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عــــاد رئـــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
الــكـاظـمي الى بـغـداد امس  عـقب
اخـتـتام زيـارته الى مـدينـة الـعقـبة
االردنـية التي شهدت قمة رباعية 
ــلك عـبــد الـله الــثـاني بــحــضـور ا
ـصـري عـبـد ومــشـاركـة الـرئــيس ا
الـفـتـاح الـسـيـسي وولـي عـهـد أبو
ظــبي مـحــمـد بن زايـد آل نــهـيـان 
ـشـتـرك بــتـعـزيـز الـعـمـل الـعـربي ا
لـلتـصدي لتـحديـات االمن الغذائي
.وذكـر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
لك أن (الـكاظمي التـقى في عمان ا
عـــبــدالـــله  وجـــرى خالل الــلـــقــاء
الـعـالقـات الـثـنـائيـة بـ الـبـلـدين
شترك في وسـبل تعزيز التـعاون ا
مــــخــــتـــلـف األصــــعـــدة وتــــنـــاول
تــــطـــورات األزمـــة االقـــتـــصـــاديـــة
ــــيــــة وســــبـل مــــواجــــهـــة الــــعــــا
تـداعـيـاتـهـا والتـصـدي لـتـحـديات
األمـن الــغــذائـي عــبــر الــتـــنــســيق
ـا ــنـطــقــة و الــعــالي بــ دول ا
يـحـقـق مصـالـح شـعوبـهـا) وتـابع

لك ان (لـقاء عـقد فـي العقـبة بـ ا
عــبـد الــله والـســيـسي والــكـاظـمي
وآل نــهـيـان بـحـضـر الـلـقـاء وزيـر
الـدولـة عـضـو مـجـلس الـوزراء في
ـمـلكـة الـعربـية الـسـعوديـة تركي ا
بـن محمد بن فهـد بن عبد العزيز)
وتــابع أن (الــلــقـاء تــنــاول تـعــزيـز
شترك في مختلف العمل العربي ا
اجملـاالت والسـيـمـا في الـتـخـفـيف
مـن آثــار األزمــة االقــتــصــاديــة في
قــطـاعي األمن الـغـذائي والـطـاقـة
فـضال عن بـحث التـنسيـق العالي
وتــوســيع الـتــعــاون االقـتــصـادي
ـا وزيــادة الــتــبـادل الــتــجــاري و
يـحقـق مصـالح الشـعوب الـشقـيقة
فـي االزدهار والتـنمـية) ولفت الى
ان (الـــلـــقـــاء تـــطــرق إلـى األزمــات
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة وتــعــزيـز
اجلـهـود في وضع احلـلول لـها من
ـنـطـقــة واسـتـقـرارهـا). أجـل أمن ا
وفـي وقت سابق  وصل الكاظمي
الـى الـعـاصـمة االردنـيـة عـمـان في
زيــارة رسـمــيـة.وفـي الـعـام 2020
?اكد الكاظمي خالل مشاركته

بـــالــقــمـــة الــثالثــيـــة الــتي عــقــدت
بـاالردن  أن (بالده مـلتـزمة بـرؤية
نطقة سـتراتيجية تدعم استقرار ا
وخــلق فـرصـة الـتـهـدئـة) واضـاف
ان (مـنـطـقـتـنـا لـيـست بـحـاجة إلى
حـــروب وصـــراعـــات جــديـــدة بل

بـــحـــاجـــة ألن نــقف جـــمـــيـــعــاً مع
بـعـضـنـا ونـعـمل من أجل حتـقـيق
مــا تـصـبـو إلـيـه شُـعُـوبـنـا من أمن
واسـتـقرار وتـنمـيـة وحيـاة أفضل
وأن نــعــمل لــصــنع الــسالم). كــمـا
عـــقـــدت األردن ومــصـــر والـــعــراق

ـاثــلـة في الـعـامـ اجــتـمـاعـات 
ـــاضـــيـــ ركـــزت عـــلى الـــبـــنى ا
ـشــتـرك الــتــحـتــيــة والـتــنــسـيـق ا
ـســلـحـة. حملــاربـة الــتـنــظـيـمــات ا
وضــيـف الـعــراق الــعــاهل االردني
صـري في قـمة ثالثـية والـرئـيس ا

عُــقــدت في بــغــداد بــتــاريخ الــعـام
ـــاضي لــبــحـث ســبل الــتــعــاون ا
والـتنسيق والتكـامل الستراتيجي
بــ الــبـلــدان الــشـقــيـقــة الــثالثـة
ضــمن آلـيـة الـتـعـاون الـثالثي بـ
الــــبــــلــــدان.وفي االمــــارات  وصل
رئــيس حــكـومــة اقـلــيم كـردســتـان
مـــــســــرور الـــــبــــارزانـي الى دبي 
نـتدى الـطاقـة العالم. لـلمـشاركـة 
نتـدى سيـحضره وقـال بيـان ان (ا
الـــعـــديـــد من مــســـؤولي الـــطـــاقــة
وخـــبـــرائـــهــا وســـيـــكـــون رئــيس
ـتــحـدثـ حــكـومــة االقـلــيم أحــد ا
الـرئيـسيـ فيه كـما سـيشارك في
ـية لـلـحـكـومـات التي الـقـمـة الـعـا
ـشاركـة العـديد من تـعقـد سنـوياً 
ية ـسؤولـ والشـخصيـات العـا ا

في دبي). 
فـي غــضــون ذلك  يـــجــري رئــيس
مــــــجـــــلـس الــــــنـــــواب مــــــحـــــمـــــد
يـرافــقه وفــد نــيـابي احلــلــبــوسي
زيـــارةً إلى الــعــاصــمــة االيــرانــيــة
تـلـبـيةً لـدعـوة رسـمـية من طـهـران 
رئـيس مـجـلس الـشورى اإلسالمي
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اإليــراني مــحـمــد بـاقــر قـالــيـبـاف.
وقال بيان امس ان (جدول الزيارة
يـتـضـمـن لـقاء رئـيـس اجلـمـهـورية
إبــــــراهـــــيم رئـــــيـــــسـي وعـــــددٍ من
). عـلى صعـيد مـتصل  ـسـؤول ا
صـوًت  اعـضـاء الـشـبـكـة الـعـربـيـة
لـلـهـيـئـات الـرقـابـيـة عـلى انـتـخاب
الـعـراق رئـيـسـاً لـلـشـبـكـة الـعـربـية
.  وقال مـدير عام ـقبلـ لـلعـام ا
مـركـز الـوقـائـيـة واالشـعـاع صـباح
احلــســيـنـي ان (اعـضــاء الــشـبــكـة
الـعربية للـهيئات الرقـابية صوتوا
نعـقد في تونس خـالل االجتمـاع ا
عـــلى انــتــخــاب الــعــراق رئــيــســاً
( قبل لـلشبكة الـعربية للعـام ا
وتــابـع ان (الـعــراق يــؤكــد الــتـزام
ـشـترك هـيـئـاته الـرقـابـية لـلـعـمل ا
مـع االشــقـــاء الـــعــرب لـــلــتـــصــدي
ـشـترك لـلـتـحـديـات ودعم الـعـمـل ا
وتـــبــادل اخلــبــرات بـــ الــبــلــدان
الــعــربـيــة ومــواجـهــة الــتـحــديـات
بـروح الفريق الواحـد والعمل على
ـشترك ب تـطوير سـبل التعاون ا

اعضاء الشبكة ). 

على 2063 صوتـا). وقـدم رئيس
غــــرفــــة جتــــارة بــــغــــداد فـــراس
هنا. احلمداني  التهـاني بفوز ا
وقــال في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
نصب هـنا فوزه  امس (نهنئ ا
نـــقــيب احملـــامــ الــعـــراقــيــ 
مــتـمـنــيـاً له الــتـوفـيق والــنـجـاح
خدمـة للـوطن ولـلقـضاء الـعراقي
الـــعـــادل وصـــوتـــاً مـــدافـــعـــاً عن
حــــقــــوق شــــريــــحــــة احملــــامـــ
ــدافــعــ عن احلق). وشــهــدت ا
االنــتـــخــابـــات بــخالف الــدورات
اقـتـراعـا االنـتــخـابـيـة الـســابـقـة 
سـاخـنـا لم تـشـهـده الـنـقـابـة مـنذ
فـقد تـأسـيـسـهـا في الـعام 1933 
ـــنـــصب ــرشـــحـــ  بـــلـغ عـــدد ا
دخل النـقيب نـحو 20 متـنافـسا 
ـــعــــتـــرك بــــقـــوائم بـــعــــضـــهـم ا
في حــ بـــلغ عــدد انـــتــخـــابــيـــة
اعــضـــائــهــا نــحــو 166 عــضــوا
ـرشـحـ االحـتـيـاط فـضال عن ا
وهـــو رقم غــيـــر مــســـبــوق عــده
على محامون مخضـرمون باعثا 
االعتقاد بوجـود مغا ومكاسب
شــخــصــة ونــوايـا لــلــمــرشــحـ
ـهـنة لـيست لـهـا عالقـة بـخدمـة ا
او الـدفــاع عن حـقــوق احملـامـ
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تـمـكـنـت الـشـركـة العـامـة لـصـنـاعة
ُـسـتـلـزمـات الـطـبـية في األدويـة وا
سـامـراء التـابـعة لـوزارة الـصنـاعة
ــــــعــــــادن من إنــــــتــــــاج مــــــرهم وا
الـيكاديرم الذي يستخدم في عالج
إضــطــرابــات اجلــلــد اإللــتــهــابــيــة
الـشديـدة.  وقال مـدير عـام الشـركة
خــالــــد مــحــيـي عــلـــوان في بــيــان
ـالكات تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (ا
الــعـلــمــيـة والــبـحــثــيـة في أقــسـام
الــبــحث والــتــطــويــر والــســيــطـرة
الــنـوعـيـة جنـحـت في إنـتـاج دفـعـة
ــســـتــحـــضــر إســـتــطـالعــيـــة من ا
وبـواقع عشرة آالف أنـبوب لصالح
الـوكالة الـتسويقـية التخـصصية)
ـتاز ـستـحـضر  مـشـيراً إلى إن (ا
بــفـاعـلـيــتهُ الـعـالـيــة ودقـة إنـتـاجه
حــــيـث أُنــــتج وفق الــــدســــاتــــيــــر
الـبـريطـانيـة واألمـريكـية وقـد أثبت
فـاعليتهُ العالية بعدَ جناح جتربته
الــتـي أُجــريت بــ مــجــمــوعــة من
الــفــئــات الـعــشــوائــيــة) وتـابع ان
ــسـتـحــضـر يـســتـخـدم في عالج (ا
ـا والـصـدفيـة واحلـسـاسـية األكـز
والـــطـــفح اجلــلـــدي ويـــعــمـل عــلى
تــهـدئــة احلـكــة ويــقـلل من الــتـورم
واالحــمـــرار) مـؤكــداً إنَ (الـشــركـة
حــريــصــة عــلى مُـواكــبــة الــتــطـور
احلــاصل في الـصــنـاعـة الــدوائـيـة
ـسـتــحـضـرات ـيــة وإنـتــاج ا الــعـا

ـسـتـحـضرات اجلـديـدة وتـطـويـر ا
الــنــمــطــيـة لــغــرض تــقــد أفـضل
اخلـــدمــات الــعـالجــيــة لـــلــمــواطن

وبأسعار مناسبـة). 
رصـــدت وزارة الــصـــحــة الـى ذلك 
370 اصـابة بكـورونا مقابل امس 
شـفـاء 746 وبـواقع سـبـعـة وفـيات

ــوقف الـوبـائي جــديـدة. واوضح ا
الــــيـــومي الــــذي اطـــلـــعـت عـــلـــيه
(الــــــــــــزمــــــــــــان) امـس ان (عـــــــــــدد
الـــفــحـــوصــات اخملــتـــبــريـــة الــتي
اجـرتــهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس بـلـغت اكـثر
مـن عــشـــرة االف  حـــيث  رصــد

اصــابـة 370 بــكــورونـا في عــمـوم
احملـافظات) مـبينا ان (الـشفاء بلغ
746 حالة وبواقع سبعة وفيات

جــديــدة) وتــابع ان (اكــثــر من 25
الـف شخص تـلـقى جـرعات الـلـقاح
نتشرة ـضاد في مراكز الـوزارة ا ا

ببغداد واحملافظات).

VBM0 dHE¹ UMN*«
ÎUHKš 5 U;« VOI½

 ÍbF K

—u¦F «Ë s¹dz«e « ÂU √ bONA « VB½ ÕU²² ≈
 …ËUL UÐ ÍdŁ√ »—U  vKŽ

صري وولي عهد ابو ظبي امس WL∫ العاهل االردني يعقد لقاء تشاوريا في العقبة مع رئيس الوزراء العراقي والرئيس ا
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ُــسـتَـقِلّ (لـغــة) اسم فـاعل مِن اِسْــتَـقَلَّ مُـسْـتَــقِلٌّ بِـنَـفْـسِهِ  تـعـريف ا
نفرد برأيه ُتَمَتع بِاحلرية وا ُسْتَقِلٌّ ا و(اصطالحا)هـو النائب احلُرٌّ ا
ـسـتـمـد قوته وسـيـادته من الـنـاخبـ الـذين وثـقوا به وحـسم قراره ا
واعـطـوهم صـوتــهم سـواء في االنـتــخـابـات (احملـلــيـة اوالـتـشــريـعـيـة
اوالـرئــاســيـة) بــأســمه الــشـخــصي من دون ان يــكــون له أي صــفـة
ـتــلك رؤيـة مـسـتــقـلـة وتـوجه فـردي وصــاحب شـخـصـيـة حـزبـيـة و
ـنـطـقـة الــتي تـرشح فـيـهــا او ان يـكـون من اصـحـاب وشـعـبـيــة في ا

النفوذ العائلي. 
انـات ينـظم مع نـواب مسـتقـل ـستـقل في الـكثـير من الـبـر النـائب ا
ويشكلون كتلة واحدة تمثلهم أو مجموعة كتل لتسهيل عملية تشكيل
ـكن بعـد انتـخابه أن يـحـول صفـته من مسـتقل الى احلـكومـة كمـا 
حـزبي  ولـكن بعض الـقـوانـ في بعض الـبـلـدان تمـنع ذلك كـما في
ادة (45) من قانـون انتخـابات مجـلس النواب الـعراق حسب نص ا

العراقي رقم (9) لسنة 2020. 
ستقل يعتـمد على التزامه وحضـوره جلسات مجلس جناح النـائب ا
ـواد الـدسـتور الـنـواب الن مـصـداقـيـته ووطـنـيـته تـثـبت من الـتـزامه 
والـقوانـ واالنـظمـة التي تـبـ حقـوق وواجـبات الـنائـب والتي اولـها
ــهـــمــة اخلـــاصــة واهـــمــهـــا االلــتـــزام بـــاحلــضـــورفي اجلـــلــســـات ا
ـقـاطـعـة ألي سـبب بـاالسـتـحـقـاقــات الـدسـتـوريـة وعـدم الـغــيـاب او ا

كان. 
جــلــســـة يــوم الـــســبت 26 آذار مـــهــمـــة ومــصـــيــريـــة لــلـــعــراق الن
االسـتحقـاقات الـدستوريـة قد رافقـها الـكثيـر من الـتـأجيل والتـعطيل
  والـتي يــبــدوا ان الـســبب الــرئـيس ـخــتــلف احلـجج واالســبــاب
ُبكرة التي افرزت واقعا واالساس لهـذا االمر هو نتائج االنتخابات ا
جـديـدا يـتمـثل بـحـصـول أغـلب االطـراف السـيـاسـيـة التـقـلـيـديـة على

اصوات ال تمكنها من تنفيذ االستحقاقات الدستورية. 
ـا يــواجـهه من ـوقف فـي الـعــراق  كـمــا ان خـطــورة وحـســاسـيــة ا
حتــديـات ومـخــاطـر نـتــيـجـة جــائـحـة كــورونـا واحلـرب فـي اوكـرانـيـا
واطنـ يتطلب ـعيشي وحـياة ا وانعكـاساتها عـلى االمن الغذائي وا
سـتقـل كـلمـتـهم وموقـفهم الـذي يخـتارونه واذا ان يـكون لـلنـواب ا
تـعـذر ذلك ألي سـبب او عـذر فـان مــجـرد احلـضـور حـتى لـو لم يـتم
انـتـخـاب أي مـرشح من الـ (40) مـرشـحـا في اجلـولـة االولى وعـدم
اعـطـاء صـوتـهـم الي مـرشح في اجلـولـة الـثـانــيـة فـانـهم يـكـونـون قـد
ادة (72/أوالًب) من الـدستـور(...على أن التـزمـوا ونفـذوا احكـام ا
يـتم انتـخـاب رئـيس جديـد لـلجـمـهـورية خالل ثالثـ يـومـا من تاريخ

أول انعقاد للمجلس). 
ــوعـد االقـصى او االخـيـر النـتـخــاب رئـيس اجلـمـهـوريـة حـددته ان ا
ـرقم 25 ومـوحـدتـهـا 23 في احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا بـقرارهـا ا

2022/3/1 الذي قررت فيه(...على ان يتم انتخاب رئيس
ـشرع الدستوري اجلمهـورية خالل فترة وجـيزة تتناسب مع ارادة ا
صـلحـة العـلـيا لـلشـعب التي تـوجب استـكمـال تشـكيل الـسلـطات وا
نصوص علـيها في الدستور) وان االحتادية ضـمن االستحقاقـات ا
ـنــصب رئـيس مــجـلس الــنـواب قـد فــتح بـاب الــتـرشـيـح مـرة ثـانــيـة 
رقم اجلمـهـوريـة اعتـبـاراً من يـوم االحد 3/6 اسـتنـادا الى قـراره ا
ادة (4) من قـانـون احـكـام (7) في 2022/3/5 وعـمالً بـأحـكـام ا
نصب رئيس اجلمهورية رقم (8) لسنة 2012 عليه فان التـرشيح 
مدة الثالث يوما تبدأ من يوم 6 آذار وتنتهي يوم 5 نيسان وهو ما

ستقل امام مهمة ومسؤولية عظيمة.  يجعل النواب ا
ـستقلـ في العراق جلسـة مجلس الـنواب القـادمه ويومهـا هو يوم ا
النــهم بـوابـة االصالح ومـفـتـاح الــتـغـيـيـر وعـلـيـهـم تـقع مـهـمـة كـبـيـرة
ـسـاهـمـة وعــظـيـمـة وهي تـنـفـيـذ االسـتـحــقـاقـات الـدسـتـوريـة وعـدم ا
واالجنـرار للـمـقاطـعة وتـعـطيل الـنـصاب الـواجب تـوفره فـي جلـسات

مجلس النواب. 
دعي العام في كردستان  { القاضي ا

ــاني عــلى قـارب اثــري يــعـود اال
الى اربــــــعـــــــة االف عــــــامــــــا في
ثـنى. وقال بيان امس محافـظة ا
ان (الدخـول للـنصب سـيكون من
جـهـة قـنـاة اجلـيش خالل اوقـات
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أعيد إفتتاح موقع نصب الشهيد
أمــام الــزائــرين بــعــد أعــوام من
اإلغالق فيمـا عثـر فريق التـنقيب

الـــدوام الـــرســمي).  فـــيـــمــا راى
خـــبـــراء ان (افـــتـــتـــاح الـــنـــصب
خطوة مهمة توفر ورادات مالية
من الــواجب أن تـوظـف لـضــمـان
صـيــانـة و إدامــة مـوقع الــنـصب
ـسـتدام) ـدى البـعـيـد و ا عـلى ا
مؤكـدين (اهـمـيـة إصالح األجزاء
ــتـــضــررة من الـــنــصب وإزالــة ا
ظاهر احلواجز الـكونكـريتيـة وا
الـــعـــســـكــريـــة من أمـــام مـــدخــله
وتـرتـيب احلـدائق وزيـادة زراعـة
األشــجــار فــيــهــا ويــتم صــيــانــة
وتـشــغـيل وتــنـظـيف الــنـافـورات
بـــشــكل دائم وتـــأهــيل وتـــوفــيــر
ـركـبات الـزوار وصيـانة مواقف 
وتــــرتــــيب االنــــارة اخلـــارجــــيـــة
والــداخــلـيــة وتــنـظــيف الــنـصب
ومـحيـطه من األتـربـة). والـنصب
صـممه الـنـحـات إسمـاعـيل فـتاح
الـتـرك عـام  . 1983ويـتـكـون من
يــرتــفع الــعــلم الــعـراقي قــبــتـ  ÕU²²∫  نصب الشهيد بعد اعادة افتتاحه امام الزائرين «

بينهما إلى األعلى. وتقع القبت
على مـنـصة دائـريـة قطـرها 190
مــتـرا واســفـلــهـا يــوجـد مــتـحف
ويـبلـغ ارتفـاع الـقـبـت  40مـترا
ويحـتل رقعه فـسيـحه مسـاحتـها
علم بأكمله 42 هكتارا وهذا ا

يــرقــد وسط بــحــيــرة صــنــاعــيــة
واسعة. 

ــانــيــة وعـــثـــــــــرت الــبــعـــثــة األ
عــلى ومــعــهــد اآلثــار في بــرلـ 
قــارب يــعـود لـأللف الــثـانـي قـبل
ـديـنـة الـوركـاء االثـريـة ـيالد  ا
ــديــر الــعـام ــثــنـى. وقــال ا في ا
للتحريات والتنقيبات في الهيئة
العامة لآلثار والـتراث علي عبيد
شـلغـم ان (حضـارة الـوركـاء تـعد
ـــــــــراكــــــــز واحــــــــدة مـن أوائـل ا
احلــــضـــاريـــة في الـــعــــالم الـــتي
ظــــهــــرت في بــــدايــــة الــــعــــصـــر
الـبــرونـزي قـبـل أكـثـر من  4آالف

يالد).  سنة قبل ا
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ـقرر انـتـخاب رئـيس اجلمـهـورية ا
عــقـدهـا الــيـوم الـســبت من عـدمه)
واشـــــــــار الى ان (الـــــــــطــــــــرفــــــــ
ـتـمـثالن بـتـحـالـفي ـتــنـافـسـ ا ا
انـقاذ وطن والثبات الوطني دخال
فـي سـبــاق مـحــمـوم األول أنــهـمك
فـي جــمع أكـــبـــر عــدد من الـــنــواب
وضمان حتالفهم معه بهدف إكمال
الــنــصــاب الــدسـتــوري لــلــجــلــسـة
ـــرتــقــبــة والــبــالغ  220نــائــبــاً  ا
والــثــاني يـســعى وبــشـتى الــطـرق
ـنع إكتـمال الـنصاب عـبر الـتحرك
ـسـتــقـلـ والـكـتل احلــثـيث عـلى ا
الـصغـيرة ومـحاولة إقـناعـهم بعدم
ـــشـــاركــة فـي جــلـــســـة احلــسم) ا
ــكن الـــتــكـــهن وفي مـــؤكــدا انـه (
ضــــوء احلــــراك اجلــــاري من قــــبل
ـعلن منه أو ما ـتنافـس سواء ا ا
ــوصــدة يـــجــري خــلف األبــواب ا
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جنـاح حتــالف انـقـاذ تــوقع خـبــيـر
سعاه وطن فـي إستقطاب الـنواب 
ــان الــيـوم في عــقــد جــلــسـة الــبــر
الـــســـبت بــنـــصـــابــهـــا  وضـــمــان
ـنصب الـتـصـويت عـلى مرشـحـهم 
رئـيس اجلمـهورية  يـعقبه تـكليف
ســفـيــر الـعـراق رئــيس احلـكــومـة 
لـدى بريـطانـيا جعـفر الـصدر الذي
وصـل الى الـنجـف اول امس. وقال
رئـــــيس اجملـــــلس اإلســـــتـــــشــــاري
الـــعــراقي فـــرهــاد عـالء الــدين  في
بــيــان تــابــعـتـه (الـزمــان) امس انه
(بـعـد اعالن الـكـتلـة األكـبـر من قبل
حتـــالـف انـــقـــاذ وطن الـــذي يـــضم
الـتـيار الـصدري وحتـالف السـيادة
ـقراطي الكـردستاني واحلـزب الد
 بـات الـرهان مـتـوقفـاً عـلى جلـسة

بـتحـقق سينـاريوهـات منهـا تمكن
حتـــالف انــقـــاذ وطن من جـــمع مــا
يــكـفي من الـنــواب لـضـمـان حتـقق
وبالتـالي تمرير طـلوب  الـنصاب ا
نصب رئـيس اجلمهورية مـرشحه 
وتـكـلـيف مـرشـحه أيـضـا بـتـشـكيل
احلـكومـة اجلديـدة) واستـدرك (قد
يــنــجح الــتـحــالف مـن إسـتــقــطـاب
سـعاه ودعـم ما يـكفي من الـنـواب 
في عـــقـــد اجلـــلــســـة بـــنــصـــابـــهــا
الـقانوني وضـمان التـصويت على
مـرشحه لـرئاسة اجلـمهوريـة لكنه
قــــد يــــخــــفـق في اجلــــولــــة االولى
بـاحلــصـول عـلى اصـوات الـثـلـثـ
من مـجـمـوع الـعـدد الـكـلي ألعـضاء
ــا يـــتــوجب مـــجــلس الـــنــواب  
الـــتـــصـــويـت في جـــولـــة ثـــانـــيـــة
وســـيـــكــــون في تـــلك احلـــال أمـــام
احـتـمـال أولـهـمـا حفظ الـنـصاب

تمهيدا إلجراء التصويت في جولة
ثــانــيـة وعــنــدهــا سـيــفــوز مـرشح
انـــقــاذ وطـن بــعـــد حــصـــوله عــلى
اغــلــبـيــة أصـوات احلــضــور ويـتم
تـكـلـيف رئـيس الـوزراء وثانـيـهـما
يـــتـم كـــســـر الــــنـــصـــاب بـــخـــروج
ـسـتـقـلـ مـجـمـوعـة من الـنـواب ا

وحــيــنـذاك لن يــتم الــتــصـويت في
اجلــولــة الـثــانـيــة وهــنـا ســيـضع
الـتـحـالف نفـسه أمـام خـيارات هي
ابـقاء اجللسة مفتوحة حل اقناع
مـا يكفي من الـنواب في ذات اليوم
او الــيـوم الـذي يــلـيه او احلـصـول
عـــلى تـــوافق مع الـــطـــرف االخــر).
ونـــشــر مـــجـــلس الــنـــواب جــدول
اعـــمــال جـــلــســة الـــيــوم الـــســبت.
وبـحـسب وثـيقـة لـلمـجـلس اطـلعت
فـأن (جدول عـلـيهـا (الـزمان) امس 
تتـضـمن انتـخاب اعـمـال اجللـسـة 

رئــيس اجلـمـهــوريـة). واكـد رئـيس
الـتيار الصدري مقتدى الصدر أنه
عيب أن يترك العراق وشعبه مـن ا
بـال حـــكــــومـــة.وقــــال الــــصـــدر في
تــغـريــدة عـلى تــويـتــر ان (نـنــتـظـر
ونـأمل مـنـهم ـسـتـقــلـ  الــنـواب ا
ــعــارضــة الــوطــنــيــة وقــفــة ومن ا
مـشرفـة من اجل شعـبهم) وأضاف
ـعــيب أن يــتـرك الــعـراق أنـه (من ا
وشـعـبه بـال حكـومـة). من جـانـبه 
اكـــد رئـــيس الـــكـــتــلـــة الـــصـــدريــة
الـنـيابـية حـسن الـعذاري  انه (من
ان اليـوم السبت ثـمار جلـسة البـر
 تــشـكـيل احلــكـومـة بـقـرار وإرادة
عـــراقـــيـــة حـــرة ألول مـــرة). وكـــان
التحالف الثالثي قد اعلن ترشيحه
ريــــبـــر احــــمـــد خــــالـــد لــــرئـــاســـة
اجلـمهورية وجعفر الصدر لرئاسة

الوزراء. 
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وت  وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة مادل غيب ا

أولـبـرايت عن 84 عـاما بـعـد مـعـانـاتـهـا مـع الـسـرطان.
بحـسب ما افادت به عائلـتها. وأولبرايت هي أول امرأة

ـتـحدة خالل تولت حـقـيبـة الـدبلـومـاسيـة في الـواليات ا
وإحـدى أكثر الـشخـصيات عهـد الرئـيس بيل كلـينـتون 
السـياسـية نـفوذا في جـيلـها. ونـعى الرئـيس جو بـايدن
رأة الـتي غـيرت مـجرى الـتـاريخ. مؤكـدا أنهـا (كانت ا
ـــا يـــخص الـــدفـــاع عن األكـــثـــر الـــتـــزامـــا فـي بالده 
ـقراطـية وحـقوق اإلنـسان). وتـداول ناشـطون على الد
مواقع الـتواصل االجتماعي مـقاطع فيديو انـتقدوا فيها
تـصــريـحـات أدلت بــهـا  أولـبــرايت بـشــأن وفـاة أطـفـال
عـراقيـ وذلك عـقب إعالن وفاتـهـا. واجابت أولـبرايت
ـتـحـدة آنـذاك الـتـي كـانت سـفـيـرة أمـريـكـا لـدى األ ا
خالل مـقــابـلـة مع صـحـفـيـة لــيـزلي شـتـال  حـيث كـان
ــفـروضـة عـلـيه أعـقـاب الـعـراق يـعــاني من الـعـقـوبـات ا
حرب اخلـليج الثانية  تسبـبت بوفاة نصف مليون طفل
عـراقي أكـثــر من الـذين مـاتـوا في هـيـروشـيـمـا بـالـقـول
ولــكن نــعـتــقـد أن (أعـتــقــد أن ذلك خـيــار صــعب جـدا 

الثمن يستحق ذلك).  هنا محمد صالح ا
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ـــهـــنـــا  فـــاز مـــحـــمـــد صــــالح ا
ــــنـــــصب نـــــقــــيـب احملــــامــــ
خلفـا للنـقيب السابق العراقـي 
ضـيـاء السـعـدي في االنـتـخـابات
التى جرت اول امس.  وقال بيان
ــــهــــنــــا جــــاء بــــعـــد ان (فــــوز ا
انتخابات دورية اجرتها النقابة
لـتُعـلن عن نـقيـبـها اجلـديـد خلـفا
ـهــنـا لــلـســعـدي) واضــاف ان (ا
في حصد اكثر من 5627 صوتا 
مــا حـــصــلت أحالم الـالمي عــلى
4193 صوتا ورزاق العبيدي
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
ان يكـون طقس اليـوم السبت الـنقل 
ــنــطــقــتــ الــوســطى صــحــوا في ا
واجلــنـوبــيـة وغــائـمــا شـمــاال فـيــمـا
اجــتــاحت عــاصــفــة تــرابـيــة امس 
مــحــافــظــة االنــبـار  وسـط تـوقع ان
تــتــجه نــحــو بــغــداد واحملــافــظـات .
وتــــــــداولـت مــــــــواقع الـــــــــتــــــــواصل
االجــتـمـاعي مــقـاطع فـيـديــو (تـظـهـر
تأثـيرالـعاصـفة وتـسبـبهـا في انعدام
مــسـتــوى الــرؤيـة األفــقــيـة بــالــطـرق
وقالت والـشوارع باالنـبار). بـدورها
الـهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (طــقس الــيــوم الـســبت ســيــكـون
صــــحــــواً مـع بــــعض الــــغــــيــــوم في
ـنطـقـت الـوسـطى واجلنـوبـية في ا
ـنطـقة الـشمـالية ما سـيكـون طقس ا
غائـمـاً جزئـيـاً واحـيانـاً يـكون غـائـماً
مع تـساقـط زخات مـطـر خفـيـفة الى
مــتــوســطــة الــشــدة وتــكــون رعــديــة
أحـــيــــانــــاً  أمـــا درجــــات احلـــرارة
ســتـكــون مـقــاربـة لــلــيـوم الــسـابق).
وأضـاف الـبـيـان ان (طـقس يـوم غـد
االحــد سـيــكــون غـائــمـا جــزئــيـا في
ـنطقـة الوسـطى ودرجات احلرارة ا
تـــرتـــفع بــــضع درجـــات عن الـــيـــوم

السابق).
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(الــــــزمـــــان) انه (فـي الـــــوقت الـــــذي
ركز تصرفات احملافظ يستنكر فيه ا
ــــدونــــ والـــــنــــاشــــطــــ بــــجـــــر ا
والــصـحــفـيــ إلى سـاحــة الـقــضـاء
بـــهـــدف خـــنـق حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر
وتــرهــيــبــهم وآخــرهــا مــاجــرى مع
الـنـاشـط الـذي حـكم عـلــيه بـاحلـبس
بتـهمـة الـتشـهيـر فإنه يـعد أن تـعدد
رفـوعة ضـد الصـحافـي الدعـاوى ا
هو دليل على عجز إدارة والناشط
احملافـظة عن تـقبّل االنـتقـاد وتعـزيز
حرية التعبير) واضاف ان (القضية
ـرفـوعـة ضـد حـسـون أثـبـتت أنـها ا
مــجــرّد تـصــفــيـة حــســاب مع نـاشط
يشـكل مصدر إزعـاج للـسلـطة جملرد
أنه يـكــتب عـلى حـســابه الـشـخـصي

في موقع التواصل االجتماعي).
ركز ال يـعترض على أي وتابع ان (ا
قــرار قـضـائـي لـكـنـه يـطـالـب قـضـاة
احملـاكم بـالـنـظـر الى الـشـكـاوى ضد
الصـحفـي والنـاشطـ واعتـبارها
ــدان شـــكـــاوى مــدنـــيـــة وتــغـــر ا
بغرامة اجلنح التي ال تتعدى مليون

ولـيس بـسـبب حـريـة النـاشط ديـنـار
ــــدون او الــــصــــحــــفي ألن ذلك او ا
يعـطي انـعكـاسـاً سلـبيـا عـلى سمـعة
العـراق في ما يخـص حرية الـتعـبير

تعددة). وابداء اآلراء ا
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وكـانت احملكـمـة قـد اصدرت  حـكـماً
بـاحلــبس ثالثــة أشـهـر بــحق نـاشط
بـــــنــــاءً عـــــلـى دعـــــوة من احملـــــافظ.
واطـلــعت (الـزمـان) امـس عـلى  قـرار
احملــكــمـــة جــاء فــيه انه (اســتــنــادا
ــــادة 433 من قـــــانــــون ألحـــــكـــــام ا
عـدل  تقرر احلـكم على العـقوبـات ا
دة ثالثة حسون بـاحلبس الـبسـيط 
ــة الـتـشــهـيـر وذلك عن جـر اشـهــر 
شـتكي عبر قنـاة فضائية بشخص ا
ألسـنـاد وقـائع غـيـر صـحـيـحـة خالل

شهر آب 2019).
اكدت هـيئة الـنزاهة من جهة اخـرى 
صـدور أمـر اسـتـقـدام بـحق الـعـامـة 
رئيس مجلس محافظة بابل السابق
جـرَّاء مخـالـفـات ارتكـبـهـا في عمـلـية

ترشيح وانتخاب احملافظ األسبق.

نـطقـة نفـسها. الى التـجاوزات في ا
ذلـك  ضـــــجت مـــــواقع الـــــتـــــواصل
الـذي االجــتـمــاعي بـصــور الـنــاشط 
اصدر القضـاء بحقه حكـما باحلبس
ـدة ثالثـة اشــهـر بـتـهـمـة الـتـشـهـيـر
بـــنــاء عــلـى دعــوى مـــحــافظ صالح
الـــدين عـــمـــار جـــبـــر فـــيـــمـــا رفض
مــصـادرة احلـريـات الـتي نـاشـطـون 
كــفــلـــهــا الــدســـتــور ومــنـع تــوجــيه
انـتقـادات لـلـمسـؤولـ حتت مـسوغ

التشهير. 
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ودعا ناشطون على مواقع التواصل
(احملـامــ الى الـوقــوف مع حـسـون
وتــمــيـيــز  قــرار احلــكم الــصـادر من
جـنح تكـريت في مـحـكـمة اسـتـئـناف
صالح الــدين االحتــاديــة) مــؤكــدين
(رفض ســـيـــاســـة تــــكـــمـــيم االفـــواء
ومــصــادرة احلــريــات الــتي كــفــلــهـا
الدسـتور  ونطـالب القـضاء باطالق
سراح حسون).  وناشد مركز حقوق
لدعم حرية الـتعبيـر القضاء إلطالق
ســراح حـســون.  وقـال بـيــان تـلــقـته
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وقــالت الـــهــيـــئــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (مـحـكـمـة حتـقـيق
احلـلة اخملـتـصّة بـالـنـظر في قـضـايا
النزاهة  اصدرت أمر استقدام بحق
رئــيس مـجــلس احملـافــظـة الــسـابق
رتـكـبة في عـلى خلـفـية اخملـالـفـات ا
قـضـيـة قـبــول تـرشـيح مـحـافظ بـابل

األسبق).
 واشـــــــــار الـى ان (األمـــــــــر
صــــدر اســـــتــــنــــاداً إلى
ـادَة  331من أحـكــام ا
قــانـــون الــعــقــوبــات
لـــــــــعـــــــــدم األخــــــــذ
بتـوصـيـات اللـجـنة
اخملـتـصّــة بـتـدقـيق
الـــســـيـــر الـــذاتـــيــة
نـصب لـلـمـرشـحـ 
احملـــافـظ) وتـــابع ان
(الـلـجـنـة أوصت بـعـدم
قــبــول تـــرشــيح احملــافظ
األســبـق لــلــمـــنــصب وذلك

بـســبب تـخـلـف شـرط من شـروط
الــتـــرشـــيح الـــقـــاضي بـــأن يـــكــون

rOEF « ‰UÒÐe «Ë rOKF² «
»U³I²Ý‰∫ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل استقباله عائلة مدير بلدية كربالء السابق 
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وافــقت احلـكــومـة عــلى اقـرار نــظـام
صـــنـــدوق تــقـــاعـــد الـــتـــدريـــســـيــ
والعـامـل في اجلـامعـات والـكلـيات
ــعــاهــد األهــلــيــة فــيــمــا وجــهت وا
ــشــاريع اخلــدمــيــة في ــتـــابــعــة ا

محافظة نينوى. 
وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) ان
(مجلس مجلس الوزراء عقد جلسته
بـرئـاسـة مـصـطـفى الـكـاظمـي  الذي
اســـتــعـــرض األوضـــاع الــعـــامــة في
البالد وتطـورات األزمة االقتـصادية
ـية  وآليـات متابـعة اإلجراءات العا
الـتي اتخـذتـهـا احلكـومـة لـلتـخـفيف
من تأثيرات األزمة وانـعكاساتها في

السوق احمللية).
ÈuMO½  UłUO²Š«

ولفت الى ان (اجللسـة شهدت تقد
عـــرض مـــفــــصل عن احــــتـــيـــاجـــات
مـحـافـظة نـيـنـوى بـعـد الـزيـارة التي
قام بها رئـيس الوزراء إلى احملافظة
ـتابـعة حتويل  حيث  الـتوجيه 
أراضي مـــعــســكــر الـــغــزالني وعــمل
شـركـات الصـيـرفـة وسـيـر العـمل في
ديـنة واالسـتثـمار في إعمـار مطـار ا
ـوصل وإعــمـار مـسـتـشـفـيي فـنـدق ا
ابن سـينـا واجلـمهـوري اضـافة الى
تطـويـر الـشارع احلـولي واجلـسرين
الـسادس والـسـابع ومتـابـعة قـضـية
ـنقـولة ـتهـدمة و الـدوائر ا األبنـية ا

الصالحية).

لـــــلــــســــدود واخلــــزانــــات في وزارة
ـائـيـةـ بـتـأهـيل مـوقع سـدّة ـوارد ا ا
ـة الـتي أدرجت على الهـنـدية الـقد
ي لــلــري من الئــحــة الـــتــراث الــعــا
تـوفرة لديهم وذلك التخصـيصات ا

علم دولياً).  ألهمية هذا ا
واسـتـقـبل الــكـاظـمي  عـائـلـة مـديـر
بلـدية كربـالء السابق الـشهـيد عـبير
اخلــــفــــاجـي. وقـــال بــــيــــان امس ان
(الــكــاظــمي جــددمـواســاته لــعــائــلـة
الـشـهـيـد داعـيـاً إيّـاهـا إلى االعـتزاز
والفـخـر بأن الـشهـيـد مضى إلى ربّه
في أثـــنـــاء أدائـه الـــواجب وارتـــقى
بشـرف وكرامـة تلـيق بكلّ من يـكرّس
حــيــاته لــتــنـفــيــذ الــقـانــون وخــدمـة

الشعب).
 واشــار الى ان (الـكــاظــمي اطــمـئن
ــعــاشـــيــة لــعــائــلــة عـــلى األحــوال ا
الــشـهـيـد ووجّـه بـتـلـبــيـة طـلــبـاتـهـا
واحـتـيـاجـاتـهـا وتـسهـيـل أي مطـلب
يـتـعـلق بــاالسـتـحـقـاقـات الـتي جتب

قانوناً لعائلته).
¡«bNA « ‚uIŠ

 مشددا على أن (عطاء الشهداء على
مسار تنفيذ القانون سيكون نبراساً
لـبـنـاء الـدولــة الـعـادلـة الـتي حتـتـكم
ــسـاواة وأن لــلــنـظــام وأســاسـهــا ا
ينال كلّ ذي حق حقّه وأن يتلقى كلّ
من يتجاوز على احلق العام وأرواح

تلكتهم جزاءه العادل). الناس و
من جــهـة اخــرى  اعـلن مــحـافظ ذي

رُّ بثالثِ مراحلٍ رئـيسةٍ وهي مرحـلةُ الظهورِ ومـرحلةُ االنتـشارِ ومرحلةُ الفسـادُ 
ِ ـراحلِ تتـكون من مـجمـوعةٍ من األدوار والـقوان السـيطرةِ وكـلُّ واحدةٍ من هذه ا
مارساتِ التي تـؤدي إلى قبولهِ كأمر واقعٍ التي حتـاولُ تبريرَ ونشـرَ اإلجراءاتِ وا
واقفِ جتـاه القـطاعِ اخلاصِ وكأداةٍ لتـسيـيرِ أمور احلـياةِ الـيوميـةِ والتـعامالتِ وا
مـارستهِ بشكلٍ تـهنو الفـسادِ ومروجـوُه بوضعِ قواعد وآلـياتٍ  والعامِ إذ يـقومُ 
يضمنُ عـدمَ حصولِ ردودِ أفـعالٍ مجـتمعيـةٍ جمعـيةٍ واضحـةٍ لرفضهِ أو اسـتنكارهِ
وصوالً إلى فـرضهِ وقبوله كـأمر واقعٍ بالتـوازي مع تعديلِ وتـطويرِ قـواعدهِ وآلياتهِ
تـاحِ بـنسـخةٍ حـتى يصـبحَ له قـانون خـاص اسـمهُ (قـانونُ حـمـاية الـفـسادِ) غـيـرَ ا
ـن يـعـملُ بهِ ورقـيــةٍ أو إلـكـتــرونـيـة ولــكـنهُ مـوجــود وراسخ في الـفـضــاءِ اجلـمـعي 
ويـحاولُ تـنـميـته ويـكـون متـاحـاً لكل مـن يريـد أن يـتعـرفَ عـلى قـواعدهِ لـيـنظمَّ إلى

إحدى لوبياته.
راحلِ الثالث يعتمدُ وقتُ ظهورها وفترةُ حضانتِها على وفقَ كلُّ واحدةٍ من هذه ا
عـواملَ مخـتلـفةً قـد تكونُ اسـتجـابةً ألحـداثٍ أو مؤثـراتٍ معـينـةٍ تعـتمـدُ على ثـقافةِ
شارك من اجملتـمعِ وموروثِه احلضاري الذي يسهمُ في مدى االنـتشارِ ونسبةِ ا
رحلة األخـيرة (السيـطرة) بنسبـةٍ قليلةٍ من اجملتمعِ ولـكن قد يصلُ الفـسادُ إلى ا
ـالَ والـسـلـطـةَ التـي امـتـلـكـتـهـا نـتـيـجةَ هـا تـمـتـلكُ الـقـوةَ والـنـفـوذَ وا اجملـتـمـعِ ولـكـنـَّ
ـارسـتِـهـا وتـرويـجِهـا لـلـفـسـادِ من خاللِ مـراحـلِه حـتى مرحـلـةِ الـسـيـطـرةِ التي

يصارُ فيها
َ وحتى الـرؤوساءِ والـوزراءِ لتـسـهيلِ تـنفـيذِ سـؤولـ َ وا ـوظفـ ِ كـبارِ ا  إلى تـعيـ
ـمـتـلـكـاتِ وصوالً قـانـون حـمـايـةِ الـفسـادِ واسـتـمـرارِ الـسـيـطـرةِ وزيادةِ الـنـفـوذِ وا
ـحــاربـةِ الـفـسـادِ أو لـلـهـيــمـنـةِ احلـاكـمــةِ الـتي تـعـمـلُ عـلى إبـعـاد كـل من يـنـادي 
ــهنِ وصــوالً إلى الــضــغطِ ــمــارســاتِ الــتي ال تــتــوافقُ مع أبــسـط أخالقــيــات ا ا
نـكـيلِ واالبـتـزازِ والـتـلــفـيقِ الـذي قـد يـصلُ إلى الــسـجنِ عـلى كل من يـحـاولُ والــتـَّ
ة حـالـةٍ من ـوافـقـةِ (في حـالــةِ كـونه مـوظـفـاً) عـلى أيـَّ اإلبالغَ أو االنـتـقـادَ أو عـدمَ ا
ـنظومة تـعمل بقانونِ حـمايةِ الفـسادِ التي تسلبُ حقَّ كل حاالتِ الفـسادِ لتصبحَ ا
ــارسـةِ األدوار الـرئـيـسـةِ الـتي يـقـومـونَ أو زاهـة في  ـهـارةِ والـنـَّ ذوي اخلـبـرةِ وا
ـنظومـةِ وصيانـتِهـا وحمايـتِها يـستـطيعـونَ القيـامَ بهـا لتجـديدِ ا

. وصوالً لالستدامةِ
# النـظامُ أدوار وقواعد إذا اسندتْ األولى للفاسدينَ فإنَّ
ِ الــثـانــيــةَ تـتــحــولُ إلى أداةٍ حلــمـايــةِ أعــمـالــهم وحتــصـ

أدوارهم وترسيخِ ثقافتهم.
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اعــتــقــلـت قــيــادة عــمــلــيــات بــغـداد
متهم اثن باالعتداء على مالكات

رفع التجاوزات في منطقة الدورة.
وقالت القـيادة في بـيان انه (لتـعزيز
االمن واالستـقـرار في جمـيع مـناطق
الـعاصـمـة ومالحـقة اخلـارجـ على
القـانون وبإيـعاز مـباشـر من الفريق
الـركن قـائد الـعـمـليـات تـمـكـنت قوة
من الـــــفـــــوج الـــــثـــــاني لـــــرئـــــاســــة
اجلـمـهـوريـة من الـقـاء الـقـبض عـلى
متـهـم اثـن بـاالعـتداء عـلى فريق
رفع الــتــجـاوزات فـي بـلــديــة الـدورة
ـكــلــفـ به خالل تــنــفـيــذ الــواجب ا

الزالة التجاوزات).
تـهـم واشار الـى انه ( تسـلـيم ا
االثـن واالسـلـحـة الـتي بحـوزتـهـما
الـى اجلــــهــــات ذات االخــــتــــصـــاص
لــيــنــالــوا جـزائــهــمــا وفق الــقــانـون

العادل). 
وكــان مــجــلس الــقــضــاء االعــلـى قـد
اصدر مـذكرة الـقبض علـى الشخص
الــــذي اطـــــلق الــــنـــــار عــــلـى فــــريق
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مبـيـنا ان (اجملـلس نـاقش اإلجراءات
ـتعـلقة بـاحلد من جـائحة الصـحية ا
كــورونــا ومــراجــعــة الــتــطــبــيــقــات
تخذة بـهذا الصـدد والوقوف على ا
جـهـود وزارة الصـحـة في مـا يـتـعلق
بـــاســـتــــمـــرار تـــوفـــيــــر الـــعالجـــات
واللـقاحـات وانسيـابيـة توزيـعها في

عتمدة). نافذ الرسمية ا ا
 وتـــــــابع ان (اجملــــــلـس وافـق عــــــلى
إصـــدار نــــظـــام صــــنـــدوق تــــقـــاعـــد
التدريسي والعامل في اجلامعات
عاهد األهلية الذي دققه والكليات وا
مـــجــلـس الــدولـــة وإقــرار تـــوصــيــة
اجملــلس الــوزاري لــلــطــاقــة  بــشـأن
اعــتــمــاد مـــوافــقــة جلـــنــة الــشــؤون
االقـتــصـاديـة عــلى مـشــروع تـوسـعـة
مـصفى الـديـوانيـة بـدالً من محـافـظة
كـــــركــــوك  وكــــذلك إدراج مــــشــــروع
أنــابـــيب الــتــصــديــر الــبــحــريــة  في
ـوازنة االسـتـثمـاريـة لـشركـة الـنفط ا
الـــوطــنـــيــة ضـــمن مــشـــروع قــانــون

وازنة العامة). ا
مـــــــؤكــــــدا ان (اجملــــــلـس وجه وزارة
ــالــيــة بــتــمـويـل دائـرة الــســيــنــمـا ا
ــبـلغ ــسـرح في وزارة الــثـقــافـة  وا
500 مليون دينار لغرض تكملة

مــســتـحــقــات عـقــود الــدائـرة لــلــعـام
ـاضي وتـقد مـنـحـة قدرهـا مـلـيار ا
ديــنــار لـلــدرامـا واألنــشــطـة الــفـنــيـة
األخــرى) الفـــتــا الى ان (احلـــكــومــة
وافــقت عــلى قـيــام الــهـيــئــة الـعــامـة

بغداد
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صري الذي ا  كان نـابليون بـونابرت على حق حـ أعدم محمـد كر الثائـر ا ر
ا ضحى بـحياته من اجل بلده و لم يجـد من يقدر تضحـياته دفاعا عن وطنه.. ور
يـكون راعـي األغنـام الـذي كان سـبـبا فـي الغـاء الـقبض عـلى جـيـفارا مـحق أيـضا
هم منه باعتباره حينـما ابلغ عنه النه اعتقد ان من يروع القطـيع الذي  هو اجلزء ا
هـاتما غـاندي  على حق ا كان من أطـلق الرصـاص على ا احلمـار القائـد له.. ور
ـا كـان سـجـان ألنـه اغـتـال احلـريـة بــعـد أن اعـتـاد اإلهـانــة من قـبل سـيــده.... ور
نيلـسون مانديال عـلى حق حينما عـذبه في الزنزانة ألنه كان يـدافع عن قيود اعتاد
عـليـها.. الشـعوب الـفقيـرة  التي تلـبس ثوب اجلـهل تصبح كـاالفعى الـغارقة  كـلما
مـددت لهـا يد الـعون لـدغتك.. النـها تـطبـعت على الـعبـودية واعـتبـرت أن اجلهل هو

د يده احد اليه..  كن أن  اخلط األحمر الذي ال 
الـصحـوة اليـوم فـيهـا من الصـعوبـة اكثـر من الصـعب نـفسه من يـظن أن الشـعوب
ا يـحيط به يـات التـعلـيم فهـو علـى خطـأ تام وجـاهل  الـعربـية  بـحاجـة الى أكـاد
فهي يامـكثرهـا في بلداننـا العربـية والكثـير من خريـجيهـا  مع األسف  هم خناجر
بـيد مـن استـعـبـدهم من رجال سـيـاسـة ورجـال عقـيـدة وطـائفـة..  ال يـاخـوتي نحن
بـحاجـة الى ثقافـة عامة تـشعرنـنا اننـا مازلـنا رجال.. ووعي عـام يشعـرنا بالـتحرر

واالنسجام والتعامل والتكافل مع اجملتمع.. 
ا يـقول نحن نعمل اكـثر من خمس احد السـياسي العـراقي يعتـرف ويتبجح 
عـارضة والتسقيط والتـفليش وهو يحمل الـدكتوراه ومعه كل الزمرة عاما بـعقلية ا
الفاشـلة.. ويقول حملاوره لم تطلبوا منا أن نكـون بناة ب يوم وليله. اعطونا فرصة
لنخـرج من طبعـنا الـذي اعتدنـا عليه . اذن اخـوتي اذا كانت هـكذا عقـلية حتـكمكم

كن ابدا..  هل تترجون خيرا منها.. ال
أول طرق الـتصحيح  نـشر الوعي الـعام لنخـرج من قوقعـة التطرف
والـتـعـصب  ونـؤسس حلب اإلنسـان الـذي داخـلنـا ونـتـخلى
عن أفـكـارنا الـتي حـشيت بـاالمراض الـطـائفـية والـعـقائـدية
اخلـاطـئــة ورفض االنـصــيـاع لـلــعـبـوديــة حتت اي مـسـمى
اوفكـر او افكار مسمـومة تخلصوا مـن عقدكم  تتحرروا..

وثوروا على اجلهل داخلكم تتحرر أوطانكم

شعار قيادة عمليات بغداد
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نـشـأ "لى مـيــوجن بـاك" .. رئـيس كـوريـا اجلــنـوبـيـة الـسـابق .. 2008- 2013 -
الًا (يَـجمعُ الـقُمـامَةَ يـدويًّا) حـتى عمر 18 عـامًا طـفال فقـيرًا جـدًّا و كان يـعمل زبـَّ
لـيُنـفِقَ على تـعلـيمه .. إلـتحق بـعد تخـرُّجه بشـركة هـيونـداي; و بعـد خمـسة أعوام
أصبح مـديرًا للشـركة العمالقـة بعد أن ضـاعَفَ رأسَ مالِها في خـمسةِ أعوامٍ; ثُمَّ

. رئيسًا لهيونداي; ثُمَّ رئيسًا لكوريا كأصغرِ رئيسِ دولةٍ فى العالمِ
ـنـتدى في مـحاضـرةٍ ألـقاهـا فى جـامـعة الـسـلطـان قـابوس كـضـيفٍ رئـيسيٍّ فى ا
اإلقـتصـادي اآلسـيوي قـال: لم تَـمْحـو الرئـاسـةُ آثارَ و رائـحةَ الـقُـمامَـةِ من يدي; و
هذا أكـثر ما أفـخرُ به اآلن .. و استـطردَ قائـلًا: إنَّ كوريـا كانت خامس أفـقر دولةٍ
فى الـعالم من 50 عـام بـينـما الـيوم هـي أكبـرُ خامسِ إقـتصـادٍ فى الـعالَمِ بـسبب
لِكُ أيَّ مواردَ فى كوريا غير البشر .. اإلهتمامِ و التركيز ِعلى التعليمِ; فنحنُ ال 
في غضون خمس سنوات جعل من هيونداي إمبراطورية صناعية عمالقة;وفي 
خـمس سـنوات إرتـقى ب كـوريا اجلـنـوبيـة إلى خـامسِ إقتـصـادٍ فى العـالم و لـها

.. قوة سياسية و إقتصادية عمالقة بال أي موارد طبيعيةٍ تُذكَرُ
عندمـا تَرَكَ الرئاسةَ عَمِلَ موظَّفًا فى هـيئة علوم البيئة براتب 2200 دوالر شهريًّا
خاضعةً للضرائب لكنه يحصل على 30000 دوالر فى محاضرة ساعة واحدة..

