
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6694 Saturday 27/6/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6694 السبت 5 من ذي القعدة 1441 هـ 27 من حزيران (يوليو) 2020م

طبعة العراق 

U¼œ«d √ qI²FðË a¹—«uB «  UBM  WŽUMB  Wý—Ë r¼bð W d²A  WOM √ …u

W¹u ² «Ë s¹e−²;« ‚öÞù W×  ô ∫dO³š

oOI×² « ¡UN²½≈ v²Š W{u d
ÍuÝu*« nODK « b³Ž  ≠ œ«bGÐ

اكـــد مــســـؤولــون فـي احلــكـــومــة
ومصـادر شبه عـسـكريـة إن قوات
امن مشـتـركـة دهمت مـقـرا الحدى
ـســلـجــة في مــنـطــقـة الـكــتــائب ا
البوعـيثـة بالدورة واعـتقـلت نحو
13 شــخــصـا  وضــبــطت ورشــة
لـصـنــاعـة مـنـصــات الـصـواريخ 
وتـضـاربت الــتـصـريــحـات بـشـأن
االفراج عـن هؤالء بـعـد مـحـاصرة
اكـــثــــر من  30 عـــجــــلــــة مـــداخل
نطقة اخلضـراء بالقرب من مقر ا
جهاز مكافحـة االرهاب. فيما نفى
اخلـبـيـر االمـني هـشـام الهـاشـمي

ـواقع بـشـأن (مـا تـدولـته بـعض ا
اطالق ســراح االشـــخــاص الــذين
اعتـقلـوا خالل عـملـية امس االول
في الـدورة  وان الـتــحـقــيـقـات ال
تــــزال مــــســــتــــمــــرة حــــتى االن)
واضـــــاف في صـــــفــــحـــــته عـــــلى
فيسـبوك امس ( لم يحـاصر احدا
مـقـر مــكـافـحــة االرهـاب ومـا زال
ـــعـــتـــقـــلــــ حتت الـــتـــحـــقـــيق ا
القـضائي ومـحاوالت قـيادات في
احلــشـد وقــيــادات ســيــاســيـة في
ـوضوع حتـالف الـفـتح تـسـويـة ا
الـــتي رفـــضــهـــا الـــقــاضـي حــتى
انـتـهـاء الـتـحـقـيق) الفـتـا الى ان
(رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى

الكـاظـمي لم يـعتـذر من أحـد وما
جــرى فـــجــر امـس اجلــمـــعــة هــو
اسـتـعـراض 30 -  34 عـجـلـة في
وازي شارع اجلادريـة والشارع ا
ـــطــــار من جــــهـــة حي لـــشــــارع ا
دقيقة). العـامل استـمر لـنحو  30
وحـدثت االعـتـقـاالت في مـنـطقـتي
هـور رجب والــبــوعـيــثـة جــنـوبي
بغـداد.ونقـلت تقـارير صـحفـيةعن
صادر القول أن (العملية شملت ا
جماعات أصحاب الكهف وعصبة
الثائـرين ومقـرين تابـع لـكتائب
حــزب الــلـه وجــنــد ســلـــيــمــاني)
ـــهــاجــمــة مــؤكــديـن ان (الــقــوة ا
عـثـرت علـى العـديـد من صـواريخ

الــكــاتـــيــوشــا وورش لــتـــصــنــيع
مــــنــــصـــات إطـالق صــــواريخ في
داهمـة).وقدم مسؤولون واقع ا ا
حكوميون ومصادر شبه عسكرية
ـا حـدث بـعـد روايـات مـتـضـاربـة 
عتقل صادر أن (ا ذلك.وذكرت ا
نــقـــلــوا بــعـــد مــدة قـــصــيــرة إلى
اجلــنــاح األمــني لــقــوات احلــشـد
الشـعبي) لكن مـسـؤوال حكـومـيا
ثــانــيــا نــفى ذلك  واشـار الى إن
ـعتـقـلـ ال يـزالـون مـحـتـجزين (ا
لـــدى أجــهـــزة األمن) وذكــروا ان
) وقال (أعدادا مختلفة لـلمعتقل
مـــســـؤول في احلـــشـــد  إن (عـــدد
بـيــنـمــا أفـاد ـعـتــقـلـ بـلغ  19 ا

مـسـؤول حـكـومي بـأن الـعدد 23)
واوضح مـــصــــدر اخـــر ان قـــوات
خاصة عـراقية من جـهاز مكـافحة
ـداهــمــة. ولـفت اإلرهـاب نــفــذت ا
مـســؤول ثــان في احلــشـد أنه (لم
يـتم اعـتـقـال أي شـخص من قـادة
كتـائب حـزب الـله).ونفى مـتـحدث
بـــاسم الـــتـــحـــالف الـــذي تـــقــوده
ــتــحـــدة في الــعــراق الــواليـــات ا
ومـــصـــادر مـن الـــفـــصــــائل شـــبه
الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة صــحــة
ـسـؤول حكـومي تـصـريح سـابق 
عـتقل  تـسليمهم بأن القادة ا
إلى اجلــــيـش األمــــريــــكي. وكــــان
مـــــصــــدر امـــــني قـــــد افــــاد امس
اجلـمعـة بـأن قـوة امـنـيـة ضـبطت
ورشــــة لــــصــــنــــاعــــة مــــنــــصـــات
الـصواريخ فـي البـوعـيـثـة جـنوب
ـصـدر في تـصـريح بـغـداد.وقـال ا
امس ان (قـوة امـنـيــة تـمـكـنت من
ضـبط ورشـة لــصـنـاعــة مـنـصـات
الــــصــــواريخ ضــــمـن مــــنــــطــــقـــة
الـبـوعــيـثـة  وان الـقـوة اعــتـقـلت
 13شــخـــصــا كـــانــوا يـــعــمـــلــون
ـعـتـقـل بـداخـلـهـا) وتـابع ان (ا
بــيـنــهم اجــنــبي اجلــنــســيـة وهم
عصـابة الـكـاتيـوشـا التي قـصفت
اجلـنــدي اجملـهــول وقـبــلـهــا مـقـر
مــكـــافــحـــة االرهــاب قـــرب مــطــار
بــغــداد) واضــاف أنـه ( ضــبط
معمال لـصنع الـصواريخ بـرئاسة
خـــبــيـــر اجـــنــبـي حــيـث اقــتـــيــد
ـــــعـــــتـــــقـــــلـــــون الى الـــــســـــجن ا
وســيــخــضــعــون لــلــتــحــقــيــقــات
القانـونيـة ولم يطـلق سراحهم اال
على صفحات السـوشيال ميديا).
ودعا رئيس ائتالف دولة القانون
ـالـكي الـى ضـبط الـنـفس نـوري ا
واحلـــــذر من االيـــــقــــاع بـــــ مــــا
الكي وصفهم بـ(الشـركاء).وقال ا
) ندعو في تغريدة له على تويتر 
اجلـــــمــــيـع الى ضـــــبط الـــــنــــفس

شاكل بنفس واحلرص على حل ا
وطني مـسؤول بـعـيد عن األحـقاد
مـحـذرا والـتـدخالت اخلــارجـيـة) 
من (الــذين يــريـدون اإليــقــاع بـ
شـــركـــاء الـــوطـن).واعـــلن رئـــيس
الـوزراء فـي وقت سـابـق عن قـرب
اتخاذ مـجموعـة إجراءات لتـغيير
واقع اإلدارية في الدولة بعض ا
عادا أن احلكومة جاءت في وضع
اقتـصـادي مـنـهار.وقـال الـكـاظمي
خالل لـــقـــائه مع مـــجـــمــوعـــة من
اإلعالمي والصحفي واحمللل
السـياسـي إن (الـتحديـات التي
نـواجـهـهـا كـبـيـرة وعـنـدمـا يـكـون
فـيـجب أن هـنـاك نـقـد لــلـحـكـومـة 
يــكــون مــبـنــيــاً عــلى احلــقــيــقـة)
مـــشـــدداً بــــالـــقـــول (ال أشـــكل أي
تــهـــديــد ألي أحــد ألن لـــيس لــدي
حـــــــــــــــزب وحــــــــــــــــزبــي هـــــــــــــــو
وأضـــاف (لــديــنــا حتــدٍ الــشــعب)
حقيـقي في مواجهـة وباء كورونا
والــــســـبـب هــــو ضـــعـف الـــبــــنى
الـتــحـتــيـة) عـادا أن (الــعـراق لم
ينجح بـبناء نـظام صحي حـقيقي
واشـار أو نــظــام تــربــوي جــيـد) 
الكـاظـمي الى أن (هـنـاك حتـديات
الهـوية الـعراقـيـة وعانـينـا سابـقا
من صــراعــات طـــائــفــيــة وتــراب
الـعــراق مـقـدّس ويــجب أن نـدافع
عـــنـه بـــكل الــــطـــرق) مـــؤكـــداً أن
(حـكومـتـنـا لـيـست حـكـومـة حزب
وهدفـنـا الـوصول الى انـتـخـابات
عــادلــة وعــمــلــيــة بــنــاء حــقــيــقي
للدولة). واكـد قائد قوات مـكافحة
االرهـــاب االســبق الـــفـــريق عـــبــد
الغـني االسـدي اسـتعـداده لـتولي
اي منصب امـني يكـلف به خلدمة
الــــبـالد في ظـل هــــذه الـــــظــــروف
احلـــــرجــــــة. وقـــــال االســــــدي في
تصـريح (مـستـعـد خلدمـة الـعراق
في اي منصب امني في ظل هذه

الظروف احلرجة).
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االمــور الى مـــتــابــعــة االخــبــار
ـواد الـعلـمـية من مـصـادرها وا
الــــرســـمـــيــــة وعـــبـــر الــــقـــنـــاة
ـنصات الفـضائيـة التـربوية وا

