار االنتحار من الكبائر التي تدخل
صـاحبهـا النار وتـخلده فـيها قـال تعالى
في سـورة الـنـساء ((وال تـقـتـلـوا أنـفـسكم
إن الـله كـان بــكم رحـيـمــا ومن يـفـعل ذلك
عـدوانا وظلـما فسـوف نصلـيه نارا وكان
ذلك عـلى الله يسيـرا)) وقال النبي صلى
الـله علـيه وسـلم: ((من قتـل نفـسه بشيء
عذب به يوم القيامة)) وهذا دليل واضح
ة نـتحـر يبـقى يتـعذب بـاجلر عـلى أن ا
الـتي أقدم عـليـها إلى يـوم القـيامـة وبأنه
يـــبـــعث عـــلـــيــهـــا. يـــجـــمع أهل الـــســـنــة
ـنـتـحر الـذي يـؤمن بـالله واجلـماعـة أن ا
تـعالى ومـات هو مسـلم فهـو ال يخرج من
ـوت كافـرا وإذا كان دائـرة اإلسالم وال 
انـتـحاره حتت ظـروف خـارجة عن إرادته
فـالـله تـعـالى قـد يـعــفـو عـنه بـاحلـسـنـات
الـتي كـان يـقـوم بــهـا أو قـد يـعـذبه فـهـذه

األمور من علم الغيب.
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مـــشــيــراً الى اهم األســـبــاب الــتي تــؤدي
لـالنــتــحـار هـي انــعــدام الـوازع الــديــني
ان بالله فـعندما يفتقـر الشخص إلى اإل
تـــعــالى وبــأن هـــنــاك يــوم حــســاب وأن
اإلقـدام عـلى أذيـة الـنـفس مـحـرمـة بـكـافة
األشـكـال والــطـرق ووسـائل مــهـمـا كـانت
صــغـيــرة فـهــذا يــجـعــله يـرى من إنــهـاء
شاكل ـشاكـله وهمـومه. ا حـياته انتـهاء 
وعـيوب النفسـية مثل االكتـئاب أو العزلة
ن واالبـــتــعـــاد عن الــنـــاس فـــكــثـــيــرا 
يـقدمون على االنـتحار يكـون السبب عدم
الــشــعــور بــاألهــمــيــة وبــعـدم رغــبــة من
يــحــيـطــون بــهم بــوجـودهم والــتــعـرض

للضغوطات النفسية اخملتلفة. 
ـشاكل وعيوب االجتماعـية مثل البطالة ا
وعـدم إيـجــاد فـرص عــمل والـفــقـر الـذي
يـخيل لصاحبـه أنه بذلك يتخلص من هم
الـفقـر وخـاصة إذا كـان يـعيل عـائـلته أو
ـشـاكل وعـيوب الـتـفكـك األسري وكـثـرة ا
في األســـرة والــــفـــراغ الـــذي قـــد يـــقـــود
صـاحبه إلى الشعور بعـدم أهمية وفائدة
احلــيــاة لــعـدم وجــود أيــة أهـداف فــيــهـا
تــشــجــعه عــلى الــعــمل واالنــطالق نــحـو
احلـيــاة. تــعــاطي اخملــدرات الــتي تــهيء
لــلــمــدمن أمــورا غـيــر تــعــرف مــا هـو في
ـــــدمن إلى الــــواقع كـــــمــــا أن حــــاجــــة ا
اخملـدرات أحيـانـا وعـدم توافـرهـا يـسبب
ـا له حــالـة نــفـسـيــة وجـســديـة سـيــئـة 
يــــدفــــعه إلى اإلقــــدام عــــلـى االنــــتــــحـــار
لـلــتـخــلص من هــذه اآلالم. تـنــاول بـعض
األنـــــواع مـن األدويـــــة الــــــتـي تـــــســــــبب
الـهلوسـات للشخص وتـخفف له من حدة

تعرف ما هو مقدم عليه.
مـؤكداً ماذكره احملامي محمد مفيد بشأن

ـــــــة ام لم اجلــــــر
ــا لـهـذه تـتــحـقق 
ـــــــــة من اجلـــــــــر
خـطـورة إجرامـية
عــــــلى الـــــفـــــرد و
اجملـتـمع  وان مع

ازدياد حاالت االنتحار في اآلونة االخيره
 فالبــد من دراســة ظـاهــرة االنــتــحـار من
الــنــواحي الــقــانــونــيــة و االجــتــمــاعــيـة
ـة االنـتـحـار  ال تـقل والـديـنـيـة الن  جــر
ـة أخـرى و هي من خـطـورة عـن أي جـر
اسة بـحياة االنـسان وسالمته اجلـرائم ا
والبــد مـن ان تــأخــذ مـــنــظــمـــات حــقــوق
دني دورا االنـسان ومـنظـمـات اجملتـمع ا
مـهـمـا بـوجه هــذه الـظـاهـرة اخلـطـيـرة و
كــذلك احلــال بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســات
الـتربوية و اإلعالمـية ان تأخذ دورها في
وقـايـة الـشـبـاب من االنـحـراف وان تـبـعد
الـشبـاب عن ارتـكاب أفـعـال جرمـيـة بحق
انـفسهـم  ولالسرة دور كبـير في مـعاجلة
صـاب بـامـراض نـفـسـيـة و كذلك الـفـرد ا
احلــال بـالـنــسـبـة لــلـجـانـب  االقـتـصـادي
وفـرص الـعـمل لـلـشــبـاب والـتـخـفـيف من
الــبــطـالـه  سـيــمــا وان  انــتـشــار ظــاهـرة
االنـتـحـار تـنــعـكس سـلـبــا عـلى اجملـتـمع
وتــهــدد تـــمــاســكه  وبــالـــتــالي عــلى اهم
ـتمـثل بالـطاقـة البـشرية و في مـقوماته ا
جــمـــيع مــنــاحـي احلــيــاة االقـــتــصــاديــة
واالجـتــمـاعــيـة وال بــد من الـوقــوف عـلى

األسـبـاب الــتي تـقف وراء ازديـاد حـاالت
االنـتحار ومـنهـا القـلق والكـآبة واخلوف
والـضــغط الــنـفــسي واإلحــبـاط  الــعـنف
االسـري واجلـنـسي. وهــنـا عـلـيـنـا وضع
نع هذه الـظاهرة من خالل الـتدابير حـد 
الـــوقـــائـــيـــة  ويـــعــــمل احلـــد من فـــرص
احلــصـــول عــلى وســائل مـــعــيــنــة مــثل
األســلــحـــة الــنــاريــة أو الـــســمــوم عــلى
الـتقـلـيل منـه.  وتشـمل الـتدابـيـر األخرى
احلـد مـن فـرص احلــصــول عــلى الــفـحم
وإنــــشــــاء احلــــواجــــز عــــلى اجلــــســــور
ومـــنــصـــات مــتـــرو اإلنــفـــاق . وفي هــذا
ـكن أن يـفيـد أيضًـا العالج من الـصدد 
إدمـان اخملـدرات والـكــحـول واالكـتـئـاب
فــضالً عـن عالج أولــئـك الــذين حـــاولــوا
ـاضي وقد اقتـرح البعض االنـتحار في ا
احلـد من فـرص احلـصـول عـلى الـكـحـول
بــاعـتـبــاره اسـتــراتـيــجـيــة وقـائـيــة مـثل
تــخــفــيض عــدد الـبــارات ورغم انــتــشـار
اخلـطوط السـاخنة لألزمـات إال أن هناك
الـقـلـيل من األدلـة الـتي تـدعم أو تـدحض

فعاليتها.
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الـكـروي  فيـمـا  تنـاول الفـصل الـثاني
ــقـــراطــيــة واخلــطــاب الــثـــقــافــة الــد
الـثقـافي  وهناك بـحث  متمـيز عن هذا
ـــــوضــــوع  لـألســـــتــــاذ الـــــكــــروي   ا
ــؤلف  مـقــارنـة بــوقـائع اســتـعــرضه ا
عـراقـيـة مـشـهـودة  وضـمن  تـخصص
ـــؤلف بــ ـــغـــاربي قـــارن ا الـــفـــكــر ا
طــروحــات األســتــاذ الـكــروي  عن دور
ـغـربـية  ـمـلـكة ا الـدين  واحلـكم في ا
وخـصص الـفصل الـرابع  للـحديث عن
ـغـرب رؤيـة الــكـروي لـلـمـعـارضـة في ا
عارضة وكيفية التعامل  ما ب قادة ا
لـكي  في مراحل مهمة  من  والـقصر ا
تــاريــخــهــا الــســيــاسي  امــا الــفــصل
ـغـرب اخلــامس فـكــان عـنـوانـه  " في ا
الـعربي "  تضـمن استعراضـا  لبحوث
الـــــكـــــروي  عن تـــــونـس  واجلـــــزائــــر
ومـوريتانـيا   ولعـلي هنا اتـوقف عند
الـفكـرة التي  طـرحهـا األستـاذ الكروي

عن إجراء  تعديل في  الدستور
ـــوريـــتـــاني تـــضــمـن جتــر ا
االنــقالبـات الــعـسـكــريـة  وهـو
الــــتـــعــــديل الــــذي  اخـــذت  به
ـعـارضـة احلــكـومـة واحـزاب ا
بـــعــد حـــوار اســتـــمــر  ســـنــة
ونــصف مـن نــشـر بــحــثه  في
عــدد تــمــوز لــســنـة 2011 في
ــتـمـيـزة اجملــلـة  الـعـلــمـيـة  ا
اجملــلـــة الــعــربــيـــة لــلــعــلــوم

السياسية / بيروت .
ــــــؤلف الــــــفــــــصل وافــــــرد ا
الـــســادس لــتــحـــلــيل عالقــة
الـعشـق الفـكري بـ الكروي
وعـالل الــــــــفـــــــاسـي هـــــــذه
الـــشـــخــصـــيـــة الــوطـــنـــيــة
غاربية التي اكثر الكروي ا
مـن بحـوثه ومـقاالته عـنـها
ــــؤلف فــــيــــمـــا خــــصص ا
الــفـصل الــسـابع لـتــحـلـيل
ـنـظـور الكـلي لـطـروحات ا

ـلـحـقـ الـكــروي الـفـكـريـة وتـضـمن ا
قاالت التي نشرت عـناوين البحوث وا

له طيلة سنوات ماضية  
 يـبـقى مـن الـقـول ان مثـل هـذا الـكـتاب
كــمــحــاولـة  مــهــمــة في  عــالم الــبـحث
ــا حــاجــة مــاسـة  وال والــتــوثــيق  ا
يـتعـلق باألشخـاص بل  بتاريخ الـفكر
والـثقـافة العـراقية   نـحتاج لالحـتفاء
ـفــكـرين عـراقـيـ  مـخـتـصـ  لـهم
قـــــراء عــــرب  تـــــتــــرجـم مــــقـــــاالتــــهم
ودراسـاتـهم للـغات اجـنـبيـة   تتـعامل
األحـزاب واحلكومات مع مـا ينشر  من
شـاكل  دستـورية طـروحـات  وحلـول  
وسـيـاسـات عـامـة في أنـظـمـة احلكم  
امــا االمــثــولــة األكــبــر  فــهي احــتـرام
الــتــخـصص  فــمــنـذ عــرفت الــصـديق
الــكـروي  يـهــتم  ويـكــتب عن الـشـؤون
ــغـاربـيــة  ومـثل هـذا  االخــتـصـاص ا
الـــدقــيـق  حــالـــة مـــطــلـــوبــة فـي عــالم

ية السياسية العراقية . االكاد
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-1-
ُحْزِنَة شيوع " اخلفوت " والركون الى السكوت !! مِنَ الظواهر ا

لكات ... واهب وا عند فريق كبير من ذوي الفضل وا
-2-

وتى مِنَ األحياء   وانّ اخلفوت يدخلهم  –يا لالسف  –في قائمة ا
ا قال الشاعر : وقد

ليسَ مَنْ ماتَ فاستراحَ بِمَيْتٍ 
َيْتُ مَيتُ األحياءِ  إنّما ا

-3 -
في اللغة العربية يقال للمَيِتِ اذا بَرَدَ : خَفَت 

قال الشاعر :
لم يًبْقَ االّ نَفَس خَافِت 
وَمُقْلة إنسانُها بَاهِتُ 

رثى لها الشامتُ مِما بِها 
يا وَيْحَ مَنْ يرثي له الشَامِتُ 

-4-
عذور على االطالق من يؤثر (اخلفوت) على احليوية والنشاط واحلركة الدائبة ليس 

في ميادين الفكر واألدب والثقافة واحلراك الوطني ...
انّه مغبون ...

وقـد يكـون مـلعـونـاً أيـضا لِـتـقـاعِسِهِ عَن الـنـهـوض بأداء الـواجـبـات التي تـمـلـيهـا عـليه
سؤوليات الدينية والفكرية واألخالقية والوطنية . ا

-5-
انني وبصراحة تامة :

نـاقِم عــلى الـبـاهــتـ اخلـافــتـ ورافض نـزعــتـهم الــراكـنـة الى الــتـشـرنق بــالـصـمت
واجلمود ..

انـهـم مـعــذورون لـو كــانـوا ال يــقـوون عــلى الـتــعـاطي االيــجـابي مـع احلـراك الــفـكـري
عذورين مـتى ما كانوا قادرين على اإلبداع وتقد والثقـافي واألدبي ولكنهم ليسوا 

النتاج النافع 
والسؤال اآلن :

لِمَـنْ يدخـرون ما عـندهم مِـنْ فِكْـر ومعـرفة وثـقـافة ومـا اختـزَنَـتهُ ذاكرتـهم من الروائع
والبدائع ?

وتى في القبور ? هل يدخرون ذلك لِمَن يُجاوِرُهم من ا
ن يـكـتب عـنـهم فـيـضطـر لـوصـفـهم بـأنـهم اخلـامـلـون الـغـارقون في أم يـدخـرون ذلك 

أوحال السلبية ?
-6-

انني شـديد الوطـأة على كُل مَنْ يخـتارُ لنفـسه أنْ يكون من
األصفـار مَعَ قدرته أنْ يـكون الـفائـز في حلـبات الـنهوض

والتنمية واالعمار .

WL «Ë ‰Ëœ
ـواجهـات اجلاريـة في األراضي الفلـسطـينيـة وقطـاع غزة واألحـداث في حي الشيخ ا
اضية من شـهر رمضان  وفي ايام عيد جراح بالـقدس الشرقية في األيـام االخيرة ا
فـزعة ضمن مخطط إجرامي ضد وجعة وا ـبارك حملت الكثيـر من االخبار ا الفطر ا
الفـلسـطيـنـي ارضـا وشعـبا ومـقـدسات  شن الـعدو الـصهـيـوني اجملرم سـلسـلة من
االعـتـداءات الـوحشـيـة  ضد ابـنـاء القـدس الـعربـيـة الـذين كانـوا يـحتـشـدون في حرم
ا اسـفر عدوانهم سجـد األقصى في اللـيالي العـشرة االخيـرة من شهر رمـضان  ا
ـة كبـرى سكت واطـن الـعـزل في جر ئـات من ا اإلجـرامي الى استـشـهاد وجـرح ا
عنيـة بحقـوق االنسان وهـذا شانها ـنظمـات ا ـتحدة وا عـنها اجملـتمع الدولي واال ا
مع كل مـا يـعني الـعالم الـعـربي واإلسالمي االمر الـذي مر دون ان يـأخـذ نصـيبه من
واجهة األهميـة من دول التطبيع والـدول العربيـة واإلسالمية األخرى. من هنـا بدأت ا
مع العدو اإلسـرائيلي الصهيـوني الغاشم على قطاع غـزة والقدس احملتلة واألراضي

الـفـلـسطـيـنـيـة األخـرى.. واصـبح  االمن اإلسـرائـيلـي اليتـحـقق بـعـد الـيـوم بـعد ان 
جتميد الـصراع العربي اإلسرائـيلي من خالل عملـيات التطبيـع اخملجلة وضياع حق
الـشعـب الفـلـسـطـيـني اجملـاهـد. وهـذا مـا جـعل (االنـتـفـاضـة) احلـالـيـة تـكـشف لـلدول
الـعــربـيـة الـتي طـبـعت عالقــاتـهـا مع إسـرائـيل انـهـا (واهــمـة" النـهـا عـرضت اتـفـاقـات
وت احلتمي). اليوم أصبح شعبنا الفلسطيني يدرك جيدا السالم مع إسرائـيل الى ا
أساة احلقيقية في واقعنا العربي هي غياب تصور عربي رسمي واضح ومحدد ان ا
حيث جـعـلوا كل قـطـر عـربي يعـيش في آتـون مشـاكـله وهـمومه الـداخـليـة االمـر الذي
ـا يـجـد فــيه بـعض احلـكـام الـعـرب مـبـررا رسـمـيــا أسـاسـيـا البـتـعـادهم عن الـقـيـام 
يـفـترض ان يـقومـوا به إزاء أشـقائـهم الـفلـسـطيـنيـ وبـاقي األقطـار العـربـية وهـذا ما
جعل أبنـاء هذا البـلد اجلريح يـعانون األمـرين من جراء ما تـقوم به سلـطات االحتالل
غرافي الصهيـوني من قمع وقتل وتخـريب وجتريف ومحاوالت لـلتهويـد والتغيـير الد
 بسـبب تنـكر ومحـو الهـوية الـعـربيـة اإلسالميـة للـقدس الـشريـف وكل ارض فلـسطـ
ؤامرات عـليهم . الـوضع في قطاع أبـناء جلـدتهم لـهم ومساهـمة بعـضهم في تنـفيـذ ا
غزة والقـدس احملتلة واألراضي الفلسـطينية األخرى  خطـير جدا بعد ان ارتفع عدد
الـشـهـداء الى 264 شـهـيـدا واكـثر من 1976 جـريح  وقـصف جـوي وبـري وبـحري
باني والدوائر احلكومية والبد سبب الى دمار اكثر من 500 وحدة سكنية  وتهد ا
مـن تضافر جـهود عربـية رسمـية وشعبـية كبـيرة وفاعـلة ليس في إيـقاف التداعي في
اجلـسد الـعربي بل في مـواجهـة التـحديـات وجتاوزهـا وفي مقـدمة ذلك تـقد أسـباب

العون ألبناء شعبنا الفلسطيني في نضالهم ضد االحتالل الصهيوني الغاشم.
لـألسف الشديـد ان شعـبنـا العربي قـد أصابه اإلحـباط الى درجـة انه غاب تـماما عن
الساحـة وكأن اجلماهير الـعربية التي كانت تـخرج وتزلزل األرض حتت أقدام الغزاة
لم تعـد تمـلك الدافع واحلـافز للـتعـبير عن إرادتـها وامـانيهـا التي اسـتلبت مـنهـا بفعل
تـالقح السيـاسة العدوانـية للـغرب األمريـكي مع تقاعـس األنظمـة العربيـة الالهثة وراء
التطبـيع. مايحصل اليـوم ألبناء شعـبنا الفلـسطيني في غـزة والقدس احملتـلة اليحتمل
دافع قـاوم االبطـال ا ـان يفوح من نـفوس ا السكـوت اكثر خـاصة وان عمق اال
عن ديــنـهم وارضـهـم وعـرضـهم وأصــبح كل فــلـسـطــيـني شــريف يـســتـنـشــقـهـا. وان
ـسلـحة هي قـاومة بـكل إشكـالهـا وفي مقـدمتـها ا الفـلسـطيـنيـ يدركـون جديـدا ان ا
ـة احملتل الـصهيـوني الغاشـم وإعادة أرضهم الـسلـيبة ومـا أطالق اكثر الـسبيـل لهز
من 2000 صـاروخ على بـلدات ومـنشـات الكـيان الـصهـيوني والـرد الفـلسـطيـني هذا
قاومة الـفلسطينـية بهجمات من كان اكثر مايـتوقعه الصهـاينة بعد ان اتسـعت رقعة ا

لـبـنـان وسـوريـة والـضـفة الـغـربـيـة.وزرع الـرعب واخلـوف في
ـــقــاومــة نــفـــوس الــصــهـــايــنـــة اال دلــيل عـــلى انــتـــصــار ا
الـفـلـسـطـيـنـيـة. فـاخلـيـر كل اخلـيـر بـشـعـبـنـا الـفـلـسـطـيـني
ـعـهـودة ـوذج لـلـشـجـاعـة ا اجملـاهـد ولـتـكن وقـفـته الـيـوم 
للـمواطن الفـلسـطيـني الذي يـرفض الذل والـهوان ويرفض

كل أشكال التطبيع..

خـطر االنهيار يـقترب واصبح يـهدد قطاع التـربية والتعـليم في العراق بعـد ازمة كورونا وفشل
منظومة التعليم االلكتروني لسوء التخطيط وغياب تمك االدارة الناجحة.

الـم تـكن ازمــة الـوبــاء ضـربت الــعـالم اجــمع فـلــمـاذا جنــحت دول الـعــالم في اجنــاح الـتـعــلـيم
ـاذا العراق دون الـعالم لم يـوفق في اجناح هـذه التـجربة مع االلكـتروني وتـفاعل الطـلبـة معه و
تـلكـها الـعـراق اذن االزمة ازمـة تخـطيط ـوارد الـتي  ان بـعض الدول ال تـمـتلك االمـكانـيات وا
وغـياب الـرؤية الـواضحـة في ادارة ملف الـتعـليم االلـكتـروني. البـعض يـتسـاءل ان هذه جـائحة
وبـاء وال بـد من الـتعـلـيم االلـكـتـروني وانى اقـول له نـعم لـكن نـنـجح عـندمـا جنـد كـادر تـعـلـيمي
ـتلك مـهـارة في الـقـاء مـحـاضرة نـاجـحـة عـبر متـمـرن في الـتـعـامل مع الـتعـلـيم االلـكـتـروني و
نصات االلكـترونية وينجح عندمـا تكون لدينا وزارة اتخـذت كل التدابير واخلطط التي تراعي ا
ظـروف الطلبـة من الفقراء ومـتوسطي الـدخل كشراء الهـواتف الذكيـة لهم وتوفيـر خدمات النت
دارس الرشاد ختص باجملال االلكتروني وتوظيفهم في كل ا اجملانية فضال عـن االستعانة 
الكـادر التـعـليـمي في كيـفـية الـتعـامل مع احملتـوى الـرقمي ومـا شروط بـثه الن الـتعـليم الـرقمي
يتطلب توظـيف اساليب علمية تسهم في جذب االنتباه للطالب من خالل طرق تقنية في لتشويق
الطالب الـى ان يكمل احملـاضرة بـنحاح تـام. فنـجد اغلب الـطلـبة يـعمل على تـسجـيل احلضور
ـادة العـلـميـة هـنا في الصف االفـتـراضي ويـترك الـهـاتف دون االستـمـاع للـمـحـاضرة وفـهم ا
اخلطر الذي يـهدد مستـقبل االجيال من الـدفعت لـلعام 2020  و2021 حـيث ان مراحل
نـاهج االسـاسيـة في الدراسـة والـتي ستـكـون اغلب مـفردات التـعـليم االبـتدائـيـة لم تسـتـوعب ا
ناهج راحل القادمـة وهذا يشمل الـتعليـم العالي ايضـا التي لم تستـكمل ا منـها حاضـرة في ا
تابعة فردات فيتم التطرق لها بشكل عابر عكس التعليم والتفاعل وا او  وان  تدريس هذه ا
ـعنـية في وزارتـي التـربيـة والتـعلـيم وضع خطـة للـعام الـقادم وهي احلـضوريـة. على اجلـهات ا

همة بتعليم حضوري الن اجتيازها ناهج ا فـردات وا اعادة تدريس ا
ادة دون اسـتيـعاب سيـولد لنـا جيل يعـاني من مشـاكل في  فهم ا
ـناهـج. وهذا يـشمل الـتعـليم العـلمـية  النه لم يـفـهم اوليـات تلك ا
راحل االولى العالي لـلطلبة الـذين التحقوا في الـكليات وهم في ا
والـتي تــعـد االسـاس لــفـهم االخــتـصــاص الـعـلــمي والـتـي تـمـكن
الطالب اجلـامعي من الـعمل بأخـتصاصه في والـدخول في سوق

العمل.
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والـــذي يُــســـتـــخـــدم في مـــعــامـل الــثـــلج
ــلــحي ذات الــكــثــافــة 1.24 واحملــلـــول ا
ويُـسـتـخـدم في إخـمـاد اآلبـار الـنـفـطـيـة)
(مُــشـيــراً في ذات الــوقت إلـى ان مـصــنع
الـثغر يـحتوي عـلى معامل اُخـرى إضافة
لـحيـة تشـمل معمل إلى مـعمل احملـاليل ا
إنــتــاج الـلــبــاد الــبــولـيــمــري اإلســفــلـتي
ويــــخــــتص بــــإنــــتــــاج لــــفـــائـف عــــازلـــة
لـلـرطـوبــــــــــة بـأبـعاد 1×10 م2 وبـسُـمك
ُواصفات القياسية5,4,3,2  ملم حسب ا
ُـنتـجات اإلسـفـلتـية إلنـتاج قـير ومـعمل ا
ر ُـطور وطالء األسـاس البـرا اإلكـساء ا

استك والكات بـاك). وا
من جـــهــــته  شــــاركَ وزيـــر الــــصـــنـــاعـــة
عادن منهـل عزيـز اخلبـاز في اجتماع وا
الـلجنـة العُلـيا لإلعمـار واخلدمات والذي
عُـقـدَ بــرئـاسـة مُــسـتـشــار رئـيس الـوزراء
وحـضور وكيل وزارة الصناعة للتخطيط
ـــدراء الــعـــامـــ في دوائـــر الــفـــنـــيــة ُ وا
ُدن الـصـنـاعـية واإلسـتثـمـارات وهـيـئـة ا
ــالـيــة ومُـديــر عـام دائـرة ووكـيل وزارة ا
ــالـيـة ومُــمـثـلـ عن ـوازنـة في وزارة ا ا

ُحافظـات . ا
وتـنــاولَ االجـتـمـاع مُـنـاقـشـات ومُداوالت
ـوضـوعـات والـقـضـايا حـولّ جُـمـلـة من ا
ُــتـاحـة أبــرزهـا الــفُـرص اإلســتـثـمــاريـة ا
وخـاصةً في شـركات الـفوسـفات وكـبريت لحي &eON∫ صهريج تابع لشركة الصناعات التعدينية تقوم بتحميل احمللول ا

غالف الكتاب
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{ الـــقـــاهـــرة - ا ف ب:  بـــعـــد جنـــاح
دبلوماسي في تهدئة التصعيد األخير
بــ الـفـلـســطـيـنــيـ واإلسـرائــيـلـيـ
اضي يـرى محللون أن مصر الشهر ا
نـطقة تسـعى الى تعـزيز نفـوذها في ا
من خـالل تـــقــد  500مـــلـــيــون دوالر
للـمساهـمة في إعـادة إعمار قـطاع غزة
الـــــذي دمـــــرته حـــــرب األحــــد عـــــشــــر
ـســتـقــلـة في يــومًـا.وتــقـول احملــلـلــة ا
االقـتصـاد السيـاسي سـارة سمـيرشاك
لــــوكـــــالــــة فـــــرانس بـــــرس "ال شك أن
ـــصــري عـــبـــد الـــفـــتــاح) (الـــرئـــيس ا
الـســيـسـي يـرى في مــسـاعــدات إعـادة
اإلعـــمـــار اســــتـــثــــمـــارا في الــــنـــفـــوذ
صرية السياسي سواء عند احلدود ا
ــــــــســــــــتـــــــوى مـع غــــــــزة أو عــــــــلى ا
الــــدولي".ويــــقـــول أســــتـــاذ الــــعـــلـــوم
الـسياسـية بـجامـعة القـاهرة مـصطفى
كامل الـسيد لـوكالة فـرانس برس "هذا
الــتـعــهــد سـوف يــجـعـل صـوت مــصـر
مــــــســــــمـــــوعــــــا داخـل الـــــصــــــفـــــوف
الــفــلـــســطــيــنــيــة".في  18أيــار أعــلن
الـسيـسي تـقد مـسـاعدة قـدرها 500
مـلـيـون دوالر إلى غـزة للـمـسـاهـمة في
إعــادة إعــمــار الــقــطــاع الــذي تــدمـرت
أبـنـيـة كـثـيــرة وبـنى حتـتـيـة فـيه بـعـد
قـصف إســرائـيــلي مــكـثف. وتــوصـلت
إسـرائيل والـفصـائل الفـلسـطينـية إلى
اتــفـاق لــوقف إطـالق الـنــار بــوســاطـة
مـصـريـة دخل حـيـز الـتـنـفـيـذ فـجر 21
أيــار.وخالل الـنـزاع أصــدر الـسـيـسي
تعـلـيـماته إلـى السـلـطـات بفـتح مـعـبر
رفح للسـماح للمصـاب الفلسـطيني
ستشفيات بالعبور لتلقي العالج في ا
ـصـرية. كـذلك أرسـلت مـصر أطـنـانا ا
ــســاعـدات الــطــبـيــة والــغـذائــيـة من ا
لـلقـطاع الـفقـير احملاصـر.ويعـلّق كامل
"بـالتـأكيـد هي (مبـادرة إعادة اإلعـمار)
جـزء من اسـتــعـادة مـصــر لـدورهـا في
ـبادرة الـرئـاسـية في اإلقـلـيم".وتـأتي ا
أعـــقــاب لــقــاءات واجـــتــمــاعــات خالل
ـاضـي بـ دبـلومـاسـي الـشـهرين ا
مـصـريـ ونـظرائـهم من تـركـيـا وقـطر
إلعــادة الـعـالقـات بــ مــصــر وكل من

الــبــلـديـن والـتـي تـوتــرت مــنــذ أطـاح
اجلــيش بــالــرئـيس اإلسـالمي الـراحل
مـحــمـد مـرسي في  2013 وتـصــنـيف
ـصـريـة جــمـاعـة اإلخـوان احلـكـومــة ا
ــسـلــمـ "كــيــانـا إرهــابـيــا". وكـانت ا
ـصريـة تـتهم تـركـيا وقـطر احلـكـومة ا

بدعم اإلخوان.
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ـصــريـة بــعـد كـذلك جــاءت اخلـطــوة ا
وساطة أخـرى قامت بهـا القاهرة حلل
األوضــاع واالنــقــســامــات في لــيــبــيــا
اجملــاورة الـــغــارقــة في الـــفــوضى في
أعـقـاب انـتـفـاضة  2011الـتي دعـمـها
حـــلف شــــمـــال األطــــلـــسـي وأطـــاحت
بــالــرئـيس الــســابق مــعـمــر الــقـذافي
وبـدأت مــنـذ أشـهــر مـسـارا ســيـاسـيـا
للحل مع اخـتيار عبـد احلميد الـدبيبة
رئــــيــــســـا لــــلــــوزراء إلدارة مـــرحــــلـــة
مـوقـتـة.وتـسـعى مـصـر الى اسـتـعـادة
دور إقليمي تاريخي تراجع كثيرا بعد
تالحـقة الـتي شـهدتـها مـنذ األزمـات ا
2011. وخلّف التصعيد األخير ب
اجلـانـبـ االسـرائـيلي والـفـلـسـطـيني
66 قتيال فلسطينيا بينهم  260
طفال ومقاتلـون وفق األجهزة التابعة
حلــمــاس. وفي اجلــانب اإلســرائــيــلي
قُتل  12شخـصا بيـنهم طفل ومـراهقة
وجندي على ما أكدت خدمة الطوار
واإلســعــاف.وانـدلـع الـتــصــعــيــد عـلى
خـلـفـيـة قـضـيـة حي الـشـيخ جـراح في
الـــقـــدس الــشـــرقـــيـــة حـــيث عـــشــرات
الـعائالت الـفلـسطـينـية مهـددة بإخالء
مــــنــــازلــــهــــا لــــصــــالـح جــــمــــعــــيـــات
استـيطانيـة.ويعتـقد السـيد أن مبادرة
إعــادة اإلعــمــار "بــعــثت بــرســالــة إلى
ـتـحــدة مـفـادهــا أن مـصـر الـواليــات ا
طـرف فـاعل في الـشـرق األوسط".وكان
الــرئـيس األمـيـركـي جـو بـايـدن أجـرى
لـلـمـرة األولى منـذ تـنـصيـبه اتـصـال
ـاضي وفي أقل من أسـبـوع الـشـهــر ا
ـتـابـعـة الوضع في صـري  بـنـظـيـره ا
غـــزة. وأوفــد كــذلـك وزيــر خــارجـــيــته
أنـتـوني بـلـيـنـكن لـيـلـتـقي بـالـسـيـسي
خالل زيــارة سـريـعـة إلى الـقـاهـرة في

نطقة.ويرى السيد إطار جولة له في ا
أن مـصـر "غـيّـرت نظـرتـهـا إلى (حـركة)
حمـاس" التي تسـيطر علـى قطاع غزة
في األعـوام األخــيــرة خـصــوصـا بــعـد
إعالن احلــــــركـــــة الـــــعـــــام  2017 فك
ـسلـم ارتـباطـها بـجـماعـة اإلخوان ا
ــصـريـة الــتي تـصــنـفـهــا الـســلـطـات ا
"كـيــانـا إرهــابـيـا".ويــقـول "مــسـاعـدات
إعـادة اإلعـمـار قـد جتــعل مـصـر طـرفـا
مقـبوال لـدى حماس.. ولـيس ببـعيد أن
نـرى حـماس تـساعـد مـصر فـي مسـألة
تـأمـ احلـدود". وتـغــلق مـصـر مـعـبـر
ـتــنـفس الــوحـيـد رفح الــذي يـعـتــبـر ا
لـــــقـــــطــــــاع غـــــزة في ظـل احلـــــصـــــار
ـرسي اإلسـرائــيـلـي مـنــذ اإلطـاحــة 
مـتـهـمــة حـمـاس بـدعـم تـمـرد في شـبه
جـزيـرة سـيـناء ومـتـحـدثـة عن تـهريب
. سالح وتسلل مـتطرف بـ اجلانب
وبدأت بفتحه خـالل السنوات األخيرة
بـشـكل مـتـقـطع.إال أن سـمـيـرشـاك ترى
ــمــكن أن "يــهـــمش" الــنــظــام أنه مـن ا
صـري حركة حـماس "الـتي يعتـبرها ا
تـــهــــديــــدا لألمـن الــــقـــومـي" من خالل

اســـتـــبـــعـــادهـــا من عـــمـــلـــيـــة إعـــادة
اإلعمـار.وظهرت تـعليـقات متبـاينة من
ــصــريـ عــلى مــنــصــات الــتـواصل ا
االجــــتــــمـــــاعي حــــول قـــــرار تــــقــــد
ـسـاعـدات الى قـطــاع غـزة. بـعـضـهـا ا
انـــتــقــده خـــصــوصــا فـي ظل الــوضع
ـتردي في البالد االقتـصادي احلالي ا
بـســبب تـداعــيـات وبــاء كـوفــيـد- 19
والبعض اآلخـر دعمه.وكتب مـستخدم
مـصـري عـلى مـوقـع تـويـتـر "مـفـتـرض
عــدم خـروج مـسـاعـدات كـثـيـرة ونـحن

أولى بها".
…e  —UL «

ـــقـــابل كـــتب آخـــر عـــلى مـــوقع فـي ا
فـيــســبـوك "تــخــصـيص  500مـلــيـون
دوالر إلعــــادة إعــــمــــار غــــزة خــــطـــوة
ـــهم األمــــوال تـــظل حتت رائـــعــــة... ا
ســيــطـرة مــصـر لــتـشــغــيل الـشــركـات
ـصـريـة".وقرر ـنـتـجات ا والـعـمـالة وا
الــســيــسي حــسب مــا نـقــلت وســائل
اإلعالم احمللية تـوجيه معدات وأطقم
هـندسـيـة مصـرية إلى قـطـاع غزة عـبر
معـبر رفح الـبري لـلمـساهـمة في إزالة

هدمة.ويتوقع رئيس نازل ا أنقاض ا
احتــاد مــقــاولي الـتــشــيــيـد والــبــنـاء
صري محمـد سامي أن "تكون خطة ا
إعــــادة اإلعـــــمــــاــــــر في دور اإلعــــداد

حاليا". 
ويقـول "غزة تـمتـلك إمكانـيات بـشرية
كـبـيرة فـال أعتـقـد أنهـم سيـبـقون في
نازل ويتركون القادم من اخلارج ا
ـصري قد للـعمل" لكـن قطاع الـبناء ا
بادرة التي "تعتبر يستفيد من هـذه ا
امـتــدادا لـلــمـشـروعــات الـقــومـيـة من
حــيث إنــتــاج وتــوريــد مــواد الــبــنـاء
وتــشــغـيـل عـمــالــة هـذا الــقــطـاع ذات
نـخـفض".وتقـول سـميـرشاك الـدخل ا
"عــلـــيــنــا أن نــرى من الــذي ســيــفــوز
بـالـعـقـود الـتي تـبـلغ قـيـمـتهـا مـالي
الــدوالرات - من ســيــحــصل بــالـفــعل
ـبادرة ـعـرفـة فـائـدة ا عـلى األمـوال" 
من الــنـاحـيــة االقـتــصـاديــة.وتـضـيف
"أغـــلب الـــظن ســـتـــلـــعب الـــشـــركــات
ـمــلـوكـة لــلـجـيش دورا مــركـزيـا في ا
الــعـمـلـيــة وتـسـتــفـيـد من الــتـعـهـدات

البالغة  500مليون دوالر".
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{ باريس - ا ف ب: أعـلنت وكـالة
الطاقة الدولية اجلمعة بأن الطلب
عـلـى الـنــفط ســيـتــجــاوز بـحــلـول
قـبل مـسـتويـات ما نهـايـة العـام ا
قـــبـل الـــوبــــاء فـي ظل تــــكـــثــــيف
حمالت الـتـطـعـيم وعـودة الـنـشاط
االقتصادي إلى طبيعته في الكثير
مـن الــدول والـــقــطـــاعــات.وأفــادت
الــوكـالــة في تــقــريــرهـا الــشــهـري
بــشـأن ســوق الــنـفط أنـه "بـحــلـول
نــهـايــة الـعـام 2022 يــفـتـرض أن
يـتجـاوز الطـلب مسـتويـات ما قبل
كوفيد".وتراجـع الطلب على النفط
ـــعــدل قــيـــاسي بــلغ  8,6مالي
ـاضي مع بــرمـيل يــومـيــا الـعــام ا
إغــالق الـــــــــــــــدول أجــــــــــــــــزاء مـن
اقـتـصاداتـها فـيـما تـفشى فـيروس
كـــورونــا حـــول الـــعـــالم.وتـــتــوقع
ــعـدل الــوكــالـة بــأن يــرتـفـع هـذا ا
بـ 5,4مـاليــ بـــرمـــيل في الـــيــوم
العام احلالي و 3,1مالي برميل
قبل.لكن إضافي في اليوم الـعام ا
الــوكـالــة الــتي تـتــخّــذ في بـاريس
ـــشـــورة لـــلــدول مـــقـــرا وتـــقـــدّم ا
ـسـتـهـلـكـة لـلـنـفط حـذّرت من أن ا
"التعافي سيكون غير منتظم ليس
نـاطق فحسب بل على مـستـوى ا
كـذلك عــلى مــســتــوى الـقــطــاعـات
نـتـجـات".ويتـوقع بـأن يـتـعافى وا
الـطــلب بـوتــيـرة أســرع في الـدول
الـغـنـيـة الــتي تـمـكّـنت من تـطـعـيم
سكانهـا قبل غيرها بـينما ال تزال
بـعض الـقطـاعات كـالـطيـران ترزح
حتت وطـأة الوبـاء جرّاء اسـتمرار
الـقـيـود علـى السـفـر بـيـنـمـا يـعمل
عدد متزايد من الناس من منازلهم
ا كان الـوضع علـيه قبل مـقارنـة 

كوفـيد.وقالت الـوكالة "تـبدو عودة
ي بــشــكل قــطــاع الــطــيـران الــعــا
ــعــتــادة واسع إلى إمــكــانـــيــاته ا
مـستـبعدة إلـى ح وصول مـعظم
الـــــدول إلـى حتـــــقــــيـق مـــــنـــــاعــــة
مجتـمعية وهـو أمر قد ال يتم قبل

أواخر "2022.
وفي واشنطن  عبرت مجموعة من
عــــشـــرة أعـــضــــاء جـــمــــهـــوريـــ
ــــوقــــراطــــيــــ في مــــجــــلس ود
الشيوخ األمـريكي عن "تفاؤل" بعد
الــتــوصل الى اتــفـاق حــول خــطـة
"واقـعـية" لالسـتـثمـارات في الـبنى
الـتحـتيـة ال يزال يـفترض أن تـقنع

الرئيس جو بايدن.
«—UL ô« r

ويـصـل حـجم هــذه االسـتــثـمـارات
إلى  1200مليار دوالر على ثماني
سنوات على ما ذكرت عدة وسائل

إعالم أمريكية.
وقــال أعــضـاء مــجــلـس الــشــيـوخ
هؤالء في بيان مقتضب إن النقطة
األســــاس هي أنــــهــــا "ســــتــــمــــول
بـــالــــكـــامل ولـن تـــتـــطــــلب زيـــادة
الــــضـــرائب" لــــكن بــــدون اعـــطـــاء
تــفـاصــيل حـول هــذا الـتــمـويل او

كلفته.
وكـــان رفع الـــضــرائـب الــوارد في
خـطـة واسـعـة بـقـيـمـة ألـفي مـلـيار
دوالر عـــرضـــهــــا جـــو بـــايـــدن في
آذار/مـــارس من أبــرز الـــعــراقــيل
ــفـــاوضـــات حــتى اآلن ألن أمـــام ا

اجلمهوري يعارضونها بشدة.
ــؤلــفــة من وأعــلــنت اجملــمــوعــة ا
خـــمــســة جــمــهـــوريــ وخــمــســة
ـوقـراطـيـ أنـهـا تـوصـلت الى د
"اتــفـاق بــ الـطــرفـ حــول إطـار

واقـعي وتـسـويـة لـتـحـديث الـبـنى
التـحتيـة وتكنـولوجيـا الطاقة" في

البالد.
وقالـوا "نـبـحث مـقاربـتـنـا هذه مع
مـختـلف زمالئنـا وكذلك مع الـبيت
األبـيض وال نـزال متـفائـلـ بأنـها
ـكـن أن تـرسي األسس الجـتـذاب

." دعم واسع من جانب الطرف
ـوقراطـي الـوسطـيان وبـ الد
كــريـســ سـيـنــمـا وجـو مــانـشـ
واجلـــمــــهــــوريـــ مــــيت رومــــني
وســـــوزان كــــــولـــــيـــــنـــــز ولـــــيـــــزا

موركوفسكي.