جامِعُ القُمامَةِ الشَّريفُ 
صَنَعَ لنـفسه و عائـلته و بلـده شرفًا و كرامـةً يفتـخرُ بهـا أبناؤهُ و أحـفادُهُ و شعبُهُ
رتُ رئيسَ كوريا اجلنـوبية و أنا أسـتمعُ إلى سياسيٍّ يرأَسُ إلى يوم الـقيامة.. تذكـَّ
عًـا و هــو يـتـحــدثُ عن ثَـرائِهِ و إجنــازاتِهِ الـوهــمـيـة في األمن و اإلقــتـصـاد و تَـجَــمـُّ
السيـاسة.. واألغربُ أنَّ رؤسـاءَنا يتبـجَّحون بـتأريخٍ نضاليٍّ و جـهاديٍّ و بطوليٍّ و
جعـلوا من العراق في الـدَّرْكِ األسفلِ من الهاويـةِ بال أمانٍ و ال اقتصـادٍ و ال هيبةٍ
ٍ صحيٍّ و ال تعليمٍ مـقبولٍ و ال سَكَنٍ بسيطٍ و ال وال و ةٍ و ال تأمـ و ال عيـشةٍ كر

ال و ال..
يقولُ خبيرُ جودةِ التعليمِ الكوري د.فيكتور شيا: 

ال تـوجد دولـة تـتحـمَّلُ إنـتاجَ جـيلٍ كـاملٍ دونَ تـعلـيمٍ ألنَّهُ سـيُدَمـرُ الـدولةَ داخـلـيًّا و
يُفَتـتُ وجودَها.. لـقد أهمـلت حكـوماتِ الشـرقِ األوسطِ التعـليمَ و اآلنَ تـدفَعُ الثَّمنَ
..لقـد أعلنت منظمةُ اليـونسكو الدولية في عام 1977 أنَّ في الـعراقِ أفضلَ تعليمٍ

.. في الشرقِ األوسطِ
فـونَ يـقـولونَ: الـقـاهـرةُ تـؤلفُ و بـيـروتُ تَطـبَعُ و بـغـدادُ تـقـرأُ; أمَّا اآلنَ ثـقـَّ و كـانَ ا
فأصبحت القاهرةُ ترقصُ و أمسَت بيروتُ تَسكُرُ و باتَت بغدادُ

تلطمُ ..
متى نَـجِدُ في حُـكَّامِـنا و سـاسَـتِنـا قُدوَةً في دَعمِ الـتعـليمِ
ونَـجِـدُ وزيـرًا هَمَّهُ الـعـراقَ و العـلمَ و يـسـعى إلى التـنـظيمِ

.!!?ِ وليسَ إلى التهد

قـار مـحـمـد هـادي الـغـزي  مـوافـقـة
رئـيـس الـوزراء عـلى انــهـاء مــعـانـاة

جرحى التظاهرات وعالجهم.
وقـال الـغـزي في بـيـان ان (الـكاظـمي
وجه بــتـخــصـيـص جلـنــة طـبــيـة من
الـصــحـة وايــفـادهـا الى احملــافـظـة 

لــــتــــتــــولى مــــهــــامــــهــــا في فــــحص
وتشخـيص احلاالت احلرجـة وتقرير
حالـتهم الـصحـية وإمـكانيـة عالجهم
داخل أو خارج الـعـراق) مشـيرا الى
ان (االدارة احملـلــيـة تــولي اهـتــمـامـا
ـلف اجلـرحى وقـد تـوجـهت كـبـيـرا 

ـعـنـيـة بـاتـخـاذ بـااليـعـاز لـلـجـهـات ا
واســــتـــثــــنــــاء اجلــــرحى من الـالزم 
الــضـوابط واالجــراءات الـروتــيـنــيـة
كن ان يـتـحـملـهـا اجلريح الـتي ال 
ــعـانـاة نــظـراً حلــالـته الــصـحــيـة وا

ستمرة).  ا

األزمات وإيقاف تـداعياتها من اجل
خلق بـيئـة دولـية آمـنة حتـقق النـمو
االقــتــصــاديّ ورفـاهــيــة الــشــعـوب)
ووصف حـــســـ عالقــات الـــبـــلــدين
بأنـَها جيِدة مـعرِباً عن (رغبة بغداد
االرتــقـاء بــهـا إلـى مـســتـوى طــمـوح

.( الشعب الصديق
مـؤكـداً (أهـمـيـة احلـفـاظ عـلى الـزخم
الــذي شــهـدته الــعالقــات الــثـنــائــيـة
ـاضــيّــة فـضالً عن ــرحـلــة ا خالل ا
مواصلـة تكثـيف التشـاور السياسي
ـسـتـمـر بيـنـهـمـا سواء والـتـنسـيق ا
على الصعيد الثنائي أو في احملافل
الدوليَّة بشأن القضايا ذات االهتمام
ُشـترك). من جـانبه  شـدد الرئيس ا
الــبـاكـســتـاني عـلى (أهــمـيـة تــعـزيـز
الــعالقــات الــثــنــائـيــة بــ الــبــلـدين
وســبـل االرتــقــاء بــهــا فـي مــخــتــلف
ا يخدم مصالح البلدين اجملاالت و
الصديق وضرورة تبادل الزيارات
بـ مسـؤولي الـبلـدين وعـلى جـميع

ستويات).  ا
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كـمـا الـتـقى حـسـ  رئـيس الـوزراء
الــبــاكــســتــاني عــمــران خــان. وذكــر
سائل البـيان ان (اجلانـب نـاقشـا ا
ــشــتــرك وأهــمّــهـا ذات االهــتــمــام ا
ـصلـحة ا يـحقق ا اجلانب األمـني 
) وأكد شـترَكـة للبـلدين الـصديـق ا
حس ان (احلـكومة الـعراقيـة تعمل
عـلى بـنـاء عالقـات جـيـدة ومـتـوازنـة
مع دول الـــــعــــالـم وفق ســـــيـــــاســــة
خــارجــيــة مــســتــقـــلــة قــائــمــة عــلى
ــصـالح واحــتـرام الــسـيــادة وعـدم ا
التدخل في الشؤون الداخلية للدول
وتــعـزز دور الــعـراق فـي حـفظ األمن

اإلقــلـيــمي والـدولي بــاعـتــمـاد مــبـدأ
ــشــاكل احلــوار والـــتــواصل حلـل ا
العـالـقة وجتـنب استـعـمال الـقوة أو
التهديد بها) واكد اجلانبان (أهمية
منـظمـة التعـاون اإلسالمي وضرورة
ــواجـــهــة بــذل جـــهــود جـــمـــاعــيـــة 
ـعـاصـرة). في غـضـون الـتـحـديــات ا
وجـه وزيــر اخلــارجـــيــة دعــوة ذلك 
لـنـظـيـره الـكـازاخـسـتـاني إلى زيـارة
الـعـراق والـوفــود اخملـتـصـة لـغـرض
الــتـــوقـــيع عـــلى مـــذكـــرة الـــتــفـــاهم
ومــــنـــاقــــشــــة االرتــــقــــاء بـــعـالقـــات
البـلدين.واوضح الـبيـان ان (حس

الـتقى نـائب نـظيـره الـكازاخـسـتاني
مــخـتـار تــلـيــوبـيــردي وجـرى بـحث
العالقـات الـثنـائيـة وتـوقيع مـذكرات
ا التـفاهم في الـعديـد من اجملاالت 
فــيــهـــا إلــغـــاء تــأشــيـــرات الــدخــول
حلــامـلي اجلــوازات الــدبـلــومـاســيـة
ا يسـهل تبـادل الزيارات واخلدمـة 
بـ وفــود كال الـبــلـدين) مـبــيـنـا ان
(الـلـقـاء شـهـد اسـتـعـراض الـقـضـايا
الــراهـنــة وتـداعـيــاتـهــا عـلى الــسـلم
واألمن الـدولـيّ وكـذلك اقـتــصـاديـات
الدول) وشدد اجلانبان على (أهميَّة
ـبـادرات الـدوليـة الـرامـية تـشجـيع ا
إلى حل األزمـة الـروسيـة األوكـرانـية
بـالـطـرق الــسـلـمـيـة لـغـرض احلـفـاظ
عـلى الـســلم واألمن الـدوليّ وإيـقـاف
التوتر والتصعيد تفادياً النعكاسات
ي هذه األزمـات علـى االقتـصاد الـعا
أكد وعـلى عمـلـيـة التـنـميـة). بـدوره 
تليوبيردي (سعيّ حكومته  توسيع
وتــطـويــر عالقــاتـهــا مع الــعـراق في
والـعــمل عـلى فـتح جـمــيع اجملـاالت 

سفارة في بغداد) .
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ـــنـــاقــــشـــات بــــشـــكل أفــــضل بـــ ا
ـؤثـرين من احلـكـومـات ُـشـارَكـ ا ا
دني واإلعالم واألوساط واجملتمـع ا
ة ومـراكـز الـفـكـر والـقـطاع ـيـَّ األكـاد

اخلاص). 
WI×²  Êu¹œ

فـيـمـا دعت الـوزارة  الـصـومـال الى
تــسـديــد مــا بـذمــته من ديــون. وقـال
بيـان تلـقته (الزمـان) امس ان (وكيل
وزارة اخلارجيـة للشـؤون القانـونية
ـــتـــعــددة األطـــراف قـــحـــطــان طه وا

خـــلـف الـــتـــقى عـــلى هـــامـش وزيــر
خارجية الـصومال الفيـدرالية عبدى
سعيد موسى عـلى هامش مشارَكته
في اجـتـماع مـجـلس وزراء خـارجـية
دول مـنـظـمـة الـتـعـاون اإلسالمي في
دورته 48 الــذي تــعــقـد أعــمــاله في
العـاصمـة الـباكـستـانيّـة إسالم آباد
وجـرى خالل اللـقـاء بـحث ومنـاقـشة
ـة بــ الــبــلـدين الــعالقــات الــثــنــائـيـَّ
الـشقـيـق وسـبل االرتـقـاء بهـا كـما
جـرى بـحث آلـيـة تـسـديـد الـصـومـال

تربتة لصالح العراق). للديون ا
على   وشدد العراق في وقت سابق 
أهـمـيـة تغـلـيب لـغـة احلـوار وإيـجاد
حـلــول سـلـمــيـة مـسـتــدامـة لألزمـات
االقــلـــيـــمــيـــة والـــدولــيـــة وإيـــقــاف
تـداعيـاتـها من اجل خـلق بـيئـة آمـنة
تـسـهم بـتـحـقـيق الـنـمـو االقـتـصادي
ورفاهيـة الشعـوب. وقال بيـان تلقته
(الـزمـان) امس ان (وزيـر اخلـارجـيـة
نـــــــقل خـالل لــــــقـــــــائـه الــــــرئـــــــيس
الـــبــاكــســتــانـي عــارف عــلــوي عــلى
هــــامش اجــــتـــمــــاع مــــجـــلس وزراء
خـــارجــيــة دول مــنــظـــمــة الــتــعــاون
اإلسالميّ في دورته 48 الذي تـعـقد
أعــــمــــاله في إسـالم آبـــاد حتــــيـــات
الـرئــيس بـرهم صــالح) واضـاف ان
(الـلـقــاء بـحث الـعالقــات الـثـنـائـيـة 
ا يـحقـق مـصالح وسبل تـعزيـزهـا 
) وقـدم حـس الـشعـبـ الـصـديقـ
التهنئة إلى (باكـستان قيادةً وشعباً
ـنـاسبـة الـعـيـد الـوطـني) واضاف
ان (واقع الـــعـالقـــات اإلقــــلـــيــــمـــيـــة
والـدولـيـة ومـا تـمـر بـها مـن أزمات 
تـتطـلب تـغلـيب لـغة احلـوار وإيـجاد
حــلــول ســلــمــيّــة مــســتــدامــة لــهــذه
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العالقات ناقش الـعراق والـصومـال 
ــة وســبـل االرتــقـــاء بــهــا الــثـــنــائــيـَّ
واالتـفــاق عـلى تـبــادل زيـارات وفـود
الـبـلـدين لالتـفـاق عـلى الـيـة تـسـديـد
ـتـرتــبـة بـذمــة الـصـومـال الـديــون ا
فـيــمـا شــارك وزيـر اخلـارجــيـة فـؤاد
ــنـتــدى الــدوحــة  لــبـحث حــســ 
تــــعــــزيـــــز احلــــوار فـي مــــواجــــهــــة
ُـتـحدث الـتـحـديات الـراهـنـة. وقـال ا

بـاسم الــوزارة أحـمـد الــصـحـاف في
بيان تلقته (الزمان) امس إن (حس
وصل إلى قطر لـلمشاركـة في منتدى

الدوحة في نسخته 20).
الفـتــاً الى أن (مُـنـتـدى الــدوحـة يـعـد
ـيــة تـنــاقش الـتــحـديـات مــنـصــة عـا
ـلحـة الـتي تـواجه العـالم وتـعـزيز ا
احلـــوار وتـــبـــادل األفـــكـــار وصـــنع
الــســيــاســات وتــقــد الــتــوصــيـات
ُنتدى القابلة للتطبيق) وتابع ان (ا
يـــهــــدف إلى إثـــارة احلـــوار وإثـــراء

UI¡∫ وزير اخلارجية فواد حس خالل لقائه الرئيس الباكستاني عارف علوي  في اسالم اباد

رشح من سكـنة احملافـظة). وسبق ا
صـدور أوامر قبض واعلنت لـلهـيئة 
واسـتقـدام بـحق مـحـافظـ سـابـق
ومـسـؤولـ مـحـلـيـ في بـابل كـان
مــنــهــا صــدور أمــر اســتــقـدام بــحق
احملـافظ احلـالي الرتــكـابه عـمـداً مـا

يخالف واجباته الوظيفية.
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قـــال مــديـــر عـــام دائـــرة الـــرقـــابــة
اليـة بوزارة الـتجارة التـجاريـة وا
محمد حنون خالل زيارتة محافظة
مـيـسـان ان هـنـاك تـوجـيـهـاً وزارياً
بتـخصـيص حصـة ثالـثة توزع في
الـثــلث األخــيـر من شــهـر رمــضـان
ـــبــــارك. الفـــتـــاً الـى إن (نـــقـــطـــة ا
وسم التـسويقي ستكون انطالق ا
من ميسان واحملافـظات اجلنوبية
 واشار حنون"إلى أن نسبة توزيع
ـواد الـغـذائـيـة في احملـافـظـة بـلغ ا
ئة  وان ميسان لديها 70 با

اســتــحـقــاق بــنـاء ســايــلـو جــديـد"
يـسـتـوعب الـكـميـات الـسـوقـة التي

تصل الى 250 الف طن) .
WOz«c  œ«u

مــــوضــــحــــاً  ان (الــــزيــــارة تــــاتي
لــلـوقــوف عـلى مــجـريــات جتـهــيـز
ـواد الغـذائيـة ومتـابعة الـوكالء با
ـتــابـعـة ـطـاحـن األهـلـيــة و عـمـل ا
مـلف صـرف مـستـحـقـات الـفالح
الذي سوقـوا محاصيلـهم الزراعية
من احلــنـــطــة والــشـــعــيــر لـــلــعــام

اضي). ا
ـواد الفـتـا الى أن (نـسـبـة تـوزيع ا
ئة الغذائـية في ميـسان بلغ  70با

وهناك مواد غذائية إضافية سترد
للمحافظة سيما بعد أن أعلن وزير
الـــتـــجـــارة عن تـــوزيع حـــصـــتـــ

غذائيت خالل شهر رمضان).
واكـــــد (وجـــــود تــــوجـه لـــــصــــرف
مــســتـحــقـات الــفالحــيـة لــلــمـوسم
الــتـســويـقي الــقــادم بـشــكل فـوري
وذلك من خـالل مــقـــتــرح تـــقــدم به
نواب الـكتـلة الصـدرية في مـيسان
"ونـــحن داعـــمـــون لــهـــذا الـــتــوجه
ــالــيـة من ونــحـتــاج لــدعم وزارة ا
ـطـلـوبة ـبـالغ ا خالل تـخـصـيص ا

لـتـحقـيق ذلك).  وتـابع إن (جتـهـيز
ـطاحن األهـلـــــيـة في ميــــــــسان ا
ـئة مـايـعـادل أكـثر من بلــــغ 50 بـا
115 ألف كــــيـس طــــحــــ وزع في
ـاضــيـة و اليـزال األيـام الــقـلـيــلـة ا
الـــــعــــمـل مــــســـــتــــمـــــرا لــــتـــــوزيع
ــقــررة احلــــــــــصص الــغــذائــيــة ا
شـمول بالـبطــــــاقة للمـواطن ا

التموينية).
واغـلـقت الـشـركــة الـعـامـة لـتـجـارة
احلـبوب الـتـابعـة لـوزارة التـجارة
مـلف مـسـتـحـقـات الـفالحـ بـشكل

كــامل. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ــــالـــيـــة ســـلـــمت امس ان (وزارة ا
الــشـركــة مـبـلغ 600 مــلـيــار ديـنـار
لــســد مــســتــحــقــات الــفالحــ من
مــحــصـــولي احلــنــطــة والــشــلب)
واضــاف ان (ذلك جــاء بـــنــاءً عــلى
قــرار مــجــلس الــوزراء) وتــابع ان
(احلكـومة اغـلقت ملف مـستـحقات
الـــفالحــ بـــشــكل كـــامل) داعــيــا
زارع الى (مـراجعة الفالحـ وا
فروع الشركة لتسلم مستحقاتهم).
فـيـما افـصـحت وزارة الـزراعة عن
خـطـتـها لـلـتـوسع بزراعـة احلـنـطة

وصوالً الى االكتفاء الذاتي.
وقــــال الـــوزيــــر مـــحــــمـــد مــــهـــدي
اخلـــفـــاجي في تـــصـــريح امس إن
(الـــوزارة اســتـــبــشــرت خـــيــراً من
خالل دعم رئـيس الـوزراء لـلـقـطـاع
الزراعي وإيـقاف عمـلية االسـتيراد
الــعـشـوائي وااللـتـزام بـالـروزنـامـة
الــــزراعـــيـــة) وتـــابع ان (حـــصـــاد
ــوسم نــتـوقع أن احلــنـطــة لــهـذا ا
يـــــــصل الـى ثـالثــــــة مـاليـــــــ طن
بانخفاض 500 ألف طن عن العام
ــاضـي) ومــضـى الى الـــقــول ان ا
(هـناك خـزينـاً حالـياً لـدى التـجارة
ال يـتـجـاوز الـثالثـة أشـهـر) مـؤكدا
ان (الـوزارة اعــدت خـطـة لـلـتـوسع
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اكــد مـحــافظ ذي قــار مـحــمــد هـادي
ـبـاشرة بـصـيانـة عدد من الـغزي  ا
ــهــمـــة  وذلك في اطــار اجلــســـور ا
خـطط احلكـومـة احمللـيـة في تطـوير

احملافظة.
وقال الغزي في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (مديـرية طـرق وجسور ذي
قار تـنفذ حـاليا اعـمال صيـانة لعدد
ـهـمـة في مـن اجلـسـور احلـيـويـة وا
الــوقت الــذي رفــعت فــيه كــشــوفـات
النـشــاء جـسـور جــديـدة لـلــمـركـبـات
ـــشـــاة ضـــمن خـــطـــتي تـــنـــمـــيــة وا

االقاليم وصندوق االعمار ).
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ــشـــاريع هي وتــابـع ان (اهم تــلـك ا
جسر الـنصر احلديـدي داخل مدينة
الــنــاصـــريــة  اذ تـــتــضــمـن اعــمــال
ــفـاصل الــصـيــانــة فـيه اســتــبـدال ا
واكـسـاء سـطح اجلـسـر والـتـخـطيط
والــطالء مع اصالح وطالء جــدرانه
الـكـونـكـريـتـيـة ) واضاف انـه (تمت
ـبـاشرة بـصـيانـة جـسر الـسـكة او ا
مـا يـسـمى بـجــسـر الـواحـة بـاجتـاه
سـيـد خـضيـر  وهـو ضـمن مـشروع
ــــدخـل اجلـــنــــوبـي  حـــيـث جـــرى ا
الــــكــــشف عـن مــــفــــاصـل الــــتــــمــــدد
واحملـــجــرات والـــتـــخـــطـــيط  كـــمــا
ـــشــروع احـــالـــة ثالثــة يــتـــضـــمن ا
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جـسـور لـلـتـنـفـيـذ عـلى طـريق سـوق
الــــشـــيــــوخ و تل الــــلــــحم وســــيـــتم
تـنـفـيـذهـا قـريـبـا) الفـتـا الى (اعـداد
كــشـف مــتــكــامل لــصــيــانــة اجلــسـر
ــفـرد بـاجتــاه الـسـجن الـهــولـنـدي ا
مع نصب جسر حديدي االصالحي 
بــديل لــغـرض حتــويل حــركــة ســيـر
ـركـبـات عـلـيـه اثـنـاء اجـراء اعـمال ا
الـصــيـانـة في اطــار خـطــة صـنـدوق
اعــمـار ذي قـار لـلـعـام اجلـاري  امـا
جــســر شــهـــداء الــزيــتـــون  فــتــمت
وقـد بدأ احـالته الى احـد الشـركات 
الـعــمل فـيـه بـفــحص الـتــربـة وصب
ودق الركـائز التـجريبـية) مبـينا ان
ــــرحـــلـه االولى جلــــســــر شــــمـــال (ا
الــنــاصــريـة ومــقــتـربــاته عــلى نــهـر
نصورية  يجري الفرات من جهة ا
تنفيذها عبر صب الركائز وقبعاتها
وكـــــــذلـك االعـــــــمـــــــدة والـــــــروافـــــــد
الـــكــــونـــكــــريـــتــــيـــة  بــــرغم وجـــود
جتــاوزات من االهــالي تــعـوق ســيـر
فـــــضـال عن مـــــشـــــيـــــدات الـــــعـــــمل 
ومـغــروسـات يـجــري الـعـمل حــالـيـا
عـلى مـعـاجلـتـهـا قـانـونـيـا ) واشار
ــرحـلــة الـثـانــيـة من الى  (تــنـفــيـذ ا
جسر شـمال النـاصرية ومـقترباته 
وهــو عــبــارة عـن ثالثــة مــجــســرات
مــؤديـة الى الــطـريق احلــولي خـلف
اجلــــامــــعــــة   ومـــجــــســــر تـــقــــاطع

اجلــبـايش الـذي يــواجه تـعـارضـات
لـــعــــدد من الــــدوائـــر ذات الــــعالقـــة
وهــو عــلى ــصـب الــعــام  وجــســر ا
وشك االكتمـال  وجسرين عـلى نهر

الوفاء  اجنازهما بالكامل). 
كـمـا اعــلن احملـافظ  خــطـة واسـعـة
لـلـنـهـوض بـواقـع الـقـطـاع الـصـحي
في عـمـوم مـدن ذي قـار عـبـر تـنـفـيـذ
تــســعــة مــشــاريـع كــبــيــرة لــتــاهــيل
ـسـتـشفـيـات وجتـهـيـزها وتطـويـر ا

عدات طبية متطورة.
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ــشـاريع وذكـر الــغـزي ان (تــنـفــيـذ ا
اجلــــديــــدة يـــاتـي في اطــــار حـــرص
احلكـومة احمللـية على تـقد افضل
اخلــدمــات لــلــمــواطــنــ في اجملــال
ا عـانى من تـعثر الصـحي الذي طـا
ــاضــيــة ) واربــاك في الــســنــوات ا
داعـيا الـشركـات اخملتـصة (لـلتـقد
ـشـاريع عـبر الـطـرق وااللـيات الى ا
الـقانـونـية وعن طـريق قـسم العـقود
شاريع في احملافـظة ) مؤكـدا ان (ا
تــــــــتــــــــضــــــــمـن اعــــــــادة تــــــــأهــــــــيل
وتـطـويـرمـسـتــوصـفـات في اقـضـيـة
قــلـــعــة ســـكــر والـــغــراف والـــدوايــة
وانــشـاء اسـتـشـاريـة ومـذخـر ادويـة
فـي مــســتـــشــفى الــشـــطــرة مع هــدم
واعــادة بــنـــاء مــركــز اكــد الــصــحي
W∫ مالكات تنفذ اعمال صيانة للمجسراتوتـأهـيل وتـطـوير مـسـتـوصـفات في UO

رحيم الساعدي

وبـذلك يـتـضح لنـا أهـمـية الـتـعـليم
في جناح مسيرة احلياة الزوجية.
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أما السيدة (رونـاك اجلاف) فتشير
ـثل جانـبـاً مهـماً إلى أن الـتـعلـيم 
ــعــاصــرة غــيــر ان في حــيــاتــنــا ا
احليـاة الزوجـية لـيست مسـتحـيلة
ب الزوج الـلذين يوجد فرق في
مـسـتواهـمـا الـتـعـلـيـمي بـدلـيل ان
هـنــاك الــعــديــد من األزواج تــسـود
ـودة بيـنـهمـا رغم وجود احملـبة وا
هـذا الـفـارق ,من هـنـا أرى ضـرورة
الـنــظـرة الــواعـيــة لألمــور من قـبل
الزوج مع وجـود الرغبـة القوية
واجلـادة في بـنـاء أسرة مـتـمـاسـكة
وسـلـيـمـة تــسـودهـا أجـواء احملـبـة
والـتــفـاهـم واالنـســجـام واحــتـرام
قـدرات وإمــكــانـات الــطــرف اآلخـر
إضــافــة الى الــتــحـلـي بــالـتــواضع
الـــذي يــجـب أن يــحـــكم الـــتـــعــامل
بــيـنــهـمـا دون أي غــرور شـخـصي
ودون شـعـور بـالتـكـبـر الـذي يؤدي
بــالـتـأكـيـد إلـى فـشل عالقـة أي فـرد
بــاآلخـر ,لــذلك فــإن أفــضل األزواج
مـن كال اجلـــــنـــــســـــ من اتـــــصف

بالتواضع وترفع عن التكبر .
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في حـــ جتــد الـــســيــدة (تـــغــريــد
مـهـدي) بـان الـتـعــلـيم في الـعـصـر
احلــديث قـد طـال اجلــنـسـ الـذكـر
واالنــثى عـلى حـد ســواء لـكـنـنـا ال

نزال جند الكـثير من الـزيجات غير
تـكافـئة تعـليـمياً ,لذا فـان الفارق ا
الــتـــعـــلــيـــمي قـــد يــعـــيق احلـــيــاة
تعـلمة هي أقدر رأة ا الزوجية فـا
عــلى تـربــيـة األطــفــال وتـعــلـيــمـهم
ـرحلـة األولى من عـمر خـاصة في ا
ـتعلمـة أو ذات التعليم رأة غير ا ا
ــنــخــفـض ســواءاً بــالــتـــنــشــئــة ا
الــصـحــيــة أو الـنــفــسـيــة بــصـورة
مفـيدة كمـا ان للتـعليم دوراً كـبيراً
في صــقل وإنــضــاج الــشــخــصــيــة
وحتـديـد مسـتـوى الـثقـافـة والذوق
ـا يـعــني ان الـتـقـارب في الــعـام 
س ــسـتـوى الـتـعــلـيـمي سـوف  ا
تـلك اجلــوانب  وعـلـيه فـإن وجـود
الفـارق التـعلـيمي بدرجـة كبـيرة قد
يخلق فجوة تتسع مع مرور الوقت
وتـسبب الـضيق لـلـرجل وينـعكس
ــرأة لــنــفــســهــا ذلك عـــلى نــظــرة ا
نـطق والـعقل كـشـريكـة حـياة مـن ا
أن تــشــاركه أفــكــاره وطــمــوحــاته
وليست مـدبرة منزل ,ومع ذلك فان
ـــشــاعـــر اإلنـــســانـــيــة احلــيـــاة وا
والــعالقــات الـــزوجــيــة ال تــخــضع
لقـوان مـطلقـة  لذا جنـد ان هناك
ا تكون عالقات أو حياة زوجية ر
ناجحـة رغم الفارق الـتعلـيمي لكن

ذلك قليل بشكل عام.
الـدكتـور (قـتيـبـة محـمـد) يؤكـد بان
الــعـالقــة الـــزوجــيــة وهـي الــربــاط
((الشـراكة)) التي يـتفق اثـنان على
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حـــاولـت الـــعـــديـــد من الـــدراســـات
واألبحاث تناول موضوع العالقات
االجــتــمــاعــيـة ومــا يــعــتــريـهــا من
عـــوائق ومـــشـــكالت في مـــحـــاولــة
اليـجـاد احلــلـول لــهـا ومــنـبع هـذا
االهـتــمــام يـعــود الى طــبـيــعـة دور
األسرة داخل اجملـتمع ذلك الن لـها
الــــفــــضل األول فـي نـــقـل الــــتـــراث
الـثقـافي واالجـتمـاعي الى االجـيال
الالحقة وألن الـلبنـة األساسية في
تكـوين األسـرة همـا الزوجـان فإنه
وجب التـعرف على طـبيعـة العالقة
الـزوجـيـة خصـوصـاً إذا كـان هـناك
ـسـتـوى الـتـعـلـيـمي ب فـارق في ا
الـــزوجــ ودراســـة هـــذا الـــفــارق
ا ـتـغـيـرات الـتي ر كـمـتـغـير من ا
تؤثر على مسيرة احلياة الزوجية.
وبـغـيـة تــسـلـيط الــضـوء عـلى هـذا
ــوضــوع  ,تــوجــهــنــا بــالــســؤال ا
الـــتــالي : هل تـــعــتــقـــد ان الــفــارق
التـعلـيمي بـ الزوجـ يؤثـر على

مسيرة احلياة الزوجية ?
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بـدايـة جــولـتي كــانت مع الــدكـتـور
(محمد مبارك) ,حيث يرى انه كلما
كــــان الـــزوجــــان مــــتــــقـــاربــــ في
ـستـوى التـعليـمي كـلما ارتـفعت ا
درجـة رغــبــتــهــمــا واهــتــمــامــهــمـا
وحرصهما على حياتهما الزوجية
ومن ثم تــتـــدنى مــؤشـــرات تــوقف
استـمرار احلـياة الـزوجيـة أما إذا
كـان مـستـوى تـعلـيم الـزوجـة أعلى
من مـــســتــوى تــعـــلــيم الــزوج فــإن
حـيـاتـهـمـا الـزوجـيـة تـنـطـوي عـلى
ـا لـو كـان عـدم االسـتــقـرار أكـثــر 
مستـوى الزوج التعـليمي أعلى من
مــســتـوى الــزوجـة ,ويــضــيف بـأن
الـــزوج الــــذي يــــكـــون مــــســــتـــواه
الـتـعلـيـمي أقل من مـسـتوى تـعـليم
زوجـته يــتـولـد لــديه شـعــور بـعـدم
الئمـة والدونـية واحلـرمان في ا
حـ ال يـتولـد هـذا االحـسـاس لدى
ــــرأة بـــاعــــتـــبـــار ان الــــرجل في ا
اجملـتــمع الــعـراقي مــثالً هــو الـذي
يؤسس مكانة العـائلة االجتماعية
وانــــطالقــــا من مــــبــــاركــــة الـــقــــيم
االجـتـمــاعـيــة الـتي تــرفع من قـدرة
ومـكـانـة الرجـل  وفي نفـس الوقت
سـتوى الـتـعلـيمي لـلرجل أهـميـة ا
ـسـتـوى كـوسـيـلــة لـرفع الـدخـل وا

كانة االجتماعية . عيشي وا ا
لذا فـان قضـية الـفارق في مـستوى
الـتـعـلـيم بـ الـزوجـ تـعـمل عـلى
عرفيـة والثقافية توسيع الفـجوة ا
ـثـابة بـيـنـهمـا وكـأنـهمـا أصـبـحا 
شــخــصــ مــخــتـــلــفــ تــفــكــيــراً
وســـلــوكـــاً وحــكـــمــاً عـــلى االمــور
واألشـــيـــاء وهــذا الـــوضـع يــفـــتح
اجملـال واسـعاً لـنـشـأة التـنـاقـضات
واالختالفات التي تـؤدي غالباً إلى
ـرحـلـة طـالق نـفـسي بـيـنـهـمـا في ا
االولى وهـمـا يعـيـشـان حتت سقف
واحد وقـد يـتعـاظم الوضع لـيصل
إلى تــــوقف اســــتــــمــــرار احلــــيـــاة

الزوجية .
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ويعتـقد الدكـتور (رحيـم الساعدي)
 بــان تــأثــيــر الـفــارق الــتــعــلـيــمي
متباين  فإذا كان الفارق التعليمي
شـاسـعـاً جـداً فـانه سـيـؤثـر بـشكل
كبيـر على احليـاة الزوجيـة  فمثال
عــنـدمـا يـكــون الـزوج حـاصالً عـلى
شــهــادة جــامــعــيــة أو مــا يــعــادل
وتكـون الزوجة ذات تـعلـيم محدود
جـداً فـانـه سـيــخـلق هــوة واسـعـة
بـحـيث يـصـعب الـتـفـاهم بـيـنـهـمـا
وهـذا الفـارق سيـظـهر مـهمـا حاوال
واقف ,كـما الـتغـاضي عن بـعض ا
يظهر الـتأثير أيـضاً  في حالة كون
الزوجـة حـاصلـة على مـؤهل عالي
ويـكــون الــزوج مـتــوسط الــتـعــلـيم
مـثالً فـهـنـا يـظـهـر الـتـأثيـر بـشـكل
ـشاكل بينـهما نظراً أكبر وتزداد ا
لكـون الزوج في هـذه احلالـة سوف
يـــكــون فـي حــالـــة ضـــعف نـــفــسي
وشــعـور بــالـنـقص وهــذا مـخـالف
للـعادة  ففي مـجتـمعاتـنا الشـرقية
يـكــون الـزوج في حـالـة قـوة وهـذا
يخـتلف قلـيالً في حالـة كون الزوج
ـــتــعـــلم والـــزوجــة هي األقل هــو ا
تـعـلــيـمـاً فــالـفـارق هـنــا لن يـظـهـر
كثـيراً الن الزوجـة سوف لن تـتأثر
كـثـيـراً فـهي حتب دائـمـاً أن يـكـون
زوجــهـــا أعــلى تــعــلــيــمــاً ومــركــزاً
وظيـفـيـاً حـتى يـشـعـر بـشـخـصـيته

ورجولته .
ـــشـــاكـل بــ وهـــذا ال يـــعـــني ان ا
الــزوجـ غــيـر مـوجــودة في حـالـة
تـقاربـهمـا علـمـياً ولـكن ليس بـقدر
ــوجـودة بــ الــزوجـ ـشــاكل ا ا
ـستـوى التعـليمي تـقارب في ا ا

تـكـويـنـهـا وفــــــــق مـنـطـلـقـات غـير
مـــقــاســة وتـــعـــــــــتــمـــد الــتــوافق
الــنـــفــسي والـــتــكـــوين والـــرغــبــة
والــنــاجت هــو الــســعــادة والــراحـة
والــطـــمـــأنـــيـــنــة أوالً ثـم الــتـــآلف
والــتـراحـم واحملــبــة واالتــــــــــفـاق
ثانـياً وهـذا في مجـملـه يــــــــخرج
ادية وفق ناجت عن القياســـــــات ا
ي تـأهـيــلي عـبـر مـؤسـسـات تـقـو
تعـليــــــــمية ,وباعـتبـار ان العـصر
مـــــكن اجلـــــمــــيع مـن إمــــكـــــانــــيــــة
ــعــرفــة الــتي إتــســـــــــــاع دائــرة ا
يـطــلـــــــــبــهـا وله الــرغـبــة في سـد
ـعــرفــة الــعــصــر الـذي حــاجــة مــا 
تــفـجــرت فــيه وســــــــائط إعالمــيـة
ومعلوماتية متاحة للجميع فانني
ال أعتـقد ان الفـروقات في الـشهادة
تــمــثـل قــيــمــة في مــســيــرة تــوافق
نــفــسـي وبــيــولـــوجي فــرضــتـــــــه
الـطــبــيـعــة وأوجـدتـه احلـيــاة لـكي
ركبة التي ال تستمر هذه احلياة ا
كن اجلزم بأي حــــــــــقيقة تكون
داللــة انــطـــــالقــيــة لـلــوصــول الى
نــتـيــجـة بــاإلمــكـان الــتـســلـيم بــهـا
واعتـمادها ,لذلك فـنحن نــــــــطمح
ــعــــــــــرفــة إلى تــوفــيـــر وســائط ا
للجميع آمل أن تقــــــــترب الرؤى
ومـعــايـيــر الــتـقــيـيم وأســالــــــــيب
الـتـنـاول وصـوالً إلى لغـة مـشـتـركة
بـ الطـرف  ونـتـأمل خيـراً ولكن

ليس بشرط .

w HM « »«d ô«

ولـلــتـعــرف عــلى وجـهــة نـظــر عـلم
النـفس يـذهب الدكـتور(عـلي عودة)
بــان الــفـارق إذا مــا كــان بــســيــطـاً
بـيـنـهــمـا فـلـيس له أثــر كـبـيـر عـلى
حياتهما الزوجية إال انه كلما كان
هــذا الـفـارق في مـسـتـوى الـتـعـلـيم
شـاســعـاً انــعـكس ذلك ســلـبــاً عـلى
حيـاتهمـا الزوجيـة وبخاصـة كلما
مــضى عـلى الــزواج مـدة أطـول إذ
تـبـدأ الـفـجـوة بـ أسـلـوب تـفـكـيـر
الزوجـ تتـضح بشكل كـبيـر  كما
ي ان لــلـجـانب الـتــعـلـيـمي األكـاد
دور في إثـــــراء خـــــبـــــرات الـــــفــــرد
الــــعـــلـــمــــيـــة واالجـــتــــــــــمـــاعـــيـــة
والسياسية واجلمالية والتي تؤثر
ط تـــفــــكـــيـــره في فـي ســـلـــوكـه و
احليـاة ويقـود بالـنتـيجـة الى عدم
الــتــوافق مع الــطــرف اآلخــر الــذي
لـــــــم يــحظ بـفـرصـة الـتـعـلـيم ومـا
يـتـركه مـن أثر فـي حـيـاته الـعـقـلـية
واالجــتـمــاعـيـة ,فـضال عـن ان لـغـة
الـــفــــــــــرد ومـــا يـــســـتــــخـــدمه من
مــفـــردات في حـــيــاتـه الــعـــائــلـــيــة
واالجـــــتـــــمــــاعـــــيـــــة عالوة عـــــلى
اهـتــمـامــاته الـشــخـصــيـة ومــيـوله
سـتوى واجتـاهاتـه كلـهـا تتـأثـر 
ـــــــــا يــجـعــله يـشــعـر تــعـلــيـمه 
بــالـفـارق بـيـنـه وبـ طـرفه الـثـاني
تعلم وهذا ما يزيد من سعة غير ا

الفجوة ب الطرف .
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قبل من أجل وسم الـزراعي ا في ا
الوصول الى االكتفاء الذاتي). 

ـــــوارد الـى ذلـك  كـــــشـف وزيــــــر ا
ائيـة مهدي رشـيد احلمداني عن ا
مــســاع لالنــتــقــال الـتــدريــجي إلى

ستدام. االقتصاد األخضر ا
·UH  U u

وقـال خالل مـشـاركـته فـي اجلـلـسة
ـنـتدى الـوزاريـة ضـمـن فـعـالـيـات ا
ي التـاسع للمياه في الوزاري العا
داكـــــار إن (الــــعــــراق عـــــانى خالل
العقود األخيرة من تأثيرات التغير
ـناخي الـتي تـسبـبت في مـوجات ا
جفـاف متـكررة في وقت يـشهـد فيه
ياه من البلد تضـاؤالً في تدفقات ا
ـنــبع وتـرديـا فـي نـوعـيــتـهـا دول ا
وتــاثــيـــر ذلك كــان ســـلــبـــيــاً عــلى
ـسـتـهـلك الـقـطـاع الـزراعي كــونه ا
األكـــبــــر لــــلــــمـــيــــاه مـن إجـــمــــالي
االســـتـــخـــدام احملـــلي عالوة عـــلى
ــائــيـة تــضــرر مــنــشــآت الــعــراق ا
بـســبب سـيــطـرة عـصــابـات داعش

عليها عام 2014) .
مبينا ان (العراق يسعى دائما الى
ــنـــبع لـــلــتـــعــاون في دعـــوة دول ا
ـشتـركة مـجال إدارة مـيـاه األنهـر ا
ــائـيــة وأثـر وتــفـهم احــتـيــاجـاته ا
ـائــيـة وتـردي تــنـاقص الــواردات ا

ـائي نـوعــيـتــهـا عـلـى أمن الـبــلـد ا
والـغـذائي) مـشـيـرا الى ان (هـنـاك
مــــســـاعـي عــــراقــــيـــة لـالنــــتــــقـــال
الـتدريـجي الى االقـتـصاد األخـضر
سـتدام وحتـقيق أهداف الـتنـمية ا
سـتـدامـة انـسـجـامـا مع اتـفـاقـية ا
بــاريـس لــلـــمــنـــاخ وتـــنــاغـــمــا مع
مخـرجات مـؤتمـر غالسكـو للـمناخ
ـنـاخـية ـواجـهـة آثار الـتـغـيرات ا
وتــــأكـــيــــد الـــتــــمـــسـك بـــاالعـــراف
والقـوان الدولـية الـتي تدعو الى
ـواجـهـة تـلك الـتـعـاون بـ الـدول 
الـتـحـديـات وتعـظـيم مـبـدأ حتـقيق
ــتـبــادلــة  والســيــمـا ان ــنــافع ا ا
الـعـراق هـو أحـد اعـضـاء اتـفـاقـيـة
نيـويورك االطـارية لـلمـياه الـعابرة
وفي خـطــواته األخــيـرة لـلــحــدود 
ــيــاه لـالنــضــمــام الى اتـــفــاقــيــة ا
هلسنكي 1992) واستطرد بالقول
ان (توصيات مؤتمر بغداد الدولي
أكـدت حـقوق دول الـثـاني لـلـمـيـاه 
ــــنـــبع مع ـــصـب أســـوة بـــدول ا ا
ــنـفـعــة والـضـرر وحتـمل تـقـاسم ا
ــشـــتـــركــة لـــلــدول ـــســؤولـــيـــة ا ا
ياه بـالشكل تـشاطئـة في إدارة ا ا
الــــذي يــــؤمـن حــــقــــوق اجلــــمــــيع
ـــــائي ويـــــضـــــمن أمــــــنـــــــــــهـــــا ا

والغذائي). 

الى جتــهـيــز اجـهــزة صــمـام الــقـلب
ركز القلب في الناصرية).
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ناحيـة الفجـر واضافة ابنـية جديدة

لـــــلــــــمــــــراكـــــز
الـصــحـيـة في
مـــــــــــــــــــــــــــــــدن
اجلــــــبــــــايش
واالصــالح و
الـــــــفـــــــهــــــود
واجنـــــــــــــــــاز
االعــــــــمــــــــال
ـــتـــبـــقـــيــة ا
ـــــــشـــــــروع
انــشـاء دور
االطـباء في
الـنـاصـريـة
مع تــأهـيل
وتـــوســيع
صـــــــالـــــــة
العمـليات
فـــــــــــــــــــــي
مستشفى
ســــــــــــوق
الـشـيـوخ
ووحــــدة
طــــوار
فـــــــــــــــــي
مــديــنــة
الــــطــــار
اضـــــافــــة

W∫ وفد من التجارة يجري جولة تفقدية u

-1-
عرفة الساعة التي ال يحجب فيها دعاؤهم  ال أحد يُنكر شدة رغبة الناس 

-2-
والساعة التي يستجاب فيها الدعاء هي أفضل الساعات –دون شك- .

-3-
وهي ال تـكـون كذلك اذا لـم تكن تـتمـيـز عن سائـر سـاعات الـلـيل والنـهـار بسـمات

خاصة .
والسؤال اآلن :

هل لنا أنْ نصل الى معرفة هذه الساعة ?
واجلواب :

نعم 
لقد حدّدها لنا الرسول االعظم (ص)  فقد روي عنه (ص) أنه قال :

" أال أدلكم على ساعةٍ من ساعات اجلنَّة :
دود  الظّل فيها 

والرزق مقسوم 
والرحمة مبسوطة 

والدعاء فيها مستجاب ?
قالوا :

بلى يا رسول الله 
قال :

ما ب طلوع الفجر الى طلوع الشمس "
-4-

ؤسف لـلغايـة أنَّ الكثـيرين مـنّا يحـرمون أنفـسهم مِنْ بـركات هذه الـساعة ومن ا
حــيث يـغـطـون فـيــهـا بـنـوم عـمــيق يـحـجـبــهم عن صالة الـصـبح  ويــحـجـبـهم عن
ـبـاركـة لـلـوصـول الى ما ـتـاحـة لـهم اثـــــنـاء هذه الـسـاعـة ا اسـتـثمـار الـفـرصـة ا

يريدون ..!!
-5-

َ االنسانُ نفسه إنّ أعظم ألـوان الغَبْن وأقساها هـو أن يَغْ
بـــعـــيـــداً عن كُلّ مَنْ ال يـــريــــــد له اخلـــبـــر من خـــصــوم

ومناوئ ..!!
-6-                                           

هـم أنْ تـعـقد الـعـزم لـيالً حـ تـأوى الـى النـوم عـلى وا
االستيقاظ في هذه الساعة لتفوز مع الفائزين .

صاحب السمو الشيخ الشاعر األنسان محمد بن راشدآل مكتوم احملترم..
أعرض بعد األحترام..

ألبنِ مكتومٍ أبعثُ الشكوى..
تلك مأوى..!?? أنا شاعر لم 

حيوا األمارات ..
تسابقُ الزمن لتصنعَ احلياة..

من زايد األنسان ..

هي للمجد عنوان ..
حكامها الكرام ..

هم للعرب أخوان ..
حيوا األمارات ..

تسابق الزمن لتصنع احلياة ..
سيـدي صاحب السمـو كانَ لي الشرف أن أحـظى برسالة من سـموكم بخطِ يدك

وأهداءك لي بيت من الشعر..
هذين البيت من الشعر وسامَ فخر يطرز جبيني ..

ســيـــدي الــشــاعــر األنــســـان ســمــو الــشــيـخ مــحــمــد بن راشـــد آل مــكــتــوم هل
يـرضـيك..!??كـتــبت لـلـعـراق عـشـرات األنـاشـيــد ولـكن ولألسف ال أمـلك مـتـر من

األرض بالعراق وال أملك سكن ..
أرجوا من سـموكم مـنحي األقامـة الدائـمة بـاألمارات أنـا وعائلـتي ألننـا أصبـحنا

غرباء في وطننا العراق ..
روءة ـفعم با تقبـل فائق األحترام والـتقديـر أيها الـشاعر الكـبير صـاحب القلب ا

والشهامة والكرم العربي األصيل..
خالص حتياتي وفائق أحترامي لسموكم ..

الشاعر واألعالمي 
وليد خالدالشطري 

كاتب نشيد 
هنا العراق 

غناء الفنان العربي  الكبير لطفي 
( هنا العراق )

هنا ..هنا العراق 
الشامخُ العلم ..
اجملدُ للعراق ..
لشعبهِ األشم ..

نحطمُ الصعاب..
ونحفظُ القيم ..

وفي يدِ العراق ..
يرفرفُ العلم ..
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ـنـمـقـة لـبـعض الـنـاس ذات الـتـاثيـر الـسـلـبي عـلى مـا تـمـتـلـكه من احـتـرس من الـكـلـمـات ا
تـصورات تعتـــــقد بها ومـهن تمارسهـا و عالقــــات انت علـيها .فقـد يتحدث الــــــشيطان
عن لــــسـانهم السيـما اذا سـيطـــــرت الغـيره بل احلسـد على مـخيــــلتـهم واستـحوذ على
اء العكر بـقصد او غير مـقاصــــدهم في ان يتـدخلوا .فنراهم احـياناً كثيـره يتصيدون بـا

ذلك ال على الـتـعيـ الستـحـسان عـواطف االخـرين واستـمـالتـهم فهم
ـرء وزوجه ـواقف احلـيـاتـيه اجلــمـيـله ويـفـرقـون بـ ا يـفـسـدون ا
ـواجهة والتـحدي فيما ـتلكون قـلوب الضعـفاء ليكتـسبوا  .فا و
يتطـفل به هوالء يكمن في استـشعارك الرضا في كل شيء وان
حتـمـد الـله عـلى مـا انت عـلـيه من نـعم كـثـيـرة بل وتـقـارن حـالك

ن هم ادنى منك في اخللق والعيش والصحة واالمان .
{ عن مجموعة واتساب

علم هـو صاحب أرقى وأسمى مهنة في احلياة  وهو أمل اجملتمع في أن يصل بها إلى ا
أعلى مستويات التمكن والتقدم والتطور  ويربي األجيال ويجعل من اجلاهل متعلما  أنه
ـعـرفـة والـثـقـافـة  فـمـا أشـرقت في الـكـون أي ـاء الـصـافي الـذي يـروي الـعـقـول بـا نـبع ا
ـعلم الذي يـعلم التالمـيذ على كتـابة الدار والدور  حـضارة إال وكانت من ضـياء معلم ..ا
في قـادم الـسنـ سـيصـنـعون من الـدار سـورا للـوطن ومن الـدور نورا يـضـيئ به الدروب
ـعـلم أمل كل وطن حـر وكمـا قـال الشـاعـر لوال لـلـبشـر  فـتـبنى عـلـيه اآلمـال لذا يـعـتبـر ا
عـلم مـا قرأت كـتـابا يـومـا وال كـتب احلروف يـراعي..  فـبفـضـله جـزت الفـضـاء محـلـقا. ا
وبـعـلـمه شق الــظالم شـعـاعي ...أي دولـة مــهـمـا كـانت قـوتــهـا الـعـسـكــريـة واالقـتـصـاديـة
والثقافية والـسياسية واالجتماعـية تقف عاجزة أمام التطـور ما لم يكن لها أهتمام واضح
علـم والتدريس ولـها  نـظام تـعلـيمي متـزن ومنـضبط  وكـوادر تعـليمـية وتـدريسـية على بـا
درجـة عالـيـة من األهتـمـام وااللتـزام  فـبالـتعـلـيم الـصحـيح وبـالتـخطـيط الـواقـعي للـعـملـية
الـتعليميـة وتهيئة كل السـبل للمعلم وللـمدرسة ألجناح العمـلية التعلـيمية وحتقيق األهداف
علم  والقاضي هندس  وا ـنشودة ستحصل الدولة بـعد سن على الطبـيب  وا التربوية ا
ـعـلم يـعـتــبـر صـانع احلـضـارة ــبـدعـة في احلـيـاة فــا والـريـاضـي وكل االخـتـصـاصـات ا
وواضع احلـجـر األسـاس فـيهـا لـهـذا يـجب أن يـتحـلى بـاخلـصـال احلـميـدة فـهـو الـقدوة
عرفة ونشر اخلير   فأفضل احلسنة للمـتعلم الذي يأخذ بأيديهم إلى ضفـاف العلم وا
ـعـلم بـالــنـسـبـة ـعـلـمــ هم من يـدرســون طالبـهم من قـلــوبـهم .. ولـيس مـن الـكـتب  فــا ا
ـعـلم هـو الشـمـعـة التي تُـضيء عـتـمة ـتـفاني ا للـشـعوب هـو حـيـاتهـا ودلـيـلهـا وعـطاؤهـا ا
الدروب ليشرق الـعلم في عقول التالميذ ويـقضي على اجلهل والتخلف  فـبمجيئه انتهى

عـرفـة  وكان أول عـصـر اجلاهـلـيـة تمـامـا وبـدء عصـر الـنـور وا
أمـر من الـلّه لإلنـسـان إال وهـو اقـرأ   فالـلّه هـو أول من عـلم
اإلنـسان  وهـو علم بـالـقلم وعـلم اإلنسـان مـالم يعـلم ; وبعث
لنـا أعـظم مـعـلم للـبـشـريـة نبـيـنـا محـمـد صـلى الـلّه عـليه وآله

علم .. االبداع واإلخالص والتميز والرقي وسلم .. ا
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 17شـهرا تقريـبا بأزمة إنسـانية خطرة
في شـمال اثـيوبيـا حيث هنـاك أكثر من
تــسـعـة مـاليـ شـخص فـي حـاجـة إلى
مــســاعـدة إنــسـانــيــة بـحــسب بــرنـامج
ي.فـي تــيـــغـــراي قــدر األغـــذيـــة الــعـــا
ي في كــانــون بــرنــامـج األغــذيــة الــعــا
ـثلون الـثاني أن  4,6مـالي شخص 
نـطـقـة الـبـالغ ـئـة مـن سـكـان ا  83في ا
عــددهم نــحــو ســتــة مـاليــ يــعــانـون
فــيـمــا يــعـاني انــعــدام األمن الـغــذائي 
مــلـيـونــان نـقـصــا شـديـدا في الــطـعـام.
ونـــزح أكـــثــر من  400ألـف شــخص من
ـنطـقة تخـضع أيضا تـيغـراي كما أن ا
حلـــصــار فـــعــلي بـــحــسب وصف األ
ــيـة إن ــتــحــدة.وقــالت الــوكــالــة األ ا
ـــواد (الــــنــــزاع حــــال "دون ايــــصــــال ا
الــغـذائـيــة والـوقــود إلى تـيـغــراي مـنـذ
عارك مـنتصف كانـون األول). وتعوق ا
ساعدات في مـنطقـة عفر مرور قـوافل ا
الـغـذائيـة والوقـود على الـطريق الـبري
الـــوحــيــد الــذي يـــربط بــ ســـيــمــيــرا
عـــاصــمــة عـــفــر ومــيـــكــيــلي عـــاصــمــة
ـتـحدة بـحـصار تـيـغـراي.وتنـدد األ ا
إنــســاني فــعــلي عــلى تــيــغـراي حــيث
ـتمردون االتهامات تـتبادل احلكومة وا

سؤولية عنه. بشأن ا
ÂöÝ  UŁœU×

ويـحـاول دبـلومـاسـيـون أجانب بـقـيادة
أولــوســيـغــون أوبــاســاجنـو مــبــعـوث
االحتــــاد اإلفـــريـــقي اخلــــاص لـــلـــقـــرن
اإلفـريـقي منـذ أشهـر تـنظـيم محـادثات
سـالم دون إحراز تقـدم ملـموس.وقالت
وزارة اخلــــارجـــــيــــة األمــــريــــكــــيــــة إن
(واشـنـطن التي كـان مـبعـوثهـا اخلاص
لـلـقـرن اإلفـريـقي ديـفـيـد سـاتـرفـيـلـد في
حتض جـمـيع إثـيــوبـيـا هـذا األسـبـوع 
األطــــراف عـــلـى االســـتـــنــــاد إلى إعالن
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{ اديـس ابـــــابـــــا (أ ف ب) تــــــعـــــهـــــد
ــتــمــردون في إقـلــيم تــيــغــراي الـذين ا
يــخـوضـون صـراعـا مـنـذ  17شــهـرا مع
اجلـيش اإلثـيوبي احـترام وقف إطالق
الـنـار بعـد ساعـات من إعالن احلكـومة
اإلثــيـوبـيـة هـدنــة إنـسـانـيــة مـفـتـوحـة.
وقـالــوا في بـيـان إن (حـكـومـة تـيـغـراي
تـلــتـزم تـنـفـيـذ وقف األعـمـال الـعـدائـيـة
بــــشـــكـل فـــوري وتــــدعـــو احلــــكـــومـــة
اإلثـيوبية إلى اتخـاذ إجراءات ملموسة
ــقــيـد إلى لــتــســهـيـل الـوصــول غــيــر ا
مـــنـــطــقـــة تـــيــغـــراي) واضـــاف (أنــهم
عـــــازمـــــون عــــلـى إجنـــــاح وقف إطالق
ــســائل الـــنــار) مــعـــتــبــرين أن (ربـط ا
سـائل اإلنسانية أمر غير الـسياسية با
مـقـبـول لـكـنـهم أكـدوا أنـهـم سـيـبـذلون

نح السالم فرصة). قصارى جهدهم 
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وأعــلـنت احلـكــومـة اإلثـيـوبــيـة  هـدنـة
فعول بشكل إنـسانية مفتوحة سارية ا
فــوري في تـيــغـراي مـبــديـة أمــلـهـا في
ـسـاعـدات الـطـارئة اإلسـراع بـإيـصـال ا
ـنـطـقـة حيث الى احملـتـاجـ في هـذه ا
لم تـصل أي قـافلـة مـساعـدات إنـسانـية
عـن طـريق الــبـر مــنـذ  15كــانـون األول.
ــوالـيــة لـلــحـكــومـة وتــواجه الــقـوات ا
ومـتـمـردو تـيـغـراي في شـمـال اثـيـوبـيا
مــنـذ ارسل رئـيس الـوزراء أبـيي أحـمـد
فـي تـشـرين الـثـانـي اجلـيش الـفـدرالي
لـطرد الـسلـطات احملـليـة التـابعـة آنذاك
جلــبــهـة حتــريــر شـعـب تـيــغــراي الـتي
كـانت حتتج على سـلطته مـنذ أشهر.ثم
ـتـمـردة الــتـابـعـة اســتـعـادت الـقــوات ا
جلـبهة حتـرير شعب تـيغراي في 2021
اقـلـيم تـيـغـراي وامـتـد الـنـزاع مـنـذ ذلك
احلـــ الى مــنـــطــقـــتي أمــهـــرة وعــفــر
.وتسبب النزاع الذي استمر اجملاورت
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أن تـكـون قد انـتـهـكت الـقانـون الـدولي بـعـدما { مـوسـكـو (أ ف ب) - نفت روسـيـا 
اتهمـتها أوكرانيـا باستخدام قنـابل فوسفورية في إطـار تدخلها الـعسكري في الدولة
اجملاورة.وقـال الناطـق باسم الكـرملـ دميـتري بـيسـكوف بـعد (لم تـنتـهك روسيا أي

اتفاق دولي).
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طالـبة بالبـطاقة الـغذائيـة الغائبـة هنا وهـناك لكن اغلب تـتعالى الـكثير من االصـوات ا
قدسة ـان فمن موجود في تـلك البقعة اخلـضراء ا االصوات تاتي من خـارج قبة البر
اما الذين ال يهتم بـوجود مفردات الـبطاقـة التمـوينيـة واليعلم واليهـمه ان وزعت ام ال 
المح تذبذبة الفاسدة ا تاجرو باسم الـفقراء هم مسؤول عن صفقات تلك الـبطاقة ا

.
توسـطة والفـقيرة  الـتي تعاني من البـد من ايجاد حـل حقيقـي جذري إلنقـاذ الطبقـة ا
تعـمد الناجم من خـفض قيمة الـدينار العـراقي أمام العمـلة االجنبـية وشحة الـتفقيـر ا
واد الـغذائـية بـسـبب احتـكارهـا من التـجار وعـدم مـراقبـة السـوق احمللـية لـذلك فإن ا
هذه االزمة في تـفاقم مستمر مادام احلل مفقود  ان مايقارب ثمانية الف موظف في
وزارة الـتـجـارة يـعـمـلـون عـلى مـوضـوع الـبطـاقـة الـتـمـويـنـيـة الـتي تـثـبت يـوم بـعـد يوم
فـردات االسـاسيـة للـمـواطن بالـنظـر حلـجم رواتب موظـفي هذه اخفـاقهـا في تـوفيـر ا
ـؤجرة ـواد واخملازن ا الـوزارة وأسطـول النـقل الـبري والـبحـري وتـكالـيف نقـل هذه ا
ليار دوالر ـالي السنوي في مـيزانية الـدولة  الذي يصل حـوالي ا لها والـتخصيص ا
واطن لسـد احتيـاجه البسيط ـالي واللوجـستي اليلبي مـايطمح الـيه ا كل هذا الدعم ا

واد الغذائية . من ا
واطـن الفـقيـر من شـبح اجملاعـة واجملـتمع من ـكن ان تـنقـذ ا نطـرح عـدة مقـتـرحات 

التفقير القسري على ان تكون حزمة واحدة  ال تتجزأ
 كما مب ادناه :

-دفع بدل نقدي لـلمواطن  ليستطيع  اختيـار إحتياجهُ دون قيد أو شرط ويكون البدل
وازنة . مجزي ويتراوح من 65-85 دوالر تبعا لسعر النفط في ا

دخوالت لكل شمولة بالبـدل النقدي للبطاقـة التموينية عـبر رقمنة ا - حتديد الفئـات ا
افراد اجملتمع ووضع قيود وشروط للمستحق .