االلكترونية التعليمية).
وأعـلنت الـوزارة عن اسـتـرجاع
ـالـيـة الكـثـر من 5051 ـبـالغ ا ا

مــوظـفـاً في الــوزارة بـالـتـعـاون
مع وزارات الــدفـاع والـداخـلـيـة
ــــــالي وديــــــوان الــــــرقــــــابـــــة ا
االحتـــادي بــــعـــد تــــشــــخـــيص

مزدوجي الرواتب.
وقـال مـخـلف في بـيان امس ان
(الـوزارة اقامت عـرض االعـمال
الــتي اجنـزتـهـا جلـنـة الـتـقـاطع
الـوظـيفي بـعد تـسـجيـلـها اكـثر
من  18062 مــــــخـــــالـف عـــــلى
رئـــــــيس الـــــــوزراء واتــــــخــــــاذ
االجــراءات الالزمــة ). واضــاف
الـــبـــيـــان ان ( رئـــيس الـــوزراء
مـــصــــطـــفى الــــكـــاظـــمـي عـــلى
خـطـوات الـوزارة اجلـديـة بـهذا
الـــصــدد)  مـــوجـــهـــاً (جـــمـــيع
الــوزارات وتــشـــكــيالتــهــا بــان
حتـذو حــذو الــتــربـيــة من اجل
الــقــضــاء عــلى هــذه الــظــاهـرة
الـــتي اثــــقـــلـت كـــاهـل الـــدولـــة

الي). ونخرت جسدها ا
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أكـد وزيـر الـتـربـيـة عـلـي حـمـيد
مــــــــخـــــــلف الــــــــتـــــــزام وزارته
بـتـعـهداتـهـا إلكـمال امـتـحـانات

طلبة السادس االعدادي.
وقـال مــخـلـف في بـيــان تـلــقـته
(الـــزمــان) امـس إن (اجلـــهــات
الـعـلـيـا في الـوزارة حـددت يوم
امـتحـاني لـكل فـرع إذ سيـكون
امــــتـــحـــان يــــوم لألدبي ويـــوم
لــلـتــطـبــيـقي ويــوم لالحــيـائي
لـتـخــفـيف زخم وجـود الــطـلـبـة

داخل القاعات االمتحانية).
وأضـاف أن (الـوزارة مـسـتـعـدة
بـــــــــشـــــــــكـل كـــــــــامـل الجنـــــــــاز
االمـــــــتـــــــحــــــانـــــــات مـن خالل
الــتــنـســيق الــعـالي مع وزارات
الــتــعــلـــيم الــعــالـي والــصــحــة
ا يخدم طلبتنا واالتصاالت و
االعزاء). داعياً (الطلبة وأولياء
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واجه قــانــون االقـــتــراض احملــلي
الي واخلارجي لـتـمويـل العـجـز ا
في الــــبالد الــــذي أقـــره مــــجـــلس
ـاضي رفــضـا الـنــواب األربـعــاء ا
شعـبـيا واسـعـا  كمـا ابـدى رجال
قـانـون واقـتــصـاد حتـفــظـهم عـلى
بنود القـانون فيـما صادق رئيس
اجلمهورية برهم صالح اول امس
اخلـمـيـس عـلى الــقـانـون. ويــتـيح
القـانـون للـحـكومـة اقـتراض نـحو
 18مـــــلـــــيـــــار دوالر مـن الـــــداخل
الي الي ا واخلارج لسد العـجز ا
لعام 2020 وأقر مـجلس الـنواب
الــقـــانـــون خالل اجلـــلـــســة الـــتي
ـان عـقـدهــا بـرئــاسـة رئـيس الــبـر
محمد احللبوسي  وحضور 168
نائبا دون حضـور صحفي جراء
قـيـود فـايـروس كـورونـا.وجـاء في

الية نص القانون (تخويل وزير ا
االحتــادي صـالحــيـــة االقـــتــراض
محلـيا وخارجـيا من خالل إصدار
حـــواالت اخلــزيـــنـــة والـــســـنــدات
والــقـــروض احملـــلــيـــة) .ويـــخــول
الــــقــــانــــون احلــــكــــومــــة أيــــضـــا
الـية ؤسـسـات ا (االقتـراض من ا
الدولية والبنوك األجنبية لتمويل
النفقات العـامة على أن تخصص
مـــبــــالغ الــــقــــروض اخلـــارجــــيـــة
للـمـشـاريع االسـتـثـماريـة وتـنـمـية
ـسـتمـرة مع مـراعاة أن األقالـيم ا
تكون أولوية التمويل للمحافظات
األقل تـــــمــــويـال في الـــــســــنــــوات
الـسـابـقـة).وحـدد الــقـانـون سـقـفـا
أعــلى لـالقــتــراض بـ 5مــلـــيــارات
دوالر من اخلـارج و 15تـريــلــيـون
ديـنـار (نـحو  13ملـيـار دوالر) من
الداخل. وكـان مـجـلس الـوزراء قد
خــول قـبـل ذلك بــيــوم واحـد فــقط

اليـة علي عالوي صالحية وزير ا
الـتـفـاوض وتـوقـيع قـروض تـصل
إلى أكثـر من مـليـار يورو (1.126
مـلــيــار دوالر) لـتــمــويل مــشـاريع
الــــطــــاقــــة الــــكـــــهــــربــــائــــيــــة في
الــــــــبـالد.وصــــــــادق ص رئــــــــيس
اجلـــمــــهـــوريــــة اخلـــمـــيـس عـــلى
الـقـانـون  ونـقـل بـيـان رئـاسي عن
صـالح قـولـه خالل  تـوقـيــعه عـلى
ــصـــادقـــة تــأتي الــقـــانـــون أن (ا
ـالــيـة الـتي لـلـخــروج من األزمـة ا
تــمــر بــهــا الــبـالد في ظل تــفــشي
جـائـحـة كـورنــا ولـتـمـويل رواتب
ـتـقاعـدين والـنـفـقات وظـفـ وا ا
احلـكـومــيـة الــضـروريــة) مـشـدداً
عــلـى (وجــوب تـــرشـــيــد األنـــفــاق
ــــــــرحـــــــلـــــــة احلـــــــكــــــــومي فـي ا
الراهنة).وفـي ردود االفعال سارع
نـاشــطـون عــلى مـواقع الــتـواصل
االجتـمـاعي الى رفـضـهم الـقـانون

واكـدوا انــهم ســيـقــودون حـمالت
لــرفــضه ألنه ســيــرهن مــســتــقــبل
االجــيــال الــقــادمــة بــقــروض ذات
فوائد طـائلـة ترهق مـوازنة البالد
وتـــكــبـــلـــهـــا وتـــؤدي الى تـــراجع
االقـتـصــاد الـعـراقـي خـطـوات الى
الـوراء بــدال من ان يــنـهض ورأوا
ان هـنـاك مـوارد عـديـدة في الـبـلـد
ـكن اسـتـثـمـارهـا لـعـبـور االزمـة
واشاروا الى ان مـحـاربـة الـفـساد
ـــــــــــالـي واحلـــــــــــد مـن االداري وا
النـفـقـات غـيـر الـضـروريـة كـفيالن
في الــــتـــقـــلــــيل مـن آثـــار االزمـــة.
واشــاروا الى االعــداد الــضــخــمـة
للـمـوظفـ الـذين يتـقـاضون اكـثر
من راتب في ست وزارات كـاآلتي
في وزارة الـــــتـــــربـــــيــــة  18.111
ـائـية وارد ا موظـفـا وفي وزارة ا
ـالـيـة  4215  649مـوظـفـا وفـي ا
مــــوظــــفـــــا وفي  الــــعــــدل  1605

والــزراعــة والــكـــهــربــاء   10887 
 3344 مـوظـفـا. وكــدوا ان الـعـمل
مــســـتـــمـــر إلكــمـــال جـــرد جـــمــيع
ــوظــفــ فـي بــقــيــة الــوزارات . ا

بـــــــدورهـم ابــــــــدى رواد مــــــــواقع
الــتـــواصل تـــأيـــيــدهـم لألصــوات
الــرافــضــة لــلــقــانــون وقــالــوا في
تعـليـقـاتهم ان هـذا القـانـون يعـبر
عن عجز اجلهـات التي تديـر البلد
ــنـــاســـبــة عن ايـــجــاد احلـــلـــول ا
للـمشـاكل الـتي يعـانـيهـا. وحذروا
من انه سيكـون تدمـيرًا لإلقـتصاد
العراقـي الذي لن سـيكون بـوسعه
النـهـوض مـسـتـقـبال ألنه سـيـكون
مــكـــبال بــقـــيــود قـــاســيـــة. وحــذر
ـسـتقل مـحـمـد حسن السـيـاسي ا
وسـوي من ان الطـبقة الـوسطى ا
سـيـلـحـقــهـا ضـرر بـالغ جـراء هـذا
الـقـانــون. وقـال في تـغــريـدة عـلى
تـويـتـر رصدتـهـا (الـزمـان)  امس
(كـان االولى بـاحلــكـومـة مــعـاجلـة
ـزمـنـة بدالً ـالـيـة ا جـذور االزمـة ا
من الـــلــــجـــوء لالقــــتـــراض الـــذي
سـيـدفع ثــمـنه الــطـبـقــة الـوسـطى