وقـراطي قطع وكـان الرئـيس الـد
ــفــاوضــات الــصــعــبــة الــثالثــاء ا
ـــتــواصـــلـــة مـــنـــذ أســـابـــيع مع ا
مجمـوعة أولى من أعـضاء مجلس
الـشــيـوخ اجلــمـهـوريــ قـائال إنه
يـشعـر بخيـبة أمل لـرؤية مـواقفهم

ال تزال بعيدة جدا.
WD  iH

وكــان وافـق عــلى خـــفض اخلــطــة
الـتـي عـرضـهـا في آذار/مـارس من
ألــــفي مــــلــــيــــار دوالر إلى 1,700
مليار في أيـار/مايو ثم قدم عرضا
ـاضي مـخــفـضـا أكـثــر األسـبـوع ا

بــلغ حــوالى ألف مــلــيـار دوالر من
النفقات اجلديدة.

واقتـرح اجلمـهوريون من جـانبهم
إجــمـالي حـوالى ألف مـلـيـار دوالر
لـــكن اجملــمــوعــتــ بـــقــيــتــا عــلى
مــواقف مــتــبــاعــدة حــول طــريــقـة
تـــمـــويل هــــذه االســـتـــثـــــــمـــارات
وحتـديــد مـا يـجب اعـتــبـاره بـنـيـة

حتتية.
ويــبـــقى احـــتــمـــال الــتـــوصل الى
اتــفـاق بــ الــطــرفــ بــعـيــدا في

الوقت الراهن.
في حـال عـدم التـوصل الى اتـفاق

ـوقـراطــيـون الـذين ســيـعـمـد الــد
قــالــوا إنــهم يــرغــبـون فـي أن يـتم
الـــتـــصــويـت عــلـى خــطـــة الـــبــنى
الــتـحــتـيـة في تــمـوز/يــولـيـو الى
اني يتيح لـهم اعتمادها مسار بـر
بــفـضل الـغـالـبـيــة الـضـئـيـلـة جـدا
الـــتي يــشـــغــلـــونــهــا فـي مــجــلس

الشيوخ.
لـــكن في هــذه احلــالــة أيــضــا قــد
يــكـون من الــصــعب الــتـوصل إلى
اتـــفــاق بـــ الـــتـــيــار الـــيـــســاري
وقراطـي احملـافظـ أكثر والـد

في مجلسي الكونغرس.
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{ طـهــران - ا ف ب:  يـسـتـبـعـد أن
يكون لنتيجة االنتخابات الرئاسية
اإليــرانـــيــة حــتى فـي حــال الــفــوز
ـتـشدد ابـراهيم ـرجح للـمـحافظ ا ا
رئــــيــــسي تــــأثــــيــــر يــــذكــــر عــــلى
ـــفـــاوضـــات اجلـــاريــة مـع الــدول ا
الـــكــبـــرى الحـــيـــاء االتـــفـــاق حــول
بـرنـامج طــهـران الـنــووي عـلى مـا
يـــرى مـــحـــلـــلـــون.وجتـــرى الــدورة
األولـى لالنــــــتـــــــخــــــابــــــات في 18
حـزيــران الخـتـيــار خـلف لــلـرئـيس
ـعـتـدل حـسن روحـاني الـذي أبرِم ا
في عــهـده الـعـام 2015 اتـفـاق مع

تـحدة ست قـوى كبـرى (الواليـات ا
وبــريــطـــانــيــا وفــرنـــســا وروســيــا
ـانـيـا) بـشـأن بـرنـامج والــصـ وأ
إيـــران الـــنـــووي بـــعـــد أعـــوام من
ــــــــفــــــــاوضـــــــات الــــــــتــــــــوتـــــــر وا
الـشـاقــة.وتـتـرافق االنــتـخـابـات مع
خــوض طــهــران وأطــراف االتــفــاق
مـنـذ مـطلـع نـيـسـان مبـاحـثـات في
فـــيـــيـــنـــا ســعـــيـــا إلحـــيـــائـه بـــعــد
االنــســحــاب األمــيـركـي مــنه الــعـام
 2018 فـي عـهـد الــرئـيس الــسـابق
دونـالــد تـرامب. وتـشـارك الـواليـات
تحدة التي أبـدى رئيسها اجلديد ا

جـو بـايـدن اسـتـعـداده لـلـعـودة الى
االتــفــاق بـشــكل غــيــر مــبــاشـر في
ـــبــاحـــثـــات ومن دون الـــتــواصل ا

مباشرة مع وفد إيران. 
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ويـســتـبــعـدون مـحــلـلـون أن تــثـمـر
ـبـاحـثـات قبـل موعـد االنـتـخـابات ا
ـرشـح األوفر الـتي يـبـدو رئـيـسي ا
حظا لـلفوز بهـا لكنهم يـلفتون الى
أن الــقــرار بــشـــأن كل مــا له عالقــة
ـلـف الـنــووي يــتــخــذ في إيـران بــا
عـلى مـســتـوى أعـلى مـن الـرئـاسـة
ويـدخل في إطـار الـسـياسـة الـعـامة

لـلـبالد الـتي تـعـود الـكـلـمة الـفـصل
رشد األعلى للجمهورية فيها الى ا
اإلسـالمـــــــيـــــــة آيــــــة الـــــــلـه عـــــــلي
خـامنـئي.ويـقول الـبـاحث الفـرنسي
ـتـخـصص بـالـشأن كـلـيـمـان تـيرم ا
ـــعــــهـــد اجلـــامـــعي اإليــــراني في ا
األوروبي في فـــلــورنــســا لــوكــالــة
فـــرانـس بـــرس إن "قـــرار (إجـــراء)
ـــلـف الـــنــووي تـــســـويـــة بـــشــأن ا
ـنافـسـات بـ الـشـرائح يـتـخـطـى ا
(الـسيـاسـية في إيـران). هـو يتـعلق
ـوازنـة بـ اسـتـمـراريـة الـنـظام بـا
ــرتــبط بــتــحــســ (الــســـيــاسي) ا
الـــوضـع االقـــتـــصـــادي الـــداخـــلي
والـرغــبـة في احلـفـاظ عـلى الـوضع
ـتـحـدث الـقـائم" ســيـاسـيـا.وشــدد ا
بـــاسم احلــكــومــة اإليـــرانــيــة عــلي
ربــــيـــعـي في مــــؤتـــمــــر صــــحـــافي
لف النووي هو الثالثاء على أن "ا
مـــحط اجـــمـــاع في اجلـــمـــهـــوريـــة
اإلسالميـة" وهو "لـذلك غيـر مرتبط
بـالــتـطــورات الـداخــلـيــة في الـبالد
وتــتـــواله جــهـــات عــلـى مــســـتــوى
ــــــرشــــــد األعــــــلى أعــــــلـى".ورسم ا
لــلـــجـــمــهـــوريـــة اإلسالمـــيــة اخلط
األســاسي لـلـمـفـاوضـ اإليـرانـيـ
في فيـينا بـتأكيـده أن األولوية هي
رفـع الــــعــــقــــوبـــــات الــــتي أعــــادت
ــتــحــدة فــرضــهـا عــلى الــواليــات ا
بالده بـعـد قـرار تـرامب االنـسـحـاب
مـن االتـفــاق وأتت ضــمن سـيــاسـة

"ضـغوط قـصوى" اعـتـمدتـها إدارته
خـالل واليـــتـه الـــتـي امـــتــــدت بـــ
الــــعـــامـــ  2017 و2021.وأتــــاح
االتــفــاق واســمه الــرســمي "خــطـة
ـشـتـركة" ووضع الـعـمل الـشـامـلـة ا
إطاره القانوني بقرار مجلس األمن
الــــرقم 2231 رفـع الــــكــــثــــيــــر من
العقوبات التي كانت مفروضة على
إيـران في مـقابل تـقـييـد أنـشطـتـها
وضمـان سـلـمـيـة بـرنـامـجـهـا وعدم
سـعـيـهـا لتـطـويـر سالح نـووي.لكن
ترامب أعـاد فرض عـقوبـات مشددة
انعكست بشـكل حاد على االقتصاد
اإليراني وسعر صرف العملة. وفي
رد على االنـسحاب األمـيركي بدأت
طـهـران تـدريـجـا اعـتـبـارا من الـعام
2019 الــــتــــراجـع عن غــــالــــبــــيــــة
ــوجب الــتــزامــاتــهــا األســاســيــة 
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واتــــخــــذت طـــهــــران فـي األشــــهـــر
اضية إجراءات إضافية ضمن ما ا
تـسـميه "إجـراءات تـعويـضـية" بـعد
االنـسـحاب اذ قـيّـدت عمل مـفـتشي
الـوكــالـة الـدولـيــة لـلـطــاقـة الـذريـة
ورفعت نسبة تـخصيب اليورانيوم
ـئـة عـلـمـا بـأن االتـفـاق الى  60 بـا
حـدد سـقف الـتخـصـيب عـند 3,67.
وجتـري مـفــاوضـات فـيـيــنـا بـشـكل
أســـاسـي بـــ طـــهـــران واألطـــراف
األخـرى الـتي ال تـزال مـنـضـوية في

االتفـاق بيـنمـا تتـولى األخيرة (مع
االحتــاد األوروبي) الــتـنــســيق بـ
الــوفـدين اإليــراني بــرئــاســة نـائب
وزيــر اخلـارجـيـة عـبـاس عـراقـجي
ـــبـــعــوث واألمـــيـــركي بـــرئـــاســـة ا
اخلـــــــــــــاص إليـــــــــــــران روبـــــــــــــرت
ـتـحـدة مـالي.وتـشـتـرط الــواليـات ا
لــــــلـــــعــــــودة الـى االتــــــفــــــاق ورفع
العقـوبات عودة إيـران الى احترام
الــتــزامــاتــهـا. مـن جـهــتــهــا تــؤكـد
األخــيـــرة اســتــعــدادهــا لالمــتــثــال
ـوجـبـاته بـشـرط رفع واشـنـطن كل
الـــعــــقـــوبــــات الـــتي أعــــاد تـــرامب
فرضها.وأكد األطـراف حتقيق تقدم
ــــاضـــــيــــة مع خالل األســــابـــــيع ا
إقـرارهم بأن جـهدا إضـافيـا ال يزال
مطلوبا للتوصل الى تفاهم.وحضر
االتفاق الـنووي بشـكل مقتضب في
رشـح لالنـتخابات تصـريحات ا
ن فـيــهم رئـيـسي - وهم أبــدوا - 
دعـــمـــهم لاللـــتــزام بـه مــتـى رفــعت
الـــعــقـــوبـــات. ويـــرى احملـــلـل لــدى
مجموعة "أوراسيـا غروب" البحثية
هنـري روم أن "طهـران تريـد إحياء
ـشــتـركـة خــطـة الـعــمل الـشــامـلــة ا
بالـنسبـة الى إيران رفع العـقوبات
هــو حـاجــة اســتـراتــيــجـيــة".ووعـد
روحـاني اإليـرانـيـ بـالـسعـي لرفع
الــعــقــوبــات الــتي انــعــكـسـت أزمـة
اقـتـصاديـة واجتـمـاعيـة حـادة قبل
نهاية عهده الذي بدأ العام 2013.

  فوجىء الـوسط الريـاضي واجلمـاهيـر العـاشقـة لألسود بـااالداء السيء
ـنــتـخـبــنـا الــوطـني امــام فـريق ضــعـيف الــقـدرات وهـو االقل ـتــواضع  وا
ستوى الدولي وقد دخلت جعبته اكثر من ٣٠هدفا من فرق تصنيفا على ا
سؤول درب كاتانيش وا اجملموعة التي يلعب فيها العراق واعتقد على ا
راجـعة شامـلة ألداء الالعبـ  ومستـوى االخفاقات عن الفريق ان يـقوم 
الفردية والهبوط الواضح في اللياقـة البدنية االمر الذي اصبح في متناول
فريـق كمـبـوديـا ان يـسجل عـلـيـنـا هدفـا تـاريـخـيا وان يـحـرجـنـا في اوقات
كثيرة هذه االمور ينبغي ان تشخص فنيا وإدارياً لتالفيها مستقبال سيما
ونحن مـقـبلـ على مـبـاراة مفـصلـيـة حسـمهـا يـهيء لنـا التـرشح بـأريحـية
ـفـاجـأة  الـتي تـنـطـوي عــلـيـهـا لـعـبـة كـرة الـقـدم بـعـيـدا عن احلـسـابــات وا
ـباراتـيه القـادمت واليعنـي الفوز عـلى فريق ضـعيف ان مـنتـخبنـا مهيء  
عـلى هــذه الـشــاكـلــة  وعـلـيـه ارى ضـرورة ان تــشـخص الــسـلـبــيـات وهي
واضـحـة في قـلـة الـتـركـيز واإلجـهـاد الـبـدني وضـعف الـلـيـاقـة عالوة عـلى
االخطاء الـفرديـة الكـارثيـة فالفـريق العـراقي اخطـأ في  التـمريـر الكثر من
عشر مرات في الشـوط الواحد وهذا باحلـسابات الرياضيـة شيء اليغتفر
تـدنيـة  في الـتصـنيـفات ـسـتويـات ا اذا ماعـلمـنا ان الـفـريق اخلصم من ا
ـنـتخب الـوطني يـتمـرن يومـيا بـوحدات الدولـية واسـتغـرب جدا ان يـكون ا
ـلعب ـبـاراة وخاض لـقـائـات  وديـة اختـبـاريـة وفي ا تدريـبـيـة مـعلـنـة قـبل ا
يـكـون بـهـذه الـصـورة الـبـائـســة!وارى من الـضـروري ان يـكـون لـلـمـنـتـخب
ـنـتـخـبـات االوربـيـة بـاعـتـبـار ان الـصـحـة مـعـالج نـفـسي كـمـا يـحـدث في ا
النـفسـية جـزء من الصـحة الـشامـلة لالنـسان ولـيس النـظر لـلمـوضوع من
منـظور مـتخـلف .الـوقوف عـلى مشـاكل الالعـب واالهـتمـام بهم وبث روح
ـحاضـرات علـمـية مـسهـبـة بدل االنـخراط في التـعاون والـتـماسك بـينـهم 
األنـانــيــة في الـلــعب ومــحـاولــة اجلــمـيع ان يــســجل بـشــكل فــردي ولـيس
باسلوب الـلعب اجلماعي وهـذا ادى الى انفراط  وحدة االداء والـعشوائية
ـا سهل لـلفـريق اخلصم من الـتعمـلق على مـنتـخبـنا وهو في التـمريرات 
صاحب االجنازات الـتاريـخيـة في احملافل الـعربيـة والقـارية ..عـلى الكادر
لتدريبي أن يبني نفـسية الالعب  اوال عن طريق نزع الـتفكير الفردي في
الـلـعب واعــتـبـار ان كــرة الـقـدم لــعـبـة جـمــاعـيـة تــعـتـمـد
بنـية على هـدف الوصول الى ناوالت الـبسيـطة  وا ا
رمى لـتـسـجيـل  ألفـوز والزال  في الـوقت مـتسع ا
ا يـنسـجم والقدرات عاجلـة االخطـاء والظـهور 
ـتــــلــكـهــا العــبــنـا.. ومـن الـله الـكــبــيــرة الـتـي 

التوفيق . 

   كــتب الــصـحـفـي كـفــاح مـحــمـود كـر فـي جـريــدة (الـزمــان) الـغـراء
صـفـحـتهـا الـثـالثـة مـقـالـة موسـومـة "مـعركـة غـزة ومـهـرجانـات الـتـهريج"
اضي في مقـدما فـيها لـواقعـة عراقيـة في مطـلع الثـمانيـنات من الـقرن ا
بــلـدته سـنـجـار قــرب احلـدود الـسـوريـة بــقـوله"كـانت الـسـلــطـات تـخـتـلق
قصـصـا وروايات لـتمـريرهـا على االهـالي حـيث قتـلت قوات االمن اثـن
ـغـلــقـة مع سـوريـا ...وادعت بـانـهـمـا من الـرعــاة عـنـد احلـدود الـدولـيـة ا
مخـرب قـادم من النـظام الـسوري للـقيم بـأعمـال تخريـبيـة في العراق
...تذكـرت احلادثتـ وانا اراقب...الـذين يرقـصون عـلى مآسي االخرين
ويتـاجرون بقـضيـة شعب تسـببوا هـم وانظمـتهم بضـياعه...حـيث اقاموا
مهرجانات (االنتصار الـعظيم) التهريجي على الـكيان الصهيوني...على
خرائب غـزة " واضاف"وهـكذا ومـنذ مـأساة  1948 وفي نهـاية كل حرب
نـابر االنـتصار الـباهر مع اسرائـيل يعلن جـنراالت الـسياسـة وخطـباء ا
هلل والطـبال من مجاميع على العدو الصهـيوني ...وتنبري جوقـات ا
الـدعـايــة وغـسل الــدمـاغ بـايــهـام الـعــامـة بــالـنـصــر االلـهي عــلى الـعـدو
الـكـافــر...واخـيـرا في مـسـلـسل الـهــزائم واالكـاذيب واالسـتـثـمـار الـقـذر
لقـضيـة شعب اوهـموه بـانهم سيـحررون وطـنه... طالـب مـنهم الـصمود

واالستمرار بالبقاء في اخمليمات ودول اللجوء "!!
شاعـرنا كمـسلم قاالت صـادمة     بال ادنى شك ان هذا النـوع من ا
وعـرب وصـادمــة لـكل احـرار الـعـالم من مـخــتـلف الـديـانـات والـقـومـيـات
السيما ان مـعركة غزة االخـيرة كانت قد ارتـبطت بالتـجاوز واالعتداءات
قدس والسكان االسرائيليـة وقذارات اجملندين االسرائـيلي على بـيت ا
نتـصرة اال ان وجهت اآلمن في حي الـشيخ جراح فـما كان من غـزة ا
صفعات صاروخيـة وشعبية نوعيـة من قبل مجاهديها وشـعبها الصامد
من كل االرض الفلـسطـينيـة احملتلـة منذ   1948وبعد  1967حيث مايزال
االحتالل قائما صلفا مستبدا متعـنتا متمترسا بأعتى اصناف االسلحة
والرؤوس النووية وطائرات الـ  F16وغيرها التي تسببت بأكبر الفضائع
ـسـتلـبة لـلشـعب الـفلـسـطيـني  اجملـاهد مـطـالبـا بـاستـحقـاقـاته الوطـنـية ا
وبـارضه احملـتـلة وبـحق الـعـودة الـثـابت واالكـيد وبـسـيـادته عـلى الـقدس
ـقـالة ـسجـد االقـصى الـذي اسرى مـنه الـرسول مـحـمـد (ص). تلك ا وا
زريـة تعبـر جيدا عن اجـندات وحسـابات و تـوجهات كـاتبهـا الذي كان ا
ـاضي وبـعز اتـون معـركة غـزة الـظافـرة مقـالة قد كـتب بـتاريخ  17ايار ا
ـزايـدات وجتـارة الـشـعـارات" قال اخـرى عـنـوانـهـا "الـقـدس بـ سـوق ا
ـاضي ابرز الـبضائع ... فيـها بأن الـقدس ظـلت منـذ اربعيـنيـات القرن ا
الـبضـائع ذات االكسـسـوارات الديـنيـة والـقومـية ...وأكـثـرها اسـتخـداما
لـلــشـعـارات واالعالنـات وعــنـاوين الـشـوارع والـطــرق واجلـيـوش" هـكـذا
ببـساطـة فان الـقـدس لهـذا االعالمي مجـرد بضـاعة يـروج لهـا في سوق
ـزايــدات. في الـوقت الـذي نـســوق فـيه هـذه الـتـجــاوزات من قـبـله عـلى ا
ـسـلمـ واالحرار فـي جمـيع ارجاء اليـ الـعرب وا ـقدسـات الديـنـية  ا
الــعـالم الـذي اخــذ يـعي عـلى اوسع نــطـاق هـذه االيــام احـقـيـة الــقـضـيـة
شـرد او الـواقع حتت قيـود واصـفاد الـفلـسـطيـنـيـة ومظـلـوميـة شـعبـهـا ا
ـقراطـية!! غـير انـنا ـدعي لـلد وصلف االحـتالل االسـرائيـلي الهـمجي ا
ـعتقداتنا ساس  نستغرب اشـد االستغراب من كاتب عـراقي كوردي ا
ومـقدسـاتـنـا ومقـدسـات اجلمـيع والسـيـما ان الـشـعب الـكوردي الـعـظيم
ـصـاهـرة الـعـرقـيـة شـعب شـقــيق لـلـعـرب ومـتـصـاهـر مـعه بـأوثق عـرى ا
والـقيـميـة ويعـتـنق في غالـبيـته الـعظـمى الدين االسالمي ويـتـبنى الـثقـافة
االسالمـيـة ويـعـدّ الـقـدس ومـسـرى الـرسـول من اولى اولـويـاته الـروحـية
كن الـتخـلي عنـها . من هذا ومن ثوابت مـعتـقداته وقيـمه العـليـا التي ال
ـاذا هــذا الـتــحـامل عــلى غـزة ومــجـاهــديـهـا ومــحـاولــة تـقـز ـنـطــلق  ا
انتصاراتهم احلقيقية التي قلبت موازين القوى واحلسابات االسرائيلية
واالمريكية في الشرق االوسط ?? وعدها تهريجا حسب منطق االعالمي
عهد االذاعي والـتلفزيوني –بغداد و احلائز على شهادة خريج دورات ا
اذا وهو البكـلوريوس من "جـامعة روشـفيل الوهـمية الـتي ال مقر لـها !! 
ـيـة" اســتـنـادا لالعالنـات احلــاصل عـلى "الـدكـتــوراه الـفـخـريـة "الــتـكـر
ـية(سـمـارت انتل  –التي تـعـلن وتروج ا يـطـلق عـليه بـأكـاد الـترويـجـيـة 
وهو ـبـلغ  125$  عـلى الـفــيس بـوك عن بـيع تـلك الـشــهـادات الـفـخـريـة 
مصمم الديكورات كفاح محمـود كر ..الذي كّرس قلمه الثارة النعرات
ـسـاس بـاحلـقـوق والـفـ والــكـراهـيـة من خالل االسـاءة لـلــمـقـدسـات وا

التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني .  
أ لم يـروّج النفـصـال اقلـيم كـردستـان عن الـعراق وكـان قـد جاء بـاحدى
كـتـابـاته عـام  2012 وفي رده عـلى ســؤال لـصـحـفي عــراقي بـاربـيل عن
االنـفـصـال بـأنه ( سـيـحـصل آجال ام عـاجال)!! وفي سـؤال آخـر اذ انه
بـأن كـان مــسـتــشـارا عالمــيـا فـي مـكــتب الـرئــيس مــسـعــود الـبــرزاني 
كـردسـتـان جـزء من الـعـراق مـنـذ  4000 سـنـة اجـاب(ال ابـدا..هـذا الـذي
تـتحـدث عـنه خـرافة  كـوردسـتان هـي كوردسـتـان منـذ االزل  والـعراق
كدولة عمـرها ال يزيد عن  90 سنة وضـمت كوردستان
عـمـرنـا لم نـكن جـزء من الـيـهـا بـخـبـاثـة االسـتـعـمار
هكذا كيان !!). نصيحـتنا لالعالمي كفاح محمود
كــر ان يــكــثّف من مــشــاركــاته فـي مــؤتــمـرات
"االعالم واالرهاب" التي يـقيمـها سيء الصيت

رشح لالنتخابات الرئاسية االيرانية(معهد السالم االمريكي)!!.     ∫ من انصار ابراهيم رئيسي ا U U «



سـتـيــوارت وزيـر االقـتــصـاد. وقـال
وزيـر الـطـاقـة إنه لم يحـدث تـغـيـير

كبير في إمدادات البترول.
وأضـاف (قــنــاة الــســويس ال تـزال
مـعـلقـة الـعراق ولـيـبيـا ال يـنتـجان
البترول كل الدول العربية األخرى
ملكة تمنع اإلمدادات عن وجهتي ا

تحدة). تحدة والواليات ا ا
غـــيـــر أنه أكـــد أن (االســـتـــعــدادات
لـتـطــبـيق نـظـام تــرشـيـد اسـتـهالك
البترول تسـير" وأن "إصدار دفاتر
الـكـوبـونـات الـضـروريـة والـنـمـاذج
التي يجب ملؤها سوف ترسل إلى
ــراكـز اإلقـلــيـمــيـة بـنــهـايــة شـهـر ا
يـولـيـو/تـمـوز. والـنـقـاشـات جـارية
بـشـأن الـتـشـارك في االسـتـفـادة من
اإلمدادات وخفض استهالك بترول

الوقود في الصناعة).
كــانت بـريـطـانــيـا وعـدد من الـدول
الــغـربــيــة تـفــرض في ذلـك الـوقت
حـــظــرا عـــلى شـــراء الــبـــتــرول من
االحتـــــاد الــــســـــوفــــيـــــتـي رغم أنه

األرخص.
غــــيــــر أن أزمــــة الــــشــــرق األوسط
أجـبـرت الـبـريــطـانـيـ عـلى إعـادة
الــــنـــظــــر فـي احلـــظــــر رغـم آثـــاره

السياسية.
ـلك حـسـ ووقـع عـبـد الـنـاصـر وا
يوم  30مـايـو/آيـار عـام 1967 أي
قـــبل بــدء احلـــرب بــخــمـــســة أيــام
شـترك بـ مصر اتـفاقـية لـلدفـاع ا

واألردن.
فـقـد قـررت احلـكـومـة تـكـلـيف وزير
الـطـاقـة بـأن يعـد مـذكـرة (تـتـضـمن
الـقضـايا الـتي يـثيـرها رفع احلـظر
الـبـريـطـاني عن شـراء الـبـترول من

االحتاد السوفيتي).
ـــــذكــــرة عــــلى وطُــــلب أن تــــوزع ا
اجلــهـــات اخملــتــصـــة مــتــضـــمــنــة
ــثـل هـذه الــتــأثــيــرات احملــتــمــلــة 
اخلـــــــطـــــــوة عــــــــلى
سـيـاســة بـريـطــانـيـا
اخلــــــــــارجـــــــــــيــــــــــة
واســــتـــثـــمـــاراتـــهـــا
الــهـائـلــة في الـشـرق

األوسط.
وبــــعــــد أن انـــقــــشع
الــغــبــار واتــضح أن
احلـرب اإلسرائـيـلـية
غــــيــــرت خــــريــــطــــة
الـصــراع في الـشـرق
األوسـط شُــــــغـــــــلت
ـستـقبل بريـطانـيا 
مــــــــصــــــــاحلــــــــهـــــــا
االقــــتــــصــــاديــــة في
نـطقـة. وقــــــــدمت ا
وزارة اخلـــارجــــيـــة
في الــســــــــــــــــــابع
من يوليو/تموز عام
 مـــــذكـــــرة إلى1967
مـجـلس الـوزراء بـشأن
ــصـالح (االجتــاهــات الـعــربــيــة وا
االقتصاديـة البريطـانية في الشرق

األوسط).
ــقـتـرح ــذكـرة الــنـهج ا وخلـصت ا
قـــائـــلـــة إن "الــــعـــامل احلـــاسم في
حتـــديـــد مــســـتـــقــبـل مــصـــاحلـــنــا
االقـتـصـاديـة ال يـتـعـلق بـقـدر كـبـير
ـــا إذا كـــانت مـــشـــكـــلـــة الـــعــرب
وإســرائـــيل ســوف تـــواصل إثــارة
ـنطـقة بل بـالدور االضـطراب في ا
الــذي ســوف تـــواصل بــريــطــانــيــا
أداءه. فـكـلمـا انـسـحب دورنـا بدت
فـــــرصـــــنــــا أفـــــضـل عـــــلى األرجح

والعكس بالعكس".
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كانت إسرائيل قد شنت احلرب ردا
عـلى إغالق مـصــر خـلـيج الــعـقـبـة
األمـــر الـــذي هـــدد شـــريـــان حـــيــاة
رئيسيا لها. وفي هذه احلرب التي
اســـتــــمـــرت  6أيـــام فــــقط احــــتل
اجلــيش اإلســرائـــيــلي كل ســيــنــاء
وقــطـاع غــزة من مــصـر والــضــفـة
ا فيـها الـقدس الشـرقية الغـربيـة 
من األردن ومرتـفعـات اجلوالن من

سوريا.
وتــكــشف الــوثـائـق الـتـي اطـلــعت
عـلـيـهـا عن أنه رغـم حرصـهـا عـلى
وجـــود دولـــة إســـرائـــيل حـــرصت
احلــكــومـة الــبـريــطــانـيــة بـرئــاسـة
هـارولـد ويـلـسـون أيـضـا عـلى عـدم

إغضاب العرب.
ـــجـــرد إغالق مـــصـــر خـــلـــيج و
العقبة عبر مضيق تيران طُرحت
أفــكـار مــخــتــلـفــة إلنــهـاء اإلغالق
الحـة. غــيـر أن وضـمــان حـريــة ا
بريطانيا القوة العسكرية الثانية
تحدة نطـقة بعد الـواليات ا في ا
ســـــعـت إلى جتـــــنـب أي ســـــلـــــوك

يظهرها كعدو للعرب.
وتـكـشف الـوثائـق رفض بريـطـانـيا
خـطـة عرضـتـها واشـنـطن لتـشـكيل
قوة عـسـكـرية أمـريـكـيـة بريـطـانـية
مــشـتـركـة إلنـهـاء اإلغالق وضـمـان

الحة في خليج العقبة. حرية ا
وفـي اجـــتـــمـــاع مـــجـــلس الـــوزراء
الـــبـــريــطـــاني بـــرئـــاســـة هـــارولــد
ويـــلـــســـون يـــوم  25مـــايـــو/آيـــار
اتــفـق الــوزراء عــلى رفض ?1967
الـنـهج األمـريـكـي بـاعـتـبـاره ضـارا

نطقة. صالح البريطانية في ا با
ـوقف حيـنهـا قرر وبـعد مـناقـشة ا
االجـتـمــاع مـا يـلي: (فـيــمـا يـتـعـلق
بـــالــعــمل الــعـــســكــري إذا أصــبح
ضـــروريـــا لـــفـــرض حـــريـــة مــرور
الــســفـن في خــلــيج الــعــقــبــة فــإن
ــقـــتـــرحـــات األولـــيـــة من جـــانب ا
ـتـحــدة الـتي اعـتـمـدت الـواليـات ا
بشـكل مكـثف علـى استـخدام قوات
الـبـحـريـة الـبــريـطـانـيـة في الـبـحـر
ـا فيهـا حاملـة الطائرات األحمر 
إتش إم أس هيرميس غير مقبولة
لنا سياسيا كـما أنها تنطوي على

فهم عسكري خاطئ).
…uI « Â«b «

ولم تسـتبعـد احلكومـة البريـطانية
احـــتــمـــال أن تــفــرض الـــتــطــورات
اسـتــخـدام الــقـوة لــو أريـد تــفـادي
نـشــوب حــرب جـديــدة بـ الــعـرب
وإســرائـــيل. فـــقـــررت أنه (إذا كــان
البد من استـخدام القـوة فيجب أال
ـــقــدمـــة وال يــجب أن نـــكــون في ا
يُـعـتـقد أنـنـا كـذلك. ومن الـضروري
أيــضــا أن تـســاهم الــدول األخـرى
ــمـلـكـة ــتـحـدة وا غـيــر الـواليـات ا

تحدة في أي قوة تُستخدم). ا
وشدد رئـيس الوزراء عـلى ضرورة
ـــوقـف الــبـــريـــطـــاني أن يُــشـــرح ا
بـــوضـــوح في أي مـــبـــاحــثـــات مع

األمريكي بشأن األزمة.
وتقـرر أنه (يجب أن يكـون واضحا
في الـــنـــقــاشـــات في واشـــنــطن أن
ـتــحــدة ال تـرغب في أن ــمـلــكــة ا ا
ــقــدمــة في أي تــبــدو كـــأنــهــا في ا
الحـــة في إعـالن بـــشـــأن حـــريــــة ا
خـلـيج الـعقـبـة وأن أي قـوة دولـية
ا يـتم تشـكيـلها بـغرض صـيانة ر
هــذه احلـريــة ال يــنـبــغي أن تــكـون
إجنــلـيــزيـة أمــريـكــيـة فــقط). وقـبل
سـتـة أيـام من بـدء احلـرب تـوقعت
االستـخبارات الـبريطـانية انـتصار

إسرائيل فيها.
وفي مــذكـرة بـخـصـوص األزمـة في
الـــــشــــــرق األوسط إلـى مـــــجــــــلس
الـوزراء يوم  29مـايـو/آيار 1967
قال وزيـر اخلارجيـة البـريطاني (ال
يــــزال تــــقــــديـــر االســــتــــخــــبـــارات
البـريطانيـة واألمريكـية هو أنه من
ـرجح أن تَـهـزِم إسرائـيل رغم أن ا
الــتــكــلــفــة ســتــكــون دمــارا هــائال

ö‰: قوات اسرائيلية حتتل القدس وتعلنها عاصمة لها «
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أربعة وخمسون عاما مرت على حرب عام 1967 ب إسرائيل والعرب ولم تُعرف كل أسرارها بعد.
ـدى لـو سُـمح بانـتـصار مـصـر في أزمة من ب هـذه األسرار أن بـريـطانـيا كـانت تـخشى من  4عواقب بـعـيدة ا

نطقة وفق وثائق بريطانية. إغالق مضيق تيران التي أشعلت احلرب على الوضع العام في ا
وتكـشف الوثـائق الـتي حصـلت علـيـها أن احلـكومـة البـريطـانـية قـدمت في تعـاملـهـا مع األزمة مـصاحلـها مع

العرب على تأييدها إلسرائيل التي لم تستجب للنداءات بعدم البدء باحلرب.
وتشـيـر الـوثـائق أيـضـا إلى تـهديـد الـعـرب يـوم بـدأت إسـرائيـل احلرب في  5يونـيـو/ حـزيران 1967 بسـحب
أرصدتهم باجلنـيه اإلسترليني من الـبنوك البريـطانية للـضغط على لندن حـتى ال تؤيد إسرائيل وإقـرار بريطانيا

تجهة إلى إسرائيل" عبر خليج العقبة. "بحق مصر في التحكم في حركة السلع االستراتيجية ا
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ــــا يـــضـــمـن حق مـــرور ـالحـــة  ا
السلع واإلمدادات اإلسرائيلية عبر
خليج العقبة فإن االجتماع أكد أن

صر حقا يجب تأييده.
واُتــفق عـلـى أنه (قـد يــثـبُت أنه من
ـقــبـول وجــوب أن تـتـضــمن هـذه ا
ـصرية في التـسوية بقـاء القوات ا
شــرم الــشــيخ وحــقــا مــصــريــا في
الـــســـيـــطـــرة عـــلى مـــرور الـــســـلع
االسـتـراتيـجيـة إلسـرائيـل شريـطة
أن يـــســــتـــثـــنـي من هـــذه الــــســـلع
االسـتـراتـيـجــيـة بـوضـوح وبـشـكل

خاص البترول).
w Ëœ Êu U

لم يـكن ذلك مـوقـفا يـراعي الـقـانون
الدولي فـقط بل يضع في االعـتبار

نطقة. الوضع العسكري في ا
ووفق مـحضـر االجـتمـاع (أكـد على
أن الـتـغـيـرات الـتي حـدثت اآلن في
األوضــاع الــعــســـكــريــة من جــانب
الدول العربية وخاصة اجلمهورية
ــتـحـدة مــثـلت تــغـيـيـرا الــعـربـيـة ا
دائـمـا في مـيزان الـقـوة في الـشرق
األوسط في غـيـر فـائـدة إسـرائـيل
وهـذا مـا يـجب أن تـقـبـله إسـرائـيل

والقوى الغربية).
غـيـر أن هـذا الـقبـول كـان مـشـروطا
بــأنـه (يــجب عــلــيـــنــا الــســعي إلى
ضمان أال يؤدي هذا التغيير
إلى ســــلــــســــلــــة أخــــرى من
االنـتـصـارات الـعـربـيـة الـتي

تهدد وجود إسرائيل).
وتــكـشـف الـوثــائق أنه يـوم
بـدأت إســرائـيل احلـرب في
يـونـيـو/حـزيـران الـتـقى 5
وزير اخلارجية البريطاني
مـع الـسـفــراء الـعــرب بـنـاء

على طلبهم.
وخـالل اجــتــمـاع مــجــلس
الــوزراء الــبــريــطــاني في
الـــيــــوم الـــتـــالي حتـــدث
الــــوزيـــــر عـن الــــلـــــقــــاء.
وحـــــــسـب مـــــــحـــــــضــــــر
االجــتــمـاع قــال الــوزيـر
ــبــدئي كـان (مـوقــفــهم ا
االحــــتــــجــــاج الــــقـــوي
وأكـــــدوا أنــــهـم ســــوف
يوصون بـشكل جماعي
حــكــومــاتـــهم بــســحب
األرصــــدة بـــــاجلــــنــــيه

اإلسترليني).
غــيــر أن احملــضـر نــقل عن
الـوزيـر قـوله إنه (جنح في
ــــوقف تـــــطــــمــــيـــــنــــهـم بــــشـــــأن ا
الـبـريـطـاني). وطـمأن زمـالءه قائال
(لن يتم تقد هذه التوصية اآلن).
عــســكــريــا كــانـت هــنــاك تــقــاريــر
مـصــريـة وأردنـيـة عن أن إسـرائـيل
حـصـلت عـلى غـطـاء جـوي أتـاحـته
طـــائـــرات مـن عـــلى مـــ حـــامالت
طـائرات بـريطـانيـة وأمريـكيـة. غير
أن الــــوزيـــر أكـــد لــــزمالئه أن هـــذا
(لــيـس صــحـــيــحـــا عــلى اإلطالق..