ـسـتورد - جـعل وزارة الـتـجارة مـؤسـسـة رابـحـة مـنـتـجـة بـتـحـويـلـهـا الى أن تـكـون ا
واد االوليـة الداخلة فردات الـبطاقـة التمـوينيـة والسلع الرئـيسيـة وا الـرئيسي األكـبر 
في الـصــنـاعـات الـغـذاء عــبـر فـتح االســتـيـراد لـلـوزارة كــونـهـا مـعــفـاة من الـضـرائب
ـواد ينافس ما يسـتورده القطاع ستورد من ا والرسوم الگـمرگية وبـالتالي سيكـون ا
ركـزية وبالـتالي نكـون قد فعـلنا اخلـاص وتكون نـافذة البـيع الرئـيسيـة هي االسواق ا
ـئـة وهذا الـهامش الـربحي نـدثر في الـوزارة وجـعلـنا هـامش الربح 7 با هذا اجلـزء ا
ـوظفـ تمويال ـوظف بـصيـغة رواتب وسـنكـون بذلك قد جـعلـنا رواتب ا يـوزع على ا
ذاتـيـا ويـتيح لـلـمـوظف في الـشركـة الـرابـحة ان يـسـتـحصل ضـعف راتـبه وهـو خارج
واد ميزانية الدولة ليكون فاعال إلجناح هذا القطاع احليوي وبالوقت نفسه ستتوفر ا

عروض احلالي . ركزية بسعر يصل الى نصف السعر ا الغذائية في األسواق ا
- تفعيل االمن الغذائي ومراقبة أسعار السوق احمللية ومحاربة االحتكار .

- اسـتـحـداث سـعـر بـيع خـاص لـلـدوالر يـسـمى بـدوالر الـفـقـيـر  ويـكـون هـذا الـسـعر
مـدعـوم من الـدولـة اي بـالـسـعـر الـقـد 1118 يـحـسب  لـلـمـواطـنـ والـشـركـات عـند
واد االولـية  الـداخلـة في الصـناعات واد الغـذائيـة االساسـية  والـبذور وا اسـتيـراد ا

الغذائية حصرا .
- دعم االنتاجً الزراعي عبر توفير سبل االرتقاء بالزراعة دعما للمنتج الوطني .

- دعم الصناعـات الغذائية االساسية كافة وفتح تسـهيالت مصرفية وإعفاءات نسبية
نـتج الوطـني وجعل الهـدف منه منـافسا نـوعية لـيحقق گـمرگيـة للتـشجيع عـلى خلق ا

االكتفاء الذاتي .
ان بـعض احلـلــول اآلنـيـة الـبـسـيــطـة كـتـوزيع مــنـحـة لـيـست حالً

شكلة مهمة واساسية كتوفير الغذاء للمواطن. مرتقباً 
عاجلـتها فأن كل شيء قابل فما إن تـوفرت اإلرادة السيـاسية 

للتحقيق ....
{ مهندس استشاري
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قراطي في بلد متعدد االثنيات  بوصف لم تزل التحـديات تواجه عملية  التحول الـد
التـغيـير كـان صادمـاً و سريـعاً جـاء من اخلارج دون إستـحضـار لعـملـيات الـتغـيير
السيـاسي الذي أنعكس على البـنى االجتماعية و االمـنية و االقتصادية  ما أدى الى
أضـطــرابــات مـا بــرحت قــائــمـة في مــجــتـمـع تـقــوده قــوى سـيــاســيـة ال تــؤمن بــقـيم
وارد و ا بشـكلها الذي جتده طريقاً يسـيراً للسلطة و استغالل ا قراطية  و إ الد
رسـخت حـضورهـا بـالـتنـسـيق مع القـوى الـتـقلـيـدية الـتي ال تـخـتلف عن أهـدافـها في
الهـيمـنة . و غـدت تلك اجلـهات الـسيـاسيـة أدوات لتـحقـيق مصـالح الدول االقـليـمية 
الـتي تـرى ضـرورة أسـتـمـرار الـتمـسك بـالـهـويـات االثـنـيـة لـتـلك االحـزاب و احلـركات
الـسـيـاسـيـة و دحـر الـهـويـة الـوطـنـيـة الـتي بـزغـت مع حـراك تـشـرين قـوامه الـشـبـاب
قراطي غـير انه  قمع بـأساليب شتى الطامح الى الـتغييـر و القدرة عـلى التحول الـد
لفـضحه سـلوك أحـزاب متـمـسكـة بحـكومـات ضعـيفـة و دولـة هشـة أسهـمت بتـقويض
الـسـيـادة  لـعـدم أسـتـخـدامـهـا احلق بـردع اجلـهـات الـتي تـقـذف و تـفـجـر الـطـائـرات
ا أفـقدها ؤسسـات احلكومـية و االهلـية .  ـسيـرة و الصواريخ الـتي تسقط عـلى ا ا
القدرة عـلى حماية الـنظام السـياسي اجلديد الـذي يتسم بتـعقيدات  أنـتجتها عوامل
تاريخـية و سياسية و جغرافية و نـفسية و سوسيولوجية  أفـضت الى غربة سياسية
ـواطن الـعـراقي  و الـتـغـرب الـسـيـاسي أصـطالحـاً هـو شـعـور الـفـرد بـأن أصـابت ا
اجملـتـمـع و السـلـطـة فـيـه ال يـحـسان بـه و ال يـعـنـيـهـا أمره و بـأنه ال قـيـمـة له في هـذا
اجملــتـمـع و يـؤدي ذلك الى تــقـلــيل الــفـرد من إهــدافه و فــقـدانه احلــمـاســة و الـدوافع
للـمشاركـة السـياسـية الـفعـالة في عـالم السـياسـة و بخـاصة انه سـيكـون مقـتنـعاً بأن
السيـاسة و الـسلطـة في مجتـمعه يـسيرهـما آخرون  و لـهذا فال مجال لـشخصه في

ان يكون عنصراً فعاالً.
ا هـو نتيـجة الشك هـذا االغتراب الـذي يعـيشه لم يـكن عبثـياً او أنه تـمرد مجـرد و أ
ـا يـجـري و قـد جتـلى ذلك في ــا ولـد المـبـاالة سـيـاسـيـة   الـذي تـرسخ في الـذات 
تـدنيـة في الـتجـارب االنتـخابـية عـزوف نسـبـة كبـيرة من الـناخـبـ كشـفتـها الـنـسب ا
ـنصرمة . و حصـر نتائجها بـقوى سياسية تـرفض التغيير  االخيرة خالل االعوام ا
ئة من و تتـمسك بايديـولوجيـات لم تعد لـها قبوالً  لـدى شعب يشـكل الشباب  60 بـا
عـدد سـكانه  نـصـفـهم يتـعـاطى اخملـدرات (وزارة الداخـلـية ) جراء انـتـشـار البـطـالة
ـتراكم  و تـوقف الـزمن  فـلـيس ثـمـة تغـيـيـر يـفـضي الى غـدٍ أفضل  بل واالحـبـاط ا
نصرمة عن مستويات من اخلالف عضالت التي كشفت خالل الشهور ا مزيداً من ا
و االخـتالف بــ الـقــوى الـســيـاســيـة الــتي تـرفـض الـتــنـازل عن مــكـاسب قــيـاداتــهـا
ـشاركة السياسية  الشخـصية و هيمنتها على جـمهور مغترب سياسياً  عزف عن ا
الهمال تـلك القوى حلاجاته االساسية  و تطالعاته االنسانية  التي أغـتصبها الفساد

و سوء االدارة و التواطؤ مع مصالح الدول االخرى.
نـهج و تلك السلوكيـات يؤدي الى العنف و االنقسام و و اليقـ أن االستمرار بهذا ا
قراطي مازالت حتبوا  وسط صراعـات إثنية و مـذهبية الفـوضى في عملية حتـول د
جتد في االغلـبية السياسية جتاوزاً على حقوق الرافض لها  و حتسب معارضتهم
ـانـيـة قمـعـاً يـنـتـهي الى تالشـي حضـورهم  وسط أمـواج من الـبـر
ـا يتطلب شـهد السيـاسي و االجتماعي .  الريبـة تسود في ا
ـقراطية ـباد الد ان  الـتنازل ب تـلك القوى  و قبـلها اال
 و استـعـادة ثـقـة الـشـعب و رضاه بـالـتـنـميـة االقـتـصـادية و
حتـسـ جـودة احلـيـاة  و مــعـاجلــة أسـبــاب احلـرمـان و ردم
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الـــهـــدنـــة بــهـــدف الـــتـــوصل إلى وقف
إلطـالق الـنــار مــتــفــاوض عــلــيه ودائم
يـشمل الـترتـيبـات األمنـية الـضرورية).
ـــــثـل االحتـــــاد األوربـي في وأعــــــلـن 
أديـس أبــابــا مـــوسى فـــكي أن (نــرحب
بـالهدنة اإلنسانيـة التي أقرتها حكومة

إثـيـوبيـا ووقف األعمـال العـدائيـة الذي
قــررته سـلـطــات تـيـغــراي). من جـانـبه
رأى سـفـير االحتـاد لدى إثـيوبـيا روالن
كــوبـيــا انه (في هـذا االقــتـراح تــوجـهـا
إيـجـابــيـا لـلـغـايـة). وكـتب عـلى تـويـتـر
(يـبدو أن الطـرف متـفقان لـنساعد في

خـــلق ســـيـــاق مالئم حلـل دائم إلنـــهــاء
ـراقــبـون مـا إذا الــنـزاع). و يـتــسـاءل ا
كــــانـت هـــذه الــــهــــدنــــة ســــتــــؤدي إلى
مــحــادثــات وسالم دائم مــا زال يــواجه

الكثير من العقبات.
ويـعــتـقـد ولـيـام دافـيـسـون احملـلل لـدى

مـجمـوعة األزمـات الدولـية في إثـيوبـيا
سـاعدات بدون شروط أو أن (إيـصال ا
قــيـود قـد يـســاعـد أيـضـا في بــنـاء ثـقـة
كـافـية لـتـمهـيـد الطـريق أمـام محـادثات
طاف لـوقف إطالق النار وفي نـهاية ا

للحوار). 

والــقـنـابـل الـفـوســفـوريـة هي أســلـحـة
دني حـارقة يحظر استخدامها ضد ا
لــكـنـهـا لــيـست مـحــظـرة ضـد األهـداف
الــعـســكـريـة بــحـسب اتــفـاق وقّع عـام
 1980 فـي جنـيف.وينص الـبروتـوكول
ــتــعــلق بــأســلــحـة الــثــالث لالتــفــاق ا
ــوقع عـام 1980 تــقـلــيـديــة مـعــيـنـة وا
والـذي دخـل حـيـز الـتـنـفـيـذ في كـانـون
االول/ديـــســمــبــر 1983  عـــلى أن هــذا
الــنــوع من األسـلــحـة مــحــظـور في كل
. ـــدنـــيــ الـــظـــروف ضــد الـــســـكــان ا
واألســلـحـة احلــارقـة مـحــظـورة أيـضـا
ضـد األهـداف العـسكـريـة عنـدما تـكون
.لـــــكن هــــذا ــــدنـــــيــــ قـــــريــــبــــة مـن ا
الـــبـــروتـــوكـــول ال يـــتـــعـــلق بـــقـــنـــابل
الــفـوســفـور األبــيض الـتـي تـســتـخـدم
إلنـتـاج الـدخـان أو لـإلضـاءة. وروسـيا
ـــــوقــــعــــة وأوكـــــرانــــيــــا مـن الــــدول ا
لـلـبـروتـوكول الـثـالث مـنـذ الـعام 1982
(خالل حـقبة االحتاد السوفياتي) فيما
تـحـدة مع حتفـظات وقـعـته الواليـات ا
عام  2009 وفـرنسا مع حتفظات أيضا

عام 2002. 
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واتُـهـمت دول عـدة باسـتـخدام أسـلـحة
حــارقــة في الــســنــوات األخــيـرة مــثل
ـــتــــحـــدة عـــام  2004 في الــــواليـــات ا
الـــــعـــــراق وروســـــيـــــا عـــــام  2018في
سـوريـا.وفي الـسـيـاق اتـهـم الـكـرمـل
اجلـمـعة الـرئيس األمـريـكي جو بـايدن
بـالرغبة في صرف االنتباه عن برنامج
األسـلـحـة الـكـيـمـيـائـيـة والـبـيـولـوجـية
األمــــريــــكـي في أوكــــرانــــيــــا من خالل
تـصـريـحاته بـشـأن احـتمـال اسـتـخدام
روســـيـــا أســـلـــحـــة كـــيـــمــيـــائـــيـــة في
أوكـــرانــيــا.وقــال بــيـــســكــوف انه (من
الــواضـح أن األمــريــكــيــ يــحــاولــون
صـرف االنـتبـاه من خالل التـحدث عن
تـهـديـد روسي مـزعـوم عن الـفـضـيـحة
الـتي سببـتها  بـرامج تطويـر األسلحة
الــكــيــمــيــائـيــة والــبــيــولــوجــيـة الــتي
تحدة في دول عدة أنشأتها الواليات ا

من بـيـنهـا أوكـرانيـا). ويطـلب الـرئيس
الـتركي رجب طيب إردوغـان من نظيره
ــيـــر بــوتــ أن يــكــون الـــروسي فالد
صــــانـع سالم وأن يــــوقف احلــــرب في
. أدلى إردوغان الـذي يـسعى أوكـرانـيـا
مـنـذ مـدة للـتـوسط في مـحـادثات سالم
بـ موسكو وكييف بـتصريحاته أثناء
الــعـودة من قـمــة طـارئـة حلــلف شـمـال
األطـــــلــــسي فـي بــــروكــــسـل.وقــــال إنه

(ســــيــــتـــصـل بــــالـــرئــــيس األوكــــراني
ير زيـلينسـكي وسيتحدث إلى فـولود
بـــــوتــــ خالل االســـــبــــوع اجلــــاري).
واضـاف (يجب أن نقـول لبوتـ عليك
أن تـكـون صـانع اخلـطـوة الـتـي تـتـخذ
مـن أجل الــسالم) أضــاف (عــلــيــنـا أن
ـسـألة). نـبـحث عن طـريـقـة حلل هـذه ا
وتـسعى تركيـا حليفة كـييف والعضو
فـي احلـلـف األطــلــسي لــلــقــيــام بـدور
وســيط في مـحـادثـات سالم وامـتـنـعت
فـي نـــــفس الـــــوقـت عن االنـــــضـــــمـــــام
ــفـروضـة عـلى لــلـعـقـوبـات الــغـربـيـة ا
روســـيــا.وقـــال إردوغــان إنه ســـيــقــوم
ـراجعة نـتائج قمـة احللف مع بوت

وزيـلـينـسـكي. وأعلن احلـلف األطـلسي
اخلـمـيس عن نـشر مـجـموعـات قـتالـية
جـديدة في رومانيا واجملـر وسلوفاكيا
وبـلـغـاريـا وعن خـطة لـتـعـزيـز دفـاعات
قــواته الـكـيـمـيـائــيـة والـنـوويـة. وافـاد
إردوغـان أيـضـا أن روسـيـا وأوكـرانـيـا
تـوصلتـا على ما يبـدو إلى اتفاق حول
أربـع من نقـاط الـتـفـاوض الست وهي
عـــدم انـــضــمـــام أوكـــرانــيـــا لـــلــنـــاتــو
واســـتـــخـــدام الـــلـــغـــة الـــروســـيـــة في
أوكــرانـيـا ونـزع األسـلــحـة وضـمـانـات
أمـنـية. مـؤكـدا ان (أوكرانـيـا دولة ومن
ــسـتــحـيل أن تــقـبل بــنـزع األســلـحـة ا
كـليـا). لكن اجلـانب األوكراني قال إنه

(قـــد يــتـم تــقـــد بــعـض الــتـــنــازالت).
انيـا اجلمعة أنـها ستخفض وأعـلنت أ
بــشـكـل حـاد اعــتـمــادهـا الــكــبـيــر عـلى
موارد الطاقة الروسية باستغنائها عن
واردات الــفــحم بـحــلــول اخلـريف وعن
واردات الـنـفط بحـلول نـهـاية الـعام.من
نـــاحــيــة أخــرى يـــبــدو ان الــعـــمــلــيــة
ـزيد من الـوقت بالـنسـبة سـتسـتـغرق ا
ــســتـشــار ووزيـر لــلــغـاز.وقــال نـائب ا
االقــتـصــاد روبـرت هـابــيك في مــؤتـمـر
(اتـخـذنا خـطـوات أولى مهـمـة للـتـحرر
مـن قبضة الواردات الروسية). وأفادت
وزارة االقـــتــصــاد في بـــيــان بــأنه (من
ـــفـــتــرض أن تـــكـــون واردات الـــنــفط ا

ــانـيــا انــخــفــضت إلى الــروسي إلـى أ
الـنصف بحلول منتصف العام ونهدف
إلـى حتــقـــيق اســتـــقالل شـــبه تــام في
نــهـايـة الـعــام) مـضـيـفــة أنه (بـحـلـول
اخلـريف قد نـصبح مسـتقلـ بصورة
عـامـة عن الـفـحم الـروسي). وقـبل غزو
ـانيـا تـسـتـورد ثلث أوكـرانـيـا كـانت أ
ئـة من فحـمها من نـفطـها بـنحو  45بـا
روســيـا وفــقــاً إلحـصــاءات احلـكــومـة
ــانــيـة.لــكن احلــكـومــة أوضـحت أن األ
(الـشركات التي تـشتري احملروقات من
ــوردين الـروس بـاتت تــتـرك الـعـقـود ا
تــــنـــتـــهـي وال جتـــددهـــا وتــــتـــجه إلى

موردين آخرين).

merajjnu@gmail.com
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األم كلـمة يـعجز الـلسان بـها عن الـتعبـير والعـقل عن التـفكيـر والقـلب عن التفـسير
األم هي الكـائن الـوحيـد الـذي ال يكـفـيه كلـمـات العـالم بـأكمـله كي نـعبـر فـيه عن مدي
 األم كلمة حتمل تعبر عن كلّ شيء جميل في العالم األم حبها وتضحيتها وعطاءها

كلمة حتمل معنى الوفاء واحلنان العطاء والكرم. 
األم هي الـكـنز الـثـمـ في احلـياة األم هـي اجلنـة عـلى األرض األم بـريق في سـماء
الكون إعـجاز من الله هي أقدس معاني اإلنسانية وأعـظم هبات احلياة. الدنيا ال تبدأ
ـوت الدنـيـا تبـدأ في أحـضـان األم وتنـتـهي إذا غابت األم كل بـالوالدة وال تـنـتهي بـا

صفحة من صفحات احلياة تبدأ وتنتهي بكلمة "األم".  
األم تفـتح لـنا اآلفـاق وترشـدنا إلـى دروب احليـاة اخلالـية من الـيـأس عنـدما يـنتـصر
طـر تـهـطل على الـيأس عـلـينـا فـجـوة تبـرق األم في أعـمـاقنـا مـثل سـحابـة مـحـملـة بـا
صـحــراء الـروح فـتــغـدو جـنــة خـضــراء يـانـعــة فـاألم هي الـقــوة في حـالــة الـضـعف

السعادة في حالة احلزن األمان في حالة اخلوف.
األم تمنح  فيـنا اإلحساس بحب احلـياة والرغبة وتـشكل من أشكال الطـاقة اإليجابية
الـتي وهبـها الـله عـز وجل لإلنسـان وذلك حـتى يكـون قادر عـلى مـجابـهة وحتـدي ما

ر به من مشكالت وصعوبات ويؤثر على مشاعره في احلاضر. 
األم هـي حـنـ الـروح في جـو يـقـطــر حـبـا ويـتـفـجـر حـنــانـا  وهي كـازهـرة الـزاهـيـة
تـبـصــرهـا الـعـيــون وتـشـمــهـا األنـوف مـهــمـا كـانت خــافـيـة في أوراق الــغـصـون بـ

األشواك وهي يجدد نور نفوسنا و يضيئ دروبنا في احلياة.
عنى وجود نبع األغزر  األم هي النافـذة االتى تفتح آفاقًا واسعة فى احلياة تشكل ا
اإلنـسـان وحلــيـاته ومـصـيــره وأمـله بـاخلـلــود فـاألم هي أعـظم صــورة صـنع الـله في
اخلـلـق عـلى األرض وهي فـي كل حـقل من حــقـول احلــيـاة وفي كل

حديقة من حدائق احملبة واحلنان.
األم عالمــة الــصــدق والـوفــاء واإلخـالص األم صـادقــة في
مـحبـتها لـفلـذات كبدهـا واألم مخـلصـة في تعامـلهـا معهم
ا رجوة ألوالدها  واألم تسـعى دوما إلى حتقيق األهداف ا
فـيــهـا من اخلـيـر والـسـعـادة واحملــبـة فـاألم نـبض الـرحـمـة

واحلنان.  
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اخلــيــارات احملــدودة الــتي تـمــتــلــكــهـا
الــعــواصم رغم حتــالــفــهــا الـوثــيق في
مـواجـهـة مـوسـكـو.وخالل لـقائـه رئيس
اجملــلس االوروبـي شـارل مــيــشــال أكـد
بـايدن أن "أهـم ما يـنبـغي علـينـا القـيام
بـه في الـغـرب هـو وحـدة الـصف.وحـذر
ـــيـــر مـن أن الـــرئـــيـس الـــروسي فـالد
بـوتـ كان يـراهن على انـقسـام احللف
األطـــلـــسي فـي وقت تـــعـــمل الـــواليــات
ــتــحـدة واالحتــاد األوربي واحلــلــفـاء ا
عـلى تعزيز الـعقوبات عـلى روسيا على
خـلفيـة هجومهـا العسكـري.وقال بايدن
إن (بــوتــ يـفــضل مــواجــهـة  30دولــة
مـــســـتــقـــلـــة عــلى مـــواجـــهــة  30دولـــة
مـوحدة) متـعهدا (الـسعي لوحـدة تامة
وقـراطـيات الـكـبرى). وكـامـلة بـ الـد
ــــــعـــــــزل عـن الـــــــدعم وحـــــــتـى اآلن و
اخلـطـابي حلـكـومـة الـرئيـس األوكراني
ـيـر زيـلـيـنـسـكي فـإن الـوحـدة فـولــود
الـغربيـة جتلت من خالل سـياسة فرض
الــعــقـوبــات.وفــرضت كل من واشــنـطن
ولـنـدن وبـروكـسل عـقـوبـات اقـتـصـادية
عـلى روسـيـا وسـارعت في نـفس الوقت
إلـى إرســال شــحــنـــات من الــصــواريخ
ــضــادة لــلــدبــابــات والــطــائــرات إلى ا
ـدافــعـ عن أوكـرانـيـا.غـيـر ان الـدول ا
األوروبـيــة الـكـبـرى لم تـتـخـذ إجـراءات
تـــســتــهـــدف إمــدادات الـــغــاز الــروسي
خشية تداعيات على أمن الطاقة لديها.

الــســـابق الــذي ادعى ان االنــتــخــابــات
مـزورة. وكــان سـكـافـيـنـو يـديـر وسـائل
الـتواصل االجتماعي لـترامب ويتواجد
مــعـه في الــبــيت األبــيض عــنــدمــا بــدأ
اقـتحـام مبـنى الكـابيتـول وفقـا للـجنة.
أمـا نافارو الذي أصدر بـيانا يشير إلى
ــتـــثل الســتـــدعــائه فـــقــد عــاد أنـه لن 
لـيـزهـو في أحـاديث إعالمـيـة بدوره في
إدارة جـهود حملة ترامب إللـغاء نتيجة
ــوافـــقـــة عــلى االنـــتـــخــابـــات.وتــمـت ا
اســتــدعــاءات بـانــون ومــيـدوز مـن قـبل
مــجــلس الــنـواب بــكــامل هــيــئـتـه لـكن
وزارة الـعـدل لم تتـابع حـتى اآلن سوى
مـقاضـاة بانـون الذي يـواجه اآلن تهـما
ــتـوقع أن جــنـائــيـة فـي احملـاكم. ومن ا
تــبــدأ جلـــنــة الــتــحــقــيق في أحــداث 6
كـانـون الـثاني/يـنـاير الـعـمل عـلى ختم
ـقـبـلـة عـلـما الـتـحـقـيق في األسـابـيع ا
انــهــا تــسـتــعــد لــتـحــديــد نــتـائــجه في
قرر عقدها جـلسات استماع عامة من ا
جنـح الــرئــيس جــو فـي أيــار. الى ذلك 
بــــايـــدن في إظـــهــــار وحـــدة صف بـــ
الـعديد من القادة الغربي في مواجهة
الــغـزو الــروسي ألوكـرانــيـا خالل ثالث
قـــــمم شـــــارك فــــيـــــهــــا فـي بــــروكـــــسل
اخلـــمــيس.لـــكن الـــنــتـــائج الــعـــمــلـــيــة
ــتـتــالـيـة مع احملــدودة لالجـتــمـاعـات ا
االحتـــــــاد األوربـي وحــــــلـف شـــــــمــــــال
االطـلسي ومجموعـة السبع أكدت على

اإلدالء بـشهـادتيـهما.وقـال محـققون إنه
ـدير الـتـجـاري الـسابق ( اسـتـدعـاء ا
بـيتر نافارو ونائب كبير موظفي البيت
األبــيض دان سـكـافــيـنـو لـلــمـثـول أمـام
جلـنة الـكونـغرس الـتي حتقق فـي تمرد
 6كــانـون الـثــاني/يـنـايــر إال أنـهـمـا لم
يـحضرا). وكشفت اللجنة التي يرأسها
وقراطي وآخر جـمهوري إنها نـائب د
سـتـجـتـمع اإلثـنـ لـلـنـظـر فـي تـوصـية
الحـقـة مـجـلس الـنـواب لـلـمـسـؤول

السابق بتهمة ازدراء الكونغرس.
 «d c  qOFHð

ويُـنـظـر إلى هذا الـقـرار عـلى أنه إجراء
شـكـلي ألن الـلـجـنـة مـوحـدة فـي هـدفـها
ـتمـثل في تفـعيل مـذكرات االسـتدعاء ا
وســبق أن طـلـبت شـهـادة مـارك مـيـدوز
ـسـاعــدين الـبـارزين وســتـيف بـانــون ا
ـــســـؤول الــســـابق لـــتـــرامب وكـــذلك ا
بوزارة العدل جيفري كالرك.وسيصوت
مــجـلـس الـنــواب الـذي يــسـيــطـر عــلـيه
ــوقــراطـيــون بــعــد فـتــرة وجــيـزة الــد
إلحـالـة نـافـارو وسـكـافـيـنـو عـلى وزارة
الـعـدل لـلـنـظـر في االتـهـامـات.وفي حال
ـضـيـا عدة ادانـتـهـمـا من احملتـمل أن 
أشــهــر في الـســجن.واقــتـحم اآلالف من
أنـصـار تـرامب مبـنى الـكـابـيتـول الـعام
صـادقة على نع ا ـاضي في محاولـة  ا
فـوز الرئيس جو بايـدن في االنتخابات
الـــرئــاســيـــة بــتـــحــريض من الـــرئــيس
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شـرعيـة دوليـة وطموح أفـغانـستان في
أن "تـصبح عضـواً محترمـاً في مجتمع
). مـن جهة اخرى يبحث مشرعون األ
أمـريـكيـون يحـقـقون في اقـتـحام مـبنى
الـــكــابــيــتــول عــام  2021تـــوجــيه تــهم
جــنــائـيــة إلثـنــ من حــلـفــاء الــرئـيس
الــســابق دونــالــد تــرامـب لــرفــضــهــمـا

ــشـتـرك لـالتّـحـاد األوربي في الــبـيـان ا
إنّــهم (يــطــالــبــون احلــركــة بــأن تــعـود
بـصورة عاجلة عن الـقرار الذي اتّخذته
ـدارس الثانوية في وجبه ا وأغـلقت 
وجه الـفـتيـات األفغـانـيات) مـحذّرة من
أنّ (عــــدم الـــتــــراجع عـن هـــذا الــــقـــرار
سـيقوّض آمـال احلركة بـاحلصول على

{ واشــنــطن (أ ف ب) - نــاشــدت ست
ـتـحدة دول غـربـيـة بـيـنهـا الـواليـات ا
حركة طالـبان العودة في بـيان مشتـرك 
عن قرار إغالق مدارس البنات الثانوية
تحدة في أفـغانستان.وقالت الواليات ا
وبـريـطـانـيـا وفـرنـسـا وإيـطـالـيـا وكـندا
ـمـثّل األعـلى والـنـروج بـاإلضـافـة إلى ا
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اثــنــ في الــثــمــانــيــنــيــات مـن الــقـرن
ـــاضي كـــمـــا نــشـــرت لـه صــحـــيـــفــة ا
(تشرين) السورية ثالث مقاالت وتوقف
هــو بـعــدهـا عن الــنـشــر لـلــجـوئه إلى
سـوريا بـعد االحـتالل وكانـت العـقيدة
واألفــكـار الـسـيــاسـيـة لـلــصـحف الـتي
عـمل فيهـا متعـددة االجتاهات: يـسارية
ـيـنـية ولـيـبـراليـة وقـومـية نـاصـرية و

وبعثية وبعضها رسمي.
ومـــرة تـــلـــقـى عـــرضـــاً من الـــســـفـــارة
الــروسـيــة في بــغـداد في ثــمـانــيـنــيـات
اضي لـكـتابـة مـقال يـقـارن ب الـقـرن ا
ــاركــســيـة وإلــغــاء الــعــمـال كــطــبــقـة ا
وحتويلهم حسب نظرية العمل لصدام
حـــســـ إلـى مـــوظـــفـــ لـــنـــشـــره في
الـبـرافـدا أو األزفسـتـيا واتـصل بـوزير
اإلعـالم الـراحل لـطـيف نـصـيف جـاسم
ـوضـوع فـرحب بـالـفـكـرة ولـكنه حـول ا
امــتـنع عن تـقـد أي تـفــسـيـر لـنـظـريـة
الـعـمل لـصدام حـسـ فلـجـأ إلى وكيل
الـوزارة حـينـهـا الشـاعـر حمـيـد سعـيد
عـارضـاً علـيه األمر وخـشيـته من ركوب
مـا يـعده مـغـامرة فـاقـترح عـليـه سعـيد
لـقـاء الـدكـتـور الـيـاس فـرح في الـقـيادة
الـقومـية وكـان فرح يـعد مـنظـر البعث
واتــصل به فـعالً وحــدد له مـعه مـوعـداً
وذهـب إلـيه لـكـنه بـدل أن يـنـجـده بـرأي
قـال له: "نـحن في الـقـيـادة نسـتـفـيد من
مـقاالت تـنشـرها صحـيفـة العراق وانت

ال حتتاج إلى رأي آخر".
وأخـــبــرني عـــارف مــرة أنه نـــشــر في
صـحـيـفـة االشـتراكـي القـبـرصـيـة مـقاالً
حـمل عنوان "رئـيس منحـاز حلركة عدم
االنـحـيـاز" في الـعام 1982 وكـان رئيس
احلــركـة آنــذاك هـو الــرئـيس الــكـوبي
فـيدل كاسـترو الذي أظهـر انحيازاً إلى
إيــــران خالل حــــرب اخلـــلــــيج األولى
فأرسل كاسترو مبعوثا إلى بغداد بعد
ــقـال بــيــومـ الــتـقى الــرئـيس نــشـر ا
صـدام حس وتلـقى عارف اتصاالً من
بــغـداد نـقـل له حتـيـات الــرئـيس صـدام

قال. وشكره على ذلك ا
وامـتدح الرئيس الـراحل صدام حس

ـــواضـــيع ـــنـــاســــبـــات ا فـي بـــعض ا
الـسـيـاسيـة الـتي كان يـطـرحـها مـظـهر
عـارف فـي صـحـيـفـة (الـعـراق) الـكـرديـة
واألسـلوب الذي كان يـتبعه آنذاك في
الـكتـابة وذلك عـندمـا زار مقـر صحـيفة
ناسبة عيد الصحافة والتقى الثورة 
كـــادرهــا الـــصــحــفـي واإلداري وعــمــال
مـطـبـعـتهـا ونـقل الـتـلفـزيـون تـفـاصيل
نع اعتقاله تـلك الزيارة ولكن ذلك لـم 
واسـتـدعـاءه لـلـتـحقـيق فـي دائرة األمن

وبـتـفصـيل اخـر   يـستـنـتج البـاحـثان
مـحـمد مـنـذر جالل ولـيث سالم يوسف
ان اعــادة تـشـكـيـل االدوار يـتـمـاهى مع

عشر مؤشرات هي:-
- ان تـشكيل االدوار مـوجّه ازاء قضايا
مــعـيـنــة   وقـد يـتـولــد عـنه رد فـعل او
ســـلـــوك مـــخـــتــلـف عن ســـلـــوك الــدول

االخرى بغية حتقيق مصالح عليا . 
- مـع تـنـوع  االدوار قـد تــأخـذ  طـابـعـاً
تـنـافـسـيـاً او صراعـيـاً  كـمـا هـو احلال
بـ ايـران والـسعـوديـة    او تعـاونـياً
ـصري عـلى غرار الـتعـاون السـعودي ا
 او قـد يـكـون دور وساطـة عـلى قـياس
الــدور الـتــركي  او دور الـتــابع   كـمـا
هـو حـال الدور االوربي في الـعالقة مع

تحظة االمريكية  الواليات ا
•ان الـقوى الـفاعـلة في الـشرق االوسط
الــتـي هي بــأدوار واضــحــة   ايـران  
تـركـيا   الـعراق  الـسعـودية  مـصر 
وقـد اهــمل الـبـاحـثـان  الـدور الـسـوري
رغـم ان ســــــــوريـــــــــا ذات دور وازن في
الـصراع الـعربي االسرائـيلي وتـنطبق
يـزات جغرافـية اسـتراتيـحية عـليـها 
وقــد  انـــحــســر هــذا الــدور  مــنــذ عــام
 2011 بـــعـــد افــــراط اقـــلـــيـــمي ودولي
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- ان اعـادة تشكـيل االدوار يخضع الى
دوافـع ذاتـيـة ومــوضـوعـيــة عـلى غـرار
ـــا يـــســـمى مـــاحـــصل مـن تـــاثـــيــرات 

بالربيع العربي 
- ان مــشـروع الـشــرق الـوسط اجلـديـد
هـــو في واقع االمــر مـــشــروع امــريــكي
اســتــعـــمــاري تــمــتــد ذيــوله الى عــهــد
الـرئيس االمريكي االسبق جورج بوش
االبـن  وكـانت داعـيــة نـشــطـة له وزيـرة
اخلــارجــيــة االمــريــكــيــة انــذاك كــونـدا

رايس  . 
- ان بــيـئـة الـشـرق الـوسـط بـيـئـة غـيـر
مـسـتـقـرة فـقـد شهـدت مـتـغـيـرات حادة

ومتسارعة وتقلبات وتبادل باالدوار 
•مـازالت اغـلب االدوار تـخـضع لـلـنـفوذ
ـــــوالــــيــــة االمـــــريــــكي فـي الــــنـــــسخ ا
لــواشـنـطن واخـرى  في اطـار الـسـعي
ألدوارٍ بـعيدا عن هـذه الهيـمنة كـما هو
احلــــال في الــــســــيــــاســـة االيــــرانــــيـــة
بــالــتـمــاهي الــســيـاسي واالقــتــصـادي
والــعـســكــري مع الـنــفـوذيـن الـصــيـني

والروسي 
- ان مـنطقة الشـرق االوسط مهمة جداً
ـا تـمـتـلك مـن ثـروات طـبـيـعـيـة دولــيـا 
ومـوقع فـي قـلب الـعـالم وكـونـهـا سوق

الالزمة  ان جتد فرصاً للنمو الطبيعي
وبـــتـــوضــيـح اكــثـــر   اشـــغـــالــهـــا عن
اســتــحـقــاقــاتــهـا حتت وطــأة مــخـاوف
زيد من وصـدامات متـكررة  وتصـنيع ا
ــشـاكـل لـهــا  وهـكــذ تــكـون الــفـوضى ا
تـوزنـاً بـنـسـخـةٍ (نـيـو) ال تـضع حـدا اال
نطـقة ويكـون التشرذم لـتطلـعات دول ا
ـوقف مع احـتمـال ذهـاب االمور سـيـد ا
زيـد من الوهـن   ويبـقى الوضع الـى ا
رهن رسـم خريـطة نـفوذ اوسع لـلمـاكنة
تـاح في هذا الـشان االسـرائـيلـية لـكن ا
لن يـكون مجرد نزهةٍ اذا اخذنا بحقيقة
ـقاومـة فـلسـطـنيـاً  وتأرجح اسـتـمرار ا
الــقـوة االسـرائــلـيـة عــلى طـاولـة تــغـيـر
قــواعــد االشــتــبـاك وهــو يــتــبــلـور االن
قـابل الـذي دفع  االسـرائلـي بـالـردع ا
ــفــتــوح عـن الــتــلــويح الـى االحــجــام ا
بــالـقــوة  ثم من يــسـتــطـيع ان يــضـمن
اسـتمـرار التـطبيع بـالصـفقـات اجلارية

االن.
الـــبــاحـــثــان تــنـــاوال ايــضـــاً مــوضــوع
الــظــاهــرة  االقــلــيــمــيــة اجلــديـدة  اي
مــحـاولــة اعــادة تـشــكـيل أدوار الــقـوى
ـتـغيـرات التي االقـلـيمـية لـتـتواءم مع ا
حــصــلت فـي الــســيــاســيــة اخلــارجــيـة
لـلقوى الفاعـلة  فضالً عن االزمات التي
ـنـطـقــة وبـاتت تـدعـو حلل حــدثت في ا
تحدة قـوى عظمى مـتمثلـة بالواليـات ا
االمـريـكـيـة وقـوى دولـيـة اخـرى تـمـتـلك
قــــدرات عــــســـكــــريــــة   اقـــتــــصــــاديـــة
ــكـنـهــا من لـعب ـا  وتــكـنــولـوجـيــة 
ي ادوار فـي اطار الـبـحث عـن نـفوذ عـا
اضــــافي لــــهــــا لــــكن الــــبــــاحــــثـــ
اسـتسلمـا للحتـميات من دون قراءة
احـتـمـاليـة لـها عـلى غـرار مـا حصل
فـي االنــــــكـــــــفــــــاء االمـــــــريــــــكـي من
افــغـانـسـتـان بــعـد عـشـرين عـام  من
احـتالله   امـا في الـسرد الـتـاريخي
 يـــرى الــبـــاحــثـــان ان احــداث  ـ11ـ
ايـــلـــول عــام 2001ادت الـى حتــوالت
كـبـيـرة في سـاحـة الـعالقـات الـدولـية
بــعــد ان اتــخـذت االدارة االمــريــكــيـة
انــذاك جــمــلــة قــرارات ادرجــتـهــا في
اطــار تـفــعـيل حــمـايـة االمـن الـقـومي
تـحدة االمـريكـية فـاحتلت لـلواليـات ا
افــغـانـسـتـان  وغـزت الـعـراق في اذار
 2003 سـعيـاً الى اعادة تـرتيب اوراق
ـتغـيـر الذي ـنطـقـة احلـيويـة  ا هـذه ا
ـــــــزيــــــــد من الــــــــكـــــــوارث احــــــــدث ا
ــواجـهـات بــالـنـســخـة الـعــسـكـريـة وا
وتـصـفـيـة حـسابـات وايـجـاد مـحـطات

نفوذ على اساس امالءاتٍ فحسب. 

نطـقة بـتناول احملـركات الـدوليـة ازاء ا
ثالثـة عناوين (التنافس   امن الطاقة 
حـروب بالنيـابة   التحـالفات) وتضمن
الــكـتــاب مـواضـيع تــتـعــلق بـتــأثـيـرات
الـقـوى الـدولـيـة علـى القـوى االقـلـيـمـية
والـــــتــــطـــــرق في ذلـك  الى الـــــواليــــات
ـتحدة االمريكية   االحتاد االوربي   ا
روسـيا االحتادية الص الشعبية . ان
مـايشفع لـلقيـمة التـحليـلية الـتي تطرق
الــيـهــا الــبـاحــثـان انــهــمـا لم يــكــتـفــيـا
ا جتاوزه الى  االدوار بـالتوصـيف وا
ـستقبـلية انطالقـا من الوضع السائد ا

في اربعة مشاهد:- 
WKŽU  …u

شهـد الراهن  باالعتماد - اسـتمرارية ا
عــلـى مــدى قــدرات الــقــوة االقــلــيــمــيــة
الــفـاعــلـة عــلى الــصـمــود في مـواجــهـة
ـــؤثــرة  في الـــتـــغــيـــرات والـــعـــوامل ا

سياساتها الداخلية واخلارجية
- تـزعم احـدى الـقـوى االقـليـمـيـة قـيادة
االقـــلـــيم  اي ان يـــقـــوم الـــتـــوازن  في
الـــشـــرق االوسط عـــلى فـــكـــرة الـــدولــة

احملورية
- حتـقـيق التـوازن االستـراتيـجي  على
اســاس انـــكــفــاء هــذا الــتــوازن وجــعل
ـنطقـة محطـة نفوذ اميـريكيـة خالصة ا
بـأدوات عـربـية اسـرائـلـية لـكن تـكـاليف
ــــســـتـــطـــاع ذلك بــــاهـــظـــة ولــــيس بـــا

االستمرار فيه
ـعـنـى ابـقاء - سـيـنـاريـو الـفـوضى .  
ـنـطقـة حتت  خلـيط من فواعل الـتأزم ا
لـكي التلتفت دولها الى االسبقيات

يـتضمن الكـتاب خمسـة  فصول  بأثني
عـشـر مـبـحث  اول الـفـصـول تـمـهـيـدي
واالربــــعـــة االخـــرى تـــنــــاولت الـــقـــوى
االقـليمـية من خالل تـصنيـف   القوى
االقــلــيــمــيــة الـعــربــيــة واالخــر الــقـوى
االقـليـمـية غـير الـعربـية (ايـران تركـيا
اســـرائــيـل) كــمـــا يــتـــضـــمن الــكـــتــاب
مـــخـــرجــات الـــبـــحث في هـــذا الـــشــأن
وتــوصــيـات خــلص الــيـهــا الــبـاحــثـان
ألعـانة توجـهات السيـاسي الـعراقي
عنيـ بالتعاطي مع اوضاع والـعرب ا
ـؤلـفان عن ـنـطـقـة.  تـفـصـيالً اجـاب ا ا
مــفــهــوم االقــلـيـم والـقــوى االقــلــيــمــيـة
اجلـديدة واالمن واهمـية منطـقة الشرق
االوسـط ثم اوضــاع الــعــراق بــعــد عـام
  2003 فـي ثالث جــــوانب  االهـــمــــيـــة
االسـتراتيجيـة للعراق   محددات دوره
  تـداعيات ااالحـتالل االمريكـي للعراق
 وتــوقـــفــا  عــنــد الــدور الــســعــودي  
مـقوماته واالستراتيجية التي يعتمدها
ومـحدداتهـا   وتناوال جـمهوريـة مصر

ـــنــــهج ابــــعــــربـــيــــة عـــلـى ذات ا
ـقومات  الطبيعـة االستراتيجية ا
واحملـــددات    وبـــاالنـــتــقـــال الى
الـقـوى غـيـر الـعـربـيـة  وعلى ذات
الــســيــاق تـطــرق الــبــاحــثـان الى
ايــران بــعــد عـام   1979وتــركــيــا
واســرائـيل  لـلــسـنـوات الــواقـعـة
بـــــــــ عـــــــــامي  2003 و  2016
بـعـدها   الـتركـيـز على اسـباب
اعـــــــادة تـــــــشــــــــكـــــــيل االدوار  
ودوافــعــهـا   وضــعف  وازمـات
اداء الـنظـام السـياسي الـعربي 
كــــمــــا لم يــــهـــمـل الـــبــــاحــــثـــان

وحـــدهـــا  اوضــاع مـــنـــطــقـــة الـــشــرق
االوسـط مازالت عـصيـة عـلى االنسـياب
كن ان تـتأسس عـليه الـطبـيعي الـذي 
اسـبــقـيـات تـخـدم تـطـلـعـاتـهـا في االمن
والـتــنـمـيـة ووضع اولـويـات مـشـتـركـة
ومـواكبـة فرص الـسالم بشـروط العدل.
لـقـد هيّـمنَ علـيـها الـتوتـر مـنذ  بـدايات
اضي وظـلت هكـذا لم يغـادرها الـقـرن ا
ــة ـــؤ الـــشـــد الــســـيـــاسي واالثــمـــان ا
الـبـاهـظـة حتت وطـأة بـيع وشـراء عـلى
ايـــقــاع اتـــفــاقــيـــة ســايـــكس بـــيــكــو  
ـيـت   اولى ومـحـصالت  حـربـ عـا

وثانية  . 
لـقـد توارثـها عـدم االستـقرار  ولم تـفلح
اغلب دولها ان تشق طريقها بضمانات
الـنمـو الـطبـيعي مع هـامش متـجدد من
اخلـــصـــومـــات وقـــائـــمـــة طــويـــلـــة من

النزاعات الدموية في اغلبها. 
ان الـسؤال الذي يستحق الطرح  هنا 
ـنطـقة في دوامات مـا الذي جـعل هذه ا
ـاذا ـزمن   و مـن االعـتالل الـبـنــيـوي ا
لت انـخـرطت  فـي مشـاكـل مـعقـدة   عـطـَّ
ـزيـد من تــطـلـعــاتـهــا الـتـنــمـويـة  مـع ا
ـــطــبــات والــطـالسم الــتي رافـــقــتــهــا ا
لـتـجـعل منـهـا مـوطن مـتغـيـرات حادة 
ـؤلـفات بـعـضـهـا خـرافي  ومـع كـثـرة ا
الـتي تنـاولت معـضالتـها يظـل بعـضها
بـخصوصية حتليلـية وازنة منها كتاب
(الـقـوى االقـلـيمـيـة الـفـاعلـة في مـنـطـقة
الـشرق االوسط ـ اعادة تـشكيل االدوار)
ـيـ الدكـتـور محـمد لـلـباحـثـ االكاد
مــــــنــــــذر جـالل ولــــــيث سـالم يــــــوسف
اجستير بالعلوم احلاصل على درجة ا

السياسية من اجلامعة العراقية. 
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بغداد

قـضى الصـحفي العـراقي مظـهر عارف
في مـديـنـة أنـطـالـيـا الـتـركـيـة التـي قدم
إلــيــهــا من مــغـتــربه األمــريــكي لــزيـارة
بــعض أصـدقــائه ودفن في مــقـبـرة في

دينة التركية بعيداً عن وطنه. ا
ـــــــعــــــروف عن عــــــلـى الــــــرغـم من أن ا
الـصـحـفي الـرائـد مـظـهـر عـارف أنه من
أبـناء مـحافظـة البـصرة إال أنه ولد في
ــنـطـقـة الـكـرخ في احلي الـعـام 1939 
ــعـروف بـاسم الـسـوق اجلـديـد وبـدأ ا
ـدرسـة التي الـدراسـة االبـتـدائـيـة في ا
كـانت مديـرتهـا ابنة عـمته بـدرية زوجة
الـضابط القومي ناظم الطبقجلي الذي
أعــدم مع مــجــمــوعــة من الــضــبــاط من
زمالئه بتهمة التآمر إلسقاط النظام في
عــهـد الـزعــيم عـبــد الـكـر قــاسم قـائـد
ثـورة الرابع عـشر مـن تموز  1958التي
لـكي بـتـعـاون وثيق اسـقـطت الـنـظـام ا
بـ تنـظيم الـضبـاط األحرار واألحزاب
ـوقـراطـيـة والـلـيـبـرالـية الـوطـنـيـة الـد
والـقــومـيـة واحلـزب الـشـيـوعي وحـزب
ـوقراطي ـال مصـطفى الـبـرزاني الد ا
الــكـردســتــاني وبـعـض الـشــخـصــيـات
ـسـتـقـلـة وإقامـة أول نـظـام جـمـهوري ا
فـي الــعـراق 1958 وعـــنــدمــا وصل إلى
الــصـف الــثــاني االبــتـــدائي انــتــقل مع
عـائـلـته إلى مديـنـة الـبصـرة بـطلب من
والــده الـذي كــان مـديــراً إلطـفــائـيــتـهـا
وكـان عمه نـائبـاً له ويسـكن في الطابق
ــديــنـة ــبــنى وفي تــلك ا الــثــاني من ا
واصـل الـــدراســة وتـــعـــرض مـع أعــداد
كــبـيـرة إلـى الـطـرد عــنـدمـا انــتـقل إلى
ـتـوسـطـة بـسـبب مـوجـة من الـدراسـة ا
االضـرابـات الـطالبـيـة الـتي عـمـت مدن
الــعـراق كـلـهـا ضـد احلــكـومـة وشـمـلت
ـــدارس اجلــــامـــعـــات والــــكـــلــــيـــات وا
ـتوسـطة والـثانـوية في خـمسـينـيات ا
ـــاضي وقـــد عـــاد الـــطـــلـــبــة الـــقـــرن ا
ـــفـــصـــولــون إلـى مــقـــاعـــد الـــدراســة ا
ـسـائـيـة بـعـد الـثـورة ولـكن عـارفـاً لم ا

يدخل اجلامعة بسبب  ظروف معينة.
عــنــدمــا وصل وعــائــلــته إلى الــبــصـرة
قــــادمـــ مـن بـــغــــداد كـــانت األمــــطـــار
ـسـتمـرة في يـوم وصولـهم قـد أغرقت ا
ــديـنـة الــواقـعـة في أقــصى اجلـنـوب ا
كــمـا أخــبـرهـم بـذلك ســائق الـتــاكـسي
الـذي نقلهم إلى مقـر عمل والده وسكنه
في الـشـارع العـام الرابط بـ مـنطـقتي
ة التي انتقلوا الـعشار والبصرة القـد
لـلـسكن فـيهـا في وقت آخر ودخل إلى
ـسـماة نـطـقة ا وفـقـيـة في ا مـدرسـة ا
ــنـطـقـة الــسـيف تـلـمــيـذاً في الـصف
وفقية من الثاني وكان معظم تالمذة ا
الـفـقـراء وكـان فـيـهـا تالمـيـذ مـن أبـناء

ــزارع والــبـســاتـ الــتــجـار ومالكي ا
وكــان بـيـنــهم اثـنــان من أبـنـاء عــائـلـة
الـصـبـاح الـكـويـتـيـة في اإلمـارة الـتي
كـــانت حتت الـــنـــفــوذ االســـتــعـــمــاري

البريطاني.
الــتـلــمــيـذ نــاصـر الــذي كـان يــشـاركه
اجلـــلــوس عــلى الـــرحــلــة الـــدراســيــة
نــفــســـهــا صــار رئــيــســاً لــلــوزراء في
الـكـويت في عـقود أخـرى بـينـمـا ع
الــتــلـمــيــذ بــدر مـديــراً عــامـاً لــشــرطـة
الـكــويت وكـان مـحـمـد الـصـبـاح والـد
بـدر ونـاصـر أول وزيـر دفـاع لـلـكويت
بـعد إعالن استقاللها مطلع ستينيات
الـــــقــــــرن الـــــعـــــشــــــرين وتـــــوفـي في
الـثمانينيات من القرن العشرين وكان
نـاصـر وبدر من أقـرب أصدقـائه وكان
بـدر أكبر سنـاً منه ومن ناصر ويدرس
فـي الصف الـثـالث مع أخـيه طه الذي
أصـبح صـحـفيـاً فـيـما بـعـد وصـديقه
الــشـخـصي وعـنــدمـا زار طه الـكـويت
مع وفـد صـحـفي اتصل بـبـدر هاتـفـياً
بـــعــد ســـنــوات طــويـــلــة وطـــلب مــنه
بـإصرار البقـاء معه في الكويت إال أنه

رفض العرض.
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في طـريقه هـو وعائـلته إلى حـيث مقر
عـمـل والـده شـاهـدوا جـنـوداً انـكـلـيـزاً
وهـنوداً وسيـخاً يتـوزعون في الشارع
ـمـتـد من مـحـطـة القـطـار في مـنـطـقة ا
ـعقل وحتى دائـرة االطفاء وقال لهم ا
سـائـق الـتـاكـسي إن هـنـاك جـنـوداً من
الــهـنـود ولـكـن عـددهم أقلّ من الـروس
والـبـولنـديـ في السـوق الـتي  حتمل
اسـم ســوق الـــهــنـــود الــتي تـــبــاع في
ــتـعـددة الــتـوابل الـهــنـديـة فــروعـهـا ا
البـس واألحـذية ـنـزلـيـة وا والـسـلع ا

درسية وغيرها. واللوازم ا
كـانت الـبصـرة تـضم أعـراقاً مـخـتلـفة
في تـلك السنـوات القليـلة التي مضت
ـيـة الـثـانـية عـلى انـتـهـاء احلـرب الـعا
ضــد الـنـازيـة واالنـتــصـار عـلى دولـهـا
ـــعــــروفـــة بــــدول احملـــور األســــاس ا
ـــانــــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وكـــانـت تـــضم أ
والــيــابــان وكــان فــيــهــا الــكــثــيــر من
الـــيــهـــود الــعــراقـــيــ والـــكــثـــيــر من
الـسـعـوديـ والـكـويـتـيـ خـصـوصاً
والـعـمانـيـ والقـطـري واإلمـاراتـي
والـبحرينـي وكانت احلركة الـعمالية
نـاشــطـة ضـد احملـتـلـ الـبـريـطـانـيـ
وكــان نـوري الـســعـيــد رئـيس الـوزراء
ـزمن يـرسل قـوات الـشـرطة الـعـراقي ا
ـنـامـة لـقـمع الـسـيـارة (الـنـجـدة) إلى ا
ـتـظاهـرين ويرسل مـحـققـ امنـي ا
عـتقـل كـما عـراقيـ لـلتـحقـيق مع ا

كــان هـنــاك عـدد كــبـيــر من األرمن وعـدد
كـبير أيضا من اإليـراني الذين كانوا
يـسـكـنـون في مـنـازل أغـلـبـهـا يـسـتـخـدم
لـــبـــيع احلـــشـــيــشـــة وشـــرب الـــبـــابــور
ـــتـــعــة من وألغـــراض اجلـــنس وزواج ا
اإليــرانــيـات والــسـمــســرة وفي كل يـوم
ـــواطــنـــون الـــســود من خـــمــيـس كــان ا
األصـول الصـوماليـة واإلفريقـية األخرى
ـارسـون طـقوسـهم اإلفـريقـيـة ويرقص
بـعضهم على صوت الـطبول وسط حشد
ـشـراق الـذي يـقـيـمـون مـن أهـالي حي ا
ـة ويـصـبـحون فـيه فـي الـبـصـرة الـقـد
ـشاهدين خـطرين إلى حـد يهدد حـياة ا
مـن راقص أو أكثـر من الراقـص الذين
يــــخــــرج من أفــــواهــــهم ســــائل أبــــيض
ويــسـقط بــعـضـهم عــلى األرض مـغــمـيـاً

عليه.
كــانت شــركــات الــنـفـط األجـنــبــيــة دولـة
داخل الـدولـة الـعراقـيـة وكـثيـراً مـا أعلن
عـمـالـهـا االضراب عـن العـمل احـتـجـاجا
ـعــامـلـة عــلى الـفــصل الـكــيـفي وســوء ا
وانـخفاض مستـوى األجور وعدم توفير
بـــدالت عـــمل لـــلـــعـــامـــلـــ واخلـــدمـــات
رضية وإجازات الـصحية واالجازات ا
الـعـمل وغيـرهـا وكان هـنـاك اتفـاق ب
عـمـال الـنـفط في كـركـوك والـبـصـرة على
إعالن اضـرابات مشتركة وكان مثل هذا
االتـــفــاق مـــوجــوداً بـــ عـــمــال الـــنــفط