والفـقيـرة ألنهـا ستـضاعف تـكلـفة
ـؤجل خـوفــاً من مـواجـهـة احلل ا
الـــفـــاســديـن واســـتـــرداد االمــوال
ـنــهــوبـة مــنـهـم) مـؤكــدا وجـوب ا
(فـرض ســيــطــرة الــدولـة عــلى كل
ـنـافـذ والـكـمارك حـقـول الـنـفط وا
والـــــواردات االحتــــــاديـــــة). ورأى
خبير القانون طارق حرب انه كان
ن تـصـرف ـان حتـديـد  عـلى الـبـر
االمـوال الــتي قــررهـا لــلـمــشـاريع
االســتــثــمــاريــة كي يــبــعــدهــا عن
العموالت - الـقومسيـونات - عند
ـــشـــروع  ال يــســـتــحق صــرفـــهــا 
وحـجـبـهـا عن مــشـروع يـسـتـحق.
وقـــال حـــرب في تـــعــــلـــيق تـــقـــته
ــان حـقق (الـزمـان) امـس ان(الـبـر
في تشريـعه لقـانون االقـتراض ما
ـان آخر في الـتاريخ لم يحـققه بـر
ان ـكن للبر احلديث والقد اذ 
ــــشـــــروع قــــانــــون ان يــــضـــــيف 

ـئة ـئة او 50 با احلكـومة 10 با
ئة لكن ئة او 200 با او 100 با
ان تـكــونه االضـافــة الى اكــثـر من
ان ذلك فهـذا مـا لم يـقدم عـلـيه بـر
آخر) واشار الى ان هذا ما حصل
ــــاضي . واوضح ان االربــــعــــاء ا
(قـانـون االقــتـراض الــذي ارسـلـته
ـــادة واحــــدة فـــقط احلـــكــــومـــة 
ان فأصبح تسع مواد وغيّره البر
ا انـها صدرت وكلهـا قبـلنـاها طـا
ــان الـذي وجــد مــشـروع من الـبــر
قانون احلكومـة موضعاً لـتحميله
ــان) جــمـــيع مـــا يـــرغب به الـــبـــر
مـســتــدركـا (لــكـنــنــا لم ولن نــقـبل
ـان الذي يـشـجع على تعـديل الـبر
تقاضي  –القـومـسيـونـات - وهو
صـــــرف مــــبـــــالـغ لـــــلــــمـــــشـــــاريع
االستثمـارية حيث ال مـجال للربح
من الــرواتب الـــواردة بــالــقــانــون
ألنـــهــا مـــحـــددة لـــكن اجملـــال كل

اجملــــــــال  فـي صـــــــــرف امــــــــوال
لالســـتــــثـــمـــارات اذ هــــنـــا تـــبـــدأ
ـسـاومـات والـقـومـسـيـونـات في ا
ـشروع دون صـرف مـبـالغ  لـهـذا ا
ســـواه).  مـن جـــهــــته قــــال وزيـــر
اليـة ان االقتـراض سيـكون على ا
دى الـقـصـيـر ولـيس حـلًـا دائـمًا ا
واجــمل عالوي خــطط احلــكــومــة
اليـة  بالقول في واجهة األزمـة ا
تـصــريح (سـنــعـمـل عـلى تــرشـيق
اإلنــفـــاق وإيـــقــاف الـــهـــدر ومــنع
الـفـسـاد) مـضـيـفـا ان (االقـتراض
دى القصير وليس سيكون على ا
حل دائم) وتــابع (ســـنــعــمل عــلى
رفع الـــقـــيـــود والـــعـــقـــبـــات أمــام
ستثمرين وسـنحفز العمل احلر ا
والــقـــطــاع اخلـــاص الــعـــراقي ثم
األجـنـبي) مـشــيـرا الى ان (الـنـفط
ــئـــة من إيــرادات يــحــقق  92 بــا

العراق). علي عبد االمير عالوي

علي حميد مخلف
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هندس رعد كجه جي. سيحي ا سعد حميد كمبش وا

Ìd] −Ô  ¡UA½≈ bIFÐ WG U³  nAJð W¼«eM «

 qÐUÐ w  —UM¹œ —UOK  ±π WHKJÐ
مليار ديـنار). وأوضحت الدائرة
في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس
ـكـتب أنه (بـنـاءً عـلى إجـراءات ا
َّ إيـقاف بـالـتـحري والـتـحـقـيق 
ةٍ من الـعـقـد وتـألـيف جلـنـةٍ  فـنـيـَّ
ديــوان مـحــافـظــة بـابل; لــغـرض
إعـــادة الـــكـــشف الـــتـــخـــمـــيـــني
اخلــاص بـــاجلــســر; كــون مــبــلغ
الــعـقـد جــاء مُـبــالـغـاً فــيه بـواقع

ملياري دينار تقريباً).
َّ تـنـظـيم مـحـضـر ـنت أنَّه ( وبـيـَّ
ــــضــــبـــوطــــات في أصـــولـيٍّ بـــا
ـوجب ـة الـتي نُــفــذَت  الــعــمـلــيـَّ
ـةٍ وعرضه رة ضبـطٍ قضـائيـَّ مُذكـَّ
عــلى الــســيــد قـــاضي مــحــكــمــة
ـة بـقــضـايـا ُــخـتـصـَّ الــتـحــقـيق ا
الـــنــــزاهــــة في بــــابل; التـــــخـــاذ
ـــــة اإلجــــــراءات الــــــقــــــانــــــونــــــيـَّ
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نـفــذت هــيـئــة الــنــزاهـة الــعــامـة
ة ضبطٍ ألوليَّات عـقد إنشاء عمليـَّ
رٍ في مـحافـظـة بابل وذلك مُجـسـَّ
لـوجود شـبـهة مـبـالـغةٍ في قـيـمة

العقد البالغة  19مليار دينار.
واشـارت دائـرة الـتـحـقـيـقـات في
الهيئة وفي معرض حديثها عن
ذها فـريق عملٍ ة التي نـفـَّ العـمـليـَّ
من مالكات مكتب حتقيق الهيئة
في بــابل إلى أنَّ (الــفــريق الـذي
انتقل إلى ديوان احملـافظة تمكَّن
بـعــد الـتـحـري عن الــعـقـود الـتي
أُبـــرِمَت بــــنـــاءً عـــلـى الـــدعـــوات
ـــبــاشــرة الــتـي وُجــهَت خالفــاً ا
للقانـون من كشف وجود مـبالغةٍ
ر فـي مـبــلـغ عـقــد إنــشــاء مُــجــسـَّ
الــبـيــبـسي الــبـالــغـة قـيــمـته 19

وكـشف مـديـر دائـرة الـوقـايـة في
الــهــيــئــة مــعــتــز الــعــبــاسي عن
تـــنــســـيق دائـــرته مع  30جـــهــة
حكومية; للمتابعة والتقصي عن
ـالــيـة لـ50 ــصــالح ا تــعـارض ا
ألف مــكــلف فــضالً عـن تـضــخم
ــســـؤولــ فـي الــدولــة أمـــوال ا

العراقية.
واكد الـعبـاسي خالل محـاضرته
ـوسـومـة في الـنـدوة الــعـلـمـيـة ا
ــصـالح (اجلــديـد فـي تـعــارض ا
في الــوظـــيــفـــة الــعــامـــة) الــتي
ـيــة الـعــراقـيـة عــقـدتــهـا األكــاد
ـنـصات ـكـافـحـة الفـسـاد عـبـر ا
الــرقـــمـــيـــة (وجــود صـــعـــوبــات
ومــعـــوقــات قـــانــونـــيــة وأخــرى
لوجستية تكتنف عملية التحقق
والتقصي إلثبات وجود تعارض

.( كلف مصالح لدى ا
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مـطــالب الـعـراقـيـ في حتـقـيق
نشود والقضاء على اإلصالح ا
أشـكـال الـفـسـاد).كــمـا اسـتـقـبل
صــالح وفـــد حــزب الــفــضــيــلــة
اإلسالمي بـرئـاسة األمـ الـعام
ـوسـوي وبحث عـبـد احلـسـ ا
مــــــعه (تــــــطــــــورات األوضــــــاع
السـياسـية واألمـنيـة في البالد
وتداعـيات جائـحة كـورونا على
تـدني واردات الـنـفط وتـأثـيـرها
ــعــيـشــيــة في عــلى األوضــاع ا
الــــبـالد).و الـــتــــأكــــيــــد خالل
الــــــــلـــــــقــــــــاءين(ضــــــــرورة دعم
إصالحـات احلكـومة وتـنـفيـذها
ا يـحقق تطـلعات لبـرنامجـها 
ـــواطــــنــــ في حــــيــــاة حـــرة ا

ة). كر

مـــطـــاردة جـــهـــات مـــعـــارضـــة.
وانـــــدلـــــعـت امس اجلـــــمـــــعـــــة
اشتباكـات مسلحة بـ مقاتل
من حـزب الـعـمـال الـكـردسـتاني
واجلــــيش الـــتــــركي فـي قـــريـــة
شـرانش التـابعـة لنـاحيـة دركار
في زاخـــو  بــــعـــد ان هـــاجـــمت
القوات البـرية التركـية مدعومة
ـدفـعــيـة والـطــائـرات قـواعـد بـا
حـزب الــعـمـال. من جـهـة اخـرى
اســتــقــبل رئــيس اجلــمــهــوريـة
بــرهم صـالـح في قـصــر الـسالم
بـبغـداد رئـيس اجملـلس األعلى
اإلسالمي همام حـمودي وبحث
معه (الـتطـورات السـياسـية في
الـبـالد وأهـمــيــة تــعــزيـز األمن
واالستقـرار في العراق وتـلبية