وفـــيـــمــا يـــتـــعــلـق بــنـــا فـــإن هــذا
ادية). مستحيل من الناحية ا

بـــعــد ثـالثــة أيـــام من بـــدء احلــرب
وظــهـور دالئل قـويـة عـلى انـتـصـار
إسرائـيل ناقش اجتـماع للـحكومة
يونيـو/حزيران البـريطانـية يوم 8 
الوضع في الـشرق األوسط في ظل
االســتـــعــدادات لــقــمــة عــربــيــة في
اخلــرطــــــــــــوم في أغـــســطس/آب

عام 1967.
ونبه وزير اخلـارجية إلـى أن القمة
ـــا تــنــاقش صــيـــاغــة ســيــاســة ر
مـشتـركة بـشأن وقف إلطالق الـنار
وإمــدادات الـــبــتــرول والـــعالقــات

ــتــحـدة اجلــمــهــوريـة الــعــربــيـة ا
وغيـرها من الـقوات الـعربـية التي
من احملـتمل أن تـشـارك في القـتال

ضدها).
وكــانت تـقــاريـر كــثـيــرة تـتــحـدث
آنــذاك عن حـشــد عـســكـري عـربي
تــشـــارك فــيه لـــيــبـــيــا واجلـــزائــر
والعراق إلى جانب مصر وسوريا
واألردن مــا أثــار قـــلــقــا من قــدرة
الـعـرب عـلى تغـيـيـر ميـزان الـقوى

نطقة. في ا
غـــــيــــر أن مــــذكــــرة اخلــــارجــــيــــة
البـريطـانية عـبرت عن اطـمئنـانها
عــلى إسـرائـيـل. وقـالت: "لـو واجه
اإلسـرائــيـلــيـون خــطـر اخلــسـارة

أعلن األمريـكيون:

)
أ

ـكـنـهم الـوقـوف مـتـفـرجـ نـه ال 
وهم يـرون اإلسـرائـيـلــيـ يُـلـقـون
ذكرة تقرير في البحر). واُحلق با
بشـأن الـسـيـنـاريـوهـات احملـتـمـلة

لسير األزمة.
ورغم اخلـشـيـة من تـبـعـات انـدالع
حــرب تـبــادر بــهـا إســرائــيل فـإن
الــتـقــريــر حــذر من آثـار احــتــمـال
إقــــرار تــــســــويــــة تــــرضخ إلغالق
ـضـيق عـلى مـصالـح بريـطـانـيا. ا
ورأت اخلــارجـيــة أن هـذا اخلــيـار

هو األسوأ.
وقــــالت (رغـم أن اخملـــاطــــر الــــتي
سـتـهـدد مـصـاحلـنـا سـوف تؤجل
فـــإن األرجح أنــهـــا ســتـــكــون في

ومة بكثير). النهاية أكثر د
صر وجاء في التقريـر: (لو سُمح 
ـــــضـــــيق بـــــأن تـــــواصل إغـالق ا
وحتتفظ بانتـصارها الدبلوماسي
والـــعــســـكــري فــإن عـــواقب هــذه

دى). الترضية ستكون بعيدة ا
وأضاف أنه من احملتمل أن تشمل
الــــعــــواقب الــــتــــالـي: (اإلطــــاحـــة
بـالــنـظـام األردني أي تـسـويـة في
جـنــوب شـبه اجلــزيـرة الــعـربــيـة
ستكـون مستحـيلة إال وفق شروط
ناصر سـتكون األنـظمة في الدول
األخــــرى الــــتي تــــتـــركــــز فـــيــــهـــا
مـصـاحلـنـا (مـثل تـلك الـقـائـمة في
اخلـــــلــــيج الـــــفــــارسـي) عــــرضــــة
لالخـتـراق الـنـاصـري الـسـوفـيتي
كمـا سيـصبح وقوع حـرب لتـدمير

إسرائيل أمرا ال مفر منه).
وبـعـد استـعـراض كل االحـتـماالت
خلـصت اخلـارجيـة إلى أنه (مهـما
يـكن مـوقــفـنـا فـســوف يـبـدو كـأنه
مناهض للعرب وموال إلسرائيل).
ولـذا فـإن التـوصـيـة الرئـيـسة هي
(يجب أن نتبع النهج الذي يسبب

أقل األضرار).
وبــنــاء عـــلى ذلك قــال الــتــقــريــر:
(ســيــكــون من األحــكم أن نــواصل
الـنـهج الــذي نـتـابـعـه. هـذا يـعـني
ـتحدة متـابعة جـهودنا في األ ا
الستصـدار قرار من مجلس األمن

ـتـحدة مـلـكة ا الـدبـلومـاسـيـة مع ا
تحدة. والواليات ا

وأقر اجتمـاع احلكومة البـريطانية
تـقــيـيم الـوزيـر الـذي خلـصه قـائال:
(مصـلـحـتـنـا الرئـيـسـيـة اآلن تـكمن
في إعــادة تــأســيـس عالقــاتــنــا مع
الــــدول الــــعـــربــــيــــة عـــلـى أســـاس

الصداقة قدر اإلمكان).
مـا هي ســبل حتـقــيق هــذا الـهـدف
بــــعـــد مــــا حــــدث?. قـــال الــــوزيـــر:
(بـالنسـبة لـلمـستـقبل الـقريب جدا
ـصــلــحـة عن ســيـتـم خـدمــة هــذه ا
طريق قول الـقليل بـقدر اإلمكان في
ـوقـف في الــشـرق الــعــلن بــشــأن ا
األوسط. ولــذلك يـجب أن نــتـجـنب
لـــو أمـــكن إصـــدار بـــيــان آخـــر في

ان اليوم). البر
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طـمـأن تـراجع الـسـفـراء الـعـرب عن
تــهـــديــدهم بـــنــصح حـــكــومـــاتــهم
بــســحب األرصــدة اإلســتــرلــيــنــيـة

البريطاني قليال.
احلــكــومـة الــبـريــطــانـيــة بـرئــاسـة
هارولـد ويلـسون رفـضت قبل أيام
من احلـرب خـطة أمـريـكيـة تـقضي
بـتشـكـيل قـوة أمـريـكيـة بـريـطـانـية
مشتركة إلنهاء إغالق مصر مضيق

تيران.
لـكن الـقلق اسـتـمر بـسـبب احتـمال
فـرض الـعـرب حـظـرا عـلى تـصـديـر
الـــبــتــرول وهــو مـــا حــدث الحــقــا
بالفـعل على األوضاع االقـتصادية

داخل بريطانيا.
وتـــكــشف الـــوثــائق أن احلـــكــومــة
بــدأت مـبــكــرا الــعــمل في مــشـروع
لـتـرشـيـد الـطـاقـة عن طـريق تـوزيع

قسائم (كوبونات).
وفي اجـــــتــــــمـــــاع عـــــقـــــد يـــــوم 8
يـونـيـو/حـزيـران اسـتـعـرض وزير
ــوقف. وقـــال: (تــنــفــيــذ الـــطــاقــة ا

مـشروع تـرشيـد استـهالك البـترول
يــحـتــاج شـهــرين ونــصف الـشــهـر
وإلى 5 آالف شخص للتنفيذ. وفي
ـــــلـــــتـــــبـس من ـــــوقـف ا ضـــــوء ا
الضـروري أن توضع االسـتعدادات
اآلن لـتــرشـيــد اسـتــهالك الـبــتـرول
حـــتـى إذا أصـــبح مـن الـــضـــروري
تطبيقه فإن هـذا التطبيق يتم قبل
أن يــــنـــخــــفـض اخملـــزون بــــشــــكل

خطير).
وتـقـرر (استـمرار الـتـخطـيط بـشأن
تـــرشــيـــد اســـتـــخــدام الـــبـــتــرول).
وبـعـدهـا باثـني عـشـر يومـا عـقدت
احلـكومـة اجتـماعـا برئـاسة مـايكل
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مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء اإلداري في العراق
ادة (101) من الـدسـتـور الـتي نصـت على ـقتـرح مـخـالف الحـكـام ا  ان هـذا ا
(يجـوز بقانون انـشاء مجـلس دولة  يختص بـوظائف القـضاء اإلداري واالفتاء 
امـام جهات الـقضاء  اال والصـياغه  وتمـثيل الدولـة  وسائر الـهيئـات العامه  
ـفـروض يـسـعى مـجـلس الـنـواب لـتـدعـيم الـقـضـاء مـا اسـتــثـني مـنـهـا بـقـانـون) ا
اإلداري الـذي اسـسس قبل 30 سنـة تـقريـبا وجـعل اختـصاصه شـامال بدال من
ـزدوج الــذي اخــذ به دســتـور الــغــاءه الن في الــغـاءه ضــرب لــنــظـام الــقــضــاء ا

جمهورية العراق لسنة 2005 ..
أن اإلسالم اول من أسس مـايعـرف الـيـوم بالـقـضاء االداري  حـيث كـان ديوان
ظـالم يجلس فيه اخلـليفة لـلقضاء ب الـناس ومن ثم حتول إلى مـؤسسه قائمة ا
بذاتهـا الحقا  واسـتنسخ هذه الـتجربـة نابليـون بونابـرت عندما ارسل مـجموعة
ـجلس من اخلبـراء عنـد غـزو مصـر لدراسه اوضـاعـها وأنـشأ الحـقا مـايـعرف 
الدولـة في فرنسا وتطور هـذا اجمللس من مستشار لـلحكومه الى حامي احلقوق
قـترح فضال عن كونه مخـالف للدستور واحلريـات من عسف االدارة  ان هذا ا
ـقـترح النه وقـر الى سـحب هـذا ا يـعـود بـنا الـقـهـقـري  ندعـو مـجـلس الـنـواب ا

مخـالف للدستور إذ سيكون الغاءه حتميا من قبل احملكمة
االحتاديـة العليا في حال الطعن به  وندعوه الى تعزيز
وضوعي وحمايته من اسـتقالل اجمللس الشخصي وا
التـبعية الي جهة ليسنى له القيام بواجباته على الوجه

األسنى والله ولي التوفيق ....
{ عن مجموعة واتساب

ـــضـي في الــــوقت نـــفــــسه في وا
الـتــخـطــيط بـشـأن وســائل عـمــلـيـة
مــتــعــددة األطـراف لــلــحــفــاظ عـلى

مضيق تيران مفتوحا).
عمليا نصـحت اخلارجية بالتالي:
(أوال: يــجب أن نــظـهــر اســتــعـدادا
ألداء دور كـبـير في الـعـمل بطـريـقة
تــتــسم بـقــدر كـبــيــر من الـطــبـيــعـة
الــــدولـــــيــــة داخل أو خــــارج األ
تحدة لإلبقاء على مضيق تيران ا
ـا فـيه مـفـتـوحـا لـلـشـحن الـدولي 
الشحن البريـطاني. ثانيا: يجب أن
نـــعـــمل دبـــلـــومـــاســـيـــا وفي األ
تحدة من أجل تسوية عادلة).  ا

وجـــهـت إســرائـــيل ضـــربـــة قـــويــة
ـــصــري دمــرت لــلـــسالح اجلــوي ا
فـــيـــهــا طـــائـــراته عـــلى األرض في

بداية احلرب.
وفـي اجــــتـــــمــــاع عُـــــقــــد يــــوم 30
مـايـو/آيـار (قـبل احلــرب بـخـمـسـة
أيــام ) قـرر مــجـلس الــوزراء بـعـد
اسـتعـراض قـدمه وزير اخلـارجـية
أن األولــويـة هي (حــمـايــة مـصـالح

بريطانيا االستراتيجية).
واتــفق الــوزراء
عـلى أنه (مـهـمـا
تــعـــاطــفـــنــا مع
إســـرائــيل فــإن
مـــــصـــــاحلـــــنــــا
االقتصادية تقع
بــشـكـل أسـاسي
فــي الــــــــــــــــــدول
الــــــعـــــــربــــــيــــــة
وخـــاصــــة تـــلك
الـــتي نــعـــتـــمــد
اعــتـمــادا هـائال

على نفطها).
ويشـيـر محـضر
االجـــتـــمــاع إلى
انـتهـاء الـنـقاش
إلـى الــــــتـــــــالي:
(نـــــــــــــــضــع فـي
االعـــتــبـــار هــذه
ـــــــــــصــــــــــالـح ا
ومــــصــــاحلــــنـــا

األوسع في  جتـــــنب صــــراع دولي
ـنـطقـة كـمـا في أي مـكان في هـذه ا
آخـــر. ولــــذا فــــإنه من األهــــمــــيـــة
احلـاســمـة بــالـنـســبـة لــنـا ضـرورة
شـاركة فـي قوة إجنـليـزية جتـنب ا
أمريكـية تتكون فـقط من الدولت

الحة كي نـضـمن بفـعـالـية حـريـة ا
في خليج العقبة).

كما اتفق عـلى (جتنب اتخاذ الدور
الـقـيـادي في الـسعي لـتـشـكـيل قوة
مـتـعـددة اجلـنـســيـات بـشـكل كـامل

لتحقيق هذا الغرض).
ورغم تـأييـد بريـطانـيا الـسعي إلى
شكلة تسوية عن طريق التفاوض 
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ـذهب اونحـتكم بـالعقل سـلوك الـقطـيع باالتـباع االعـمى للـطائـفيـة او القـبلـية او ا
نـطق وان نـصل الى مـا وصـفـنـا اخلـالق الـرحـمن بـذوي االلـبـاب ونـحتـكم الـى ا
نطق واحلقـائق .علينا ان نـتجاوز النفق الـضيق ونخرج الى فضـاءات احلرية وا

وهذا ما كان سائد عند بناء الدولة العراقية
ـنـطقي  استـثـارة الـعاطـفـة هي تـقنـيـة كالسـيكـيـة تـستـعـمل لـتـعطـيل الـتـحلـيل ا
فـردات العاطفية يسمح وبالـتالي احلس النقدي لألشخاص. كـما ان استعمال ا
ـــرور لالوعي حـــتى يــتم زرعـه بــأفـــكــار ورغــبـــات ومــخـــاوف ونــزعــات أو بــا

سلوكيات.
ـسوؤل الـوحـيد عن تـعـويض الـتمـرد بـاإلحسـاس بـالـذنب جعـل الفـرد يـظن انه ا
تـعـاسـته وأن سـبب مسـؤولـيـته تـلك هو نـقص في ذكـائه وقـدراته أو مـجـهوداته.
وهـكـذا عوضـا أن يـثـور على الـنـظـام االقتـصـادي يقـوم بـامـتهـان نـفـسه ويحس
بـالـذنب وهـو مـا يـولـد دولـــــــة اكـتـئـابـيـة يـكـون أحــد أثـارهـا االنـغالق وتـعـطـيل

التحرك.
لقد استطاعت النظم الدكتاتورية في بلداننا عبر عقود وبتقنيات اخلداع احملكمة
أن حتـول شـرائح واسـعـة من اجلـمـهـور إلى كتـل هامـدة سـهـلـة االنـقـيـاد تـتسم
بضعف الـقابلية على الـتفكير العقالني وانـعدام الروح النقدية لـديها واتسامها
بالـنزق وسـرعة الـغضب واالنـفعـال والسـذاجة وسـرعة التـصديق إضـافة إلى

تـبــسـيـط األمـور واســتـســهـال إطـالق االتـهــامـات ويــصـبح
االنسـان عبدا للتحريض الـذي يطلقه  وهدف احلركات
تـطرفة واألصـولية واسـتخدامـها اجلمـاهير في إثارة ا
ـكـونـات ـشــاعـر وجتـيش األحـقــاد والـكـراهـيــة بـ ا ا

االجتماعية.

(1)
وفد رفـيع من التيـار الصدري تـقدمه رئـيس الهيـئة السـياسيـة نصار الـربيعي
إلتـقى الزعـيم الكـردي مسـعود بـارزاني ورئيس إقـليم كـردستان.. نـائب رئيس
ـقــراطي الـكـردســتـاني نــيـجـيــرفـان بـارزانـي في أربـيل; إلضـاءة احلـزب الــد
ـركز اوضـاع الـبالد ورسم خـريـطـة طـريـق نـحـو حل الـقـضـايـا الـعـالـقـة بـ ا
واالقليم بلغة حوار حضارية تنأى بالعراق عن قسمة الغرماء في بنك منهار!
ـواقف.. تلقائـيا.. بشكل ـا تستنـد الى تنسيق ا الزيـارة ليست وليـدة وقتها إ
مدروس; فـكالهما يحترمـان إنتماءهما الـوطني.. يقدمانه على الـنشأة الفئوية..
ـتـبـقي فـالـعـراق أوال وكـل مـا عـداه ثـانـيـا وثـالــثـا الى آخـر ثـانـيــة في الـزمـان ا

للوجود.
واقف واإلقدام خرج الـلقاء بحـجر الزاوية الذي يـشكل قاعدة ذهـبية لتـنسيق ا
على إتـخاذ اخلطوات الالحـقة ملخـصا بـ "ضرورة احتـرام وتنفيـذ االلتزامات
لقاة على احلكومة االحتادية واالقليم وفق مفهوم تبادلة للحقوق والواجبات ا ا
" هل ثمة رأي فوق هذه احلكمة!? مستحيل. تساوية جلميع العراقي واطنة ا ا

(2)
التـقارب ب أجـنحة الـوطن بتـنوعاتـها األثـنية.. قـوميا وطـائفـيا وفكـريا.. يوثق
عرى إنـسجام كردستان مع مـكونات العراق كافـة. من شأن هذا التقارب ازالة
التـوترات التي يفتعلهـا البعض لتمرير أغراض نـترفع عن اخلوض فيها; ألنها

شاطرة..  نابعة من لعبة ا
لـتـحـقـيق أهـداف فـئويـة ومـصـالح شـخـصـيـة. التـوتـر الـذي حتث نـحـوه جـهات
قابضـة.. لتـنفيـذ أجنـدات مغرضـة مدفـوعة الثـمن تغـذ السيـر حثـيثا لـلتـعجيل
بخـراب العراق; كي يظلـوا في الساحة فردا يـعبون ثروات العراق من دون أن

ال.. والشعب محروم.  ترتوي لديهم شهوة ا
بـدءا بـالــعـمل ضـد الـكــرد; يـحـاول الـبـعـض جتـريـد الـعـراق مـن عـنـاصـر قـوته
ومقـومات منعته; لذلك نرى زيارة كهذه تشـجع التقارب واحلوار لتنقية االجواء
الذي يـعود بـالتـالي على الـدولة.. إسـتقـرارا. ال أتردد في الـقول عـلى احلـكومة
االحتاديـة ان تتعـلم من اإلقليم كـيف بنى جتربته وشـمخت كردسـتان حضارة

مشهودة خالل وقت قياسي وفي ظل ظروف صعبة.. 
جتربـة ناجحة في البـناء اجلميل. لذلك أتمـنى تكثيف اللـقاءات لتجاوز إختالف
ـركز االحتادي بـاإلقلـيم! كي يسـتقر وجهـات النـظر وتخـطي األزمات وإقـتداء ا

العراق كله وليس كردستان وحدها.. كما هو واقع بحمد الله. 
ـركز آمـنا.. يـدار بنـزاهة من فالـكردي عـراقي األصل والـهوى يـسره أن يرى ا
دون فسـاد ومستعد لـلمساعـدة في سبيل ذلك بدءاً من نقل الـتجربة... وليس
إنـتـهـاءً بـالـتـعـاون مع الـقـوى الـسـيـاسـيـة الـوطـنـيـة اجلـادة واخملـلـصـة. فـالـكرد
يـرحـبـون بـأي تـقـارب قـائم عـلـى االحـتـرام والعـدل واالنـصـاف وإحـقـاق احلق

ذهابا نحو استقرار العراق.
فكـردستـان كـانت وما زالت وسـتبـقى مالذا آمـناً لـكل من يـنشـد احلريـة طالـبا
احلمـايـة في عهـد صـدام وحتى نـحن.. قـضاة احملـكـمة اجلـنـائيـة الـعلـيـا التي
حاكـمت صدام معظمنا استقر في كردسـتان; ألننا وجدنا في إقليم كردستان

تماسكا دستوريا مفهوما يحمي االنسان بصدق من دون مراءآة.
(3)

قــصــيــدة من تــأمالت عــقـلــيــة نــســجــهــا لـقــاء الــوفــد الــصــدري مع الــقــيـادة
الكـردستـانية; ألن مـا أعلن من نـتائجه شـكل خطـابا وطنـيا رسم خـارطة طريق

سياسي واضح ومعلوم.
فاجملـتمعان.. الكـردي والشيعي يسيـران نحو بناء إنـساني.. عقائدي نابع من
ذهـب اجلعـفري. كالهـمـا يتـحـسس مشـاعر ـان ا أصالـة القـومـية الـكـردية وإ
الوطـن بتسامح من الداخل وصـرامة في الدفاع إزاء اخلارج.. مـهما توافقا او

إختلفا.. ال سمح الله.. 
ـان بالـله والوالء لـلعـراق ليس مـوضع مسـاومة وال جـدال.. العـراق مطلق فاإل
في احلــوار الـكـردي الــصـدري; ولـيس نــسـبـيــا.. ال يـخـضع ألهــواء فـئـويـة وال
ـشهود ان كردستـان مع اجلميع.. تقف على مصـالح شخصية. ثـبت بالفعل ا
مـسافة واحدة من الكل.. ال تنـحاز إال الى احلق من دون مراوغة وال مشاطرة

.( وال... (إياكم وغائلة االع
س كـرامتـهـا التي (إن ـواجهـة من يـغمط حـقـوقهـا او  تتـضـاد مع البـاطل.. 

داعبتها الريح تنكسر). 
أساة وحـده وتتنحى مـقتعدة ـركز في ا كردسـتان ال تدع ا
سالم الـتل إنها شريك فـي السراء والضـراء سعيا الى
ـقـراطيـا تـعدديـا.. وطـنا إسـتقـرار الـعراق وازدهـاره.. د
لـلــجـمــيع. وبـ هـذا وتــلك تـظل كــردسـتــان مـلـجــأً آمـنـا

لالحرار من دون تمييز ب قومية او طائفة او حزب.
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صرية الذي تعرض لقصف الطائرات االسرائيلية  طارات ا nB∫ احد ا   
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اعلن االحتاد الـعراقي للـسباحـة انطالق بـطولة أنـدية العـراق للسـباحة عـلى مسبح
ـبي. وقـال رئـيس االحتـاد خـالد كـبـيـان في تـصـريح صـحـفي أمس إن الـشـعب األو
ـبي في العـاصمة بطـولة انديـة العـراق للـسبـاحة ستـنطـلق  على مـسبح الـشعب االو
دة يوم اثن  بغداد. واوضح أن البطولة سـتشارك فيها جـميع االندية وتستـمر 
حيث تـأتي هـذه البـطـولة دعـمـاً للـحـركة الـريـاضيـة وتـطويـرهـا في الـعراق. يـذكر ان
االحتاد العـراقي للـسبـاحة مثل بـقيـة االحتادات األخـرى توقفت نـشاطـاتهـا بسبب

جائحة كورونا.
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{ باريس- وكـاالت: تـمنح كـأس كـوبا
أمــريــكــا األرجــنــتــ فــرصــة أخــرى
إلنــهــاء صــيــامــهــا عن األلــقــاب الــذي
اســـتـــمــر  28 عـــامًــا وأصـــبـح أكـــثــر
صعـوبة بـعد نقـل البـطولة مـن أرضها
ــتـــهــا الـــبــرازيـل. وكــان من إلى غـــر
ـفـتـرض أن تـســتـضـيف األرجـنـتـ ا

نسـخـة الـعام احلـالي لـكن مع ارتـفاع
حـــاالت اإلصـــابـــة بــكـــورونـــا نُـــقـــلت
البطـولة إلى الـبرازيل لتـنظـمها لـلمرة
الـثـانــيـة عـلى الــتـوالي وتـنــطـلق يـوم
األحـد. وفـازت األرجـنـتـ بـلـقـبـهـا 14
واألخير في 1993 عنـدمـا كان ديـيـجو
ســــيــــمــــيــــوني يــــقــــود خط الــــوسط
وجـابــريــيل بــاتـيــســتـوتــا هــو هـداف
الـــفـــريق. ومـــنـــذ ذلك احلـــ بـــلـــغت
األرجنـت النـهائي  4 مرات جـمـيعـها
منذ 2004 لكـنـها فـشـلت في رفع كأس
البـطـولـة وهو أمـر مـؤلم وغـير مـعـتاد
لــدولــة بـارزة فـي كــرة الــقـدم وتــمــلك
الـعـديـد من الالعـبــ الـرائـعـ مـنـهم
اضي ليونيل ميسي. وفي األسبوع ا
قال ميسي إن الـفوز بكوبـا أمريكا هو
ـنـافـسة حلـمـنـا دائـمـا. مـهمـا كـانت ا
نتخب نريد دائمًا الفوز بلقب ما مع ا
الـــوطــنـي. وشـــدد احلـــقــيـــقـــة هي أن
ا الالعـبـ مـتـحـمـسـون لـلـغـايـة ور
يــكــون األكــبــر ســـنًــا أكــثــر حــمــاسًــا.
وسيحتفل ميسي بعيد ميالده 34  في
 يونيو/حـزيران لذا قـد تكون هذه 24
فـرصــته األخـيــرة حلـصــد أي لـقب مع
نـتـخب الـوطنـي بعـدمـا نـال الكـثـير ا
من األلقاب مع برشلـونة. وسيزيد نقل
الـبـطــولـة إلى الــبـرازيل من صــعـوبـة
األمـور عــلى األرجـنــتـ لــكـنه أيــضًـا
ـــنـــحـــهـــا حـــافـــزًا أكـــبــر. ـــكن أن 
وخسرت األرجنت  2-0أمام البرازيل
في قبل نـهائي كـوبـا أمريـكا في 2019
في مباراة مثـيرة للجـدل على مستوى
الـتـحـكــيم.  وكـانت الــقـرارات ضـدهـا
وستتطلع النـتزاع فرصة لـكتابة فصل
ا الـثـأر رغم نـاجح في تـاريـخـهـا ور
أنهـا قد تـنكـر ذلك. ووقـعت األرجنـت
في اجملـمــوعـة األصــعب حـيث تــلـعب
إلى جــــانب بــــولـــيــــفـــيــــا وتـــشــــيـــلي

وبــــاراجـــــواي وأوروجــــواي لـــــكن 4
منتـخبات سـتتـأهل إلى دور الثمـانية.
وقـــال لــــيـــونـــيـل ســـكـــالــــوني مـــدرب
األرجنتـ كرة الـقدم تـنافـسيـة للـغاية
وصعبـة لدرجـة أن كرة واحـدة وخطأ
ــا يـخــرجك من حتـكــيــمــيـا واحــدا ر
البطـولة ونـحن ندرك ذلك. ونـوه حتى
ـساعد التي مع تقنيـة حكم الفـيديو ا
كن فـترض أن حتـقق الـعدالـة  من ا
أن تـــودع الــبـــطـــولـــة حــتـى لــو كـــنت
متـفوقًـا تمامًـا علـى منافـسك. وأضاف
في النهـاية األحقـية ال تعنـي شيئا فال
يــتم االعــتــراف ســوى بــالـفــائــز نــعم
ـرشح وسـنقـاتل حتى سنـكون من ا
النهاية. وقـام سكالوني بـتكوين فريق
قوي ويخـوض العبون مـثل دي ماريا
العب بـاريس ســان جـيــرمـان وخـوان
فـــــويث العـب فـــــيـــــاريـــــال والوتــــارو
مارتينـيز مهاجـم إنتر ميالن الـبطولة
بـعـد تـقـد مـوسـم رائع مع أنـديـتـهم.

وضخ سـكـالـوني دمــاء جـديـدة تـألـقت
مع األرجــنـــتـــ الــتي حـــافــظـت عــلى
ة في أول 6 سجلـها اخلالي من الـهز
مـبـاريـات من تـصـفـيـات كـأس الـعـالم
وتــبــدو قـريــبــة من الــتــأهل إلـى قــطـر
ورغم كل شيء ستتجه األنظار .2022
مــــرة أخـــــرى إلى مـــــيــــسـي وعالمــــة
ـــعــلــقــة في االســتــفــهـــام الــوحــيــدة ا

مسيرته التي ال يرقى إليها الشك.
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بدأ الـعـد التـنازلـي النطالق احـتـفالـية
ــواهب الــكـرويــة كــوبــا أمــريـكــا في ا
نـســخـتــهـا 47  حـيث تــقـام الــنـســخـة
اجلديدة من البطولة القارية األقدم في
الــــــعـــــــالم فـي الــــــفـــــــتــــــرة بــــــ 13
يولـيو/ يونـيـو/حزيـران اجلاري و 10
ــقـبل. وتــقــرر سـحب تــنــظـيم تـمــوز ا
الــبـــطــولـــة من كـــولــومـــبـــيــا بـــســبب
احـتـجــاجـات واســعـة في الــبالد قـبل
انـــســحـــاب األرجـــنـــتـــ مع الـــزيــادة

ـصابـ بفـيروس الكـبيـرة في أعداد ا
كــورونــا لـــيــتم إســنـــاد تــنــظـــيــمــهــا
لـلــبــرازيل. وحتــمل أوروجــواي الـرقم
القياسي في الـتتويج بالـبطولة حيث
رفعت الـلقب  15مرة كـان آخـرهـا عام
ـــدرب أوســـكــار 2011  حتت قـــيـــادة ا
تــابــاريـــز الــذي يــتــولى مـــســؤولــيــة
نتخب منذ  2006 وحتى اآلن. وفيما ا
ــتـابـعــتـهم خالل يـلي أبـرز  6العـبـ 
كـأس كـوبـا أمــريـكـا لـكــرة الـقـدم الـتي

تنطلق يوم األحد.
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نـال مـيـسي كل األلـقـاب مع بـرشـلـونـة
لكـنه فشل في ذلك مع األرجـنتـ وبدأ

وقــتـه يـــنــفـــد. ولم
تـفــز األرجـنــتـ
بلـقب منـذ كوبا
أمـــريـــكــا 1993
بــــيــــنــــمــــا كـــان
ميسي حاضرا في

اخلسارة بـركالت الترجـيح في نهائي
وجـــعل الـالعب الـــذي .2016 و 2015
يــعــتــبــره الــكــثــيــرون أنه األعــظم في
التاريخ الفوز بلقب
مع األرجـنـتـ من
أولــويـــاته قــبل
االعــــــــتـــــــزال.
وســـــيــــــبـــــلغ
ميـسي

من الـعـمر  36 عامـا بـحـلـول الـنـسـخة
قـبـلـة من البـطـولـة ويبـدو أن الـفوز ا
ـنـال بـالـنـسـبـة بـكـأس الـعـالم بـعـيـد ا
لألرجـنــتـ لــذا فـقــد تـكــون هـذه هي
أفضل فـرصـة له إلنهـاء حـالة الـصـيام

اخملجلة.
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تنـافـست األنـديـة اإلجنـلـيزيـة من أجل
ضم كايـسـيدو
العــب وسـط
اإلكوادور

نتخب االرجنيني يتعرض الى ظلم كبير من فيفا rKþ∫ ا

هذا العام وكان قـراره باالنضمام إلى
تـعثر في برايتـون آند هوف ألـبيون ا
ـمـتـاز مــفـاجـئـا الـدوري اإلجنـلـيــزي ا
للجمـيع. واشتهر الالعب الـبالغ عمره
ـتـقـنـة وقـدرته 19  عـامـا بـتـمـريـراته ا
عـلى قــيـادة خط الــوسط ورغم أنه لم
يشـارك بعـد مع بـرايتـون غيـر أنه ترك
ستوى الـدولي بالفعل. بصمته عـلى ا
وخـاض كـايــسـيــدو مـبـاراته الــدولـيـة
األولى بعـمر  18 عامـا وأصبح أصـغر
العب يـسـجل هـدفــا لإلكـوادور عـنـدمـا
هـــز الـــشـــبــــاك في الـــفـــوز  2-4 عـــلى
أوروجـواي في أكـتــوبـر تـشـرين األول
اضي. وقد تكون كوبا أمريكا فرصة ا
كايـسيـدو إلظـهار مـا هو قـادر على

حتقيقه.
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بطولة أخرى وفرصة أخرى
لنـيمـار للـفوز بلـقب كـبير
مع الــبــرازيل وإضــافـة
ــــزيــــد إلـى خــــزانــــة ا
مـلـيـئـة بـألـقـاب فـرديـة
ومع األنــــديــــة. وغـــاب
نــيــمــار عــنــدمــا فــازت
الـبـرازيل بـالــلـقب عـلى
أرضـــهـــا في 2019 ولم
ــبــيـاد تــكن ذهــبــيــة أو
 أو كـأس الـقارات 2016
 بــالــقــدر ذاته. وال 2013
ـكن لــلــمـدرب تــيـتي أن
يـــســـتــــبـــعـــد نــــيـــمـــار من
التشكـيلة األساسـية فهو ما
زال أبـرز مــوهــبــة بـرازيــلــيـة
حـالـيـة لــكـنه تـعــرض النـتـقـادات
شـديــدة بــعـد أدائه في كــأس الــعـالم
ـنـتـخب بــكـوبـا أمـريـكـا 2018  وفـوز ا
بــدونه في  2019 لــذا فـــهـــو يـــتــطـــلع

لتأكيد حضوره في البطولة.
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ـلك الـفـنـزويـلي سـوتـيـلـدو فـرصة ال 
كـبـيـرة لــلـفـوز بـالــلـقب إذ أن فـنـزويال
واإلكــوادور هـــمـــا فـــقط من فـــشال في
حـــصــد لـــقـب كــوبـــا أمـــريـــكـــا لــكـــنه
ســيـــخــطف األنـــظــار لـــو حــافـظ عــلى
ـســتــوى الــذي قــدمه مــؤخــرا. وقـدم ا

اجلــنــاح الــقـــصــيــر أداء رائــعــا وقــاد
ســانـــتــوس إلـى نــهـــائي كــأس كـــوبــا
لـيــبـرتـادوريـس هـذا الــعـام وجـعــلـته
ــمــيــزة إلى مــراوغــاته وانــطـالقــاته ا
ـــفــــضـــلـــ لـــدى ـــلــــعب من ا داخل ا

اجلماهير. 
وانتقـل إلى تورونـتو إف.سي الـكندي
ـــا تـــبـــعـــده في أبـــريل نـــيـــســـان ور
اإلصـابـة الـتي تـعـرض لـهـا في نـهـايـة
مايـو أيـار عن الـبـطـولـة لـكن فـنزويال
ستنتظر حـتى اللحظة األخـيرة للتأكد

من مشاركته.
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نال أليـكسيس سـانشـيز إشادة كـبيرة
لـقـيـادته هـجـوم تـشـيـلي لـكن شـريـكه
فـارجــاس له الــقــدر ذاته من األهــمــيـة
بالـنسـبـة للـمنـتـخب الوطـني. وخاض
فارجـاس مـسـيرة مـتـقلـبـة مع األنـدية
حـيث لـعب لــسـبـعـة أنــديـة في ثـمـاني
دول خالل  14عامـا. لـكنه كـان مـتمـيزا
ـــســتــوى الـــدولي إذ أحــرز 38 عــلى ا
هـدفـا في  94 مـبـاراة كـمــا كـان هـدافـا
وعــانت لــلــبـــطــولــة في  2015و2016. 
تشيـلي في السـنوات األخـيرة وغابت
عن كــأس الـــعــالم 2018 وســيــعـــتــمــد
مــشـــوارهـــا في الـــبــطـــولـــة عــلى أداء

الالعب البالغ عمره  31 عاما.
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ثـقل بـلقب بدا الـبـرازيلي بـاربـوسـا ا
جـابــيــجـول مــنــذ صـغــره عــنـدمــا بـدأ
مـسـيـرته مع سـانـتـوس في كـثـيـر من
األحيـان وكأنه يـصدق الـضجـة حوله.
وكانت فـترته مع إنـتر مـيالن وبنـفيـكا
ــا دفع الـكــثـيـرون مـخــيـبـة لــآلمـال 
لـلـتـسـاؤل عـمــا إذا كـان لـديه مـا يـلـزم
للـنـجـاح على أعـلى مـسـتوى. وعـنـدما
عـــاد إلـى الـــبــــرازيل مع فـالمـــنــــجـــو
اسـتــعـاد بــاربــوسـا مــسـتــواه وأحـرز
األهداف بانـتظـام وكان أبرزهم عـندما
هز الشبـاك مرت قـرب النهايـة ليمنح
فـريــقه لـقب كــوبـا لــيـبــرتـادوريس في
ورغم ذلك تظل الـشكـوك قائـمة .2019
حــوله وإذا  اخــتــيــاره لــلــمــشــاركـة
فـسـتـكـون فـرصـته لـدحض هـذه اآلراء

ستوى الدولي. وترك بصمته على ا

الـعـربيـة.  وتـابعَ محـمـد: عمـلـنا
على توجـيه دعوات ألغلب
الـالعــــبـــ احملــــتــــرفـــ
ن تـــســـمح اجلـــيـــديـن 
أعــمـارهم بـالــتـواجـد مع
منتـخب الشباب ولـكننا
اصطدمـنا برفض بعض
األنــديـة كــمــا حـصل مع
نـــاديـي مـــانــــشـــســــتـــر
يـونــايـتـد وفــيـكــتـوريـا
كولن اللتحاق العبيها
ـمـيزين  وخـصـوصـا ا
ن كـــنــــا نـــنــــتـــظـــر
تــواجــدهم مـع لــيـوث
الـــــــــــــرافـــــــــــــديـن فـي

البطولة. 
واخـــــــتــــــتـمَ مــــــدرب
مـنــتــخب الــشــبـاب
عماد محـمد حديثه
بــالــقـــول: ال يــوجــد
فـــــــــرق بـــــــــ العب
مــحــتــرف ومــحــلي
وكـل مَـن يــــــــــخــــــــــدم
ـنــتـخب سـيـتـواجـد ا

مـــعــــنـــــــــا فـي الـــفــــتـــرة
قبلة. ا

ــؤمل الـــتــحـــاقه بـــصــفــوف ومـن ا
ـــنـــتـــخـب في مـــعـــســـكـــر مـــصـــر ا
الــتـدريــبي قــبل انــطالق الــبـطــولـة

غـترب أكملت وأضافَ: ان جلنة ا
األوراق اخلــاصــة بـالعب التــســيـو
االيــطـالي شــوان مـاركــو سـيـروان

ـتـعـلـقـة بـسـبب إجـراءات الـســفـر ا
بـجـائـحـة كــورونـا وحـاجـة الـنـادي
إلى خـدمــاته في الـفــتـرة احلــالـيـة.