العراقي واإليراني كذلك.
ــتــوسط كــان مــظــهــر عــارف في األول ا
عــنـدمــا نـشـرت لـه صـحـيــفـة (الــبـصـرة)
قـصة قصيرة وبعـدها نشرت له قصصاً
عـدة واحدة مـنهـا في صحيـفة ال يـتذكر
اسـمـهـا في بـغـداد وكـتـب عـارف رسـالة
إلى الـعالمة الـدكتـور مصـطفى جواد رد
عـلــيـهـا وبـعث له بـإحـدى تـلك الـقـصص
نشورة له في الصحيفة البغدادية.كان ا
مـــظـــهـــر عـــارف يــقـف يــومـــاً في رأس
الـزقاق الذي يقيم فيه مـع عائلته عندما
تـوقــفت امـامه إحـدى سـيـارات الـشـرطـة
ونـزل مـنهـا ضـابط وطـلب منه الـصـعود
ـديــر شــرطـة إلــيــهـا ألن والــده اتــصل 
ـدينة وطلب منه اعتقاله بسبب إحدى ا
الـقــصص الـتي نـشـرت له في صـحـيـفـة
(الـبـصـرة) ألنـهـا مـوجـهـة ضـده لـزواجه

من امرأة أخرى حسب زعمه.
خـالل رحــــلــــته الـــــطــــويــــلــــة فـي عــــالم
الصحافة التي تمتد الى أكثر من ست
عــامــاً عــمل مــظــهــر عــارف مــصــحــحــاً
ومـحرراً وكاتبـاً سياسيـاً ورئيس أقسام
حتـقيقات صحـفية وصفحات لـلمحليات
ومـسؤوالً عن الـصفـحات األولى في عدد
مـن الـــصـــحف الـــتـي عـــمل فـــيـــهـــا أو
مــســؤوالً عن الــصــفــحـات الــســيــاســيـة
ومــنـهـا الــصـفــحـات األولى وسـكــرتـيـراً
ومــديــراً ورئـيــسـاً لــلــتـحــريــر وصـاحب
جــريـدة أو مـجـلـة فـي الـعـراق وقـبـرص
وكـتب مـقـاالت سـيـاسـيـة أعـادت نـشـرها
صــحف لــومــونــد الـفــرنــســيــة وصـحف
ـركــزيـة لـلـحـزب روســيـة والـصـحــيـفـة ا
االشـــــتـــــراكي الـــــقـــــبــــرصـي وبـــــوربــــا
الـــيـــوغـــسـالفـــيـــة نـــقالً عن الـــصـــحف
الــعـراقـيـة الـتي يـكــتب فـيـهـا وكـتب في
صــحـيـفــة (الـوطن) الـكــويـتـيــة مـقـاالً أو
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سواء عـقدت جـلسة انـتخـاب رئيس اجلـمهوريـة واكتـمل نصابـها او لم يـكتـمل  انتخب
ـبــكـرة ضـاعت بــعـد مـاراثـون من الـرئـيس او لم يــنـتـخب... فــان فـرصـة االنـتــخـابـات ا
كننا ان نؤشر الصراع والنـزاع ب قطبي الفائزين استمر الكثـر من اربعة اشهر  و
احلقائق التـالية على الوضع السياسي والعـام في العراق خالل هذه الفترة  وبالشكل

التالي:
 1- ان الـطبـقة الـسـياسـية احلـالـية غـير قـادرة عـلى التـفاهم فـيـما بـينـهـا اوال; ومواكـبة
التطورات ثانـيا; ومواجهة التحديات ثالثا. وبالتالـي فإنها غير كفؤة وغير مستعدة على
وقف السياسي اذا استمرت بهذه إبداع احللول لالزمـات لذا فإنها ال تستحق تسيـد ا

الوتيرة.
 2- اسـتــخـدام لـغــة تـسـقـيـط االخـر هـو اخلــطـاب االعالمي لـكـل الـفـائــزين مـنـذ اغالق
ـقراطـية في حـكومة وطـنيـة ومعـارضة وطـنية صنـاديق االقتـراع خالفا لـبروتوكـول الد
ـان  وبالـرغم من انـعقـاد جلـسـات االخيـر فإنـنا لم تتـعاون وقت االزمـة داخل قـبة الـبر
نـرى بـصــيص امل في تـغــيـيـر الـســلـوك واخلـطـاب والــركـون الى لـغــة احلـوار الـوطـني
الـهـادف لـتــقـريب وجـهـات الـنـظــر بـ الـفـرقـاء  وهـذا االســلـوب أدى الى: فـقـدان ثـقـة
ـا سيعيق اي تفاهم اجلمهور بـالفائزين اوال; دق إسف بـ الفائزين انفـسهم ثانيا; 

مستمر بينهم مستقبال.
ـشهـد السيـاسي اكثـر من الفـاعل الداخلي  3- تأثـير الـفواعل اإلقلـيمـية والـدولية في ا
ان  وهـذا االمر انعكس سلبا على هم الذي أدى دوره في إيـصال الفائزين الى البر ا
ـشهد السياسي الـعراقي الداخلي الذي اصـبح يستجيب لـرغبات اخلارج اكثر جملة ا

ا يسمع أن الداخل.
ـاسة اليـها حلسم ـاضية رغم احلـاجة ا رجـعية الـدينيـة طيـلة الفـترة ا  4- غيـاب دور ا
ـرجعـية كن تـفسـير االمـر برغـبة ا االمور في هـذا الوقت عـبر االشـارة او التـلمـيح  و
بالنأي بـنفسها عن اخلالفات السـياسية او ان صوتها قـد بح سابقا دون مجيب  لكن

شهد احلالي ما زال يحتاج تدخلها وبقوة. عقدة ا
ـوازنـة مـعـطـلـة وأزمـة ـواطن اصـبح مـتـفـرجـا ويـنـوء بـحـمل االزمـات  فـا  5- ان دور ا
ـيزانـية الـعائـليـة واجراءات حـكومـة تصـريف االعمـال شكـلية ال ـية أثـقلت ا الـغذاء الـعا
تتجاوب مع عـظم التحديـات التي تسارع كل حكـومات العالم لـلتخفـيف من وقعها على
واطن مواطـنيـها  بيـنمـا يتـصارع سـياسي العـراق على الـكتـلة االكـبر  حتـى اصبح ا

في واد والساسة في واد اخر.
ـكن عالجها اال ان ثـقة اجلمـهور بالـفائـزين قد اهتـزت هزة عـنيفـة وأحدثت شـقوقا ال 

بــحــكـومــة قــويـة قــادرة عـلـى الـنــهــوض بـواجــبـهــا الــوطـني دون
معرقالت  كـما ان لغة الـتسقـيط وكسر اإلرادات افقـدت الثقة
كن ردم الـهـوة بيـنـهم اال بتـغـليب ب الـسـاسة انـفـسهـم وال 
ناصب... صالح الشخصية وتقسيم ا مصلحة الوطن على ا
ـــخــاض عــســيــر ولن يـــخــرجه من هــوته ــر  ان الــعــراق 
واطنة اوال; وحكومة وطنية قادرة السحـيقة اال تغليب روح ا
ثانيا; وسياسي ثالثا; يستجيب للداخل قبل مطلب اخلارج.
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قال تعالى في كتابه العزيز "والتقولن لشا اني فاعل ذلك غداً اال ان يشاء الله"

اصدرت احملكـمة االحتادية الـعليا قـراراها ذي العدد  16 احتادية  2022في  3 شباط
بـينت ادة  70 اوالً من دسـتور الـعـراق لـعام  2005    2022 اخلـاص بـشـأن تـفـسـيـر ا
اآللـية التي عـلى مجـلس النواب الـعراقي االلتـزام بهـا عند انـتخـاب رئيس اجلمـهورية 
حـيث ان جلـسة االنـتخـاب حتتاج في نـصابـها لالنـعقاد الى  220 نائـباً فـأكثـر كما أن
ـثل ثـلثي اعـضاء انتـخـاب رئيس اجلـمهـورية  يـحـتاج الى  220 نـائـباً فـاكثـر وهـو ما

مجلس النواب العراقي .
كن طـلوب من النواب لعقد اجللسة  ال  اذا لم تتمكن الـكتل النيابية من جمع العدد ا
انـتـخـاب الـرئـيس بـإي شـكلٍ من االشـكـال  وبـالـتـالي لم يـعـد هـنـالك مـخـرجـاً قـانـونـياً
إلنـتـخاب الـرئـيس األ بـجـلسـة نـصـابـها  220 نـائـبـاً كحـدٍ إدنى لإلنـعـقـاد واالنـتـخاب 

والـسؤال هنـا   ماذا يـترتب عـلى قرار احملـكمـة األحتادية الـعلـيا وجـلسة 26/3/2022
ـقبـلـة  االجابـة ما يـترتـب على حتـديد احملـكمـة االحتـادية الـعلـيـا في قرارهـا لنـصاب ا

الثلث :
- بـأمـكان  109 نـائب أن يـعـطل جـلـسة أنـتـخـاب رئـيس اجلـمهـوريـة  مـاي مـثل الـثلث
تـلك القدرة على تعطـيل العملية السـياسية برمتـها  إذ لو عطل جلسة عطل  الذي  ا
انـتخاب الرئـيس فسيعـطل ايضاً تسـمية الكتـلة األكبر  وبـالتالي تسـمية رئيس الوزراء

قبل ا
قبل  ألن تسميته تتم عطل  109نائب  أن يعـطل تسمية رئيس الوزراء ا - إن الثلث ا

ادة  76من الدستور العراقي بعد أنتخاب رئيس اجلمهورية بحسب نص ا
ـعط   109 نـائب عـلى انـعـقــاد جـلـسـة انـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة - لـو وافق الـثـلث ا
وتـسمـيـة رئيس الـوزراء وتـشكـيل احلـكومـة ثم قـرر الذهـاب لـلمـعـارضة  فـان االغـلبـية
عـطلة في إيـة توافقات نـأى من إستخـدم قدرته ا ـشكلـة للحكـومة  سوف لن تـكون  ا

تشريعية أو سياسية تطرح مستقبالً على مجلس النواب العراقي
تمـثلة بالكتـلة الصدرية واحلزب - إن حتالف السيـادة أو مايسمى بكتـلة انقاذ وطن وا
قراطي وحتـالف عزم وتقدم  لديـها مايساوي  152 نـائباً  وبالتالي الكردسـتاني الد
بحاجـة الى حتالف مع كتلٍ اخرى يزيد مجموع عدد نوابها عن  68 نائباً  لكي تتمكن
من عقـد جلسة إنـتخاب رئيس اجلـمهورية  يعـني انها مجـبرة على التـحالف مع الكتل
ـطـلـوبة ـسـتقـلـ لـلـوصول الـى ضمـان الـثـلـث ا ـا النـواب ا ولـر واألحـزاب االخرى  

إلنعقاد اجللسة
وحـقيقـة األمر  أن حكـومة األغـلبيـة السيـاسيـة من حيث الواقع تـتمثل  220نـائبـاً كحد
ـثل الثـلثـ لكي تـتـمكن من انـتخـاب رئيس اجلـمـهوريـة وتشـكيل الـكتـلة ادنى  إي مـا
ـقـبل  وبـالـتـالي سـوف تــضـطـر هـذه الـكـتـلـة االكـبـر االكـبـر وتـسـمـيـة رئـيس الــوزراء ا
ــسـاهـمـة في حتــالف الـثـلــثـ في تـشـكــيل الـوزرات وتـســمـيـة الـوزراء في ـشـاركـة وا
احلكـومة اجلـديدة  وسوف نـكون أمام حـكومـة توافقـية بـدالً من حكومـةاغلـبية وطـنية 
ـتصـور ب كـتلـة كبـيرة تمـتلك  150مـقعداً ذلك أن حكـومة االغـلبـية تـكون في الـغالب ا
ـتمثل وكتـلت إخـري تمـتلكان  40 و 30 مقـعداً بـخالف ماسـيحصـل في القريب  وا
ـثل حـكـومة بـتـحالـف وتوافق  20 كـتـلة فـأكـثـر  وإسـتثـنـاء كـتلـة واحـدة أو أثـنـت  و

عايير السياسية والقانونية. توافقية بكل ا
ـكن جتنب تـعطـيل العمـليـة السيـاسيـةوإنهـاء حالة اإلنـسداد الـسياسي  احلل هم  وا
ـا يــتـمـثـل في الـواقع بـضــرورة الـتـوافق ـشــكـلـة  ا الـذي اجـده مــنـاسـبـاً حلـل هـذه ا
واالحتـاد ب الـكـتلـة الصـدريـة واالطار الـتـنسـيـقي  ليـشـكال معـاً الـكتـلـة األكبـر  التي
قـبلـة  التي التـخرج في سـتـتمـكن من انتـخاب رئـيس اجلـمهـورية وتـشكـيل احلكـومـة ا
حقيقـتها عن حكومة توافقـية مهما حاولت االطراف ومهـما انعقدت اآلمال  وهذا االمر

صلحة العباد . ا في التحالف قوة وفي االنقسام ضعف وضياع  ليس بسيءٍ طا
ية وخبيرة قانونية  { اكاد
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مؤخراً وقعت بـيدي قصة جميـلة   من روائع األدب الروسي للكـاتب "أنطون تشيخوف"
الـقصـة تتحـدث عن فالح مسـك مـرضت زوجته مرضـاً شديـداً واخذهـا حيث هو الى
رأة مـكـان ليـس بقـريب الى الـطبـيب وفي الـطريـق استـرجع ذكـرياته اجلـمـيلـة مع تـلك ا
ـنـحـهـا اي شيء ولم تـأخـذ نصـيـبـهـا من احلـنـان ال مـنـة وال من احلـيـاة التي الـتي لم 
ـا يناجي نـفسه ولكنه في كـانت قاسيـة معها ايـضاً "بدا الـفالح يتحدث يـفضفض كأ
ريـضـة الـتي عـاشت مـعه طـوال أربعـ عـامـا في شـقاء الـوقت نـفـسه يـواسي زوجـته ا
وبؤس ومعانـاة تكد وتكدح تـساعده في احلقل وتتـحمل وحدها أعبـاء البيت .فاحسن

االن فقط" 
اضية وأن عليه اآلن أن يـعاملها بلطف أحس أنه كان قاسيـا معها طوال السـنوات ا

ول وأن يُسمعها الكلمات الطيبة فصار يتمتم مع نفسه 
ويكفكف دمـوعه وقلبه يتكلم بألم وحرقة عن ضيـاع تلك السنوات األربع التي عاشها
ولـم يسـمـعـهـا كـلـمة طـيـبـة وهي تـقـابـله" بـالود واإلحـسـان" تـكـد وتـكـدح في احلقـل معه
ا ان يشعرها باالهتـمام  وصل الى الطبيب فوجد زوجته غادرت وتقاتل في الـبيت دو
احلياة ولم تسـمع لتلك الكلمات اجلمـيلة وذلك احلب واحلنان الذي انهال عـليها بلحظة
واحـدة ألنها  جـاءت متأخـرة كثيـرا فقد انـتهى االمر...!!!  " ولم تـعد للـكلمات مـن قيمة
ثابة جرس ا هذه الـقصة  التي بكيت معها كثيرا تنطـيق علينا جميعاً فهي  تذكر " ر
رأة تنبيه" فـهي تختزل وجع والم الوطن الذي لم نسـمعه كلمة حنان طـيبة فهو كاتلك" ا
عـطاة ـسكـينـة" التـي تكـد وتكـدح وال نشـعرهـا حـتى ولو بـابتـسامـة خـجولـة ارضهـا ا ا
وكنوز ذرات ترابـها االبي مازالت تمنحنا القوة والكبرياء والعنفوان والتحدي وتهب لنا
ثروة وكـنوز ثمـينة ودرر لـيس لنا فـقط بل ألجيـالنا ان احـسن معهـا وتعامـلنا مـعها بود

ولطف انها تهب لنا تلك النعم  والثروة واخلير مجانا
ا تشعر بة األرض نحن ال نقابلـها باإلحسان مطلقا بل بعضنا تـامر عليها ولم يشعر 
الـتي باعهـا اليوم نحن أمـام مفتـرق طرق اما نعـيد البالد والـعباد حيث الـفشل والدمار
ـعنـى استـشراء الـفسـاد واستـنزاف ـغا والـكعـكة  من خالل احملاصـصة وتـقسـيم ا
ظلمة من خالل افيات على مقدرات الـبالد او طي تلك الصفحة ا موارد البلـد وتسلط ا
وقـفـة حــقـيـقــة وحتـمل مـســؤولـيـة تــاريـخـيــة  اجتـاه بـلــد مـخـرب يــأنُ فال نـســمع أنـيـنهُ

ـغيثـة قد تكـون هي الفرصـة احلقيـقة االخيرة الن ويـستصـرخ فال مغيث يُ
ا احد وت كـما ماتـت تلك االم اخمللـصة دو يسمـع جنوانا او 
يشـعـرها بـاحلب عنـدهـا سوف نـبكـي كثـيرا ونـتـألم وننـدم ولكن
الندم ال يزيـدنا اال دمارا .... علينا ان نسمع بلدنا كلمات طيبة
عـلينـا إنقـاذه قبل موته الن يـحتـضر و يسـتعـد لكتـابة وصـيتة
فال قيمة لـلكلمات مالـم يسمعها األحيـاء وال ينفع الرثاء  امام

عاول الفشل.! طودا شامخا قد تهدم 
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واعدة دائما  . 
ـمـكن حــدوثـهـا - اقــرب  االحـتـمــاالت ا
مـــســتـــقــبالً هـــو الــفـــوضى واحلــروب
ــيـة ــبـاشــرة بـ قــوى الـنــفـوذ الــعـا ا
ــاحــصل ازاء اوكــرانــيــا لــكن قــيــاســا 
الـباحـث لم يـاخذا بنـظر الـتوظيف ان
ـنـطقـة في طـريـقهـا الى ان تـفـقد هـذه ا
ـزيـد من امـتـيازاتـهـا مع الـتـحول الى ا
ـتـجددة بـعد ان تـكـون الطـاقة الـطـاقة ا
االحـــفـــوريــة  (نـــفط وغـــاز) قــد فـــقــدت
ــوائــد اهـــمــيــتــهـــا   ويــكــون صـــانع ا
االمـريكي قد غيّـرَ اسبقياته   لـلمناكدة

فتوحة مع الص ا
- ان تـصنيف اعـادة تشكيل االدوار في
مــــنـــطــــقـــة الــــشـــرق االوسـط   حـــديث
ـــفــاهــيم االدوار الـــتــكــوين قـــيــاســا  
الــدولــيـة الــتي  تــشــكـلت بــعــد احلـرب
يـة الثـانيـة في الثـنـائيـة القـطبـية الـعـا
ــتــحـــدة االمــريـــكــيــة بـــ الــواليـــات ا
واالحتـاد السـوفيـتي  ثم دخـول الص
فـاعـالً دولـيـاً  مـنـذ سـبــعـيـنـيـات الـقـرن
ـاضـي وبـعـدهـا نـفـوذ دول الـبـريـكس ا

االخذ بالتشكل   .  
بـــخالصـــة  لــقـــد انــصف الـــبــاحـــثــان
دراسـتـهـمـا حـ ادرجـا تـوصـيـات ذات
مـدلوالت حتذرية للـمعني الـسياسي
 الـعراقيـ والعرب من ان حال مـنطقة
الـشـرق االوسط حتـتم عـلـيـهم الـتـسـلح
بـزمــام مـبـادرات تـعـيـد تـشـكـيل االدوار

دون اهمال ثقلهم 
-عـلى الدول الـعربيـة اعادة فـتح قنوان
اتــصـال وتـضــامن بـيــنـهـا تــشق عـصـا

الطاعة على النفوذ االمريكي
-دعـم االنـــــتــــاج احملـــــلـي وتـــــطـــــويــــر
ــؤســســات الــصــنــاعــيــة والــزراعــيـة ا

واخلدمية
-الــعـمل عــلى مــعـاجلـة الــعـيــوب الـتي
مـازالت تضرب النظام االقليمي العربي
- تـوصية للمعني العراقي في ادارة
احلـكم تـدعو الى ضـبط مسـار االهداف
نظور والـرؤى واالرتفاع الى مستوى ا
الوطني في مواجهة التحديات القائمة
-تـوصـيـة بـخـصـوصـيـة عـراقـيـة ايـضاً
تـــدعـــو  بــغـــداد الى اتـــبــاع ســـيـــاســة
مــســتـقــلــة مــتـحــررة من االرتــصــافـات

االقليمية الضارة 
-تـوصـيـة اخـرى بـخصـوصـيـة عـراقـية
فـيهـا دعوة الى توظـيف مقومـات القوة

بشكل افضل 
-ان حتـقـيق هذه االهـداف تـتطـلب قدرا
مـن فـهـم مــعـنـى اعــادة تــشـكــيـل الـدور

العربي  .
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ــقــاالت خــمس بــســبـب بــعض تــلك ا
مـرات بينها عنـدما كان يتولى رئاسة
حتــريـــر مــجــلــة الــرافـــدين وقــبــلــهــا
صـحـيـفة بـابل الـلـتـ أسسـتـا بـطلب
مـن عــدي صــدام حــســـ وكــان كــمــا
ـقربـ منه يـقول هـو أحد أصـدقائه ا
ومـن شقـيقه قـصي الـذي انقـلب ضده
بـعد أن قرر تأسيس حـزب للخضر في
الـعـراق عـدّه تـابـعـاً لـلـرئـيس الـلـيـبي
الـراحل معمر الـقذافي ألن اسمه يشبه
اسم الـكـتـاب األخـضـر لـلـقـذافـي الذي
أســر وعـذب وقـتـل بـوحـشــيـة مع أحـد
أوالده ابــــــان الــــــعــــــدوان اإلجــــــرامي
اخلــــارجي حلــــلـف الـــنــــاتــــو وقــــطـــر
واإلمـارات وإيـران وتركـيـا على بالده
بـعـد سـنـوات من عـمـلـيـة غـزو الـعراق
واحـــتاللـه الــذي نـــفـــذتـــهــا 40 دولـــة
بـاإلضـافـة إلى إيـران بقـيـادة الـواليات
ــتـــحــدة االمــريــكــيـــة وبــريــطــانــيــا ا

واخملالفة للقانون الدولي.
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إن أقــسى األوقــات الـتي عــانى فـيــهـا
عــارف خالل عــمــله الــصــحــفي كــمـا
يـقـول هي تـلك الـتـي ابـتـعد فـيـهـا عن
الــصـحـافــة بـعـد انــقالب شـبـاط 1963
الــذي نـفــذه الــبـعــثـيــون والــقـومــيـون
الـناصريـون بقيادة عـبد السالم عارف
صري جمال عبد وبـدعم من الرئيس ا
الـناصـر واألمريكي جـون كنـيدي ضد
حـكـومـة الـزعـيم الـوطـنـي عـبـد الـكر
قـاسم قـائـد تـنـظـيـم الـضـبـاط األحرار
ـلـكي وأقام أول الـذي اطـاح بالـنـظام ا
جـمهـورية في تـاريخ العـراق في العام
كن فـهمه إال إذا 1958 وهـذا طـرح ال 
عـرفـنـا أن عـارف كـان قاسـمـيـاً (نـسـبة
إلـى عــبــد الــكــر قــاسم) حــتى آخــر
حلظة من حياته كما عانى أيام تأميم
ــصـري في الــصــحـافــة عـلـى الـنــمط ا
العام 1967 واجملـزرة التي تعرض لها
مع أكـثر من ثالث صحفياً  فصلهم
من صـحـيـفـة اجلـمـهـوريـة احلـكـومـيـة
ومـجلة الف باء األسبوعـية والرسمية
وصـحف ومـجالت رسـمـية عـدة أيـضاً
وقـــطع أي عالقـــة لــهـم بــالـــصــحـــافــة
واإلعـالم ونـقــلــهم إلى وزارات أخـرى
و نــقل عــارف مع أربــعــة من زمالئه
إلـى وزارة الــصــحـــة إال أنــهـم قــدمــوا
اســتـقـاالتـهم إلى وزيـرهـا الـذي أعـدم
فـي وقت الحق خالل ســنـوات احلـرب
مع ايـــران بــتــهــمـــة اســتــيــراد أدويــة

فاسدة وغير صاحلة للمرضى.
يــتـذكــر مـظــهـر عــارف أنه اعــتـقل في
عـهد الـزعيم عبـد الكر قـاسم بسبب
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نــشـــاطه الــصــحــفـي في الــبــصــرة مع
سـبـعـ آخريـن من العـمـال واحملـام
ـدرس واألطـباء واحملامـ بتـهمة وا
الـــهـــجـــوم بــــاحلـــجـــارة عـــلى مـــوكب
سـيـارات حتـمل أشـخـاصـا من جـمـاعة
سلم فيـما كانت الدبابات اإلخـوان ا
تــطـــوف الــشــوارع وسط مــنع جتــوال
وقـوات عــسـكـريـة مـدجـجـة بـاألسـلـحـة
تـــقــوم بــدوريــات وبـــعــضــهـــا يــحــيط
ـبـاني احلـكــومـيـة حلـمــايـتـهـا وقـد بــا
اطـلـق سراح 66 مـعـتـقالً مـنـهـم وتـقرر
إعــدام أربـعــة من بـيــنـهم هــو وطـبـيب
واثــنـان من احملــامـ بـقــرار من مـديـر
ـوانئ العام مزهر الشاوي الذي كان ا
بـرتبة لواء وصديقاً مقرباً لكر قاسم
ويـتمـتع بصالحيـات تفـوق صالحيات
ــتــصــرف (احملــافظ) وقــد صـدر ذلك ا
الــقــرار الــذي أبـلــغــهم به ضــابط أمن
ـركز الشرطة من دون محاكمة زارهم 
إال أن نـشـر اخلـبر في بـعض الـصحف
الـــــيـــــســــاريـــــة في بـــــغـــــداد وإجــــراء
شـخصـيات سـياسـية اتـصاالت مـكثـفة
مـع قـــاسم أســــفـــرت عن إلــــغـــاء قـــرار
عتقل. الشاوي وإطالق سراحهم من ا
كـان عـارف يـصف وضـعـه االقـتـصادي
بـــــأنـه يـــــشـــــبـه وضع مـــــصـــــعـــــد دار
اجلــمـهـوريـة لـلــصـحـافـة الـذي كـان ال
يــعـمل في مــرات كـثـيــرة وعـنــدمـا يـتم
إصـالحه يصـعد ويـنـزل من دون تدخل
مـن أحـد كـمـا كـان يــرد عـلى مـثل هـذا
الــسـؤال عــنـدمــا كــان أحـدهم يــوجـهه
إلـيه. كانت هـوايته حـتى آخر يوم من
حــيـاتـه هي قـراءة الــكـتب بــأنـواعــهـا
كـلـهـا ومـتـابـعـة مـا يـحـدث في الـعـالم
وقــد هــاجــر من الــعــراق إلـى ســوريـا
وبــــعــــدهـــا إلـى أمــــريـــكــــا عن طــــريق
مــفـوضـيـة شــؤون الالجـئـ الــتـابـعـة
ــارس لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الــدولـــيـــة ولـم 
اخـتصاصه وأخذ يتلقى راتباً تقاعدياً
ـلك مـن الـدولـة االمــريـكــيـة ولم يــكن 
راتـباً تـقاعـدياً في العـراق الذي يـعبده
بـعد الله كمـا كان يقول.  قـضى مظهر
ـنـفى ولـم تـذكـره اجلـهـات عــارف في ا
الـصحفية والرسـمية في العراق وكأنه
لم يـــكن يــومــاً صــحـــفــيــاً المــعــاً ذائع
شاكساته وكتاباته اجلريئة الـصيت 
الـتي ال يلـيق بهـا الصـمت الذي ووجه

بها رحيله.
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نـصب رئـيس اجلـمهـوريـة ريبـر أحمـد عـلى فوز علق مـرشح حتـالف إنقـاذ الـوطن 
نتخب العراقي لكرة الـقدم على نظيره اإلماراتي بـهدف دون رد ضمن التصفيات ا
ـؤهلـة لـكـأس الـعـالم فـي قـطر 2022. وكـتب في تـغـريـدة له نـشـرهـا عـبر اآلسـيـويـة ا
حـــســابه عـــلى مـــوقع تـــويــتـــر (أبـــارك ألســود الـــرافـــدين والــشـــعب الـــعـــراقي فــوز
نتخب العراقي لكرة منتخبنا_الوطني نحو مزيد من التألق واالنتصارات). وتمكن ا
القـدم في وقت سـابق من الـيـوم من خـطف ثالث نـقـاط مهـمـة من نـظـيـره اإلماراتي
ـلحق بعـد حتـقـيق فوز مـسـتـحق بهـدف دون رد لـيـقتـرب من خـطف نـصف بطـاقـة ا

ؤهل لكأس العالم. ا
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انــتــظــمت مــنــتــخــبــات الــدراجــات في مــعــســكــرهــا
اخلـارجي في مــديـنــة انـطــالـيـا الــتـركــيـة اســتـعـدادا
للـمشاركة في مـنافسات البـطولة االسيـوية التي تقام
في مـديـنــة دوشـانـبي بـطـاجـيــكـسـتـان لـلـمـدة من 25
ـعــســكـر الــتــدريـبي في ولــغـايـة 29 أذار وانــطــلق ا
الــســادس عــشــر من الــشــهـر اجلــاري وانــتــهى في
الثـاني والعشـرون ومن ثم السفـر الى طاجيـكستان.
وقــال رئــيـس الــوفـــد الــعــراقـي مــوسى مـــحــسن ان
ـعـسـكـر شـارك به عـدد من الالعـبـ ولـلـمـنـتـخـبات ا
ـدرب االيراني بـي والشـبـاب والـنـسـاء بـقـيـادة ا االو
اجلـديــد مـحـمــد رجـبــلـو وتــضـمن وحــدات تـدريــبـيـة
صـبـاحـية ومـسـائـيـة للـوقـوف عـلى جاهـزيـة الالعـب
و اختـيـار العـب مـؤهـل لـلـمـنافـسـة. واضاف ان
ـبـي والــشــبـاب ـنــتــخــبــات الــتي تــشــارك هـي االو ا
والــنــســاء وســيــتــالف الــوفــد الــعــراقي من مــوسى
مــحـسن رئــيـســا لـلــوفـد واري يـوسـف اداري الـوفـد
ومحـمد رجبلوا مـدربا وامجد اكرم مـساعدا للمدرب
ـنتخب والالعبون هم احمد وهاني عـقيل ميكانيكي ا
عبـد اخلـضر طـعـ ومهـدي حـازم ونوزاد مـصـطفى
ومـحـمـد عـلـي ووهـبي سـلـيـمـان.و كـنـعـان اسـمـاعـيل
مـدربــا لـلـنـســاء وكـامل مـتــعب مـسـاعــدا والالعـبـات
ـنــافـسـات داهـات كــاوة وافـان عــدنـان.وســتـنــطـلـق ا
االســـــيـــــويـــــة في الـ 25 مـن شـــــهـــــر اذار اجلــــاري
ؤتـمر الـفني لـلبـطولـة وتنـتهي الـبطـولة وسيـسبـقهـا ا

يوم الـ 29  من الشهر ذات
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ينعش اماله في
لحق بعد فوزه ا
على االمارات

ـقـبـلـة قـيـاسـا الى االمـارات التي مـهـمـته ا
تـسـتـضيـف كوريـا احلـنـوبيـة ولـو اليـوجد
شيء مــضـمـون بـكـرة الـقـدم ولـيس هـنـالك
فـريق قـوي وآخـر ضـعـيف وكل شيء واقع
لــكـن رهــان الــوطــني ارتـــفع كــثــيــرا ودعم
مـعـنـويا بـتـخـطي االمـارات جتاوز الـكـثـير
نـتخب الكـثيـر من التـفاصيل لـقد جتـاوز ا
اخلـطرة بعد خيبة ثمـاني مباربات معلعلة
ـرا القرانه ظـهـر ضعـيـفا فـيـها جـمـيعـا و
نتخب في ان لـكن الكل يضع االمال عـلى ا
ـطاف وان قـبلـة في نهـاية ا ـهمـة ا يـقدم ا
يـلـعب اللـقاء الـقـادم بروحـية الـفـوز بعـدما
خـطف نقاط اخلميس فـي داللة عودة الثقة
ــــنـــــتــــخـب ومــــا حتـــــقق كــــان لـالعــــبـي ا
بـــاســتــحـــقــاق ومن ثم تـــصــحـــيح مــســار

شاركة. ا
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ـنـتــخب سـيـطــرته مـنــذ الـبـدايـة وفــرض ا
وطـيلة الشـوط االول وكان اقرب للـتسجيل
والـتـقـدم بـعـدمـا ارسل الـكـثـيـر من الـكرات
ـنـطـقة اجلـزاء واالنـدفـاع بـعـدما اخلـطـرة 
قـدم الـالعـبـ جـهـود كـبـيـرة و الـتـقـدم من
جـميع اجلهات وتـواجدوا اغلب الوقت في
منطقة االمارات وقاموا بتطبيق الواجبات
لــكن االمـور لم تـسـتـغل كــمـا يـجب بـسـبب

تأخر التسجيل.
اسـتـمـر تـألق الـتـشـكـيل مـع بـدايـة الـشوط
ــســتــوى واســتــمــر الــثـــاني عــلى نــفـس ا
بـفـرض سـيـطـرته مع الـرغـبـة الـشـديدة في
الـتـسـجيل بـعـدمـا امتـاز بـاالداء بالـتـنـظيم
الـتكتـيكي ليـأتي هدف التـقدم واحلسم من
لـعبة جمـيلة ومهارة فـردية من حس علي
الــذي تالعـب بــاحلــارس والـدفــاع وســجل
ـــنـــافس مـن وضع صـــعب وهـــز شــــبـــاك ا
ــنح الــفــرحـة ويــتــوج جــهــود الــفــريق و
الــكـبـيــرة لـلـشـارع الــعـراقي الــذي اسـتـمـر
باراة يـعيش على اعصابـه بسبب حتدي ا
والـتـرقب لـلـحسم الـذي جـاء بـوقـته وشكل
دفـعه لالعب في تعـزيز االداء واالستمرار
في تـقـد ما عـليـهم وأثبـات قدراتـهم على
ـبـاراة وحتـقـيق رغـبـة اجلـمـهور في قـتل ا

همة بافضل طريقة. الفوز وحسم ا
ــدربه الــثـالـث بـاألداء وتــمــيــز الــوطــني 
اجلــيـد وجتــاوز االخــطـاء بــعـدمــا اعـتــمـد
الــشـهـد عــلى الـفـرقــة الـقـادرة عــلى تـقـد
وعد ـستوى والنـتيجة وكـان الكل على ا ا
بـعدما تـفاعلـوا في اداء الواجبـات وقدموا
ـنـتـخب في الـتـصـفـيات افـضل مـبـاربـات ا
ـدرب بـااليـعاز فـقط اخلـطـأ الـذي وقـع به ا
لـعودة االعب للدفـاع ما أتاح للمنافس ان
يـندفع بـقوة وشـكل ضـغطـا كبـيرا وكاد أن
يـدرك التـعادل وسط تـفكـير العـبي الوطني
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ـنتخب الـوطني بـفوزه على مـنتخب كـسرا
االمــارات بـهــدف االعب حـســ عـلي د 53
ـلك فـهد في الـلـقـاء الذي جـرى في مـلعب ا
في مــديــنـة الــريــاض بـالــسـعــوديــة ضـمن
ـلـحق اآلسـيـوي لـلـمـجـمـوعـة مـنـافــسـات ا
ـؤهـلة االولى مـن الـتـصـفـيـات احلـاسـمـة ا
لـبـطـولة كـأس الـعـالم بـكرة الـقـدم في قـطر
الـعـام احلــالي مـسـلـسل الـنـتـائج الـهـزيـلـة
ووضع حـدا لها في نـفس التصـفيات التي
شـهدت تـأخرا متـراجعا كـبيرا في الـنتائج

والترتيب.
Ëالكل كانوا سعداء في الفوز في مباراة لم
تـكن سـهـلـة ومـصيـريـة وواجـهت حتـديات
وعد و حـقيقية قبل ان يكون الوطني في ا
جنح فـي مـسـعـاه ويـعود مـن بـعـيـد ويـزيد
ـنـافـسـة على بـطـاقـة مـلحق من أمـاله في ا
اجملـمـوعـة حـيث اخلـطـوة االولـى وجتـديد
ـهـمـة االمل فــيـهـا في االنـتـهـاء من حـسم ا
الــغـيـر ســهـلـة من كل جــوانـبـهــا وحتـقـيق
ـروربـشـكل جـيد الـفـوز بـافـضل طـريـقـة وا
ولــيـجـد نــفـسه في وضـع اخـر بـعــد الـفـوز
الـوحيـد الذي جـاء بوقـته وغيـر الكـثير من
األمــــور ويـــامل في تــــقـــد االداء اجلـــيـــد
ــقـبل ــطــلـوب امــام ســوريـا الــثالثــاء ا وا
ـطلـوبـة الـثانـيـة امام لـتـحـقيق الـنـتـيجـة ا
فــريق مــتــوقع ان يــشــكل اقـل خـطــورة من
االمــــارات وهـــو الـــذي خـــرج مــــبـــكـــرا من
ـنـافسـات لـكـنه استـفـاق بفـوزه الـعريض ا
والــثـار مـن لـبــنـان في عــقــر داره بـثالثــيـة
نـظيفة رغم ذلك سيخوض اللقاء من جانب
مــعــنــوي ولـتــحــســ مــوقـعـه في تــرتـيب

اجملموعة ليس إال.
ـديـر الـفني ـنـتخب وا لـقـد تـفادى العـبي ا
غـني شـهد احـراجا كـبيـرا و مـعقـدا بعـدما
نتخب مـا عليه عنـدما حتلى االعب قـدم ا
في الـتـركيـز والتـنظـيم وأنهـاء حقـبة فـترة
عـصيبة مريرة شكلت ضغوطات ليس على
االعـبـ بل على الـكرةالـعـراقيـة و الكل في
ظل الــوضع الـفـاشل الـذي تـركـته الـنـتـائج
الثماني وحتى في البطولة العربية بقطر.
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تـعة وقـدم مباراة وكـانت بدايـة الوطـني 
ــدرب من تــقــلـيص مــهــمـة تــمــكن فــيــهـا ا
الـفـجوات قـدر اإلمـكـان عنـدمـا اعتـمـد على
ـطـلـوب الـذي جنح في جتـاوز الـتــشـكـيل ا
االخـطاء وادراك النتيـجة وجتاوز اخلطوة
االولـى ودعم وجـوده امـام مـهـمـة الـفـرصـة
األخــيـرة من الـتــصـفـيــات في الـطـريق إلى
حتـقــيق الـنـتـيـجـة احلــاسـمـة عـلى بـطـاقـة
مـلـحق اجملـمـوعـة الـتي تـظـهـر قـريـبـة مـنه
عـندما يواجه سوريا في وضع مختلف في
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الـــــــــــســـــــــــيــــــــــارات
والـــدراجـــات حلـــ
إتــفــاق الــلــجــنــتـ
ـلف ــتــقـدمــتــ  ا
مــــوحــــد. وأخــــتــــتم
ــــؤتــــمــــر بــــاجــــراء ا
االقـــــتـــــراع الـــــســـــري
حلــــسـم الــــذهــــاب الى
الـقـضـاء لـلبت بـقـضـية
نــائـبي رئــيس الـلــجـنـة
ـبـيـة الثـاني حـيدر األو
اجلــــمــــيــــلي والــــثــــالث
الــدكـتــور أحـمــد حـنـون
حــيـث حـســمـت نــتــيــجـة
االقــتـراع قــرار اجلـمــعـيـة
ـفاحتـة الـلـجـنة الـعـامـة 
ـبـيـة مـجـلس الـقـضاء األو
ـوقـر لالسـتـفـسـار األعــلى ا
قــانـونــيـاً عن إســتـمــرارهـمـا
ــكــتب ــنـــصــبــيــهــمـــا في ا

التنفيذي من عدمه.

ـوافـقـة بـاألجـماع أيـضـاً عـلى تـغـيـير ا
أسم الـــلــجـــنــة الــنـــســويـــة الى جلــنــة
ـسـاواة وإضافـة عـضوين من الـذكور ا
ـساواة عـلى رئيس تـقتـرحهـما جلـنة ا
صـادقة بـية لـلمـوافقـة وا الـلجـنـة األو
صادقة عـلى ضمّهما للجـنة كما تمت ا
بـاألجماع عـلى الشروع بتـأسيس مركز
الـتسـوية وجلـنة االخالقـيات على وفق
تــوجــيــهـات مــجــلس الــقــضــاء األعـلى
ــوقـر والــتي ورد في أهــمـهــا تـعــيـ ا
قـاضي بصفة رئيس اجملـلس التنفيذي
ـركز التسـوية من قبل مجـلس القضاء
األعــــلى حـــصــــراً الى ذلك فــــقـــد تـــمت
ـصادقـة عـلى جلنـتي لعـبتي الـغولف ا
والـركـبي لـلـشـروع بـتـأسـيس إحتـادين
ــبــيــ لــكل مــنــهــمــا فـيــمــا لم تــتم أو
ــصــادقــة عــلى ألــعــاب الــفــوفــيــنــام ا
الـباغـوت كرة الـسرعة اجلـيتـكواندو
األم أي أي الـ maa  ســـبــاق وتــربــيــة
ـصغـرة السـوكا الـطيـور كرة الـقدم ا
ـوافـقـة عــلى جلـنـتي كــمـا  تـعـلــيق ا
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إنـعـقدت صـباح في صـالة االجـتمـاعات
ـبية اجلـمعيـة العامة ـقر اللـجنة األو
ــبـيـة الــوطـنـيـة الــعـراقـيـة لــلـجـنـة األو
ـؤتمـرها الـسنـوي الدوري االعـتيادي
. بـــنــصــاب كـــامل حــضــره 34 عـــضــواً
وتـــدارس اجملـــتـــمـــعـــون األداء االداري
بـية فضالً ـالي للـجنـة األو والـفني وا
ـدرجـة في عـن عـدد آخـر من الـفـقـرات ا
جـــــدول األعـــــمــــال وأبـــــرزهـــــا عــــرض
ــالي مـن قــبل الـــتــقـــريــريـن االداري وا

ــالي حــيث  األمــ الــعــام واألمــ ا
صـادقة االغـلبـية الـتصـويت عـليـهمـا 
من اجلـــمـــعـــيـــة الــعـــامـــة كـــمــا تـــمت
ـــيـــزانـــيــة ـــصـــادقـــة ايـــضـــا عـــلى ا ا
فردات الـتـخمـينـية لـعام 2022. وفـي ا
ـؤتــمــر تـمت االخــرى جلــدول أعـمــال ا
ـــصـــادقـــة عـــلى الـــنـــظـــام الـــداخـــلي ا
بية مع التصويت مثليات اللجنة االو
عـــلى إقـــرار بــعـض الــتـــعــديـالت الــتي
إقـتـرحـهـا عـدد من االعـضـاء كـمـا تـمت
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ُــنـتــخب الــوطــني لـكــرةِ الــصــاالت عـلى تــغــلبَ ا
ـنتخبِ اللبناني بخمسةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ في ا
ُقام عسـكره الـتدريـبي ا أولى مـباريـاته الوديّـة 
ـباراةِ الـتي ضيـفتهـا قاعـةُ السد في بـيروت في ا
في إطـار اسـتـعـداداته للـمـشـاركـةِ في التـصـفـياتِ
قبل. وأحرزَ ـؤهلة لـبطولـةِ كأس آسيـا الشهـر ا ا
ُبـاراة علي شـهاب وحيـدر مجـيد وسالم أهـداف ا
. وقــدم العـبـو فــيـصل ومــصـطــفى بــجـاي هــدفـ
ُـنـتــخبِ الـوطـني مـبـاراةً جـمـيـلـةً أجـادوا فـيـهـا ا
ـبـاراةِ وسـيـطـروا عـلى مُـجـريـاتِ طـوال دقــائق ا
دربِ ـنوطة بهم من ا الـلعب وطبقـوا الواجبات ا
ُعاون الذي محمد ناظم الشريعة وجهازه الفني ا

ـــنــتــخـب طــوال شــوطي أشـــركَ جــمــيـعَ العــبي ا
ــبـاراة. وفي نــهـايــةِ الـلـقــاء سـلّمَ نــائب رئـيس ا
الـوفـد الـعـراقي رئـيس جلـنـة كـرة الـصـاالت علي
عـبـد احلــسـ درعـاً تـذكـاريـةً لالحتـادِ الـلـبـنـاني
ـديــرُ الـتــنـفــيـذي لــلـجــنـةِ لــكـرةِ الــقـدم تــسـلّــمهُ ا
الـصاالت في االحتـادِ اللبـناني لـكرة القـدم حس
نـتـخب الوطـني لـكرةِ الـصاالت ديب. ويـخـوضُ ا
ـنــتــخبِ الـلــبــنـاني في مــبـاراتـهُ الـثــانـيــة أمــام ا
قبل. الـساعـةِ اخلامسـة من عصر الـيوم السـبت ا
نطقةِ غرب آسيا لبنان وأوقـعت قرعةُ التصفيات 
عـلى رأسِ اجملموعـة األولى إلى جانبِ الـسعودية
نتخب العراقي في وفـلسط وعمان فيـما جاءَ ا
اجملموعةِ الثانية إلى جانبِ البحرين واإلمارات.
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أعـلن االحتـاد الـعـراقـي اللـعـاب الـقوى
عن مـشاركـته في بطـولة الـشام الـدولية
قررة اقامتها في سوريا للمدة االولى ا
من  29 ولـغاية  31 مـن الشهـر احلالي.
دير الـتنـفيذي في وقـال زيدون جـواد ا
تــصــريـح صــحــفي إن بــطــولــة الــشــام
الـدولـية تـقـام الول مرة لـفـئتي االشـبال
ـنــتـخب اصـبح والــبـراعم مـبــيـنـاً أن ا
جــاهـزاً لـلــمـشـاركـة فـي الـبـطــولـة بـعـد
إعـداده بشكل جيد في مـعسكر تدريبي.
وأضــاف أن االحتــاد الــعــراقـي اللــعـاب
الــقــوى قــرر اقــامـة مــعــســكــر تـدريــبي
داخـلي لـلشـباب والـشـابات خالل شـهر

بارك يـبدأ في االول من شهر رمـضان ا
ــقـبل ويــســتـمــر مـدة شــهـر. نــيـســان ا
وأضـاف أن دعـوة الالعـبـ والالعـبات
لــلــمـنــتـخـب الـوطــني جــاءت في ضـوء
ــتـقـدمــة الـتي حـقــقـوهـا في الــنـتـائج ا
بطولة االندية العراقية االخيرة مشيراً
ـعـسـكــر الـتـدريـبي هـو إلى أن اقــامـة ا
العــداد مــنـتــخب الــشــبـاب والــشــابـات
لـلـمـشـاركـة في بـطـولـتـي الـعـرب وغرب
آســـيــا. وأوضح أن مـــنــتــخـب الــعــراق
لـلشـباب والـشابات سـيشـارك أيضاً في
قـررة اقامتها في مصر بـطولة العرب ا
قبل وفي بطولة غرب اسيا شـهر ايار ا

قبل. في لبنان شهر حزيران ا
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ـركـز الـثـالث في الـبـطـولة ـنـتـخب الـوطـني الـعـراقي ا حـقق ا
الـعربـية الـتي اخـتتـمت اليـوم بالـعاصـمة االردنـية عـمان وفي
اول ايــام الــبــطــولـة الــعــربــيــة احــرز الالعب مــرتــضى ســعـد
ـيدالية البرونزية لوزن  60كـغم لفئة الشباب. وفي ذات اليوم ا
ـيـدالـيـة الـبـرونـزيـة لوزن  73كـغم احـرز الالعـب عـبـاس فالح ا
لـفـئـة الـشـباب فـي البـطـولـة. وخـسـر الالعب سـجـاد غا من (
يدالية البرونزية الـفرنسي) جيبوتي اجلنسية ويحصل على ا
لــوزن- 73كــغم الــيــوم. واحــرز الالعب شــهـاب عــبــدالــوهـاب
ـيـداليـة الذهـبيـة بوزن  100فـي البـطولـة. الالعب عـلي حسن ا
يـدالـية الـفضـيـة فيـمـا حقق الالعب حـس عـطـا الله احـرز ا

يدالية البرونزية بوزن  90كغم. علي حس ا
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تتويج العبي

ركز اجلودو با
الثالث في بطولة

العرب

من طبـيعـة العراقـي انـهم الينـسون من وقف مـعهم
ويردون الدين اضعافاً مضاعفة الن الوفاء  هويتهم

والغيرة عنوانهم والشجاعة ارتبطت بهم 
ـعلق الـرياضي الـعـماني خـليل باالمس لم يـشعـر  ا
ــا هـو من الـبــلـوشي  أنـه ضـيف عــلى الــعـراق  وا
اصحـاب الـدار  ومـا هـتـاف ثالثـ الف مـتـفرج في
ديـنة في بغـداد واالحتفاء به خـير دليل على ملعب ا

كالمي 
هال بك هال وبجيتك هال

ن نحبهم بصدق  ال نقولها سوى 
وهتافنا يخرج من اعماق القلب 

واقف تذكر مع اصحابها  ا
والغدر ايضا يذكر مع اصحابه 

والـبــلـوشي الــعـمــاني بـاالمـس طـرز صــدره بـوسـام
احملبـة الذي هـو اغلى حـتى من الـوسام الـذهبي في

بياد .  االو
باالمس مُـنح البـلوشي اجلـنـسيـة العـراقيـة  واصبح
يفـتخـر باصلـه العمـاني وجـنسيـته العـراقيـة التي لم
يوقـعـها وزيـر الـداخلـيـة كمـا ينـص قانـون اجلـنسـية
ا وقْـعت من قبل اربع مـليون عراقي العراقي  وا
هتفت  حـناجـرهم البلـوشي اصله عـماني وجنـسيته

عراقي 
شكرا لك 

فــوالــله كل مــا فـــعــلــته نــابع من
اصلك الطيب 

عـــــكس الـــــبـــــعض مـن اخــــوة
يوسف 

غدرونا بخنجر  العروبة

بية        عدسة: قحطان سليم كتب التنفيذي في اللجنة االو V²J∫ اجتماع ا

فـريقه أسـوة ببـقيـة الشـعوب
االخـرى ويكفي أنه دفع ضربة
كـــبـــيــــــــرة بـــســـبب تـــســـويف

االمور.
وفـي اتـصـال هـاتــفي مع الـزمـان
هـنـا محـمد هـادي الـغزي مـحافظ
ذي قــار وبــاسم ابـنــاء احملـافــظـة
ـنـتـخب بـالـفـوز مــدرب و العـبي ا
ـطـلـوبـة في وحتـقــيق الـنـتـيـجـة ا
مـــبــاراة صــعـــبــة يـــامل ان تــكــون
مـدخال لـلـتـعـويـيض واالهـم تـأكـيد
نتخب على عودته للمنافسة على ا
ــلـحـق مـحــقــقــا بــجـدارة بــطــاقــة ا
خــطـوة كــبــيـرة وبــات عـلى مــبـاراة
اخــرى يــامل ان يــكـون عــلى قــدرهـا
والـتمـكن منـها بفـضل ارتفـاع احلالة
ـــعـــنــويـــة والـــكل يـــريـــد ان يــذهب ا
ـلـحق عـبـر جـهود الـوطـني بـبـطـاقة ا
عـنــاصـره الـتي اسـعـدت الـكل بـالـفـوز
االخـير بـعد حتـقيق االول امـام احلاجة
ــذكــورة حتــيــة لــلــمـدرب لــلــخــطــوة ا

. والالعب

في الـنـتيـجـة وكان ان يـبـقى الفـريق يـلعب
كـمـا هو بـعـدما ظـهر االفـضل اغـلب الوقت
ـتابـعـ قدراته عـنـدمـاعكس لـلـجمـهـور وا
ـنـافـسة في اي مـكـان يـلعـب فيه في عـلى ا
وضـع لم يــســبق الي مــنــتــخب واجه مــثل
ــر به عــنــدمــا اســتــمـر هــذا االمــر الــذي 

اللعب ثالثة عقود خارج ملعبه.
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ويـــامل ان يــســـتــجـــيب الـــفــيـــفــا لـــرغــبــة
تـابـعـة ومـشـاهدة الـعـراقـيـ وفي حـقـهم 
دن العراقية النه ال يوجد مـنتخباتهم في ا
مسوغات بعد تمنعهم من ذلك وسقطت كل
احلـجج امام النجاح الـتنظيمـي للمباريات
الـتــجـريـبـيـة ويـامـل ان تـكـون وجـهـة نـظـر
مـختـلفة امـام رفع احلظر بـالسرعـة وانهاء
فـتـرة زمنـية طـويلـة وطـويلـة جدا ال مـعنى
ــزاجـيـة لــلـعــقـوبــات الـتي بــاتت تـطــبق 
وتــسـتــمـر بـشــكل تـعــسـفي وسيء بــعـدمـا
كن بعد سـقطت امامها كل التـبريرات وال
الـتـعـامل مع قـرار جـائر فـقـد مـعـنـاه والكل
ــهم امــام سـرقـة يــريـد ان يــتـحــقق االمـر ا
جــهـود مـنـتــخب وشـعب يـريــد ان يـشـاهـد



AZZAMAN SPORT

{ مدريـد- وكاالت: قـال تـقريـر صحـفي إن بـرشلـونة عـلى استـعـداد لبـذل اجلهـد لـلتـعاقـد مع روبرت
ليـفانـدوفسـكي مهـاجم بـايرن مـيونخ. وبـحسب صـحيـفة سـبـورت فإن بـرشلـونة يـدرس التـقدم بـعرض
بقيمة  50مليون يورو قد يرتفع إلى  60 مليونًا لضم ليفاندوفسكي الذي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ
ـفاوضات ب برشـلونة وبايرن سـتكون حتمـية حيث أن ليفـا يريد إنهاء حتى صيف 2023. وأضافت ا
انيـا بجـانب أن وكيله بـيني زهافي يـرتبط بـعالقة طيـبة مع خوان البـورتا رئيس الـبارسا. جتربـته في أ
وتـابـعت الـصـحـيفـة ال مـشـكـلـة ب الـالعب وبرشـلـونـة فـقط األمـر سـيتـعـلق بـاالتـفـاق مع إدارة بـايرن.
ونوهت راتب لـيفاندوفسكي ليس أزمة وسيـعتبره برشلونة حالـة خاصة ألنه العب كبير وسيتم جتاوز
حدود الـرواتب احملددة لكي يكون الـعرض جذابًا. ويسعى بـرشلونة لضم مهـاجم صاحب جودة عالية

لقيادة مشروع تشافي اجلديد.
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{ فـــرســاي (أ ف ب)  –يــتــعــ عــلى
هـــــداف ريـــــال مـــــدريـــــد اإلســـــبـــــاني
ـة ـنــتــخب الــفـرنــسي كــر بـنــز وا
ـــعــرفــة االنــتـــظــار ألكـــثــر من شـــهــر 
مصـيره وذلك بـعـدما حـددت احملكـمة
يــوم الــرابع والــعــشــرين من تــشــرين
الثاني/نوفـمبر مـوعداً إلصدار احلكم
بـحـقه في قـضــيـة الـشـريط اجلـنـسي.
إعالن وطــالـبـت الـنــيــابـة الــعــامـة في
دة ة  فرسـاي اخلمـيس بسـجن بنـز
عشـرة أشهر مع وقف الـتنـفيـذ بتـهمة
التـواطؤ في مـحاولـة االبتزاز بـشريط
جنـسي عام  2015لزمـيله الـسابق في
ـنـتـخب الـوطـنـي مـاتـيـو فـالـبـويـنـا. ا
ة هو واحد من خمسة أشخاص بنز
خـضعـوا لـلـمـحـاكمـة بـسـبب مـحـاولة
ا ابـتـزاز حصـلـت في الـعام  ?2015
ـــنـــتــخب أدى إلى اســـتـــبــعـــاده عن ا
ـدة خـمس سـنـوات ونصف. الوطـني 
وحـددت احملـكـمـة اجلـمـعـة في نـهـايـة
احملـاكـمـة يـوم الــرابع والـعـشـرين من
ــقــبل إلصـدار حــكــمــهـا في الــشـهــر ا
الــقــضــيـة. وخـالل الــيـوم األخــيــر من
ـة أن احملــاكــمـة زعـم مـحــامــو بــنــز
االدعــاء فـشـل في تــقـد أدلــة كــافــيـة
إلدانـة الـنـجم بـالـتـواطـؤ في مـحـاولـة
لالبـتزاز. وقـال احملـامي أنـطـوان فاي
ـكن لـلـمـرء أن يـسـأل مـا لـلـمـحـكـمــة 

الـذي يـهم الـشـعب الـفـرنسـي حقـاً في
ــال? كـرة هــذه الــقــضــيــة? اجلـنـس? ا
الـقـدم? مـعـتـبـراً أن الـفـرنـسـيـ غـيـر
مــــهـــتــــمـــ بــــأي حــــال من األحـــوال
بالعنصر الـقضائي للقـضية وبالتالي