احـتــرام الــسـيــادة الــعـراقــيـة).
وفي الـشأن نـفسه طـالـبت كتـلة
االحتـاد الــوطـني الـكـردسـتـاني
الــنــيــابــيــة الــرئـاســات الــثالث
بــتـحــركٍ فـوري وعــاجل التـخـاذ
خــطــواتٍ فـاعــلـة لــردع اجلـانب
الـــــتــــــركـي. ودعت فـي بــــــيـــــان
لـتـشـكـيل جلــنـة تـضم مـحـامـ
لـرفـع دعـاو بــاحملــاكم الــدولــيـة
ضـد انـتـهــاكـات تـركــيـا مـؤكـدة
ســقــوط شــهــداء وجــرحى جـدد
امـس اجلـمـعــة في قـرى تــابـعـة
حملـــافــظـــة الـــســـلــيـــمـــانـــيــة و
بالتحـديد في كونه ماسي وهي
مـنطـقة مـدنـية سـياحـية بـسبب
الـعـمـلـيـة التـركـيـة الـتي تـنـتهك
الـــســيــادة الــعــراقـــيــة بــحــجــة

الـتي تـطـال الـسـيـادة الـوطـنـيـة
نـتـيـجـة الـعـمـلـيـات الـعـسـكـرية
ــتــكــررة وخــرقــهــا الــتـــركــيــة ا
لألجـواء الـعـراقـيـة والـتي ذهب
ــدنــيـ ضــحــيــتــهــا عــدد من ا
الــعـزل) مــشــيــرا الـى إن (هـذه
األعـمـال تـعـد انـتـهـاكـاً صـارخـاً
ـبــدأ حـسن اجلـوار ومـخـالـفـة
ــواثــيق صـريــحــة لـألعـراف وا
الــــــدولـــــيـــــة).  واضـــــاف ( وإذ
تستنكر رئاسة اجلمهورية هذه
اخلروقات فإنـها تؤكد ضرورة
لفات شاكل احلدوديـة وا حل ا
األمنية بـ العراق وتركـيا عبر
الـتـعـاون والـتـنـسـيق بـيـنـهـمـا
ورفـض األحــاديـة فـي مــعــاجلـة
الــقــضــايــا الــعــالــقــة ووجـوب
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دعـت رئـاســة اجلــمــهــوريـة إلى
إيـقـاف االنـتـهـاكـات الـتي تـطال
الــســيــادة الــوطــنــيــة نــتــيــجــة
األعـمــال الـعــسـكــريـة الــتـركــيـة
ـــتـــكــررة وخـــرقـــهـــا لألجــواء ا
العراقية مؤكدة أن هذه األعمال
بدأ حسن تعد انتهاكاً صارخاً 
اجلــوار ومــخــالــفــة صــريــحــة
ــواثــيق الــدولــيـة. لألعــراف وا
ونـــقـل بـــيـــان رئـــاسي تـــلـــقـــته
(الــــزمــــان) امـس عن الــــنــــاطق
بـاسم رئـيس اجلـمـهـوريـة قـوله
ان (رئــاسـة جـمـهــوريـة الـعـراق
تــدعـو إلى إيــقـاف االنـتــهـاكـات

5−¹d)« WO×B «  U ö*« l  b UF² UÐ WOÐUO½  UO uð

 ¡UÐu « WNł«u* W “ö «  UBOB ² « b —Ë

UNðU UN²½≈ ·UI¹ù …dI½√ uŽbð W¹—uNL'« WÝUz—

بـهــذه األمـوال والــتي أدمن عـلى
ريضة ارستها ذوو النفوس ا
وإيـــــقــــاع اشـــــد الــــعـــــقــــوبــــات
ـــتــــورطـــ بــــســـرقــــة هـــذه بــــا
ــتالعــبـ الــتــخـصــيــصـات أو ا
بالقيـمة والسعـر الواقعي لشراء
ــسـتــلــزمـات الــضــروريـة) تــلك ا
مؤكدا ( ضرورة ان تتشكل خلية
مــتـابــعــة تــتــمــتع بــصـالحــيـات
اداريـة ورقـابــيـة واسـعـة تـرتـبط
تـابعة مباشـرة برئـيس الوزراء 
ـــــيــــــداني ومـن خالل الـــــواقـع ا
قــنــوات رســمــيــة واجــتــمــاعــيـة
لــلـتــحـقـق من حـقــيـقــة األوضـاع
وســـيــــر اإلجــــراءات والـــتــــدخل
عاجلة حصول ناسب  بالقرار ا
اي خــلل أو  تــبــاطــؤ فـي تــقـد
ــــنــــقــــذة حلــــيــــاة اخلــــدمــــات ا

رضى). ا

الكــات الــصــحــيــة واألطــبــاء وا
والــعــقـود واالجــراء  الــيـومــيـ
كــافـــة نــاهــيك عـن حــشــد كلٍّ من
وزارتي الـدفاع والـداخـليـة; عـند
ــوازنـة إعــداد مـشــروع قــانـون ا
الـعـامـة لـسـنـة 2020). من جـهة
اخــرى قـدم رئــيس كـتــلـة الــنـهج
الــوطــني الــنــائب عـمــار طــعــمـة
تـــوصـــيـــات عـــدة لـــلـــحـــكـــومـــة
اإلحتـاديـة واحلـكـومـات احملـلـية
بشـأن مـواجهـة جائـحة كـورونا.
ودعــــــا طــــــعـــــــمــــــة الى (رصــــــد
ــالـيـة الالزمـة الـتــخـصـيـصـات ا
لــتـوفـيــر مـسـتــلـزمـات مــواجـهـة
ـثل منـها الوبـاء خـصوصًـا ما 
وسيـلة اإلنـقاذ األسـاسيـة حلياة
ـــــريـض  عـــــلـى ان تـــــتـــــخـــــذ ا
إجــــراءات وآلـــيـــات حـــازمـــة في
تـتــبع مـوارد الـفــسـاد والـتالعب

2019/2018 ). واشـــــــار الى ان
هـذا القـانـون ( يـوجب تعـيـيـنهم
ــــارســـة ومــــنـــحــــهم فــــرصـــة 
تـخـصـصـاتـهم مـنـذ بـدايـة الـعام
اجلاري اال ان عدم اقـرار موازنة
  2020 حال دون ذلك) مـوضحا
أن (هـنــاك فـقـرة قــد أضـيـفت في
قــانــون اإلقــراض تـؤكــد تــعــيـ
ــــتــــأزم هـــــؤالء اال ان الــــوضع ا
يـوجب عــلى احلـكـومــة الـتـعـاقـد
مـعـهم االن إلى أن يـحـ تـرتيب
آلية تعييناتهم; وحتديدا وبلدنا
يتعرض جلـائحةٍ حتتـاج تضافر
اجلــهـود كــلـهــا لـدفع شــرهـا عن
العراقي كافة).ولفت السوداني
االنتباه الى (مقترح اللجنة التي
كــــانت قــــد إضــــافت فــــيـه مـــادة
جـديـدة مــعـاجلِـةً االسـتـحـقـاقـات
الـية لـلمـحاضـرين اخلارجـي ا
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دعــا عــضــو جلــنـــة الــتــخــطــيط
الــســتـراتــيــجي الــنـائب مــحــمـد
شــيـــاع الــســوداني الى تــعــيــ
الكات الصـحية اخلريجـ من ا
ــــــمــــــرضـــــ مـن األطــــــبــــــاء وا
عـاون الـطبـي اجلامـعيـ وا
الكــات الـصــحــيـة فــضال عــلى ا
الــســانــدة. واكـد الــســوداني في
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس
(ضـرورة تـعــيـ اخلـريـجـ من
الكــات الـصــحــيـة من األطــبـاء ا
ــــمـــــرضــــ اجلــــامـــــعــــيــــ وا
ـعاونـ الـطبـيـ فـضال على وا
الكــات الـــصــحـــيــة الـــســانــدة ا
شمول بـالقانون ذي العدد 6 ا
للـعام 2000 الذين تـخـرجوا في
كـــلــيـــاتــهـم في الــعـــام الــدراسي
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نـافذ وانها تـرفض تطبيق ضبط ا
اجلباية اإللكـترونية) الفتا الى انه
(في كـردسـتـان  16مـعـبـرا ومـنـفـذا
حــــدوديــــا عـــشــــوائـــيــــا ال يــــعـــلم
بــايـرادتــهــا حـتى الــراســخـون في

العلم) . 
ومـضى قــائال ان (مـنــفـذ طــريـبـيل
trouble -حتـول اسـمه الى تـريـبل
ـشاكل وقد اجتـمعنا مع  -بسبب ا
وزيـــر الـــنـــقل االردني والـــكـــمــارك
األردنــيــة لــتــقــلــيل الــعــقــبــات في
اجلـــانب الـــعـــراقي)  مـــضــيـــفــا (
ونــأمل من احلــكــومـة اجلــديـدة أن
ــنــافــذ وتــضــبط تــســيــطــر عــلى ا
ايــراداتــهــا وتــقــد الــتــسـهــيالت
الالزمــة وإرسـاء قــواعــد اجلـبــايـة

اإللكترونية).
T½«u*«  «œ«d¹«

ــوانيء مـــوضــحـــا ان (ايـــرادات ا
الـــعــراقــيـــة بــلـــغت في عــام 2010
حـوالي 388 مــلـيـون دوالر بــيـنـمـا
ـوانئ الـكـويـتـيـة بــلـغت ايـرادات ا
حوالي 159 مـليـون دوالر ومن لم

يــصـدق يــبــحث عن احلــقــيــقـة في
جـوجل) بحـسب تـعبـيره.من جـهة
ي مـــنح كل اخـــرى اقــتـــرح أكـــاد
مـواطن يــبـلغ من الـعـمـر  65 عـاما
ة راتبا تقاعديـا يكفل له حياة كر