ــيل أرسـل بــريـــداً إلــكــتـــرونــيـــاً ا
يـرفض فيه الـتـحاق العـبه الـعراقي
ــنــتــخب الــشــبـاب إقــبــال زيــدان 

وعـلي شـاخوان وذو الـفـقـار يونس
عبـد علي ومـصطفى مـحمـد واسهر
عـلي ومـحـمـد حـسـ وعـلي صادق
ومـصـطفـى قـاسم. فـيـمـا سـيلـتـحق
نـتخب اليـوم السبت العب ببـعثة ا
فـــريق الــكـــرخ عــبــد الـــرزاق قــاسم
باراة فـريقه ضد بسـبب ارتباطـه 
الــقــوة اجلــويــة في بــطــولــة كــأس

العراق. 
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يشارُ إلى أن منتخب شباب العراق
سـيدخـل معـسكـراَ تدريـبـياَ يـستـمر
تــســعـــة أيــام في الـــقــاهـــرة قــبــيل
الـدخول في الـبطـولة الـعربيـة التي
ســيــخــوض أولى مــبــاريــاتــهــا في
احلـــادي والــعـــشــريـن من الــشـــهــر
احلـــالـي أمـــام جـــزر الـــقـــمـــر. وفي
ســــــيــــــاق مــــــتــــــصل رفـضَ نـــــادي
مــانــشـســتـر يــونـايــتـد اإلنــكـلــيـزي
الـتــحـاق العـبـه الـعـراقـي احملـتـرف
إقــبــال زيــدان بــصــفــوف مــنــتــخب
الشباب الذي يسـتعد للمشاركة في
نتخبات الشباب البطولة العربيـة 
التي ستقـام في مصر.  وقالَ مدرب
مـنـتـخب الشـبـاب عـماد مـحـمد: إن
نادي مانشـستر يونايـتد اإلنكليزي
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غـادرَ منـتـخـبـنـا الـوطـني لـلـشـباب
امس اجلـمــعـة عــبـر مــطـار بــغـداد
ــصــريـة الــدولي إلى الــعــاصـمــة ا
الــقــاهـــرة لــلــدخــول في مـــعــســكــر
ـــشــــاركـــة في تـــدريــــبي يـــســــبق ا
نتخبات الشباب البطولة العربيـة 
الـتي ســتـنــطـلـق في الـعــشـرين من
الـــشــهــر احلــالـي.  وتــرأسَ بــعــثــة
ــنـتــخب  حـيــدر عــوفي ومـحــمـد ا
نــاصـر مــديـراَ اداريــاَ فــيـمــا تـألف
اجلــهــاز الــفــني مـن عــمــاد مــحــمـد
مدرباَ لـلفريق يسـاعده احمد والي
وحسان تـركي ومعهم جـميل مدرباََ
لــلــحــراس وولــيــد جــمــعــة مــدربـاََ
للـياقة ومـنتـظر مجـبل محلال فـنياَ
فــيـمــا ضـمت قــائــمـة الالعــبـ 24
العــبــاََ هـم: عــبــاس كــر وحــســ
حـــسن وســـجـــاد نـــهـــاد حلـــراســـة
ـرمـى والالعـبــون: زكــريــا طـارق ا
ومحمد قـاسم ونصر سالم وعباس
مـانع وعبـاس ماجـد ومـسرور فـخر
الـــدين وســـجــاد مـــحــمـــد وســجــاد
حتسـ وأميـر حسن وأمـير مـحمد
ومـــوسى ســالم وعـــبــدالـــله احــمــد
وعــلي تــركي وعــبــد الــقــادر أيــوب
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عقدت  الهيئة التـطبيعية اجتماعاً
تـشـاوريـاً مع األنـديـة الـسـتـة عـشـر
الــتي بـذمـتــهـا مـســتـحـقــات مـالـيـة
ـدربــ في مـقـر احتـاد لـالعـبـ وا
الــــكـــرة بــــرئـــاســــة نـــائـب  رئـــيس
الـتـطـبيـعـية  شـامل كـامل و أسـعد
الزم واألمـ الـعـام محـمـد فـرحان
وبحـضور رئيس جلـنة الـتراخيص
محـمد حيـدر ورئيس جلـنة شؤون
ــالــكـي ومــديـر الالعــبــ صــالح ا
الــتــراخــيص مــاجــد ثــامــر. وتــمت
تعلـقة بشكاوى مناقـشة القضايـا ا

ـــــدربـــــ الـــــتي  الـالعــــبـــــ وا
تـفـصـيلـهـا الى أربـعة أنـواع مـنـها

شـكـاوى مـنجـزة لـدى جلـنـة شؤون
الالعب وشكاوى واردة وشكاوى
مـــا زالت قــيـــد الــنـــزاع وشــكــاوى
مـحـسـومـة سابـقـا ولم تـنـفـذ. وبيّن
شـامل كــامل لـلــحـاضــرين خـطـورة
ـوضوع ال سـيـما بـعـد ورود عدة ا
مــــخـــاطـــبـــات مـن قـــبل االحتـــادين
الـدولي واآلسـيـوي تـفـيـد بـضـرورة
ـنــازعــات وشــكـاوى حل مــســألــة ا
ــدربـ والـالعـبــ قــبل الــلــجـوء ا
لــــســــحب الــــرخـــصــــة كــــون عـــدد
الـشــكـاوى جتـاوز الـ  200 شـكـوى
مـنـهـا مـا يـقـارب  100 شـكـوى عـلى
طـــاولـــة جلــنـــة شـــؤون الالعـــبــ

والـــــ  100 األخــرى أرسـلت بــشـكل

مـــبـــاشــــر من قــــبل الالعــــبـــ الى
االحتـاد اآلسيـوي. ولـدى االستـماع

ــثــلي األنــديــة احلــاضـرة  الى 
االتــفـــاق عــلى الـــنــظـــر بــشـــكــاوى
ـدربـ عـلى أن يـكون الالعـبـ وا
لكل نادٍ يوم يكون مـخصصاً للنظر
ـقــدمــة وأن يــبـدأ في الــشــكــاوى ا
قبل حسم القـضايا من األسـبوع ا
عـــــلى أن يـــــتـم إشـــــعـــــار االحتــــاد
اآلسـيــوي بـاخلـطـوات واإلجـراءات
تبعة بهذا اخلصوص وذلك عبر ا

خطابات رسمية. 
وحثَ نــائب رئــيس الــتــطـبــيــعــيـة
شـامل كــامل األنـديـة عـلى ضـرورة
الـتــكـاتف واخلــروج بـحــلـول آنــيـة

تــصـون االحتــاد واألنـديـة من
اخلـطـر وذلك عـبـر الـوصول
إلى صــيـغـة تـفـاهم وخـارطـة
طــــــريـق جتــــــنب األنــــــديــــــة
الـــــعــــــقـــــوبــــــات. وحـــــضـــــر
االجتـمـــاع  14 نادياً هي كل
من الشـرطة والـزوراء والنفط
ونـفط الـوسط ونـفط اجلـنوب
يناء والديوانية والكهرباء وا
والــصــنــاعــات الــكــهــربــائــيــة
والــــكــــرخ ودهــــوك وأربــــيل
والــنــجف وزاخــو فــيــمـا
غــاب نــاديـــا الــطــلــبــة
والــقـــوة اجلـــويــة عن

االجتماع.
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جانب من
االجتماع

التشاوي لالندية
ديونة ا

ـشاركـة تـقيـيد نـتـخبـات ا جـمـيع ا
حتركـاتهم وهذا الـنظـام يسهم في
ـالكـــات احلــــفـــاظ عــــلـى سالمــــة ا
. وختمَ اإلداريـة والفـنـية والالعـبـ
ـنـتـخب الـوطـني طوى كـوجـر: ان ا
صفحة مباراة كمبوديا التي حصد
نـقـاطـهـا وجـعـلـته يـقف فـي صدارة
اجملــمــوعــة ويــتـطــلـع الى مــبـاراة
هــونك كـونغ بــثــقـةٍ عــالـيــة خلـطف
الـــــفـــــوز والـــــبـــــقـــــاء في صـــــدارة

اجملموعة.

وقــالَ كـوجــر: االحتــاد الـبــحــريـني
الــشــقــيق لم يــقــصــر بـشـيء وهـو
مــتــواصل بــصــورة مــســتــمــرة مع
رئـــاســـة الـــوفـــد لــتـــذلـــيل جـــمـــيع
الــصـــعـــاب الــتـي تــعـــتـــري طــريق
منتـخبنـا الوطني وبدورنـا نشكره
عـــلـى حـــسن االســــتـــقــــبـــال ودوام

السؤال. 
ـطبق : ان نـظام الـفـقاعـة ا وأضـافَ
ـقـامـة في الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة ا
حــالــيـا فـي الـبــحــرين يــتـطــلب من
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أكـدَ رئـيس وفـد مـنـتخـبـنـا الـوطني
ـشـارك في الـتـصـفـيـات اآلسـيـوية ا
ـــقــــامـــة حـــالــــيـــا في ــــزدوجـــة ا ا
الــــبــــحـــريـن  أحـــمــــد كــــوجـــر: أن
ـنـتـخب الـوطـني لم يـتـعـرض الى ا
مضايـقات أو ضوابط صـارمة على
حتركاته ولـكن اجلميع مـتفق على
تـــطــــبـــيـق نـــظــــام الـــفــــقــــاعـــة في
الــــتــــصـــفــــيــــات اآلســـــــــــــيــــويـــة

زدوجة. ا

يضـعهـا محمـد رضا في شـباك القـيثارة.
ـبـاراة الـبـطـاقـة احلـمراء وأشـهـرَ حـكم ا
بــوجه العب فـريق الــزوراء أحـمـد فـاضل
بــالــدقــيــقــة  34 مـن الــشــوط األول بــعـد
حصـوله على الـبطاقـة الصـفراء الثـانية
باراة ليـكمل فريق الـزوراء بقيـة دقائق ا

 . بعشرة العب
ورغم الــتــبـــديالت الــتي أجــراهــا مــدرب
الــشــرطــة في الــشــوط الــثــاني لــلــعــودة
لــلـنـتــيـجــة واسـتــغالل الـنــقص الـعـددي
ــبـاراة لــفـريق الــزوراء إال ان نـتــيــجـة ا
بقـيت على حـالها لـيتـأهل فريق الزوراء
لــنــهــائـي كــأس الــعــراق الــذي ســيــحـدد

موعده الحقاً.
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بـلغَ فـريق الـزوراء نـهائـي مسـابـقـة كأس
الـعـراق بـعـد حتقـيـقه الـفوز عـلى نـظـيره
فــريق الـشــرطــة بــهـدفــ من دون رد في
ـبــاراة الـتي دور نـصف الــنــهـائي فـي ا
أقــيـــمت  عــلى مــلــعـب الــشــعب الــدولي
وقـادهــا احلـكم الـدولي مــحـمـد ســلـمـان.
وتقدمَ فريق الزوراء بـالنتيجة عن طريق
الالعب أحمـد فاضل بـالدقـيقة  7 بعد أن
استغل كرة ركنية ليضعها بالشباك قبل
أن يـســجل الالعب مـحــمـد رضــا الـهـدف
الـــثــانـي لــفــريـق الــزوراء بــعـــد أن تــابع
تسـديدة زميـله مهـدي كامل التي أبـعدها
حـارس الـشــرطـة مـحـمـد حــمـيـد قـبل أن
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مباراة الزوراء والشرطة

عماد محمد



AZZAMAN SPORT

{ روما- وكاالت: عـقد البلجيـكي روميلو لوكـاكو مهاجم إنتر مـيالن مقارنة ب جتـربته مع النيراتزوري
وفترته الـسابقة بقمـيص تشيلسي. وقـال لوكاكو في تصـريحات أبرزها موقع كـالتشيو مـيركاتو اإليطالي
اختيـار جتربة إنـتر أم تشـيلسي إنـتر ألنني مع الـنيرازوري فـزت بألقـاب لقد كـان شيئًـا حلمت به عـندما
ـكـان اآلخـر كنت ـهـاجم الـبلـجـيـكي لـقد كـنت نـاجـحًا في مـكـان إنـتر مـيالن وفي ا كـنت طفـالً. وأضاف ا
فاشالً تشـيلسي واختتم مهاجم تشيلسي السابق تختـار لوكاكو أم زالتان إبراهيموفيتش? أختار نفسي..
أنــا أحب نـفـسي كل يـوم من أيـام األسـبـوع يـذكـر أن لـوكــاكـو وإبـرا تـزامال مـعًـا في صـفـوف مـانـشـسـتـر

نصرم. وسم ا يونايتد لكنهما دخال في مشاجرة ساخنة بديربي الغضب خالل ا
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{ مـــدن - وكــــاالت: إجتـــهـت أنـــظـــار
مـــتـــابـــعـي الـــكـــرة الـــصـــفـــراء أمس
اجلمـعـة نـحو مـلـعب فيـلـيب شـاتريه
بـالعـاصـمـة الـفرنـسـيـة بـاريس حيث
أقــيـمت مــبــاراة الـدور قــبل الــنــهـائي
لروالن جـاروس بـ الـصـربي نـوفاك
ديــوكــوفــيــتـش واإلســبــاني رافــائــيل
نادال.  وجنح نادال فـي الوصول إلى
نــــصف الــــنـــهــــائي بــــعـــدمــــا أطـــاح
باألرجنـتيـني دييجـو شفـارتزمان بـ3
مجموعـات مقابل واحدة فـيما اجتاز
نوفاك عقـبة اإليطـالي ماثيو بـيرتيني
بنـفس النـتـيجـة. وتعـد مواجـهة الـغد
رقم  58 الــتي جتــمع الالعــبــ وهـو
رقم قــيــاسي ويـــأمل كل مــنــهــمــا في
بلوغ النهائي لالقتراب خطوة أخرى
من رقم الــســويــســري روجــر فــيــدرر
أكثر الالعب وصوال إلى النهائي في
بطوالت اجلراند سالم  31مرة. ويأتي
نادال وديـوكوفـيـتش خلف فـيدرر في

هذه القائمة بواقع  28 مرة.
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ـواصلـة تـألـقه في كـمـا يـطـمح نـادال 
ـفـتـوحـة والـتـتويج بـطـولة فـرنـسـا ا
بلقبها للمرة الـ 14 في تاريخه ليصل
إلى الـــــلــــقب الـ 21 في الـــــبــــطــــوالت
ـتـوجـ الـكـبـرى ويـنـفـرد بـصـدارة ا

باجلرانـد سالم على مسـتوى الرجال
حيث يـتـسـاوى حالـيـا مع فـيدرر بـ20
لــقــبــا لــكل مــنــهــمــا.  وعــلى الــضــفـة
األخــــرى يـــأمل ديــــوكــــوفـــيــــتش في
حتـقـيق اإلجنـاز األصـعب الـذي فـشل
في اقتناصه نـادال وفيدرر حتى اآلن
وهو الفـوز بجـميع البـطوالت الـكبرى
مـرتـ عـلـى األقل عـبـر الـظــفـر بـلـقب
روالن جاروس. ويتفوق الصربي على
بـاشرة بفارق واجـهات ا نادال في ا
فوز وحـيـد حـيث حـقق االنـتـصار في
 لإلســـبــاني 28مــبـــاراة مـــقــابل  29
آخـــــرهــــا كـــــانت فـي نــــهـــــائي رومــــا
لـلـمــاسـتـرز الـذي انـتــصـر فـيه نـادال
جمـوعت مـقابل واحدة. لـكن يبدو
تـفـوق نـادال واضحـا عـلى نـوفـاك في
العب التـرابيـة حيث الـتقـيا في 26 ا
مباراة فاز األول بـ 19 منها مقابل 7
فقـط للـصـربي. كـمـا يعـلـو كـعب نادال
عــلـى ديــوكـــوفــيـــتش في الـــبــطــوالت
الــكـبــرى إذ تــواجه الـالعـبــان في 16
مــبــاراة ســـابــقــة فـي اجلــرانــد سالم
ـاتـادور الـفـوز في  10 مـنـها فـحـقق ا

مقابل  6 لإلعصار.
ــاني وكـــشف أســطـــورة الـــتــنـس األ
ــرشـح األوفــر بـــوريس بـــيـــكــر عـن ا
حـــظـــا مـن وجـــهـــة نـــظـــره لـــلـــفـــوز

بـالـنـسـخـة احلـالـية مـن بـطـولة روالن
جاروس. وقـال بـيـكر في تـصـريـحات
صحـفيـة: أنا لـست عـرافا لـكن أعتـقد
أن نادال مرشح لـتجـاوز ديوكـوفيتش
والفوز ببطولة فرنسا. واستدرك: لكن
في مـرحـلـة مـا سـيـكـون هـنـاك خـلـفـاء

كنه أن يحكم قبضته لنادال فهو ال 
على البطولة لألبد.. أرى أن نوفاك قد
يتمكن من الفوز بهـذه البطولة أيضا
لكن هـنـاك تـيتـيـباس وزفـيـريف كذلك
ولـديـهـمـا الـقـدرة عـلى الـتـتـويج بـهـا.
وواصل: هي مــــســـألـــة وقت قـــبل أن
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{ ريـو دي جانـيرو-( أ ف ب): أعـلن االحتـاد البـرازيلي لـكرة الـقدم
دة ثالث يوماً ـارسة مهماته  إيقاف رئيـسه روجيريو كابوكلو عن 
بعد اتـهامه بالـتحـرش اجلنسي وذلك قـبل أسبـوع واحد من انطالق
بـطولـة كـوبا أمـيركـا الـتي أنيـطت الـبالد باسـتـضافـتهـا في الـلحـظات
األخـيرة جـراء جائـحـة كورونـا. وقـال االحتاد الـبرازيـلي في بـيان إنه
تلـقى بعـد ظـهر األحـد قرار جلـنـة أخالقيـات كرة الـقـدم البـرازيلـية

بإيقاف الـرئيس روجيريـو كابوكلـو مؤقتاً لـفترة أوليـة مدتها
ارسـة مـهمـاته. و اإلبالغ عن كـابوكـلو 30  يـومـاً عن 
 عـامــاً إلى جلـنــة األخالقـيــات يـوم اجلــمـعــة من قـبل 48
مــوظــفــة اتــهــمــته بــارتــكــاب مــحـاوالت حتــرش جــنــسي
وأخالقي عدة في األشهـر األخيرة وفقًا لصحيفة غلوبو
إسبورتـي. ونفى كـابوكـلو تلـك االتهامـات. وأثار اإلعالن
ــاضي عـن اسـتــضــافــة الــبـرازيل ــفــاجئ األســبـوع ا ا
لـلــبــطــولــة بــدالً من األرجــنــتـ وكــولــومــبــيــا مـوجــة من
االنـتقـادات في الـبالد إحـدى أكثـر الـبلـدان تـضرراً في
العـالم من جائحة كوفيد-19. وقال عـمدة ريو دي جانيرو

ـقـررة في مديـنته ـبـاريات ا اجلـمعـة إنه لن يـتردد في إلـغاء ا
إذا تفاقم الوباء. 
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عـلى ضــرورة الــعــمل اجلــاد عـلى
نــشـرهــا حــتى تــصـبح الــريــاضـة
احملـبـبـة لـدى الـعـنـصـر الـنـسـائي
وتــصل لــلــمــنــافــســة في احملــافل
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. ويـســعى
مـــجــلس اإلدارة لـــتــذلــيـل جــمــيع
الصـعوبات الـتي تواجه الـرياضة
الـــنـــســائـــيــة مـن أجل مـــزيــد من
االزدهـار والــتـطــور. من جـهــتـهـا
عـبّرت رئـيـسـة الـلـجنـة الـنـسـائـية
أحالم العمري عن فـخرها بخدمة
الــــوطـن من خـالل مــــجــــلس
إدارة االحتــــاد ورئــــاســــة
الـلـجنـة الـنسـائـية مـؤكدة

الــــتـــأكـــيــــدات ال تـــزال اخملـــاوف
قـــــائــــمـــــة وذلـك أيــــضـــــا رغم أن
احلـكـومة الـيابـانـية تـسـرع حالـيا
من وتيرة عمـلية التطـعيم باللقاح
ستجد. ضاد لفيروس كورونا ا ا
وفي الــــوقـت احلـــالـي ال تــــوجـــد
مؤشـرات واضحـة إلمكـانيـة إلغاء
ـــبـــيـــة عـــلـــمـــا بـــأن الـــدورة األو
اســــتــــطالعــــات رأي أظــــهـــرت أن
الـعــديـد من الــيـابــانـيــ يـريـدون

التأجيل.
كما أعلن االحتاد الـسعودي للكرة
الـطـائـرة إقـامـة بـطـولـة مـفـتـوحة
لـلــسـيـدات خالل ســبـتـمــر/أيـلـول

{ مـدن - وكـاالت: خـسـر مـنـتـخب
تونس لـلكرة الـطائرة أمـام نظيره
اإليــطـالي بــثالثـة أشــواط مـقـابل
شـوط واحـد بواقع  19/25و23-25
و 27/29و 27/29مـــــســـــاء الـــــيـــــوم
األربعاء ضـمن حتضيـرات نسور
ــبـيــاد طـوكــيـو 2020. قـرطــاج ألو
ويـجــري مـنـتــخب نـســور قـرطـاج
معـسكرًا في إيـطاليـا وسيواصل
مـــنـــتـــخب تـــونـس مـــعـــســـكــره
اخلـــارجي بـــخـــوض وديـــتـــ
جـديـدتـ ضد إيـطـالـيـا يومي
اخلـميس وبـعد غـدا اجلمـعة.
 وتضم بعثـة منتخب تونس
ــــديــــر الـــفــــني بــــقــــيـــادة ا
اإليطالي أنطـونيو جاكوب
كـلًـا من: مـهـدي بن الـشيخ
وخـــالــــد بن ســــلـــيــــمـــان
وصــــدام الــــهــــمــــيــــسي
ويــــاســـــ قــــصــــيص
وعــــمــــر الــــعــــقــــربي
وســــلـــيـم مـــبــــاركي
وأحــمــد الــقــاضي
ومــحــمــد عــيـاش
وعزيـز مقـطوف
وإســــمـــــاعــــيل
معلى وإلياس
الـقــارمـصـلي
ومحمد علي
بن عــثــمـان
ــــــــــــن وأ
بــــــوقــــــرة
وحـــــمــــزة
نــــــــــقــــــــــة
ووسيم بن
طـــارة وعـــلي
بــنــقي. وسـتــســتــضـيف طــوكــيـو
ـبــيـاد  2020الـذي تــأجل الـعـام أو
اضي بسبب جائحة كوفيد-19  ا
ـقبل بدءا من  23يـوليـو تـموز ا
وسط مــخــاوف من أن احلـدث
ســيــزيـد مـن أعـبــاء الــنــظـام
ــرهق الــطـــبي الـــيــابـــاني ا
بــالـفـعل بـسـبب اجلـائـحـة.
ـنظـمة وتـعهـدت اللـجـنة ا
ـــبـــيـــاد والـــلـــجـــنــة لألو
ــبـيـة الــدولـيـة مـرارا األو
وتــــكـــرار بــــإقـــامـــة دورة
ـــبــيـــة آمــنــة جلـــمــيع أو
ـــواطـــني ـــشـــاركـــ و ا
الــيـابـان عـبــر تـدابـيـر
وقـــائــــيـــة صـــارمـــة.
ورغـم جـــــــــمــــــــــيع

حـرص أعـضاء الـلـجـنة عـلى نـشر
وتطوير الـرياضة النسـائية. يذكر
أن االجتمـاع خرج بعـدة توصيات
أهــمــهــا تـــفــعــيل الـــشــراكــات مع
اجلــهــات احلــكــومــيــة واخلــاصـة
واالحتــاد الــســعــودي لــلــريــاضــة
لــلـجـمـيع مـن أجل االسـتـفـادة من
ـنـشآت الـريـاضيـة واإلسـهام في ا
نـشـر الـلـعبـة والـبـحث عن مـدربة
ذات خـــــــبــــــرة لـإلشــــــراف عـــــــلى
نـتخـبات السـعوديـة والعمل ا
عــــــــــلـى تــــــــــدريـب
راكز مدربات ا

واألندية.

- وكـاالت: عاد البولـندي روبرت ليـفاندوفسكي { برل
مـهـاجم بـايـرن مـيـونخ إلى قـائـمـة أولـويـات ريـال مـدريد
ـيركـاتـو الـصـيفي. وسـبق أن حـاول ريـال مـدريد خالل ا
ضم ليـفاندوفسكي صاحب الـ 32 عـامًا عدة مرات خالل

ــاضـيـة. ووفـقًــا لـتـقـاريــر صـحـفـيــة نـقـلـتــهـا مـونـدو الــسـنـوات ا
ديبورتيفـو اإلسبانية فإن ليفاندوفسكي سيكون الهدف الرئيسي لدعم

ــا أن األخـيـر فــشل في الـتــعـاقـد مع الــنـرويـجي هـجـوم ريـال مــدريـد طـا
إيــرلـــيــنـج هــاالنــد مـــهــاجـم بــوروســـيــا دورتــمـــونــد. وأشـــارت إلى روبــرت
قبل رغم أن ـوسم ا ليـفانـدوفسكي مـنفـتح أيضًا عـلى تغـيير وجـهته خالل ا
ــتــد حـتـى صـيف 2023. وأوضـحـت أن الـعــقـبــة الـتي عـقــده مع الــبــافـاري 
سـتواجه ريـال مـدريد في الـصـفقـة أن الالعب الـبولـندي يـحـظى باهـتـمام أنـدية
كبيرة أخرى مـثل باريس سان جيرمـان ومانشستـر سيتي ويونايـتد وتشيلسي.
يذكـر أن ليفانـدوفسكي صـرح منذ أيـام قليلـة: أشعر بـالفضول لـتعلم لـغة جديدة
وثقافة جـديدة لكنـني ال أعرف إذا كنت سأفـعل ذلك في كرة القدم أو بـعد انتهاء

مسيرتي.. ال أعرف حتى اآلن.

UO UD¹≈ ÂU √ d ð f½uð …dzUÞ

ــقــبل بــجــامــعــة األمــيــرة نـورة ا
بـــالــــريـــاض مع تـــنـــظـــيم دورات
تـمـهـيـدية لـلـراغـبات بـالـتـخصص
في مـجـالي الــتـدريب والـتــحـكـيم.
جـــاء ذلك خالل االجـــتــمــاع األول
ـقـر االحتـاد لـلـجــنـة الـنـسـائــيـة 
ـبــيـة الــذي شـهـد بــالـلــجـنــة األو
حــضـور رئــيس االحتـاد الــدكـتـور
خــالـــد الــزغــيــبـي ونــائب رئــيس
ــديــر االحتــاد ســعـــد الــرويس وا
الــتـنــفـيـذي نــايف الــعـبــيـد. وأكـد
رئــيس االحتــاد اهــتــمــام مـجــلس
اإلدارة البالغ بـالرياضة الـنسائية
والكرة الطائـرة خصوصا مشددا
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مبنى إحتاد أ أفريقيا

يــتـــمــكـن اجلــيل اجلـــديــد مـن الــفــوز
بالـبطـوالت الكـبـرى.. تيـتيـباس العب
العب رائع ويلعب بشكل جيد على ا
التـرابيـة وال أرى نـقاط ضـعف بارزة
في أدائه. وأ صــاحب الـ 58 عــامـا:
زفيريف يقدم مستوى جيدا أيضا في

هذه الـبطولـة لكن عـليه أن
يلعب بشـكل هجومي أكبر
خـــــــصــــــوصـــــــا مـن اخلط
اخلـــلـــفي ويـــجب عـــلـــيه
ــسـتــوى الـذي حتـســ ا
ظهر به في ربع النهائي.

{ واشـنطن-(أ ف ب) - أعلنت الواليات
ـتّحدة اإلثن أنّها تسعى للتوصّل مع ا
حـلـفـائـها إلـى "مقـاربـة مـشـتـركـة" بـشأن
ـبية احـتمال مـقاطعـة دورة األلعاب األو
الــشــتــويــة لــعــام  2022فـي بكـ وهي
خــطــوة يــطــالب بــهــا عــدد مـتــزايــد من
ـوقراطي ـشرّع اجلمـهوري والد ا
عــلى حـدّ ســواء.وقـال وزيــر اخلـارجــيـة
األمـيـركي أنتـوني بـلـينـكن خالل جـلـسة
انية في واشنطن استماع أمام جلنة بر
"نـحن نـتشـاور بـشكل مـكـثّف للـغـاية مع
حـلـفـائــنـا وشـركـائـنـا لــبـحث مـخـاوفـنـا
ـشتركة وبصورة مثالية للوصول إلى ا

مقاربة مشتركة". 
ـــزيــد عن هــذا وأضــاف "ســتـــعــرفــون ا
ــقـبـلـة" في وقت الـشــأن في األسـابـيع ا
تـماطل فيه إدارة الرئيس جو بايدن منذ
ـوضـوع. وشـدّد أشـهـر عـدّة حـول هـذا ا
بـلـيـنـكـن عـلى أنّ الـتـوصّل إلى "مـقـاربـة
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مـشتركة سيكون أكـثر فعالية" من موقف
أمـيركي أحادي. ومنذ أشهر يطالب عدد
مــتــزايـــد من الــســـاســة اجلــمـــهــوريــ
ـوقـراطي الـبــارزين إدارة الـرئـيـس الـد
ــبـيــاد بــكـ ــقـاطــعــة أو جــو بـايــدن 
احــتــجـــاجــاً عــلـى انــتــهـــاكــات حــقــوق
ـتّهـمـة بـارتـكـابهـا الـسـلـطات اإلنـسـان ا
الـصيـنـية وال سـيّمـا بحقّ األويـغور في
إقــلــيم شــيـــنــجــيــانغ وقــد وصل األمــر
بـبليـنكن نفسه إلى اتّـهام بكـ بارتكاب
"إبــادة جــمـــاعــيــة" بــحقّ هـــذه األقــلــيّــة
ـســلـمـة وهــو مـا رفــضـته الـســلـطـات ا
الـصـيـنـية بـشـدّة. ومـؤخّـراً بـدأت وجوه
ـــوقـــراطي ـــعـــســـكـــر الـــد بـــارزة في ا
ـــقـــاطـــعــة ـــطـــالـــبـــة إدارة بـــايـــدن 
ـبياد.وفي أيار دعت رئـيسة مجلس األو
وقراطـية نـانسي بـيلوسي الـنواب الـد
إلى "مــقـــاطـــعـــة دبــلـــومـــاســيـــة" لـــهــذا

بياد. األو
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. وأفــــاد مـــتــــحـــدث بــــاسم االحتـــاد19
الــقـاري لـلـعــبـة عـدم حتــديـد أي مـوعـد
رتـقب للـبطـولة الـقارية جـديد لـلحـفل ا
ـؤجلة والـتي تستـضيفـها الكـاميرون ا
من  9 كــانــون الــثــاني/يــنــايـر حــتى 6
شــبـاط/فــبـرايـر 2022. وجــاء في بـيـان
نـشـره "كـاف" عـلى مـوقـعه الـرسـمي انه
ـنظمة بـناء على طـلبه "وافقت الـلجنة ا
الـكـاميـرونيـة على إعـادة جدولـة سحب
الـقرعة السباب لوجسـتية تتعلق بوباء
+كـوفـيـد-+19 وكـان "كـاف" حـدد تـاريخ
الـــشــهـــر احلــالي مـــوعــداً لـــســحب 25
ـنــتــخــبـات الـ 24 الــقــرعــة لـتــقــســيم ا
ـــشــــاركـــة في الــــنـــهـــائــــيـــات بـــ 6 ا

مجموعات.
وتـأهل إلى الـنـهائـيات  23مـنـتـخـباً من
بـــيـــنـــهـــا اجلـــزائـــر حـــامـــلـــة الـــلـــقب
ـضـيـفـة ومـصر والـكـامـيـرون الـدولـة ا
حــــامــــلــــة الــــرقـم الــــقــــيــــاسي لــــعــــدد

االنتصارات في البطولة القارية.

ــقــرر اقــامــته في 25 والــذي كـــان من ا
حــزيــران/يـونــيــو في مــديـنــة يــاونـدي
الــكـامــيـرونــيـة عـلـى خـلــفـيـة "مــشـاكل
لـوجـستـية مـرتـبطـة بفـيـروس "كوفـيد-

{ جـــوهـــانــســـبـــرغ- (أ ف ب) - أعــلن
اإلحتــاد اإلفــريــقي لــكــرة الــقــدم "كـاف"
اإلثـــنـــ تــأجـــيل حـــفل ســـحب قـــرعــة
نـــهــائــيــات كـــأس أ إفــريــقــيــا 2021

نوفاك ديوكوفيتش

رافائيل
نادال

{ مـدريــد- وكــاالت: قـدم أحــد أنــديـة الــدوري اإلسـبــاني عــرضًــا من أجل الـتــعــاقـد مع
يرنغي قبل. ويـنتهي عقد راموس مع ا وسم ا سيرجيـو راموس مدافع ريال مدريد في ا
هــذا الـشـهـر ولـم يـوافق الالعب اإلســبـاني عـلى عــرض الـتـجــديـد حـتى اآلن ويــسـتـطـيع
الـتوقيع مجـانًا ألي فريق. ووفقًـا لبرنامج الـشيرجنيـتو اإلسباني فـإن راموس حصل على
عرض من إشـبيلـية مدته  5سـنوات وبراتب يبلغ  7مالي يـورو. وكشفت تقاريـر صحفية

دة موسم أن العرض الـوحيد الذي قدمه ريـال مدريد إلى راموس 
واحـد وبــراتب سـنــوي يـبـلغ  10 ماليــ يـورو. وجـاءت نـقـطـة
اخلالف في التجـديد بأن راموس يرفض فكـرة التمديد لعام
ـلكي مع الالعـب الذين واحـد فقط وهي سـياسة يـتبـعها ا
يتـخـطوا حـاجز  30 عـامًا ويـريد الـتـجديـد لعـام بـجانب
عدم قبـوله تخفيض راتبه. يذكر أن راموس نشأ في شباب
إشـبـيـلـيـة مـنـذ عـام 1996  حــتى صـعـد إلى الـفـريق األول
عـام 2004  وانتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2005.
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{ مـدريـد- وكـاالت: كشـف تقـريـر صـحـفي عن تـطـور جـديـد بشـأن مـسـتـقـبل الـهـولـندي
ـقـبل. ويـنـتـهـي عـقـد ديـبـاي مع لـيـون هـذا ـوسم ا ـفــيس ديـبـاي مـهـاجم لـيـون خـالل ا
الـشـهـر وقـرر الـالعب الـهـولـنـدي عـدم الـتـجـديـد واالنــتـقـال مـجـانًـا إلى نـادٍ آخـر. ووفـقًـا
ـنح بـرشـلـونـة رده الـنـهـائي عـلى الـعرض لـصـحـيـفـة مـونـدو ديـبـورتيـفـو فـإن ديـبـاي لم 
الكـتالـوني. وأشارت إلى أن ديبـاي رفض العـروض األخرى التـي حصل علـيهـا باستـثناء
يـوفنتـوس الذي ال يزال يضـغط من أجل الصفـقة. وأوضحت الصـحيفة أن رونـالد كومان

مـدرب برشلـونة ال يـزال على اتـصال دائـم مع ديبـاي واحمليـط به وهـذا األمر قد
يلعب دورًا في حـسم قرار الالعب. وذكرت أن ديباي لم يحسم مـستقبله بعد
ـثلي لكن هـنـاك تفـاؤل وهدوء في بـرشلـونة ألن مـحـادثات الـنادي مع 

الالعب ال جتعل األخيـر يختار وجهة أخرى. وقالت الصحيفة إن
التعاقـد مع ديباي يـعد الصفـقة األكثر إحلـاحًا في كامب نو
لـكن النـادي يـواصل الـعمل بـحـذر كـما أن كـومـان على

اطالع دائم بـــكل شـيء. وأضـــافت أن الـــفـــرق بــ
ديباي ومـواطنه فينالدوم الذي انتقل إلى سان
جـيـرمـان أن األول جــاء إلى بـرشـلـونـة مع

عائلته في  4 مايو/آيار بحثًا عن منزل.