نطالب باسقاطها.  
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وأضاف أن قضـية االدعاء بـنيت حول
مشاعر فالـبوينا مخـاطباً القاضي لم
يـــفت األوان أبـــداً لـــتـــطـــبـــيق بـــعض
. أنـت الـضـمـانـة الــنـهـائـيـة. الـقـوانـ
ــة وانــتـــقــد احملــامـي اآلخــر لــبـــنــز
سيلـفان كورمـييه الـسيرك اإلعالمي-
الــقـضــائي. ولـم يـكن الــنــجم الــعــائـد
ــنــتــخب الــديــوك الــذي لــعب مــســاء
الثالثـاء في أوكـرانـيا مع ريـال مـدريد
اإلســبـــاني في دوري أبـــطــال أوروبــا
واجـهة كالسـيكـو الدوري ويتـحضـر 
اإلسـبـاني في عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع
احلـالي ضــد بـرشــلـونـة حــاضـرًا في
فـرسـاي خالل األيـام الــثالثـة جلـلـسـة
ـة بـتـشـجـيع احملـاكـمـة. ويُـتـهـم بـنـز
ـال فــالــبــويــنــا عــلى دفع مــبــلغ مـن ا
لـلمـبـتـزين الـذين هـددوا بـالكـشف عن
فـيــديـو حــمــيم لألخـيــر وقـد اعــتـرف
ـوضـوع األول حـيــنـهـا بــتـدخـلـه في ا
ـا نفى ـبـتزين. ولـطا بطـلب من أحد ا
ـزاعم قـائالً إنه حـاول ـة هــذه ا بـنـز

مـسـاعـدة فـالـبـويـنـا عـلى اخلـروج من
ــــوقف ولــــيـس اإليــــقــــاع به. وقــــال ا
فـالــبـويــنـا في شــهـادتـه يـوم افــتـتـاح
احملـاكـمــة األربـعـاء كـنت خــائـفـاً عـلى
مـســيـرتي الــريـاضـيــة عـلى مــنـتـخب
فـرنــســا. كـنت أعــرف أنه إذا  نــشـر
مواد الـفيـديـو فسـيكـون األمـر معـقداً
ــنـتــخب وهـذا مـا بـالــنـســبـة لي في ا
. وأردف العـب حـــــــــــصـل الحـــــــــــقـــــــــــاً
ـبـيــاكـوس الـيـونــاني أن اخـتـيـاره أو
ـقدسة ـثابة الـكأس ا للمـنتـخب هو 
لالعــبــ وأنه لـم أكن أتــخــيل تــورط
زميل له فـي مؤامـرة ضـده. وتابع ابن
ــة كـان الـ  37عــامــاً مــؤكــداً أن بــنــز
مصـراً على جـعـلي أقابل شـخصـاً ما
وأقـرّ أن زمــيـله لم يــكن عـدوانــيـاً ولم
ـال لـكـنه عـندمـا حتلّ مـشـكـلة يـذكر ا
من هذا القبيل (...) فهي ليست مقابل

باراة كرة القدم.  تذاكر 
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ــدعـيــة سـيــغـولــ مـار أمـام وقـالت ا
ـة ليس شخصاً صاحلاً احملكمة بنز
ـســاعـدة. لـقـد عـمـل لـلـسـمـاح حـاول ا
لـلـمــفـاوضــ بـالـوصــول إلى هـدفـهم
ولـلمـبـتـزين بـاحلـصـول عـلى األموال
بلغ  75 ألف ة  مطالبة بتغر بنز
يــورو اضــافــة الـى الــســجن لــعــشــرة
أشهـر مع وقف التـنفـيذ. ورد احملامي

كـورميـيه فـي تصـريـحـات لـلـصـحـافة
مـعــتـبـراً أن الــنـيـابــة الـعـامــة طـالـبت
بـعقـوبـة سـخـيـفـة وغيـر مـتـنـاسـبة ال
ـلف مـضــيـفـاً كـنـا عالقـة لـهــا بـهـذا ا
نـــــتــــوقـع ذلك بـــــعض الـــــشيء. العب
مــنـــتــخب فــرنـــســا الــســابـق مــاتــيــو
) يتـحـدث الى وسائل ـ فالـبـوينـا (
اإلعالم بجـانب محـامـيه بعـد االنتـهاء
من االسـتـمـاع الــيه أمـام احملـكـمـة في
فرسـاي غـرب باريس في  20تشـرين
ـلف االول/اكـتــوبـر  2021 يـســتــنــد ا
بـشـكل خـاص إلى مــنـاقـشـة جـرت في
تــــشـــريـن االول/أكـــتــــوبـــر  2015 ب
الــرجــلــ فـي كــلــيــرفــونــتــان مــركــز
تـدريبـات مـنـتـخب الـديـوك ويُزعم أن
ـكـنه أن ـة أوضح خاللـهـا أنه  بـنـز
يعرّف فـالبويـنا على شـخص موثوق
ـــا قـــاله األخـــيــر فـي جــلـــســة وفـــقــاً 
ـساعدته عـلى التعامل مع االستماع 
أي نــشـــر مــحـــتــمـل لــلـــشــريط. وزعم
ة وقتها انه تـدخل لدى فالبوينا بنز
بطـلب من صـديق طـفـولـة له جلـأ إليه
ـــــبــــتــــزون الـــــذين كــــان الـــــشــــريط ا
بحوزتهم. في مقابلة مع احملقق عام
ــة تـورطه وتـسـاءل ?2015 نـفى بـنـز
عن الــسـبب الــذي قــد يـدفــعه لــلـقــيـام
بعملـية االبتزاز ألنه لـديّ ما يكفي من

ال. لست بحاجة إليه. ا

مـدة وشروط العقد. ويتفاخر "فيفا" بأن
األمـر متعلق بتقد "عرض دعائي كبير
العب وخــارجــهــا" في "احلــدث داخـل ا
الــريـاضي األكـثــر شـعـبـيــة في الـعـالم"

الـذي يُـنـظّم في قـطـر فـي الفـتـرة من 21
تشرين الثاني و 18 كانون األول.
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ـــوقع "كـــريــبـــتــو. كـــوم" الــذي وســـبق 
تـأسس في العام 2016  أن بـدأ التواجد
ــيـكـانــيـكـيــة الـفـنـون في الــريـاضـات ا
الـقـتـالـيـة اخملتـلـطـة كـرة الـقـدم هوكي
اجلــلــيــد وكــرة الــســلــة حــيث أعــيـدت
تــسـمـيـة مــلـعب لـوس أجنـلــيس لـيـكـرز
ــنــصـة فـي نـهــايـة األســطــوري بـاسم ا
الـعـام  2021 مـقــابل مـبـلغ يـقـدر بـنـحـو
 700 مــــلـــيـــون دوالر.وبــــالـــتــــالي فـــإن
ـوقـعة مـع "فيـفـا" تُـبـرز أكـثر الـشـراكـة ا
قـلـيالً تواجـد الـعمالت الـرقـميـة في كرة
الــقــدم مع وجــود العـبــ بــارزين مـثل
األرجـنتيني لـيونيل ميـسي الذي يتلقى
جـزءاً من أجره في بـاريس سان جرمان
الــفـرنـسي بـهـذه الــطـريـقـة.في اخلـريف

تـأثير العملة االفـتراضية في كرة القدم.
وبـذلك تنضم اجملموعـة التي تتخذ من
سنغافورة مقراً لها إلى الشركاء للهيئة
ـيـة على غـرار شـركتي الـريـاضيـة الـعا
"كـــوكــا كـــوال" و"فــيـــزا" األمــيـــركــيـــتــ
ــانــيــة مـن دون حتــديـد و"أديــداس" األ

{ لــــــوزان (ســــــويــــــســـــرا)-(أ ف ب) -
ســتــكـون مــنــصـة "كــريــبـتــو دوت كـوم"
لـلعمالت الرقمية أحـد الرعاة الرسمي
ـونـديـال قـطـر 2022  بـحـسب مـا أعـلن
االحتــاد الـــدولي لــكــرة الـــقــدم (فــيــفــا)
الـثـالثـاء في داللـة جـديـدة عـلى تـعـاظم

أخبار النجوم
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ـصـري مـحمـد صالح جنم { لـنـدن- وكـاالت: قـال تـقـرير صـحـفي إن الـدولي ا
قبل. يركاتو الصيفي ا رشح لالنتقال إلى برشلـونة في ا ليفـربول من أبرز ا
وبحسب صـحيفـة موندو ديبـورتيفـو فإن برشلـونة يستـهدف ضم إيرلـينج هاالند
مـهـاجم بوروسـيـا دورتمـونـد وحال فـشـلت الصـفـقة سـيـكون االجتـاه لـلخـيارات
األخـرى مــثل صالح. وأضـافت صالح هـو الــبـديل الـذي يـحـبـه تـشـافي بـجـانب
ليـفانـدوفسكي الـذي ينـتهي عقـده مع بايـرن ميونخ في  2023 ولـوكاكو الـذي يعد
مستـقبـله غير واضـح نظرًا لـلعـقوبات عـلى تشـيلـسي. وتابعـت الصحـيفـة تشافي
ـهـاجم الصـريح مـثل هـاالنـد لـكنه مـغـرم بـطريـقـة لـعب صالح ورغم أنه لـيس بـا
ـكن أن ن و سـجل  153 هـدفًـا في  239 مـبـاراة مع الـريـدز ويـلـعب كـجـنـاح أ
يـز ولديه شـخـصيـة كافـية يلـعب كمـهاجـم وهمي. وأفـادت أن صالح مخـتـلف و
كنـه التعامل ليكـون قائدًا أو من قـادة مشروع كـما يحـدث في ليفـربول حالـيًا و
مع أجـواء الـكـامب نـو بجـانب جـاذبـيـته الـتـجاريـة في الـسـوق األفـريـقي ومـصر
ـكن استغالله على مـستوى الرعاة. وأشـار التقرير إلى وهي دولة بـهامش كبير 
أن برشـلونة ليس في عجـلة من أمره وينـتظر موقف صالح في الصـيف ويعتمد

.CVC توقع مع بنك التحرك حلسم الصفقة على اللعب النظيف واالتفاق ا
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يـخـضع لـلـمـراجـعـة وسط مـطـالـبـة من
وزيـر الريـاضة نـايـجل هادلـستـون بأنه

يجب أن يكون "أكثر قوة". 
‰u% WDI½

وقــــال هـــادلـــســـتـــون أمــــام جلـــنـــة من
ـاضي إنه يـعـتـقد ـشـرعـ األسبـوع ا ا
أن الــلــعــبــة اإلنـكــلــيــزيــة عـنــد "نــقــطـة
ـــراجـــعــة الـــتي حتـــول".وأضــاف أن "ا
ــشــجــعــون مــهــمــة بــشــكل يــقـــودهــا ا
مـحوري" مع ترقب رد احلكـومة الكامل
قبلـة مؤكداً "نحن ندرك في األسـابيع ا
أن هـنـاك إخـفاقـات في هـيـكل وحـوكـمة
كـرة الــقـدم اإلنــكـلــيـزيــة".هـذه األســئـلـة
ـلـكـيـة والـرعـايـة ليـست ـاذج ا حـيـال 
مـتـاز.فيـقـترب مـسألـة فـريدة لـلـدوري ا
ــمــلــوك نــادي بــاريس ســـان جــرمــان ا

قـطــريـاً من حتــقـيق لــقـبه
الـــــــثــــــامـن في
الــــــــــــــــدوري
الــفـرنـسي
خـــــــــــــالل

الــنــادي الــشــيخ مــنــصــور بن زايــد آل
نـهـيان والـرئـيس الـسوري بـشـار األسد
ـــيــر حــلـــيف الـــرئــيس الـــروسي فالد
بـوتـ أدّى إلـى جتـديـد الـتــركـيـز عـلى
سـيـتي.وقــال الـنـائب عن حـزب الـعـمـال
عارض كريس براينت إنه البريطاني ا
سـيكـون "من اجليـد رؤية رحـيل" الشيخ
مـنـصـور كـمــالك لـلـنـادي وسط انـتـقـاد
احلــكـومــة لــقـاءه مـع األسـد قــائــلـة إنه
يـقــوّض احـتــمـاالت حتــقـيق سالم دائم
في سـوريا.قال خبير األعـمال الرياضية
ون تشادويك لـوكالة فرانس برس سـا
إنه رغم الــقـلـق حـيــال مـصــادر تــمـويل
ـمـتـاز من أنـديـة الــدوري اإلنـكـلـيــزي ا
الـصـعب تـوقـع تـغـيـيـر ذي مـغـزى عـلى
ــــدى الــــقــــصـــيــــر حــــيث يــــصــــطف ا
ـلـيـارديـرات مـن جـمـيع أنـحـاء الـعـالم ا
لــــشـــراء تـــشـــلـــسـي.وأوضح األســـتـــاذ
ـتــخـصص في الــريـاضـة في جــامـعـة ا
كن لكرة "إمـليون" إلدارة األعمـال أنه "
الـقـدم األوروبــيـة أن تـفـطم نــفـسـهـا من

{ باريس- وكـاالت: أكد نيـمار أن فيـنيـسوس جونـيور العب رائع بعـدما سجل
مهـاجم ريال مـدريـد هدفه األول مع مـنتـخب الـبرازيل في االنـتصـار عـلى تشـيلي
ؤهـلة بـرباعـيـة نظـيـفة في اجلـولـة قبل األخـيرة مـن تصـفيـات أمـريكـا اجلـنوبـيـة ا
ـباراة الـتي أقيـمت على ـونديال  2022 في قطـر. وفي تصـريـحات عـقب انتـهاء ا
ملـعب ماراكانا بـريو دي جانيـرو قال جنم باريس سان جـيرمان: أشعـر بالراحة
وأنا ألـعب مع فيني.. إنه جنم. أعـتقد أنـنا نفـهم بعضـنا البـعض جيدا. وجاء
الفـوز على تشيلي بفضل ركلة جزاء سجلها نيمار  44 وهدف من توقيع
فـينيسيوس 1+45. وكان بـإمكان نيمار أن يكون صاحب الهدف الثالث
أيـضا لـكنـه منح هـذه الفـرصة لـزميـله فيـليب كـوتيـنيـو الذي نـفذ ركـلة
اجلزاء الثـانية للسيـليساو بيـنما اختتم ريتـشارليسون ربـاعية منتخب
ـنتـخب منـذ أن كنـا صغـارا. طلب الكـناري. وأوضح نـيمـار: نحن في ا

مني تـنفيـذ ركلـة اجلزاء وفي تلك الـلحظـة يجب أن تـكون هنـاك صداقة.
سـعـادتي عـندمـا رأيـته يـسجل هـدفًـا كمـا لـو أنـني سجـلت ذلك بـنـفسي.
باراة التي أقيمت ضمن اجلولة الـ17  كان سـعيدا جدا. وبفوزها بهـذه ا
من التـصفيات حـافظت البـرازيل التي ضمـنت بالفعل الـتأهل للـمونديال
قــبل عـدة جــوالت عـلـى سـجــلـهــا خـالــيـا من الــهـزائم لــتـواصـل تـصـدر

التصفيات وفي جعبتها  42 نقطة.

ــنـتــخب اإليــطـالي أن { رومـا- وكــاالت: أكــد مـاركــو فـيــراتي العب ا
اخلسـارة القاتلة ضد مـقدونيا بهدف دون رد والـتي تسببت في غياب
ــثــابــة الــكــابــوس. وقــال فــيــراتي في األزوري عن مــونــديــال قــطــر 
تـصـريـحـات لــقـنـاة راي سـبـورت من الـصـعـب فـهم ذلك أعـتـقـد أنـنـا
باراة كان يجب علينا الفوز. وأضاف كان علينا سيـطرنا على هذه ا
أن نـسـجل في وقت مـبـكـر ونحـسم األمـور ألنـنـا كـنا مـتـفـوقـ كان
بإمـكاننـا تقـد أداء أفضل. وشدد هـذه هي كرة القـدم ومن الصعب
ـثـابـة الـكـابـوس. وتـابع بـالنـظـر إلى اجلـمـيع في شـرح ذلك لـقـد كـان 

البس كان لـدينا الـتحدي لـلبـطولة نـفسهـا هنا نـتحدث عن غرفة تـغييـر ا
كارثة فـمن الصعب عليـنا االنتقال من كونـنا بطل إلى نقطـة الصفر. وواصل لقد
مررنـا بأوقات خـاصة معًـا سأظل دائمـا فخور بـزمالئي في الفريق. أنت بـحاجة
لـتـسـجـيل األهـداف لم نـنـجح في ذلك لـكـنـنـا قـدمـنا كـل ما لـديـنـا ولم يـكن ذلك
كـافـيـا. وأ عـلـيـنـا أن نـسـأل أنـفــسـنـا بـعض األسـئـلـة اآلن وهـنـاك بـعض احلظ

السيئ لكن عليك أيضًا أن تصنع حظك.
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أموال روسيا والص والسعودية لكن
مـــــاذا تــــبـــــقى? إذا غــــادروا مـن يــــحل
مــحـــلـــهم?". وتـــابع "إذا أخــذنـــا مـــثــال
تـشلـسي فإن أحـد اخليـارات الستـبدال
الــــــروسي (أبــــــرامــــــوفــــــيــــــتـش) هـــــو
كـونسـورتـيوم من مـلـيارديـرين أمـيركي
ـشـجـعي وسـويـسـري لـذلك بـالـنـسـبـة 
كـرة القدم الـبريـطانيـ فإن الوضع لن
يـتـغـيـر". وتـقـر احلــكـومـة الـبـريـطـانـيـة
بــاحلــاجــة إلى إجـــراء تــعــديل ونــشــر
ـشـجــعـ حلـوكـمـة مـراجـعـة بــقـيـادة ا
الـــــــــــريـــــــــــاضــــــــــــة فـي تـــــــــــشـــــــــــريـن
الـثـاني/نــوفـمـبـر.وتـشــمل الـتـوصـيـات
إنـشاء هـيئة تـنظـيمـية مـستـقلـة جديدة
لـكــرة الــقـدم اإلنــكــلـيــزيــة واخـتــبـارات
ــديــرين اجلـدد لــضــمـان لـلــمــالـكــ وا
ــكـنـهم إدارة "أوصـيــاء جـيــدين فـقط" 
األنـدية. قـال الرئـيس التـنفـيذي لـرابطة
الــدوري ريــتـــشــارد مــاســـتــرز في وقت
سـابق مـن الـشـهـر احلــالي إن اخـتـبـار
مــالــكي ومـــديــري األنــديــة في الــدوري
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ـاضي كـشـفت دراسـة أجـرتـهـا شـركة ا
"كي بـي أم جي" البريـطانـية-الـهولـندية
خلـدمـات احملـاسبـة عن اخـتراق واضح
لـلـعـمالت االفتـراضـيـة في نحـو أربـع
عـقد رعايـة قمصـان أندية في الـبطوالت
اخلـــمس الــكــبـــرى مــنــذ بـــدء جــائــحــة
كـورونا.ووفـقاً للـشركـة نفسـها ضاعف
ـثال نـادي إنـتر اإليـطالي عـلى سـبيل ا
ــرتـــبط بــالـــراعي الــرئـــيــسي الـــدخل ا
لـقـميـصه من خالل التـخـلي عن الشـركة
ـصنعة "بـيريلي" لصـالح "سوسيوس. ا
كــوم". كـمــا حــجـزت شــركـة "ديــجـيــتـال
بـيـتس" مـكـانـاً لـهـا عـلـى قـمـصـان نادي
رومــا اإليـطـالي مــنـذ تـمـوز 2021  بــعـد
تـوقـيع عقـد مدته ثالث سـنوات (بـقيـمة
 12.4 مـليون يورو). باإلضافة إلى ذلك
أتـــــاحت شــــراكـــــة ســــان جـــــرمــــان مع
"ســوســـيــوس.كــوم" دفع جــزء من راتب
ـكن مـيـسي عـلى شـكـل "رمـوز" رقمـيـة 
ــشـجـعي الــنـادي شـراؤهـا مــنـذ الـعـام
 2020 بـاستـخدام عـملة "تـشيـليز" األقل

شهرة من "بيتكوين".

dD  w  5OLÝd « …UŽd « bŠ√ Âu  u²³¹d

ة يتجول في شوارع مدريد Ÿ—Uý∫ بنز

VFK∫ مشجعون يؤازرون نادي تشلسي خالل دوري األبطال
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{ لـندن-(أ ف ب) - أثارت
الـفوضى الـتي اجتاحت
نـــــــادي تــــــشــــــلــــــسي
اإلنـكليزي في أعقاب
ـفروضة الـعقـوبات ا
لياردير عـلى مالكه ا
الـــــــــــروســي رومــــــــــان
أبـرامـوفـيـتش جـدالً جـديـداً
حـيـال مــصـادر األمـوال الـتي تـغـذّي
أغـــنى الـــدوريـــات في أوروبـــا.جُـــمّــدت
أصـول النادي اإلنكليزي بعد استهداف
أبــــرامـــوفـــيـــتـش من قـــبـل احلـــكـــومـــة
الـبريـطـانيـة في أعـقاب الـغـزو الروسي
ألوكـرانـيا وبـالـتالـي بات مـحـظوراً من
االسـتـفـادة مـاليـاً من مـبـيـعـات الـتـذاكر
والـســلـع الــتــجــاريـة.ســيُــســدل الــبــيع
الـعاجل لبطل أوروبا الستار قريباً على
تواصل تقريباً  19 عاماً من النجاح ا
حتت قـيادة مـالكه الـبالغ من الـعمر 55
عـامًا والذي كـان شاهداً عـلى خمسة
متاز ألـقاب في الدوري اإلنكلـيزي ا

ولقب في دوري أبطال أوروبا.
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ـبـاراة األولى لـتـشـلـسي كـانت ا
على أرضه منذ فرض العقوبات
أمــام نــيــوكـــاسل الــذي أصــبح
ـوذج ملكيـته أيضاً في دائرة
الـضـوء بـعد اسـتـحـواذ مـثـير
لـــلـــجـــدل عـــلـــيه في تـــشـــرين
اضي من قبل األول/أكـتوبـر ا
حتـــالف بـــقــــيـــادة صـــنـــدوق
االســتـــثــمـــارات الــســـعــودي.
وأثـارت منظـمة العفـو الدولية
ــدافـعــة عن حــقـوق اإلنــسـان ا
مـخـاوف حـيـال عـمـلـيـة الـشراء
قـائـلــة إنـهـا مـحـاولــة "تـبـيـيض
ريـــاضي" لـــلـــســــجل احلـــقـــوقي
لـلــمـمــلـكــة اخلـلــيــجـيــة.وفي انـعــكـاس
ـكـثف عـلى الـقـضـايـا خارج لـلـتـركيـز ا
ـلعب اضطر مـدرب نيوكاسل إيدي ا
هــاو إلى الـــرد عــلى أســـئــلـــة بــعــد
مـبــاراة تـشـلـسي بــشـأن عـشـرات
اإلعــدامـات في الــسـعــوديـة بـدالً
من احلـــــديث عـن مـــــجـــــريــــات
ـباراة.ويأمل نـيوكاسل في أن ا
يـسـيـر عــلى خـطى مـانـشـسـتـر
ملوك إماراتياً والذي سـيتي ا
ــهــيــمــنــة في أصــبح الــقــوة ا
ـيـرليغ عـلى مـدار العـقد الـبر
ـــــاضـي عـــــلـى خـــــلـــــفـــــيـــــة ا
استثمارات ضخمة.ورغم ذلك
فـإن قـرار اإلمـارات بـاالمـتـنـاع
عن الــــتـــصــــويت عــــلى قـــرار
جملـــلـس األمن الـــدولـي يـــدين
الـغزو الـروسي على أوكـرانيا
واالجـتـمـاع األخـيـر بـ مـالك
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روجيه فيدرر

عـشر سـنوات في حـ تعـرض االحتاد
اإلسـباني لـكرة الـقدم النـتقـادات بسبب
نـقـله لــلـكـأس الـسـوبــر إلى الـسـعـوديـة
ـــانــــيــــا قــــطع نــــادي شـــالــــكه .وفـي أ
الــعالقـــات مع عــمالق الـــغــاز الــروسي
ـمـلوكـة من الـدولة غـير أن "غـازبروم" ا
بـايرن مـيونـيخ التـزم باتـفاق رعـاية مع
ـشــجـعــ الـتي قـطــر رغم انـتــفـاضــة ا
عـطلت االجتـماع العـام السنـوي للنادي
في تــشــرين األول/نــوفــمــبــر.تــتــعـرض
األنــديــة ورابــطــة الــدوري اإلنــكــلــيــزي
ـمتـاز النتـقادات بـسبب إهـمالـها على ا
مـا يبـدو في طـرح أسئـلـة بحـثـية حـيال
مـصــدر أمـوالـهــا في رحـلــة الـبـحث عن
األلـــقـــاب في صــنـــاعــة ذات مـــنــافـــســة
شـديدة.ويـجد تـشلـسي نفـسه عالـقاً في
الـتيارات اجليوسيـاسية التي تمتد إلى
مـا هو أبعد من كرة القدم ولكن يبقى
أن نــرى مــا إذا كـــانت الــريــاضــة
لــديـهــا الــرغــبــة فـي الــتــغــيــيـر

اجلذري.

ضـرب الـسـويـسري { بـاريس-(أ ف ب) - أعـلن أسـطـورة كـرة ا
ـبلغ  500 ألف دوالر (452 روجـيه فـيـدرر اجلـمعـة أنه سـيـتـبـرع 
ألف يـورو) ألطـفـال أوكـرانـيـا من خالل مـؤسـسـته وذلك من "أجل
" في ظل اسـتــمـرار الــوصـول الى الــتـعــلـيـم لألطـفــال األوكـرانــيـ
الـوضع الـصعـب نتـيـجـة غزو روسـيـا لـبالدهم.وكـتب ابن األربـع
عـاماً رسـالة عـلى تويـتر مع قـلوب بـلوني الـعلم األوكـراني األصفر
واألزرق وحـمـامـة الـتي تـرمـز الى الـسالم "أنـا وعـائـلـتي صُـدِمـنـا
عــنـدمـا رأيـنــا الـصـور من أوكــرانـيـا وشـعــرنـا بـحـزن كــبـيـر عـلى
األبـــريـــاء الـــذين تـــضـــرروا بــشـــدة. نـــحن نـــدعم الـــسالم".وتـــابع
العب منذ الـسويـسري الـفائز بـعشـرين لقـباً كـبيـراً والغائب عـن ا
أن "هناك حوالي 6 تالحقة قرابة ثـمانية أشهر بسبب اإلصـابات ا
ـدرسة حـالـيـاً ونـعلـم أنه وقت حرج ماليـ طـفل أوكـراني خـارج ا
لــلــغــايــة لــتــأمـــ الــوصــول الى الــتــعــلــيم".ورزق فــيــدرر وزوجــته
مـيـروسالفـا بـفـتاتـ تـوأمـ عام  2009 ثم بـصبـيـ توأمـ عـام
2014. وعائلـة فيـدرر "تود مسـاعدتهم (األطـفال) على الـتعامل مع
ة جداً".وأنشأ السويسري مؤسسة روجيه فيدرر ؤ هذه التجربة ا
سـاعدة األطـفال احملـروم وقـال إنهـا "ستدعم +وور عام  2003 

تــشــايـلــد هــولــنــد+ بــتــبــرع قـدره  500 ألف دوالر من أجل
." استمرار الوصول الى التعليم لألطفال األوكراني
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(1) ازمة اخالق هناك  وتقليد اعمى هنا ..!
حدثت حـادثة مـؤسفة قـبل فتـرة في احد قصـبات مـحافظـة السـليمـانية  ‘ادى الى حـرق سيدة مع
اطفالـها االثنـان  ووفاتهم  ‘قـيل ( والقول عـلى الراوي  ألن حلد االن لم تظـهر حقـيقة احلادثه ) ‘
فـور االعالن    ‘انه كـان  بــفـعل فـاعل  ‘الن الـرجل كـان يــشك في سـلـوكـيــة الـضـحـيـة ....!!!  ‘
اسـتنفر كل اصحاب االقالم الـعلمانية في االقـليم و ملئت  كل صفحـات التواصل االجتماعي بأن
رأة (زوجة او اخت أو ....ألخ ) هو تربية  اجتماعية على من يشجع  هذا النوع من الـتعامل مع ا
الطـريقة االسالميـة ......!!!!!!  فقط دون كل اجملتمـعات االخرى و التـوجهات االجتـماعية االخرى
.. شارك في احلـملة اصـحاب الـشهادات مع كل من تـعلم الـقراءه والكـتابة  والـكلـمة ومعـناها عن
طـريق مــواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي   ‘واغـرب من هـذا  ‘أنه حـدث بــعـد ايـام حــادثـة ( من نـوع
كـوميديـا سوداء ) أيضا في الـسليـمانية  ‘حـيث قامت ( سيـدة عصبـية ) بحـمل ( زوجها ) ورمته
واقع  ‘ولم نسمع من من فوق السطح  ‘ونشر احلـدث وصورة احلدث مرة واحدة فقط في احد ا
ـدنـيـة حـتى تـعـلـيق  واحـد عن احلـدث الن يـظـهـر ان علـمـاني اي جـهـة انـسـانـيـة من اجملـتـمـعـات ا

اجملتمع في الشرق يعنى ( السلطة للنساء ) .. ولله في خلقه شؤون...!!
ـؤامرة )  ‘تـاثـيره يـكـون بـشكل عـندمـا تـظهـر هـذه احلمالت  ‘وبـشـكل مـنظم ( بـعـيـدا عن عقـدة ا
سريع  ‘لنا احلق ان نـشك ان يكـون حاصل نتـيجة ( تـعاطف ) او استـسالم لظاهـرة اشاعة دون
عـنية قـانونيـا بان تـقول كلـمتهـا حول احلدث  ‘تـرى وتسمع اعطاء اجملـال احيانـا حتى لـلجهـات ا
انه يرفع صوت الدعوة لتـخلي اجملتمع عن كل ما له عالقة بـتاثير الدين ( االسالم حتديداً ) ? بداً
  ‘قولنـا هذا اليعني الـدعوه العتمـاد وتبني  كل مـاهو ديني في العـالقات االجتمـاعية بل نحن من
ـتحمـس بابتـعاد الدين عن الـتدخل في جزئـيات اخلصـوصية في الـعالقات االجتـماعية  ‘ولكن ا
ـشـهـد  ‘انه االن في الـعـراق  ‘من يـشـارك  مـايـسـمى بـ( الـعـمـلـيـة الـغـريب مـايـحـصل في هـذا ا
السـياسـية ) هم حـامـل عـنوان الـدين و في اقلـيم كـردستـان هنـاك اربعـة احـزاب دينـية يـدعو كل
تديـن ) في العراق واحد منـهم الى ( بناء مـجتمع اسالمي ) ورغم ذلك عـمليا تـرى ان مهمـة ( ا
مـختصرة عـلى نشر توجـيهات االلتـزام بدعوات  للـشعائر والـطقوس الديـنية فقط ومـاذا تدعو بعد
قبول ) حلـجاب السيدات .....ألخ ‘ نـاسبات الدينـية و ماهو ( مـوديل ا الصالة ومـاذا تفعل في ا
واالحزاب الـديـنيـة في اقـليم كـردسـتان مـنشـغل بـالصـراعات الـسـياسـية  ‘هـذا يعـني عـملـيـا ترك
السـاحة لتـاثيرات  ‘ليست لـلعلـمانية الـتى بنى احلضـارة العصـرية و حريـة الراي و الراي االخر
في اوروبا و عزل الدين من ( كرسي احلكم )  ‘بل علمـانية  ( زرق ورق ) اليؤدي الى اي بناء اال
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رأة ) باالرقام  ( 2) وساخة الغرب في التعامل مع ( ا
) نذكر ان ؤمن رغم اننا النـعرض مفاجـأت للقراء  ‘ولكن عمالَ بالقـول (وذكرلعل الذكرى تنـفع ا
الـغرب  ‘لـيس عن طريق ( صـفحـات التـواصل االجتـماعي )  ‘بل ان  هـذه الظـاهرة الـسيـئة التي
يتبهى بتوسيـعها عندنا بحيث اصبحت ظاهرة التفكك االجتماعي  ‘بل ان الغرب يعلن ( سيئاتهم
راكـز الـبـحثـيه و الـعلـمـية رمـوقـة باالضـافـة الى ا ـعـلومـاتـيـة ا االجتـمـاعيـة ) عن طـريق مـصادر ا
رتبطة بجامعـات راقية  وحضارية ( باجلد وليس فقط عنوان بال معنى ) مايحصل من السيئات ا
االجتماعية ليس لـلتشهير ومحاربة الـدين بل للبحث عن طريق العالج العلمي  ‘ولكن عندما تدقق
ـقدمة  ‘يظـهر امام من في مـحتوى هـذه االرقام من الـظواهر الـسيئـة ( والتـحرش بالـنساء ) في ا
زيـف ‘ ـوضـوع بوعي  ‘أن احلـصانـة االخالقـية عـنـدنا  ‘رغم تشـهيـر العـلمـانيـ ا يـنـظر الى ا

اقوى وام من الغرب واليكم ارقام من قعر دار الغرب كما يقولون :
ـتحدة األمـريكيـة إال أن تلك احلرية - عـلى الرغم من احلريـة اجلنسـية التي تـتمتع بهـا الواليات ا
اجلنسيـة لم تمنع من تفـشي االعتداءات اجلنـسية فيهـا لدرجة كبـيرة تصل لوقـوع اعتداء جنسي
وقد تـعـرّضت واحـدة من كل ست سيـدات في أمـريـكا إلى اغـتـصاب أو في أمـريـكا كل 98 ثانـيـة
كافحـة االغتصاب في أمريكا فإن 321.500 مـحاولة اغتصاب.فبـحسب أرقام الشبكة الـوطنية 
شخص في أمريـكا تتـراوح أعمارهم من 12 سـنة فأكثـر يقعون ضـحايا لالغتـصاب أو االعتداء
تـوسط سنـويًا وبـذلك تقع بـحسب الـشبـكة حـالة اعـتداء جـنسي كل 98 ثـانية في اجلنـسي في ا
تحدة األمريكية.وتتراوح أعمار أغلبية ضحايا العنف اجلنسي في أمريكا توسط في الواليات ا ا
ئة من الضحـايا وتبلغ نـسبة الضحـايا الذين تتراوح من 18 عامًا حتى 34 عامًـا بنسبة 54 بـا
ئة من إجـمالي ضحايـا العنف اجلنـسي. وتتعرض أعمارهم من 18 عـامًا حتى 64 عامًا 92 بـا
ـعـدالت عـالـية مـن االعتـداءات اجلـنـسـيـة فـسـيدة من كـل ست نـساء في نـسـاء أمـريـكـا وفـتيـاتـهـا 
ئـة  أو واقعة اغـتصاب أمريكـا قد تعـرضت حملاولة اغـتصاب فـاشلة لم تـكتمل (بـنسبة %2.8 با
ئة)  واعتـبـارًا من عام 1998 فـقد وقعت17.7 ملـيـون امرأة كامـلـة في حيـاتهـا (بـنسـبة 14.8بـا
ـئـة من ضـحـايـا االغـتـصاب ضحـيـة حملـاولـة اغـتـصـاب أو واقعـة اغـتـصـاب كـامـلـة وكان 90 بـا
ـواقع تـقـريـراً صادراً عـن االحتاد ـئـة لـلـذكـور. تـنـاقـلت بـعض ا الـكـامل من اإلنـاث مـقابل 10 با
ـئــة من الـنــسـاء األوروبـيــات تـعــرضن إلى شـكـل من أشـكـال األوروبي يـفـيــد أن أكـثـر من 55 بــا
التحرش اجلنسي . هـكذا نرى أنه في الغرب حيث هم  بعيدين عن احلروب والصراعات الدموية
ـبـاشره كـمـا هـو ظاهـر لـلـعيـان مـثل مـا يجـري في الـقـارات الشـرقـيـة من الكـرة االرضـيـة ولكن ا
بقراءة االرقام فـإن مايجري فـي حياة االنسـان الغربي من النـواحي النفسـية والعالقات االنـسانية
ــتـنــفــذين اجلــشـعــ (والنــقـول واالخالقــيـة وحــتى االقــتــصـاديــة  لــهـو مــؤشــر واضح عــلى آن ا
ؤسف للشـرق اليساري ...!) في الراسمالـي كمصـطلح كالسيكي عـفا عليه الـزمن بعد سقـوط ا
الغـرب يخدعون أنـفسهم قـبل غيرهم عـندما يـتباهون بـإستقـرار الوضع االنسـاني لديهم ويـعملون
نع ظـهور مايجري في اخلفاء ب الناس ومجتمعات الغرب من االنحطاط وبشكل منظم ومدروس 
ادي وبناء مظاهر خالية من الروح والعاطفة حتى واالمراض طريقاً الشباع رغبـاتهم في الكسب ا
ـرتـبـطـة بالـنـاحـيـة الـروحـيـة لالنـسـان (الدين) أنـهم عمـلـو واليـزالـون يـعـمـلـون حملاصـرة االفـكـار ا

ويعملون على إحتواء التوجهات الدينية لصالح اهدافهم 
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صدق (ابن رشد) في قوله : أن التقليد عصى العميان ..!
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بغداد

ــؤكـد أنـهــا سـتــكـون حـرب اســتـنـزاف ا
مـعقدة طويلة االمـد; تهدف فيه الواليات
ـتـحـدة االمريـكـية اسـتـهالك واضـعاف ا
تــدريــجي لـقــدرات روســيـا ; وإرهــاقــهـا
والـنـيل من مـعـنـويـات شـعـبـهـا; وإزاحة
; وذلـك حسب ـيـر بـوت رئـيـسـهـا فالد
مـا تـوقعه الـكـاتب والـصحـفي االمـريكي
ــيـــول الـــصــهـــيــونـــيــة; "تـــومــاس ذو ا
فــريـــدمـــان" عــنـــدمــا قـــال في مـــقــابـــلــة
صـــحــــفـــيــــة:( ان حـــرب روســـيــــا عـــلى
اوكـرانـيـا ســتـنـتـهي مع رحـيل الـرئـيس
ـقـابل فـقـد عـمـلت )  بـا الـروسي بــوتـ
امـــريــــكـــا من خالل هــــذه احلـــرب عـــلى
تــوريط حـلــفـائــهـا االوربــيـ وقـيــامـهم
بــدعم اوكــرنـــيــا بــاالســلــحــة واالعــتــدة
ـواصــلــة الـقــتــال ومـقــاومـة واالمــوال  
الـــغــزو الــروسـي واســتــنـــزاف قــدراته;
السـيـمــا بـعـد دعـوة الـرئـيس االوكـراني
ـيــر زيـلـيـنـسـكي"  حـلـيف الـغـرب "فالد
ــتــطــوعــ من كل الــدول إلســتــقــبـــال ا
ـــؤيـــدين لـــقـــضـــيـــة بالده; لـــتـــصـــبح ا
أوكـرانيا عندئذٍ ساحة مـفتوحة لتصفية
احلـــســـابــــات الـــدولـــيــــة بـــ روســـيـــا
وحـلفـائها من جـهة; وأمـريكا وحـلفـائها
من جـهـة أخـرى ; قـد تـفضي بـالـنـتـيـجة
ـيـة جـديـدة يـكـون الرابح الى حـرب عـا
االول فـيــهـا االمـريـكــان واالسـتـمـرار في
الــهــيـمــنــة عـلـى الـعــالم; وهــو مــا أكـده
اخلــبــيــر االســـتــراتــيــجي االمــريــكي د.
جــورج فـــريــدمــان  في كـــتــابه "االعــوام
ــائــة الــقــادمــة - اســتــشــراف لــلــقــرن ا
احلـــادي والــعـــشــرين" : ( ان الـــواليــات
ـتـحـدة لـم تـعـد تـبـحث عن الـنـصـر في ا
احلـروب; انهـا تسعـى لتحـقيق اهـدافها
من خـالل خــــلق حــــالــــة من الــــفــــوضى
واالرتـباك إلستنزاف وإضعاف من يهدد
ــتـفــوقـة عـلى مـصــاحلـهــا ومـكـانــتـهـا ا
ـتحدة اجلـميع).  لـقد اناطت الـواليات ا
مــهـــمــة هــذه احلـــرب  ; الى حــلـــيــفــهــا
يـر زليـنـسكي الـرئـيس االوكراني فـالد
ـيـول الـصـهـيـونيـة ; من اجـل خلق ذو ا
حـالة من الفوضى واالرتباك واالضعاف
لـروسـيـا واوربـا عـلى وجه اخلـصوص;
وخــلق فـوضى اقــتـصـاديــة وسـيــاسـيـة
ــيـة عـمـومــا.   وبـالـتـأكــيـد فـإن هـذه عـا
احلـرب أضـرت كثـيـرا بأوكـرانـيا الـدولة
االوربـيـة; التي كـانت تطـمح بـاالنضـمام
الـى دول االحتاد االوربي; وبـعـد ان كان
شـعـبهـا يـعيـش آمنـا مـطمـئـنا في بالده
ـسـتـقـبل واعـدا; إذ بـدا الـيوم ويـتـطـلع 
يــعـاني من الـبــؤس واحلـرمـان واصـبح
غـالبيته الجئا في محطات القطار وعلى
ـــراكـــز احلـــدوديـــة لـــلـــدول االوربـــيــة ا
اجملــاورة; الـتي هي تــعـاني اســاسـا من
قابل فإن أوضـاع  اقتصاديـة صعبة. بـا
ــسـتــمــرة في عــدوانــهــا عـلى روســيــا ا
أوكـــرانـــيــــا; بـــدات تـــتــــعـــرض دولـــيـــاً
لالتـهامـات واالدانة  بسـبب هذه احلرب
;وســـيـل الـــعــــقـــوبــــات االقـــتــــصـــاديـــة
والــسـيــاسـيــة يـجــري عــلـيــهـا بــصـورة
مـــتــســـارعـــة;  فــبـــعـــد ان كـــانت الــدول
األوربـــيــــة  حتث اخلــــطى لــــلـــتــــقـــارب
االقـــــتـــــصــــــادي مع روســـــيـــــا مـن أجل
احلــصـول عـلى إمـدادات الــنـفط والـغـاز
مـنـهـا; تقف الـيـوم بـالضـد من مـوسـكو;
وبــدأت بــإســتــيــراد الــنــفط والــغــاز من
ـتــحـدة االمــريـكـيــة بـصـورة الــواليـات ا
رئـيـسيـة; فـاجلمـيع في اوربـا يدعم االن
أوكـرنيـا ضـد روسيـا; ويبـذلون  جـهودا
من أجـل فـرض الـعـقـوبـات عـلى روسـيـا
وخـنقهـا سيـاسيا ومـاليا; بـالوقت الذي
هم يــخـــنــقــون ويــضــعـــفــون أنــفــســهم
اينـذر باخملاطر أقـتصاديـا وعسكريـا; 
الـكبيرة عليـهم مع استمرار هذه احلرب
الــــتي خُــــطِـطَ لــــهــــا الن تــــكــــون حـــرب
اســتـنــزاف طـويــلـة األمــد السـيــمـا وان
غـالـبـيـة الـشـعب االوكـراني ال يـؤيـد هذا
الـغـزو ويقف ضـده; ولن يـسمح لـلروس
بـتـنفـيـذ أجنـدتـهم في أوكـرانيـا واعـمال
ـــــقـــــاومـــــة ضـــــد اجلـــــيش الـــــروسي ا
واالنـــفـــصــالـــيـــ في بـــعـض االقــالـــيم
االوكـرانية تتـصاعد كلـما توغل اجليش
ا يؤدي الـى إطالة ـدن;  الـروسي في ا
أمــــد هـــذه احلــــرب ويـــزيــــد من حــــالـــة
الــفـوضى والــتـعــقـيــد جلـمــيع االطـراف
ــشـاركــة فـيــهـا; بــإسـتــثـنــاء الـواليـات ا
ـتحدة األمريكية التي تسعى ألن تكون ا
ـــا يــجـــري; وفـــقــا الـــرابح الـــوحــيـــد 

الستراتيجية احلروب بالوكالة. 
كــمـا إن اسـتـمــرار هـذا الـغــزو يـزيـد من
; بـــســبب اعــداد مــعـــانــاة االوكــرانـــيــ
صـاب في صفوفـهم وتدمير الـقتلى وا
نـازل وتشريد ـدن والبنى الـتحتـية وا ا
ـا يـزيـد من نــقـمـة اجملـتـمع الـعــوائل; 
تحدة الـدولي واحملافل الدولية واال ا
ضــد روســيــا ; فـــقــد تــعــرضت روســيــا
ـــزيــــد من الــــعـــقــــوبـــات بـــســــبب ذلـك 
االقـتـصـادية والـدولـيـة القـاسـيـة  والتي
ــــرور الــــوقت; ســــتــــزداد وطــــأتــــهــــا 
ـا يساهم وسـيؤدي الى اسـتنزافـها; و
عـنوي على بـزيادة الـضغط الـنفـسي وا
ــعــارضــة. الــشـــعب الــروسي;  ودفـــعه 
الرئيس بوت  في حربه على  أوكرانيا
والـوقوف ضـده. واالمـر لم يقـتصـر على
ذلك فـــإنــعــكــاســـات هــذه احلــرب كــانت
كـارثـية عـلى دول الـعالم فـأسـعار الـنفط
ــئـة دوالر لـلـبـرمـيل الـواحـد; جتـاوزت ا
واســعـار الــغـذاء وخــاصـة احلـنــطـة في

بــاحلــســابــات الــســيــاســيـة. وبــحــسب
ـوجب تــقـاريـر إعالمـيـة الـتــقـريـر أنه 
ـعلـومات" فـقد  تـنـسيق "الـكشف عن ا
بدقة ب مجلس األمن القومي االمريكي
وأجـهـزة االسـتـخبـارات وأجـهـزة أمـنـية

أخرى) . 
وقـد أكدت الصـ  مخاطر هـذه  احلملة
االعالمــــيـــة  االمـــريــــكـــيــــة الـــغــــربـــيـــة
الـتحـريضـية واالسـتفـزازيةضـد روسيا;
ـــتـــحــدثـــة بـــإسم وزارة عـــلى لـــســـان ا
ـهم خـارجــيـتـهـا; إذ قــالت : ( الـسـؤال ا
هـنا ما الدور الـذي ساهمت به الواليات
ـــســؤولـــة عن الـــتـــوتــرات ـــتــحـــدة; ا ا
احلـالية احملـيطة بأوكـرانيا. "أن يـستمر
أحــدهـم في صب الــزيت عـــلى الــنــار ثم
يـــتـــهم االخـــرين بـــعـــدم بـــذل قـــصــارى
جـهدهم إلخماد هذه النيران سلوك غير
ـــرة" ) . مــــســــؤول وغـــيــــر أخـالقي بــــا
حـــقــيـــقـــة فـــاالمـــر لـــيس جـــديــدا عـــلى
شبوه االمـريكان ان يلـعبوا هذا الـدور ا
في صـناعة االزمـات وإذكاء نار احلروب
وتــــــوريـط االخــــــرين بــــــهــــــا; مـن خالل
االســـــالــــيـب والــــوســـــائـل االعالمـــــيــــة
والـسيـاسية  الـقذرة;  فـقد سبق لإلدارة
االمــريــكــيـــة قــبل احــتالل الــعــراق عــام
2003 إتـبــاع نـفس االسـلـوب في اقـنـاع
دول الـــعــالم و حتـــشــيـــد الــرأي الـــعــام
الـدولي واحملــلي لـلـقـبـول بـاحلـرب عـلى
الـعراق وإحتاللـة بذريعـة تهديـد العراق
للعالم بإمتالكه اسلحة دمار شامل وانه
يـسـتعـد إلسـتخـدامـها ضـد الـعالم; وانه
يــدعم تـنــظـيم الــقـاعـدة االرهــابي; وهـو
مــالم يـثــبت لــلـجــمـيع; وعن هــذا الـدور
اخلـبـيث الـذي تـلـعـبه االدارة االمـريـكـية
بـواســطـة وسـائل إعـالمـهـا  في تــغـيـيـر
قـــنــاعـــات الـــنـــاس وتــهـــيـــئـــة االجــواء
االجـتــمـاعـيــة والـسـيــاسـيـة لــصـاحلـهـا
فكـر االمريكي مـحليـا ودوليـا; يتحـدث ا
"نــعـوم تــســومــشـكي" فـي بـدايــة كــتـابه
"الـــســيـــطـــرة عــلـى االعالم- االجنــازات
الـهائلة للدعاية" ; عن اول عملية دعائية
لـلحكومـة االمريكيـة في العصر احلديث
ـــيــة وذكـــر : (انه اثـــنـــاء احلــرب الـــعـــا
االولـى; وفـي عـــــام 1916; كــــــان عــــــلى
ــتـحـدة االمـريـكـيـة ان تـدخل الـواليـات ا
ــــــواطـــــنـــــون هـــــذه احلــــــرب; وكـــــان ا
ـ ألقصى الـدرجات االمـريـكيـون  مسـا
ولم يـروا سـبـبا لإلنـخـراط والـتورط في
حرب أوربية بإمتياز; فخالل ستة أشهر
جنـحت االدارة االمريكية بعد ان أنشأت
جلـنـة لــلـدعـايـة احلـكـومـيـة; في حتـويل
ـ الى أناس تـتمـلكهم سا ـواطنـ ا ا
الـهيستـيريا والتـعطش للحـرب والرغبة
ــاني; وخـوض في تــدمــيـر كـل مـا هــو ا
احلــرب وإنـقـاذ الـعــالم; وان جنـاح هـذا
االسـلـوب دفع االدراة االمـريكـيـة مـجددا
بـعد ان وضعت احلرب اوزارها توظيف
ذات االســلـوب إلثــارة مــشـاعــر الــشـعب
االمـريكي ضد الرعب الشـيوعي كما كان
يـطلق عليه " ويضيف تـشومسكي بهذا
الـــشــأن في كـــتـــابه هــذا; "ان الـــواليــات
ــتـحــدة االمـريــكـيــة تـعــتـبــر رائـدة في ا
مــجــال تــوجـــيه الــرأي الــعــام من خالل
الـسيطرة على العقل العـام للمجتمعات;
وإنـــهــا قـــادرة عــلـى إيــجـــاد الـــوســائل
لــتـــغــيــيـــر وتــشـــويه مــكـــانــة ومــواقف
خــصـــومــهـــا; من خالل وســائـل دعــايــة
احــتـيـالــيـة وفـعــالـة; وتـقــد اخلـصـوم
مـجـرمـون ارهـابـيـون بـانـهم مـخـربـون
ي... وان يــهــددون الــسـلـم واالمن الــعـا
االدارة االمــــريـــــكــــيــــة مـن خالل االعالم
تــمـتـلك الــقـدرة عـلى إدارة الــرأي الـعـام
وحتـفـيـزه لـتأيـيـد مـغـامرات سـيـاسـتـها
اخلــارجــيــة; فـــالــعــراق بــعــد حــربه مع
ايــران; أُســتــنــزفت الــكــثـيــر من قــدراته
االقـتـصـاديـة والـعـسـكـريـة ولـكـنه فـجـأة
أصـبح بإمكانه ان يـغزو العالم.... واالن
 - والقول لتشومسكي في كتابه- كشف
ـعـلـومـات غـيـر الـنـقــاب عن اطـنـان من ا
الــصـــحــيـــحــة حـــول اســلـــحــة الـــدمــار
الــشـامل") . ان مــا ذكـره"تــشـومــسـكي" ;
ــنـهج اخلــبـيث  لالدارة يــؤكـد الـدور وا
االمــريــكــيــة ومــاكــنـتــهــا االعالمــيــة في
ــا صــنــاعــة الــصــراعــات واحلــروب و
يـــتـــفق ومـــصـــاحلـــهـــا واهـــدافـــهـــا في
الـسيطرة على العـالم; فقد عملت مؤخرا
عـــلى تـــصـــعـــيـــد االزمـــة بـــ روســـيـــا
واوكـرانيا وإيصـالها الى نقـطة الصدام
واحلـرب; الـتي اليـعـلم احـد من الـبـشر ;

متى وكيف ستنتهي. 
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مع كـل مـــايــجـــري فـي هــذه احلـــرب من
احــداث سـريــعـة  وانــعــكـاســاتـهــا عـلى
الـــوضع الـــدولي فـــهـــنــاك مـن يــتـــرقب
نـهــايـتــهـا قـريــبـا بـعــمـلــيـات عـســكـريـة
روســيـة خــاطــفـة; تــضع فــيــهـا روســيـا
ـا بــصـمـتـهــاعـلى ارض الـواقـع;  وفـقـا 
خــطط له الـرئــيس الـروسي بــوتـ بـأن
يجعل أوكرانيا حتت وصايته وان تقبل
امــريـكـا واوربـا بــاالمـر الـواقـع; ويـعـيـد
امجاد االمبراطورية الروسية والسؤال
الـذي يـثـيـر اهـتـمـام الـكـثـيريـن;هو مـتى
سـتنـتهي هـذه احلرب?... حـقيـقة فإنه ال
ـكن  حتديد متى ستنتهي هذه احلرب
ـــــبـــــدأ الـــــســـــائــــــد في قـــــواعـــــد ; فـــــا
االسـتراتـيجـية الـعسـكريـة : " أن احلرب
إذا بـدأت  فال أحد يعلم  متى ستنتهي"
 ومن خـالل مـعــطـيــات مــا يـجــري; فـمن

الـتي تدعمها حكومـةالرئيس زلينسكي
ـيـول الـصـهـيـونـيـة  ; وكـذلك مـنع ذو ا
انـتـشار الـصـواريخ النـوويـة في الدول
ــتــاخــمــة الوكــرانــيــا ألن ذلك يــشــكل ا
تـهـديــدا صـارخـا ألمن روسـيـا الـقـومي
وإنـهـا لن تـقف مـكـتـوفـة االيـدي اجتـاه

هذا التهديد;
 ونــتـيـجــة لـهـذه  الــتـوتـرات واالزمـات
والـتي وصــلت وفـقـا لـتـصـور الـرئـيس
الــروسـي بــوتــ الى طــريق مــســدود;
دفـعـته بــالـنـتـيـجـة لـشن الـهـجـوم عـلى

أوكرانيا ضاربا .
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ـواثـيق الــدولـيـة  بـحـجـة الـقــوانـ وا
الـدفاع عن االمن الـقومي لروسـيا; على
اعـتــبـار "ان احلـرب هي آخـر الـوسـائل
ــشــاكل الــتي تـــتــبــعــهــا الـــدول حلل ا
الـســيـاسـيـة"; واصــبـحت  هـذه احلـرب

ا ليس منه بد".  أمرا "البد 
 وهـــو مــا كــانـت  تــســـعى له امـــريــكــا
وحـلف الناتو بنوايـا واضحة منذ عدة
ســنـوات;في الــتـأكــيـد عـلـى ان روسـيـا
دولــة عــدوانــيــة وشــريــرة تـهــدد االمن
ي; والبــد من الــوقـوف االوربي والــعــا
ضـدها ومعاقبـتها دولياً وانـهاء قوتها
ـيـر بـوت ـتـنـامـيـة مـنـذ تـولي فالد ا
قـــــيـــــادتــــــهـــــا  ;  وان كل ذلـك حـــــصل
ـقـدمات وتـصـعيـد اعالمي وسـياسي

ستويات.  خطير على كافة ا
W zU  U «b

ـــفــاوضــات عـــلى الــرغم مـن انــطالق ا
اثــــنـــــاء هــــذه احلــــرب بـــــ روســــيــــا
واوكـرانـيا ا في 28 شـباط 2022 عـلى

االراضي  البالروسية.
ـعارك بـيـنهـما الزالت مـستـمرة إال ان ا
والـتوقعات لبدايتـها كانت صائبة; فقد
سـبق غــزو أوكـرنـيـا  تـراشـقـا إعالمـيـا
وتـصريـحات وتهـديدات وحتـديات ب
روسـيا وأوكرانيـا مدفوعة بـالضمانات
والــتــعــهــدات االمــريــكــيــة والــغــربــيــة
الوكــرانـــيــا بــالـــوقــوف الى جـــانــبــهــا
ودعـــــــمــــــــهــــــــا; وقـــــــد لــــــــعـب االعالم
الـتـحــريـضـيـاالمـريـكي والـغـربي  دورا
خطيراً في إذكاء نار هذه احلرب; وكما
قـــالت الــعـــرب : إن الــنـــار بــالـــعــودين

تُذكى... وإن احلرب مبدؤها كالم. 
فــقـد كــشـفت هــذه االزمـة وأمــتـدادتــهـا
أبـــعــاد ومـــدى الــصـــراع بــ روســـيــا
ـتــحـدة االمــريـكـيــة  فـقـد والــواليـات ا
أشـار الـرئـيس بـايـدن في أول تـصـريح
له بــعــد تـنــصــيــبه رئــيـســا لــلــواليـات
ـتحدة االمريكية ان روسيا هي العدو ا
تحدة االمـريكية; رقم واحـد للواليـات ا
ـســؤولـ وهــو مـاعــبــر عـنه ايــضــا  ا
االمـــريـــكــان; فـــقـــبل عـــدة اشـــهـــر بــدأ
مـسـؤولـوا االداراة االمريـكـية من خالل
مـــاكـــنــة االعـالم االمـــريــكـي والــغـــربي
عـروف بدوره اخلـبيث الـتحـريـضي وا
في صـناعة االزمـات     بالتصـعيد ضد
روسـيـا مـسـغـلـةً أزمـتـهـا مع أوكـرانـيا
واثــارت  الـــتــصــريــحـــات االمــريــكــيــة
ـتكررة حول شن روسيـا هجوما على ا
اوكـرانيا بـطريقة مـغايرة وغيـر مألوفة
إهــتـمــامـا مــتــزايـدا  لــدى الــكـثــيـر من
الـدوائر السـياسيـة  واالعالمي ;حيث
نـشـر مـوقع dw االخــبـاري تـقـريـرا عن
الـدوافع واالسـبـاب لهـذه الـتصـريـحات
ـتكررة حـول الغزو الـروسي ألوكرنيا ا
: (ان  الــتــكــرار واالهــتــمــام األمـريــكي
بـــشـــأن هـــجـــوم روسي "وشـــيك" عـــلى
أوكـــرانــيـــا أثــار تـــســاؤالت عن غـــايــة
واشـنـطـن من نـشـر مـعـلـومـات "سـريـة"
حــول روســـيــا; ويـــرى مــجــمـــوعــة من
اخلـبراء بـحسب الـتقـرير  أن واشـنطن
إتـبعت " أدوات جـديدة في "حـربها" مع
مـوسكـو; أطلقـوا عليـها; "اسـتراتيـجية