ويسد احتياجاته.  
ـي سـالم قــــــــاسم ووجـه االكــــــــاد
رسـالـة الى الـرئاسـات الـثالث عـبر
(الـزمـان) خـاطـبـهم فـيـهـا بـالـقـول(
لغرض حتقيق العدالة االجتماعية
وللـحد من ظاهـرة تصاعـد معدالت
الـفـقــر في الـعـراق اقـتــرح عـلـيـكم
ــنـح من خالله تـــشــريع قـــانـــون 
واطن الـعراقي سـواء أكان ذكرا ا
ن بــلـغ من الــعـــمــر 65 أم انــثـى 
عــــامــــا احلــــد األدنى من الــــراتب
ــعـمـول فــيه بـالـبالد الـتــقـاعـدي ا
خــصـوصـا وأن أغـلب تـلك الـفـئـات
ن لـديهم أمـراض مزمـنة مع هم 
ن ال مــنح قــطــعــة أرض ســكــنـيــة 
ـتـلك عـقـارا سـواء داخل الـعـراق
أو خارجه وايقاف جميع الرواتب
الــــتي مـــنــــحت حتت أي مــــســـمى

ـنــافـذ احلــدوديـة عــلـيــهـا هــيـئــة ا
حسب القوان النافذة وهي أربع
عشـرة جهة حـكوميـة مختـلفة ومن

خمسة وزارات حكومية).
ـنـافذ  مـسـتـدركـا (لكن يـوجـد في ا
احلـدوديــة تـلـكــؤ كـبـيــر ونـهـايـات
ســـائــبـــة وأمــوال مـــهــدورة ولــدى
الـكـمــارك اسـتـثـنــاءات الى جـهـات

دينية). 
W¹U³ł ÂUE½

وشــــدد احلـــمـــامـي عـــلى (وجـــوب
ـنــافـذ وإتــبـاع ضـبط الــعــمل في ا
نظام اجلـباية اإللـكترونيـة كما هو
احلـال في جـميـع البـلـدان العـربـية
وذلـك يــــــقـع عـــــــلـى عـــــــاتق وزارة
ـالــيـة) مــشـيـرا الـى ان (الـعـراق ا
الدولة الوحيدة على كوكب األرض
ـعــايـيـر الـتي لم تــطـبق الـى اآلن ا
الدولية في النقل البري ولم تطبق
مــقــايـيس تــســهــيل الـتــجــارة بـ

األقطار).
 ورأى ان (الـــكـــمـــارك هـي الـــعـــلــة
الـكـبـيـرة والــعـقـبـة الـوحـيـدة أمـام
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واطن بشأن للوقوف على آراء ا
ــدنـي لـدوره ــارســة اجملــتــمع ا
احلــقــيــقي فـي مــيــدان مــكــافــحــة
ئة من الفساد مبينةً أنَّ 49,33 ا
ـسـتــطـلـعـة آراؤهم اتـفـقـوا عـلى ا
ذلك وكــانت إجـابــتـهم نـعم فــيـمـا
ــــئـــــة إلـى عــــدم ذهب 35,23 بـــــا
ــدنـي لـدوره ــارســة اجملــتــمع ا
احلــقـيــقي في مــكـافــحـة الــفـسـاد
ا إذا ئة علمهم  ونفى 15,44 با
ارس دوره ـدنيُّ  كـان اجملـتـمع ا
فـي هــــــــذا اجملــــــــال مـن عــــــــدمه).

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

كــشف اســـتــطالع أجـــرته هـــيــئــة
الــنـزاهــة الـعــامـة أن نـحــو نـصف
ن جـــــرى اســـــتـــــطالع آرائـــــهم
ـــدنيَّ يـــعــتـــقـــدون أن اجملــتـــمع ا
ــــــارس دوره احلــــــقــــــيـــــقـيَّ في

مكافحة الفساد. 
واشـــــارت دائـــــرة الــــتـــــخــــطـــــيط
والــبــحـوث فـي الـهــيـئــة في بــيـان
تلقته (الزمان) امس إلى (تنفيذها
ــوقع اســتـــطالعــاً لـــلــرأي عـــلى ا
اإللــكــتــروني الـــرســمي لــلــهــيــئــة

بغداد
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ســـواء أكـــان خـــدمــة جـــهـــاديــة أم
ســجــيــنًــا ســيــاســيًــا أم مــزدوجي
ــنح الــتي الــرواتب إضــافــة إلـى ا
نحها رئيس اقليم كردستان إلى
جـمـاعـة انـصـار احلـزب الـشـيوعي
ثـقف العـراقي وبعض الكـتاب وا
الـعـراقيـ كـرواتب تـقاعـديـة ويتم
التعـامل مع هذه الفـئات على أنهم
مـواطـنـون عراقـيـون تـعـرضوا إلى
الــضـرر ويــتم احلــاقــهم بــوظـائف
ضــمن مـالكــات الــدولـــة ومن بــلغ
ـنح مــنــهم من الــعــمـر 65 ســنــة 

راتبا تقاعديا).
 داعـيا الى ( إعـادة الـنظـر برواتب
ـنـحـلـة تـقـاعــد األجـهـزة األمـنـيــة ا
عــلى أن يـكــون أقل راتب تــقـاعـدي
لهم هو  500ألف وال يزيد عن 750

ألف). 
كــمـا اقـتـرح قـاسم ( ايـقـاف جـمـيع
الـرواتب الـتـقاعـديـة لـكل من تـسلم
مـنـصـبا رفـيـعـا فـي البـالد بـصـفة
رئـيـس جـمـهـوريـة رئـيس مـجـلس
وزراء رئيس مجـلس نواب وزير

‚«dF UÐ WLŠ—

مـر عـلى الـعـراق الــكـثـيـر من الـرؤسـاء الـذيـن قـضـوا مـدة من الـزمن في
قيـادتــــــهم لـلبالد  لـكن مـعـظمـهم  لم يـهـتـموا بـاألسس الـرئـيسـيـة التي
ـواطن ثــانــــــيـا  واهــتـمـوا بــاألمـور غـيـر تـعـتــمـد عـلــيـهـا الــدولـة اوال وا
ـلـكون خـبـرة في قـيادة ـا السـبب في ذلك  كـونـهم ال  االساسـيـة  ور
الـبلـد واضـاعــــــوا وقـتـهم في شـراء الـسالح  واالسـتـيـراد الـعـشوائي
ـنــتج الـوطــني  وكــبـلــوا الـوطـن  بـإجــازات الـتــراخـيص عـلى حــســاب ا

عروفة .  ا
واطن  ولـم تستـقر الـطاقـة الكـهربـائيـة ولم نسـتفد من لم يأمـنوا حـياة ا
ـتقـاعـدين  وزادت رقعـة الـبطـالة  اموال الـنـفط  وشاب اخلـلل رواتب ا
واطن وتفـشت االمـراض  وغيـرهـا من االمور الـسـلبـيـة التي يـعـيشـهـا ا

يوميا .
 اما السـيادة لـقد ذكـرنا ها  في مـستـهل سطـورنا   فـهي احلق الكامل
لـلـهــيـئــة احلـاكـمــة وسـلـطــتـهـا عــلى نـفـســهـا دون أي تــدخل من جـهـات
خـارجــيـة  فــهل ذلك هــو احلـاصل االن في بـالدنـا ..? اظن ان اجلــمـيع
يـدرك  ان الـعـراق  اصـبح سـاحــة صـراع دولي  فـعـلى ارضه جتـري

التصفيات  من جهات شرقية وغربية ..
رحمة بالعراق سادتي .

b¹bł ◊uDš…∫  سركات وزارة الصناعة تفتتح خطوط جديدة النتاج الكمامات واالوكسج

ــطــالــبـات ــســؤولــة  اســتــغــرب عــدم رد وحتـرك احلــكــومــة واجلــهــات ا
واطـن بـضرورة دعـمهم اثنـاء تطـبيق حـظر ( فـلم كورونا ) وصيحـات ا
سـيـمـا في قـطـاع الـتـواصل حـيث اصــبح الـنت وشـبـكـاته تـشـكل عـصب
ـواطن ظل طـوال عـمـره حـبـيس ومـا زال يـبـحث عن حـيـوي ال بـديل عـنه 
نفسه ولو بطريقة عبثية .. الـعجيب ان قطاع االتصاالت يسحب مليارات
ـؤسسـاتي مـطبق حـد اخلجل في ـواطـن لـكن الفم ا يومـيا من جـيوب ا
الـرد عـلى أي مـقـتـرح نـيـابـي او مـطـلب حـيـادي .. طـرح هـذا الـسـؤال —
صادفة - في سوق اخلضرة الذي شهد تدافع الفقراء للحصول على با
بعض مـا يصـمدهم خالل االزمـة .. اذ ان الـطبـقة احلـاكمـة في كل زمان
مــتــدبــرة احــوالــهــا وامــنــهــا االســري واحملــيط الــقــريب الى أطــول مــدة

ـــكنة... 
عنى انـها دوما تـملك خط دفاع من قبل ا ان احلكومـات ( مبخـوتة ) 
لك لكي اكثر من ا متطوع باإلنابة .. كما ان الناس فيهم الكثير من ا
.. تـكـفل احـدهم بـالـرد عـلى الـسـؤال قـائال : ( احلـكـومـة لـديـهـا مـلـفات
ـكــنـهـا جتـيب عـلـى كل شيء ... حـتى عن امـنــيـات مـواطـنـ عـديـدة ال 
عـابثـ ..وعـلى كل اسـرة حـريـصـة لـتـطبـيق إجـراءات احلـظـر عـلـيـها ان
تتواصل عبر النت .. وهو متوفر بأسعار زهيدة .. فلم تخلقون إشكاالت
ـشهد وتتـيحون فـضاءات لـكل من هب ودب الضـطراب الـوضع وارباك ا