سيرجيو راموس
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في مـثل هـذا الـيـوم (الـعاشـر من حـزيـران) وقـبل سـنتـ اسـتـلم الـسـيد
ان اقليم كـردستان زمام رئاسة نتخَب من قِـبل بر نـيجيرفان الـبارزاني ا
االقـليم مـوضّـحا في بـرنامـجه الذي قـدّمه في حـفل تسـنّم السـلطـة الذي
ـتـحـدة ـثل اال ا حـضـره قــيـادات سـيـاســيـة كـردسـتـانــيـة وعـراقـيــة و
والـقـنـصـلـيـات فـي االقـلـيم وجـمع غـفـيـر من الـسـاسـة والـوزراء واعـضـاء
ان بـأنه يـعـمل جاهـدا عـلى تـوطيـد الـعالقـات اقلـيـمـيا ودولـيـا وفتح الـبـر
ستويـ الكردستاني والعراقي وذلك من صـفحة جديدة سياسـيا على ا
اجل رص الـصّف الكردي من جانب واعـادة الثقة ب أربيـل وبغداد بغية
ساهمة في استعادة السيادة واالستقرار للعراق من جتاوز اخلالفات وا

جانب اخر. 
بـصفتهـا السلطة الـتنفيـدية االعلى فأن رئـاسة اقليم كـردستان تمثل رأي
ــسـتــويـات الـعــراقـيـة الـشــعب الـكــردسـتــاني وارادته الـســيـاسـيــة عـلى ا
ـسـؤولـية الـتـأريـخـية واالقـلـيـميـة والـدولـيـة. وال شكّ بـأن حمل عِبء هـذه ا
لـيس بِهَيّن كونه بحاجة الى شخصية سيـاسية وقيادية متزنة ومصقولة
نقلبة شـخصية لديها خبرة و ـزاجيات ا شـخصية ال حترّكها االهواء وا
ـعادالت الـسـيـاسيـة وكـيـفيـة الـتـعامل مع جتـربـة سيـاسـيـة تدرك مـاهـيـة ا

صلحة العامة للشعب والوطن. ا يخدم ا مجريات االحداث 
ـنطـلق يـعـد تسـنّم الـسـيد نـيـجيـرفـان البـارزاني مـنـصب رئيس من هـذا ا
اقـلـيم كـردسـتـان خطـوة في الـطـريق الـصـحـيح من اجل أن يـكـون اقـليم
كـردستان اقلـيما فعـاال والعبا اسـاسيا على الـساحة السـياسية الـعراقية
واالقـليمـية والدولـية حيث تـكمن في شخـصيته الـتجربـة واخلبرة الـكافية
سـياسـيا واداريـا وهو ذو رؤية ثـاقبـة لالحداث وصـاحب خطـاب سياسي

معتدل يؤمن بالتعايش واحلوار ما يخدم اجلميع في أن واحد. 
اضيـت بـفضل جتربـته القـيمة وفـعال اثبت سـيادته من خالل الـسنتـ ا
تسـاوية ب االحزاب سافـة ا وحـنكته الـسياسـية ولباقـته احلفاظ عـلى ا
الـسياسية كردستانـيا وجاعال من رئاسة اقليم كردسـتان مؤسسة وطنية
جتـذب االنـظار الـيـها وجـعـلـها خـيـمة جتـمع حتـتـها اجلـمـيع دون حذر او
تـردد. وعـراقـيـا اسـتـطـاع وبـخـبـرته الـسـيـاسـيـة بـأن يعـيـد الـعالقـات الى
فـاوضات بحـيث يكون الـدستور مـسارها الـصحيـح والعودة الى طـاولة ا
شـاكل الـعـالقـة بـ الطـرفـ مشـجّـعا هـو الـفاصل والـفـيصـل في حل ا
ـركـز والـهـامش اصـحـاب الـقــرار في بـغـداد عـلى االبـتـعـاد مـن مـفـهـوم ا
واطنـة احلقة ومدافعا عن حقـوق العراقي ايا كان ومـؤكدا على سيادة ا

ذهبي والفئوي. انتمائهم القومي والديني وا
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وعـلى الصـعيد االقـليـمي اخذ الـسيد نـيجـيرفان الـبارزاني تـمتـ العالقة
االقـلـيمـيـة عـلى محـمل جـد وذلك نـظرا لـلـمـوقع اجليـوسـتراتـيـجي القـليم
ـبـدأ كــردسـتـان ودوره فـي اسـتــتـبــاب االمن و االسـتــقـرار مــتـمــسّـكــا 
شـتـركة وأطـمئـنان دول صـلحـة ا بـني علـى ا الـتوازن وحـسن اجلـوار ا
اجلـوار عـلى أن اقـليم كـردسـتـان سيـبـقى عامـل االمن واالستـقـرار. وأما
ستوى الدولي فـقد اثبت جدارته في جذب اهـتمام اجملتمع الدولي عـلى ا
ـسـاهـمــة في أن يـكـون بـلـدا ذا ـتـحـدة بـشــأن الـعـراق وا ـا فــيه اال ا
سـيــادة تـسـوده االمن واالســتـقـرار وعـدم تــركه جلـهـات ال تـريــد لـلـعـراق

اخلير والرقي.
ي كـان جزءا مهما من برنامج ستوى العا االسـتنهاض بالعالقـات على ا
اضـيـت اسـتـطاع الـسـيد رئـيس اقـليم عـمل سـيادته فـخالل الـسنـتـ ا
كـردستان بأن يـنهض بالعالقـات ب اقليم كـردستان و دول العالم وجنح

في توطيد هذه العالقات وصبّها في خدمة االقليم والعراق.
بـاألحـرى لم يـعمّـد رئـيس اقـلـيم كردسـتـان الى اسـتـثمـار هـذه الـعالقات
خلـدمة االقلـيم وشعبه فـقط ال بل اراد قاصدا ان تخـدم مستـقبل العراق
كـافة محـاوال وراء ذلك اعادة الثقـة ب أربيل وبـغداد والوصول الى حل
جـذري لـلمـشـاكل الـعالـقـة بـينـهـمـا في اطار الـدسـتـور مبـتـغـيا الـنـهوض
بـالـعراق وتـصـحـيح مسـار الـعمـلـيـة السـيـاسـية فـيـها عـلى اسـاس ثالثـية

شاركة والتوافق والتوازن.  ا
وهـذا يدل عـلى انه بـقدر مـا يهـمه مـصلـحة االقـليم يـهم سـيادته مـستـقبل
ومـصيـر الـعراق عـراق بات يـعيـش في ظل الالدولة الـتي تسـيـطر عـليـها
اجندات خارجية داعمة جماعات خارجة عن القانون وعقول منفلتة بيدها
نفلتة!) تفعل الـسالح (ليس السالح منفلتـا بل العقول التي حتمله هـي ا
ـوارد وخــيــرات الـعــراق الى قــمع الــتـظــاهـرات مــا تـشــاء من االتّــجــار 
الـسـلــمـيـة الـتي تـطــالب بـابـسط حـقــوقـهـا وصـوال الى اغـتــيـال الـنـشـطـاء

 . واالعالمي
ال يـخــفى عـلى احــد بـأنه كـان لــلـمـجــتـمع الـدولـي وعـلى رأسـهـم فـرنـسـا
وامـريـكــا وحـلـيـفـاتــهـمـا الـدور االبـرز في قــيـام اقـلـيم كــردسـتـان كـكـيـان
سـياسي ومن ثم كـيان دسـتوري ضـمن العـراق الفـيدرالي وأن بـقاء هذا
الـدور والدعم يـعدّ ضـمانـا حلفظ الـتوازن في عـراق قد يـحلم فـيه اطراف
ـركزيـة الصـلبـة التي عـفا واقـطاب بـالعـودة به الى دولة الـقائـد االوحد وا
عـلـيـها الـزمن. وأن اصـرار الـسـيد رئـيس اقـلـيم كـردستـان عـلى جتـسـيد
ـشـاركـة والـتوافـق والتـوازن في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية يـأتي في مـبـادىء ا
سـيـاق يـهـدف الى بـنـاء عـراق جـديـد يـسـوده الـسّـلم والـسّالم والـتـعـايش
ـواطـنـيـتهـم بـغض الـنظـر عن وحـقن الـدمـاء عـراق يـشـعـر اجلـمـيع فـيه 
انـتـمـائـاتـهم عـراق يــنـعم فـيه اجلـمـيع بـخـيـراته وثـرواته عـلى حـد سـواء
ـركـز ــشـاركـة ولـيس ا عـراق بـعــيـد عن الـعـنـصـريــة والـطـائـفـيـة عـراق ا

والهوامش!
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ـستقـبل العراق ورؤيـة اجملتمع تـتفق رؤية الـسيد رئـيس اقليم كـردستان 
الدولي فيما يخص اعادة السيادة للعراق واالحتكام الى الدستور. وعلى
الـرغم من اصرار الـغرب وامـريكـا على وحـدة العـراق لكن يـبقي الـعامل
ـشترك ب اقـليم كردستـان واجملتمع الدولي امـرا حاسما لـتحقيق هذه ا
الـوحدة وهـو وجود اقـليم كـردستـان قوي ومـت ضـمان السـتقـرار عراق
مـوحّد لـذلك عنـدما يـقول الـسيد نـيجـيرفـان البـارزاني "علـينـا جمـيعا ان

نعترف باخطائنا ونعمل معا على تصحيحها" يعني ما يقول!
عـملـية الـرئاسـة بحـد ذاتهـا صعـبة ومـعقّـدة وتكـون العـملـية هـذه اصعب
وأكـثـر تعـقـيـدا في مـنطـقـة مـشتـعـلـة بـاخلالفات الـسـيـاسيـة والـصـراعات
ا تتطلب من الرئيس ان يتميز بالدّقة في صالح  الـتأريخية وتضارب ا
كـامن الصـراعـات ومسـببـاتـها وبـقدرة قـراءة االحداث والـدّرايـة التـامّـة 

المتناهية من ضبط النّفس والثبات واجلَلَد. 
لـذا ان تَرَأُسَ اقـليم يعـاني من خالفات سـياسيـة داخلـيا واقلـيم فيدرالي
دسـتوري في ظل الالدولة وادارة العالقات في منطقـة مليئة بالصراعات
تنـافسة اقـليمـيا ودوليا لـم تكن بعـملية تـشابكـة ب القـوى ا ـصالح ا وا
اضيت سـهلة. ولوال حكمة االمساك ب (شعرة معاوية) خالل السنت ا
واحلـرص عـلى حـفظ التـوازن واالبـتـعاد عن االثـارة واالسـتـفزاز والـسـير
ـا يخـدم مصلـحة اجلمـيع لكـان االقليم مع مـوجة االحـداث مدا وجذرا 

االن اكثر تأزما والعراق اكثر فوضى وانفالتا! 
اخــيـرا ولــيس اخــرا أن مــا يـبــقي اقــلــيم كـردســتــان العــبـا فــعــاال عـلى
الـصعيـدين الكردسـتاني والعـراقي ويضمن الـدعم الدولي له هو تـمسّكه
بـتــجـســيـد مــبـادىء وقـيـم يـشــاركه الـعــالم احلـر في حــيـاته الــسـيــاسـيـة
واالجـتـماعـيـة اال وهـو صون كـرامـة االنـسان وسـيـادة الـقانـون واحـترام

حرية الرأي والتعبير. 
واطنة! بتعبير ادق هو تطبيق العدالة االجتماعية وجتسيد حكومة ا

الـــغــاء هـــذا الـــعـــقـــد االجـــتـــمـــاعي
طـالبـة بعـقد جـديد يـضع دستور وا
واضح ومـفـهـوم لـدى ابـسط الـنـاس
يــحـدد هــويـة الــدولـة ويـجــردهـا من
الـعقـد التي تـعـاني منـها حـاليـا بدال
ــطـالــبـة بــتـغــيـيــر حـكــومـة او من ا
تـعديل قـانون انـتـخابـات او من هذا
الـقـبيل كـون هـذا الـعقـد االجـتـماعي
الذي اتفق عليه بظروف غير مالئمة
هـو االرضيـة الـتي ترتـكـز علـيـها كل
الــتـفــاصـيل االخــرى من تـشــريـعـات
وقـوانـ وانـتـخـابـات ومـخـرجـاتـها

وهذه االمور الثالثة االتي
اوال:- ان الـــدســتـــور وضع في وقت
حــرج لم يـكـن فـيـهــا الـشــعب يـعـرف
حقوقه الدسـتورية وكان خـارج للتو
من نـيـر دكـتـاتـوريـة حتـكم بـاحلـديـد
والــنــار ولم يـكـن مـصــطـلح دســتـور
مـتـداول وال مــعـروف ولم يـكن يـومـا
مـؤثــر في حـيــاتـهم طــيـلـة اكــثـر من
اربـعـة عــقـود خـلـت فـيـمــا كـتب هـذا
الـدســتـور وصـوت عــلـيه في اقل من
ســـنــة دون ان نــعـــرف الــتــفـــهــمــات
واالسـس الــــتي ســــبـــقـت كــــتـــابــــته
ـؤسـسـة واجــمـعت عـلـيـهــا الـقـوى ا
لـلعـقد االجـتمـاعي الـتي معـظمـها لم
تـكن مـؤثـرة او على صـلـة بـاجملـتمع

العراقي.
ثــانــيـا:-صــوت عــلـى الـدســتــور في
ــــثل هـــذه ظــــروف غـــيــــر مالئــــمـــة 
اخلــطــوة اجلـــبــارة خـــصــوصــا في
احملــافـــظــات الــســنــيـــة الــتي كــانت
تـسـيـطـر عـلـيــهـا جـمـاعـات الـقـاعـدة

االرهابية وغيرها
ثالـثا:- ان هذا الـدستور يـخترق كل
يـــوم من قـــبـل كـــاتـــبـــيـه انـــفـــســـهم
ويـعـرض لــلـتـفــسـيـر امــام احملـكـمـة
االحتــاديــة في كل يــوم بــســبب عـدم
فــهــمه رغم ان مـن كــتــبــوه مــازالــوا
احـيــاء (بـغض الــنـظــر عن الـقــاعـدة
الـقانـونـية الـتي جتـيز هـذا االجراء)
لكن من حقنا ان نسأل اذا كان كاتب
الـــدســـتـــور يـــســتـــفـــتـي احملـــكـــمــة
االحتـــاديـــة في تـــوضـــيح مـــا كـــتب
واطن البـسيط في ح ان فكيف بـا
ــواطــنــ في اوروبـا الـكــثــيــر من ا
وامــــريــــكــــا وغـــــيــــرهــــا من الــــدول
ــقـراطــيــة يــعـرفــون حــقــوقـهم الــد
الـــدســتـــوريــة ويـــحـــفــظـــون بــعض
الــنـصـوص الـدسـتـوريـة الرتـبـاطـهـا
ـــفـــردات حـــيـــاتـــهم الـــيـــومـــيــة و
لـبـساطـتـهـا ووضوحـهـا وقـدسيـتـها
اذا ال يــــجـــرء احــــد عــــلى خـــرقــــهـــا
طلق وخالفه فان العقاب سيكون با
شــديــد كي يــبـــقى اجلــمــيع مــلــتــزم
بـالــعـقــد االجـتــمــاعي الـذي يــضـمن
اســـتــقـــرار الــدولـــة وحــفظ حـــقــوق

مواطنيها.

{ كاتب واعالمي عراقي

ــادة احملــطـــة الــثــانــيـــة ســتــكــون ا
التاسعة من الدستور واخترنا منها

االتي
أوالً:-

سـلحة الـعراقية أ- تتكـون القوات ا
واألجـــهــزة األمـــنــيـــة من مــكـــونــات
ا يراعي توازنها الشعب العراقي 
وتـمـاثــلـهـا دون تــمـيـيــزٍ أو إقـصـاء
ـدنـيـة وتــخـضع لـقـيـادة الـسـلـطـة ا
وتــدافع عن الــعـراق وال تــكـون أداةً
لـقـمـع الـشـعب الـعـراقي وال تـتـدخل
في الشؤون الـسياسـية وال دور لها

في تداول السلطة.
ب- يـــحــظــر تــكــوين مـــيــلــيــشــيــات
عــــســـكـــريـــة خـــارج اطـــار الـــقـــوات
ـسلـحـة.)  ودعـوني اركز هـنـا على ا
الـــفـــقـــرة (ب) واتـــســـائل عن ســـبب
تــشــريــعــهم لـــهــا رغم انــهم اي (من
كتبـوا الدستـور) خرقوهـا في حلظة
تشـريعـها عـندمـا ابقـوا على اجـنحة
احـــزابـــهـم مـــســــلـــحـــة ال بـل انـــهـــا
تضاعـفت عدتهـا وعديدها خالل 17
ـــرات ـــاضـــيـــة عـــشـــرات ا ســــنـــة ا
تحكم واصبحت هذه االجنحة هي ا
بــــالــــقـــــرار الــــســــيــــاسـي واالمــــني
واالجــتـمـاعي وهي تـنــفـذ مـا تـمـلـيه
عليها معتقداتها الطائفية والقومية
وتمتـلك سالح يوازي سالح اجليش
وتــســتــخـــدمه احــيــانــا في تــهــديــد

الدولة.
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 وفي احملـطـة الـثالـثـة سـنـتوقف عن
الفـصل الثـاني من البـاب الثاني من
الــــدســـتـــور الـــذي يـــحـــمل عـــنـــوان
(احلــريـات) ويــتـكــون من مـجــمـوعـة
ــادة (37)ويــنــتــهي مـــواد تــبــدا بــا
ــادة (46)فــان جــمــيــعــهــا مــواد بــا
مــعـطــلــة ال يــعـمل بــاي مــنــهـا وهي
اغــلـبــهــا مــواد وضــعت كــمــا ذكـرت
غـازلة اجملتـمع الدولي الذي سابـقا 
كـان يـرعى عـملـيـة الـتاسـيس لـنـظام
جـديد بـالـعراق مـا بـعد 2003 وكان
يدعو الى دولـة حتترم بـها احلريات
العامة واخلـاصة ووضع هذا اجلزء
من الـدسـتـور لـلـتـحـايل عـلى الـعـالم
ـتشاركة في وما ان هيـمنت القوى ا
الـعقـد االجـتمـاعي وكتـابـة الدسـتور
على السلطة ومـفاصل الدولة عطلت
هذا الفصل وفرضت معتقداتها على
اجملــتـمع بــقـوة الـسالح والــتـرهـيب
فـــمـــثال من ضـــمن مـــا ورد فـي هــذا
ادة (42) لـتي تـنص عـلى الـفـصل ا
ان (لـكل فرد حـريـة الفـكـر والضـمـير
والـــعـــقـــيــــدة.) في حـــ ان الـــواقع
يختلف حيث يخون اصحاب االفكار
والـعـقـائـد الـتي تـتـعـارض مع افـكار
القوى احلاكمة ويتهمونهم بالعمالة

والكفر في اغلب االحيان.
امـــا احملـــطـــة الـــرابـــعـــة واالخـــيــرة
فـســتـاخـذنــا الى مـوضــوع تـفــسـيـر

االرض الــتي تـلـعب دورا مــفـصـلـيـا
في تـاسـيس الـنـظـام اجلـديـد انـذاك
وايـضـا عــمـلت الـقـوى الـتي اتـفـقت
على الـعقـد االجتمـاعي على مـغازلة
اجملـتـمع الـدولي لـتـظـهـر انـهـا قوى
قراطيـة تؤمن بالتـعددية وحرية د
الــراي وحــمــايـــة حــقــوق االنــســان
والــتـبـادل الـسـلـمي لـلـسـلـطـة وهـذا
عكس ما تخفي كونها باالصل قوى
ايدلوجية بعضهـا متطرف عقيدتها
تتـقاطع مع حـقوق االنـسان وحـرية
ـــراة والـــتـــبـــادل الـــراي وحـــريـــة ا
السلـمي للسلـطة وهذا يسـقط عنها
شرط الـوطنـية كـونهـا راعت رغبات
دول اخـرى عـلى مـتطـلـبـات الـشعب
والـوطن واالهم من ذلك كـله مـسـالة
شـــروط تـــعـــديـل الـــدســـتـــور الـــتي
ـتـخـاصـمون تـكـشف عن وضـعـهـا ا
مـعــانـاتــهم من فــقـدان ثــقـة مــزمـنـة
عــمـلــوا عــلى نــقـلــهــا الى اجملــتـمع
عنـدما مـنحـوا لكل ثـالث محـافظات
ـكن حق الـفـيـتـوا عـلى اي تـعـديل 
ان يـــحــتـــاجه الــدســـتــور لـــظــروف
زمــانــيــة او مــكــانـيــة فـي مــصـادرة
واضحة الحقـية االغلبـية في تعديل
دســـتــور تــســـبــبـت عــيــوبـه الــيــوم
بـكــوارث عـلى الــوطن واجملـتـمع اال
ان ثالث مـــحـــافـــظـــات بـــعـــيـــنـــهـــا
سترفض تعديل هـذا الدستور حتى
وان احــتــرقت احملــافــظـات ال (15)
االخـــرى وهــــو مـــا لم يــــحـــصل في
ــــقـــــراطــــيــــات الـــــعــــالم اســــوء د

ودكتاتورياته.
وفـي احلـــديث عن احملـــطـــات الـــتي
تــثــبت مـا ذهــبت الــيه بـان الــطـرف
الــذي خــولـه الـشــعـب ادارة الــدولـة
وفـقـا لـلـمـواد الـواردة في الـدسـتور
ـادة قــد فـشل بـالـتـزامــته سـابـدأ بـا
الـسـابـعـة والتـي تنـص على (أوالً:-
يــحــظــر كل كــيــانٍ أو نـهـجٍ يــتـبــنى
الـعـنصـريـة أو اإلرهـاب أو التـكـفـير
أو التطهير الطائفي أو يحرض أو
ـجــد أو يـروج أو يــبـرر ــهــد أو 
ـــــادة  خــــرق ... الـخ) وهــــذه ا له
هــذهــا بـشــكل فــادح ومـفــضـوح اذا
مـازالـت الــقـوى الــتي اتــفــقت عــلى
العـقد االجـتمـاعي وكتـبت الـدستور
تـلـتـزم نهـجـهـا الـقد الـذي يـتـبنى
الـــطــائــفــيــة او الــقـــومــيــة بــنــزعــة
عـنـصـريـة تـثـيـر الـتـفـرقة وتـروج له
ـرات عما بشـكل تضاعف عـشرات ا
كـانـت عـلـيه في الــسـابق واخـرجـته
من نطـاقه احملـصور بـحدود الـدولة
ــيـة الــعــراقــيــة ســابــقــا نــحــو اال
ورهــنت قــرارهــا بــقــرار جــمــاعــات
ودول تشابهها بالعقيدة او التوجه
وجـعلـتـها تـتـحكم بـالـقرار الـعراقي
وحتـدد مصـير شـعـبه وجترم فـئات
معارضة لـهذا النهج وجتـيز قمعهم

بشتى الطرق.

في تنفيذ االتـفاق فان الطرف االخر
ــبـدأ لم يـعــد مــلـزمــا به ومن هــذا ا
فـانـنـا كعـراقـيـ اتفـقـنـا مع اطراف
كـــتـــبت الــدســـتـــور وتــنـــازلـــنــا عن
حـقــوقــنــا وحـريــاتــنـا لــهم من اجل
ادارة الـدولــة مـنـذ 17 عـام تــقـريـبـا
ومن حـقنا ان نـعيـيد تـقيـيم اتفـاقنا
ونحـدد نسـبة االلـتزام به ومـستوى
ايــفـــاء الــطــرف االخــر بـــالــتــزامــته
لنـحدد اسـتمرارنـا بهـذا االتفاق من
عدمه (العقد االجـتماعي وما انتجه

من دستور)
ـقـال وبــالـعـودة الى مــا بـدئـنــا به ا
وتــطــبــيـقـه عــلى اجلــمــاعـات الــتي
اتـــفــقـت او تــوافـــقت عـــلى الــعـــقــد
االجتماعي العراقي فـاننا سنتوقف
عند اربع مـحطات من مسـيرتها مع
الــدسـتــوركــمــقـيــاس لاللــتــزام بـ
الطرفـ واغلبـها محـطات مفـصلية
وفي حــال تـاكــد انـهـا لم تــلـتـزم من
جـانــبــهـا بــاالتـفــاق يـحـق لـلــشـعب
اسقـاط هذا االتـفاق والـبدء بـتهـيئة
االجــــواء  لـالتــــفـــــاق عـــــلى عـــــقــــد
اجتماعي جديد يؤسس الى دستور
قـراطي حقيـقي مقـدس ال يسمح د
بــخـــرقه ويــضـــمن حــقـــوق كل فــرد
عــراقـي بـغـض الـنــظــر عن عــرقه او
قوميـته او دينه او انتمـاءه يصيغه
ثلـون فعليـون للمجـتمع واطيافه
ـواطـنـة بـفـلــسـفـة تــرسخ مـفـهــوم ا
كـقـيـمـة حـضـاريـة لـلـجـمـيع ويـنـتج
حكـما قائمـا على التـمثيل احلـقيقي

للناخب . 
وقــبـل اخلــوض في هــذه احملــطــات
البــد مـن اسـتــذكــار اجــواء االتــفـاق
عـلـى الـعــقــد االجــتــمـاعـي حـيث ان
اجلمـاعات الـتي وضعت اسـاسيات
الـعـقد االجـتـمـاعي في الـعام 2005
ومـا ســبـقــهـا من مــؤتـمــرات خـارج
وداخل العراق لم تكن مـتفقة وليس
ا بـينـهـا ادنى درجـات التـفـاهم وا
كـــانت مــتـــخــاصـــمــة حــد الـــرغــبــة
بــالــتـقــاتـل وهـذا يــســقط شــرط من
شــروط اهـلــيـتــهـا في االتــفـاق عـلى
عـقـد اجـتـمـاعي بـحـسن نـيـة يراعي
ا اتفق كونات وا مصالح جميع ا
عـــلـــيـه وفق قـــاعـــدة الـــقـــوي يـــأكل
الــضـعـيف كــمـا انـهــا كـانت حتـابي
ــتـواجــدة عـلى الـقــوى االجـنــبـيـة ا

ـتـبـعـة في ابـرام عـقـد الـسـيـاقـات ا
فاهـيم السـياسية اجتمـاعي وفق ا
تـبـدأ بـبـسـاطة بـعـقـد جـلـسـة صلح
بــ اطـراف مـتـنــوعـة من اجملـتـمع
مــتــخــاصــمــة او مــخــتــلــفـة تــمــثل
تــوجـهـات ســيـاسـيــة او قـومـيـة او
مـذهبـية او ديـنـية في ذلك اجملـتمع
هدف جلـسة الصلح الـتي جتمعهم
هو االتـفاق على اسـاسيـات تضمن
لكل طرف حقوقه وحرياته من اجل
ان يــنـتـقل الـبـلــد الـذي تـعـيش فـيه
هــــــذه االطــــــراف مـن الــــــفـــــــوضى
اواالسـتـبـداد او كالهـمـا الى حـالـة
من االسـتقـرار تتـضح فـيهـا صورة
نظـام احلـكم وحتدد هـويـته وحتى
يكون هـذا العقـد االجتمـاعي وثيقة
مـلـزمـة لـكل احلـاضـرين في جـلـسة
الـــصــلح يــحـــولــون الــتـــفــاهــمــات
الـشفـهيـة التي تـوصلـوا اليـها الى
صـيـغـة مـكـتـوبـة عـلى الـورق وهذا
ـكتـوب يـنتـقل الى مـرحـلة الـورق ا
اخــرى مـن االتــفــاق وهــذا االتــفـاق
يـــجب ان يـــتم بــ االطـــراف الــتي
كــتــبــته والــشــعب بــصــورة عــامــة
ـوجب هـذا ويـعـرف بـالـدسـتـور و
الـــدســـتـــور يــقـــبل عـــامـــة الـــنــاس
بـالــتــنــازل عن جــزء من حــريــاتـهم
وحـقـوقهم لـلـسـلطـات احلـاكـمة من
اجـل ادارة الــــــدولــــــة لــــــذلـك يــــــتم
ـواطنـ عـلى قـبوله او اسـتـفتـاء ا

رفضه .  
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اذا مـاذا لــو رمـيـنـا هـذا الـتـفـصـيل
ـبسط عـلى العـقـد االجتـماعي في ا
ـبـرم عـام 2005 من اجل الـعــراق ا
تقـييـمه والتـحقق من مـدى االلتزام

ببنوده ?
فـوفـقـا لـلـفقـه القـانـوني فـان الـعـقد
ـتـعـاقـدين اي ان مـا ورد شـريــعـة ا
من شــروط في الـعـقـد يـعـد قـانـونـا
ـتـعـاقـدين يــسـري عـلى الـطـرفــ ا
ـســاهــمـة في (الــشــعب+االطــراف ا
صيـاغـة الدسـتور) ان افـترضـنا ان
الـعــقــد االجـتــمــاعي يـســري عــلـيه
مـايـسـري عـلى االنـواع االخرى من
العـقود ومن لم يلـتزم به يعـد خرقا
لـصـيــغـة الــعـقـد واخلــرق هـذا هـو
ـــعـــنى ادق اخالل بـــاالتـــفــاق او 
فـشل االتفـاق وفي حـال فـشل طرف

واد الدستوريـة والتي بدات بعد ا
ســنـــوات قــلــيــلــة مـن كــتــابــة هــذا
الــدسـتـور والـعـمـل به اذ اكـتـشـفت
الـقـوى الـتي كـتبـته بـانـهـا ال تـفهم
رات الى معانيـة وجلئت عشرات ا
احملكـمة االحتـادية العـليـا لتفـسير
مـــواده رغـم ان الـــكـــتـــبـــة احـــيـــاء
واجتـماعات جلـنة كـتابة الـدستور
ـكــونـة من (55) ضـوا في 2005 ا
مسجلـة على اشرطة فـديو وموثقة
واغلب االعـضاء ال (55) هم نواب
فـي مــجــلس الــنــواب وكــان اغــرب
تـفـسيـر تـقدمت بـه تلك الـقـوى عام

2010 تطلب من احملكمة
االحتـاديـة تـفـسـيـر الـفقـرة اوال من
ــادة الــســادســة والـســبــعــ من ا
الـدسـتـور الـتي تـنص عـلى (أوالً:-
يـكـلف رئـيس اجلـمـهـوريـة مـرشح
الــكــتــلــة الـنــيــابــيــة األكــثــر عـدداً
بــتــشــكــيل مــجـلـس الـوزراء خالل
خـــمــســـة عــشـــرَ يــومـــاً من تــاريخ
انتخاب رئيس اجلـمهورية.) حيث
كان الـتفـسيـر يستـهدف بـالتـحديد
ـقــصـود بـال (الــكـتـلــة الـنـيــابـيـة ا
االكــبــر عــددا) وهــو بــبــســاطــة ان
القوى التي تـقدمت بتفـسير تطلب
فـيه من احملــكـمــة حتـديــد نـتــيـجـة
الفـوز باالنـتخابـات هل هي الكـتلة
الـتي يـنـتخـبـهـا الـشعب ام الـكـتـلة
الــتـي تــصــنـــعــهـــا االحــزاب داخل
ـان وفتوى احملكـمة االحتادية البر
في ذلك الوقت كـانت اشبه بـعمـلية
ـقـراطـيــة بـالـعـراق اجـهـاض لـلــد
عـنـدمـا افـتت لـصـالح الـكـتـلـة التي
ـان بعـد نـتائج تـتـشكل داخل الـبـر
ــوجــبــهــا فــاقــد االنــتــخـــابــات و

واطن قيمة صوته االنتخابي.  ا
باد االساسية يقول مقرر جلنة ا
في جلـنـة كـتـابـة الـدسـتـور الـسـيـد
ضـــيــاء الـــشــكـــرجي في مـــقــابـــلــة
تلفزيونية مـنشورة على اليوتيوب
بــانه (اعــتـــذر عن مــواصــلــة دوره
ـبـاد االسـاسـيـة كـمـقـرر لـلـجـنـة ا
لـلـدسـتور بـعـد اجلـلسـة اخلـامـسة
لـلـجــنـة بـســبب الـضـغـط عـلـيه من
اجل كــتــابــة مــحــاضــر االجــتــمـاع
ـــا يــــحـــصـل بـــالـــلــــجـــنـــة خالف 
الــدسـتـوريــة وان يـدرج مــا لم يـقـر
في االجـتـماعـات او يـحـذف مـا اقر
وان نــسـخــة من الــدسـتــور سـربت

للصحافة لم يكن متفق عليها).
وقد اجـد من يـعارض مـا اطرح في
ـقــال بــاعــتــبــار ان الـشــعب هــذا ا
صــوت عــلى الـدســتــور عن قـنــاعـة
ـفــعـول وانــتـهى واصــبح ســاري ا
االمر وهنـا البد من التذكـير بثالثة
عـترض امور جنـيب فيـها عـلى ا
عـــــلـى دعـــــوات فـــــسـخ الـــــعـــــقـــــد
االجتـماعي اوال وثانـيا تـدعونا ان
نـوجه تـظاهـراتـنـا وجهـودنـا نـحو

سدني

اخــــــتالفــــــات في مــــــديـــــات هـــــذه
الــتـصـورات وطــبـيــعـتـهــا. لـكــنـهـا
جـمـيعًـا مـرتـبـطـة ارتـبـاطًـا وثـيـقًا
convic-  ـــــســـــألــــة الـــــيـــــقــــ

tionوالقناعة مقارنة مع رأي
العلم الـذي ال يقبل  بغـير احلقائق
الـبـيـولـوجـيــة سـنـدًا في مـثل هـذه
الشهادات واخلـبرات اخلارجة عن
الـطبيـعة أحـيانًـا من أجل تثـبيـتها
واعــتــمــادهــا وثــائـق غــيــر قــابــلـة
الــتـــشــكــيك والـــنــقض. وحــيث أن
احلـيــاة الـتي ال تُـرى في مـثل هـذه
الــتـجـارب تـبـدو غـايـة في اجلـمـال
والــواقــعــيــة ألصـحــاب الــتــجــربـة
ـنـاظـر الـذيـن تـتـراقص مـثل هـذه ا
ـــاورائـــيـــة في مـــخـــيـــلـــتـــهم في ا
ــوت حلــظــات جتــارب ســكــرات ا
يقف الـعلم حـائرًا أيضًـا في كيـفية
فـهم طــبـيــعـة عــمل دمــاغ اإلنـسـان
الــغــائب عن الــوعي في مــثـل هـذه

اللحظات احلرجة. 
فــهل هـذا يــعـني أن وعـي اإلنـسـان
ـــرحـــلــة احلـــرجـــة بــ فـي هــذه ا
ـــوت يــــعـــمل من دون احلــــيـــاة وا
دمـــــاغه الـــــذي يـــــغـــــيـب عـــــنه في
الــلـحــظــات الـتي تُــعــرف بـالــوفـاة
السريرية علميًا? هذا ما ينبغي أن
يـثـبـته علم الـطب في حـالـة جتـربة
ــوت الـتي تــنـتــظـر االقـتــراب من ا
الـكائن الـبـشري سـواءً بـوعيٍ منه
ـؤكد أم بـغـير إدراكه. ولـكـنه من ا
أن روح اإلنــــســــان تــــنــــفــــصل عن
ــــوت وبـــحـــسب جــــســـده حـــ ا
قناعات وتعاليم أديان معينة هذه
الروح التي تـصعد إلـى السماء أو
أيّ مــكــان ســواه تــعــود لــتــعــانق
اجلــســد الـــبــالي بــعــد الـــقــيــامــة.
فالصالح في أفعـاله مصيرُه اجلنّة
اسـتــعـدادً لــرؤيـة الــديّـان الــعـادل
ولكنْ بـصـورة جسـدٍ روحيّ ونفس
صير صاحلة. أمّا الطـالحُ فبئس ا
وإلى جهـنّم حـيث الهالك في الـنار
وصرير األسنان. وهناك مَن يعتقد
بوجـود محـطة وسطـية بـ اجلنّة
ـطـهـر" حـيث وجــهـنّم سُـمـيـت ب"ا
ـطـلـوب قـضاءَ ُـدان ا يُـنـتـظـر مـن ا
فــتـرة اإلصالح والـنـدم عـلى بـقـايـا
آثــــار اخلـــــلـل في بـــــعض مـــــواقع

حياته. 
ويـبقى لإلنـسان أن يـسـمح لنـفسه
بـــالــقـــبـــول بـــهــذه الـــرؤيـــة وهــذا
االسـتـعراض في ضـوء مـا اخـتزنه
ـــان أو يــقـــ بـــشـــكـل هــذا مـن إ
ـان أو االلـتـفـاف عـلـيه ونـبـذه اإل
وعــدّه مــجــرّد خــرافــات فــيــمــا لــو
اعـتـقـد جـازمًــا بـعـدم وجـود حـيـاة
وت. وال شيء من أخـرى ما بـعـد ا
كن الـقبول به. فاألمر يق جازم 
مـتروك لـكلّ إنـسان يالقـي مصـيرَه
ـانه ـوت بـحـسب يــقـيـنه وإ فـي ا

أو جحوده ونكرانه.

وجـــود كــــائن في الـــســــمـــاء له كلّ
الــقـــدرة والـــســلـــطـــة عــلـى مــا في
األرض ومــا عـلــيــهــا ومـا حتــتــهـا.
فــالـســمـاء الــتي تـنــشـدهــا األديـان
ــؤمـنــة بــالـلـه خـالق الــســمـاويــة ا
كن أن البـشر جمـيعًا لـيست وال 
تـكون مـادية بـحـتة غـنيـة بجـنانـها
وحـوريـاتـهـا ومـتعـهـا احملـسـوسة
كــمـا تــصـوره الــديــانـة اإلسالمــيـة
اديـة التي ال تـتعدى ونصـوصُهـا ا
وت كونها وعـودًا للمتعـة ما بعد ا
ــوت زؤامًـــا عــلى حـــتى لــو كـــان ا
حـــســاب قــيــمـــة اإلنــســان وخــارج
ـا الـسـماء الـسـيـاقات الـربـانـية. إ
اآلتــيـــة إنْ هي إالّ مــقـــام لــلــراحــة
واخلـلود احلـقيـقيـ تبـدأ من بدء
حيـاة اإلنسان عـلى األرض الفـانية
وتـتواصل فـي تشـكيـلـها وإعـدادها
طـيـلـة مـا بـقي حـيًـا وعـملَ وجـاهـد
وكـافح جملـد الـله اجلـبّـار ولـنـصرة
ّـن يــــنــــتــــظــــرون مَـن في األرض 
يــومــهم مــثــله لــتــســفــر وجـوهُــهم
بــرؤيــة اخلـــالق ونــخــبــة األخــيــار
واألبـرار والـصـدّيقـ من الـطـيـب
الـــذين أجـــادوا أفـــعـــال الـــرحـــمـــة
واحملــبـــة والــتــضـــحــيـــة والــعــون
خلالئـــــقه مـن دون تـــــمــــيـــــيــــز وال

تخصيص.
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سـؤال حــرج وجــدليّ يــتــبـادر إلى
ــكن الــذهن لــكــنّـه مــشــروع: هل 
ـان والـعـقل ب الـتـوفيـق ب اإل
الـــواقع والـــعــلـم في إدراك مـــعــنى
الـسـمـاء واجلـنّـة الـتي تـرادفـها مع
ـوت مــا يــنــتــظــر اإلنــســان بــعــد ا
وبـحسب مـا تلـقّنه األديـان وتعـلّمه
الـــــكـــــتب أو تـــــنــــقـــــله األحـــــاديث
والـتـقـاليـد? لـيـست اإلجابـة سـهـلة
بــقـدر مـا هي مـعــقـدة في الـوصـول
إلى تفـسير أقـرب إلى فكـر اإلنسان
وقـلــبه وعـقــله في ظلّ الــتـراكــمـات
الــتــقــلــيـديــة واألعــراف الــســاذجـة
مــقــابل اتـــســاع الــعـــلــوم وتــطــوّر
تاح أدواتهـا وتقـنيـاتهـا والفـراغ ا

تبقي ب هذه وتلك.  ا
ينقل لـنا الدكــــــــــتور باتـريك ثيلر
 Patrick Theillier وهو مدير

كتب التحقيقات الطبية في سابق 
مديـنة لورد الـفرنـسية شـهادة أحد
ــوت. بــحــسب هـذا ــدنـفــ من ا ا
كن األخـيـر ونقـرأُ في وصـفه مـا 
ان يقع فـيه كلّ إنسـان مشـرف على
ــــــــــوت مـن ورود تــــــــــصـــــــــورات ا
وتــخـيّـالت عـجــيـبــة غــريـبــة قـد ال
يــفـهم هــو أو مَن حــوله مـعــانـيــهـا
وأسـبـابَـها. فـحـ يـقتـرب اإلنـسان
وت ويكـون ما يزالُ في من حافـة ا
جزءٍ من وعـيه يجد نـفسَه في نفق
مظـلم وأمام خيـالٍ واسع من جمال
ـنـاظـر والـطبـيـعـة الـتي تـتراقص ا
أمامه كـاألشجار والـورود واجلبال

شـــمـس وفيء بـــرد وثـــلج مـــطـــر
وحـالوب كـلهـا ظواهـر تتـباين في
شـكـلهـا وذروتـهـا وحدوثـهـا ضمن
مـتالزمة غـير مـتـطابـقة في شـكلـها
ودورتـهـا وزمــانـهـا ومــكـانـهـا. وال
بــأس أن جنـد شـمـسًـا تـشـرق هـنـا
وقـــبــالـــتَــهـــا مــطـــرًا ورعــودًا وفي
غــيـــرهــا ثــلــوجًـــا وعــواصف وفي
كن أن أخرى زالزل وهـزّات ومـا 
تـــــــأتـي بـه كلّ هـــــــذه الـــــــثــــــورات
الـطـبـيـعيـة من فـوائـد ومـكاسب أو
مــنـــغـــصــات ومــــــشـــاكل لـــبــعض
األقوام ولطبيـعة أرضهم وبلدانهم
خــارج الــســيـاقــات والــطــمــوحـات

والرغبات. 
تـحـركـة التي ال إنـهـا اجلـغرافـيـا ا
تـقـبل الــتـوازي والـتــسـاوي إالّ لـو
حــصـل ذلك بــأمــر "خـالـق األكـوان"
وربّان األرض وحـادي البشـر. فهو
وحــده الـــقــادر أن يُـــعـــ الــبـــشــر
لـلـقـبـول بــوجـود جـغـرافـيـا أخـرى
أسمى من تلك القائمة على األرض
الـــتـي تُــــســــمّى بــــالــــفـــانــــيــــة في
مصـطـلـحـاتـنـا احلـقـيـرة. وهـذا ما
سـيحيـة من أنّ ملكوت تعتـقد به ا
الــسـمـاوات أي الـســمـاء يـكـمن في
داخـل قـــلب اإلنـــســـان الـــذي يُـــعــدّ
جـغـرافـيـا لـلــسـمـاء احلـقـيـقـيـة في
ــلـكـوت ـسـيــحي حـيث "ا حـيــاة ا
السماوي احلقيقي يكمن في داخل
اإلنـــســـان". هـي إذن جـــغــــرافـــيـــا
مـخـتـلـفـة أو مـقـام أمـ مـتـسـامٍ ال
يـقبل الـشك في راحـته وعدم فـنائه
أو تــــعــــرّضـه لــــلــــهالك والــــبــــور.
جــغـرافــيـا من نــوع آخــر مـخــتـلف
تــمــامًـا يــنــشـدهــا اإلنــســان ضـمن
ســقف حــيـاتـه األرضـيــة مــنــذ بـدء
نـسمـة احلياة فـيه حـتى مغـادرتها
وفق الـسـنّـة الـربّـانيـة. إنـهـا سـماء
أخـرى دائـمـة غـيــر مـاديـة بـحـسب
توارث في ثقافات العرف الدينيّ ا
وحــضــارات مــنــطـــقــتــنــا الــشــرق
أوســطـيــة بـلــد األنــبـيــاء والـرسل
. واألئـمـة والـقديـسـ والـصـاحل
وهــذا يـدخل طـبـعًـا ضـمن الـعـرف
الـــذي تــقــدمه األنــثـــروبــولــوجــيــا
ــــســـيــــحــــيـــة فـي اخـــتــــيــــارهـــا ا
وتخييرها في تعريفها وترغيبها
ــاهــيّــة في فـــهــمــهــا وتـــأويــلــهـــا 
ومـفاهـيم الـسمـاء واألرض اجلـنّة
ــــلـــكــــوت الـــســــمـــاوي والــــنـــار ا