مكبر الصوت والشفافية"
انية ا نشرته مجلـة شتيرن اال  وفـقا 
" فـإن مـا قـد يـبـدو "شـفـافـيـة وانـفـتـاحـاً
لـلوهلـة األولى ليس سوى "شـكل جديد
من أشـكـال احلـرب"; وذكـر الـتـقـرير; ان
الــــكــــاتب فـي "الــــواشــــنــــطن بــــوست"
"أنــتـــوني فــايـــوال" يــرى أن حتــذيــرات
إدارة بـايـدن من غـزو روسي ألوكـرانـيا
"تـــبـــدو وكـــأن قـــنـــاة الـــطـــقس تـــتـــبع
اإلعــصــار". ووفـقــاً لــفـايــوال فــإن أحـد
ـــطـــلـــعـــ يــــســـمي هـــذا االســـلـــوب ا
"اسـتـراتيـجـية مـكـبر الـصـوت لبـايدن".
ويـوضح أنه من خالل إظهـار جزء على
كن األقل مـن أوراقهـا عـلى الـطـاولـة 
لـواشنطن أن تـقنع الرأي الـعام الدولي
وحــلـفــائـهــا بـاخلــطـر احلــقـيــقي الـذي
تـمثله روسيا وفقاً للشعار القائل:" إذا
صــرخت بــصــوت عــالٍ وفي كــثــيــر من

األحيان فسيتم االستماع إليك" . 
ويــشــيــر فــايــوال أن هــذا "الــصــراخ" ال
يـتـعـلق بـالـشـفافـيـة الـدبـلـومـاسـية بل

لم تـــكن نـــهــايـــة احلـــرب الــبـــاردة بــ
واشـــنـــطن ومـــوســـكـــو عـــام 1991; إال
واجـهـة جديـدة; تـطورت وفـقاً إيـذانـا 
الهـــداف وطــــمـــوحــــات كال الــــطـــرفـــ
ـتحدة االمـريكي والروسي; فـالواليات ا
االمـريـكـيــة تـدافع بـكل قـوتـهـا لـلـحـفـاظ
عـلى مكانتـها باالنفـراد في قيادة العالم
وتـتمسـك بها وتـعض عليـها بالـنواجذ;
وتـمنع منافسيهـا وفي مقدمتهم روسيا
ـشـترك والـصـ من حتـقـيق هـدفـهـمـا ا
بــالـوصـول الى عــالم مـتـعــدد االقـطـاب;
وقـدر تعـلق االمر بأهـداف روسيا فـإنها
تــعــمل عــلى عــدم  اســتــعــادة ســيــطـرة
روســــيـــا الــــوريث الــــشـــرعـي لالحتـــاد
الـسـوفــيـتي الـسـابق  عـلى شـرق اوربـا
واوكـرانـيـا بـينـمـا واسـتـعادة مـكـانـتـها
نافس المريكا وكبح جماحها ودورهـا ا
لإلنـفراد بـقيادة الـعالم وسـعيهـا جلعله
اً مـتعـدد االقطـاب. شهـدت العالقات عـا
بـ الدولـتـ على مـدى تسـعة سـنوات
مـداً وجـزرا في الـعالقـات  السـيـاسـية ;
ــــواجـــــهـــــة الـــــســـــيـــــاســـــيــــة إال ان  ا
واالقـتصـاديـة اشتـدت بيـنـهمـا منـذ عام
1999; عـنـدما قـامت أمريـكـا وحلـفائـها
في الناتو  بتوسيع هذا احللف بطريقة
اسـتـفـزازيـة للـروس ; فـبـدأت بـضم عدد
من دول أوربــا الـشـرقـيـة ; والـتي كـانت
ضـمن حلف وارشو الـسوفيـتي السابق
; إذ انـضـمّت "بـولـندا واجملـر والـتـشيك
إلى حـــلـف الــنـــاتـــو وسـط مـــعـــارضــة
روسية " ; ثم في عام 2004 جاء توسع
آخـر حللف الـناتـو بضم سـبعة دول من
أوروبـــا الــــوســـطـى والـــشـــرقــــيـــة هي:
"بـــلـــغـــاريـــا وإســـتـــونـــيـــا والتـــفـــيــا
ولــيـتـوانــيـا ورومــانـيـا وســلـوفــاكـيـا
وسـلـوفيـنيـا"; لـتنـضم بـعدهـا الى حلف
الــنـاتـو في عـام 2009 كـل من;"ألـبـانـيـا
وكـرواتـيـا; وتـعـد "دولـة اجلـبل األسود"
الـدولـة الـعـضـو األخـيـرة الـتي انـضمت
إلـى النـاتـو عام 2017; وفـي عام 2019
جـــرت مــحــاوالت جـــادة من قـــبل حــلف
الـناتو لضم اربـعة دول أخرى اليه  "إذ
اعـترف رسمـياً بأربـعة أعضـاء طامح

هم: أوكــرانــيــا; الــبــوســنــة والـهــرسك;
وجــورجــيــا ومــقـــدونــيــا الــشــمــالــيــة".
ونـتـيـجـة لـذلك اعـتـبـرت روسـيـا ان هذا
الـــتــوسع فـي حــلف الـــنــاتـــو تــهـــديــدا
واضــحــا ومــؤكــدا يــســتــهــدف أمــنــهــا
وسيادتها; وفرض طوقا أوربيا عليها ;
ـــتـــحـــدة االمــريـــكـــيــة وان الـــواليــات ا
بـالـصـفـح كل الـتـعـهـدات بـعـدم تـوسـيع
حــلـف الــنــاتـــو بــعـــد تــفــكـــيك االحتــاد
الــــســـوفــــيــــتي الــــســـابـق عـــام 1990
اسـتـمـرت مـطـالـبـات روسـيـا  مـنـذ عـهد
الـرئيس االسبق  "بوريس يالتس " ثم
ير بـوت " من الواليات الـرئيس "فالد
ــتــحـــدة وقــادة حــلف الـــنــاتــو بــعــدم ا
تـوسـيع هـذا احلـلف ; ألن هـذا الـتـوسع
يــســـبب أضــرار ومـــخــاطـــر عــلى االمن
ــطـالب الــقــومي الـروسي أال ان هــذه ا
الــروسـيـة عــلى مـدى أكـثــر من عـشـرين
عـامـا لم تـلـقى اسـتجـابـة من االمـريـكان

وحلفائهم في الغرب; ولم تعبأ بها; 
وأســتـمــرت في مـشــروعـهــا الـتــوسـعي
لــضم  الـدول احملــيـطــة بـغــرب روسـيـا;
ومـنـهـا أوكـرانيـا ; االمـر الـذي أعـتـبرته
روسـيا عدوانـا على سالمتـها االقلـيمية
ا دفعها في وتـهديدا ألمنها القومي;  
عـــام 2008 لـــلـــتـــدخـل عـــســـكـــريـــا في
جـورجـيـا  ومـسـاعـدة االنـفـصـاليـ في
أقـليمي ابخازيا وأوسـتيا اجلنوبية في
حـربهم ضد جورجيا وانفصالهما عنها
كـدولـتـ مـسـتـقـلـتـ لم تـعـتـرف بـهـما
سـوى روسـيا وعـدد قـلـيل من الدول ثم
أعـقبها بالتدخل الـعسكري في اوكرانيا
 عــام 2014; وضم شــبه جــزيـرة الــقـرم
الى دول االحتـاد الروسي والـتي تعـتبر
منطقة حيوية للمالحة البحرية لروسيا
في الــبــحــر االســود ومع تــزايـد حــجم
ــفــروضـة عــلى الــعــقــوبـات الــدولــيــة ا
روسـيا بـسبب تـدخالتها الـعسـكرية في
ــــذكـــــورة اعاله; واصــــرار االقــــالـــــيم ا
أوكـرانـيـا ومـطـالـبـتـهـا  لالنـضـمـام الى
حــلف الــنــاتــو خالفــا لــرغــبــة روســيـا;
وتـصاعـد حتديـها االعالمي والـسياسي
ضد روسيا; وما رافقه من دعم  امريكي
ـطــالب أوكـرانـيـا;  وإصـرار واشـنـطن  
والـغـرب عـلى عـدم الـتـعـاون مع روسـيا
ــطـــالــبــهــا والــتي كــانت واالهــتــمــام 
ـبـاحـثـات والـلـقـاءات مع تـؤكـدهــا في ا
االطـراف االمـريـكـيـة والـغـربـيـة وبـكـافـة
ـسـتويـات والـتي تـمحـورت حـول عدم ا
ضم اوكـرانيا الى حلف الناتو وابقائها
عــلى احلـيــاد وضـمــان حـقــوق االقـلــيـة
الـروســيـة في شـرق وجــنـوب اوكـرانـيـا
بـحجة انهم يتعرضون للتطهير العرقي
من قـبل اجملـموعـات النـازيـة االوكرانـية

ـا يـؤثـر سـلـبا عـلى ارتـفـاع مـسـتـمـر 
عظم دول العالم  ويعرضها االقـتصاد 
ألزمــات اقــتــصـــاديــة وغــذائــيــة تــثــقل
كـاهـلــهـا السـيـمـا وانـهـا الزالت تـعـاني
اقـتصـاديـا من آثار جـائحـة كوفـيد  19
ومع اسـتـمرار احلـرب; فقـد ازداد االمر
تـعـقـيـدا صـعـوبـة عـلى روسـيـا خـاصـة
بـعـد ان وضع الـرئـيس بـوتـ اسـلـحـة
روسـيا الـنوويـة على أهـبة االسـتعداد;
رجح عـدم  استخـدامها" "والـتي   من ا
; في رســالـة حتــدي وتـهـديــد واضـحـة
ـا أدى الى لالمــريــكـان وحــلـفــائــهم. 
ـوقف االوربي وحتالفه اعـادة تماسك ا
مع أمـريـكـا في تشـديـد الـعقـوبـات على
ا يـتالئم مع هـدف واشـنطن روسـيـا; 
في عـودة حـلف النـاتو قـويـا متـماسـكا
بــوجـه مــخــاطـــر وتــهــديـــدات روســيــا

ألوربا. 
كـما ان هذه احلرب سـتساهم في إثقال
ـــاني  "الــعــمالق كــاهـل االقــتــصــاد أال
االوربي" ; بــرفع الـقـيـود عن الـتـسـلـيح
ــفـروضـة والــصـنـاعــة الـعـســكـريـة  وا
ـيـة عــلـيـهــا مـنــذ نـهــايـة احلــرب الـعــا
الــثــانــيــة; بــعــد ان شــرعت احلــكــومـة
ـانية بزيـادة التخصـيصات لإلنفاق اال
الـعسكـري ليصل الى 118 مـليار دوالر
انيا من قبل; وهي سابقة لم تشهدها ا
ــبـلـغ يـفــوق حــجم االنــفـاق وان هــذا ا
ـا فـيـها الـعـسـكـري لـكثـيـر من الـدول 
روسـيا وكذلك فإن هذه احلرب ستلقي
بـأعبـائها عـلى الدول الـعربيـة ومنـطقة
الـشرق االوسط; ألن أوكرانـيا و روسيا
تـشـكالن سـلـة الغـذاء لـكـثـيـر من الدول
كــالـــيــمن ومـــصــر والـــصــومـــال; فــقــد
ارتـفـعت اسعـار احلـنطـة لـلطن الـواحد
الى الـضعف والـسعـر قابل لـلزيادة مع
تـطـور االزمـة;وإضـافـة الى الـزيـادة في
اســعــار الــنــفط والــغــاز واحملــروقــات
وهـذا بـالنـتـيجـة سـيـصب في مصـلـحة
تـحدة االمريـكية وشـركاتها الـواليات ا
ــيـة الـتـي تـســيـطـر عــلى اسـواق الــعـا
الــنــفط والـغــاز واحلــبـوب. ورحـم الـله

تنبي; إذ يقول :  ا
َ أَهلِـهامَـصائِبُ  بِـذا قَضَتِ األَيّـامُ مابَـ
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ـاضــيـة  لــقـد أكــدت جتـارب احلــروب ا
ية منها واحمللية; أنه مثلما هناك الـعا
دوالً واطرافاً تتضرر من احلروب; فإنه
ـقـابل سـتـكـون هـنـاك أطـرافا ودوال  بـا
حتــقق مــكـــاســبــا واهــدفــا ســيــاســيــة
واقـــتــصـــاديــة من هـــذه احلــرب ; وفي
تـحدة االمريـكية ; مـقدمتـها الـواليات ا
فـــــقـــــد صـــــرح مــــــؤخـــــرا اخلـــــبـــــيـــــر
االســــتـــراتــــيــــجي االمــــريـــكـي جـــورج
فــريـدمــان عــنـدمــا قـال: »إن االهــتــمـام
تحددة االمـريكية األسـاسي للواليـات ا
لـسنوات طـويلة والذي من أجـله دخلنا
ـيـتـ األولى والـثـانـيـة احلـربـ الــعـا
ـانيا كـان بهـدف إضعاف الـعالقة ب أ
وروسـيا ألنهما في حـالة توحدهما او
احتـادهمـا ستصـبحـان القوة الـوحيدة
ـــمــكـن أن تــهـــدد أمــيـــركــا الـــتي من ا
وبـالـتـالي يـجب الـعـمل بـحـرص شـديد
» عــلى أن ال يــحـدث هــذا األمـر مــجـدداً
وهـكــذا تـمـكـنت أمــريـكـا من خالل هـذا
الــنـزاع  اســتـبــعـاد الــتـقــارب الـروسي
ــاني; الـذي أعــتـمــد بـاالســاس عـلى اال
الــعـامل االقـتـصــادي من خالل ايـصـال
ـانـيـا عـبـر خـطي الـغـاز الـروسي الى أ
غـــاز ســـتـــر 1 وســـتـــر 2 ; والـــذي
انـيا الـعمل في اخلط الـثاني; أوقـفت ا
وتـعـمل حالـيـا عـلى تقـلـيل استـيـرادها
من الــغـاز الـروسي عن طـريق خط غـاز
١ وفـقا لـتـوجـيهـات وتـوصـيات سـتـر
احلـكـومة االمـريـكيـة بـهذا اخلـصوص;
واصـبـحت تعـوض الـنقص في ذلك من
مــصــادرأخــرى فـي مــقــدمــتــهــا الــغــاز
والـــنــفط االمـــريــكـي ;  كــمــا ان االدارة
االمـريكـية أسـتطـاعت بفـعل هذه االزمة
ان تـبعث مـجددا.الـروح  بحـلف النـاتو
بـــعــد ان انـــتـــابه الـــوهن واالنـــقـــســام
ـانيا وفرنسا وإيـقاف مساعي كل من ا
االخـيرة لـتشـكيل قـوة عسـكريـة اوربية
تــتــولـى الــدفــاع عن اوربــا كــبــديل عن
حـلف الناتـو فقد جـعلت واشنطن دول
حــلف الـنــاتـو  وبـاقي الــدول االوربـيـة
عــلـى امــر جــامـع مــعــهـــا بــالـــتــصــدي
ـصــالح لــروســيــا بــغض الــنــظـر عـن ا
ــشـــتــركــة لـــتــلك الـــدول مع روســيــا; ا
واعـتبار  االمن االوربي من خالل خالل
ــكن حــلـف الــنــاتـــو خــطــاً احـــمــرا ال
ـا قاله الرئيس لـروسيا جتـاوزه; وفقا 
االمـريـكي بايـدن; في تـصريـحه مـؤخرا
: ("سـنـواصل الـوقـوف مع احلـلـفاء في
أوروبـا وإرســال رسـالـة ال لـبس فـيـهـا
سـندافع عن كل شبر من أراضي الناتو
بـالقـوة الكامـلة حلـلف شمـال األطلسي

وحد.” ا
وأضـاف الرئيس األمريكي بعد اإلعالن
عن عـقوبـات إضافـية عـلى روسيا  ”لن
نــــخــــوض حــــربــــاً ضــــد روســــيــــا في
بـاشر ب الناتو أوكـرانيا والصراع ا
يـة الثـالثة) . وروسـيا هـو احلرب الـعا
ؤكد في هذه احلرب كسابقاتها االمـر ا
ـعـاصـرة الـتي شـهـدتـهـا من احلـروب ا
امـريكا سَـتُنْعِش اقتـصادها وشـركاتها
ـأزوم ـيــة وتـمـنـح اقـتـصــادهـا ا  الــعـا
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ـتعارف عليه ان الـطعن في أي قرار حكم أمـا يكون أمام ذات احملكـمة التي أصدرته أو أمام من ا
مـحـكـمـة بـدرجـة اعـلى ومـثـال الـطـعن أمـام ذات احملـكـمة الـتـي أصـدرت الـقرار (االعـتـراض عـلى
احلكم الـغيابي وإعـادة احملاكمـة واعتـراض الغيـر) أما مثـال الطعن أمـام محكـمة اعلى فـيكون في
صلحة القانون) لكن من خالل البحث وجدت ان محكمة التمييز قد (االستئناف والتمييز والطعن 
سمحت بان تنظر وتفصـل محكمة البداءة في طعنٍ مقدم ضد أصـدرته  محكمة التمييز  وهذا ما
في قـرار حكم صـدر عـنـها  بـالـعدد 216/ هـيـئـة عـامة أولى/72 في 15/7/1973 وهـذا الـقرار
ـوسوم (فـي كـتابـه طرق الـطـعن في أشـار الـيه الـقـاضي الـدكـتـور لـفـته هـامل الـعـجـيـلي  بـكـتـابه ا
دنية في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاءـ منشورات مكتبة السنهوري في بغداد ـ طبعة األحكام ا
بـيـروت عام 2018 ـ ص324) ونـشرتـه النـشـرة الـقضـائـيـة الـتي تصـدر عن وزارة الـعـدل الـعدد
عارف بغداد عام 1975 ص223 وهو قرار يتيم لم يصدر مثله الثالث  السنة الرابعة  مطبعة ا
الحقـاً ومضـمون الـقرار أعاله ان مـحكـمة الـتمـييـز فـصلت في طـعن تمـييـزي  قدم لـها ضـد قرار
محـكمـة البـداءة (كانت تـسمـى في حيـنه محـكمـة صلح) وانـهـا بعـد ان قررت نـقض قرار مـحكـمة
ادة (214) من قـانون الـبداءة فـصـلت في الدعـوى بصـفـتهـا محـكمـة مـوضوع عـلى وفق أحكـام ا
ـدنية ثم بـعد فترة من الـزمن تقدم احد األشـخاص بطعن اعـتراض الغيـر ضد القرار رافعات ا ا
أعـاله أمام مـحـكـمـة الـبـداءة إال ان احملـكـمـة قـررت رد الـطـعن واسـتـندت إلـى إنهـا لم تـفـصل في
احلـكم وان القرار الذي فصل في الـنزاع صادر عن محكمـة التمييز وهي اعـلى منها درجة وليس
لـها ان تنـظر  إال في الطـعون ضد األحكـام التي أصدرتـها هي وليس مـحكمـة التمـييز وعلى وفق
ـدنيـة الـتي جـاء فـيهـا االتي (يـقـدم االعـتراض رافـعـات ا ادة (225/2) من قـانـون ا مـا ورد في ا
األصـلـي بـدعـوى تـرفع إلى احملـكـمـة الـتي أصـدرت احلـكم ويـوضح فـيـهـا الـسـبب الـذي من شـانه
ـعترض عليه أو إبـطاله) و الطعن بـهذا القرار أمام مـحكمة الـتمييز فـكان حملكمة تعديل احلكم ا
التمييز قول اخر جاء فـيه بان محكمة البداءة هي التي تنظر فـيه وليس محكمة التمييز حتى وان
ـوضوع كـانت هي التي أصـدرته واسـتنـدت في ذلك إلى ان محـكمـة الـتمـييـز عنـدما فـصلت في ا
فإنها كانت قد فصلت في النـزاع نيابة عن محكمة البداءة وانها تكون قد حلت محلها ويكون قرار
ثـابة احلكم الـصادر عن مـحكمـة البداءة ومن ثم يـجوز االعـتراض علـيه بطريق محكـمة التـميـيز 
الطعن باعتراض الغير أمام محكمة البداءة وجاء في أسباب اعتناقها هذا الرأي واالجتهاد بانها
ان حـرمت الـشخص الـذي تـعـدى إلى حقـوقه قـرارهـا فإنـهـا تـكون قـد سـلبـته حـقه في االعـتراض
بـاد الـعدالـة التي تـقتـضي في هذه احلـالة وسدت بـوجهـة طـرق الطـعن القـانونـية وهـذا إخالل 
سلـوك طريق االعـتراض لـدى احملـكمـة األصلـية واال وقـعت محـكمـة التـميـيز في تـناقض فـقهي في
رافعات لكـن أرى ان هذا القرار فيه تقـاطع صريح مع نصوص القـانون حيث ال اجتهاد قـواعد ا
ادة (225/2) مرافـعات ورد فـيها نص صـريح بوجـوب تقد الـطعن أمام في مـورد النص الن ا
ادة (214) من قانون احملـكمة التي أصـدرت احلكم وال يجوز لغـيرها ان تنـظر فيه ولم يرد في ا
ـقـدم ضـد قرار ـرافـعـات أو في أي نص اخـر ان مـحـكـمـة البـداءة أو غـيـرهـا تـنـظـر في الـطـعن ا ا
محكـمة الـتمـييز الن هـذا القـرار هو الذي يـنفـذ بعـنوان قرار مـحكـمة الـتميـيز ولـيس بعـنوان قرار
ـدنية رقم 83 لـسنة 1969 رافـعات ا .ومن خالل الـعرض أعاله أرى ان قـانون ا محـكمة الـبداءة
ا عدل اصـبح غير مـواكب لبعض األحوال الـتي ظهرت من خالل الـتطبـيق وبحاجـة إلى تعديل  ا
يـغـطي هـذا الـفراغ الـتـشـريعـي من اجل توحـيـد االجـتـهاد وقـطع دابـر الـتأويـل الن توجه مـحـكـمة
اثل كما ان أي شخص يـروم الطعن باعتراض التـمييز أعاله في عام 1972 لم جند له تطبـيق 
ادة (214) مرافـعـات فهل وجـب صالحيـاتهـا في ا الـغيـر عـلى قرار أصـدرته محـكمـة الـتمـييـز 
تـقـبل مـحكـمـة البـداءة الـنـظر فـيه وهل تـقـبل محـكـمة الـتـمـييـز ان تـتنـازل عن عـلـوها وسـمـوها إلى

محكمة بدرجة ادنى?.
{ قاضٍ متقاعد
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الــفــرصــة إلسـتــعــادة نــشــاطه ونــفـوذه
يا; وسوف تستعيـد مكانتها خاصة عـا
بـعـد ان تـعـرضت سـمـعـتـهـا  إلخـفـاقات
وازمـات سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة كـبـيرة;
وبــعــد فــشـلــهــا في غــزو افــغــانــســتـان

والعراق. 
تحدة االمريكية   في كـما ان الواليات ا
إشـعـالـهـا لـنـار هـذه احلـرب;تمـكـنت من
ـطــالب الـروســيـة تــشـويه وشــيـطــنــة ا
والــتي أيــدتــهــا الــكــثـيــر من الــدول في
ـطـالب حـيــنـهـا ; بـحـيث لم تــعـد هـذه ا
تـلقى آذانا صاغيـة في احملافل الدولية;
وتـمـكـنت واشنـطن  ايـضـا من إضـعاف
مـكـانـة الـرئـيس الـروسي  بـوتـ دولـيا
ومـحــلـيـا;  فـقـد ظـهــر في تـعـامـله خالل
هــذه االزمــة انـه شــخــصــيــة عــدوانــيــة
ومــتـــغــطــرســـة; حــتى في الـــتــعــامالت
الـدبـلـومـاسـيـة مع رؤسـاء الـدول الـذين
اجـتـمـعـوا مـعه في روسـيـا علـى هامش
هــذه االزمــة;وأظـهــر لــلـعــالم ســخــريـته
مـــنــــهم واســـتــــخـــفـــافـه بـــهم; وجنـــاح
االمـريكان في إستفزازه ودفعه الى هذه
ـدمرة; وهـو مـاكـانوا يـهـدفون احلـرب ا
الــيه بــالــضــبط; وكــذلك فــإن واشـنــطن
تــمــكــنت من حتــديــد وإضــعــاف عــقـود
الـشراكة واتفاقيات التعاون ب روسيا
 والــدول االفـريــقـيــة ; (إذ عـبــر االحتـاد

األفريقي
عن قـلقه الـبالـغ إزاء األوضاع اخلـطيرة
;  ودعــــا إلى احــــتـــرام في أوكــــرانــــيـــا
الـقــانـون الـدولي والـسالمــة اإلقـلـيـمـيـة
والـوطـنـيـة واحـتـرام سـيـادة أوكـرانـيـا
وحــثت الــطـرفــ عـلـى الـوقف الــفـوري
ـفـاوضات إلطالق الـنـار وفـتح قـنـوات ا
الــسـيــاســيـة دون تــأخـيــر حتت رعــايـة
ـتحدة) . كما تمكن االمريكان من األ ا
خالل هــــذه احلـــرب إضــــعـــاف واربـــاك
اهــداف (حتـالف بــريـكس االقــتـصـادي)
"الــذي يـضم روســيــا والـصــ والـهــنـد
والـبرازيل وجـنوب افـريقـيا وهي اسرع
ـوا بــاالقـتــصـاد وتــأسس عـام الــدول 
2009; وتــشـكل مـجــمـوع أراضـيه  ربع
مـسـاحـة الـكـرة االرضـيـة; وعـدد سكـانه
ـــئــة مــنــهـــا; وكــان الــهــدف من  40 بــا
تـشــكـلـيه هـو إعـادة الــتـوازن االقـلـيـمي
لـلـعالم وفـقـا لـلتـعـددية الـقـطـبيـة"; (فـقد
اعـلـنت دولـة جـنـوب أفـريـقـيـا أحـد دول
ــطــلق لــلــغــزو هــذا احلــلف رفــضــهــا ا
الـروسي على أوكـرانيا; وكـذلك اختارت
الــهــنــد االمــتـــنــاع عن الــتــصــويت; من
ــتــأنــيــة لــبــيــانــهــا في اال الــقــراءة ا
ــتـحـدة الــذي طـلـبت فــيه بـشــكل غـيـر ا
مـبــاشـر من مـوســكـو احـتــرام الـقـانـون
الـــدولي)   وان ذلك ســـيــؤدي ذلك  الى
تــصــدع الــعالقــة بـ الــهــنــد وروســيـا
وبـــاقي دول هـــذا الـــتـــحــالـف الــنـــاشئ
عــاجالً ام آجـالً ان هــذه احلـرب قــدمت
فـائدة كبـيرة للـص فإمـتناع االمـريكان
والــدول االوربـيــة عن اســتـيــراد الــنـفط
والـغـاز من روسيـا سـيجـعل من الـص
مـستوردا اساسيا وسـهال للنفط والغاز
الــروسـي; الســيـــمــا وانـــهــمـــا دولــتــان
مــتـــجــاورتــان بـــريــا والتـــوجــد مــوانع
جـيـوسـياسـيـة تـعيق الـتـعـاون بيـنـهـما
ـا جتـدر االشـارة اليه فـإن واشـنطن و
من خـالل هــــذه احلــــرب; اســـتــــطــــاعت
خـلـخـلـة وضع روسيـا مع حـلـفـائـها في
الــــشــــرق االوسـط (ســــوريــــا وايــــران);
ــفـــاوضـــات بــشـــأن االتـــفــاق وإربـــاك ا
ــا قــد يـؤدي الى الــنــووي مع ايــران; 
تــوقــفــهـا كــمــا ان هــذه احلــرب اعـطت
الــفـرصــة ايـضــا لـلــكــيـان الــصـهــيـوني
بــدخــوله عـلـى خط االزمـة واســتــعـداده
ــبـــاشــرة بــ ـــفــاوضـــات ا لــرعـــايــة ا
الـرئــيـسـ الـروسي واالوكـراني; وهـذا
سـيــعـزز مـكـانــتـهـا الـدولــيـة. ان جـمـيع
ــعــطــيــات واحلــقــائق تــؤكــد ان هــذه ا
تحدة احلـرب التي اشعلتهـا الواليات ا
االمــريـكــيـة فـي أوكـرانــيـا ســتـؤدي الى
تــرســـيخ هـــيـــمــنـــتــهـــا  عـــلى الـــعــالم;
وإضــعــاف امل الــشــعــوب في اخلالص

من الهيمنة والغطرسة االمريكية 
والـغريب في االمـر ان الرئـيس الروسي
ا تخـطط  له امريكا بـوت  كان يـعلم 
وســعـــيــهـــا إلضــعـــاف بــلـــدهم  وتــآكل
نــظـــامــهـــا وإخــراج روســيـــا من دائــرة
الــتـنــافس الـدولي; فــالـرئــيس الـروسي
ـدمرة له ـغـامـرة ا بـوتـ بـسـبب هذه ا
ولــبـلــده; قــد نـقـض غـزلهُ مـن بـعــد قـوةٍ
; ومالم يـتراجع  عـن هذه احلرب انـكاثـاً
ويــقـدم اعـتــذاره الوكـرانــيـا لــلـمـجــتـمع
الـدولـي; "وهـو امـر مـسـتــبـعـد" فـإنه من
ـؤكـد سـيدمـر كل اجلـهـود التي بـذلـها ا
مع الــصـ من اجل اسـتــعـادة الـتـوازن
بـني على التعـددية القـطبية ; ي ا الـعا
ـتــحـدة االمــريـكــيـة ويــنـقــذ الـواليــات ا
ي  من الـــســقــوط ومــشـــروعــهـــا الــعـــا
ـرتـقب; ويـلـقي بروسـيـا الى الـهـاوية ا
ويــشــعل الــعــالم بــإزمــات أقــتــصــاديــة
وغـذائـية  كـارثيـة; تـدفع ثمـنـها شـعوب

الدول الفقيرة. 
لــقـد عـشــنـا وشــفـنــا; حـقــيـقــة مـا أكـده
فــيـلــســوف الــتـاريخ هــيــجل في الــقـرن
الـتاسع عـشر: "إن الـدرس الوحـيد الذي
تـعلمـناه من التـاريخ أنه لم يسـتفد أحد

من التاريخ" .
ورحم الله القائل :

إن العاقل من اتعظ بغيره.
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عمان

الـيوم تـفرض حصـارا اقتـصادياً خـانقاً
عـلى روسيـا. يبلغ مـقدار الـناجت احمللي
االجـمالي الروسي حوالي 1.7 تريليون
ـئة من الـناجت دوالر وهـو اقل من 8  بـا
وأقل مـن نصـف ناجت احملـلي االمـريـكي
ـــــــانــــــــيـــــــا بـل هــــــــو أقل مـن نـــــــاجت أ
ايــطـالــيـا(حـوالي 1.9 تــريـلــيـون). وفي
صـنعة الـوقت الذي تـشكل فيه الـسلع ا
والـــــثــــقـــــيــــلـــــة وااللــــكـــــتــــرونـــــيــــات
واالدوية ثلثي الواردات والـكيمياويات
ئـة من صـادراتها فأن 80 بـا الـروسيـة 
هـي مـواد خام وطـاقـة(نـفـط وغـاز)! هذا
يــجــعل مــعــدل االنــكــشــاف لـالقــتــصـاد
عـنى ان العقوبات الـروسي عالٍ جدا. 
االقـتـصـاديـة اخلـارجـيـة سـتـؤثـر بـشدة
عـلـى االقـتـصـاد وهـو مـايــفـسـر الـكـلـفـة
االقـتصـادية الـعالـية لـهذه احلـرب حتى
عــنــد مـقــارنــتــهـا مع الــغــزو االمــريـكي
لـلعـراق كمـا سأوضح ذلك الحـقاً.. فرغم
اسـتعـداداً للـحرب(كـما يـبدو) ان بـوت
قـــــد راكم حــــوالي 600 مــــلــــيــــار دوالر
كـــأرصــــدة احـــتـــيـــاطـــيـــة اال ان اوربـــا
وامـريكـا استـطاعت جتـميـد نصف هذه
االرصــدة تــقـريــبــا. وحـتى مـع اعـتــمـاد

الـصورة االكـبر تبـدو واضحـة فاجليش
الــــروسـي يــــواجه مــــقــــاومـــــة لم يــــكن
ــشــاكل يــتــوقــعــهــا ولــديه كــثــيــر من ا
الـعمـليـاتية والـلوجـستيـة جعـلته يـلجأ
ـكثف لـلنيـران (الذكية الى االسـتخدام ا
ـــا يــهـــدد مـــوقـــفه وغـــيـــر الـــذكـــيـــة) 
ا عليه االن. الـسياسي والدولي أكـثر 
لــكن الــوصــول الســتــنــتــاج ان روســيـا
تــخـسـر احلـرب لم يـبــنى عـلى الـوقـائع
الــعـــســكــريــة حــسب بـل قــبل ذلك عــلى

احلقائق واالرقام االقتصادية.
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قبل أيام قرأت مقاالً يستنتج فيه استاذ
االقـتـصـاد الـسـيـاسي االوربي في كـلـية
لـنـدن لالقـتـصـاد أن روسـيـا "أصـغـر من
وهـو ذات االســتــنـتــاج الـذي أن تــفــوز"
تـوقعـته قبل انـدالع احلرب حـينـما قلت
"أن روسـيا ستـغص باللـقمة االوكـرانية

وستضطر أن تلفظها في النهاية". 
فـأن عــلى مــســتــوى االقــتــصــاد الــكـلـي
كن ان تكون قوة أقتصادية روسـيا ال 
عـظـمى أذ ان حـجـم االقتـصـاد الـروسي
يـاً في ح ان ـرتـبة 11 عـا يـأتي في ا
9 أقـتـصـادات من الـعـشـرة االكـبـر باتت

ان اجلــيـش الــروسي هــو أحــد أفــضل
اجلـــيــوش في الــعــالـم ويــتــنــافس مع
ـركـز الـثاني.وال شك ان الـصـ عـلى ا
حــسـابـات الـقــوة الـعـســكـريـة اجملـردة
جتــــعل الــــتــــفــــوق الـــروسـي مـــقــــابل
ــكن ألي االوكــراني تــفــوق كــاسح ال 
عــاقل أغـفــاله. مع ذاك فــأن الـتــرسـانـة
الـروسـيـة حتـاول مـنـذ شـهـر ان حتقق
أي من أهـدافـها(الـعسـكـرية نـاهيك عن
االســتـراتـيـجـيـة) ولـم تـتـمـكن من ذلك.
وعـــــــــلى الـــــــــرغـم من عـــــــــدم أطـالعي
الـتـفصـيـلي على مـجـريات احلـرب لكن

تـعمدتُ استخدام عنوان صادم للبعض
وقـد ال ارتاحُ لـه شخصـياً من مـن جهة 
جـهـة أخـرى أليـصـال درس تـعـلمـته من
هـنيـة. ففي كـلية يـة وا حـياتي األكـاد
لكن عركة) االركـان ندرس كيف تُربح (ا
في كــلــيــة الـدفــاع الــوطـنـي كـنــا نــعـلّم
وشتان ب ونـتعلم كيف تُـربح(احلرب)
ربـح مـــعــــركــــة وربح حــــرب. احلـــروب
بل التـربح بـالسالح واجلـيوش وحـدها
بـطيف واسع من أدوات الـقوة اخلـشنة
والــنــاعــمــة داخل وخــارج الــوطن يــقع
االقـتصاد واجليش في مقدمتها. ال شك

خـطـوة تصـدير الـنفط والـغاز بـالروبل
لــوقـف تــدهــور الــروبل فــأن الــنــتــائج
ـتـوقـعة لـن تكـون مـفـيدة كـثـيـرا على ا
ـستوى القريب وستكون كارثية على ا
ـستوى الـبعيـد. فروسيـا باتت اليوم ا
مـهـددة بـفـقـدان سـوق الـطـاقـة االوربي
ـتـوسط والـبـعـيـد لـيس ـديـ ا عـلـى ا
ا بسبب فقدان بسبب احلرب فقط وأ
الــثــقــة الـتي هـي اهم عــنـاصــر الــقـوة

الناعمة. 
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فـأذا عـرفنـا انه حتى قـبيل بـدء احلرب
 تـخفـيض مستـوى الثقـة االئتمـانية
باالقتصاد الروسي الى ccc سالب من
ـا يجعـلها بـيئة  S&P قـبل مؤسسة
طـاردة لالستـثمـار فما بـالك اليـوم بعد
ان طـــالت الــعـــقــوبـــات االقــتـــصــاديــة
ــيــة لــيس االولــيــغــارك الــروس الــعـــا
سـتـثـمرين حـسب بل كل الـشـركـات وا
الـذين يـعـمـلـون في روسـيـا!! لـذلك فان
الـتـقـديـرات االقتـصـاديـة تـشـير الى ان
قدار 7 االقـتصـاد الروسي سيـنحـدر 
و ـئة في الـسنـة القـادمة بـدال من  بـا

ئة ! قدار 2 با كان متوقعاً 

ان كـل الـوقــائع تــشــيــر الى ان روســيـا
سـتـنقع بـاتت تـغـوص شيـئـا فشـيـئـا 
فحـتى علـى صعـيد االقـتصاد اوكـرانيـا
الـــعــســـكــري فـــــــــان مــوازنـــة الــدفــاع
الــروسـيـة الـتي وصـلت الى 62 مــلـيـار
ـكنها(مع كل الدعم دوالرعام 2021 ال 
ــتــوقع مـن احلــكــومــة) ان تــصــظــمـد ا
طــويال أزاء حــرب تــكــلـفــهــا بــحـدود 2
مــلـيــار دوالر يـومـيــا بـشـكـل مـصـاريف
عـسـكـريـة مبـاشـرة وهــــي قـريـبـة جدا
من كـلفـة العـمليـات العـسكريـة اليـومية
لـلغـزو االمريـكي للعـراق لكن الـفرق هو
ان االقـــــتـــــصـــــاد االمـــــريـــــكـي لم تـــــتم

محاصرته آنذاك..
لــذا فـعـلى صــعـيـد االقــتـصـاد الـروسي
كـكل فأن الـكلف قـد تصل الى  20مـليار
دوالر يـــومــــيـــا حـــسب احـــدى مـــراكـــز
االبـحاث الغربية. هـذه الكلف الهائلة ال
ــكن لـروسـيـا ان تـتـحــمـلـهـا لـذا نـرى
تــصــعـيــدا كــبـيــرا في مــعـدل الــنــيـران
والــــقــــتل لــــعل ذلك يــــجــــعل االوكـــران
ـفاوضـات اعطاء يـضطـرون من خالل ا
ـكــاسب الـتي حتــفظ مـاء وجه بــعض ا

الروس.
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{ دمشق (أ ف ب) - توفي رئيس مـجمع اللـغة العـربية في دمـشق الدكتـور مروان محـاسني عن عمـر ناهز 96 عاماً ويعد
الراحل  أحد أبرز أعالم الثـقافة في سوريا.ووصف أقـدم مجمع للغـة العربية في الـعالم العربي وفاة رئـيسه منذ عام 2008
مـروان مـحــاسـني بـأنـهــا "خـسـارة كـبـيــرة عـلى مـخـتــلف الـصـعـد وطــنـيًّـا وقـومــيًّـا وإنـسـانـيًّــا" بـحـسب مـا جــاء عـلى مـوقـعه
" مشيـراً إلى محاسني ؤلف سامي مـروان مبيّض أن الراحل "آخـر الكبـار مقاماً وعِـلماً ورقيّـاً الرسمي.ورأى البـاحث التاريـخي وا
ولود في العاصمة السورية عام 1926 هو "ابن دمشق البار".وشغل الراحل احلائز درجة الدكتوراه في الطب البشري من جامعة ا
ـناصب الـطبـية والثـقافـية كان آخـرها تـرؤسه اجملمع وألف وشـارك في تألـيف عشرات دمشق وإجـازة في اللغـة العـربيـة عشرات ا
لك فـيـصل وكان يُـعرف بـالـشعـبة األولى لـلـترجـمة الكـتب والـدراسات واخملـطوطـات.وتـأسس مجـمع دمـشق عام 1919 في عهـد حكـومـة ا

والتأليف واتخذ لنفسه أهدافاً منها النظر في إصالح اللغة ووضْع ألفاظ للمستحدثات العصرية والتنشيط على التأليف والتعريب.

رسالة دمشق
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ـطا تـعـة وما يـكتـبه امـير يـظـهر  هـوايـة 
سـحـريا من الـهوايـات التي تـهم تراث بالدك
وانـت حتــاول كل يــوم ان تـــذهب الى مــكــان
اثري وتطمئن على ان موجودات تلك التلول
ــجـــارفــهم لم يـــحــفـــر فــيــهـــا الــلـــصــوص 

ومعاولهم ومطارقهم القاسية .
هذا الفصل بذكرياته هو عبارة عن بانوراما
ـتـعـة ـؤلف أحــداثـا فـيـهــا ا يــسـجل فـيــهـا ا
واخلـــوف والـــغــرابـــة ولم يـــفت الـــكــاتب ان
يـعيش حلظة حتلـيل ما آلت اليه األمور عبر
نــافـذة نـهب األثـر الـتـي حتـولت نـافـذة نـهب
الـعراق كـله . فكـان علـينـا ان نتـمتع ذاكـرتنا
بـهـاجس ان تـرى صـديـقـ يـعـمالن من دون
مــقــابل فـيــمــا الــكـثــيــر من الـســاســة اجلـدد
ــتـدحــون الـبــدلـة األنــيـقــة الـتي يــرتـديــهـا

ر . دني بول بر احلاكم ا
في نــهــايــة فــصل ( الــنــهب ) يــســجل امــيـر
ـة دوشي حــقـائــقـا تـبــدو في نـتــائـجـهــا مـؤ
ولـكـنــهـا شـاهـدة حـقـيـقـيـة لـتـاريخ مـا حـدث
ـة كـان عـلى الـصـديـقـ واغـلــبه أحـداثـا مـؤ
فـيها ان يبـذال اجلهد ليـحافظا عـلى ما تبقى

من ارث بالدهما احلضاري :
(( بـــعــــد جتـــفـــيف األهـــوار  ,وكـــذلـك اجنــز
ـصب الـعام ,الـذي مـشـروع النـهر الـثالث  ,ا
تــسـبب في تـخــريب اكـثـر مـن اربـعـ مـوقع
آثـار  ,فـيـما اظـهرت األهـوار اجملفـفة لـلعـيان
ياه واقع التـي كانت مغمورة  الـكثير من ا
االهـوار. عمل الكثير من سكان منطقة الفجر
ـصب الـعام  ,وكـان يـشـاهدون فـي مشـروع ا
احلـــفــارات والــشـــفالت وهي تـــشق الــطــرق
ـهشمة. والـقنوات   وتـظهر القـطع اآلثارية ا
بـعد نـيسان 2003 حتـول الكـثيـر منهم الى
عــمـال في شـبـكـات نـهب اآلثـار ,فـهـي جتارة
ســرعــة الــربح. "لـيــســمع فالن ابن فالن000
فـصلـه جنيـبه من شمـيت  لو جـوخان" هـكذا
يـهدد احـد االخر بـالقول : عـبر قـطعـة آثارية
صــغـيـر ,خــتم اسـطـواني ال يــتـجـاوز اربـعـة
ــواقع االثــاريــة الــقــريــبــة ســنــتــيم  , ,مـن ا
ــكن له ان يــدفع ديـة (شــمـيـت او جـوخـا).,
الـقـتل. و حتولت  ,فـي فتـرة زمنـيـة قصـيرة,
بــيـوت الــطـ  ,الـى بـيــوت مـن  طـابــوق بل
قـصور .))دوشي في سرديته الـتأريخية هذه
فـهــو يـتـكـلم عن مـتــوالـيـات قـدريـة مع رفـيق
ـتـوالـيـات ارتـهـنت بـهـاجس عـمــره  وتـلك ا
ؤسطر  وستشعر كان ا الـتحفة االثارية وا
مع األحـداث الـتي يكـتب عنـهـا انه يحـسسك
صائر التي حتدثت عنها بـقدرية الذات مع ا
األسـاطير في تلك االمكـنة ومرة تعرضك الى
ــوت ومـرة تــمألك بـســعـادة االنـتــشـاء انك ا
عــثـــرت عــلى لــقــا مــســـروقــة واعــدتــهــا الى
ـتحف الـوطني ـدينـتك او ا ـتـحف احمللي  ا
لبالدك  فكان فصل التنقيب تمهيدا ألسطرة
ــؤلف واحملــتــفى به فـي هـذا الــعالقــة بــ ا

الكتاب ( الدكتور عبد األمير احلمداني ).
يــقـول مـاكس مـالــوان اآلثـاري الـذي اشـتـغل
فـي اور مـــطــــلع الــــقــــرن الــــعـــشــــرين وزوج
الـروائـيـة أجـاثـا كـريـستـي .ان األثر من دون

تواريخ معلومة يصبح دمى لألطفال .
وعــلـيه فــأن مـؤلف كــتـاب احــتـضـان الــلـهب
جنــــهــــد ان يــــبــــعــــد صــــفـــة الــــدمـى عن كل
ـوجودات التي  العثور عـليها وان يرينا ا
تـفـاصـيل جـهـود مـضـنـيـة كـان صـديـقـه عـبد
ـتصـدي االول في محاولـته للـحفاظ األمـير ا

على هذا االرث العظيم.
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في فــصل إحـراق الـكــتب تـظـهـر بــانـورامـيـة
ســرديـة اخــرى فـيــمـا يــريـد امــيـر دوشي ان
ـودة الـكـبـيرة مـع خله يـوصـله من أشـواق ا
األثري واحلياتي وسادن صداقته الروحية 
وهـنـا يشـبعـنا الـكـاتب برائـحة دخـان الورق
ـرتب بصالبـة احلجر والـط الـذي يحوله ا
ـكـتبـات الى فـخـار يدمع مـن همـجـية حـرق ا
ـغـول هـو يـحـرقـون كـتب بـيت احلـكـمـة في ا
بــغــداد  وهــنــا يــؤرخ لــنــا دوشي احــتــراق
ـصــادرهــا ان تــمـنح مــكــتـبــات اخــرى كــان 

عرفة ألجيال كثيرة. وتنمي بذرة ا
وذاتـه التأريـخ احملروق من ايـام اور على يد
عـيالم وحـتى ما فـعـله الـلصـوص في مـكتـبة
مـتحف الـناصـرية وعـلى اثرهـا يسـجل امير

الـصعـبة يـضعنـا أمام شـجاعـة في التـركيز
هـمة في وطـنتـيهـا وإنسـانيـتها  وحتـمل ا
ويـرينا أنه يعـيش في اللحظـة الصافية من
قـيمـة مـا يفـعله من اجل احلـفاظ عـلى تراث
بـالده وقــد ســقط بــيـــده وعــرف ان بــســبب
الـفوضى التي أتى بـها احملتل وتعـمد فيها
عـاول اللـصوص صـارت مدن األثـر عرضـة 

والسراق واجلهلة .
ـــرانـــات الـــروحـــيـــة هـي من بـــعض تـــلـك ا
شـاعريـة اللـغة في الـكتـاب والتي تـثبـت لنا
مـهارة امير دوشي في جـعل مدونته سردياً
ـهــنــة األثـر ورؤى ــصــائب حــبه  شــعــريـا 
الـبـوح اجلـمالي الـقـادمـة من تمـاثـيل مـلوك

سومر .
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شـاعـر ( ح كـان مـخطـوفا ) فـكـانت تلـك ا
أمـا مـوتا او تـتـلـذذ ببـهـجـة توقع الـنـهـاية 
انــفـراجـا وفي الــنـهـايـتــ عـلـيه ان يــتـعـلم

ران الروحي ويستلذ به : ا
قـال صـاحـبي  في الـيـوم الـثـاني لـلـحـجز 
ـارسة روحـيـة  أعـلمك سـأعـلـمكَ شيـئـا  
الـيـوغـا . وهي إحدى مـبـاد فـلسـفـة الدين
الـهـنـديـة وتتـطـلب نـظـامـا ذهنـيـا وجـسـديا
مـركـز  كـوسـيلـة لـلـوصـول إلى الـوحدة مع
روح الـــكـــون . وتـــشـــمل تـــمـــارين روحـــيــة
وجسدية . كما يدونه هو في هذا الفصل :
بدأ الـرئيسي هـو تفريغ الذهن من (( كـان ا
كل فـكرة  عبر التركيز على التنفس  حيث
تـصبح حركة الـذهن واجلسد واحدة . ومن
ثم الــقـيـام بــحـركـات جـســديـة أخـرى . لـكن
ـبـدأ األهم هـو إخالء الـذهن من أي يــبـقى ا
فـكرة بصب التـركيز على الـتنفس . مارست

ذلـك طـــوال أيــــام االخــــتـــطــــاف وبـــعــــد كل
تلئ جسدي بطاقة روحية هائلة ـارسة 

((.
يــؤشـر الــفـصل الــثـاني ( الــنـهب ) حــكـايـة
يـرويـها امـيـر دوشي وهي تـسجل يـومـيات
إعـادة ترتيب االرث احلضاري لـلمكان الذي
داهــمـته الـدبــابـات وفـوضى احلـرب  انه (
الـنهب ) تفاصيل يوميـة ولوجستية تشارك
بـهـا اميـر دوشي مع رفيق دربه عـبد األمـير
احلــمـداني وتـظـهـر الــذكـريـات مـدى تـوافق
تــلـك الــثــنــائـــيــة في رسم خــطـــوط مــتــقــنه
ونـاجعـة ويوميـة للحـفاظ على األثـر بالرغم
من اخملــاطــر الــذي تــعـرض الــيــهــا امــيـر (
اخلـطف ) وعـبـد األمـيـر ( الـسجـن ) . ومثل
ـتع يـقـرن بـعـبـاءات الـكـهـنة وقـالئد سـرد 
أمـيـرات اور والـسالالت األخـرى تشـعـر بأن
مـحـنـة الـصـديـقـ يـنـازعـهـمـا هـاجس فـرح
غــريب وهــمـا يــجــاهـدان ويــرافــقـان الــقـوة
الـعـسـكـريـة من اجل ان يـضـعـا حـدا لـتـهور
مـعـاول الــلـصـوص . وكـأنـهـمـا يـنـسـجـمـان
ـلك السـومري في عزفه تـمامـا مع شولكي ا

من اجل احلياة . 
احلــيـــاة الــتي لن تــكـــون جــمــيــلــة من دون

دوشـي وقــائـع بــكـــاء صـــديــقـه احلــمـــداني
وقـبـلـهـا يسـتـنـد الى إحـساس جـان كـوكـتو
يـوم يـفتـرضـون أمامه ان مـكـتبـته احـترقت

فماذا سيتصرف :
سرحي جان (( مرة سأل صحفي الكتاب ا
كــوكــتــو " مــاذا تــفــعل أن شــاهــدت دارتك
اجلــمـيــلــة بـكل مــا تـضـم من كـتب رائــعـة
ولــوحــات أصـيــلـة ,تــلك الـتـي أهـداهـا لك
أصـــدقـــاؤك الــفـــنـــانــون  ,وكـــذلك حتـــفك
الــثــمــيــنـة ,وقــد شــبت الــنـيــران بك ذلك.
فـأجـاب كوكـتو عـلى الـفور" اذن احـتضن

ذلك اللهب الرائع ب ذراعي."))
بـهذه الصورة التي يـتداخل فيها احلزن
ـثل الـسـرد في فـصل أحراق والـعـشق 
ــوذجـا لــدرامــا احلــزن الـتي الــكــتب ا
يــؤرشــفـهــا لــنــا امـيــر دوشي من خالل
بـكاء صديقه عبـد األمير احلمداني يوم
 إحـراق مكتـبة متحف الـناصرية من

قبل اللصوص.
في هـذا الـفصل يـشتـغل التـدوين على
شترك ب الصديق هاجس االسى ا
ويـوثق لـنـا اميـر الـكثـيـر من األحداث
الـتي تـهم الـكـتب وطـقـوس جـهـنـمـية
إحـراقهـا واإلجهـاز علـيهـا ولكـنه هنا
يـحول مسار السرد الى رؤية معرفية
وأبحارا في عالم الكتب خصوصا تلك

الـتي تـهم الـبنـاء احلضـاري لـكوكب األرض
ـصـادر تـرجـمـهـا وقـرأهـا وهـو يــسـتـعـ 
واهـمها لـسجمونـد فرويد حـيث سعى امير
دوشي كـثـيـرا لالتـصال مـع متـحف بـافـاريا
ــانــيــة الــتــاريــخـي في مــديــنــة مــيــونخ األ
لــيــحـصـل عـلى أوراق كــتــبــهـا فــرويــد تـهم
احلـضارة السـومرية وهذا مـا ال يعرفه عنه
الــكـثــيـر من قـراء فــرويـد ومــتـابــعي جـهـده
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ولـكـنـهـا في حـديـثه عن حـزن الـكـتب يـذهب
الـى صديقه احلمدانـي ويضع كتابه (الواح
اء والـقـصب والـط رافـديـنـية حـكـايـات  ا
ــثــقف ان ــكن  الــذي أفــاد مــنه امــيــر مــا 
ــسـكــونــة بـ يــســتـفــيــد من تــلك الــرؤى ا
ــــاضي واحلــــاضـــر ) وقـــد هــــاجـــســـ ( ا
ربــــطـــــهــــمــــا احلــــمـــــداني عــــبـــــر مــــنــــهج
(األثـنـوجــرافـيـا)لـيـسـجل فـيه حـركـة الـطـ
ــاء في جـعــلـهــمـا أســاسـيـات والــقـصب وا
الـبـدء في الـنـهـوض احلـضـاري لبالد وادي
الـرافـدين.وعـلى مـدى أزاء كـتـاب احلـمداني
اخلــمــســة  يــســتــشـرق امــيــر دوشي وعي
صـديــقه الـفـكـري والـعـلـمي ويـبـ في روح
الـكــتـاب الـهـاجس الـذي دفع احلـمـداني في
ـقـارن احلديث هـو من يـجعل دالالت جـعل ا
ـا اتى الحـقـا لـتـكون الـوعي االول تـؤسـس 
األلــواح بــدءا روحــيــا ومــعـرفــيــا لــلــحــيـاة
الـبـشريـة الـتي نعـيـشهـا الـيوم وخـصـوصا
فـي بالد الـرافديـن ومـا جاورهـا . تـلك الـتي
تـهم وقائع احلياة اليومية واألساطير التي
ســجـلت حــســا فـنــتـازيــا ألخـيــلـة وتــفـكــيـر
األنـسـان األول .في فـصل حرق الـكـتب كتب
امــيــر دوشي هــاجس األلم وهــو ذاته الـذي
عـايــشه مع صـديـقه عـبـد األمـيـر احلـمـداني
شتركة ب كـفصل مهم من فصول احلياة ا

جلجامش وخله انكيدو .
وعــلــيـه فــان ذكــاء دوشي في خــاتــمــة هــذا
الـفـصل تظـهـر برؤيـة مـشتـركـة ب الـكـتاب
سـوخة  وروح كـافـاكا الـيـائسـة ولـكنـهـا 
غــيـر ان امـيـر في ارتـبـاطـه بـكـتـاب صـديـقه
وحــزنـه عــلى الــكــتب احملــروقــة في امــكــنه
حـضارية عديدة يسجل تواصال في تعريف
ثله لـعبد االمـير احلمداني مـاكان الكـتاب 
وكــافـــكــا:(( كــتب  الــكــاتـب فــرانس كــافــكــا
رء  " أن واصـفا  أهـمية الـكتاب في حـياة ا
كـان الكتـاب الذي نقرأه ال يـوقظنـا كما يدق
بـقبـضـة على جـمجـمتـنا  فـلمـاذا نقـرأه? يا
إلــهي ســنــكــون ســعــداء أيـضًــا إذا لم يــكن
لـدينا كتب . ومـثل هذه الكتب الـتي جتعلنا
ـكنـنا   أن كـان هنـالك حاجة  أن سـعداء 
نــكـــتــبــهــا نـــحن. لــكن مـــا يــجب أن يــكــون

لدينا..))
  العسكر يرحل ويبقى العلماء

يــسـتـمــر أمـيـر
دوشـي في مــرافــقــة ظل

صـــديق عــمـــره عــبـــد األمــيــر احلـــمــداني 
خـطوات متآلفـة عند نغمـة واحدة يشتركان
ا يخبئ التراب والرمل في جـعلها ماسحة 
والـــطـــ مـن مـــنـــحـــوتـــات ورقم وأخـــتـــام

وتماثيل الهة ونساء متبرجات .
فـــفي هـــذا الـــفــصـل الــذي يـــحـــمل عـــنــوان
الـتـنقـيب ي دوشي كـيف احـتضن صـديقه
احلــمــداني تــلك الــرغـبــة الــعــارمـة لــيــكـون
مـكتـشفـا ومنـقبا ولـيأخـذ على عـاتقه مـهمة
الــبـحث عن األثـر بــعـد عـشـرات األعـوام من
رحــيل قـافـلــة الـعالمـة لــيـونـاردو وولي عن
مـدينـة اور ـ ولتظـهر سيـدة أمريـكية بـاحثة
ومــحــبــة لــلـتــراث الــســومــري كــبـدلــ عن
كــاتـــرين وولي زوجــة لــيــونــاردو  وجــاثــا
كـريــسـتي زوجـة مـاكس مـالـوان الـذي رافق
وولـي في بــعـــثــته األثـــريــة الى اور وزارته
فـيها زوجته الـروائية أجاثـا كريستي وهذا
الـبديل تمـثل في السـيدة اليزابـيث ستون 
ة االثـارية األمريكـية التي تمـتلك ولعا الـعا
خــاصـا بـاألثـار الـعــراقـيـة ويـتــحـدث عـنـهـا
الكاتب ان هذا الولع جذوره ما قبل احتالل
الـــــعـــــراق في  2003وانـــــهـــــا عـــــلى وشك
احلصول على سمة الدخول الى العراق من
ســفــارة الـعــراق في واشــنــطن ولــكن حـرب
اخلـليج وغزو الكويت في  1990اخر األمر

وخيب ظنون الكثير من مشاريعها .
فـي هــذا الــفــصـل يــرسم لــنـــا امــيــر دوشي
بـانـورامـا لـلـحـركـة الـتـنـقـيـبـيـة بـعد 2003
.شــاركت فـيـهـا الـدكــتـورة سـتـون الـتي هي
ايــضـا كـانت مــشـرفــة عـلى رسـالــة صـديـقه
احلـمداني لـنيـل الدكـتوراه . وانـا شخـصيا
اتـصل بي الدكتـور عبد األميـر من نيويورك
أثــنــاء إجــراء عــمــلــيـتـه اجلــراحـيــة األولى
واخــبــرني ان الــذي ســاهـم وقــدم الــرعــايـة
والـدعم في عـمـليـته هي أسـتاذته الـيـزابيث

ستون وزوجها الدكتور بول زمنسكي.
في هـذا الـفـصل يريـنـا الكـاتب امـير دوشي
جـهدا كبـيرا لصديـقه وكان هو شـاهد عيان
ومع تـلك الـشـهادة تـكـتشف ان الـكـاتب كان
ا يـجري قريبا من  مكان هـنا كع راصدة 
الـتنـقيب فيـرصد حـتى حركة أرتـال القوات
األمــيـركـيـة الــتي جتـاور سـيـر عــربـتـهم في
الـطـريق الـسـريع بـ الـناصـريـة والـبـصرة
ويــنـقل عن الـدكـتـورة ســتـون وهي تـشـاهـد
انـسـحاب األرتـال بـرفـقة عـبـد األميـر وأمـير
قـولـهـا : كـمـا تـرون يـذهب الـعـسـكـر ويـأتي

العلماء.
ـنـصـفـة يـتـحـدث تـلك الـشـاهـدة األمـيـنـة وا
فــــيـــــهــــا امــــيـــــر دوشي عن دور صـــــديــــقه
احلـمداني ومـتى الصعـوبات الـتي واجهته
في مـــهـــمــته لـــتـــوســيع دائـــرة الـــتــنـــقــيب
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كـبـيـر اعــجـابه بـافـكـار اخلـفـاجي وطـروحـاته
وتـمـســكه بـحـقـيـقـة امــكـانـات الـفـرد الـعـراقي
بــتـجـاوز احملن الــتي مـر بـهــا وانه قـادر عـلى
الـــنــهـــوض من جـــديـــد رغم كـل الــتـــحـــديــات
والــصـعــوبـات  الــتي واجـهــته في الــسـنـوات
ــاضـيـة مع ضــرورة اعـادة بــنـاء الـثــقـة بـ ا
الـفـرد الـعـراقي والـسـلـطـة احلـاكـمـة من خالل
قراطي الـبناء الـنهج الـسياسي الـوطني الـد
الـــذي يـــتـــســـاوى به اجلـــمـــيع فـي احلـــقــوق
والـواجبات وان عوامل النـجاح مازالت قائمة
اذا مـاتأكدت الـنيات الـصادقة واخملـلصة لدى
ـتـصـدين لـلـمـسـؤولـيـة خـدمـة الـسـيـاسـيــ ا
لـلـعـراق وشعـبه الـصـبـور بعـد الـتـوجه اجلاد
نـحـو مشـروع بـناء الـدولـة والهـويـة الوطـنـية
ـعالم الـتي يحـلم بـها الـعراقـيون الـواضحـة ا
االصالء مـنـذ زمن طـويـل واجلـديـر بـالـذكر ان
االسـتاذ الدكتور مزهـر اخلفاجي هو تدريسي
ومـــؤرخ وبـــاحـث وكـــاتب ومـــفــــكـــر واعالمي
همة عـراقي متمـكن أصدر العـديد من الكـتب ا
ــكـتــبـة الــعـراقــيـة واجلــامـعـات الــتي رفـدت ا
ـميـزة الـتي من شـأنهـا أن تـكون ـنجـزات ا بـا
مـرجعا تاريخيا وثقافـيا وفكريا لكل الباحث
عن االصــول الــتـاريــخــيــة ومـســارات تــكـوين
الـشــخـصـيــة الـعــراقـيـة مــنـذ نـشــأتـهـا االولى

وحتى العصر احلديث .    