واإلساءة للحكومات .. ) ..
ن يعـتمـد على قوته من كـد وكدح يـومي : ( مشكـلتكم رد احد الفـقراء 
ن جتيدون تغـيير اقنعـتكم كل ح .. دوما لديكم انتم اتباع السلـطان 
ـعـارض بـشـكل قـدم مع الـسـلـطـة  فــيـمـا تـضـعـون أخـرى فـي اجلـانب ا
صوري تـسـتفـيـدون منـهـا بطـار األيـام... هـكذا دوالـيك تـعتـاشـون على

رقاب الفقراء ..) ..
حـدث هـرج ومــرج وتـدخل الـنـاقــمـ عـلى الــسـلـطـة ... ومــا اكـثـرهم في
ت الى بلـدانـنا الـعـربـية جـراء تـفاوت طـبـقي مـخزي وظـلم اجـتـماعي ال 
رسـالـة الـسـمـاء الـسـمـحـاء بــشيء .. لـدرجـة حتـولت الـسـاحـة الى جـدل
سـيـاسي مـحــتـدم كـاد يـتـحـول الـى صـدام تـسـتـخـدم بـه كـافـة األسـلـحـة
ستـترة بـاغلب الـبيوتـات ما ظـلم منـها او انظـلم .. عنـد ذاك تدخل اخر ا
قائال : ( ان تخفيض أجور خـدمات النت والتواصل ليـست مسألة سهلة
ا يتـطلب الـلجوء الى ـان ور كما تـعتـقدون ويجب ان نـلجـا بها الى الـبر
التـظاهـر.. وهـذا ال يسـمح به الظـرف فـعلى اجلـميع الـتـزام صوت الـعقل
والصبر ثم الصبر .. وسـتحل االزمة وتمر احملنـة فان مع العسر يسرى

ومن صبر ظفر ) ..
فيـما كـان الطـرح مقـبوال من بـقـية األطـراف وقد غـربت شمس ذلك الـيوم
ــديـنـة لـتـنـفــيـذ قـرار احلـظـر.. لـذا كـمـا ظـهـر رجــال الـشـرطـة بـاطـراف ا
ـتجادلـة وفقا لـهذا الطـرح الوسطي - بـاقل تقدير - اضطرت األطراف ا
وعـادوا الى بـيـتـهم يـلـوكـون مـر الـصـبـر ويـتجـرعـون امـل االنتـظـار حـتى

 .. ح
تـسولـ حد اجلـنون .. اذ كـان يهـذي وحده في قبل تـفرقـهم قال احـد ا
الشـوارع : ( أيها الـناس انـتم مجـان .. كـيف تعـتقـدون تخـفيض أجور
ــلــيــارات الـــدوالرات .. تــمــثل دخـل رؤوس الــســلــطــة الــتــواصل وهـي 
ـا دول واجـنــدات الــداخل واخلــارج وتــشـكل تــمــويل أحــزاب وكــتل ور
مـجـاورة... فـمن اجل أي عـ وخـاطـر تـريدوهـم يـكرمـونـكم ومـا انـتم اال
مـجـانـ مــثـلي .. وانـا لـله وانــا الـيه راجـعـون ) ..
ضـحك اجلـمــيع ... فـيـمــا بـكى اخـرون .. وسـاد
صـمت وخــيم لــيل .. عــلى امل اتــسـاع حــدقـات
السـمـاء إلطاللـة فـجر مـنـتـظـر يرونه بـعـيـد ونراه

قريب .. !

الـرشـيـد في احملـافـظـة; لـلـحـصول
ـــصــرفي عـــلى كــشـف احلــســاب ا
اخلاص بـالـدائرة ونـسخ التـمويل
ذكورة). وتابعت ُـدَّة ا اخلاصَّة با
الـــدائــرة إن (الـــفـــريق تـــمـــكَّن من
ضـبط سـجالت اإلدخـال واإلخراج
اخملـــــــزنـي فـي دائـــــــرة صـــــــحــــــة
احملافظة وكشف وجود نقصٍ في
ـــواد بـــأكــثـــر من 600 مـــلـــيــون ا
ديـــنــار فــضـالً عن وجــود حــاالت
مـغاالةٍ في أسـعـار الشـراء مُـبيـنةً
قـــيــامه بــضـــبط وصــوالت صــرفٍ
بلغ يصل ةٍ لشراء الوقـود  وهميـَّ
ُدَّة إلى 500 ملـيـون دينـار خالل ا
ذاتــهـا) الفــتـةً إلى (قــيـام الــفـريق
التدقيقي بالكشف عن عدم جتهيز
ــة مـــادةٍ من الـــوقـــود من دائــرة أيـَّ

ة).  ُنتجات النفطيـَّ ا
َّ تــنـظـيم مـحـضـر وأضـافت إنه (
ـضـبـوطـات في ضـبطٍ أصـولـيٍّ بـا
ـة وعــرضه عـلـى الـســيـد الـعــمــلـيـَّ
ُختصَّة قاضي محكـمة التحقـيق ا
بقضايـا النزاهة في صالح الدين;
ـة التــخـــاذ اإلجــراءات الـــقــانـــونــيـَّ

ناسبة). ا
كـما أعـلـنت هيـئـة النـزاهـة العـامة

ات ضبطٍ عن تـنـفيـذهـا أربع عـملـيـَّ
في ميناءأم قـصرٍ الشمـالي مُبينةً
تمـكُّنهـا من ضبط حـاوياتٍ حتوي
ة أدويـةً مــخــتـلــفــة ومـوادَّ غــذائــيـَّ
مـــنـــتـــهـــيـــة الـــصـالحـــيـــة. دائــرة
الـتـحقـيـقـات في الهـيـئـة واشارت
في مـعرض حـديـثـها عن تـفـاصيل
وجب مُذكَّراتٍ ُـنفَّذة  العمليَّات ا
ة ةٍ إلـى (تـنــفــيـذ مــديــريـَّ قـضــائــيـَّ
حتــقــيـق الــهــيــئــة فـي مــحــافــظــة
الـبـصـرة أربع عـمـلـيـات ضـبطٍ في
مـــيــــنـــاء أم قـــصـــر الــــشـــمـــالي -
الــرصـيف 11 أســفــرت عن ضــبط
أربع حــــــاويـــــاتٍ حتـــــوي أدويـــــة
ة مُـنـتـهـية مُـخـتـلفـة ومـوادَّ غـذائـيـَّ
الـصالحـيــة. وأشـارت إلى تـنـظـيم
ة محـاضـر ضـبطٍ أصـولـيَّة ـديـريـَّ ا
ـضـبـوطـة ات ا ُـبـرزات واألولـيـَّ بـا
َّ ـــات األربع و خالل الــــعــــمــــلــــيـَّ
عـــرضــهـــا عـــلى الـــســـيــد قـــاضي
ُـختـص; بغـيـة إصدار الـتحـقـيق ا

ُناسبة بصددها).  القرارات ا
وكانت الهـيئة قـد أعلنت مـنتصف
ــاضي عن تــنـفــيــذهـا ثالث أيــار ا
عـمـلـيـات ضـبط في مـيـنـاءي خـور
الزبير وأم قصر الشمالي أسفرت

وأضــــافـت الـــــدائــــرة إن دائـــــرتي
ـة الـــتـــعــلـــيم والـــعالقـــات الـــعـــامـَّ
ـمــات غــيــر ُـــنــظـَّ والــعالقــات مع ا
ة العـراقـيَّة ـيـَّ ـة واألكاد احلـكومـيـَّ
ـكـافـحة الـفـسـاد شاركـت بتـنـفـيذ
ـيــداني من االســتـطالع اجلــانب ا
ات التي أقامـتها من خالل الفـعاليـَّ

تلك الدوائر).
qLŽ o¹d

وكشفت الهيئة عن تنفيذها عمليَّة
ضــبط مــعـامالت صــرف الــسـلــفـة
ة لـدائـرة صـحَّة صالح الـتـشغـيـلـيـَّ
ــاضي الـبـالغ الـديـن لـشـهـر آذار ا
مــقــدارهـا أكــثـر مـن مـلــيـار و500
مــلـــيــون ديـــنــار. واشـــارت دائــرة
الــتــحــقــيـقــات فـي الــهـيــئــة وفي
معرض حـديثهـا عن العمـليَّة التي
ذهـا فـريق عـمل مـكـتب حتـقـيق نـفـَّ
صالح الدين بالتـعاون مع مديرية
حتــقـيق الـهــيـئـة في بــغـداد بـنـاءً
على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ إلى أنَّ
ــكـتب قـام (فــريـقــاً تـدقـيــقـيـاً من ا
ة لـ 125 بــضـبـط الـنــسخ األصـلــيـَّ
ة معاملة لصرف السلف التشغيليـَّ
خالل شــــهــــر آذار) مُـــبــــيــــنـــةً أن
(الــــفـــريـق انــــتـــقـل إلى مــــصـــرف
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 اكد عـضو جلـنة مراقـبة الـبرنامج
احلــــــكـــــــومي والـــــــتـــــــخــــــطـــــــيط
ـانـيـة الـنـائب االسـتـراتـيـجي الـبـر
كـاظم احلـمامـي وجود تـلـكؤ كـبـير
ونـهـايـات سائـبـة وأمـوال مـهدورة
ـنافـذ احلدوديـة  مشـيرا الى في ا
حــــصـــول جـــهــــات ديـــنـــيــــة عـــلى
استثناءات كمـركية منوها الى ان
الـعـراق هـو الدولـة الـوحـيـدة التي
عايير الدولية في النقل لم تطبق ا
الـــبـــري وال مـــقـــايـــيس تـــســـهـــيل
الــــتــــجــــارة بــــ الــــدول داعــــيـــا
نافذ احلكومة الى السيطرة على ا
وضبط ايراداتـها وإرساء اجلـباية