والفردوس األرضي. 
فـي ضـوء خـضـمّ هـذه الــتـسـاؤالت
ـا فـيـها من حـقـائق وتـشكـيـكات
كن التأكد من وجود صاحب هل 
قـام األخـير في مـكان أو ربّ هـذا ا
ـــا قـــاله رائـــد مـــا? أم ســـنـــقـــبـل 
الـفـضـاء الـروسي يـوري غـاغارين:
"طـرت إلى الــفـضــاء لـكــنـني لم أرَ
الـله?" حيـنـئذٍ سـنـقرأ الـسالم على
صـالتــنــا الــربــانـيــة فـي نــكــرانــنـا

تـعمّقة. األنثـروبولوجيـا الدينـية ا
وفي احلـقـيــقـة نـحن غــافـلـون عن
هذا العلم كثيرًا. ال بل إن الكثيرين
ا من البـشر ليس لـهم وعي كافٍ 
ـــكن أن يـــقـــدمه هـــذا الــعـــلم من
مـــعــارف وشـــواهـــد وحــقـــائق عن
طــبـــيــعـــة اخلــلـــيــقـــة وشــواخص
الـبشـريـة ومكـنـونات الـكائن احليّ
من نـــبـــات وحـــيـــوان وبــشـــر وكلّ
دبــيـب عــلـى األرض. ومن هـــنــا ال
ـكـن بل ال يـجـوز لـلـمـسـيـحـية أو
أيّ دين آخــر أن يــحــتــكــر لــنـفــسه
الـتــحـدث بـاسم مــصـيـر الــبـشـريـة
ونوازعها وطموحاتها ومستقبلها
من مـــوقع االحـــتـــكـــار واألهـــلـــيـــة
واألحـقـية. فـالـبـشر وسـائـر خلـيـقة
"الـــكــــائن األعـــظـم" الـــذي نــــصـــفه
بــاخلــالق مــهــمـا كــانت تــســمــيـتُه
اإللـهـية يـقـفـون منـذ بـدء اخللـيـقة
حتت سقف سـماء زرقـاء يتطـلعون
إلـيهـا بعـيـونهم ويـدوسون األرض
بــأرجــلـــهم ويــعـــمــلــون بـــأيــديــهم
وعـقــولـهم فـي فـضـائــهـا وتــرابـهـا
الــــذي يـــعــــودون إلــــيـه من حــــيث
جـاؤوا بــعـد دورة احلــيـاة. فــالـكلّ
يـــتــطـــلّع في حلـــظــةٍ مـــا وزمنٍ مــا
ومــكـانٍ مــا إلى الــسـمــاء الــزرقـاء
صـافيـة كـانت أم متـلبـدة بـالغـيوم.
ولــنــا فـي طــيــور الــســمــاء أصــلح
األمـثـلة حـيـنـما تـنـحني بـرؤوسـها
ـاء لتـعـود ترفع عـيـنيـها لـتـشرب ا
إلى الـعال وكـأنـهـا تـشـكـر الـسـمـاء
الـتي حتـتضـنـها ومَن خَـلَـقَهـا على
نــعـــمـــة تــعـــدّهـــا أكــســـيــرًا ودواءً

منعشًا.
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هــكــذا الــشـمس والــقــمــر وســائـر
الــعــنــاصــر جـمــيــعُــهــا هي مــثـار
االنـدهــاش والــتــأمل اخلـيــاليّ في
ظـهـورهـا وخـفـوتـهـا فـي شـروقـها
وغروبها في انبالجها واختفائها
وفق مـوازيـن وتـوقـيـتـات سـرمـدية
يــصــعب تــفـــســيــرُهــا وتــأويــلــهــا
والـبــحث في أسـرارهـا وأغـوارهـا.
ومـثــلُـهـا مـازالـت تُـبـهـرُنــا حـقـائق
وغـرائب مـا يقـع في مخـتـلف بـقاع
الـعـالم من تـطـورات طـقـسـيـة عـبـر
دورات غـيـر ثــابـتـة ومـتــحـولـة من
عــصـر آلخــر ومن مــنـطــقــة ألخـرى
ومن قـارة لـغـيـرهـا ومـن بـلـد آلخر.
غــيـــوم وأمــطــار ســـيــول ورعــود

تـعـلـمـنا مـنـذ الـصغـر وجـود سـماء
وجــــهـــنّم ومـــطــــهـــر وفـــردوس في
وت. انـتـظـار مصـيـر الـبشـر بـعـد ا
ـازح ــوتُ ال يـخــطئُ أحـدًا وال  وا
احـدًا وال يجـانب أحـدًا. فهـذه سـنّة
احليـاة: والدة وحيـاة وموت. ولكن
ــوت? هـل من حـــيــاة مـــاذا بـــعـــد ا
أخرى? وكيف ستكون? أو باألحرى
كـيف سـيـكـون شــكـلُـهـا إنْ وُجـدتْ?
ومـا مــصـيــر اإلنـســان بـعــد سـفـرة
احلياة القصـيرة في مقياس الزمن
الطويل والتي قد تدوم ساعات أو
أيـامًا أو اشـهرًا أو سـنوات مـا قدّر
الـــقــــدرُ مـــقـــدارهــــا وســـبـــيــــلـــهـــا
وتــواصـيــفـهــا بــحـلــوهـا ومــرّهـا
بسعـادتها وشـقائهـا? وهل السماءُ
ــتـاهـاتـهـا مـهـمــة إلى حـدّ احلـلم 
اجملـهـولة وجـنانـهـا اخليـالـية وَمن
ـتباينة وفق ما عليها وبـأشكالها ا
يـصـوّرهـا الـبـعـض بـحـسب ثـقـافـة
وتــربــيـــة كلّ إنــســـان وبــطـــريــقــة
الــعـيش في حـدود أســيـجـتـهـا إذا
كـانت فيـهـا سيـاجات تـفـصلـها عن
ـطـهر نـيـران جهـنّم أو عن أبـواب ا
الــقــريــبــة مـنــهــا بــحــسب مــا بـلغ
أسـماعَـنا حلـد احلشـو في الصـغر.
من هـنـا يـكـون تسـاؤُلـنـا الـيوم عن
ــفـــردات بــعــد أن حــقـــيــقــة هـــذه ا
تـعـلّـمـنــا وخـبـرنـا احلـيـاة وكـبـرنـا
وسار بنا قطار العمر نحو محطته
األخيرة التي جنهل أوان بلوغها.
هــذه نــظــرة عـامــة ورؤيــة بــشــريـة
ضـعـيـفـة ومـحـدودة لـلـمـراجـعة في
هذه الـسطـور علّهـا تخـتصر ردود
أسـئلـة كثـيـرة مثـيرة في بـعضـها
ومــتــشــنــجـة في بــعــضــهــا اآلخـر
ومـنغـلـقة جـافة في غـيـرها بـسبب
طــبـيــعـة الــشــكـوك أو الــوثـوق في
مــعـانــيـهـا وفـي حـقــيـقــة وجـودهـا
وبحـسب استعـداد ومحدوديـة فكر
الكائن البـشري الذي يبـقى ضعيفًا
وقــاصـــرًا مــهـــمــا ســـمتْ مــنـــزلــتُه
وارتــفعَ شـأنُه وفــاقَ قـدرُه في هـذه
احلــيــاة الــدنــيــا الــقــصــيــرة عــلى

الفانية. 
عـمـومًـا لـقد أصـبـحت كـلـمـات مثل
اجلــنّـة والــنّــار الــسـمــاء وجــهـنّم
الــفــردوس واألرض ضــمن حــقـائق
جـوهريـة يعـوّل عـليـها الـبعض في
قـراءتــهم ألصـولــهـا ومــفـاهـيــمـهـا
تــــمــــامًــــا كــــمــــا يــــصـــفــــهــــا عــــلم

ـــيـــاه اجلـــاريـــة في والـــوديـــان وا
أنهار جـميلة والـطرقات واألضواء
ــديـــنـــة الـــســاحـــرة والـــوجــوه وا
احلــســنـة لــلــصــاحلــ من جــمـيع
قرّب الفئـات والسيّما احملـبّ وا
. إنـها وكـلّهم يـرفلـون بـسالم هاد
مـجـرّد تـصـوّرات من خـيـال بـشريّ
نـاجمـة ربّمـا عن حالـة من الهـذيان
وت. مع اقتراب احلياة من حافة ا
لــكــنّــهــا قــد تــكــون أيــضًــا عـالمـة
ـا ينـتـظـرُه اإلنـسان في شـاخـصـة 
احلــــيــــاة األخــــرى ومــــا يــــســــعى

لبلوغه.
هذه احلالـة وحاالت أخرى وثّـقتها
سجالت صـحيـة مسـتقلّـة وكنـسية
عـــديـــدة تـــشــيـــر جـــمـــيـــعُــهـــا إلى
اللحـظات احلرجة التـي يتصوّرها
ـوت ومّن قُـدرَ لهم ـدنـفون عـلى ا ا
أن يــعــيــشــوا حـيــاة جــديــدة بــعـد
ظلم. وشوكهم لالقتراب من نفقه ا
قد ال يـستـغرب الـكثـيرون مـنّا مثل
هـذه الــرؤى واحلــكــايـات فـي مـثل
نقولة هذه التجارب االستثنائية ا
من ســـجـالّت هـــؤالء األشـــخـــاص
سـيّـمـا وأنّ شـبيـهـاتـها وخـبـراتـها
تـــرد في كـــتب مــقـــدســـة وقــصص
قديسـ وناس صاحلـ وصوفيّة
من جميع األديان والثقافات. وهي
ـــا لــــيس من الـــســـهل عالمـــات ر
القبول بهـا في عصرنا بالرغم من
ـريـض عادة عـدم اسـتـحـالـتـهـا. فـا
ـــرض والســـيّــــمـــا مَن اشـــتـــدّ به ا
ـكن أن ـوت  واقـتـرب من حـدود ا
ناظر يتخيّل الكثـير من الصور وا
التي تتراقص أمامه كاألخيلة دون
أن يـــعي مــا تـــعــنــيـه هــذه وكــأنه
يـقـتـرب من عـالم آخـر مـخـتـلف عن
ه الدنيوي. ولكنها حالة واقعة عا
أشبه بالـظاهرة أثبـتتها حتـقيقات
األطبـاء بشـهادات الـقائمـ علـيها
ومـن أصـحـاب الـتـجـربـة أنـفـسـهم.
ـكن االسـتـنـتـاج أنّ مـا بـعـد فــهل 
هذه احلـياة حـياةً أخـرى في ضوء

هذه الظواهر والتجارب? 
تـغـيّرة عـطـيـات ا في ضـوء هـذه ا
واجلـدلـيـة نـفـهم إذن وجـود حـياة
ــوت شــئــنــا أم أخــرى مـــا بــعــد ا
أبينا. وهذا ما تـعلّمُنا إياه األديان
ووفق مـا نتـلقـاه منـذ صغـرنا عـبر
مــعــرفـــة ومــعــلــومـــة وتــلــقــ في
أبجديات األديان التي حتاصر فكر
اإلنــســان وعــقـــله وتــصــدع رأسَه.
ولـكن كـيف هـو شـكـلُهـا بـعـد حـياة
الـشـقاء الـقـصـيرة قـيـاسًا بـاحلـياة
ــؤقــتـة األخـرى مــا وراء اإلقــامـة ا
عــــــلى األرض? يــــــقــــــول الــــــواعظ
الـفـرنـسي الـكــبـيـر بـوسـيـويه :"مـا
ا ائة سنة أو األلف منها  قيمة ا
أنّ حلـظـة واحـدة تـمــحـوهـا بـلـمح

البصر?". 
في هـــــذا اجملــــال نــــقــــرأ أيــــضًــــا
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شهدت قاعة الـبيت التركماني  للثقافة والفنون حفل توقيع رواية ( هو اليشبه قلبي ) للروائية والشاعرة التركمانية ليلى شكرجي وهي اولى روايتها التي صدرت عن دار العراب
ستـقل عـلى حفل الـتوقيع والـتعـريف بالروايـة بالـتنسـيق مع احتاد ادباء ركزي حلـركة التـركمـان ا كـتب ا في سوريـا بالتـعاون مع دار الـصحيـفة العـربيـة في بغداد .واشـرف ا
التركمان ومـديرية الثقافـة التركمانيـة في وزارة الثقافة والشـباب في حكومة اقلـيم كردستان . ان فكرة الـرواية تتحدث عن قصـة حقيقية المـرأة منذ والدتها وما عـانتها من نظرة
راتب دراسيـا واجتمـاعيا . وفي لقـاء مع الروائيـة ليلى شـكرجي وهي عضو اجملـتمع الى البـنات فيـما اسهبت الـكاتبـة احلديث عن دور جدة الـبنت لبنى فـي وصولها الى اعـلى ا
ـا كان لها حـضور عند اغـلب العوائل والتي سـرح حيث قالت ل (الزمـان) ان الرواية تتـحدث عن حالـة اجتماعـية لطا احتاد ادبـاء وكتاب العـراق وخريجـة معهد الـفنون اجلـميلة  –قسم ا
رأة اقتدارا في دخول الصراع واثبات الوجود على شاكل االسرية ولكن كانت الـفكرة بعيدة عن الواقع حيث اثبتت ا ترى في والدة االوالد مكسـبا ورحمة الهية وان البنات يتسب في ا
حـلبة احليـاة ِو قدمت شكرهـا وامتنـانها للـروائي الكبيـر شوقي كر الشـرافه على الرواية ومـتابعـة فصولهـا الى ان خرجت الى القـاريء كما وقدمت امـتنانهـا للمـهندس حامـد الهاشمي
ـكونـات ورئيس حركـة التـركمان الذي سـاعدها في تـنضـيد الروايـة وطبـاعتـها على الـة احلاسـوب هذا وضمت الـرواية الـتي اقيم حـفل توقيـعهـا في اربيل بـحضور وزيـر االقلـيم لشؤون ا
كن ان يقال عنها انها ) واشتملت على ( (13قصيدة نثرية  توسطوسبق للكاتبة ان اصدرت مجموعة شعرية بعنوان (السد ستقل ومدير عام الثقافة التركمانية على  380صفحـة من القطع ا ا
s  b d تتميز باجلرأة كما في قصائد نزار قباني وبدر شاكر السياب وقد نالت عن مجموعتها الشعرية شارة االبداع من احتاد ادباء وكتاب العراق  –فرع كركوك .                           

رسالة اربيل
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معرض الفنان محي خليفة

مـعهد الـفنون اجلـميلـة.. حتى تتـلمذه
علـى يد الـفـنـان فائق حـسن في كـلـية
الـفنون اجلـميـلة (بكـالوريوس/1983
) لـم يــبـــارح الـــرسـم الـــتــخـــطـــيـــطي
ـائــيـة أو "الـكـالسـيــكي" بـاحلــبــر أو ا
الزيـتية من خالل عـمله في الصـحافة
وخصـوصـاً في صحـافـة األطفـال مـنذ
عـــام  ?1976وحـــتـى اآلن فـــقـــد رسم
وصــــمم أكـــثــــر من خـــمــــســـ غالفـــاً
لـــقــصص األطــفــال وعـــدد كــبــيــر من
الــــســـيـــنـــاريـــوهــــات والـــصـــفـــحـــات
الـقــصـصـيـة األخــرى.. كـمـا مـارس فن
النحت وله مـشاريع وجداريات داخل
العـراق وخارجه فـقد أجنز تـمثال في
الـكـاظـمـيـة وجـداريـة لـواجـهـة إحـدى

الــفـنـادق... اخلـيـول الــعـربـيـة إحـدى
ـفـردات الــشـاخــصـة فـي أعـمـال أهـم ا
ـرتكزات مـحي خلـيفة كـونهـا إحدى ا
ــة في الــتي تـــشــكـل له بــصـــمــة قـــد
إسـلــوبه مـنــذ أن تـأثــر بـخـيــول فـائق
حسن كـما أن عشـقه األثير بـها يجذر

في أحاسيسه ووجدانه.
r d « nG

والفـنان محـي خليـفة (موالـيد بغداد/
1956) منذ طفولته وهو إبن الرابعة
من عـمره شـغف كـثيـراً بالـرسم وهو
يـرى زوج شـقـيـقـته الـذي كـان يسـكن
ناظر الـطبيعية معهم يـرسم أجمل ا
لـــيــقـــوم هـــو بـــعــدهـــا بـــتـــقــلـــيـــدهــا
بـحذافـيرهـا وبعـد دخوله اإلبـتدائـية
ناظر على السبورة أخذ يرسم هذه ا
وفي دفــاتــر زمالئـه الــذين أنــبــهــروا
ثابة برسومـاته اجلميلـة وكان ذلك 
دافع مــعــنــوي كــبـيــر وعــمــيق جــعـله

يعتنق فن الرسم حتى اآلن.
في الـسـنــة الـرابــعـة عـشــر من عـمـره
ذهب الصبي مـحي خليفـة برسوماته
إلى دار ثقافة األطـفال ليقدمـها للفنان
الـكــبــيـر (طــالب مــكي) لــيـنــبــهـر بــهـا
ويــشــجـــعه ويــواصل مـــعــهم في رفــد
مجلة (مجلتي) ببعض من رسوماته..

التي أخذت بالنشر..
 وبــعـدهــا أخــذ يـنــشــر رسـومــاته في
مطـبوعات األطفـال كافة الذي عـشقها

بجد وتواصل.. وما يزال.
دخل الفنان مـحي خليفة بـعدها معهد
الـفــنــون اجلـمــيــلـة/ دبــلـوم - 1979
ـعهـد أخذ ومـنذ مـرحـلته األولى في ا
ينـشـر رسـوماتـه في أغلب مـطـبـوعات
األطفـال والـصـحف احملـلـيـة األخرى..
ـتخـصصـة في عالم إلى رسم الـكتب ا

الطفولة.
لم يــتـرك مــحي خــلــيــفـة الــتــخــطـيط
ـائـية بـاحلـبر والـرصـاص والـرسم بـا
قط منـذ أن بدأ مسـيرته الفـنية فضالً
عن الرسم الـزيتي فهو غـزير اإلنتاج
بــشــكل يـومـي ومـتــواصل وقــد أكـمل
ية الـفنون اجلـميلة دراسته في أكـاد
علـى أيدي عمالـقة الفـنان الـعراقي
عروفـ آنذاك وفي مقدمـتهم الفنان ا
فــائق حـسن الـذي تـعـلـم مـنه الـكـثـيـر

الكثير بشكل مباشر.

أهتم محي خـليفة
بــــــإســـــتـــــلـــــهـــــام
مـــــــوضـــــــوعــــــات
الـــــــفــــــروســــــيــــــة
واألســـــــاطـــــــيـــــــر
الـفلـكلـورية ورسم
الـــــــــــــقـــــــــــــصـص
الــــتــــأريـــــخــــيــــة
وطــبــيــعـة الــريف
الـــعــراقـي فــضالً
عـن له عــــــشـــــرات
األعــــــــــــــــمــــــــــــــــال
ــــــــعــــــــاصــــــــرة ا
ـــســتــلــهــمــة من ا
مــــــــدارس الـــــــــفن
احلـــــديـث حـــــيث
تـــتـــمــــيـــز ألـــوانه
بــلــمــســة وســحــر

ـشع.. الــتي تـعـطي الـشــرق الـبـارز وا
خـــيــال واسع ومــتـــفــاعل مـع أعــمــاله

تنوعة. ا
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كــمـــا أن قـــصص ألف لـــيـــلى ولـــيــلى
وكلكامش هي األخـرى ال تبارح خياله
أبداً فـهـو يسـتـلهم من صـورهـا أجمل
الـتــخـيالت اإلنــسـانــيـة.. حــيث رمـوز
احلب والتضحيـة والبطولة والتاريخ

لحمية اخلالدة. العميق واألساطير ا
مـنذ أن عرفت الـفنـان محي خلـيفة في
اضي وحـتى هذه ثـمانـينـات القـرن ا
الــلـحــظــة ال يــتـوانـى أبـداً عـن الـرسم
الــيـــومي دون كــلـل أو مــلل فـــالــرسم
عــنـده كـالـنـفس الــصـاعـد والـنـازل في
رئـتيه بل شـريان إضافـي مع شراي
ئـات التـخطـيطات جـسمه.. يـحتـفظ 

لوحات الرسام سعد موسى

مـتـمـكـنـا إذ يـقـوم عـمـله عـلى اسـقاط
هذا الـفن عـلى حـداثـة احليـاة مـدعوم
بـحـالـة الـذاكـرة والــثـقـافـة  والـتـراث
ــادي وفق جتــربـــته وهــو يــخــوض ا
جتـربة االغتـراب لعـقود. . فقـد شكّلت
الـثـقـافـة الـتـراثيـة ثـيـمـة أسـاسـية في
أعـمـاله  من عـالمـات ورمـوز واألزياء
الـرافديـنيـة وغيرهـا.صاغـها بـاسلوب
فـني مــعـاصــر ومـتــجـدّد . ان جتــربـة
الــفــنـــان نــهـــلت أســاســـا من الـــفــكــر
الـبــصـري الــعـراقي واســتـعـار مــنـهـا
بـعـض خـصـائص االمـكـنـة اجلـمـالـيـة

والرمزية.
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اقول إن ما يـقدّمه "سعد" هـو االفتتان
الــبــصــري فــاعــمــاله يــغــلب عــلــيــهــا
شـهدية الغـرائبيـة التي حرص على ا
ـثـابـة عـتـبـات تـصـويـرية عـرضـهـا 
مفـعـمة بـاحلس اجلـمالي واالنـبـهار 
وهــذا الـتــأثــر كــان نـابــعــا من وجـود
نـزعــة لـدى الـفــنـان الكـتــشـاف اآلخـر
والنظر إلـى إجنازاته - فعل حضاري
- الزال مـؤثرا والى الـيوم  وكـتعـبير
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إنــســـاني تـــشــاركـي مع االخــر ,وقــد
اســـتـــلـــهـم من مـــفـــرداته  –الـــتـــراث
الــرافـديــني - الــكـثــيـر من الــفـنــانـ
االجـانب والـعـرب لـتـطـويـر جتاربـهم
.هــذه االفـكـار الـتـراثــيـة سـاهـمت في
ارتـقـاء الـفـنـون احلـديـثـة بـرمـزيـتـها
الــتي يـحــاول من خاللـهـا الــفـنـان أن
يتقمص أرواح األجداد ويبرز األفكار
ـــــة ويــــبــــثــــهـــــا لألجــــيــــال الــــقــــد
تـالحقـة.ويـعد الـفن الـرافديـني فـنا ا
مـتـمـيـزا بـذاتـه وبأجـوائـه الـطـقـسـية
ورمـوزهـا الـتي حتـمل تـراكـمـا هـائال
عتقدات والعادات واحلكايات. من ا
إن تـمسـك الفـنـان بالـهـويـة العـراقـية
والتـراثية وصـياغتهـا فنيـا بأساليب
وتـقـنـيـات مـعـاصـرة دون الـسيـر في
سراب بعـض االجتاهات الفـنية التي
تـسعـى الستـنـساخ الـتـجـارب الفـنـية
يـة سيجـعل فنه متـميزا في كل الـعا
أعماله الـفنية مادام يتـمسك بهويته

الثقافية وبتراثه الغني. 
الـنـاظـر في لـوحاتـه يكـتـشف الـكـثـير
من مـــرمــوزات إضـــافــيـــة من احلــزن
سـتد من الـفقد االغـتراب احلزين ا
والــــقـــــســــري فـي نــــفس (فـــــكــــراته)
راة/الطفل  فالفنان دون.  الرجل/ا
وفي جــانـب اخـر نــرى االلــوان الــتي
يــســتــخـــدمــهــا تــتــدرج حــول دائــرة
االلـــوان احملـــايـــدة احملـــصـــورة بــ
االرجـواني والـفــيـروزي هـذه االلـوان
شاعر وحتيي تتمـيّز بكونها تـوقظ ا
ـنطـفئ والعـاطـفة الـساكـنة اللـهب ا
ــتـــلــقـي يــغـــرق في عــالم لـــتــجـــعل ا
صـــوفي . هـي تـــرجـــمـــة مـــا بـــداخل
الــفـنـان من تـســاؤالت مـتـواصـلـة عن
مـكــانــة اإلنـســان في عــالم أصــبـحت
تعمّه الـفوضى وتتـداخل فيه الرؤية
 مــؤكّــدا أن مــا يـرســمه غــالــبــا مـا
يـــكــون عــبــارة عن تـــصــويــر داخــلي
ــــســـيــــرة الـــبــــحث عـن الـــذات وعن
ـتــلـقي الــسـعــادة األبــديـة مــانـحــا ا
بـطـاقـة مـفتـوحـة لـسـبـر عـوالم الذات

والكشف عن أسرارها.

واخيرا اقول ان اعمالـه الفنية تنتمي
ـدرسة الـتعـبيـرية اجملـردة التي إلى ا
بـواسطـتـها تـعبّـر بـكل حريـة عـمّا في
الروح من هـموم ولواعج نـفسية اذن
هي رحـــلــة لـــكل فـــرد بــااللـــتـــقــاء مع
نــــفــــسه.اذن اقــــول ان شــــاعــــريــــة –
ـنـحان الـفـكـرات- ونـسـقـيـة األلـوان 
لـوحـاته إشــبـاعـا خـالــصـا بـاجلـمـال
والـــذي يُـــتــــرجم بـــصــــريـــا من خالل
تــراتـبـيـة األلـوان وتــرتـيب األشـكـال 
نح أعماله خـصوصية متفرّدة. ّا 
وهـنــا يـدعـو الـفـنـان إلى تـقـبّل الـذات
وتقبل احلـياة كما هي وفي ذلك نرى
ــوضـوعي ـعــادل ا أن اجلــمــال هــو ا
لـــلـــدمــار و الـــكـــراهـــيــة والـــفـــســاد 
فاإلنسـان في سعي دائم نحـو التطوّر
ـســتــمـر واالرتــقـاء والــتــغـيــيـركــمـا ا
النــنـسى أن االنـتـكــاسـات واخلـيـبـات
كلها جزء من احلياة.. الى ذلك (يجب
أن يــبـقـى الـفن عــمالً إبــداعـيــاً غـنــيـاً
ـعـاني يـسـمــو بـاإلنـسـان ويـرتـقي بـا
به) هــذا مــا حــدث له في حــيــاته عن
طريق فن الرسم  فأكثـر أعماله تتخذ
اإلنــسـان أسـاســاً لـهـا ولــكـونه "أثـمن
رأس مـــال" في الـــكــون أســـتـــطــاع أن
يــوثق حــركــة احلــيــاة االجــتــمــاعــيـة
والــسـيــاســيـة أيــضــاً   بـلــغــة فـنــيـة
وفـلـسـفــة جـمـالـيـة نــابـعـة من أصـاله
حضـارية مـرتبطـة بالواقع  من خالل
أعماله التعبيرية والتي تتأخذ منحى

الرمزية .
…b b  W ƒ—

 أنه الفنـان التشكيـلي الدكتور ماهود
أحــمــد1940 -  2021 الــذي يــعــد من
فـنـاني الـتـحـول أي "الـرؤيـة اجلـديـدة
"وخط له نــهـجـاً فـنــيـاً خالل أكـثـر من
خمـسـون عـاماً تـقـريبـاً  حـتى أصبح
من خالل هذه التجربـة الكبيرة عالمة
تـــمــــيـــزه في تـــاريخ الــــفن الـــعـــراقي
ـعــاصــر  ونــســتــطــيع أن نــسـمــيه ا
مـدرسـة بحـد ذاتهـا من خالل أسـلوبه
همـة التي قدمها عام 1979 وأعماله ا
والـتـي اكـتـسب شـهـرة واسـعـة مـنـهـا

فـي خضـم زمن الـصـراعـات احملـموم
والــتــكــنــولـوجــيــا احلــديــثـة واآلراء
ـزدحـمـة مـا أحـوجـنـا لـفـسحـة من ا
الــتــأمل واإلســتـرخــاء بــواحـة اخلط
ــبــسـطــة إلعـادة والـلــون واألفــكـار ا
الـتـوازن الـنـفـسي لـنـا جـمـيعـاً.. ذلك
هو معرضي الثامن (تشكيل) النزهة

للروح والبدن.
هــكـذا.. قــدم الـفــنـان الـعــراقي مـحي
خلـيـفة مـعـرضه الـشخـصي اجلـديد
عـلى قاعة دائـرة الفـنون التـشكيـلية
يوم 2012/3/22 والـذي ضم أكـثر
من  (60) لـــــــوحــــــة زيــــــتـــــــيــــــة مع
تخطيطات بـاحلبر والفحم متفاوتة
األحـجـام.. ولـكـنـهـا جـمـيـعـاً تـشـترك

بالـواقعيـة احمللية "احملـلة والطـبيعة
والـتـعـبـيـرات اإلنـسـانـيـة الـشـعـبـية..
إلخ". نـعم.. بــعـدمـا هــيـمـنت الــفـنـون
الـبـصـريـة والـرقـمـيـة في الـعـالم عـلى
ـشـهـد الـتـشـكــيـلي عـمـومـاً.. وألـقت ا
ظاللـها عـلى الـنتـاج الـفني يـفـاجئـنا
الـفــنـان مــحي خــلـيـفــة بـالــعـودة إلى
الـواقـعيـة الـتـعبـيـريـة واإلنطـبـاعـية..
لـونة واحلـياة بالـوانهـا وزخارفـهـا ا
اإلجـتـمــاعـيــة اجلـمــيـلـة وتــقـالــيـدهـا
هن البـغداديـة الراسخـة واحلرف وا

الشعبية..
محي خلـيفة هذا الفـنان الذي يعشق
ـيـة فـي الـرسم ويـتـلـذذ بـهـا األكـاد
حــتى الـنــخــاع مـنــذ كـان طــالــبـاً في

ـــتـــنـــوعـــة وعـــشــرات الـــدراســـيـــة ا
الــلــوحــات الــزيـــتــيــة الــتي جتــذب
ـتــلـقـي لـيـقـف أمـامــهـا ويـتــعـاطف ا

معها.
واجلـديــر بــالـذكــر أن الـفــنــان مـحي
خـليـفـة قـد بيـعت له لـوحـتـ عامي
غترب  1994و  1998 في مزاد ا
ـانـيا وذهب ريـعـها العـراقـي في ا
لــصـــالح شــراء
دواء لـألطــفــال
بـــســبـب فــرض
احلصار الظالم
عـــلى الـــعــراق
فـــــــــــــــضــالً عـن
إدخـال لـوحـاته
فـي مـــــــتـــــــحف
الــبـــغــدادي مع
رواد الـواقـعـيـة

في العراق.. 
{ مدرس ورئيس
فرع الرسم في
معهد الفنون
اجلميلة ببغداد.
حاز عشر جوائز
تقديرية أخرها
جائزة ملحمة
كلكامش في
النحت العراقي.
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(الـــشـــمــر - الـــعـــودة إلى اجلــذور -
ــعــاكــســة) وغــيــرهــا من الــهــجــرة ا
األعــمـال اجلــمــيــلـة الــتي رســمــتــهـا

بدعة . أنامله ا
لـقـد سـاهم مـاهـود أحـمد  ,مـسـاهـمة
جــادة مع زمالئـه في تــطـويــر حــركـة
الـفن الـتـشكـيـلي الـعراقي  من خالل
خــبــرته في عــمــله الــفـني وتــقــنــيـته
وتمكينه الفـكري من جتربته الكبيرة
وتــأثـيـره بـيـئـته اجلـنـوبـيـة  والـذي
تفـاعل مـعهـا واستـلهـم منـها الـكثـير
وتـرجـمهـا في إنتـاجاته الـبدائـية أي
فـي (شــخــبــاطــاته) عــنــدمــا كــان في
الــصف الــثــاني االبــتــدائـي عــنــد مـا
لـفـتت إلـيـهـا أنـظـار مـعـلـمه  فـقـوبل
أزاءهــا بــالــتــشــجــيع واحلـث  بــعـد
ــتـوسـطـة دخـل مـعـهـد تــخـرجه من ا
الفـنون اجلميـلة وتخـرج منه بعد أن
ـرتبة األول على زمالئه حصل على ا
 ثم أرسل فـي زمـــالـــة دراســـيـــة إلى
االحتـاد الــسـوفـيــتي وأكـمل دراسـته
اجستير ثم الدكتوراه في موضوع ا
الــــــفن الــــــعـــــربـي اإلسالمـي ضـــــمن

إخــتــــــــــصـــاصه الـــعـــام هــو (عـــلم
الفن).

لقـد أخذ (د. ماهود) مـن لوحته كتالً
وأجـزاء موزعـة على مـساحـتهـا فكل
جـــزء عـــلى حـــده  ولـــكــنـه في آخــر
ــطــاف من إجنـــــــــــــــازهــا تــكـون ا
في وحـــدة مـــتـــكـــامـــلـــة في الـــلـــون

واألسلوب . "
تـــخــضـع هــذه الـــعــوالـم إلى وحــدة
اسـلـوبيـة تـتـظـافر أجـزاؤهـا خلـدمة
وضـوع" و"يـعـطي إهتـمـاماً كـثـيراً ا
لـلـظل والـضوء". هـذا مـا حتـدث عنه
الـناقـد والتـشكـيلي شـوكت الربـيعي

وسم "لوحات وأفكار". في كتابه ا
 فـأعـتـقـد جازمـاً بـأن الـفـنـان مـاهود
أحـــمـــد  قـــد عـــمل بـــفـــعـل الـــفـــنــان
احلـــقـــيـــقي في تـــرجـــمـــة وعـــكس 
واســتـلـهـام مـوضـوعـات الـفـنـيـة من
صـمـيم ثـقـافـة اجملـتـمع الـذي يحـمل
تـراثــاً حــضــاريــاً عــريــقــاً و أبــعـاداً
شمولية في الوقت نفسه  ومن فهم
عـلـمي عـميق لـلـتـقالـيـد الـتي يتـمـيز

بها اجملتمع .

التشكيلي محي خليفة يقف خلف اعماله

من اعمال الفنان مح خليفة

اعـمــال ســعـد مــوسى حُــبـلى بــاثـار
رافدينـية معبرة  جعـل منها مساره
الـفني واجلـمالي وقـد اتخـذه منحى
من االسـتـقالليـة والتـفرّد واألسـلوب
اخلـاص فـقـد سـاعـده ذلك بـاالطالع
واالتـساع واالنـفتـاح على ثـقافة اور
ـــا يــــتـــنــــاغم وأفــــكـــار وســــومــــر 
ــثــقف حـول وتـصــوّرات وأســئــلـة ا
الــــذات والــــهــــويــــة والـــــعالقــــة مع
كان.وهو يشتغل منذ سنوات على ا

مــفــهـــوم األثــرالــرافـــديــني كـــثــيــمــة
تــشـــكــيــلـــيــة وكـــمــوضــوع جـــمــالي
ـعـابـد والرقم مـسـتوحى مـن ثقـافـة ا
الطينية  مُستعينا في ذلك بدراسته
الـسـيسـوثـقافـية ,حـفريـات - الـتراث
الـرافـديـني - لـفـهم هـذا اجملـتـمع في
حـدود تفكـيره الـبصـري وقدرته على

اإلنتاج الفني.
فـقد تفـرّغ الفـنان الستـكشاف قـضايا
جـمالـية بـصـفته فـنانـا وبـاحثـا فنـيا

سعد موسى

من اعمال الفنان سعد موسى
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وحـفارين استـقدمهم من االمـصار باشر
البناء بإشراف مهندس مختص .