قهى شـهدت قاعة جمعية الثقافة للجميع 
الئكة في بـغداد حفل توقـيع الكتاب نـازك ا
ـة ـوســوم بــعــلل الـدولــة الــقــد اجلــديــد ا
ـؤلــفه االسـتـاذ الــدكـتـور مــزهـر اخلـفـاجي
والــذي صـــدربــطــبــعـــته األولى عن دار زين
احلــقــوقـــيــة في بــيــروت لــعــام  2022وقــد
تـنـاول الكـتاب بـأبوابه اخلـمـسه وبفـصوله
ـتعددة أعـراض انهيار الـدولت الـعراقية ا
ــصــريـــة ومــاجــرى عــلى الـــشــخــصــيــة وا
الـعراقية من تقلبات واالستجابة التأريخية
لـــهــا ودوافـع الــصـــراعــات واحلـــروب بــ
ــمــالـك الــســومــريـــة حــتى نــهـــايــة فــجــر ا
الــسالالت اضـافــة الى الـسـرد فـي الـتـوافق
ة وما صـرية االقد الـطبيعي للـشخصية ا

واجــهـته تـلـك الـشـخــصـيـة مـن حتـديـات في
ط حـيـاتـهـا ويبـحث طـبـقـاتـهـا اخملـتـلـفـة و
هـا وحديـثها الـكتـاب في فلـسفة الـدولة قـد
مـركزيـة كـانت او دولة الـقطـر الواحـد ( دولة
مـــدنـــيـــة ) واقـــتـــفى الـــكـــتـــاب أثـــر الـــعـــلل
والـتـصـدعات في الـتـقـاطع ب مـفـهـوم دولة
الـسـلـطـة وسلـطـة الـدولـة وانـتهـاك حـكـامـها
ـساواة ولهـذا فقد ظل ـفهوم دولـة العدل وا
ـصري يـبحـثان الـشـعب العـراقي والشـعب ا
عن دولـة الـعـدل الـنـسبي  وبـهـذا سـيـتـقاطع
وجـودهـا مع مفـهـوم عسـكـرة الدولـة ومازال
الـبـحث جــار عن مـسـتـبـد مـسـتـنـيـر أو بـطل
ـعـانـاة والـذي كـان شـعـبـي يـظـهـر من رحم ا
فـهـوم احلاكم ـثالنه في الـتاريـخ القـد 

سـتنـير مثل كـلكـامش وحمورابي ـستـبد ا ا
في الـعراق ومينا وحتتمس الثالث في مصر
والـبحث عـن البـطل الشـعبي الـذي سيـحافظ

على أركان الدولة في نظام سياسي.
w UI  e M

واضح وقـد حضر حفل التوقيع على الكتاب
الــذي صـدر بـواقع  564صــفـحـة مـن الـقـطع
ـيـ الـكـبــيـر مـجـمـوعـة من االدبـاء واالكـاد
ـثقف وعـدد من رجال الدين والسـياسية وا
ــنــجــز االبـــداعي والــثــقــافي ــهــتــمـــ بــا ا
والـتـاريــخي ومـنـهم االسـتـاذ الـدكـتـور نـد
اجلـابـري واالســتـاذ الـدكـتـور مـنـعم الـعـمـار
والـشـاعر الـعـراقي جـواد احلطـاب واالسـتاذ
الـدكــتـور صـادق رحــمـة واالسـتــاذ الـدكـتـور
ســعـد الـتــمـيــمي واالســتـاذ الـدكــتـور مــنـعم
طـلك  والـنائب الـشـويلي والـدكـتور صـالح ا
مــحــمـد شــيــاع الــسـودانـي والـنــائب صالح
الـعـربـاوي والفـريق الـركن جنـيب الـصاحلي
الذين اغنوا احلفل بطروحاتهم ومداخالتهم
ـسـتفـيـضة ؤثـرة ا الـثـقافـيـة والـسيـاسـيـة ا
فكر االسـتاذ الدكـتور مزهر حـول منجـزات ا
اخلـفـاجي ومـنـهـا فصـول كـتـاب عـلل الـدولة
واقـتفـاء األثر من الـشخـصيـة الى االسطورة
ثم الــدولــة وخالل ذلـك عــبـر رئــيـس الـوزراء
الــعـراقي الـســابق الـدكــتـور ايـاد عالوي عن
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غالف الكتاب

الكاتب اثناء توقيع كتابة

يـــوثـــقه امـــيــر دوشي مـع الــكـم الــهـــائل من
ـوت الـشبح اإلجنـاز في ظـروف كـان فـيـهـا ا
الـذي يطارد الكاتب حـ تعرض لالختطاف
فيما تعرض احلمداني للسجن بتهمة ملفقة
اخـرج منهـا بريئا بـعد ان  اكتشـافها على
انـها تـهمـة كيديـة  فيـما خـرج صديـقه امير
دوشي مـن محنة االخـتطاف ليـبدأ في اليوم
ــعــاونــة صــديــقه احلــمــداني في الــثــانـي 
الـتـرحال الى مـواقع األثر والـسعي لـلحـفاظ
عـليـهـا كمـا يؤشـرها دوشي في شـهادته عن

صديقه :
…b b  WK —

((فـي اليـوم الـتـالي ألطالق سـراحي  ,زارني
األسـتاذ احلمداني  ,لـلترتـيب لرحلـة جديدة
ـهــوبـة ,واخــبـرني انه لــلــمـواقع االثــاريــة ا
بـصدد الـقيام بـتنـقيبـات  إنقاذيه ,في موقع
تـل اللـحم  20  ,كـم جنـوب الـنـاصـريـة. قبل
ان يــغــادر بـــيــتي دس في يــدي  رســالــة من
اخـيه د عـبد الـباري احلـمداني  ,أسـتـاذ علم

النفس في جامعة ذي قار ,جاء فيها :
(( أخي األستاذ واألديب أمير دوشي

أهــنـئــكم بـسالمــة الـعــودة الى الـبــيت  فـمـا

ــســيــرتــكم الــوطــنــيـة جــرى وســام  شــرف 
والثقافية والشخصية.

وأتـمنى عليكم  ان تواجه اخلوف و تتحداه
وت  ,فـكما تعلم ان بعـد الصدمة و جتربة ا
الـتي عـاشـتهـا البـد لكم ان تـعـيشـوا احلـياة
كـمـا كانت و ان تـبعـد  عن ذكـريات الـتجـربة
الـتي مـررت بها  ,رغـم علـمي ان  ذلك صعـبا
في البداية. أشجعكم وادعوكم الى  احلديث
عن الـتـجربـة لـآلخرين و كـأنـها حـدثت لـفرد
أخـر غـيـركم  ,وان تــتـجـنب الـبـقـاء لـوحـدكم
لـفترة طـويلة. واألفـضل ان تعود الى عـملكم
ـانكم في حـمـايـة اآلثار  فـذلك سـيزيـد من أ
ــا تـمـتـلـكه من قـدرة بـرســالـتـكم خـصـوصـا 
فـكر و عـلى تـفسـيـر ما تـعرضت له بـرؤيـة ا

الفيلسوف وبالغة األديب.
مــفـارقـة اإلحـسـاس ورقـتـه تـظـهـر في بالغـة
الــروح الــشــعــريــة يــدون بــهــا امـيــر دوشي
الـلـحـظـات الـصعـبـة في حـيـاته والـتي تـعلم
فــيـهــا من رفــيـقه فـي األسـر الــصـحــفي كـان
رانات كانت بـشكلهـا الروحي تمثل وتـلك ا
ـدة ــوت فـيـه و جتــاوزا لــلــمــكــان ورهــبــة ا

عشرة ايام .)) 
ومـا يـسـرده امـير دوشي في تـلك الـلـحـظات

ـترجـم اميـر دوشي كـتـابا يـضع الـكـاتب وا
مـهـما في وقت قـيـاسي بعـنـوان ( احتـضان
الـلـهب ) والـصـادر عـن دار نـشـر الـسـومري
لـلطبـاعة والتوزيع في بـغداد تخـليدا لرجل
عــالم وأثـاري ووزيــر وعـاشق لــتـراث بالده
احلـضـاري واهـمه مـا يـنـتـشـر عـلى خـارطة
بالد سـومر الـدكتور (عـبد األميـر احلمداني
ودة والـتحليق في تلك ) وطـوال مسافات ا
األيـقـونـة احملـبـة التي جـعـلـهـا امـير دوشي
كــتــابــا تــشــعــر انه يــتــمــنى ان يــســتــيــقظ
احلــمـدانـي من رقـاده الــصـعب عــلى فـراش
ــرض لـيـتـأمـل سـردا بـاهـرا أليــام صـعـبـة ا
تـعة ومحـنة لذيـذة تشاركـا بها وذكـريات 
في رسـالـة عـظـيـمـة عـنـوانـهـا احلـفـاظ عـلى
ـا تــركه اهل الــتــراث اإلنــســاني واالثــاري 
سـومـر في امـكـنه سالالتـهم في اور واريدو
والــوركــاء وتــلــو وايــشــانــات األهــوار وتل

العبيد والرسا وباقي األمكنة األخرى.
كـتب امـيـر دوشي كتـابه في فـصول اربع ((
الـنـهب - حرق الـكتب  –الـتنـقيـب - التراث
الــرافــديــني واألخــر ) بــعــد ان مــهــد لــهــمـا
بـقـصـيـدة كـتـبـها الـشـاعـر الـعـراقي الـكـبـير
شـوقي عـبـد األمـيـر وقـد اهـدهـا وقـتـهـا الى

صديقه الدكتور عبد األمير احلمداني .
وكــعـادته يــكـتب شـوقـي عـبـد األمــيـر أثـراء
لـغويـا ومكانـيا وإنشـاديا للـذات األثرية في
روح احلــمـداني ويــربـطــهـا بــوقـائـع أزمـنـة
ـكـان واثره الـبهـيج عن حـافة أسـوار مدن ا
الـط والزقـورات  فتكـون القصـيدة ضربا
دائح اإلنسانية العميقة وقد زخرفتها من ا
لــغــة الـتــراتــيل الــقـادمــة من روح الــشــاعـر
الــســقـشــخي  نــســبـة الـى مـديــنــة ( سـوق
ـقيم اآلن الـشـيوخ ) حـيث والدة الـشاعـر وا
فـي ازل باريس ونـهـر السـ والـتي مع رقة
وإحــسـاس وفــخـامــة هـذا الــنص  لـتــرتـدي

ثياب الكاهن السومري :
(( الساللمُ التي ترتقيها اليومَ

بُنيتْ أُولى درجاتها قبل آالف األعوام
الصوتُ الذي تتهجاهُ

أسمع أصداءه في حنجرة الوقت
الصلصالُ الذي تنهمكُ في تشريح جُثّته

لم تنطفئ تلك النار
التي خرج منها..))

ومـتى هبطت دمعة الكتابة في وجدان امير
دوشي وضـع التمـهيد ليـجعل طـرق الكتاب
ـقـاربـة بـ سـالــكـة وهـو يـشـعـر قـارئه ان ا
جـلجامش وخلـه انكيدو قـد تبان ب أروقة
تــلك الـفـصـول األربـعــة وهي ذاتـهـا فـصـول
الـعـام الـسومـري والـبـابـلي واآلشوري وكل

حضارات األرض.
ــهـد الــكـاتـب امـيـر بــعـد قــصـيــدة شـوقي 
ــرافــقــة لــلــحــيــاة دوشي ألزمـــنــة الــظالل ا
الـعلـميـة والوظـيفيـة لصـديقه الـدكتـور عبد
األمـــيـــر احلـــمــدانـي  يــؤرخـــهـــا بـــأزمـــنــة
وتـواريخ يعتـبرها انهـا كانت جديـة ونقطة
حتــول بــعـد الــغــزو األمـريــكي لــلــعـراق في

2003.
ـفـردة تـلـك الـتـواريخ الـتي حـمـلت عـنـوانـا 
قــاســيــة وبـريــريه تــصــاحب دومــا هـاجس
الــغــزو واحلــرب واالســتــحــواذ ( الــنــهب )
حـيث يبـتدأ دوشي فـصله االول من الـكتاب
بـلغة طبوغرافية توثـيقية وتاريخية يسجل
فـيهـا تـفاصـيل يومـيات صـديقه األزلي عـبد
ـــشـــاهــد األمـــيـــر احلـــمــدانـي  وفي تـــلك ا
األرشـيفيـة والتوثـيقيـة تبرز قـيمة الـشهادة
ـا جـرى وحـدث آلثـار الـعـراق بـعـد الـغزو .
حـــيث يــســجـل الــكــاتب وقـــائع تــلك األيــام
والـتي كنت أنا قريـبا منهـا واحظى ببعض
من يــومــيــاتــهــا وعــلي ان أقــارن صــدق مـا

ــســتــمــرة بــكل واتــصــاالته ا
الـوفـود أتت لـلـعـراق في طمع
مـنها بآثاره او بـعضها يرغب
فـي تقـد الـعـون  وفي فـصل
الـتـنـقـيب هـذا يـتـحـدث دوشي
عـن تــــلك األيـــــام ذات الــــعــــمل
ــضــني وقــد بـدأت فـي بـعض ا
مـراحـلهـا غيـر مـشجـعة لـدخول
نـوازع السياسة واألطـماع فيها
 وقــد حتــدث امــيــر عـن اجلــهـد
الــدولـي في الــتــنـــقــيــبــات الــتي
يــعــرف الـكــثـيــر عن تــواريـخــهـا
وأولــيـاتـهـا الــتي ابـتـداهـا وولي
في اور واكـملـها عـلمـاء عراقـيون
مـنـهم العالمـة الدكـتور طه بـاقر .
ؤلف أشياء كثيره وتـرينا كتابة ا
ـــــــكــــــان ودوره عـن أهــــــمـــــــيــــــة ا
احلــضــاري وبــعض األلــغــاز الـتي
ــرتــبك من رافـــقت هــذا الــتــاريـخ ا
حتـى تشـعر ان عـمـليـات الـتنـقـيب 
صـــديــقه احلـــمــداني يــكـــاد يــكــون
وحــده أمــام هــذا الــكم الــكــبـيــر من
ـكتشف القـادم الى العراق بعد ا

احتالله :
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((فـي الـيــوم االول لــلـتــنــقــيب  بـدأت
الـدكـتـورة ستـون بـتوزيع الـعـمل ب
ـشـارك في فــريـقـهـا والـفـريـق الـعـراقي ا
الــعـمل . يــضم فـريق ســتـون عــلـمـاء من
ـانــيـا والــيـونـان , ـتــحـدة وأ ــمـلـكــة ا ا
بــاإلضـــافــة الى زوجــهــا الــدكــتــور بــول
ـديـر الـتـنـفـيـذي لـلـمـشروع زمـنـسـكي وا
ـفـتـشــيـة آثـار ذي قـار ــديـر الـسـابـق  وا

األستاذ عبد األمير احلمداني . 
يــقـول  احلـمـداني : ان الــفـريق قـد جـلب
مـعه مـعـدات تقـنـيـة حديـثـة لم يـسبق ان
اســتـخـدمت في الـعــراق من قـبل . مـنـهـا
TOTAL STATION جـــهـــاز مـــسح
يـسـتـطيع ان يـقـوم بـعمـلـية تـشـبـيك ب
ـزمع ـنــطــقــة ا األقــمــار الــصـنــاعــيــة وا
مـسـحـهـا . ويـذكـر احلـمـداني بـأن هـنـاك
لـــــوبـي تـــــركـي ســـــوري يـــــعـــــمـل عـــــلى
االسـتــحـواذ عـلى الـبـعـثــات الـتـنـقـيـبـيـة
الـدولية والوقوف حائال أمام تشكيل أي
فـريق اجنـبي يسعـى للقـدوم الى العراق
عــبـر الـتــلـويح بــبـطـاقــة الـوضع األمـني
ـتدهور .))في منهجية هذا الفصل أثار ا
الــكـاتب أمـورا عـمـيــقـة وحـسـاسـة حـول
الـدور الوطني للحفاظ على آثار حضارة
ســومــر  واشــر الى الـكــثــيــر من األمـور
ساعي التي قام بـها العراقيون ورصـد ا
واألجـانب وكان لصديقه احلمداني دورا
ؤلف قريب تـماما من كـبيرا فـيه  وألن ا
الــبـعـثـات ورافق اغــلـبـهـا كـمــتـرجم فـقـد
اسـتخدم هـنا منـطقا حتـليال منـصفا عن
اغـــلب تـــوجـــهـــات الـــبـــعـــثـــات األثـــريــة
ومـنـجـزهـا  ولـكـنـهـا في سـيـاق رؤيته (
أمــيــر دوشي ) وضع تــصــورات فــكــريـة
واجـتـمـاعـية والـتـاريـخـية الـى كل اؤلئك
الـــذين جـــاءوا لــيـــنــقـــبــوا عـن األثــر في
الــعــراق  وكـــان لــلــدكــتــورة الــيــزابــيث
سـتـون حيـزا كـبـيرا في هـذا الـفصل النه
راقب عـن كثب حرصها ورغبتها للحفاظ
عــلى االرث الــعــراق وإظـهــار مــا لم يـزل
ندرسة ـدن ا نـائم حتت تراب الـتلول وا
.وهــذه الــرؤيــا بــجــوانــبــهــا اخملــتــلــفــة
ؤلف امير دوشي بهذه الرؤية خلصها ا
:((في ثـالثيـنيـات الـقرن الـعـشرين لـعبت
قــضــيــة اآلثــار دورا كــبــيــرا في احلــيـاة
الـثـقـافـية فـي العـراق حـيث كـان الـتوجه
يل الـى تأكيـد الهيـمنة الـعراقية الـعام 
عـلى شـؤون اآلثـار حـيث كانت الـقـضـايا
االثـارية حتظى بتوافق اكبر  ,على األقل
ـوضـوع مـا بـ فـي مـا يـخص جـوهــر ا
الـسيـاسيـ العـراقيـ كي ينـفذ الـعراق
مـنــهـجـا أكـثـر وطـنـيـة وخـصـوصـيـة من
بـاقي القـضايـا السـياسـية واالجـتمـاعية

والثقافية اخملتلف عليها .))
وقع (الزمان) { تكملة النص على ا
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بـعـد احـتالل الـعـراق الكـثـر من عقـدين من
الـزمن مـن قبـل أمـريكـا تـركـته في فـوضى
سـيــاسـيـة عـارمـة مع فـقـر شـعـبه وفـسـاد
حــكـامه وانـعـدام أمــنه وضـعف خـدمـاته.
فـاصبح بلد الرافدين بال كهرباء وبال ماء.
ال صـــنــاعـــة وال زراعــة. ومـع ذلك ان غــزو
ـثابـة صـدمة كـبـيرة سـببت الـعـراق كان 
ازعــاجـا  وقـلـقــا النـظـمـة الــدول الـعـربـيـة
جـميعا بـدون استثناء. فـبغداد التي كانت
الـصـخــرة الـصـلـدة الـتي تـتـحـطم عـلـيـهـا
ـؤامـرات الـتي حتـاك ضـد الـدول جــمـيع ا
الـعـربـية وقـضـيـتهم األسـاسـيـة فلـسـط

سـقطت بثـمن بخس جراء حتـالف او تآمر
ـنطقة مع أمريكا الخراج العراق من دول ا
حـضيـرته العربـية وجـعله حتت السـيطرة
ــؤسـف ان مــرجــعــيــات الـــدولــيــة. ومن ا
شـيعية عراقيـة ساعدت أعداء العراق على

غزوه واحتالله. 
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فـــواهم من كــان يـــتــصـــور من الــعــرب ان
الــهــدف هــو إزالـة نــظــام صـدام الحــتالله
ـا حـقـقت أمـريـكا وحـلـيـفـتـها الـكـويت ا
ــشــروع  الــصــهــيــوني في ايــران هــدف ا
تــدمـيـر الــعـراق بـكـامــله تـدمـيــر الـشـعب
الـــعـــراقي بـــتــراثـه وتــاريـــخه وثـــقـــافــته
وحـضارته وجيشه وعلمه وعلمائه وقادته
وادبـــائه. واهم مـن كــان يــظـن ان ســقــوط
بـغداد ال يعود باخلطـر على البيت العربي
واإلسـالمي فـضــعف الــعـراق هــو ضـعف
لـالمة وقـوة الـعـراق هي قـوة لالمـة.  وقد
اشــارت الى ذلك كـثــيـر من وسـائل االعالم
ـقــالـة اهم الــغـربــيـة. ســنـوجـز فـي هـذه ا
االثــار الــتي تــركــهـا ســقــوط بــغــداد عـلى

نطقة والعالم. العراق وا
ستوى الوطني ثانيا: آثارها على ا

ـاضـيـ تــرك االحـتالل طـيــلـة الـعـقــدين ا
اثــارا مـــدمــرة عــلى الــبــيـــئــة الــعــراقــيــة
واجملـــتـــمـع الـــعـــراقي. وعـــلى رأس هـــذه
ــآسـي فـقــد الــعــراق عــشــرات االالف من ا
اطـفـاله وشـبـابه ونسـائه ورجـاله. إضـافة
ــفـقـودين نــتـيـجـة ــعـوقـ وا الى االف ا
ــفــخــخــات الــتي تــنــفــجـر فـي األسـواق ا
والـشـوارع. فـتـشـيـر بـعض الـدراسات الى
جتـاوز عدد الـقتـلى في صفـوف العـراقي
ـليون قـتيل. فقـد أشارت الدكـتورة خولة ا
طـالب لـفـتـة أستـاذة تـاريخ آسـيـا احلديث
ــعـاصـر "إن هـنـاك تــضـاربـا  في أعـداد وا
الــقـتـلى مـن الـعـراقــيـ إذ أفـادت دراسـة
أعــدهــا مــعـهــد االســتــطالع الــبــريــطـاني
بـسـقوط نـحو مـليـون عـراقي خالل الفـترة
مـن عــام Æ2003- 2007 يــــنـــمـــا اعـــتـــرف
ـقتل 77 ألـف عراقي اجلـيش األمـيـركي "
بــيــنــهم 63 ألـف مـدنـي". ويــقـول الــكــاتب
واحملـلل السـياسي بهـاء خلـيل "أن العراق
قبل الغزو كان دولة أما بعد الغزو وحتى
بــعـد االنــسـحــاب األمـيــركي عـام 2011 ال
تـوجــد دولـة حـقـيـقـيـة ألن أمـيـركـا جـاءت
بـأشـخـاص غـيـر مـؤهـلـ لـقـيـادة الـعـراق
وبـالتالي وضعوا البلد في طاحونة دمرته

اقتصاديا وأمنيا وسياسيا".
امــا الـكـاتب عــمـر الـعــثـمـان يــذكـر" إن مـا
يـبـعث عـلى األسى أن أنـهـار الـدمـاء التي
سـالت في العراق وأرواح مئات اآلالف من
أبـنـائه التي أزهـقت مـا كان لـهـا أن جتنب

صير نفسه". بلداناً عربية أخرى ا
 امـا على مـستـوى اخلسـائر الـتي اوقـعها
الـعراقـيون في صـفوف الـقوات االمـريكـية
طـيـلة فـتـرة االحتالل فـلن تـكشف الـقوات
االمــركـيــة  تـقــريـرا رســمـيــا صـريــحـا عن
اديـة. لكن اجلنرال خـسائرهـا البشـرية وا
ــتــقـــاعــد في اجلــيش األمــيــركي (بــاري ا
مـاكـافري) قـال لـشـبكـة أخـبار بي بي سي
قـبل الـغـزو: "إذا قاتل الـعـراقـيون سـيـكون
قـتـاالً وحـشـيـاً وعـملـنـا سـيـكـون خـطـيراً
ــكن أن تــصل إلى 3,000 وخــســائــرنــا 
قــتـــيل." وفــعال رغم عـــدم تــوفــر الــغــطــاء
اجلــوي حلــمــايــة الـقــوات الــعــراقــيـة من

طـيـران التـحـالف ورغم عدم وجـود توازن
في مــيــزان الــقــوى بــ قــوات الــتــحــالف
ـسـلــحـة بـاحـدث األسـلـحـة االلـكـتـرونـيـة ا
ـسـلح بأسـلـحة وقـوات اجلـيش الـعراقي ا
ـة خـارجـة عن اخلـدمـة. اال انـهـا أبلت قـد
بالء حــسـنـا في مـعــارك ام قـصـر والـكـوت
طـار واالنـبار. وآخـرهـا معـركة وبـغـداد وا
ـطار الـتي تكـبدت بهـا القـوات االمريـكية ا
ـا اضطـرها ـعدات.  خـسائـر باالرواح وا
ان تـستـخدم أسلـحة وقنـابل محرمـة دوليا
قاتلة في مطار بغداد. ويذكر ضـد  القوة ا
الـعـراقيـون في تقـارير غـير مـوثقـة ان عدد
الـقـتـلى في صـفـوف اجلـيش األمـريكي زاد
. عاق عن 6000 قتيال واالف اجلرحى وا
"وفي 31 أغـــســـطس/آب مـن عــام ?2010
أي مـع انـســحـاب آخــر دفــعـة من الــقـوات
األمـريـكــيـة الـقـتـالـيـة من الـعـرق بـلغ عـدد
الــقـتــلى في صــفـوف الــقـوات األمــريـكــيـة
 4421عـسـكريـا قضى  3492مـنهم خالل
مـشاركتهم في األعمـال القتاليـة بينما بلغ
عــدد الــذين أُصــيــبــوا جــرَّاء الــعــمــلــيــات
 32000شـخـصا". بـينـمـا كشـفت صـحيـفة
نـــيــوز جـــورنــال اونـالين ان عــدد قـــتــلى
اجلـيش االمـريـكي فـي الـعراق "قـتل 4533
مـن افـــراد اجلـــيـش االمـــريـــكـي واصـــيب
 32310اخـرون مـن العـامـلـ فـي اخلـدمة
االمــريـكـيــة بـجـروح". ومـن ابـشع اجلـرائم
الـتي فـعلـتهـا القـوات االمركـية في الـعراق
انـتهاك حقوق السجنـاء وتعذيبهم جسديا
ونـفسيا واقرب دلـيل على ذلك ما نشر من
صـور وانتهـاكات بحق سجـناء أبو غريب
الــذي عـرى الـقــوات االمـريـكــيـة من ابـسط
ـركـز ـديــر الـتــنـفـيــذي  اخالقــهـا. يــقـول ا
جـــنــيـف الــدولـي لــلـــعــدالـــة نـــاجي حــرج
لــلـجـزيـرة نت "إن مـا عــرضـته الـصـور من
مــشـاهــد تــعـذيب مــروعـة تــمــثـلت بــشـتى
صــنـوف اإليـذاء اجلــسـدي والــنـفـسي من
الـصعق بالـكهرباء إلى مـهاجمة الـسجناء
وهـم مـقــيــدون بــواســطـة الــكالب وكــذلك
تـكـديس الـسـجـناء فـوق بـعـضـهم الـبعض
وهم عـراة وإجبارهم على أوضاع جنسية
مـخـلة وغـير ذلك من أسـالـيب; تؤكـد كلـها
جتــرد ســلـطــات االحـتـالل من االلـتــزامـات

التي توجبها القوان الدولية". 
ومـن آثار االحتالل عـلى اجملتـمع العراقي
إنــتــشـار اجلــهل واألمــيــة بـنــسب كــبــيـرة
وأرقـام مـذهـلة. "وكـان الـعراق قـد خـطا في
ـاضي خـطوات كـبـيرة سـبـعيـنـات الـقرن ا
صـوب مكافـحة األميّـة إلى احلد الذي دفع
ـتـحــدة لـلــتـربـيــة والـعـلم مــنـظـمــة األ ا
والـثقافة "يونسكو" إلى إعالن خلوّ العراق

من األميّة.
ا  لـكن التـعلـيم بـعد عام 2003  ونـتيـجة 
شــهـده الــعـراق من أزمــات مـتـواصــلـة في
كـافـة اجملاالت أصـبح في حالـة يُرثى لـها
حــسـبــمـا أكــده مـســؤولـون في احلــكـومـة
الــعـراقـيـة نـســبـة األمـيّـة ارتــفـعت بـشـكل
مــخــيف; بــســبـب األوضــاع االقــتــصــاديـة
ـتـردّيـة وغـيـاب الـرقـابـة وفـشل الـنـظـام ا

التعليمي"
أمـا نسبة الـفقربلغت بـالعراق اكثر من 30
ــئــة وفي ظـل اجــتــيــاح وبــاء كــورونـا بــا
ارتـفـعت الى نسب اعـلى بسـبب عدم تـوفر

احصاءات رسمية. 
امــا انـتــشـار االمـراض في داخـل اجملـتـمع
ـكـن وصـفه في ظل ضـعف الــعـراقي فال 
اخلـدمـات الصـحيـة وتـدهورهـا الى جانب
الـفــسـاد وانـتـشـار الـفـقـر وعـدم قـدرة هـذه
الـــشــريـــحــة من مـــعــاجلـــة مــرضـــاهم في
ـسـتشـفـيات االهـلـية االمـر الـذي فاقم من ا
ازدياد عدد الوفيات ب الشرائح الفقيرة.
وقـالت اجلبوري: "إن العراق أصبح أفضل
ا بـيـئـة جاذبـة لألمـراض واألوبـئـة; وذلك 
يـعـانـيه من تـلـوث بـيـئي نـتـيـجـة النـتـشار
تـفسـخة في اخملـلفـات احلربـية واجلـثث ا
ـناطق احملـررة من سيـطرة تـنظيم مـعظم ا
ـواد العضوية في داعش وكـذلك انتشار ا

عـــلى الـــفـــســـاد والـــفـــاســديـن وانـــعــاش
االقـتصاد.. لـكن النتـيجة كـانت اقواال فقط
لـم يـتـحـقـق اي من هـذه الـبــرامج بـسـبب
يـلـيشـيات ونـفوذ احملـاصـصة وانـتشـار ا
وجتــذرمـكـاتب  األحـزاب االقـتـصـاديـة في
ـان مــفــاصل الــدولـة في ظـل مـجــالس بــر
ضــعــيــفــة مع انــعــدام أجــهــزة الــرقــابــة
والـنـزاهـة. فـلم يتـحـقق االمن واالسـتـقرار
والـرخـاء للـشـعب العـراقي الـذي وعدت به
أمـريكـا. ونتـيجـة لتـردي اخلدمـات وتفاقم
الـفسـاد من خالل طـبقـة األحزاب احلـاكمة
ــظـاهـرات طــيـلــة فـتـرة  18عــامـا بـدأت ا
تـنـتـشـر في شوارع بـغـداد ومـدن اجلـنوب
فــاضـــطــرت اجلــمــاهــيــر في اخلــروج في
شـوارع بغداد ومـدن احملافظات اجلـنوبية
تـهـتف بخـروج ايران وامـريـكا من الـعراق
تـعاقـبة لـدعـمهـما احلـكومـات الطـائـفيـة ا
تـهمة بالتـغطية على عـلى حكم العراق وا
الـــفـــســاد الـــذي نــهـب الــعـــراق الـــغــني
ـائـية ـوارده الـبـشريـة واالقـتـصاديـة وا
إضـافـة الى مـوارد الطـاقـة. حـتى صار من
افـقر بلدان الـعالم. مطالـبة بازاحة الـطبقة
الـسياسية لتوفيـر العيش الرغيد والسكن

واخلدمات التي نكثوا بها.
ــسـتـوى اإلقـلـيـمي ثــالـثـا:  آثـارهـا عـلى ا

والعربي 
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لـقــد أدى احـتالل الـعـراق الى انـقـسـامـات
ـنطـقة والدول سـياسـية بـ أنظـمة دول ا
الـعربيـة. وال شك ان جميع الـدول احمليطة
بـالعراق لها مـصالح سياسيـة واقتصادية
في الـعـراق "وهـكـذا تغـرق اآلن لـيـبـيا في
حـرب أهلية أما سوريا أكثر جراحنا نزفاً
فـقد أصبـحت مسرحاً حلـرب باردة جديدة
ال حتـتاج سـوى عود ثـقاب لـتشـتعل حرب
ـيـة ثـالـثـة هـكـذا تـخـتـصـر سـذاجـتـنـا عـا
ـشـهـد احلـرب الـتي ال وعـبــثـيـة واقـعـنـا 
تنطفأ ولكنها تنتقل من بلد إلى آخر حيث
الــدم دمــنــا واألرض أرضــنـا لــكن بــسالح
لـيـس لنـا".قـبـل عام  2003 كـانـت ال جترأ
أي دولـة عـربـيـة ان تـقـيم عالقـات تـطـبـيع
مع دولــة الــكــيــان الــصــهــيـونـي بـســبب
الــعـزلـة الـتـي تـلـقـتــهـا االردن ومـصـر من
الشعوب العربية بعد توقيعهما معاهدات
اعـتـراف بالـكيـان الـصهـيـوني ولكن بـعد
سـقوط بـغداد بـدات العالقـات السـرية مع

هذا الكيان تطفو على السطح.
ـتـحدة  فـهـاتـان دولة االمـارات الـعـربيـة ا
والــبـحـرين اقـامـتـا عـالقـات دبـلـومـاسـبـة
عــلـنــيـة مع هـذا الــكـيــان في نـهــايـة حـكم
الـرئيس األمريـكي ترامب. ونحن بـانتظار
دول عــربــيــة أخــرى قـد تــلــتــحق بــقــطـار
ـغــرب وهـذه الـسـودان الــتـطـبـيـع فـهـذه ا
تــلــوحـان بــصــريح الــعـبــارة أن لــقـاءات
واجــتـمـاعــات سـريــة وعـلـنــيـة جتـري مع

اقطاب الكيان الصهيوني
سـتوى الدولي"أدى .رابـعا: آثـارها عـلى ا
انــهـيــار الــعـراق إلى انــكـشــاف األنـظــمـة
الـعـربيـة الهـشة الـتي سـاهمت وسـاعدت
في انــهـيـار الـنــظـام الـسـيــاسي بـالـعـراق
ثـابة جدار والـذي كان في أسـوأ حاالته 

عازل يحميهم من النفوذ اإليراني".
 لــذلـك انــتــبــهت هــذه الــدول الى فــداحــة

مـياه نهري دجلة والفـرات نتيجة تصريف
مـياه الـصرف الـثقيـلة إلى األنـهار بدالً من

معاجلتها في محطات خاصة".
وأضــافت أن "انـتـشــار أمـراض الـسـرطـان
والـــكــولــيـــرا واإليــدز واجلــرب وأمــراض
أخـرى كان آخـرها مرض احلـمى النـزفية
يـشــيـر إلى أن نـسـبـة الـتـلـوث في الـعـراق
بـلغت مستـويات مخيـفة في ظل غياب تام
لـلـرقابـة الصـحـية" مـبيـنـة أنه "إذا لم تتم
مـعـاجلـة هذه األمـراض الـقـاتلـة والـقـضاء
عـليهـا سريعـاً ووضع حلول نـاجحة لـلحد
من ظـاهرة التـلوث البيـئي فإن العراق لن

يعود صاحلاً للعيش فيه".
   مـقـابل هـذا الدمـار الـكـبيـر الـذي أصاب
الــعـراق فـمـعـظم أبـنــاء الـشـعب الـعـراقي
يــتـغــنـون بـحب احلــسـ رضي الــله عـنه
وارضاه وال بيت رسول الله الطاهرين
هـنـا ال اعـتـراض عـلى حب سـبـط الـرسول
صـلى اللـه عليـه وسلم سـيمـا ان احلس
رضـي الـــله عـــنـه جـــاء حملـــاربــــة الـــظـــلم
ـساواة والـفـسـاد من اجـل نـشـر الـعـدل وا
وخـدمـة االسالم واسـتـشهـد من اجل ذلك
ولـم يـاخـذ درهــمـا او ديـنــارا من احـد ولم
يــسـلب مــاال او يـقـتل انــسـانــا ولم يـظـلم
احـدا ولم يـفـرض زكـاة عـلى احـد فـلـيكن
ــســاواة ورفع قـــدوة في نــشــر الـــعــدل وا
الــظــلم بــ الــنــاس ومــحــاربــة الــفــســاد
والـــفــاســـدين ولم يـــامـــر بــنـــهب ثــروات
وامـوال الـدولـة كمـا لم يـأمر بـالـلـطم على
اخلــــدود وشق اجلــــيــــوب فـــمـن يـــحب
احلـســ اليـسـرق الـبـلـد ويـقـتل االبـريـاء
ـال العام فـهو الـظلم بعـينه فـإن سرقات ا
مـن قـبل  الــفــاسـدين فـي احلـكم جــعــلـهم
. ويـــذكــر بـــعـــيـــدين عن اخالق احلـــســـ
ـا الـســيـاسي الـعـراقي  عـزت الـشـابـنـدر "
حــكم الــشــيـعــة الــعــراق جـعــلــوا الــلـطم
ـشي الى كـربالء اكـبر مـكاسـبـهم وآخر وا
طــمـوحـاتــهم".  جـاء االحـتالل كــمـا يـدعي
ــســاواة بـ لــنــشــر احلــريـة والــعــدل وا

الـعـراقـي وحتـريـرهم من الـدكتـاتـورية 
ولـكن لألسف  عزز الـعنف  الطـائفي ودمر
الــسـلم اجملـتـمـعـي وأشـاع الـفـوضى بـ
صـــفــوف الـــشــعب وزرع الـــفــتـــنــة واجج
الـطائفية. فنتجت دولة غير مستقرة امنيا

وسياسيا واقتصاديا.
W UF  U uJ

فـي جانب اخـر رغم مـساعـدة ودعم ايران
المــريـكــا في احـتـالل الـعــراق ودعـمــهـمـا
ــتــعــاقــبــة فـقــد اطــلــقت لــلــحــكــومــات ا
تعاقـبة برامجا تالها رؤساء احلـكومات ا
ان منذ تعاقب في قبة البر احلكومات ا
 2003ولـغاية الـيوم توعد الـشعب باعادة
الـكهرباء وتـصدير الفـائض والقضاء على
الــبــطـــالــة وحتــســ خــدمــات الــتــربــيــة
ــعـامل والــصـحــة والــتـعــلـيم وتــشــغـيل ا
ــصـــانع احلــكــومــيـــة ودعم وتــطــويــر وا
ـــســتــوى االنـــتــاج الـــزراعي وحتـــســ ا
ــعــاشـي وتــوفــيــر ســكن وعــيش رغــيــد ا
لـلـطـبـقـة الـفـقـيـرة والـقـضـاء عـلى الـفـقر
وحتـس وضع االرامـل وعوائل الـشهداء
ودعم القطاع اخلاص وحتجيم االستيراد
وتــشـجـيع الــتـصـديـر وايــجـاد بـدائل عن
إيـرادات النفط واستثمار الغاز والقضاء
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ـطالـعة وعـشق القراءة ورثت هواية ا
والـــكـــتــــابـــة من والـــدي الــــصـــحـــفي
ـتـرجـم حـمـيــد رشـيـد رحــمه الـله  وا
ــبــكـر وأنــا لم وبــالـرغـم من رحــيــله ا
أجتــاوز الـــرابـــعـــة من عـــمــري ولـــكن
اجلـينـات الـوراثـيـة مـنـحـتـني صـفاته
وكـبـرت مـعـي  ومـكـتـبــة والـدي الـتي
زينت جدار غرفـة االستقبـال في بيتنا
كانت أجـمل ركن في البـيت  وكان لـها
كـبـيــر األثـر في  ولـوجي عــالم الـكـتب
طـالعة والنواة األولى لـغرس ثـقافـة ا
وتـنـمـيـة فـكــري وصـقل شـخـصـيـتي 
وابتـدأت رحـلـتي مع الـقـراءة بـصورة
مبكرة جدا حيث احـتوت مكتبته على
كـتب في كــافـة اجملــاالت ومـنـهــا كـتب
تنـوعة (الـقصص واجملالت األطفـال ا
وبـالـلــغـتـ الــعـربـيــة واالنـكـلــيـزيـة )
ألخـوتي  األكـبــر مـني سـنــاّ فـانـا أخـر
طبوعات العنقود لعائلتي جذبتني ا
لونة بـطبعاتـها الفاخـرة التي تلفت ا
نظر الـطفل  وتـثير اهـتمـامه وفضوله
لـتــصـفــحـهــا والـتــعـرف عــلى قـصص
الصور اجلميلة الـتي تزين صفحاتها
فـحـفـظت احلــروف األبـجـديـة وبـعض
األنـــاشـــيـــد بـــالـــلـــغـــتـــ الـــعـــربـــيــة
واالنكـلـيزيـة   وتـطـورت قراءاتي إلى
ــصـريــة  والــرســالـة مـجــلــة الــهالل ا
ومـجـلـة الـعــربي ..الخ   وبـعـد وفـاته
ــــــدرســـــة رحــــــمه الــــــلـه ودخـــــولـي ا
االبــــتـــدائــــيــــة ( مــــدرســـة الــــفــــراقـــد
الـنمـوذجـيـة ) احلـكـومـيـة في مـنـطـقة

حي الـقـادسـيــة كـان ضـمن مــنـهـاجـنـا
ـــطــالــعــة) ــدرسي مـــادة اســمــهــا (ا ا
تـدرس يـوم واحــد في األسـبــوع حـيث
ــادة إلى مــكــتــبـة تــأخــذنـا مــعــلــمــة ا
ـــدرســة الـــزاخـــرة بـــأنـــواع الــكـــتب ا
وخملـتــلف الــفــئــات الــعـمــريــة فــقـرأت
سـلـسلـة قـصص لـيـلى والـذئـب وليـلى
ــزمــار تــركب الــدراجــة  ومــجــلــتي وا
الـــصـــادرة عـن دار ثـــقـــافــــة األطـــفـــال
وغيـرهـا الـكـثيـر  وكـان هـناك الـكـثـير
من النشاطات الالصفية منها فعاليات
الكـشـافـة واخمليـمـات الـكشـفـيـة والتي
تـعــلـمــنــا عـلى  واجـب احـتــرام اآلخـر
ساعـدة  وروح التعاون والـتعايش وا
الـــســلـــمي  وكـــلـــنـــا مـــتــســـاوون في
احلقوق والواجبات حتى أوالد الهيأة
الـتـدريـسـيـة بل كـانـوا األكـثـر الـتـزامـا
والبــــــد مـن اإلشـــــــارة إلى أن اغـــــــلب
دارس دارس حكـومية حـيث كانت ا ا
األهلـيـة تـعـد على أصـابع الـيـد  وكـنا
ـدرسـة سيـراً عـلى األقدام نذهب إلى ا
وال يوجـد خطوط نـقل الطـالب   فكان
الشارع يكـتظ بالطـلبة صبـاحا وظهرا
لـيــمــثل صــورة رائـعــة لــشـبــاب /بـات
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 وعنـد حـلـول العـطـلة الـصـيـفيـة وكـنا
نسمـيهـا ( العـطلـة الكبـيرة ) لـنمـيزها
عن الـعـطلـة الـربـيـعـيـة ( عـطـلـة نصف
الـســنـة أو الــعـطــلـة الـصــغـيــرة) كـنت
درسة حيث وصديقاتي وزمالئي في ا

ـنـفـلـوطي وجنـيب مـصـطـفى لـطـفـي ا
محفوظ واألخوين احـمد ومحمد أم

 وانا كـارنـيـنـا ومـرتـفـعـات وذرينغ 
وذهب مع الــــريح  وغـــيــــرهـــا  كـــمـــا
تـعـلــمت الـعـزف عــلى الـبـيــانـو ضـمن
ـكـتبـة والتـعرف وسـيقى في ا درس ا
على أصدقاء جدد   والبد من اإلشارة
 إلى أن التـسجـيل والتـعلـيم الصـيفي
كتبة كله مجانا عدا دفتر النوتة في ا
ــوســيــقــيــة  اشــتــرته أخــتي لي من ا
نصور ح اجتزت مكتبة ألوان في ا
ـــوســـيـــقى بـــنـــجــاح و اخـــتــبـــار ا
اخــــتـــــيـــــاري ضــــمـن تالمـــــيــــذ درس
وسيقى  كنا نستقل الناص األحمر ا
رقم ( 75) وكــان طــابق واحــد ولــيس
طابـقـ الن مـسـار خـطه فـقط مـنـطـقة
احلـارثـيـة والـقــادسـيـة والـرجـوع إلى
نقـطـة انـطالقته سـاحـة الـطالئع وكان
ـوظـف اخملـتـص بـتــحــصــيل مــبـالغ ا
أجرة ركوب الباص يـطلق عليه اسم (
اجلابي ) يرتـدي زي موحـد عبارة عن
بنطلون وسترة بجـيب كبيرين بلون
رصاصي  كثـيرا مايتـغاضى عن أخذ
ــــا يــــدخـل الــــفـــرح أجــــور الــــنــــقل 

والسرور لقلوبنا الصغيرة .
ـرحلـة الـثانـوية  وعنـد انـتقـالي إلى ا
درسة كنت (متوسطة وإعدادية) من ا
وصديقـاتي  نتبـادل الكـتب في العطل
الــصــيـفــيــة لــقــضــاء أوقــات فــراغــنـا
بـقــراءتـهــا ثم نــدخل في نـقــاش حـول
مــوضــوع الــكــتـاب وحــسـب أفــكــارنـا
وثقافتنا البسيطة وكانت أجمل هدية
عــيــد مــيالد نــقــدمــهــا هي الــكــتــاب 
ــارســة فــالــعــطــلــة وقت راحــتــنــا و
هوايتنـا ولم نكن كمـا الوقت احلاضر
نـقــضــيــهـا بــالــدروس اخلـصــوصــيـة
لــلــفــصل الــدراسي الــقــادم  فــلــســنـا
بـحــاجــة لـهــا فــالـتــعــلـيم كــان يــتـسم
بالرصانة الـعلمية والـكادر التدريسي
يـتــمـيــز بـالــكــفـاءة ســواء في تـدريس
نهاج أو الـتعامل مع الـتالميذ وكان ا
ـعـلم قـدوة حـســنـة ورحم الـله أمـيـر ا

ـــوذجـــيـــة تـــضم كـــانت مـــدرســـتـي 
تــلــمــيــذات وتالمــيــذ ولم يــكن هــنــاك
تـمــيـيــز جـنــدري كـنــا جـمــيـعــا أخـوة
وأخوات يجـمعنـا فصل دراسي واحد
وجنـلس مـعـا عـلى رحـلـة واحـدة بـكل
احـتـرام وتـقـديـر وهـذا بـفـضل الـكـادر
الـتـدريـسـي الـرائع الـذي عـلــمـنـا عـلى
ثقافة االحترام وقبول اآلخر   نذهب
إلى مـكـتـبـة الـطـفل الـعـربي كل عـطـلـة
صيفيـة والتي مازالت موجـودة لغاية
الوقت احلاضـر في دار ثقافـة األطفال
أحـــدى تـــشـــكــيـالت وزارة الـــثـــقـــافــة
ـكـتـبـة والـسـيـاحـة واآلثــار  وكـانت ا
تـصـدر   (summer school) ـثــابـة
لنا هـويات ويتم تـقسيم الـتالميذ إلى
مـجــمـوعــتـ وحــسب أيـام األســبـوع
ـكتـبـة في ويـتم تـثـبـيت أيـام ارتـيـاد ا
هـويــة كل مــنــا  كــان هـنــاك قــاعــتـ
لـلـمـطــالـعـة  والـرسم مــصـنـفـة حـسب
الفـئـات العـمـرية  األولى  من (10_6)
سنة  والثـانية من ( 12 _10) سنة 
وتضم الـقـاعـات في رفـوف مـكتـبـاتـها
ــنـــاســبـــة حــسب الــكـــتب واجملالت ا
األعــــمـــار فــــضال عـن األلــــعـــاب مــــثل
ــيـكــانــو وغــيــرهــا  بــاإلضـافــة إلى ا
تــــقـــــد وجــــبـــــة طــــعـــــام عــــبــــارة (
سانـدويـتش صـمون كـهـربـائي دائري
الشكل وشـرائح ج مع عـلبة عـصير
وعند الـساعة الـواحدة ظهـرا يح  (
وقت مشاهـدة فيـلم في قاعة الـسيـنما
كتبة وتعرض أفالم متنوعة مثل في ا
طـرزان وصـديــقـته شـيــتـا روبن هـود
الذي يـساعـد الفقـراء  ميـكي ماوس 
وباباي  وعرس الـطيور  والـسندباد
الــبـــحـــري  وســـنـــدريال   واألمـــيــرة
الـنــائــمـة واألقــزام الـســبــعـة  وفــتـاة
الــثـــلج .. الخ   أتـــاحت لي مـــكــتـــبــة
الـطـفل والـتي واظــبت عـلى ارتـيـادهـا
في كل عـطـلـة مـدرسـيـة الـتـعـرف عـلى
وفؤاد غاندي وشكـسبير وتـولتسوي 
الــتــكــرلي ويــوسـف الــصــائغ وغــائب
طــعـــمـــة فــرمـــان ونـــظــرات وعـــبــرات

ـعـرفة ـنـزلـيـة وكـنت أتـابعـة بـشـغف  ا
أنواع نباتات الظل وكيفية العناية بها
واحملـافـظة عـلـيـها وأسـجـلهـا في دفـتر
مـالحــظــاتي الـــذي اليــفــارقـــني وكــنــا
نـنــتـظـر بـلـهـفــة الـبـرنـامج  األسـبـوعي
ســيـنـمـا األطـفـال الــذي تـقـدمه نـسـرين
جـورج عـند الـسـاعة الـرابـعة عـصر كل
خـــمــيـس .وكــنـت احــرص عـــلى شــراء
مــجــلــة مـــشــوار الــلــبــنــانــيــة لــتــنــوع
مـواضـيعـهـا من جهـة ولـنشـرهـا أغنـية
األســبـوع ( أغــنـيــة مـشــهـورة بــالـلــغـة
اإلنكليزية ومترجمة للعربية ) ليتسنى
لي حــفــظـهــا ومـعــرفــة مـعــانـيــهـا دون
الـرجـوع إلى قامـوس اكـسفـورد وعـند
افــتـــتــاح إذاعــة أف أم الــتي تــقــدمــهــا
شــمـيم رسـام أصـبــحت أحـفظ األغـاني
األجـنـبيـة بسـهـولة من خالل  كـلـماتـها
ـنشـورة في مجلـة مشوار واالسـتماع ا
ـذكـورة   مـنـهـا فريق لـهـا من اإلذاعـة ا
(بــوني أم  بي جــيــز بــيـتــلــز  كــيـني
روجـرز  التون جون  فـرانك سيناترا
لـونيل ريتـشي  جون لينـون  بوالنكا
مـودي بلوز  تيـنا جارلس وفريق أبا..