اإللكترونية . 
وقـال احلمـامي في مـقابـلة مـتلـفزة
ـتلك 8 مـنـافذ امس ان ( الـعـراق 
جـويـة و 6 بـحـريــة ومـنـافــذ بـريـة
كـثيـرة والبـصـرة لهـا حصـة األسد
ــنـافــذ قـطـعــاً ال تـدار من مـنــهـا وا
الــلـجـان اإلقـتـصـاديـة لألحـزاب بل
من جـهـات حـكـومـيـة عـدة وتـشرف
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كاظم احلمامي

عن ضـــبـط مـــعـــملٍ حلـــفـــر اآلبـــار
الــنــفـــطــيــة مــتـــروكــاً وحــاويــاتٍ
َّ إدخـــالــــهـــا خالفـــاً ــاراتٍ  وســـيـَّ

للقانون
ــنـــافــذ احلـــدوديــة عــدم واكــدت ا
مباشرة اي جهه في تعزيز الواقع
االمني مـنـافذنـا االحتاديـة وقالت
ان (االرقام التي ذكـرت عبر مواقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي فـيــسـبـوك
والـتـي تـنـاولت ارتــفـاع االيـرادات
في ثالثة  أيام الى 6 ملـيار ديـنار
جاء نتيجة  متابعة ورقابة الهيئة
ـنافـذ البـرية مع بالـرغم من غلق ا
ايران والكـويت وتصفـير الرسوم
الــكـــمــركــيــة لــلـــمــواد الــغــذائــيــة
والـصـحـيـة والـزراعـيـة). واشـارت
ان (هــذا الـــعـــمل يـــأتي مـــنـــطــلق
نافذ احلدودية على حرص هيأة ا
أحــكــام الــســـيــطــرة وأداء دورهــا
الرقـابي عـلى الدوائـر الـعامـلة في
ــنـــافــذ احلـــدوديــة ولـــتــحـــقــيق ا
سـياسـتـهـا في منـع التـجـاوز على
ـــال الــعــام وتــعــظــيم اإليــرادات ا
ا يـسـاهم في جتاوز احلـكومـيـة 
ـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة األزمـــة ا

الراهنة). شعار هيئة النزاهة
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ـشـهودات والـعـبـارات الرائـعـات التي ـشـهورات واحلِـكم ا قـوالت ا من ا
قيلت ومازالت تُقال ( الوقاية خير من العالج) .

تخبرنا احلـكمة ان الوقايـة درع احلماية من العـناء أو األذى فقبل وقوع
األذى أو اخلطر فينا واجب علينا حماية انفسنا .

وحمـايتـنا ألنـفسـنا حق وواجب ووعي.. فـقد اسـتدلـوا احلكـماء واألطـباء
به من الضرر واخلـطر الـذي يلـحق بالـبشر قـولة الـتي تنـذر وتنـَّ اً بـا قد

من األمراض واألوبئة إذا اهملوا أهمية الوقاية .
ونحن في هكذا فـترة عصيبـة نعيشـها مع وباء كورونـا اخلطر الذي هدد
ومايزال يهدد حياة البلدان ويهـلك األبدان ليس باإلمكان اإلنتصار على
هذا الوباء الـفتّاك اال الوقـاية منه بـدالً من العالج باحلجـر الصحي أليام

وليال .
يـرشــدنـا الــعـقل ويــنـصــحـنــا الــوعي أن نـحــافظ عـلى
رض سالمـة أبدانـنـا دون أن نـزل ونـقع في شـبـاك ا

وحفرة الوفاة .
الوباء يـجرنـا للوفـاة والوقـاية حتمـلنـا إلى السالمة

وهي خير من الوفاة وخير من العالج .
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بـــتـــوجــيـه من وزيـــر الـــصـــنـــاعــة
ــعـــادن مــنـــهل عـــزيــز اخلـــبــاز وا
بـزيـادة انتـاج الـكمـامـات الوقـائـية
لــتـلــبـيـة احلــاجـة احملــلـيــة. كـشف
مدير عام الشركة العامة لصناعات
الـــنــســيج واجلـــلــود ريــاض عــبــد
احلـســ شــاغي عن االنــتــهـاء من
نـصـب اخلـطـوط األربـعـة اجلـديـدة
النـتـاج الـكمـامـات الوقـائـيـة والتي
تــســلــمــتــهــا الــشــركــة يــوم االحـد
ـــاضي والـــشــروع بــالـــتــشـــغــيل ا
التجريبي بعد عمل مضني استمر
من الصـباح البـاكر وحـتى ساعات
مـــتـــأخـــرة مـن الـــلـــيل وبـــجـــهـــود
نـتـجات الك مـعمـل ا اسـتـثـنائـيـة 
الطبـية واالقسـام الساندة له وذلك
اســتــعـدادا لــلــمـبــاشــرة بـاالنــتـاج
الــفــعـــلي لــلــكــمـــامــات الــوقــائــيــة
وبـــطــاقـــات عــالـــيــة جـــدا من أجل
تــأمـــ كـــامل احلـــاجــة احملـــلـــيــة
وتوفيـرها للـمواطن  لـلوقاية من
اإلصـابـة بـفـيـروس كـورونـا. وأكــد
مـــديــــر عـــام الــــشـــركــــة الـــعــــامـــة
لــــلـــصـــنــــاعـــات الــــكـــهـــربــــائـــيـــة
وااللــكــتـــرونــيــة ســـفــيـــان فـــوزي
اجلــبــــوري إســتــمـــرار تــســـخــيــر
وتـكثـيف اجلهـود في مـعمل إنـتاج
األوكــســجـ الــطــبي إلنــتــاج غـاز
وسـائل األوكـسـجـ نـظـراً لـلـطـلب
ــؤســـســات ــتـــزايــد عـــلــيـه من ا ا
الـصــحــيــة نــتــيــجــة تــفـشـي وبـاء

كورونـا. 
وذكـــــر في تــــصـــريـح لـــلــــمــــكـــتب
اإلعالمـي لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
ــعــمل تـواصل امس ان (مـالكـات ا
العمل ليالً ونـهاراً لتلبـية الطلبات

ــتـحــدث بـاسم الــوزارة مـرتـضى ا
الــــصـــافي إن (وزارة الـــصـــنـــاعـــة
مـسـتـمرة بـتـجـهيـز وزارة الـصـحة
ـــادة األوكــســـجـــ الـــطــبي و
دخـول مـصـنع رابع ضـمن اخلـدمة
كــان مـتــوقف بــســبب الـصــيــانـة)
الفــــتــــا إلـى إن (الــــوزارة جتــــهــــز
ستـشفيـات باألوكسـج بسحب ا
احــتــيــاجــهــا ومــدة الــتــجــهــيـز ال
تـتـجـاوز الـيـوم الـواحـد). وأضـاف
أن (الوزارة أطلقت مبادرة لتجهيز
األوكـســجـ مــجـانـا لــلـمــواطـنـ
صاب بفيـروس كورونا) مبينا ا
أن (الـصـنـاعة جتـهـز الـصـحة دون
اخــذ اي أمـوال في الــوقت احلـالي
كـون األمـر أنـسـاني أكـثر مـن كونه

ربحي). 
وأعــلــنـت شــركـة الــزوراء الــعــامـة
إحــدى شــركــات وزارة الــصــنــاعـة

ـــــعـــــادن في وقـت ســـــابق عن وا
ـقطر اء ا تسـويق منتـجاتـها من ا

والغازات الطبية.
وأعـلـنت الـشركـة الـعـامة لـصـنـاعة
ـسـتـلزمـات الـطـبـية في االدويـة وا
ســـامـــراء عـن  مـــواصــــلـــة كـــوادر
مــصـنع بــغـداد لــلـغــازات الـطــبـيـة
الـــتـــابـع لـــلـــشـــركــــة بـــتـــجـــهـــيـــز
ــســتــشــفــيــات ودوائــر الــصــحـة ا
ـادتي السـائل وغـاز األوكسـج
ـعاجلـة مـصـابي فـايروس الـطـبي 

كورونا.  
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وصـرح عـبـد احلـمـيـد عـبـدالـرحمن
السـالم مدير عـام الشركـة في بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (الـشـركة
جهزت الثالثاء مـستشفى اليرموك
الــتـعــلـيـمـي في الـعــاصـمــة بـغـداد
بــكــمــيــة 100 إســطــوانــة مـن غـاز

األوكـسـجـ وجتـهـيـز مـسـتـشـفى
العـيادات الشعـبية الـتابعـة لصحة
بــغـداد  بــكـمــيـة 6000 لـتــر سـائل
اوكــســجــ . وأضــاف الــســالم ان
ـنـتج وصل إلى مـحـافـظة  واسط ا
عـبــر جتـهــيـز مـســتـشــفى الـزهـراء
الـتـعـلـيـمي بـاحملـافـظـة بـكـمـيـة 10
االف لـتــر سـائل اوكـسـجـ طـبي .
ـسـتـشـفـيات إضـافـة إلى جتـهـيـز ا
األهلية مبينا بأن مصنع بغداد في
مـنـطقـة الـعـامـريـة الـتـابع لـلـشـركة
يواصل إنتاجه يوميا لسد النقص
واد الـضرورية احلاصل من هـذه ا
ــصــابـ مـن فــيـروس  الســعــاف ا

كورونا).
وزار مـقـر الــشـركـة عـضــو مـجـلس
النواب والـعضو في جلنـة الصحة
ـانــيـة  كــفـاء فـرحــان. واطـلع الـبــر
الــســالم الــوفــد الــزائــر عـلـى اخـر

الــيــومــيــة لـدوائــر الــصــحــة ورفـد
طلوبة من ستشفيات بالكميات ا ا
غــاز وســائل األوكــســجــ الـطــبي