  ولـكـي نـفـهم تـفـاصـيل مـخـطط مـديـنـة
ـدورة ســنــقــوم بـشــرحــهـا من بــغــداد ا
ـديـنـة الى داخـلـهـا . فـقـد كانت خـارج ا
ـدينة مـحاطة بـخندق مـائي اجري فيه ا
.  . ـاء من قناة تـأخذ من نهـر كرخايا  ا
فـكـان عـلى الـقادم الـى بغـداد ان يـجـتاز
ـائي وســدته لـكي يـصل أوال اخلــنـدق ا
ـديـنــة اخلـارجي الـذي بـني الـى سـور ا
هـو والسـور الداخـلي الذي يـليه  فـهما
سـورين واحد يـلي االخر بيـنهمـا ساحة
فـارغـة  بـنيـا بـاالجـر الذي يـربـطه مادة
ــزوجـة من الــطـ والـقــصب  .ويـبـلغ
عـرض اسـفل السـور اخلارجي  18ذراع

وعرضه في أعاله  6اذرع .
واحلـقيـقة ان مـواد البـناء قـد جلبت من
مـختلف مدن العـراق  كما  االستفادة
ــدائن وبـابل . ــوجـود في ا مـن االجـر ا
ـصــادر انه قـد عـثــر عـلى آجـر وتــذكـر ا
لك البابلي نـبوخذنصر مـختوم بخـتم ا
الـثـاني علـى ضفـة نهـر دجـلة  مـن بقـية
ـا امر رصـيف قـد في بغـداد ولـعله 
ـنــصــور مـؤسس بــنــقـله ابــو جــعـفــر ا

دينة من احجار مدينة بابل. ا
تــذكـر الـروايــات الـتـاريــخـيـة ان ابـواب
بـغداد كـانت ثمـانيـة  منـها اربـعة كـبار
فـي السـور اخلارجي واربـعة صـغار في
الــســور الـداخــلي وبــ كل بــاب كـبــيـر

وصغير دهليز يربط بينهما. 
وقـد جيء بـاالبـواب اخلارجـيـة الكـبـيرة
االربــعــة   من واسط والــكـوفــة ودمـشق
.واطــلق عــلى كل بـاب مـن هـذه األبـواب
توجه الـيها وهي اسـم : حسب جهـته ا
:بـاب البصرة وباب الـكوفة وباب الشام

وباب خراسان . 
 ولـكل بـاب من هـذه األبـواب اخلـارجـية
مــدخـل مِــزْوَر ألغــراض دفــاعــيـة  أي ان
ــهـاجم ال يــأتي مـبـاشــرة الى الـبـاب  ا
ا عليه ان يعبر اخلندق على قنطرة وا
لـيدخل من مـدخل جانـبي بحـيث تصبح
جـهـته اليـمنى الـتي يـحمل بـها الـسيف
ـا يـسـهل او الـرمح مـواجـهـة لـلـسـور 
اصـابــته  النه يـحـمل في يـده الـيـسـرى
الـدرع الـذي يـحـمـيه  ولـذلك اطلـق على

دورة اسم الزوراء. نصور ا مدينة ا
 يــقـول اخلــطـيـب الـبــغـدادي في كــتـابه
تـاريخ بغـداد " اذا جاء احـد من احلجاز
ـغرب دخـل باب الـكـوفة واذا جـاء من ا
واذا جـاء مـن االحواز دخـل بـاب الشـام 
والـبـصرة وواسط والـيمـامـة والبـحرين
دخـل بــــاب الـــبــــصــــرة  واذا جــــاء من
ـشـرق دخل مـن بـاب خراسـان .وكـانت ا
االبـواب حديديـة لكل باب فـردان اليغلق
الـباب الـواحد مـنها واليـفتح اال جـماعة
من الــرجـال " ولــلـســور أبـراج ضــخـمـة
وشــرفـات مـدورة  وتـفــصل بـيـنه وبـ
الـسـور الـداخـلي سـاحـة مـرصـوفـة تـقع
بـــ الــســـورين عــرضـــهــا مـــائــة مـــتــر
ألغـراض دفـاعـيـة ال يـوجـد فـيـهـا بـنـاء 
عــلـــمــا ان الــســور الــداخـــلي اعــلى من
قاتلون الـسور اخلارجي لكـي يسيطـر ا
ــديــنـة فـي هـذا الــســور عــلـى مـداخـل ا
وخـارجها . ويبلغ ارتـفاعه ستون ذراعا

 او ما يقارب  90قدما .
   وتـــقع في الــســاحـــة  الــتي تــقع بــ
رات أربعة تربط ب أبواب السورين 
الــــســــور اخلـــارجـي وابـــواب الــــســـور
الــداخــلي األربــعــة  وفـوق كـل بـاب من
أبــواب الــسـور الــداخــلي تـوجــد غــرفـة
واسـعــة لـهـا قـبـة وفـوق كل قـبـة مـؤشـر
مـتـحـرك يبـ اجتـاه الريـاح  وقـد أقيم
ـنــصـور غـرفـة لــلـخـلـيــفـة أبـو جــعـفـر ا
خـاصة فوق بـاب خراسان يجـلس  فيها
بـعـد الـظـهـر  لـيـشـاهـد من هـذه الـغرف

دينة الرائع اجلميل . منظر ا
  كـمـا أقـيم حـول كل قـبه نـقـطـة حـراسة
مـبـنـيـة من خـشب الـسـاج يـجـلس فـيـها
اجلـنـود  ويـكـون الـصـعـود الى الـغرف
وقبابها عبر درج او سلم مبني باآلجر.
بــعـــد الــســور الــثــانـي الــداخــلي تــأتي
ـنطقة السـكنية التي يـفصلها عن قلب ا
ـديـنـة الـذي ـديــنـة حـاجـز  الن قـلب ا ا
يــسـمى الـرحـبـة  يـضـم قـصـر اخلـلـيـفـة

الـدكتور عمـاد عبد السالم  بـعد ان لعبت
ففي الـصـدفـة دورهـا في هـذا االكـتـشـاف 
عــامي  2000-1999بــدأت امــانــة يــغـداد
ــشــروع واسع الكــســاء شــواطيء نــهـر
دجــلـة في بــغـداد بــاحلـجــر وكـانـت ثـمـة
بـعثة اثارية مكلـفة باجراء مسوحات على
ضـفـاف دجـلـة قبـل ان تكـسـوهـا االحـجار
فـالحــظـت ان اجلــرافـــات الـــعــمـالقــة في
مـنـطـقـة العـطـيـفيـة قـد اصـطـدمت باسس
بـنـاء بالـغ القـدم  فـتوقف عـمل اجلـرافات
وبـاشرت البـعثة االثريـة العراقيـة بالعمل
ـاء لــتـعــثـر عـلـى جـدار اثـري مــغـمــور بـا
وعــنــدمــا وصل احلــفــر الى عــمـق ســتـة
امـتـار ظهـرت لقى اثـرية مـتـحفـية جـميـلة
جـدا وراقية ومنها قواريـر زجاجية رقيقة
ـينـا حلـفظ الـعـطور الـنـفـيـسة ـوهـة بـا
الـتي اشتهر اخللـفاء العباسيـون بتعطير

عمائمهم منها . 
واالهـم من هـــذا فـــقـــد  الــعـــثـــور عـــلى
مــسـكـوكــات ومـنـهـا الــعـمـلــة الـتي كـانت
تــعــرف بـالــدوانـيـق والـتي اشــتــهـر بــهـا
ـنـصـور الـتي كـان اخلـلـيـفـة ابـو جـعـفـر ا
ولـذلك لقبه البعض يـدفعها لعـمال البناء 
بـالدوانيقي .كما عثـر على مسكوكة نادرة
مـؤرخة عام  157هـ وعـليـها كتـابة تـشير
الـى انـــهـــا ضـــربت في مـــديـــنـــة الـــسالم
نصور وحتـمل اسم اخلليـفة ابو جعـفر ا
(عـبـدالـله بن مـحـمـد) .وحيـنـمـا اسـتـمرت
اعـمـال الـتـنـقـيب تـكـشـفت اسـس ضـخـمة
لـبـقـايـا قـاعـة كـبـيـرة مـزيـنـة بـلـون ذهـبي
تـــشــبـه الــوصـف الــذي جـــاءنــا فـي كــتب
الـــتـــاريخ عن قـــاعـــة الــعـــرش في قـــصــر
ـنصور الذهبي الـذي كان يتوسط بغداد ا
نـصـور والـرشـيد ـدورة والـذي سـكـنه ا ا
ــنـصـور واالمــ . اذا نـحن امــام قـصـر ا
ـدورة ومــقـر حـكـمه الـرئــيس في بـغـداد ا
ـا والــذي عـرف بـقــصـر بــاب الـذهب . و
نقب يـؤكد صحة هـذا االكتشاف عثـور ا
حتت الـقصر علـى قناة معـقودة  جدرانها
بـالــطـابـوق االحـمـر ومـبــلـطـة بـالـطـابـوق
الــفــرشي تـربـط الـقــصــر بـنــهــر كـرخــايـا
ـديـنـة الرواء ا ــتـفـرع من نـهـر الــفـرات  ا
ولــكي تــكــون مــخـرجــا اذا مــا حــوصـرت
ـدينة من قبـل االعداء .وقد ورد ذكر هذه ا

ؤرخ . القناة في كتب ا
كن ان الـسؤال الـذي يطـرح نفسـه كيف 
يـكون قصـر اخلليفـة على ضفة نـهر دجلة

دورة ? دينة ا وهو الذي كان يتوسط ا
ؤرخ الدكتور عماد عبد السالم ان يقول ا
تـغـييـر نـهر دجـلـة جملراه عـبـر القـرون قد
ا ادى الى ـدينـة تقـريبـا  جـرف نصف ا
دورة الـشرقي ـدينـة ا ان يـصـبح نصف ا
ـنطقـة احملصورة في قـاع نهـر دجلة في ا
بـ العـطيفـية واالعظـمية حـيث كورنيش
االعظمية احلالي .اما النصف الغربي من
ـدورة فــهــو االن مــدفـون حتت ــديــنــة ا ا
الـتـراب في جانب الـكـرخ حيث يـقع قـصر
بــــاب الــــذهـب عــــلى ضــــفــــة دجــــلــــة في

العطيفية.
ـــدورة الــــتي كــــانت هــــذه هي بــــغــــداد ا
عـاصــمـة الـدنـيـا ومـنـبع حـضـارتـهـا ايـام
ـاون : نصـفـها في ـنـصـور والرشـيـد وا ا
قـاع نهـر دجلـة ب االعـظميـة والعـطيـفية
ونــصـفــهـا االخــر في جـانب الــكـرخ حتت

التراب .

ــتــفـرعــة من نــهـري عــيــسى والــدجـيل ا
دورة تشرب وتسقى من دينة ا فكانت ا
نــهــر الـــفــرات الــذي يــتــفــرع مــنه هــذان
الـنـهران الـلـذان كانـا صـاحلان لـلـمالحة
وكـانت السفن تفـرغ حمولتهـا عند بغداد
ـا سـاعــد عـلى ازدهــار حـركـة ــدورة  ا
ديـنة الـتـجارة والـعمـران خارج وحـول ا
ــدورة  فـــظــهــرت احــيــاء الــصــفــارين ا
وصـانعي الـصابون والـنساجـ  وحاكة
الــقـــصب  والــزيــاتــون ألغــراض االنــارة
وغــيـرهــا وعـمــال الـقــار وبـاعــة الـدجـاج
وبـاعـة الـشـواء و سـوق الـبـطـيخ وسـوق
كما أقيم حي لـلتجار الـفواكه واخلضـار 
خـارج بـاب الكـوفة  وسـمي باسم الـكرخ

كان. نسبة الى قرية في هذا ا
‚d  ¡UA «

نصور  وقد اهتم اخلليفة أبو جعفر ا

ـديـنة بـإنـشاء شـبـكـة طرق بـريـة  حول ا
ـدورة ترتبط بأربعة طرق رئيسة تؤدي ا
فــأصـبـحت ـديـنــة األربـعـة  الى أبــواب ا
ـدورة محـاطة ومـؤمنـة ومجـهزة بـغداد ا
ـــخـــتــلف ـــا حتـــتــاجـه من خـــدمــات 

اشكالها . 
والبـد ان نـشـيـر الى ان طـريق احلـج كان
يــبـدأ من بــاب الـكــوفـة  وقـد اهــتـمت به
الــسـيـدة زبـيــدة زوجـة اخلـلــيـفـة هـارون
الــرشــيــد فــأقـامـت عـلـى طـولـه مـضــايف
ـسـافرين لـراحـة احلـجـاج واطـعـامـهم وا

كرمة . عموما الى مكة ا
ت كثيرا ضواحي بغداد وازدهرت لـقد 
ـــدورة في عـــهــد فـــأصـــبــحـت  بــغـــداد ا
ـديـنـة كـبـيـرة ـنـصـور نــواة  اخلـلــيـفـة ا
ائي ولـهذا لم تـبق أي أهمـية خلـندقـها ا
ــــاء في واســــوراهــــا  فـــتـم جتـــفــــيف ا
اخلـنـدق وشـرع الـنـاس بـبـنـاء الـدور في
لـكن ــنـطـقـة بـالـقـرب من االسـوار  هـذه ا
ــدورة بـقــيت مــركــزا رئــيــسـا ــديــنــة ا ا

للخليفة وللحكومة . 
ـدورة في عـهد وهـكـذا أصـبـحت بـغـداد ا
ـامـون ـنـصــور و الـرشـيـد وا اخلــلـفـاء ا
مـركـزا إلمـبـراطـوريـة قـويـة وغـدت بـؤرة
االشــعــاع الــثــقــافي في الــدنــيــا كــلــهـا 
ومـــحـــجـــة كل مـــوهـــوب من اســـيـــا الى
ونشطت فيها احلركة الثقافية األطـلسي 
واألدبـية وتصـاعدت بعد اسـتيراد الورق
فـأصـبــحت بـغـداد هي الـتي مـن الـصـ 
وصـارت مــركـزا يـتـبـارى تــصـنع الـورق 
فــيه الـشــعـراء وفــقـهــاء الـدين والــنـحـاة
ونـشطت احلـركة الـتجـارية والـصنـاعية
وغـدت بـغـداد محـطـة الـبضـائع الـقـادمة
وذاعت في كل مكان مـن الص وفـرنسـا 
وصـارت اللـغة مـنـتوجـات بالد الـنهـرين 
الـعربيـة اعظم وسيـلة في ميـدان التبادل
فــأصــبــحت ثـروتــهــا ورخـاء الــتــجـاري 
أهـلها وقـوتها وشهـرتها مـضرب االمثال

في الدنيا . 
فـاين موقع بغداد االن بعـد اندثارها على
مـر العصور  هل هـناك آثار بقـيت منها
? احلــقــيــقـة اليــوجــد الــيــوم اثـر واضح
ـــدورة. وقــد حـــاول الــعالمــة لـــبــغــداد ا
ـرحـوم مصـطـفى جواد حتـديـد مكـانـها ا
فــذكــر ان مــوقــعــهــا كــان بــ مــنــطــقــة
الـعـطـيـفـيـة وعالوي احلـلـة .اال ان احدث
ـــدورة هي ـــوقع بـــغــداد ا تـــشـــخـــيص 
ــؤرخ االسـتـاذ الــدراسـة الـتي قــام بـهـا ا
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الصق له وثــكـنـات ــنـصـور واجلــامع ا ا
حلــرسه ودواوين الــدولـة ومــسـاكن أوالد
اخلــلــيــفــة احملـيــطــة بــقــصــره ومـســاكن

بطانته وخدمه .
نـصور اشـتهر ـصادر ان قـصر ا وتـذكر ا
بــبــابه الــذهــبي وقــبــته اخلــضـراء الــتي
ـتطي فرسه  بيده يـعلوها تـمثال فارس 
ـكان رمـح . وكانت الـقـبـة اخلضـراء هي ا
ــنـصـور الــذي يـسـتــقـبل فــيه اخلـلــيـفـة ا
الــنــاس من رعــايــاه  وقـد بــقــيت الــقــبـة
اخلـضراء مـعلمـا بارزا رغم مرور الـسن
ـدورة  الى ان ـديـنـة ا وتـرك اســتـعـمـال ا
تــهـدمت نــتـيـجــة إعـصــار قـوي عـام 329
هـجرية / 940مـيالدية  يعني بعد حولي
سنة من بنائها. 800
وكـان بناء اجلامع غيـر معقد وبسيط الى
ـنـصـور اخلـلـيـفـة هـارون ان قـام حـفـيـد ا
الــرشـيــد بــإعـادة بــنـائه عــلى طــراز بـالغ
الــروعـة  وقــد طـاول هـذا اجلــامع الـزمن
ـديــنـة وبــقي قــرونـا طــوال رغم انـدثــار ا

دورة . ا
 وكــان اجلـامع  مـوجـودا عــنـدمـا حـاصـر
هـوالكـو بـغـداد في جـانـبـهـا الـشـرقي عام
هـ  كما ذكره الرحالة ابن 656م / 1258
بـطـوطـة عـنـدمـا زار بـغـداد عام  1327م 
وهــذا يــعـنـي ان اجلـامع اســتــمـر قــائــمـا
لـتــسـعـة قـرون من الـزمن وال نـعـرف مـتى

اندثر هذا اجلامع .
 امـا عن األسـواق فـقـد شـيـدت في شوارع
ـنـطقـة السـكنـيـة احملصـورة ب الـسور ا
الـداخـلي ورحـبة قـصـر اخلـليـفـة ومـقره 
وبـنـيت لـلـتجـار الـطـاقـات  لكن اخلـلـيـفة
ـــنـــصـــور انــــتـــبه الحـــقـــا الى ان هـــذه ا
األســـــواق جتــــلـب عــــادة اجلـــــواســــيس
واالعــداء إضـــافــة الى الــضــوضــاء الــتي
حتـدث في هـذه األسواق  فـقرر إخـراجها
ـــا أدى الى ــدورة   ـــديـــنـــة ا خـــارج ا

اتساع منطقة الكرخ. 
ـنـصـور لالحــيـاء الـسـكـنـيـة  لـقــد جـعل ا
مــخــازن لــلــمـؤن لــكل حـي من االحــيـاء 
اخـضعت لـرقابة دقـيقة من حـيث األسعار
ــديــنــة وغـــيــره. وقــد ســمـــيت مــحـالت ا
ـدورة وشـوارعـهـا بأسـمـاء رجـال وقادة ا
بــارزين من بــيــنـهم مـن سـاهــمــوا بـبــنـاء

دينة .  ا
دورة ان تكون دينته ا نصور  لـقد أراد ا
قـليـلة السـكان مـقتصـرة على عـمال دولته
ولــذلك لم يــشــجع الــسـكن فــيــهـا لــعــامـة
الــنــاس النــهـا كــانت مــديــنــة إداريـة ذات
مـزايا عسكـرية حصيـنة تدار منـها الدولة
الـعـربيـة اإلسالميـة التي امـتدت حـدودها

الى الص .
ـاء كـان مـوفورا في ـصـادر ان ا وتـقـول ا
ـدينة  وكانت الشوارع واالماكن العامة ا
تـغسل دوما  واحلدئق تسـقى باستمرار
ولم يــكن مـسـمـوحـا لـلــقـمـامـة ان تـبـقى 
ـديـنة دوريـات لـلشـرطـة حترسـها  وفي ا
وكــانت االمـانــة واالسـتــقـامــة  والـشــفـقـة

والعطف عنوان التجار واعمالهم . 
دورة ابـتنى   بـعـد انشـاء مديـنـة بغـداد ا
ــديــنـة ــنــصــور قــصــر اخلــلــد خــارج ا ا
ــدورة عـلى ضـفــة نـهـر دجــلـة وجـعل له ا
ـدورة ونزل ـديـنة ا نـفـقا يـربـطه بداخل ا
فـيه عام  158هـ / 774م  وقـد سـكنه من

امون . بعده الرشيد ثم ا
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نـصور ولم يـفـضل اخللـيـفة أبـو جعـفـر ا
ــدورة الــتي وجــود اجلــيش فـي بــغـداد ا
اطـلق علـيهـا اسم دار السالم  ولـذلك امر
هـدي ان يقـيم معـسكـر اجليش في ابـنه ا
ــقـابـلـة الــضـفـة الــشـرقـيــة لـنـهــر دجـلـة ا
ـدورة في مــكـان يـدعى سـوق لــلـمـديــنـة ا
الــثالثــاء  وشـيــد جــسـرا خــشـبــيــا عـلى
قـوارب فـي نـهـر دجـلـة يـربط بـ جـانـبي
دورة في الـكرخ ديـنـة ا الـنـهر  أي بـ ا
ومـعسـكر اجليش في الـرصافـة ومن هنا
بــدا الـعـمــران في جـانب الـرصــافـة حـيث
هدي دورا لضباطه وجنده فالتحق اقام ا
هدي فيها به الـناس وعمروها  فابـتنى ا
ــديــنـة قــصــرا وجــامــعــا يــفــوق جــامع ا

دورة سعة وعمارة . ا
بـغداد ـدورة  ـديـنـة ا واذا مـا عـدنـا الى ا
دار الـسالم  فـقـد انـشـأت فـيـهـا وحـولـهـا
شـبكـة مياه مـتقنـة من القـنوات الصـغيرة

لم يكن فساد بعض ساسـة الشيعة يخـتلف عن فساد اآلخرين ولم يكن
أجور اجرامـهم اكبـر من ارهاب واجـرام اآلخرين لـكن تمويـل االعالم ا
تابع ا يـتوقـعه ا لقـلب احلقـائق وتدليـسهـا والتغـطيـة علـيه اكبر بـكثـير 

للشأن السياسي.
عـندمـا تتـابع الـبرامـج التي تـعـرضهـا بعـض القـنوات ,ومواقع الـتواصل
ـمولـة من اخلارج تعـرف حجم الـدعم وامكـانيات ـعروفة ا االجتـماعي ا
ــكن ألي قــنــاة شــيـعــيــة حــزبـيــة ان تــأتي بــاإلعالمــيـ الـتــمــويل فال 
واالعالميات ومقدمي البرامج (البـارزين) الرتفاع اجورهم قبال البرامج
ال الـتي يـقـدمـونـهـا فال نـسـتـغـرب من انـصـيـاعهـم االعـمى لـصاحـب ا
الداعم الرئيسي الذي يستأجرهم الستهداف طرف دون الطرف اآلخر

ال السياسي هو احلكم في حسم القضايا السياسية. ألن ا
ــكن ان تـرى بـرنــامج عـلى قـنــاة الـشـرقــيـة او دجـلــة او غـيـرهـا او  ال 
الـبـشـير شـو ومن عـلى شـاكـلـته يـستـهـدف اآلخـرين? لـيس لـعـدم وجود
الـفــاســدين فـيــمــا بـيــنــهم فـلــديــهم من الــفـاســدين والــفـســاد مــا يـزكم
 وفيهم من القتلة واجملرم الغارق في انهر من دماء االبرياء االنوف
بـل فـيــهم ارهــابــيــ وقـــــــــــادة ارهــاب شــاركــوا في قــتل حــتى ابــنـاء

جلدتهم.
هناك من يصـرح عن عمالته لالستـخبارات االجنـبية علنـاً وآخر يتحدث
في جلسات عـامة عن تبرئة االرهـابي ومسح اسـمائهم من احلواسيب
الي وإسقاطـها عنـهم بجرة قلم وعن ويعدهم بـتعويضـات بعشـرات ا
سـيـاسـيـ ارهـابـي وقـادة ارهـاب اصـحـاب مـنـاصب عـلـيـاً في الـدولة
ـالـيـة) و(مـحـافظ) و(عـضـو مجـلس (نـائب رئـيس اجلـمـهـوريـة) و(وزيـر ا
مــحـافــظــة) عــرضت بــعض الــقــــــــــــــنــوات اعــتــرافــاتــهم واعــتــرافـات
حماياتهم بتلقي االوامر والتعليمات منهم لقيامهم بعمليات ارهابية في
ـان ومـنـهم من اعـترف بـغـداد واحملافـظـات وحــــــــــــتى في مـبـنى البـر
بكـونه (والي بغـداد لتـنظـيم القـاعدة) في سـنة 2009 وليـصبح في 2021
ــا مــوجــود عـلى ارض عــضــو مـجــلس نــواب وذلك غــيض من فــيض 

الواقع.
اما عن من يـريدون االسـتقالل بـدولة فـلقـد وصل بهم احلـال الى سرقة
ـيـزانــيـة الـعـامـة ـئــة من ا ــوظـفـيـهم ولـهم 17 بـا ـعـاشــات الـشـهـريـة  ا
ويـصــدرون مـئـات اآلالف من بـرامــيل الـنـفط يـومــيـاً نـاهـيك عن واردات

طارات وغيرها. نافذ احلدودية وا ا
فلم يقف االمر عـند هذا احلد بل اسـتغلوا االرهاب في 2014 وساوموا
ـنـاطق الـغـربـيـة عـلى اسـلـحتـهم ـنـسـحـبـة من ا الـقـطـعـات الـعـسـكـريـة ا
واعـتـدتــهم مـقـابل عـبـور حـدود مـحـافــظـاتـهم وكـأنـهم دولـة داخل دولـة
ــتـنــازع عــلـيــهــا ووضـعــهـا حتـت سـلــطـة ـنــاطق ا واخـذوا يــقــضـمــون ا
مليشيـاتهم علناً بـدعوى حماية مـناطقهم من االرهاب بـعد طرد السكان

. منها او نقلهم الى مخيمات للالجئ
لم يجـرأ أولـئك االعالميـ على ذكـر فـساد وارهـاب تلك االطـراف ليس
  بل لـكثـرة اموالـهم وطائـفيـة من يقف حبـاً بهم او لـطـهارتـهم ونزاهـتهم

ورائهم.
فلـقد صب االعالم االحـادي جام غضـبه على الـسيـاسي الـشيـعة فقط
وكـأنهم الـطـرف الوحـيـد الذي يـحـكم الـعراق ولم يـتـذكروا انـهم شـركاء
ـنـاصب العـلـيـا لـلـدولة كـرئـيس اجلـمـهـورية ,ورئـيس مـجلس مـعـهم في ا
ناصب ما لغيرهم حسب حجمهم ال بل النواب ووزراء ونواب ولهم من ا

يزيدون.
همة اسـتهداف الشيعـة وتسقيطـهم دون غيرهم وايصال صورة كانت ا
لـلـعــالم انـهم عـاجــزين عن ادارة الـدولـة ,وال يـســتـحـقــون احلـكم وإنـهم
.. والتـغطية ثابـة االولياء والـصاحل جاءوا من اجل النـهب واآلخرين 

على فسادهم وامتداداتهم وارتباطاتهم باإلرهاب.
نـعم احلـقـائق مـرة ويـصــعب تـقـبـلـهـا لــكـنـهـا تـبـقى حــقـائق مـهـمـا تـمت
تغطـيتها وتـدليسهـا ويبقى الـفاسد فاسـدا واالرهابي ارهابيـا وسيبقى
هــذا احلـال الى ان يـحــدث تـغـيــيـر في الـوعي اجملــتـمـعي ورفـع غـمـامـة
لـقاة على عاتقه امام ما سؤوليات ا التجهيل القـسري عنه والشعور بـا

يجري في العراق.
فـاالسـتهـداف االحـادي اجلـانب معـروفـة اسـبـابه ودوافعه وهـو سـيـاسة
عـاهـد االعالمـية االسـتـخبـاراتيـة االجـنبـيـة التي رسـمت مالمحـهـا في ا
جنحت في استخدام االعالم كـأفضل سالح في احلروب اجلديدة التي
تـعـنى في اسـتـهـداف الدول والـطـوائف واجلـمـاعـات فـأحـدثت جنـاحات
كبيرة في رسم خرائط جـديدة في مناطق وبلدان الـشرق االوسط الكبير
والـذي اسـموه بـ "الـشـــــــــــــرق االوسط اجلـديـد" حـسب مـا  رسمه
نـطقة وكـان العراق التـجربة االولى الـناجحة من سياسـات جديدة في ا
في تــلـك احلــرب لــيــكــون حتـــــــــت وطــأة االكــراه من اجل اخلــضــوع
إلرادات الـقـوة اخلـارجيـة او يـبـقى سـاحـة لـلصـراع الـداخـلي وتـصـفـية

احلسابات.

بغداد
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 كـان مـوقع بـغـداد قـبـيل الـفـتح الـعربي
اإلسـالمي عبارة عن سوق يقام كل شهر
فـي اجلــانب الـــغـــربي من نـــهــر دجـــلــة
ـعـروف حـاليـا بـالـكرخ  يـسـمى سوق ا
ويذكر ياقـوت احلموي في كتابه بـغداد 
مــعـجم الـبـلـدان ان بــغـداد كـانت سـوقـا
صادر يـقصده جتـار الص  وجتـمع ا
ان اهل احلـيرة اخبـروا خالد بـن الوليد
ان في بــغـداد ســوقـا عـظــيـمــة تـقـام كل
شـهـر يقـصـدها الـتجـار من بالد الـص
فاجته وفـارس واالحواز وسـائر الـبالد 
ـثنى بن حارثة الشيباني اليه وسيطر ا

عليه.
  اذن بــغــداد في االصل لم تــكن مـديــنـة
ا عبارة عن سوق فيه بيوت سكنية وا
ـزارع وبسـات على الـضفة الـغربية
لــنـهــر دجــلـة  يــقـابــلـهــا عــلى الـضــفـة
ـــعــروفــة االن األخـــرى لــنـــهــر دجـــلــة ا
ســوق آخـر يــســمى سـوق بــالــرصـافــة 
الــثالثــاء كــان يــقـام كـل يـوم ثـالثـاء في

األسبوع .
امـا عن فكرة بناء مدينة بغداد كعاصمة
لــلـعـبــاسـيـ بــدال من الـهــاشـمـيــة فـقـد
جـــاءت بــســـبب عـــدة عــوامل يـــأتي في
ـوقع  وعدم شـعور اخللـيفة مـقدمـتها ا
الـعبـاسي باألمـان بعد مـحاولـة قتله من

قبل الراوندية في قصره بالهاشمية .
 يــقـول ريــجـارد كـوك فـي كـتـابـه بـغـداد
مـدينة الـسالم  الذي ترجـمه وعلق عليه
د مـــصـــطــفـى جــواد وفـــؤاد جـــمــيل ان
نـصور اخلـليـفة الـعبـاسي أبو جـعفـر ا
قـد وجــد ان بالد الـنـهـرين افـضل مـركـز
ــكن ان يــديــر مــنه الــدولــة الــعــربــيـة
اإلسالمـيـة  عـلـى ان تـكـون غـيـر مـديـنة
الـهاشـميـة القريـبة من الـكوفـة  بعد ان
هــاجـمه في قــصـره الــراونـديــة الـفـرس
ــؤمـنـ بـعــقـيـدة فـارس الــسـاسـانـيـة ا
ــة  وكـــادوا ان يـــصـــلــوا الـــيه الـــقـــد
ويـقتلوه في قصره لـوال تعزيزات اجلند
الـتي وصلت وانقـذته .فطاف أبـو جعفر
ــنـصـور بــرحالت عـديــدة  في الـعـراق ا
ــوصل واسـتـقـر رايه وصـل فـيـهـا الى ا

أخيرا على منطقة سوق بغداد
   ولم يــكن اخــتـيــاره لــلـمــكـان اال بــعـد

ــقــدمـة دراســة وتــمـحــيص ويــاتي في ا
ـوقع حيث يقع سوق بغداد عند ملتقى ا
نهر دجلة بقناتي مالحة مهمت  تأتيان
من نـهر الـفرات  همـا نهر الـدجيل وكان
يـــصـب في دجـــلـــة فـــوق ســـوق بـــغــداد
واألخــرنــهـر عــيــسى في اســفل الــسـوق
وهـــمــا صـــاحلـــان لــلـــمالحـــة احملــلـــيــة
الحة ويـربطـان دجلة بـالفرات .كـما ان ا
ـوصل فـي نـهـر دجـلـة كـانت تـصل الى ا
شــمـاال والـبــصـرة جــنـوبـا  وبــهـذا فـان
ـوقع صالح جتاريا وعسكريا الن دجلة ا
في ضـفته الغربية  يـحميه من الهجمات
الـتـي يـأتي اغـلـبـهـا من الـشـرق  ومـثـله
نــهــر الــفــرات الــذي يــحــمي ظــهــره  من
الــغـــرب . حــيث يــتــقـــارب نــهــرا دجــلــة
ـنـطـقة والـفـرات بـتخـصـرهـمـا في هذه ا
الـتي أصبـحت فيـها شبـكة من الـشراي
ــائــيـة تــنــحـدر مـن الـفــرات الى دجــلـة ا

وتقوم عليها قرى زراعية عديدة .
من جـانب آخـر أخبـر الرهـبان الـنصارى
ــنــطـــقــة ابــو جــعــفــر ــوجـــودين في ا ا
ـنـصـورانـهـا صـحـيـة  فـمـنـطـقـة سوق ا
بــغــداد وبــســاتــيــنه تــتــمــتع بــشيء من
الـبرودة لـوقوعهـا على نـهر دجلـة   كما
ـوجــود فــيـهــا يــجـعــلــهـا ان اجلــفــاف ا
ـنـجاة مـن انتـشـار احلمـيـات الشـائـعة
قدسي في البصرة واجلنوب . ويصف ا
في كــتـابه احـسن الـتـقـاسـيم في مـعـرفـة
األقـاليم مـزايا مـنطـقة سـوق بغـداد التي
ـنـصور مـديـنته شـيـد فيـهـا أبو جـعـفر ا

دورة بالقول : ا
نطقة خاطب اخلليفة ((ان احـد وجهاء ا
بـالقول : انت ب نخل وقرب ماء ..وانت
ـيـرة في الـسـفن عـلـى الـصـراة جتـيـئك ا
الـفراتيـة والقوافل من مـصر والشام في
الـبـاديـة .. وجتـيـئك االت من الـصـ في
ـوصل في دجـلة .. الـبـحـر ومن الروم وا
فـانـت بـ انـهـار اليـصل الـيك الـعـدو اال
في ســفـيـنـة او عـلى قــنـطـرة عـلى دجـلـة

والفرات ))
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ـهندسون تـخطيط بغداد وعـندما اكمل ا
نصور ـدورة أراد اخلليفة أبو جـعفر ا ا
ان يرى اخملطط موقعيا على األرض قبل
ــبــاشـرة بــالـبــنـاء  ا
فـامر ان تخط بالرماد
ثـم سار عـلى اخملـطط
يــــــدخل مـن كل بـــــاب
ـــر في تـــفـــاصــيل و
بــنــائــهــا  ثـم امـر ان
يــوضع عــلى مــخـطط
ـدورة حب ــديــنــة ا ا
قـــطن ويـــصب عـــلــيه
فـنــظـر الـيـهـا الــنـفط 
والـنـار تـشـتـعل فـيـها
فـــاســتـــوعب تـــمــامــا
مــخـطــطـهـا  عــنـدهـا
امـــر الـــبـــدء بـــحـــفـــر
دورة ديـنة ا أسـس ا
 ووضـع أبـو جــعــفـر
ــنــصــور اول آجــرة ا
فـيهـا بيـده وقال بسم
الـله ...ابنو على بركة

الله  .
ــــنــــصــــور  اخـــــتط ا
دورة مـديـنـة بـغـداد ا
عـــام  141هــــجـــريـــة
/758م  وبــــــعـــــد ان
اجتمع لديه مائة الف
عــــامـل من بــــنــــائـــ
وجنــــارين وحـــدادين
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عمان

اذا يلـتمّون مـثل الشاذّين حـول بعضهم تريد أن تـكتب شيـئا عنـهم و
البعض?

دعهم يا رجل 
أما يكفيهم أنهم ال يستطيعون فخرا في قول أو فعل...

ـكن أن جتـتــمع الـثـقـافـة مع مـا قـام به لـكـني أتــسـاءل مع نـفـسي; هل 
حزب البعث في العراق?

ـرء شاعـرا وبعـثـيا في الـوقت نـفسه ويـقرأ ـعقـول أن يكـون ا هل من ا
ا في الدنيا من أفكار وموسيقى وغناء? القصة ويهنأ 

الشـيوعـيون فـي مخـتلف بـقاع األرض نـدموا عـلى ذلك اليـوم األسود
وكتبوا ورقصوا وغنّوا حياتهم اجلديدة. فلماذا ال يتبرّأ البعثيون?

هل كان حزب البعث يحمل األفكار الـعظيمة وهل أجنب القادة العظام
ـستـهـلك - إلى برّ وهل قـاد سفـيـنة الـوطن -وعـذرا على هـذا الـتعـبـير ا

األمان?
اجلواب على األسئلة الثالثة هو النفي القاطع 

فما الذي يجري في عقول هؤالء األخوة? 
إذا كانت أفعـال البعث  _وأرجوك ال حتدّثـني عن األفكار فـالذين باعوا
الصـبايا الـيزيـديات كانت تـؤسس أعمـالهم نـوايا السـماء - ال تؤدي إال
ـرأة والطـفل ومع تراب الوطن إلى امتـهان العـداوة مع احلقّ والنـهر وا

الذين هم الرجال.
رء بعثيا? فكيف يكون ا

كـان طـارق عـزيز يـسـكن دار األزيـاء الـعـراقـيـة يوم دخـل احملتـلّ البالد.
وكـــان هــذا - أي األمــريـــكي احملــتلّ - أعـــطى طــارق عــزيـــز رقــمــا في

ضحاياه لو دخل البالد.
سؤال:

كيف يـسلّم "أبو زيـاد" نفـسه إلى احملتلّ - القـصة مـعروفة فـهو اتّصل
عبر هـاتف أثيريّ بـهم - وكيف يرتـضي أن يكون ضـحية مـن أن يظهر
ـوصـل أو يـخـتـبئ ويـرتـدي الـشـمـاغ األحـمـر في شـوارع بـغـداد أو ا

ويقاتل مثلما كان يفعل في الفضائيات قبل اإلحتالل?
نافحة في احلقّ أو خلق اخلصوم. أنا ال أريد اجملادلة أو ا

ما أريده هو احلقيقة وال شيء غيرها.
هل هي مسـألـة عُصـاب أو شذوذ أو خـلل أكبـر يـجعل اإلنـسان يـصرّ

على أن يكون مع الباطل?
في الـطبّ النـفسي هـنـالك ما يـدعى بالـتـفكـير الـكونـكـريتي وقـد التـقيت
مع وحــاولت أن أعــالج مــرضى ابــتــلـوا بــهــذا الـداء
وفــشــلت أنـا مــثــلـمــا لم يــفــلح غـيــري مع األسف

الشديد.
مع األسف الشديد.

وضوع العالج. واألسف الثالثة ال عالقة لها 
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يـــتـــنـــاول كـــتـــاب (حـــرب األشـــبـــاح –
اســتـراتـيــجـيـات قـتــال تـنـظــيم الـدولـة
ـــعـــاون رئـــيس األركـــان االسـالمـــيـــة) 
الـعـراقي األسـبق الـفـريق الـركن صـباح
اسـتـراتـيـجـيـات قـتال نـوري الـعـجـيـلي
تـــنــظــيـم الــدولــة (داعش) بـــالــدراســة
والــتـحــلـيـل الفـتــاً إلى نـقــاط مـهــمـة لم
يــســبق ألي دراسـة أن تــطــرقت إلـيــهـا.
عـلـى الـرغم من حتـول الـتـنـظـيم الى مـا
يـسميه الباحث (حرب األشباح) اال أنه
مـازال خــصـمـاً عـنـيـداً ويـشـكل تـهـديـدًا
خـطـيراً لألمن احملـلي واالقـليـمي نـظرًا
إلـى كـونه صـاحب فـكـر عـقـائـدي ولـديه
هـدف اسـتـراتيـجي كـبـير (إقـامـة خالفة
ته كان هز إسالمـية) ومن الصعوبة 
نـهـائـيـا بـعمـلـيـات عـسـكريـة فـهـو كـما
يـرى لن يستسلم بـسهولة ومازال لديه
ــدن الـتي االعــتــقـاد أنه ســيـعــود الى ا
فـقدهـا ويصل إلى هـدفه االستـراتيجي
كــمـا أن لـديه خاليـا سـريــة فـاعـلـة عـلى
الـــســاحــتـــ الــعـــراقــيــة والـــســوريــة
اجملـاورتـ مـسـتـمـرة لـتـحـ الـفـرصـة
وتـنـظـيم صـفـوفـهـا والـقـيـام بـعـمـلـيات
استنزاف ضد القوات احلكومية كالتي
جتـري في الـوقت الـراهن على الـسـاحة
الـعراقية وحتديداً في محافظات ديالى
وكـــركــوك وصـالح الــديـن وتــهـــديــداته
لـلمـحافـظات االخـرى اجملاورة.ويـسجل
الـكتاب وجود مجموعات مسلحة تابعة
لــلـتـنــظـيم مــنـتـشــرة في كل من لـيــبـيـا
وأفــغـانــسـتــان وبـاكــسـتــان وأفـريــقـيـا
وســيــنـاء مــصـر وجــنــوب شـرق آســيـا
والــصــومــال تــنــشط احــيــانــاً وتــقـوم

الــصـــدمــات الــتي تـــلــقــاهــا.    حتــدث
الـــكــتـــاب الــذي صــدر فـي الــعـــاصــمــة
األردنـية عمان ضمن سـلسلة إصدارات
ــواضـيع ــؤلف الــتي تــنـاول فــيـهــا ا ا
واالحـداث السـاخنة بـالسـاحة العـراقية
ومــنـطـقـة الـشــرق االوسط في فـصـوله
ـــؤســســاتي الــتـــســعــة عن الـــهــيــكل ا
لـلـتـنـظـيم واسـتـراتيـجـيـته الـسـيـاسـية
واالعـالمـــيـــة وقــــدراته الـــعــــســـكـــريـــة
واسـتراتيجيات قـتاله وقتاله التعرضي
ــــنـــاطـق احلـــضــــريـــة والــــدفــــاع عن ا
والـعمليات اخلـاصة والعودة إلى حرب
األشـــبـــاح وأخـــيـــراً واقع الـــتـــنــظـــيم
واخلـطر الـوجودي. الكـتاب يـعد واحداً
ـهمـة للـمكتـبة الـعسـكرية ـصادر ا من ا
الـعــراقـيـة والـعـربـيــة ويـسـجل مـرحـلـة
خـــطــيــرة من تــاريـخ الــعــراق احلــديث
نطقة ويـقف عند أــــــــساليب وتـاريخ ا
ـسـلـحـة غـيـر الـنـظـامـية الـتـنـظـيـمـات ا
وتـطـور استـراتيـجـيات قـتـالهـا التي لم
ا يـتطلب نـطقة في الـسابق  تـألفـها ا
من اجلـيـوش الـنـظـامـيـة الـتـدريب عـلى

أساليب معاجلتها.