الخ ) ..
لـكل مـنا قـصـة حيـاته لم يـكن له يد في
اخــتــيــارهــا فــاإلنــســان ولــيــد بــيــئــته
وظـروفه ترسم له طـريقـته في احلياة 
فـــالــصـــرخـــة  األولى  ايــذانـــاً  بــوالدة
إنـسان جديد يـخرج إلى الدنيا دون أن
يـخــتـار اسـمه أو عـائـلـته  سـرعـان مـا
يـكـبـر ويـصبح كـائن  يـحـاول أن يـكون
مـستقالً بذاته ليرسم مستقبله ويختار
مـايـنـاسـبه حـسب ظـروفـه وإمكـانـيـاته
لـيكـون جزء من مـجتمـعه  وهنـا تلعب
عـاشية اجلـينات الـوراثية والـظروف ا
دورهـــا في حتــديــد مـــســتــقـــبل الــفــرد
وسلوكه  فكثيرا ما نالحظ تأثر األبناء
بـوالـديـهم فـيـسـيـرون علـى خطـاهم في
اخـتـيـار التـخـصص الـعـلمي أو األدبي
ـا " االبن سـرّ أبـيه" ـهــنـة وقـيل قـد وا
ـقولة تشمل األم وأنـا اعتـقد أن هذه ا
كن إلغاء دور أي منهما . واألب وال 

الشعـراء أحمـد شوقي في بـيت شعره
علم أن يكون رسوال" . الشهير" كـاد ا
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لم يـــكـن في وقـــتــــنـــا هـــواتـف ذكـــيـــة
وحاسوب  لـنقـضي أوقات فـراغنا في
الــعـــاب الـــكــتـــرونــيـــة مع أشـــخــاص
افتـراضـيـ  بل كـنـا نـختـار ألـعـابـنا
ا يـنـاسبـنـا مع أصدقـاء حـقيـقـي و

ــشـاعـر اإلنـسـانـيـة   مـحـمـلـ بـكل ا
وكنا نـركب الدراجـة في الشـارع حيث
لم يكن هذا الكم الـكبيـر من السيارات
شـاة حـتى في األماكن التي زاحـمت ا
اخملصـصة لـلـسيـر ( األرصـفة)  وكـنا
نتـسـابق للـحـصول عـلى اجلـريدة  أو
ــتـقــاطـعـة أو اجملـلــة حلل الـكــلـمـات ا
لــعــبــة اإللــغــاز أو إيــجــاد الــفــروقـات
الـسـبـعــة بـ صـورتــ  في  صـفـحـة
نوعات األخيـرة  إضافة إلى لعبة ( ا
اسم  حـيـوان  جـمـاد  مـدن) ويـكون
ـلئ هـذه احلـقول الـفائـز هـو أول من 
وبـصورة صـحيحـة    ونلعب مـختلف
األلـعـاب الريـاضيـة فنـجـد عنـد كل بيت
كــرة تــقــريــبــا " كــرة قــدم  كــرة ســلــة 
مـنضـدة  ريشـة  حبل ) بـاإلضافة إلى
لـعبة اخلـتيلـة وسباق الـركض فلم نكن

بحاجة إلى (جم) .  
كـــان يــومـــنــا مــنـــظم فـــلم يــكـن هــنــاك
ســتـاليت وفــضــائــيــات  نــصــحــو من
الـنوم قبل العاشرة صـباحا مع افتتاح
الـقــنـاة الـتـلـفـزيـونــيـة احملـلـيـة وكـانت
عــبـارة عن قــنـاتــ ( قـنـاة 9 وقــنـاة 7
وغـالبا ما تـقدم األخبار واألغـاني فيها
بـاللغة االنكليزيـة  وقناة ثالثة تربوية
خـــاصـــة لــتـــقـــد الــدروس اخلـــاصــة
ــثـابــة تــقــويـة ـدرســيــة  ــنــاهج ا بــا
ــســـتــوى الــطــالب الــدراسي  ويــبــدأ
الـبث التلفزيوني عند الساعة العاشرة
 صـــبـــاحـــا بـــتـالوة من آي من الـــذكـــر
وتـــتــنــوع احلـــكــيم ثم أفـالم كــارتــون 
الــبــرامج عــلى مــدار األسـبــوع  مــنــهـا
ـرسم الصـغـير لـلـفنـان خـالد بـرنـامج ا
جـبر لتعليم الـرسم  وبرنامج احلديقة

االسـتـراتـيـجـيـة الـتي شـيـدتـهـا احلـكـومة
بـديـال عن مـشـاريع الـنـفط جلـلب ايـرادات
ضـخمـة للدولـة ماحـققته في زيـادة انتاج
الـطــاقـة الـكـهـربـائـيــة واسـتـثـمـار حـقـول
الـــغـــاز كم مــقـــدار الـــديــون اخلـــارجـــيــة
والـداخلـية الـتي  اطفـائهـا او تسـديدها
او تـقـلـيـصـهـا ومـاذا حقـقت فـي اجلانب
الــزراعي والــتـجــاري والــنـقل واخلــدمـات
واالســـكــان وتـــوفــيـــر فــرص عـــمل ودعم
الــقـــطــاع اخلــاص ومــحــاربــة الــفــســاد

نهوبة الخ وارجاع اموال العراق ا
امــا انـتم يـا حــكـام الـعـرب يــامن شـاركـتم
أمـريـكا بـاحـتاللـها الـعـراق ماذا كـسـبتم?
تــدمـر الـعـراق وخــرج عن اطـاره الـعـربي?
مـاذا كسبت الشـعوب العربـية سوى تفكك
األنـظمـة الـعربـية وعـزلتـها عن شـعوبـها.
فــهـذه أمـريـكـا تــسـوق عـلـيـكم أســلـحـتـهـا
ـة اخلــارجـة عن اخلـدمــة سـنـويـا الــقـد
ـلـيـارات الدوالرات عـلى حـساب رفـاهـية
شـعـوبـكم دون ان تطـلق رصـاصـة واحدة
حلـمـايـتـكم من اعـدائـكـم الذيـن يـقـصـفون
مــدنــكم ومــنــشـاتــكم لــيل نــهــار وآخــرهـا
مـاتـعـرضت له دولـة االمارات الـعـربـية من
ـطـاراتـهـا اعـتـداءات صـاروخـيـة وقـصف 
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اراء حـــول اخلــلـــيج أمـــريــكـــا بــ -
سقوط بغداد وتسليم العراق اليران

https://araa.sa/
index.php?view=article&id=351
5:2015-10-04-19-38-
22&Itemid=172&option=com_c

ontent
ذكـرى سقـوط بغـداد.. بعد  18عـامـا على
الغزو األميركي ماذا يستذكر العراقيون?

 -
https://www.aljazeera.net/news/
2021/4/9/%
- أربــعــة دروس تــعــلـمــتــهــا من ســقـوط

بغداد 
عمر العثمان

?https://www.aljazeera.net/
blogs/2017/4/28/%
"Battle for Baghdad begins".
مـــؤرشف من األصل في  17ســـبــتـــمــبــر

 .2012اطلع عليه بتاريخ  10أبريل   
2010 http://
www.guardian.co.uk/world/
2003/mar/25/iraq.rorymccarthy
-أثـر اإلحـتالل األمـريـكي عـلى الـعـنف
الـسياسي الطـائفي في العراق (– 2003

2017()
ـقـراطى الـعـربى .15يـولـيـو ـركـز الـد  ا

2019
https://democraticac.de/
?p=61716#:~:text
-تــشـو تـشــيـوان قـانغ حــرب الـعـراق
صـالح الـعالم اإلسالمي تـلـحق ضـررا 

شبكة الص اليوم
http://www.chinatoday.com.cn/

ctarabic/2018/xw/202107/
t20210716_800253251.html
- حـرب العـراق باألرقـام عربي نـيوز بي

بي سي
 15ديسمبر/ كانون األول 2011

https://www.bbc.com/arabic/
middleeast/2011/12/
111215_iraq_war_figures
-  صـحيفة تكشف عن عدد قتلى اجليش

االمريكي في العراق وأفغانستان 
2018-01-07 | 12:07

https://www.alsumaria.tv/news/
226205/%
- تـعـذيب وإذالل وانـتـهـاكـات مـروعة.. 5
أعـوام على نـشر مـزيد من فـضائح سجن

أبو غريب بالعراق
https://www.aljazeera.net/news/
humanrights/2021/2/6/%
-الــبــطـالــة والــفـقــر يــرفـعــان األمّــيـة في

ستويات مخيفة العراق 
https://alkhaleejonline.net
-أمـراض فـتـاكـة لم يـعـرفـهـا الـعـراق قبل

2003
https://alkhaleejonline.net/%
 -تــداعـيـات احـتالل الـعـراق عـلى دول

اجلوار
https://www.aljazeera.net/
2008/04/07/%D

اخلـــطــر احملــيـط بــهــا من جـــراء  تــزايــد
وتـعــاظم الـنـفـوذ اإليـراني  وقـيـامه بـدعم
مـــيـــلـــيــشـــيـــات حـــزب الـــله في لـــبـــنــان

واحلوثي في اليمن.
لـقـد قـوض احـتالل الـعـراق وحـدة الـعـالم
اإلسـالمي والـدول الـعربـيـة.وانـعـكس ذلك
عـلى مـسـارات الـتـنمـيـة في هـذه الـبـلدان.
كـمـا أدى الى تـغـذيـة اإلرهـاب في مـنـطـقة
الـشـرق األوسط. ونـتـيـجـة لـذلك انـشـغلت
احلـكومات في محـاربة اإلرهاب فأدى الى
اسـتنزافهـا بشريا وماديـا وعسكريا. ومن
نـتائجه أيضا استـياء الشعوب اإلسالمية
نـطقة من الـهيـمنـة االمريكـية عـلى دول ا
وتـوسع الـعـداء واشـتـداد الـكـراهـيـة ضـد
ـتـحـدة. لـذلك وقـعت هـجـمـات الـواليــات ا
تحدة وحلفائها من عنيفة ضد الواليات ا
الـــدول الــغــربــيـــة بــ حــ واخــر. ومن
نـتائـجه أيضا قـيام أمـريكا بـفرض اتوات
ــنــطـقــة الــتي  شــجـعـت عـلى عــلى دول ا

احتالل العراق يحجة حمايتها.
WL U

فـعنـدما يكـون اساس العـمليـة السيـاسية
اسـاسا مبنيا على الـفساد ونهب للثروات
ال يـامل الشـعب خيـرا.. فمن خالل مـاتقدم
ــكن تـلـخــيص اهم االثـار الـتي خــلـفـهـا
ســــقـــوط بــــغــــداد عـــلـى ايـــدي الــــقـــوات

االمريكية:
- احلـقت اضـرارا بـالـغة بـاوضـاع حـقوق
االنـسـان في الـعـراق فـحـولت الـعراق من

دولة إقليمية مستقرة الى دولة فاشلة.
ـكن الي شـخـص في الـعـراق ضـمان - ال
ــا في ذلك رجل سـالمــته الــشــخــصــيــة 
االمن النـتـشار عـصابـات اخلطف والـقتل
واالبـتزاز والسـرقات لضـعف االمن وعجز

الدولة عن جلمها.
- تـراجع خطط الـتنميـة الشامـلة حيث 
تــدمـيـر الــبـنى الــتـحـتــيـة مـقــابل انـعـدام
ــاء الــصــالح اخلــدمــات كـــالــكــهــربــاء وا
لــلـشـرب والـســكن واخلـدمـات الــصـحـيـة

وضعف التعليم وسائر اخلدمات.
- اضــرت بــوحـدة الــنــسـيج االجــتــمـاعي
فاشتدت الصراعات الطائفية والعشائرية
مع تـدخل قـوى خـارجـية فـاصـبح الـعراق
مــسـرحـا لــلـفـتـنــة والـعـنـف والـصـراعـات

فضال عن انتشار اإلرهاب.
- انـتــشـار الـرشـوة والـفـسـاد االمـر الـذي

أدى الى تدمير قيم اجملتمع واخالقه.
- نـتـيـجـة ضـعف االمن وسـلـطـة الـقـانون
ا أدى انـتـشـرت الـعـصابـات اإلرهـابـيـة 
الى سـقوط محافـظات بكاملـها وخروجها

. عن سيطرة الدولة لعدة سن
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عــلـى احلــكــومــة احلــالــيـــة وقــبل تــســلم
احلــكـومـة اجلـديـدة مـهــامـهـا ان تـفـصح
وتـشـرح االجنـازات التي حـقـقـتهـا الـورقة
الــبـيـضـاء الـتـي وضـعـتـهـا لــلـشـعب بـكل
شـفـافـيـة و حيـاديـة بـعـيـدا عن االيرادات
الــضـخـمــة الـتي حتــقـقت بـفــضل ارتـفـاع
اسـعـار الـنـفط بـشـكل خـيـالي الـتي لـيس
لـلـححـكومـة فـضل في ذلك نأمل االفـصاح
عن حـجم االيرادات بالعملة الصعبة التي
حـققـتهـا احلكومـة حجم الـصادرات التي
ــصـانع ــشـاريع وا  تــصـديــرهـا اهم ا
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بغداد

تختلف الدول في نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 ولكل مـنهـا عـادات وتقـاليـد تخـتلـف عن غيـرها من الـدول االخرى وذلك
بـاخـتالف طـبـيـعـة واصـول هـذه اجملـتـمـعات    وتـنـعـكس هـذه الـتـقـالـيد
والعادات  عـلى سلوكـيات النـاس في كل اجملاالت ومهـما علت سـلطة او
مسئـولية الـفرد يجب ان  ال يـسلك اال سلوكـا مقبـوال ومرحب به من قبل
قـبول  فـللـمجـتمع كـلمـته وقراره اجملتـمع    وفي حاالت الـسلـوك غيـر ا
ازاء مـا يـراه غـبـر مقـبـول وفي قـصـة رئـيس دولـة الـنـمـسـا الـتي صـنفت
عاصـمتـها فيـينـا افضل مـدن العالـم للعـيش تومـاس استـيل الذي تراس
بالده للـفترة من (2004 – 1992) والذي تُـوفي في آخر يـوم من فترة
واليـته الـثـانـيـة واألخيـرة وكـان يـسـكن مـنـذ اربـعـ  عـامـا في  شـقة من
عمـارة تقع فـي احلي الرابع من فـييـنا  روى قـصـة تعـامل اهل العـمارة
معه بـعد ان اصـبح رئيس لـلدولـة اذ قال كـانت جتمـعني وزوجـتي عالقة

حميمة مع كل جيراني في العمارةوكنا نتبادل الزيارات والتحية .
صـعد  أو في مدخل الـعمارة  ونـتحدث عن األوالد كلمـا نتقـابل على ا
والسياسة واحلالة االجتماعية  وخبر الساعة تمامًا كما يفعل اجليران
 ولكن بعد أن أصـبحت رئيسًا لـلنمسـا وجدت تغيـيرًا في عالقة جيراني
بي حيث اصـبحت فـاترة   وعـندمـا يلـقي احدهـم التـحيـة يلـقيـها وهو ال
ينظر الي وكانه مجـبر على السالم   واذا انا القـيت التحية اكاد اسمع
ــدة شـهـرين  ومن كـل الـسـكـان و الـرد هــمـسـا واســتـمـر احلــال هـكـذا 
جـيرانـي بال استـثـنـاء انتـابـتـني احلـيرةُ   وسـألتُ زوجـتي هل هـنـاك ما
يستـدعي هذا التـجاهل  وهل فعلـنا شيـئا يغـضب جيرانـنا ولكن لم جند
جـوابا لـسـؤالي والـكالم للـسـيـد رئيـس دولة الـنـمسـا الـراحل فـقررتُ أن
ــبـادرة  وطــرقتُ بـاب جــاري   ولم يـعـطِ جـوابًـا   وطــرقتُ بـاب آخـذ ا
الثاني فـكانت ذات النـتيجة  مـا بال النـاس تغيـرت نفوسـهم من ناحيتي
رجعت الى شقتي وانا فـي حيرة من امري  طرق بـابي في اليوم الثالث
ـســؤولُ عن الـعـمـارة يــدعـوني إلى اجـتـمــاع لـلـسـكــان كـلـهم ألمـر هـام ا
اذا يعامـلوني بهذا وضوع مع اجلمـيع    وجدتُ الدعوةَ فـرصة لفتـح ا
اجلفاء  واذا بجارتي االرملة  تقـول انا اقول لك بصراحة   كنا قبل ان
تصبح رئيسا  للدولـة نعيش في هدوء ال سيارات وال حرس وال اصوات
سيارات االمن   وال تفتـيش وال غلق للـشارع كانت حـياتنـا سهلة واالن
ـأساة هذا ما يجـعلنا ال نريـد أن نتعامل معك   ألنك نحن نعيش معك ا
تسبـبتَ لنا في مـضايقـات  واليوم قـررنا أن نرفع ضـدك قضيـة بالطرد
من السـكن في الـعمـارة  إن لم تعـد حيـاتنـا كـسابـقتـها   يـقول الـرئيس
وكـان ذلك  في حـوار تلـيـفـزيونـي خرجت وانـا كـلي اسف واعـتـذرت لهم
لـعـدم اهتـمـامي بـجـيـراني ووعدتـهم  ان اكـون مـحل ثـقـتـهم   وان اكون
جارا حـقيـقيـا  وعلى الـفور اتصـلت ُ برئـيس حراسـتي وأمرتـه أن يخلي
الشارع من احلراسة   وأن ال تصحبني إالَّ سيارتي وحارس واحد بال
أضـواء أو أصوات لـهم وعـلى  الـفـور اتـصـلت بـرئـيس  حراسـي وامرته
بان يـخلي الـشارع من احلـراسة وان ال تـصحـبني اال سـيارتي وحارس
تواجـد في مدخل واحد بال اضـواء او اصوات  وان يـسحب احلـارس ا
الـعمـارة  وتـعهـدتُ له أني مـسؤول مـسـؤولـية شـخـصيـة عن سالمـتي لو

حدث مكروه . 
ـودة. هؤالء وبعـد يـوم عـادت االبـتسـامـة  الى جيـراني وعـادت معـهم ا
هم من انتخبهم الشـعب فهم افراد منه   عملهم خـدمة الشعب وتسهيل
حـياته ال الـتضـيـيق علـيه . هـذا في النـمـسا وهي دولـة مـعروفـة بـهدوئـها
ـســؤولــ وتــتــعـدد وثــقــافــتــهـا   فـي حـ في دول اخــرى   يــتــعــدد ا
تنوعة حلـماية مسؤول يفترض احلمايات واحلرس واالليات واالسـلحة ا
ـنتـخب ال يـخاف ال نه انـتخب من قـبل الـشعب   هـذا ما هو مـنـتخب وا
يـفــتـرض فــلم اخلـوف اذا   اخلــوف في حـاالت فــقـدان االمن ولــفـقـدان
االمن اسباب وبالتالي عالج اسـبابه ضمان في االمن وعدم احلاجة الى
احلمـايـات واحلرس الـتي تزعج الـنـاس وتكـلف الـدولة أمـواال طائـلة دون
ـسـؤول الذي كـلف الدولـة وازعج الـناس    فـهل نسـتفـيد نفع من ذلك ا
من جتــارب االخـرين فـي بـنــاء بالدنـا ونــحـسن الــتـعــامل دون حـمــايـات
ـشـاهـد وحـرس وازعـاج وصـخب   ام ان الـبــعض ال يـحـقق ذاته اال بـا
الصاخـبة واالت التصـوير وتعـدد سيارات احلـماية التي
وازنـة العـامة . نـتمنى كانت ومـازالت تثقـل كاهل ا
ان يكون هذا الكالم مفيدا وندعو الله ان يصلحنا
ـا فـيـه مـرضـاة الـله والـعـود عـلى الـبالد جـمـيـعـا 
بــــاألمن واالمــــان والــــبـــنــــاء واالعـــمــــار   ان في

االطالع على جتارب االخرين منفعة. 

  U UL(«Ë ”d(«Ë ‰ËR *«

موسكو

النجف
 ÍœU F « WLF

wM b « v « w UO « s  —u F «
ــبــنـيــة عـلى (خــصــوصـيــة احلـقل ـعــرفـة ا ــشـتــغل بــا يــخـتــلف ا
ن يـتـحدثـون بأفـكار وبـيـانات ومـعلـومات ـوضوع) عن غـيره  وا
قـــد تــضـم مــعــارف  فـي طــبـــيــعــة مـــنــهـج الــبــحـث واالســتــداللً
وخـصـوصيـة اخلـطوات الـتي يـتخـذهـا لـلوصـول إلى احلـقائق من

غيره .
في مـعـظم احلـوادث الـسيـاسـيـة الـكـبيـرة وخـصـوصـاً احلروب او
مـتعلـقاتـها  يـتم الربط بـأشكـال مخـتلـفة مـا ب احلـدث الواقعي
وتـصــورات وافــكـار تــتــصل بـاجلــانب الــغــيـبي مـن الـدين  وهي
خـطـوة تـقـتـضي جتـاوز عـدة مـراحل عــلى نـحـو الـدقـة تـتـمـثل في

اآلتي :
ـقصود ؤدى الغـيبي ا تـعلق بـا ـقطـوعية اخلـطاب ا  1- اجلزم 
ـتــبـعــة في هـذا الــفن لـلــوصـــول الى درجـة من خالل الـقــواعـد ا

القطع .
ــعــنى االكــثــر رجــحــانــاً (ولـو عــلـى اسـاس  2- اخلــلــوص الى ا
حـساب االحـتمـاالت) من مؤدى الـنص الـغيـبي  بنـاء على قـواعد
ـعـتـبــرة في الـفن  وعـدم الـنــزوع الى أي تـأويل ال يـجـد الــفـهم ا

باشرة. تطابق مناسب ب رمزيته واشاراته ا
نظور بكل التفاصيل واجلزئيات التي 3- اجلزم بوقوع احلدث ا

جتعله محالً لإلنطباق على اإلشارة محل البحث .
هـذه اخلـطـوات الـثالثـة كـمـا يـقـال دونـهـا خـرط الـقـتـاد  لـذا فإن
محـاولة اخلـوض في هذا الـعبـور من غيـر أهله  ال يـتجـاوز كونه

عبثاً بالعقول وتالعباً باألفكار .
هـنــا ال بـد لـنـا أن نـفـرق بـ احلـديث من مـنـطـلق بـعض الـقـواعـد
سـلمـة  وب تخـصيص الـلحـظة بتـصرف مـع بـعينه  الـكليـة ا

فمن القواعد العامة :
- كن في الفتنة كأبن اللبون ال ضرع فيحلب وال ظهر فيركب .

ؤمنون أخوة . ا ا - إ
نفعة . فسدة مقدمة على جلب ا - دفع ا

- كـلـمـا أشــتـدت الـظـروف وكــثـرت األخـطـار  تــزايـد اإلحـسـاس
الـعـمـيق بـنـصـر آل مـحـمـد صـلـوات الـله عـلـيـهم  وظـهـور حـقـهم
وبطالن زيف أعدائهم على يدي صاحب الـعصر عجل الله تعالى

فرجه وسهل مخرجه .
ؤمن أن يكون مـستعداً (نفـسياً وعمليـاً) لإللتحاق براية - على ا
احلق الـبـيـضـاء آلل مـحـمـد صـلـوات الـله عـلـيـهم أجـمـعـ في كل

زمان ومكان  بغض النظر عن طبيعة االحداث اجلارية .
- أن الـتـذكـيــر بـهـذه الـقــواعـد الـعـامــة هـو امـر هـام وضـروري 
ثل أولـويـات الدعـوة الى الهـدى ودين احلق  لذا و
ن يـريد تـذكـير عـامـة النـاس وخـاصة ال يـحتـاج 
ـؤمنـ بهـا  أن يـتأول أمـوراً ال يـؤهله فـهمه ا
ـعـرفي من مـقـاربـتهـا  بل ومـحـله الـعـلـمي وا
كنه الـندب لها  بـوصفهـا أحدى أهم ركائز

ؤمن . ان وحلركة ا البعد العملي لإل
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ـسـرح بـكـلـية حـصل الـتـدريـسي في قـسم ا
الـفــنـون اجلـمــيـلـة في جــامـعـة بــغـداد عـمـاد
اخلــفــاجي  عــلـى بــراءة اخــتــراع بــعــنــوان
(تطـوير جـهـاز الداتـاشو (بـروجكـتر) كـبديل
ـــســرحـي). وادى هــذا رقـــمي لـــلـــمـــنـــظـــر ا
االكــتــشـــاف الى خــفض تـــكــلــفـــة الــعــرض
ــســـرحي ويـــرفع من جـــودة الــتـــصـــحــيح ا
والـتــنـفــيــذ وتـوفــيـر خــيــارات فـنــيـة واســعـة
لـلـمـصـمم ومـرونـة كـبـيـرة لـلـمـنـفـذ . واعـطت
ـنــجـزة بـجــهـاز الـبـديل الـعـمــلـيـة الـرقــمـيـة ا
ــسـرحـي نـتــائج اسـرع الـرقــمي لــلـمــنــظـر ا
سرحي واوسع في تشكيل فضاء العرض ا
ــنــتــظـمــة في عن طــريق الــســرعـة والــدقــة ا
الــتـركــيب والـتــولـيـف الـرقــمي بـ الــصـوت
والـصــورة والـفـيـديــو والـتـعـدديــة بـاالشـكـال
وااللـوان وفق بـرنــامج الـبـوربــويـنت وبـرامج
اخـرى فضال عن الـبرنـامج الـلوحي الـرقمي
ـهـتـمـ بـتـطـوير واخلفـاجـي من االسـاتـذة ا
اجلـوانب الــفـنــيــة والـتــكـنــلـوجــيـة واســالـيب
ـسـرح والـتي اثرت سـرحي في ا الـعـرض ا

كان. عاجلة الزمان وا الصوت والصورة 
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ـكـتـبــة الـوطـنــيـة في عـمـان الـقـاص االردنـي ضـيـفـتـه ا
ـتـجـهّم) وتـضـمـنت لـتـوقـيع مـجـمـوعـتـه الـقـصـصـيـة (ا
الفـعاليـة مطـالعات نـقديـة لقصـص اجملموعـة الصادرة

عن دار هبة ناشرون وموزّعون.
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الـفـني. وأشار  في مـستـهل اللـقاء إلى
دور الـفن والـفـنـانـ في تـعـزيـز الـقـيم
اإلنـسـانـيـة واجملـتـمـعـيـة الـصـحـيـحـة
داعــيــاً الــفــنــانــ ألن تــكــون األعــمـال
الـفنية حافزاً لتعزيز احملبة والتسامح
وحتـــســـ األداء واالرتـــقـــاء بـــالــذوق
الــعـــام وأكــــــــد  أن (احلــكــومــة تــدعم
دائـــرة الــســــــــيــنـــمــا
ـسرح وستتضمن وا
قبلة فقرات ـوازنة ا ا
لــدعم اجملـالـ الـفـني
والـثقافي  وذلك تلبية
لـلـمـطـالب الـتي قدمت
بــهــذا الـصــدد فـضالً
عـن فــــــقــــــرات لــــــدعم
الـدرامـا العـراقـية; من
أجـل الـنــهــوض بــهـا
ونـظـراً ألهـمـيـتـهـا في
مــــــعــــــاجلـــــة بــــــعض
الـــــــــــــظـــــــــــــواهـــــــــــــر

والسلبيات).
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اســــتـــقـــبـل رئـــيس مــــجـــلس الـــوزراء
مـصـطفى الـكـاظمي  اخلـمـيس نخـبة
ـسـرح من فــنـاني دائـرة الـســيـنـمـا وا
شـكالت التي حـيث اسـتعـرضـوا أهم ا
يـــعـــانـي مـــنـــهـــا الـــفـــنـــان الـــعـــراقي
ــعــوقـات الــتي يـواجــهــهـا اإلنــتـاج وا
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ايستـرو كر كنعـان وصفي الفرقة قـاد ا
الـسمفـونية الـوطنية الـعراقيـة في افتتاح
ـية مـهـرجان بـابل لـلثـقافـة والـفنـون الـعا
ـــاضي  وعن الـــذي افـــتـــتح االســـبـــوع ا
مـشاركـته هذه قـال وصفـي(الول مرة اقود
سـرح البابلي الـسمفـونية الـوطنيـةعلى ا
الـتـاريخي وقـدمـنا اعـمال لم تـقـدم سابـقا
في مهرجان بابل افتتاحية نبوكو(نبوخذ
نـصر) جلوزيف فيردي وايضا عمل لهانز
مـــومــر والـــذي كــان قــائـــد لالوركـــســتــرا
الـعراقـية في الـستيـنات وهـو عمل عراقي
ي عــمل رائع جـدا وهـو من بــأسـلـوب عـا
ضـــمن  5اعـــمــال في ســـلــســلـــة االعــمــال
ي وسننهي بالعمل الـعراقية باسلوب عـا
الــعـظــيم اليــغـرس جــوفـيــنـســكي سـويت
الــطـائـر الـنـاري ويــقـدم لـلـمـرة االولى في
ـرة الـثـانيـة في الـعـراق عـمل فيه بـابل وا
حتــديــات كــبــيـرة مـن الــنـاحــيــة الــفــنــيـة
ونـاحية الـتكنـيكيـة وتمارسه الـسمفـونية

تـاريخ كبـير وعظـيم والكثـير من الفـنان
غـنـوا فـيه وانـا اكـيـد اكـون سـعـيـدة النـها
ـرة االولـى لي وسـتـكـون اضـافـة كـبـيـرة ا
سيرتي الفنية  ,وسعيدة بوجود ومـهمة 
هـذا الكم من اجلمهـور احملب والذي تكبد

تــــعـب الــــســــفـــر
لـــلــحــضــور وان
شــاء الـله اكـون
عـــــنـــــد حـــــسن
ظــــنــــهـم دومـــا
واغــــــــــــنـي كـل
مــــايـــحــــبـــون
وهناك اغاني
وطـــــــنــــــيــــــة
اعــــــــتــــــــزازا
بــــــــوطـــــــــني
احلــــــــــبــــــــــيب

الــعـراق الــعــظـيم واحب ان اشــكـر
وزارة الــــثـــقــــافــــة عـــلـى دعـــمــــهـــا
لــلـمـهــرجـان النــهـا هي الـداعم االول
لـلفن والفـنان  وشـكر خاص لـلدكتور
هرجـان على دعوته عـلي الشاله رئـيس ا
لي وكـل الـــشـــكـــر لـــلــــجـــهـــات االمـــنـــيـــة
نظم للحفل والصحفي والفرقة وكل ا

ما قصرتوا ابدا)  .

أعطِ أفــضل مـا لــديك ألنّ الــظــروف تـمــتــحن قـدراتك
وهي ال تريد إضعافك. 
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 قـد جتــد نـفــسك مـضـطــراً إلى مـؤازرة الــشـريك في
مواجهة عائلية رقم احلظ .9
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تشهد أسـبوعا غنيّاً بالـتواصل والتفاعل اجليّد لذلك
لن تشعر بالوحدة .
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ـواعـيد سـيتـرك انطـباعـاً إيجـابيـاً جتاهك. التـزامك با
ستقبل يتحدث عن مشروع.  ا
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تـبتـعد عن الكـآبة وتشـعر بـاألمل والتفـاؤل وتضاعف
رقم احلظ .2 جهودك
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وكـلـة إليك بـدقة وجنـاح وتـبدو شـرساً هـام ا تنـجـز ا
في مفاوضاتك.
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 تــشـــارك في انــشــطــة مــخــتـــلــفــة وتــمــارس جــمــيع
صالحياتك بنجاح.رقم احلظ.3
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لن جتد الهـدوء والطمأنينة إال عند الشريك فهو أكثر
من يدرك األنسب لك.
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 كن دقــيــقــاً فـي عــمــلك ال تــلــفـت الــنــظــر إلى نــقــاط
ضعفك.يوم السعد السبت.
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تـسـعى لـلـتـحـقق من أمـر وتـبـدو عـازمـا عـلى الـنـجاح
.يوم السعد اخلميس.
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يوم جديد وأكثر تطوراً في حياتك العملية تكون على
سؤولية. قدر ا
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تـبـدو متـأهـبـا لـلدفـاع عن قـضـايـاك ومؤمـنـا بـتـفوقك.
مشاريع باجلملة.

 u(«
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تــــكــــتـب مــــرادفــــات ومـــــعــــاني
الـكـلـمـات أفقـيـا ضـمـن الـدوائر

طلوبة: لتقرأ الكلمة ا
…¡«d  »uKÝ√ Ÿd²  w ½d
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1- مواد تموينية

2- انتخاب باالجمع

3- فئة عددية

4- الترويح عن النفس

5- التهاني

6- عقد العزم والنية

7- تدخل في تركيبة الغذاء

8- امر عظيم

القـاص العـراقي تلقى تـعازي االوسـاط الثقـافيـة بوفاة
ـوت في الـ  ١٨ من شـقيـقه (أبـو عـمّـار) الـذي غـيبه ا

اذار اجلاري  في مدينته سوق الشيوخ.

الشـاعر الـعراقي تـضـيفه قـناة (الـشرقـية) في بـرنامج
اطراف احلـديث في حـلقـة تعـرض بـعد شـهر رمـضان

بارك. ا

اضي اخلبـير االستراتـيجي العراقي ضـيفه االربعاء ا
بــيت احلــكـمــة في مــحـاضــرة عــلـمــيـة بــعــنـوان(تــطـور

وذجاً). االرهاب الدولي :افريقيا ا

الـكـاتب والـصـحـفي الـعراقـي تلـقى
امـــــنــــيـــــات االوســـــاط االعالمـــــيــــة
والـثــقـافـيــة بـالـشــفـاء الـعــاجل بـعـد
تـعرضه الزمة صحية ارقدته فراش

العافية في احد مشافي بغداد.
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ـي العراقي عضو مركز أبـابيل الدولي للدراسات االكاد
اإلستـراتيـجيـة التـخصـصية فـي التـحليـل السيـاسي قدم
ـركــز عن (احلـرب الـنــدوة االفــتـراضــيـة الــتي اقــامـهــا ا

الروسية األوكرانية .. ومستقبل االزمة االقتصادية).

دانييال رحمة

نـبـاتـات جــديـدة لـتـصـبح أشـجـارا وتـكـرّم فـيه
أشجـار مزروعـة لتـنـعم على الـناس بـفضـائلـها
الـكــثـيـرة ..غـيــر أن مـا حـصل هــو ان الـشـجـرة
أهينت وذبحت ح رأى فالحا يقطّع اغصانها
وهذه ها ويرمـيها أرضا في يـوم عيدها وتـكر
ومـنها هي السـخريـة التي لـفتت انـتبـاه جواد 

التقط الفكرة.
ــبـدع ال يـبـدأ بـتــنـفـيـذ الــفـكـرة بـعـد والـفـنـان ا
بل يـتركـها تـتخـمر في ذهنه التـقاطـها مبـاشرة
وتبـدأ حـالة الـفـنان ووعـيه لـواقـعه ومجـتـمعه
ـاتهـا) على الـفكـرة لتـلد األنسـاني تصـب (أنز

موضوعا وأفكارا.
وضـوع الذي تضـمنته الـشجرة الـقتيـلة هو وا
ــوضــوع االزلي (اســتـالب االنــسـان)  او هــذا ا
ـســتـلب) وكـان جــواد واضـحـا كل (االنــسـان ا
ـوضـوع الـذي ــوضـوح في جتـســيـده لـهــذا ا ا
ـثل جــذع الـشـجــرة (انـظـر نــكـشف عــنه االن. 
الـتــفـصـيـل) جتـسـيــدا واضـحـا جلــسم انـسـان
مـحزوز الـرأس فـيـمـا الـغـصن الـذي يـخرج من
صــــدر اجلـــذع (اجلــــسـم) فـــهــــو يـــحــــمل رأس
ــطــلق-  فــهــنــاك انــســان..قــطع اآلن!-الــزمـن ا
شـريط دموي ينزف من الرقبة احملزوزة باجتاه

الرأس وقطرات دم لم تتخثر بعد.

فانه ـبـدع حـادثـة عـاديـة  حـ يـلـتـقط الـفـنان ا
يـعـاجلـهـا مـعــاجلـة غـيـر عـاديـة..في الـتـضـمـ
وهــذا مـا حــصل جلـواد ســلـيم في واألســلـوب 
كن (الشـجرة الـقتـيلة). فـاحلادثـة عاديـة جدا 
ولــكن زمن وقــوع احلــادثـة ان تـقع فـي كل يـوم
ولّـد سـخـريـة لـفـتت انـتـبـاه جـواد..فـزمـن وقوع
احلــادثــة هـو (عــيــد الـشــجـرة- 31 آذار) ويـوم
الـعــيـد هـو يـوم الـفـرح  الـيـوم الـذي تـزرع فـيه

ـوضوع اذن (اسـتالب األنـسان). فـما هـذا هو ا
وضوع? هي األفكار التي يطرحها هذا ا
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وضوع ما دام ا كـننا أن نطرح افكارا كثيرة 
اال أن الـفـكرة األصـل فيه أزلـيا وغـزيـر األفـكـار 
ـثل جـذع الـشـجـرة جتـسـيـدا تـتـمــثل بـاآلتي: 
ـثـل الـغـصن – ـرأة األصل و ــرأة..ا جلـسم ا

ـرأة رأس رجل- الــرجل الــفـرع. وا الـرأس
وال أطيب شجـرة طـيـبة تـنـبت ثـمرا طـيـبـا
من األنسـان ح يكون طيبا. ولكن الطيبة
والـــطـــيب مـــســـتـــلــــبـــان دائـــمـــا من بـــني
جـنــسـهـمــا..الـبــشـر الـوحــوش. فـالـرجالن
يــــحـــمـالن أدوات الـــقــــطع والــــذبح هــــمـــا
ـثالن القـوة اجلسـدية واخلواء شـخصان 
الـــفـــكـــري..وقــد أجـــاد جـــواد اجـــادة تـــامــة

. بتجسيد هذين التعبيرين في الرجل
سك وضـوع األزلي?.فح  ألـيس هذا هو ا
ـتوحـشون بالـسلـطة..بدءا من األغبـياء وا
سلـطـة البـيت الى سلـطة الـدولة..فـماذا
ـثقفـ غير يكـون مصيـر الطـيب وا
اخلـوف والقلق واألضطهاد والقتل

واألغتراب?
في ان (الـــشـــجـــرة الـــقـــتـــيـــلـــة) 
تـقديري هي أبـلغ لوحـة انتـجها
جــواد ســلــيم في الــتــعــبــيــر عن
قـضية األنـسان. وتتـجلى روعته
في كـونه الـتـقط  فـكـرة ذكـيـة من
حـــادثـــة عــاديـــة وحـــولـــهـــا الى
ـعــاجلــة فـنــيـة مــوضــوع أزلي 

تنطق بلغات كل احلضارات!
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قام فـريق ( كالم الناس )في حلـقة من البرنامج
الذي تـقدمه قناة (الشرقية) بزيارة مدينة الطب
ـتابـعة ووزارة العـمل والشـؤون اإلجتـماعـية  
حـاالت مـواطـنـ سبـق وأن التـقـاهم الـبـرنامج
في مــنــاطـق الــصــدريــة واحملــمــوديــة والـدوره
وسبع قصور وأبو غريب والنهروان  ووعدهم
بـحل مـشـاكـلـهم اإلنــسـانـيـة والـطـبـيـة في وقت
الحق. وقال مـعد ومقدم البرنامج علي اخلالدي
لـ ( الزمـان ) ان(برنـامجنـا متـواصل مع الناس
دن العراقية من زاخـو للفاو واحلمد في كافـة ا
لــلـه  وزيــارتــنـــا األولى في هــذه احلـــلــقــة هي

ـواطنـ الذين ديـنة الـطب مع مـجمـوعة من ا
سبق لـنا وأن التـقيـناهم في حلـقات سـابقة في
ديـنة الطب  عدة مـناطق .. لـغرض مرافـقتـهم 
ألجـل الــفــحص الــدقــيق وتــشــخــيص احلــاالت
رضـية التي يـعانون مـنها  والـزيارة الثـانية ا
قـر وزارة العمل والـشؤون اإلجتـماعية  وذلك
ـواطـنـ ـتـابـعـة عـدد من قــضـايـا وشـكـاوى ا
الــذين رافــقـونــا حــول مــنـحــهم رواتب شــبــكـة

الرعاية اإلجتماعية).
ـدينـة الـطب الـتـقـيـنـا مـديـرها وخالل زيـارتـنـا 
الـطــبـيب حــسن الـذي قــال (أبـواب مــؤسـسـات
مـديـنة الـطب مـفتـوحـة لكم ولـلـمواطـنـ الذين
بـرفقـتكم).فـقال
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
اخلـالدي(لـدينا
مــــــواطــــــنــــــ
نـرجو عـرضهم
عــــلـى أطــــبــــاء
أخــــتــــصــــاص
لــــــــــــغـــــــــــرض
فــــــحـــــــصــــــهم
وتــــشــــخــــيص
حــــــــــاالتــــــــــهم
رضية ومنها ا
ـسـتـعـصـية). ا
فـــــــــــاجـــــــــــابـه
(ســــأرافـــــقــــكم
ـــــســــتــــشــــفى
غــــــــــــــــــــــــــــازي
احلـــــــــريـــــــــري
ــديـنـة الـتـابع 
الـــــــــــــــــــــطــب 

ـرضى هـنــاك عـلى شـعـبـة وسـنـعـرض بــعض ا
التجميلية والعيون) . 

ورحب رئـيس شـعـبـة الـعـيـون في مـديـنـة الطب
لـؤي سـالـم بـفـريق الــبـرنــامج وقـال ( تــسـلـمت
تـقـارير طـبـيـة حلـالـت مـنـكم وسـنـكـون جادين
ـواطن ــتـابــعـتــهـا  أحــدى احلـالــتـ كــانت 
مـصـاب بعـصب الـع والـثـانيـة حـالة أنـحراف
األنف ودرجــة الـنــظـر  وسـنــقـوم بــفـحـصــهـمـا

.( وتشخيص احلالت
× من جـانـبـة بـ الـطـبـيب اإلخـتـصاصـي بطب
ـسـتـشفى مـحـمـد أسـعد وجـراحـة الـعيـون في ا
واطن ثامر وأجريت له الفحص (تابـعت حالة ا
الدقـيق للـتأكد من شـبكـة العـ عنـده  واحلمد
لـلـه نـتـيــجـة الــفـحص كــانت سالمـة الــشـبــكـيـة
واطن  واحلالة األخرى والعـصب لعيون هذا ا
واطن مـصاب بحـركة الع االزدواجـية وعليه
ـســاعــدة عـيــنـيه) . بـلــبس الـنــظــارة الـطــبـيــة 
وأضـاف أســعــد ( واحلــالـة األخــرى لــلــمـواطن
ياسـر الـذي يـعاني من تـلف شـديـد في الـعصب
البـصري لـلـعيـن  والـعـصب هو الـذي يوصل
اإلشـارة لـلـعـ ومـن ثم لـلـدمـاغ  وهـو يـحـتـاج
لـعـملـية لـلـجراحـة العـصـبيـة جترى له في وقت

آخر) .
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× احملـطـة الــثـانـيــة كـانت زيـارة لــوزارة الـعـمل
والشـؤون االجتماعيـة حيث اشار اخلالدي (في
كل زيـارة لـنـا لـلـوزارة نصـطـحب فـيـهـا عدد من
واطـن الذين يـعانون بـعدم شـمولهم بـإعانة ا

شبـكة احلماية االجـتماعيـة  والبعض منهم 
قـطع هــذة االعـانــة مـنـه وال يـعــرفـون الــسـبب 
الـتـقـينـا صـديـقـنا احلـمـيم في الـوزارة مـسؤول
الرصـد سالم تكليف الذي دائـماً هو يتابع أمور

تـفرغ عـ ا شخص آخـر قريب مـنه يـسمى بـا
.( ومقدار راتبه يكون  170الف دينار شهرياً

وأخــتــتم تــكــلــيف (أود أن أقــول لــكم وجلــمـيع
واطـن شـعارنـا في الوزارة هـو ( اإلنسـانية ا
فـوق الـقـانــون )  حـيث كل مـواطن دخـله مـبـلغ
150 الف ديـــنـــار أو أقـل في الـــشــــهـــر يـــكـــون
مشمـول بإعانـة الرعايـة االجتمـاعية .. ويـعتبر
من الـعـوائل الــفـقـيـرة). وأشـار اخلـالـدي (بـعـد
اجلولـت في مدينة الطب ووزارة العمل.. قمنا
بــشـراء كـرسـي مـتـحــرك بـالـشــحن الـكــهـربـائي
عاق أبا مـحمد من أهالي أبو غريب للـمواطن ا
ــواطن طــلب مـنــا خالل زيــارتــنـا  كـون هــذا ا
نـطقة أبوغريب كـرسي متحرك يـعمل بالشحن
 وبـدورنـا لبـيـنـا طـلـبة وأشـتـريـنـا له الـكرسي
هذا أوصـلناه له لـلبيـت) .مضيـفاً ان(أبا مـحمد
هـو أب لـولـدين وبـنت  لـكـن أحد أبـنـاءه تـوفي
نتـيجة صعقة كهربـائية .. وكان يتقاضى راتب
الـرعـايـة الـبالغ  170 لف ديـنـار لـكن مـنـذ سـنة
قـناة ـواطن  توقف الـراتب) .من جـانـبه شـكر ا
الـشـرقـيــة عـلى إيـصـالـهـم  كـرسي الـشـحن له 
ال إلعـانتي مضـيفـا(كذلك تـسلـمت مبـلغـاً من ا
وأسرتي مـع الكرسـي .. وفقكـم الله عـلى أعمال

اخلير اإلنسانية) .
فــريــــــــــق عــمـــل الـبــرنــامـج تـكــون مـن: مــعـد
ومـقــــــدم الـبــرنـامج : عـلي اخلـالـدي   مـخـرج
مـــيــــدانــــــــي ومـــديــــــــــــر تـــصـــويــــر : عـــمـــر
Drone ـفرجي  اجلابـــري تـصويـر : أسـامة ا
ـتـابــعـة الـصـحـفـيـة : سـعـدون ا عـلي الـطـرفي 
اجلـــابـــــــري مـــونـــتــاج :
عـمر مظفر  وأدريس

الكعبي.

ــواطـــنــ في الـــوزارة وكــذلك في وشـــكــاوى ا
احملــافـظــات  وبــارك الــله بــجــهـوده الــطــيــبـة
ـعيـته عـلى حل جـمـيع طـلـبات والـكـادر الـذي 

ن رافقونا للوزارة) . واطن  ا
ــواطن وأوضح تــكــلـيـف (بـ يــدي طــلب من ا

حـمــيـد حـواس عـبـد مـن أهـالي أبـوغـريب .. 
اإلطالع عــلى حــالــتــة وأبــلــغــنــاه اآلن بــإجنـاز
(عـلـى كل مـستـفـيـد من راتب مـعـامـلـته) .مـبـيـناً
علومات  الرعـاية بعد نهاية كل سنة حتديث ا
ويــجب مـراجــعـتــة لـدوائـر الــرعـايــة في بـغـداد
واحملــافــظــات .. والــذين لـم يـراجــعــو تــتــوقف
رواتـبــهم حلـ مــراجـعــتـهم) .الفــتـاً إلى أن( 5
ماليــ فــرد مـســتــفــيـديـن من إعـانــات شــبــكـة
الرعـاية االجـتـماعـية في عـمـوم القـطر .. أي أن
ـــنـــحــون رواتب مــلـــيــون و 460 الف أســـرة 
ـالـيـة تـقـدر بـ 4 الـرعـايـة  والـتـخـصــيـصـات ا
تـرلـيـون و  850 مــلـيـار ديــنـار  واخملـطط كـان
شـمول 400 الف عـائلـة بـرواتب الرعـاعـية رغم
ـاليـة قـليـلـة التكـفي ألعداد أن الـتـخصـيصـات ا

تقدم لرواتب الرعاية) . للمواطن ا
× وأشـار مسؤول الرصـد بالوزارة ( ومن خالل
ــواطن عـمــار من أبـو إطالعي عــلى مـعــامـلــة ا
غـريب الـذي قـطع راتـب الـرعايـة عـنه ألكـثـر من
واطن هو اآلخر سنة  مثل ما أسلفت أن هذا ا
لم يراجع لـتحـديث قـاعدة الـبيـانات  وهـنا في
بـغـداد لـديـنـا ثالثــة دوائـر لـلـرعـايـة في الـكـرخ
والـرصـافـة ومديـنـة الـصدر  وفي كـل محـافـظة
هنـاك دائرة  ويـجب عـلى كل مسـتـفيـد من هذا
الراتـب أو اإلعانـة أن يراجع في األيـام العـشرة
ومة األولى من بدايـة شهر كانون الثاني .. لد
راتبـة وعـدم إنقـطـاعة  وكـل الذين يـعـانون من
ـكن يكـون الـراتب بأسم العـوق أو الـسرطـان 

تـألقة ـطربـة ا بـنجـاح كبـير).  وشاركت ا
ذات الـــصــوت الـــدافئ اصـــيل هــمـــيم في
ـهرجان وعن ذلك احـياء احدى امـسيات ا
قــالـت (انــا جــدا ســعــيــدة بــوقــوفي عــلى
سرح له ـسرح البابلي الول مرة وهذا ا ا
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التـشكـيـلي السـوري  افتـتح معـرضه (كـائنـات العـزلة)
في كـالـيــري مـصـر بـالـقـاهــرة وضم مـجـمـوعـة أعـمـال
رسمـها عبر مـراحل مختلـفة من جتربته اإلبـداعية منذ

مطلع تسعينيات القرن الفائت وحتى اليوم.

ـسـتـقـبـلـيـة اعـلن ان رئـيس مـركـز حـلــول لـلـدراسـات ا
ركـز يقيم اليـوم السبت بالـشراكة مع شبـكة النهرين ا
لدعم الـنـزاهة والـشـفافـيـة ورشة نـقـاشيـة عن (الـعراق
وذج حتـليلي ومدركـات الفسـاد للشـفافـية الدولـية - 

دني). للمجتمع ا
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تــداول رواد مــواقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي
ـمـثـلة مقـطع فـيـديـو جـديد  يـجـمع كل من ا
ـمـثـلة الـلـبـنـانـيـة دانـيـيال رحـمـة وزمـيـلـتـهـا ا
الــلــبــنــانــيــة مــاغي بــو غــصن في كــوالــيس
ــرتـقب مــسـلـسـل (لـلــمـوت) اجلـزء الــثـاني ا
ــــوسـم الـــرمــــضــــاني 2022 عــــرضه في ا
ـسـدس نحـو رحـمة وكـانت بوغـصن تـوجه ا
ـشاهـد حـتى تـعـرضت لإلصـابة في أحـد ا
ــســدس وكــانت تــؤدي حــ اقــتـــربت من ا
دورهـا بإنـدفـاع. وفي نـفس الـسـيـاق عـلقت
بــو غــصن تـعــلـيــقـاً طــريــفـاً عــبـر حــسـابــهـا
اخلـــاص وقـــالت (دلــــيل بـــرائــــتي مـــوجـــود
احلـمـدلـله هي يلي
هـجـمت عـلى

الفرد).
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ـقـراطـيـة.. وبـسبب في سـابـقـة نـادرة وغريـبـة ومـسـتـهـجنـة وفي زمن الـد
ساعد لالحتاد العام تصريحات  نقيب الفنان العراقي واألم العام ا
للـفنـان الـعرب جبـار جودي انـتقـد فيهـا سيـاسات إقـصائيـة وتهـميـشية
) وعـدم دعم مشاريـعهم ومـبادراتهم للـمبدعـ العـراقي (فـنانـ ومثقـف
ورعايتـهم بعيـداً عن أي ستراتـيجيـة حقيـقية كـما يحـصل في دول اإلقليم
تقدمة من لدن شـخصيات عامة تبوأت نطقة والعالم الـعربي والدول ا وا
ـوجب ــوقع الــتــنـفــيــذي األول في وقت يــحق فــيه ألي مـواطـن نـقــدهــا  ا
الدستور العراقي الدائم قام وزير الثقافة والسياحة واآلثار  حسن ناظم
ـنـتخـب بشـكل شـرعي من بـإصـدار أمـر وزاري بـإحـالة نـقـيب الـفـنـانـ ا
فناني العراق لدورتـ متتاليت الى جلـنة حتقيقية نـاسيأ أو متناسياً أن
جـودي لم يصـرح بـهذه الـتـصريـحـات بصـفـته موظـفـاً في دائرة الـسـينـما
ـا بصـفتـه نقـيبـاً للـفـنانـ العـراقيـ وهـو َإضافـة الى كونه ـسرح وإ وا
مواطناً عراقياً هو شخصية عامة أيضاً  وأولى من غيره في حق الدفاع

عن فناني العراق أمام من يسلبهم حقوقهم الشرعية..
قراطية التـي نتباهى بهـا ونعير اجلميع واألنكى من ذلك أننا في ظل الـد
بـهـا نـتـخـوف ويـصـيبـنـا الـهـلع من مـجـرد نـقـد حـقـيـقي وواقـعي ألسـلوب
وطـريقـة عمل وسـياسـات حـكومـية خـاطئـة ومعـانـاة مريـرة ومواقف مـبيـتة
وقف سها النقيب جودي وتعرض لـها أكثر من مرة وكان من ضمنها ا
السلبي مـن عقد (مهرجـان العراق الوطـني للمسـرح) الذي أقامتـه النقابة
بالشراكة مع الهيئة العربيـة للمسرح وبدعم سخي من رئيس اجلمهورية
ـصـارف اخلـاصــة وجـهـات أخـرى عـدة ـركـزي ورابــطـة ا وكـذلـك الـبـنك ا

اليتسع اجملال لذكرها.. 
لعل هـذا األمـر الوزاري جـاء متـعجالً وسـريـعاً ودون تـمحـيص أو دراسة
شاملة إذا أخـذنا بنظر اإلعـتبار أنه يشـير الى أن التصـريحات حصلت
في مـهـرجان بـابل لـلـثقـافـات في ح أنـهـا حـصلت في مـهـرجـان سيـنـما

اإلنيميش الثاني الذي أقامته كلية الفنون اجلميلة في جامعة بابل ..
فـلـنـتـفـكـر ونـســأل عن عـدم الـدقـة في وصف الـواقـعـة الـتي حـصـلت عـلى
إعجـاب وإسنـاد ودعم جمـيع فنـاني ومثـقفي الـعراق فـقد ضـجت وسائل
ـسبوق.. والذي التواصل االجـتماعي بـاإلستنـكار الواسـع النطـاق وغير ا
ا دولية  ا سيفضي الى مـواقف رافضة متنـوعة  محلية وعـربية ور ر
ألنه يـتقـاطع وحريـة الـتعـبيـر التـي كفـلهـا الدسـتـور وهي من أبسط حـقوق
واطن العراقي الذي كان يعاني من سلبها في ظل العهود البائدة وجاء ا

التغيير احلاسم في ربيع 2003 ليعيدها اليه !!
ولهذا نطالب وزير الثقافة وكذلك رئيس الوزراء الذي يصرح دوماً في أنه
مع حـريـة الـتـعـبـيـر وتقـبـله لـلـرأي اآلخـر  بـإلـغـاء هـذا األمـر الوزاري كي
اليحـسب عـليه كـتم وقـمع حريـة التـعبـيـر  في عهـده على
سؤولية الـدستورية والوطـنية واألخالقية التي وفق ا

يتمتع بها هو وجميع نظرائه في العالم.
{ عن مجموعة واتساب
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سـيـكــون لـلـعـــــــراق حــكـومــــة ورئــيس لـلـجــمـهـوريـة
ورئــيس لــلـوزراء مــهــمـا طــال األمـد ألنّ الــبــديل هـو
الــفــوضى الــتي يــتــربص بــهــا أكــثــر من طــرف دولي

ومحلي.
لـكن ماذا ينـتظـر العـراقيون من رئـاسات جـديدة? هذا
هـو الــسـؤال األهم الــذي يـهم الــوطن ولـيـس الـوجـوه

تبدلة. ا
 الـعـراقـيــون يـتـطــلـعـون الى اشــراقـة جـديــدة لـبـلـدهم
يـنـعــكـــس ضـوؤهـا في وجـوه أطـفــالـهم بـعـد سـنـوات
طــويـــلــة من الــعـــذاب وســـــط فــســاد مـــسخ الــهــويــة
الـعــراقـيـة الى حـد اخلــجل أحـيـانــا في الـتـصـريح انّ
ــــرء عــــراقي في أيّ مــــجــــلـس عــــربي أو دولي  إذ ا
ــكــنك ان تــراقـب كــيف  تــســري الــهــمــســات حــول
ــواطن ـــزري الــذي ال يــنــجــو ا الــوضع الــعــراقـــي ا
ـرات من رجزه وسـمعـته السوداء العـادي في بعض ا

السيئة.
 لـــذلك يـــنــتـــظـــر هـــؤالء الــعـــراقـــيــون والدة حـــكـــومــة
وتشـكيالت جـديدة على امل اخلـالص او كما يـقولون
انــقــاذ الــوطن وقــد ســبق ان قــيــلت وقــبض الــشـعب

الهواء.
لــكن اخلـــطــورة في الــعــراق ان هـــنــاك مــتــربــصــ

ينتظرون تـشكيل احلكومة لـلمضي في احلصول على
مـــحــاصـــصــات او اتـــاوات عــبـــر الــوزارات لـــصــالح
الـقيـادات السيـاسيـة الفاسـدة التي ابـتليـنا بـها وبات
االمل ضعيفـا في اخلالص منها الم يـدفع العراقيون
ابطال انتفاضة تشرين الغراء دماء ستمائة شهيد من
اجل ذلك اخلالص ولم يــتـحــقق شيء كــبـيـر وعــمـيق

حتى اآلن?
هـنــاك من يــجـتــمع في الــغــرف الـســيــاسـيــة من اجل
ـستويات متفاوتة من اجلهود انبثاق حكومة جديدة 
واقف وقريبـا منهم في الكواليس وأحيانا والنيات وا
في العلن ومن دون خجل يـتحلق الفاسدون من ذوي
وعـودة حول مـوائد أموال الـسحت لـياريـة ا الـعقـود ا
نهوب ذلك احلرام وانيـابهم تقـطر من قوت الشـعب ا
ـا دفع الــعـراقي دمــا من اجـلـه عـبـر الــقـوت الـذي طــا

احلقب.
ايــتــهــــا احلــكـومــة الـتـي تـقــــف عــلى أبـــواب الـوطن
تـنــــــــتـظــر ان تـفــتح لــهـا في ســبـيل بــدايـة جــديـدة 
اعـلمي انه لم يـبق مكـان لطـعنـة جديـدة في جسـد هذا

الشعب.

ّ
ّ

ّ


	p1.shf
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8
	p9
	pp10
	pp11
	pp12


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