بــعـمـلـيـات مــسـلـحـة فــضالً عن اسـتـمـرار
الـتنظيم بإطالق حمالت إعالمية تدعو إلى
الـصبر االستراتـيجي وتروّج إلى أن فقدان
ا يـعني ـة  ـدن مـؤقت وال يعـني الهـز ا
ـفروضة ـة العـسكـرية ا عـدم قبـوله بالـهز
وإصــراره عـلى مـواصــلـة الـقـتــال.يـسـتـغل
الـتنـظيم لـصاحله كـما يـنوه الـكتـاب بقاء
الـــوضع الـــســيـــاسي واألمـــني الـــعــام في
ــتــأزّمـة هــشــاً فــضال عن بــقـاء ــنــاطق ا ا
ـدن من دون مــلـفــات الــنـازحــ وإعـمــار ا
حـلـول مـلـمـوسة إلى جـانب انـعـدام الـثـقة
ــدن بـــ الــقــوات احلـــكــومــيـــة وأبــنــاء ا
احملـررة مـنـبـهـاً إلى أنه مـازالت لـلـتـنـظيم
قـيادة مؤثرة تعمل مركزياً وواليات تتحرك
ـرونـة الـكافـيـة لـلـعمل ال مـركـزيـاً ولـديهـا ا
ـتـراكـمـة. يـعـدّ ـيـداني نـتـيـجـة اخلـبـرة ا ا
تــنــظــيم الــدولـة (داعـش) عـابــراً لــلــحـدود
والـــقـــارات وهــو مـن أهم الـــتـــنــظـــيـــمــات
نتـمية إلى الـسلـفية اجلـهادية األصـوليـة ا
والـذي تبـرعم باألصل من تـنظيم الـقاعدة
وتــمـكن مـن حتـقــيق تـقــدم مـيــداني سـريع
وأحـكم قـبضـته عـلى أراضي واسعـة ومدن
كـبرى وقـصبـات ذات أهميـة في السـاحت
ـتـجـاورتـ وأعـلن الـعـراقـيـة والـسـوريـة ا
إقـامة اخلالفة اإلسالمية في يونيو 2014
وبــات له وجـود في لــيـبــيـا وافــغـانــسـتـان
وســيـــنــاء مــصــر والــصــومــال واجلــزائــر
والـيمن والباكـستان وفي منطـقة الصحراء
اإلفـريقـية الـكبـرى ومالي ونـيجـيريـا. ميزة
هـذا الـكتـاب أنه يتـطـرق الى جمـلة حـقائق
ومـحـطات مـهمـة في الـسجل الـقـتالي لـهذا
الـتــنـظـيم عـلى الـســاحـة الـعـراقـيـة والـذي
سلحة التي يـختلف عن باقي التنظـيمات ا

ـتـكـافـئـة وحتـول الى احلـروب الـدفـاعـية ا
الـتقليدية ومازال يـستغل الظروف لفرض

حالة من استنزاف القوات احلكومية.
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ـة الـتنـظـيم عسـكـريا واسـتـعادة بـعـد هز
ـدن والقصبات الرئيـسة من قبضته سنة ا
2017 حتول إلى حرب األشباح وفي
الــوقت الــراهن لــديه بــحـدود عــشـرة آالف
مـقـاتل بالـعراق وسـوريـا ويعـمل بأسـلوب
ـفـارز الـقـتـالـيـة الـتي اخلاليـا الـكـامـنـة وا
تـباغت مـواقع القوات احلـكوميـة وفصائل
ــلـيــشــيـات والــبـيــشـمــركــة الـكــرديـة في ا

 . ناطق الرخوة أمنياً ا
وتــسـتـهـدف اخلـاليـا الـكـامــنـة لـلــتـنـظـيم
ــنـعـزلـة ونـصب الـكـمـائن وشن األهـداف ا
ـواقع احلــكـومـيـة وأرتـال الــغـارات عـلى ا
الـتـنـقل وزرع الـعـبوات الـنـاسـفـة واأللـغام
واســـتــخـــدام سالح الـــقــنص مـن مــديــات
بـــعـــيــدة واألحـــزمـــة الــنـــاســـفــة وإطالق
الـقـذائف الـصـاروخـيـة لـغـرض اسـتـنـزاف
الـقـطعـات وايقـاع اخلـسائـر بهـا والـتأثـير
عـلى مـعنـوياتـها وإجـبـارها عـلى االنفـتاح

فـي مـــنـــاطـق واســـعـــة
وتـــالـــيــاً زعـــزعــة األمن
واالســـتـــقـــرار. ومـــازال
وجــود الـتـنـظـيم يـشـكل
خـــطــــراً وتـــهـــديـــداً في
ـــــثــــلث الـــــواقع بــــ ا

احملــافـظــات الـعــراقـيـة:
كـــركــوك وصـالح الــدين
وديــــــــالـى وكـــــــذلـك في
مــحــيـط نــيــنــوى ومـدن
غــرب االنــبـار وشــمـالي
مــحــافـظــة بــابل وحـتى
العاصمة بغداد. مازالت
قــيـادة الـتــنـظــيم تـطـلق
اسـتـراتـيـجـيـات جـديدة
مـــــــــثـل الــــــــصـــــــــبــــــــر
االسـتراتـيجي والـفقدان
ــــؤقت لـــلــــمـــدن وذلك ا
لــزرع األمل في صــفـوف
مـقـاتـلي الـتـنـظـيم ورفع
مــــعـــنــــويـــاتـــهـم الـــتي
تـــــــــصـــــــــدعـت جــــــــراء

تـسـتـخدمـهـا اجلـيوش الـتـقـليـديـة ويـنبع
األســلـوب األول لــلـتــنـظــيم من جـذوره في
تــنـظـيم الـقــاعـدة واقـتــبـاسه الـتـكــتـيـكـات
وأســالــيب الــقــتــال في حــ أن أســلــوبه
الــثـــاني نــاجت عن انــضـــمــام عــســكــريــ
سـابق إلى القـاعدة أوالً ومن ثم حتولهم
الحـقـاً إلى تـنظـيم الـدولة.اعـتـمـد التـنـظيم
اســتــراتــيــجــيــة قــتــال اجلــيل الــرابع من
احلــــروب ( WG4) والــــتي تــــبـــنـى عـــلى
اسـتراتـيجيـة اإلنهـاك البطيء الـذي يهدف
إلى زعـزعـة االسـتـقـرار وإشـاعـة الـفـوضى
فـي بالد اخلـصم وتــالـيــاً إفـشــال الـدولـة
وتشتمل هذه االستراتيجية على األساليب
الـتي يتبـعها الـطرف األقل قوة فـي معادلة
تفـوق مادياً. وهذا الـصراع ضد اجلـانب ا
الــنـوع من احلـروب بـاألسـاس هـو مـزيج
من حــرب الـعـصـابـات واحلــرب الـنـفـسـيـة
واإلعالمـيـة مع توظـيف الـشحن الـعقـائدي
وااليــديـولـوجـي لـرفع الـقــدرات الـقـتــالـيـة
ـؤلـف: إن جــوهـر . يــقــول ا لــلــمــســلــحــ
االسـتراتيجية العسكرية للتنظيم هجومية
تـعرضيـة إال أنه اضطر للـجوء إلى الدفاع
ــنــاطق احلـضــريــة كـمــديــنـة ــدن وا عن ا
ـوصل الـتي سـقـطت في قـبـضـته وحاول ا
الـتمـسك بهـا على الـرغم من تفـوق القوات
احلـكـومـيـة مـادياً وعـدديـاً وتـوفـر اإلسـناد
الـنـاري الكـثيف وتـقد الـتحـالف الدولي
ـتــحـدة جـهـداً جـويـاً بــزعـامـة الـواليـات ا
شورة فـعاالً إلى جـانب االستـخبـارات وا
كـمـا أن الــتـنـظـيم اعـتـمـد اسـتـراتـيـجـيـات
نفردة الـتي توخى منها خـاصة كالذئـاب ا
ــشـــاركــة إربـــاك الــســـلــطـــات األوربــيـــة ا
بــالـتــحـالف الـدولـي.    وفي ضـوء دراسـة
اسـتراتيجيات قتال التنظيم تتضح القدرة
ـنــاورة والـتــكـيـف لـلــقـتــال وتـبـدل عــلى ا
عـركة والظروف األسـاليب وفق معـطيات ا
احملـيـطة فـقـد اتبع الـتـنظـيم مـنذ نـشأته
أســالــيب حــرب الــعــصــابــات واجملــامــيع
الــصـغـيـرة (شـوكـة الــنـكـايـة) وحتـول إلى
إدارة الـــــــتــــــوحش ومـن ثـم إلى احلــــــرب
دن ووضع الـتقـليديـة بعدمـا سيطـر على ا
اخلـطط للدفـاع عنها وبـالنهايـة أجبر على
الـعـودة إلى حـرب االشـبـاح عنـدمـا تـقـهـقر
ــدن غــيـر عــســكــريــا حــ خــاض حــرب ا

ـنـطـقـة إذ ظـهـر هـذا الـتـنظـيم شـهـدتـهـا ا
ـسلـحة الـذي يـصنف ضـمن الـتنـظـيمـات ا
غـيـر الـنظـامـيـة في العـراق بـعـد االحتالل
المح ولـكنه االمـريـكي كـظـاهرة مـحـددة ا
ســرعــان مــا أصــبح العــبــاً رئــيــســاً فــور
اإلعـالن عن انـطالقه من دون أن تـظـهـر له
اسـتراتيـجية واضحـة أو أدبيات سـياسية
ومن دون أبـعـاد تـاريـخيـة أو تـراكـمـية في
نـشأته فهو لم يظهر تنـظيماً سياسياً ومن
ــســلح فــقــد ط الــعــمل ا ثـم حتــول إلى 
هــربت الـكــثـيـر من قــيـاداته من الــسـجـون
ــسـلح من فــورهـا وعـلى لــتـبـدأ الــعـمل ا
ـط االجـــــتــــــيـــــاح نــــــطـــــاق واسـع وفق 
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    اسـتــغل الـتـنـظـيم الـبــيـئـة الـسـيـاسـيـة
واألمــنـيــة واالجـتــمـاعــيـة واخلــلل األمـني
الــواضح وســيــاسـات اإلقــصــاء وتــنـامي
الــتـدخالت األجــنـبــيـة بــالـشـأن الــداخـلي
فـــضالً عن فـــســـاد الــقـــوات احلـــكــومـــيــة
واألمــنـيــة وضـعـفــهـا وجنح فـي تـوظـيف
نــقـاط اخلـلل هـذه كــلـهـا إليـجــاد حـاضـنـة
شـعبية مؤيدة وداعمة له واستطاع التمدد
ـكانـيـة بصـفة سـريـعاً وفـرض سـيطـرته ا
سـريـعـة ومـباغـتـة عـلى مـدن ومواقع ذات
أهــــمـــــيــــة وتــــمــــكَّـن من خـــــلق فــــضــــاء
تد ب الساحت العراقية جـيوسياسي 
طـلقـة على والـسوريـة وبـسط حاكـميـته ا
أكـثر من سبعة ماليـ من السكان بعد أن
تـوج عـملـياته الـعسـكـرية بـاالستـيالء على
مـديـنـة الـرقـة بـاجلـانب الـسـوري وصـولًا
ـوصل إلى فـرض سـيـطـرته عـلـى مديـنـة  ا
دن العراقية.التنظيم مجموعة ثاني أكبر ا
هـــجــيــنـــة فــهــو صـــادر اإليــديــولـــوجــيــا
اإلسالمـيـة الـراديـكـالـية لـتـنـظـيم الـقـاعدة
وعـــمــد في الــوقـت نــفــسه إلى تـــطــبــيق
ـــركـــزي حلـــزب الـــله ـــوذج الـــقـــيـــادة ا
الــلـبــنـاني ومن نــاحـيــة أخـرى اســتـخـدم
ـسـتـمــدة من حـركـة بــعض الـتـكــتـيـكــات ا
باد طـالبان األفغـانية متـخذاً عدداً من ا
والـثـوابت خـالل مـسـيرتـه الـعـسـكـرية إذ
دمج بـ العمليّات الـتطبيقيـة والتكتيكات
الـتي تستخـدمها التـنظيمـات واجملموعات
ــســلــحــة غــيــر الــنــظـامــيــة وتــلك الــتي ا
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رحل ياس الراوي  ’ولكن االحلـان التي ابـدعتهـا انامـله لم تمت 
ـطـربـات واصـبح لـها طـربـ وا تـلك التـي ادتهـا حـنـاجـر عـشـرات ا
ؤثر ومازالت ذيوع وانتشار ب ملحني عصره  واحتلت موقعها ا
ـنـعـوني هـلي  حـيـرني احملـبوب  تـعيـش معـنـا مـثل : حـلـوين  لـو
عطـاشـا  اشكـر بـشامـة  عـاتـبتك  يـا صـباح اخلـيـر يا حـلـوه  يا
بالدي  مـراضــيـتك دور بــيـنه يــاعـشك دويـره  وغــيـرهــا عـشـرات

االغاني . 
والراحل الراوي من الـفنـان الذين اعـتنوا بـالنـوع البالكم فـقد كان
يـقـدم حلـنــيـ او ثالثـة احلــان في الـسـنـة  وهـذا مـعـروف عـنه بـ
زمالئه. ولم تقف مـواهبـه عنـد التـلحـ فقط  بل جمع كـتـابة الـنوته
وسيـقية وقـراءتها فـضال عن اجادته الـعزف على ثالث آالت مـنها ا
لحن العراقي الى ان االوركديون والناي والعود . حيث كان يدعو ا
وسيـقيـة لكي يتـسنى له الـقضـاء على اميـة التـلح يهتم بـالثـقافـة ا

لحن في االغنية العراقية .  التي تعرقل مسيرة ا
وتمكن الراوي  ان يعطي روائع حلـنيـة تميـزت بلـونه اخلاص الذي
تواصل  التي رسم مالمحه في االغنية العراقية من خالل ابداعه ا

احتلت موقعا متقدما في ساحة الغناء العراقي. 
رحل الراوي وهـو يحـمل حـلمـا كـبيـرا ان تزال
عوقات عن طـريق االغنية الـعراقية   واخيرا ا
نــقـــول .. مــازالـت  احلــانـه تــعـــيش في قـــلــوب

الناس.

…dOš_« q³11

www.azzaman.com

بابل
wKŽ bÒO « rþU

¡UOŠù bF² ð U O ≈

qOÐ—√ w  qHŠ

vD ²ð WŁ«b(«Ë À«d² « lL& W³¼u

WO*UF « u×½ œËb(«

UNÐ XŠd  WFz«— —u
ــنـطــقـة ان الــكـثــيــرين من ابـنــاء ا
ظـنــوا انـا الــقـتــيل فـجــاء الـبـعض
مـنـهم الى مـنـزلي لالطالع عـلـى ما

حدث والتعزية.
 وهـكـذا اسـتشـهـد كـر والـد مالك
ومـجــتــبى وزيــنب وتــرك ام  مـالك
تـنـاضل وحـدهـا في تـربـيـتـهم وها
ــا حــقــقه اوالدهــا هي تـــفــتــخــر 
ومـنـهم مـجتـبى الـذي نـشـاهده في
مــراسم حـــفل الــتــخــرج من كــلــيــة

سررت جدا حـ تلقـيت اليوم هذه
الـصـور  الـرائـعــة لـتـخـرج الـشـاب
).و(مـجــتـبى) لـيس (مـجـتــبى كـر
من عــائــلــتي وال اعــتــقـد احــدا من
العائـلة عدا ام عالء يـعرفه هو ابن
 (كــر ابـو مــالـك) صـديــقـي الـذي
اشـترى  مـني في شـبـاط عام 2005
مـكـتـبـة االسـرة الـتي انـشـاتـهـا في
حي الـــعـــدل (مـــبـــنـى اجلـــمـــعـــيــة
االســـتــهالكــيــة) لـــكن االرهــابــيــ
الـــــذيـن كـــــانـــــوا في تـــــلـك االيــــام
ــكـــتـــبــات الـــســوداء يـــفـــجـــرون ا
ويقـتلون اصحـابها قـتلوا الـشهيد

كر يوم  8 تموز عام 2005. 
وكان استشهاد ابو مالك سببا من
اسباب  هجـرتي من الوطن خاصة
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اقـام مـنــتـدى بـيــتـنـا الــثـقـافي
امــســيــة مــوســيــقــيــة لــعـازف
اجلـــــلــــو عـــــضـــــو الــــفـــــرقــــة
السيمفونية الوطنية العراقية
ــولى بــحــضــور وكــيل ادور ا
وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحـة
واآلثــار عـــمـــاد جــاسـم الــذي
اكــــد(دعم هـــكــــذا  أنـــشــــطـــة
باعـتبـارها الـوجه احلضاري
للبـلد ).وقدم االمـسية الـفنان
جــمـال الـســمـاوي مـســتـذكـرا
ـولى مــحــطـات مـن مـســيــرة ا
ــمـــتــدة عــلى مــدى الــفـــنــيــة ا
ـولى أربـعــ عـامـاً بـالـقـول (ا
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ولى االبداعية »Ÿ«bÐ∫ محطات متعددة من مسيرة ادور ا
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ـطـربـة اللـبـنـانـية إلـيـسـا إلحـياء أولى تـسـتـعد ا
حـفالتهـا مـنذ تـفـشي فايـروس كـورونا قـبل عام
في دولـة عـربـيـة بـتـذاكر حـضـور بـلـغت قـيـمـتـها
ـنتظر سيقام في أربيل في 500  دوالر.احلفل ا
حـزيـران احلـالـي وأعـلـنت صــفـحـات عـلى 26 
مواقع الـتواصل االجـتمـاعي نفـاد التذاكـر التي
تـــبـــدأ أســـعـــارهـــا من  300 إلى  500 دوالر .
ـقرر إقـامة حـفل إليـسا  في الـعراق وكان من ا
ـاضي ولكن  تـأجيـله بسـبب التـدابير العام ا
االحــتـرازيــة الـتـي اتـخــذتــهـا احلــكـومــة بــسـبب
وقع البوابة قامت إليسا جائحـة كورونا. ووفقا 
في األول مـن حـزيــران بــاإلعـالن عن إحــيــائــهـا
للحـفل الغـنائي في أربـيل عبر مـوقع فيـسبوك
مــعـلــقـة : (ال أســتــطـيع االنــتــظـار لــرؤيــتـكم في
أربيل). من جـهة ثانيـة كشفت الـيسا عن حدث
طـرب وائل كـفوري  فنّـي سيـجـمعـهـا قريـبـاً بـا
ـزيـد من الـتـفـاصـيل الـتـي تكـتّـمت دون إعطـاء ا
عـنــهــا واكــتـفت بــتــشــويق جـمــهــورهــا إلى مـا
ينـتـظـرهم من مـفاجـأة عـبـر إعـادة نشـر تـغـريدة
على (تـويتـر) تصب بـهذا اخلـصوص ونـشرها
صـــــورة لـــــهــــــا مع كـــــفـــــوري مـن دون كـــــشف
الــتـــفــاصـــيل األمــر الـــذي ضــاعـف تــســاؤالت

جمهورها وجمهور كفوري.

ـأمون اجلـامعه قـسم الـتحـليالت ا
ـرضيـة. الـيـوم تلـقـيت من والدته ا
هـذه الــصـور  اجلـمــيـلـة لــلـتـخـرج
وصــــــــور مـــــــجـــــــتــــــــبى واخــــــــته
زينب.فـرحت جدا  واهـنئ ام  مالك
ومـجــتـبـى وزيـنب والــرحـمــة عـلى
روح الــشــهــيــد كــر فــقــد حـقــقت
زوجــــته  وكــــذلك اوالده  مــــا كـــان

يعمل على تربيتهم ليحققوه.
واخيرا شكرا ام مالك.

وقال احملتفى به ( اقدم لكم اليوم عمل
مـهـم وهـو مــجــمـوعــة اغـانـي عـراقــيـة
فـلـكلـوريـة قـمت بـادائهـا بـشـكل حديث
ـوصل وهـي من الـبــصــرة وبــغــداد وا
والرمادي واغاني لـناظم الغزالي قمت
بـتــوزيــعـهــا بــشـكل اوركــســتـرالي مع
اغنية تركية بايقاع عراقي ) واضاف (
اسـتفـدت كثـيـرا من جتربـة الروس في
اضي عندما كانوا سبعينيات الـقرن ا
يـقـودون الـفـرقـة السـيـمـفـونـية )  وفي
مـداخـلـة لـوزيـر الثـقـافـة االسـبق مـفـيد
اجلـزائــري قـال ( انـا سـعـيـد ومـسـرور
بعودة االماسي الـثقافية والـفنية الننا
وسـيقى النسـتـطيع ان نـعيش بـدون ا
والــغـــنــاء .ونـــشــكـــر الــفـــنــان جـــمــال

هـــو من مـــوالـــيـــد بـــغـــداد عــام 1958
حاصل عـلى شهـادة البـكالـوريوس في
ـوسيقيـة ومؤسس اوركسترا الفنون ا
دبي وعــازف اول مع فـــرقــة الــقــيــصــر
كــاظم الــسـاهــر اضـافــة الى انه مـؤلف
ومـــوزع مـــوســـيـــقي وله الـــعـــديـــد من
ــهـرجـانـات الــعـربـيـة ـشـاركـات في ا ا
والدولية منها مهرجان قرطاج بتونس
وشــكــســبــيـر فـي بـريــطــانــيــا ولـيــالي
التلفزيون في القاهرة .كما اسس فرقة
اهلنـا لدعم النـازح مع الفنـان نصير
شـمـة ومـقـيم حـالـيـا في دولـة االمارات
الـعـربـيـة بـدرجـة خــبـيـر مـوسـيـقي في
مـــســـرح دبي الـــقــومـي ومــديـــر فـــرقــة

موسيقية في برنامج جنوم اخلليج).

السـماوي عراب هـذه االمسيـة واتمنى
ان تعود مثل هذه االماسي الى منتدى
بيـتنا الثـقافي وحتـية لضيـف اجللسة
ـولى الــذي اسـتـطـاع ان يـطـوع ادور ا
الـة اجللـو الـغربـيـة الى آلة عـربـية من

خالل االغاني البغدادية والتراثية ).
 واسـتمـرت الـفعـالـيات الـفنـيـة بتـقد
ولى وصالت عزف موسيـقية جمعت ا
ا ـوهـبـة طـا بـ الـتـراث واحلـداثـة 
اثــبــتت جـدارتــهــا وتــخـطــيــهــا حـدود
ــيــة وسط تــرحـيب الـعــراق إلى الــعــا
واعجاب احلـضور وفي ختـام اجللسة
ـنــتـدى بـاقــة ورد لـلـمــحـتـفى به قـدم ا
والتقاط الصور الـتذكارية مع احملتفى

به .
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{ اجلـــزائــر  –وكـــاالت - نـــشـــرت الـــفـــنـــانـــة
اجلــزائــريـــة أمل بــوشــوشـــة عــلى صــفـــحــتــهــا
اخلــاصــة عــلـى مــوقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي
صــورة تــظــهــر تــصــدّر وسم (أمـل داون تـاون)
الـترنـد فـي اجلـزائـر بـعد بـدء عـرض مـسـلـسل
(دوان تــاون) الـذي تــشـارك في بــطـولـتـه عـبـر
ـنـصـات.وشـكـرت بـوشـوشـة اجلـمـهور إحـدى ا
ـسـلـسل وكـتـبت: (يا على تـفـاعـله الـكـبيـر مع ا
ـسـلـسل جتـري رفـاق أنـتم رائـعـون أحـبـكم). ا
أحـداثه في لـبـنان ضـمن قـالب مـعـاصـر يـجمع
مـا بــ الـرومـانـسـيـة والــتـشـويق واألكـشن من
بـطولـة سامر إسـماعـيل ستـيفاني صـليـبا سار
أبي كـنـعـان كـارمن لـبس إلـسـا زغـيب يـوسف
حـداد مـحـمــد عـقـيل وسـام صـلــيـبـا نـور عـلي
جنيـد زين الدين فـؤاد  مـيا سعـيد مـحمد
حمـادة دوري سمـراني وأسـعـد رشدان قـصة
كــلـود أبــو حــيــدر سـيــنــاريــو وحـوار مــحــمـود

إدريس وإخراج زهير أحمد قنوع.

÷UO  s Š d UŽ

عــمـيـد كـلــيـة اآلمـال األهــلـيـة في بــغـداد صـدر له عن دار
انـكي للـنـشر والـتـوزيع  ببـغـداد  كتـاب بـعنـوان (الـعراق

وحلم الدولة) يقع في  380 صفحة من القطع الكبير.
 ‰u b  —bOŠ

الــــصـــحــــفي الــــريــــاضي نــــعـــته
االوســاط االعالمـيــة والـريــاضـيـة
ـــوت الـــثالثـــاء بـــعـــد ان غـــيـــبه ا
ـــاضـي اثـــر جـــلـــطـــة دمـــاغـــيــة ا
سـائـلــ الـله تـعــالى ان يـسـكـنه

فسيح جناته.
bLŠ« rþU½ »uIF¹

ـعـارف اجلـامـعـة اعـلن ان اجلـامـعـة عـقدت عـمـيـد كـلـيـة ا
وبـالـتعـاون مع اجلـامـعة الـعـراقـية وجـامـعـة صالح الدين
ـؤتـمـر الـدولي االول الجتـاهـات وجـامـعـة تـشك الـدولـيـة ا

التكنولوجيا الناشئة في انترنت االشياء واحلوسبة.
ÍdLF « dLŽ

التدريـسي في جامعة الـسلطان قـابوس في سلطـنة عمان
فـاز بـاحـدى جــوائـز احتـاد اجلـامـعــات الـعـربـيـة لــلـتـمـيـز
الـــعــلــمي فـي ابــحــاث جــائـــحــة كــورونــا عـــلى مــســتــوى
اجلـامــعــات الـعــربــيــة عن بـحــثه الــذي نــاقش فــيه االثـار

النفسية الناجمة عن اجلائحة.
‘ËbŽœ ÊU Š≈

ـنـتـدى ـمـثـل الـعـراقي يـضـيــفه صـبـاح الـيـوم الــسـبت ا ا
الـثـقــافي الحتـاد اإلذاعـيـ والـتــلـفـزيـونـيــ لـلـحـديث عن
ـسـلـسالت الـتـلـفـزيـونيـة مع شـخـصـيـته الـكـومـيـديـة في ا

عرض مشاهد متنوعة من منجزه الفني.
 ÂöŽ bL×

ــصـري صـدرت له عـن دار الـعـائــدون لـلــنـشـر الــقـاص ا
والـتوزيع  في عـمّان مـجمـوعة قـصصيـة بعـنوان (نـهايات

صغيرة).
ÍbN  wKŽ

نـائب رئيس مـركز بـغداد لـلتـنمـية الـقانـونيـة واالقتـصادية
شـارك في الـندوة االلـكتـرونيـة الـتي اقيـمت امس اجلمـعة
بـعـنـوان (دور االسالم  في حل مـشـاكل مـجـتـمع الـشرق

االوسط).
 …uOKŠ uÐ√ bLŠ√

الـقـاص االردني مـديـر الـبـيت األدبي لـلـثـقـافـة والـفـنـون 
اعلـن ان البـيت عـقـد اللـقـاء الـشهـري بـحـضور مـجـمـوعة
بدع والفنان وتضمن قراءات إبداعية مختلفة. من ا

دارس وصالح الدين ومدننا الشمـالية لوحاتهم 
والـبـورتـريت  ـخـتــلـفـة  بـ االنــطـبـاعـيــة فـنـيــة مُ
والتجريد والسرياليـة  تتضمن موضوعات ذاتية
ولــوحـات أو تـعــبــر عن رؤى عـمــيـقــة لإلغــتـراب 
رأة ودورهـا بـالـوجود وأخـرى تـعـبر أخرى عـن ا
ـعـاناة بـسـبب الكـورونـا كذلك عن صخب األلم وا
عن األهوار وجتفيفها  أو لوحات لفنانات كردعن
ـلــتـقى الـطــبـيــعـة اخلالبــة واإلنـســان. وحـضــر ا
قـائــمـمــقـام  قـضــاء زاخـو دلــشـيـر عــبـدالــسـتـار و
ـهنـية لـلحزب نـظمـات اجلمـاهيـرية و ا مسـؤول ا
ـقراطي الـكردسـتاني لـلفـرع الثـامن في زاخو الد
حكيم عبدالله ومسؤولة إحتاد نساء كردستان في
زاخـو فاطـمـة فـكـري  فضـالً عن احلضـور الـغـفـير

من محبي وعشاق الفن التشكيلي. 
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اقيم مـؤخرا في سـاحة جـسر دالل وكـاليـري زاخو
معـرض للـرسم احلر ( سـيمـبوزوم ) بـالتـعاون مع
مــؤسـســة هـواجس لــلـثــقــافـة والــفـنــون  بـبــغـداد
ومديرية الثقـافة والفنون وگالـيرـ زاخو في ملتقى
ـدة اسبـوع حتت شـعار (ابـداعـنا سنـوي تـواصل 
مسـتمـر و نبض ال يـتوقف في زاخـو ) والذي حاز
على اعـجـاب احلـضـور  و خالله  تـكر كل من
ـتنـوع  الذي دام لـتـقى التـشـكيـلي ا شارك بـهـذا ا
لــيــومــ بــالــرسم احلــر جــوار جــســر الـدالل  أو
بالـقاعـة الفـخمـة -التي تـفتـقر لـها مـدننا بـالوسط
حــــيث  قــــدم نـــخــــبـــة عــــراقــــيـــة من واجلــــنـــوب 
التشكيـليات والتشكـيلي من البـصرة والناصرية
والــســمـــاوة والــكــوت وكــربـالء واحلــلــة وبــغــداد

{ لـوس اجنــلــوس وكـاالت - تــرغب الــنـجــمــة كـيت
ارسة الرياضة منذ هدسون أن تـعتاد إبنتها علـى 
ـمـثـلـة ـثل مع أمـهـا ا صـغـرهـا فـهي كـانت تـفـعل بـا
األمــيــركــيـة غــولــدي هـاون  وزوج والــدتـهــا كــيـرت
راسل. وتـمـارس هـدسـون الـتـمـارين في الـصـالـة
اخملصصـة للرياضـة في بيتهـا مع إبنتها راني
روز الـتي تـبـلغ من الـعـمـر سـنـتـ وتـقـول إنـها
تـربّت عـلى فكـرة أن تـكر وتـدريب اجلسـد هو
نـعمـة. وقالت هـدسـون إنهـا شهـدت عـلى إهتـمام
والـديـهــا بـأجـســامـهم ونــشـرت عـبــر صـفـحــتـهـا
اخلـاصـة علـى موقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي صوراً
لـهـا مع إبـنـتهـا وهـمـا تـمـارسان الـريـاضـة سـوياً
ـتـابعـون مع الصـور وأبـدوا إعجـابهم وتـفاعل ا

بهدسون وإبنتها.

ــشـــكالت في في الـــوقت احلـــالي يـــبــدو أن حـــجم ا
تزايد رقم احلظ .8

qL(«

ال ترتبك عـند التغيير وكن هادئـا لكي تستطيع جتاوز
األزمة.رقم احلظ.3

Ê«eO*«

ـشـكالت عـلـيك. من الـضروري أن  يـجب أال تـطـغى ا
تتصرف في احلال.

—u¦ «

على الـرغم من أنك شخص مـحب للـكالم بطـبعك إال
انك اليوم قد يكون كالمك قليال.

»dIF «

ليس من الضروري أن تبذل جهدا كبيرا من أجل أي
شخص.

¡«“u'«

يكون هـناك توتر وتعـارض في بداية اليوم ولذلك كن
مستعدا. 
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في الـــعــمل هــنــاك  حــاالت مــعــيـــنــة تــتــطــلب مــرونــة
إضافية.رقم احلظ.7

ÊUÞd «

كـلــمـا كــنت عــنـيــدا كـان من الــصـعـب الـتــعـامل مع 
االخرين.رقم احلظ .6

Íb'«

عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
يوم السعد االربعاء.

bÝô«

عـلـيك أن حتــمي نـفـسك من الـبــعض بـأن تـقف ثـابـتـا
ولكن دون أن تقترب منهم.

Ë«b «

فـاجـئة في خـطة علـيك ان تكـون جـاهزا لـلتـغـييـرات ا
العمل. رقم احلظ.2

¡«—cF «

كن مـنفـتحـا الستقـبال األفـكار واالقـتراحـات اجلديدة
بغض النظر عن غرابتها.

 u(«
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اكتب مرادفات ومعاني الكلمات
شتركـة فيما بـينها الرباعيـة وا
بــــحــــيث تــــســــيـــر وفـق اجتـــاه
الــسـهم. اجـمع حــروف الـدوائـر
ـثـلة ـطلـوبـة ( واقرأ الـكـلـمـة ا
ومـطـربــة أردنـيـة من  8 حـروف

:( ومقطع
 1- وهبت
 2- ينفع

 3- شاطيء
 4- تغادر
 5- دربت

 6- مدينة اثرية سورية (م)
 7- ناعم
 8- نشارك

ولى ادور ا

5 Š s ×

بيروت

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

قال وزيـر الـثقـافـة والـسيـاحـة واآلثار
حـسن نـاظم(إنَّ جـائــحـة كـورونـا رغم
بقائها وخطورتـها يجب أن ال تستمر
في إيقاف عـجلـة النـشاطات الـثقـافية
) مـــبــيــنــاً ان إلى أجلٍ غــيـــر مــســمىً
(الــوزارة تـــعــمل عـــلى إقــامـــة بــعض
النـشـاطات والـفـعـاليـات الـثقـافـية في
الظـروف الـوقائـيـة واالحتـراز الـعالي

وفق تعليمات خلية األزمة).
جـاء ذلـك خالل  افــتـتــاحه فــعــالــيـات
ـعـرض الـدورة الـثــانـيــة والـعـشــرين 
بغـداد الدولي لـلكتـاب اخلمـيس على
شاركة أرض معرض بغداد الـدولي 
نــحـو ثـالث مـئــة دار نــشــر ومــكــتــبـة
ومـــركـــز بــحـــوث. وأضـــاف ( نـــرحب
بــضـيــوفــنــا الــعـرب خــاصــة في ظل
اللقـاءات الشـحيـحة في ظل اجلـائحة
ليمكننا من التواصل مع مثقفينا في
البـلد الـذي اكتشـف الكـتابة يـتواصل
الـنـشـاط االبـداعي ولـيـبـقى الـعـراقي
الـــقـــارىء األول في الـــوطن الـــعـــربي
وعـلى الــرغم من كل الــظـروف يــبـقى
الـعـراقـيـون صـنّــاع الـثـقـافـة). وأشـار
الى أن (الظروف التي تلم ببلدنا هذه
ــا أثــرت هــنــا وهــنـاك عــلى األيـام ر
نـشـاطـاتــنـا الـثـقـافــيـة لـكن مـبـادرات
الـقـراءة الـتي نـتـابــعـهـا ومن بـيـنـهـا

÷dF  …—Ëœ `²²H¹ W UI¦ « d¹“Ë 
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مــــبـــادرة أنــــا عــــراقي أنــــا اقــــرأ هي
مـحـاولــة لـلــتـغـلب عــلى الـصــعـوبـات
الكثيـرة التي تفـرضها ظـروف بلدنا).
وتـابع إنَّ (الـعـراقــيـ اشـتـهـروا بـ
الـعــرب بـأنــهم الــقـراء األول لــلــكـتب
لـكـنَّـنـي أعـارض هـذا بـأن الــعـراقـيـ
ينـتجـون لآلخـرين أيـضاً مـا يسـتحق
القراءة فالعراق لـيس بلداً قارئاً فقط
 فـــهــو يـــصـــنع الـــثــقـــافـــة ويـــكــتب
والـعـراقـيـون قـدسوا الـشـعـر الـعـربي
وقادوا حركـة حتديث لـلشعـر والسرد

والـفــكـر ونــحن بــلـد نــنـتج الــثـقــافـة
ونقرأهـا).  وبشأن الـتدابـير الوقـائية
ـعـرض عـلـى أسـاسـهـا الـتي يـقــام ا
عـــبــر  نـــاظـم عن أمـــله بـــااللـــتــزام
بالتدابير الوقائية مع تصاعد أخذ
الــلـقــاحــات ومـن الـواجـب اتــبـاع
التباعد الـبدني وقال (مازلت آمل
بدء االنفتاح اجلـزئي في األنشطة
الثـقـافيـة ألنَّ الـعالم أجـمع مـتجه
إلعــادة احلــيـــاة الــطــبــيـــعــيــة مع

تصاعد وتيرة أخذ اللقاحات).

عرض W∫ وزير الثقافة حسن ناظم يتجول في أروقة ا Ë—√
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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 
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الـتــحــرر من الــنـشــر احلــكـومـي لـلــكــتـاب وضــوابــطه أمـر
يـسـتـحق االشــادة به في كل الـعـهـود الــسـيـاسـيـة ذلك ان
الضـوابط االبـداعـيـة والـعلـمـيـة كـانت مـوجـودة حتت سقف
سيـاسي خفـيض. اليـوم تـوجد سـقوف عـدة خفـيضـة تبـعا
لتغـير مـسار احملـرمات في الـنشـر بدل سـقف واحد لكن
مع غياب واضح لـالشتراطـات الفـنية الـالئقة. يـبدو الـنشر
سـائبـا في بـعض اجلـوانـب وكل من لـديه بـضـعة دوالرات
في جيبه بـات قادرا على نشـر كتاب في اي شيء من دون
اية ضوابط علمـية وثقافيـة وفنية. وإذا كان الـنشر السريع
عـنى الفني ـر من دون اية عـ رقابيـة با والسهل لـلكتب 
ولـيس الـقمـعـي والسـيـاسي فـإن تـراكـمـات هـائـلـة سـتـكون
حصيلة عشرين سنـة من تاريخ البالد من دون ثمار نوعية

عرفة والعلم والثقافة واالبداع.  في ا
ـكـتـبـة الـوطـنـيـة الـتي تـمنـح رقم االيداع اقـترح ان تـطـلب ا
طـبـوعات او ـثل دائـرة الرقـابـة وا الوطـني لـلكـتـاب او ما 
جلنة تنتدبـها وزارة الثقافـة باالشتراك مع بعض الوزارات
كالتعلـيم العالي واجلامعـات في استحداث اللـجان الدائمة
للـخـبـراء الـذين حتال إلـيـهم الـكـتب الـتي يـريد اصـحـابـها
طبعـها عـلى نفقـتهم اخلـاصة للـنظـر في استـيفاء شـروطها
الفنية. إذ ليس معقوال أن تصدر كتب حتمل اسم رواية أو
قــصــة أو ديــوان شـــعــر أو دراســة فــكــريـــة وهي مــلــيــئــة
ـنهـجيـة خالـية من الـشروط باألغالط الـلغـوية واالمالئـية وا
الفنية لـلنوع االدبي  وينسـحب ذلك على كتب في مجاالت
شـهد يبدو سـائباً فـعالً السيما ان دور معرفيـة أخرى . ا
الـنـشـر اخلـاصـة ال تـعـنى بـالـنـواحي الـفـنـيـة ويـهمـهـا فـقط
تغـطـيـة تـكالـيف طـبـاعة الـكـتـاب واضـافة عـنـوان جـديد من

دون تكلفة الى قائمة منشوراتها. 
جلـان اخلـبـرة امـر ضـروري لالرتــقـاء بـالـذائـقـة ومـسـتـوى
ـجـاالتـها الـكتـب حفـاظـاً عـلى سـمـعـة الـثـقـافة الـعـراقـيـة 

االبداعية كافة. 
ـشـوه أدرك ان مـصـيــبـة نــشـر الـكــتب عـلى هــذا الـنـحــو ا
مـرتبـطـة بـسـيـاق من مـصائـب استـسـهـال مـنح الـشـهادات
اجسـتير والدكتوراه العليا لنـجد جلان مناقـشة لرسائل ا
يسـخـر اجلـمهـور غـيـر اخملتص من مـسـتـوياتـهـا واغالقـها

ناقشة.   واضيع ا امها با الواضحة وعدم ا
ي ثمة انحدار كبير في اجلانب الثقافي والعلمي واألكاد
وهنـاك مسـؤوليـات مشـتركـة وجهـات عدة مـتورطـة في هذا
ــسـألــة لم تــعــد مـتــعــلـقــة بــوزيــر او رئـيس االنـحــطــاط وا
ــنــحــدر اكــبـر من ــا كــان اجنـراف هــذا ا مــؤسـســة فــر

همة.  امكانات بعض العناوين ا
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