واعيد احملددة). وبا
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عمل قام بـتجهيز مشيـراً الى أن (ا
ـسـتشـفـيـات احلكـومـية واألهـلـية ا
ــاضـيـ لـيـومي االحــد واالثـنـ ا
ــــوافــــقـــ 21 و 22 حــــــزيـــــران ا
اجلــاري بـ 1683 أســـطــوانــة غــاز
أوكسـج و13300 لـتر مـن سائل
األوكــســجـــ الــطــبي  مــؤكــداً ان
الــشـركـة حـريــصـة عـلى دعم وزارة
ـســتـلــزمـات ـخــتــلف ا الــصـحــة 
واجهة وباء كورونـا). نتجات  وا
عادن وأعلـنت وزارة الصـناعـة وا
عـن إطالق مــــبــــادرة لـــتــــجــــهــــيـــز
األوكــسـجــ مـجــانـا لــلـمــواطـنـ
صـاب بـفايـروس كورونـا. وقال ا

الـتـطـورات في الشـركـة واسـتـعداد
الـشـركــة إلنـتـاج االدويــة احلـديـثـة
ــعــاجلـــة خملــتــلف والــنـــمــطــيـــة ا
االمـــراض مـــبـــيـــنـــا ان (الــتـــوجّه
احلــالي يــعــتــمــد عــلى الــتــعــبــئــة
ـسـتـحـضـرات والـتـغـلـيف لـكـافـة ا
وبــشــكل حــديث ويــلــيق بــســمــعـة
الـشـركـة ومـنـتـجـاتـهـا الـرصـيـنـة).
فـيمـا أشار الى ان (الـشركـة تمـتلك
كوادر وخـبرات في صـناعـة الدواء
ـكـنـهـا من تـصـنـيع االدويـة التي
ـصابـ بفـيروس كـورونا تـعالج ا
شـــريـــطـــة ان يـــتـم ذلك عن طـــريق
ـوافـقـات والـتـعـاون اسـتـحـصـال ا
مع وزارة الـصــحــة). من جــانـبــهـا
اعــربت فـرحــان عن (اســتــعــدادهـا
عوقات لتقد الدعم الالزم وحل ا
الـتي تـواجه تــطـور عـمـل الـشـركـة

واداءها التسويقي).

ـــان مـــحــافـظ رئــيس عـــضـــو بــر
مجلس بلدي عـضو مجلس بلدي
وكل من عـمل بـصـفة مـسـتـشار في
الـرئـاسـات الـثالث أو مع أي وزيـر
أو نائـب ويتم الـتعـامل مع الفـئات
ـذكـورة وفق وظـيـفـتـهم الـسـابـقة ا
قـبل اسـتـالمهـم لـلمـنـصب وتـطـبق

عليهم قوان موظفي الدولة).
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الـسـاعـة  7:55صـبــاحـاً ٥ دقـائق قـبل
انتهاء خفارتي الليلية.

مريضة والدة طبيب زميلنا (صدف ان
كـان هـذا الطـبـيب خـفر ويـانـة في نفس
اخلـفــارة) اسـتــقـبـلــنـاهــا في الـطـوار
دة يوم تشكو مـن نحول و صخـونة 
فقط ال غـير نسـبة االوكسـج في الدم

قليلة جدا!!
احـــد اخــــطـــر االعـــراض الــــســـريـــريـــة
لفـايروس كـورونا الـلي دنالحظـها هذه
االيـام هـو "نـقص االكـسـجـة الـصـامت"
الـرئـة تبـدي تـدريجـيـا تتـآكل و يـتزامن
ــصــاب ال هــذا مع تـــكــيف اجلــسـم فــا
ـــراحل يــــشـــكــــو من اي اعـــراض فـي ا

بكرة. ا
خــلـيـنــاهـا عــلى اوكـسـجــ بـالــسـرعـة
ـمـكـنـة و سـويـنالـهـة مـفـراس تـوفيت ا

. بعد ٢٠ دقيقة من دخول الطوار
اثــنــاء اجــراء بــروتــوكــوالت االنــعــاش
الرئوي وقف ابنها الـطبيب جانباً و لم

يستطع التدخل!
شـكـد مــا اكـتب مــا اكـدر اوصف كــمـيـة
ـوقف! صــعب جـدا ــشـاعــر في هــذا ا ا

جدا..
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استـقبـلنـا نداء عن وصـول احد مرضى
سـرطـان الدم الى الـطـوار في غـضون
١٠ دقائق. اسـتغلـيت فرصـة توفي احد
ـــرضى قـــبل قــلـــيل حلـــجـــز قــنـــيـــنــة ا
ريض سرطان الدم القادم. االوكسج 
بـهــاألثـنـاء اسـتـقــبـلـنـا حـالــة مـسـتـقـرة
ــريض و زوجـــته مــصــابــ نــســـبــيــا 
بفايروس كورونـا يكادون ان ال يشكون
من اي اعــراض الــزوج شــاف قــنــيــنــة
االوكسج و طلب استـعمالها رفضت
هـــالــشي و وضــحـت انــهــا مـــحــجــوزة
ريض سـرطان الدم الـقادم لـلطوار و
كون حالته و حالة زوجته مستقرة و ال

. تتطلب اوكسج
دقــيــقـة وحــدة و اشــوف احــد مــعـيــني
الــطــوار شــايل قــنـيــنــة االوكــســجـ

يحاول يحييها و البنت تبوس بيها و
ــصـدكـة بـالـلي دتـشـوفـة حـاضـنـتـهـا 

عينها.
موقف مخـيف! متعرف تـنتقد االهل الن
ـــلــتـــزمــ بــأجـــرائــات سالمـــتــهم و
مـعرضـ نفـسهم لـهيج خـطورة بـشكل
مـبـاشـر لــو تـنـقـهـر عــلـيـهم و عـاحلـالـة

الهستيرية اللي هم بيها!
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مـوقف مـتـكـرر.. نـســتـقـبل احـد مـرضى
شـتبه باصابته زمن ا الفشل الكـلوي ا
ريض يحـتاج عناية بالفايـروس هذا ا
طبـيـة مـعـينـة لـكن تـقـد هذه الـعـنـاية
الـطــبـيـة فــد تـكـون عــلى حـسـاب بــقـيـة
ــشــتـــبه به مــصــاب ــرضى ان كـــان ا ا
فـعال قـرارات يحـسب لـهـا الف حـساب

قبل اتخاذها!
كـمــا مـتــعــارف عـلــيه بـأن اغــلب هـؤالء
ـرضى يـحـتـاجـون لـغـسل الـكـلى عـلى ا
االقل مـرتـان اسـبـوعـيـاً ألزالـة الـسـمـوم

من اجلسد و استعادة حيوته.
شـنـو مـوقف الـطبـيب هـنـا? حـيـدز على
عـــمـل مـــســــحـــة اكــــيـــد زيـن و اثـــنـــاء
ــسـحــة? اذا قـرر الـطــبـيب انـتــظــــــار ا
ـــشـــتـــبه بـه لـــردهــة ـــريض ا ادخـــال ا
الــــغــــسل الــــكــــلــــوي و كــــان مــــصـــاب
بـالـفايـروس فـعالً فسـيـكون سـبب لـنقل
ــعـروفـ ـرضى و ا الـعــدوى لـبــقـيــة ا
بـــضــعف مـــنــاعـــتــهم و اذا مـــنــعه من
الــدخــول لــردهـــة الــغــسل فـــســيــمــوت
ريض من مـضاعـفات الـفشل الـكلوي! ا

حيرة ما بعدها حيرة!
 قرارات مصيريـة تضع مرضى كورونا
في خــصــوصــيـة تــامــة عـنــد الــتــعـامل
مــعـهـم. تـوفــيـر اخلــصــوصـيــة الـتــامـة
صـاب و رضـى ا جلـميـع متـطلـبـات ا
سـتـحـيل مع تـزايد عـزلـهم اصـبح من ا

∫‰Ë_« n u*«

ا ال يخفى عليكم هي االعداد اخمليفة
. تزايدة هذه االيام للمصاب ا

بـــطــبـــيـــعـــة احلـــال االوكـــســجـــ في
ـســتــشــفى ال يــكــفي لــتـغــطــيــة كــافـة ا

. صاب ا
شــنــو الــلي ديــصــيــر حــالــيــا? وصــلت
مرحلـة كل مريض اخـليهم على قـنينة

اوكسج وحدة!
ـوقف? هـذا االوكـسـجـ دتـتـصـورون ا
هو حيـاتة لهـذا الشخص و نـفسة اللي
ــوت اخـــلي يـــعـــيـــشـــة و من دونـــة 
مــريـضــ عـلـى كل قـنــيــنـة كل شــويـة
واحــد مـنــهم يــاخــذ كم نــفس و يــنـطي
لـلــمــريض اآلخـر حلــد مــا يـتــخـربط و
يرجع يتنفس شوية علي و يعوفة مرة

لخ!
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مريضـة متوسطـة العمر ويـاها ابنها و
بـنـتـهــا اعـمـارهم نـهـايــة الـعـشـريـنـات
ــعـتـاد تــعـاني من اجـتي لــلـطــوار كـا
صــخــونـــة و نــحــول شــديــد و كــحــة و
انخـفاض شـديد فـي نسـبة االوكـسج
ــفـراس احلــلــزوني لـلــصـدر في الـدم ا
يـبـ انـتـشـار الـفـايروس فـي كل اجزاء
الرئة تقريباً كل شيء يدل على انتشار
ـرحــلـة مــتــقـدمــة جـداً في الــفـايــروس 

جسدها.
ــريـضـة بـعــد ١٠ سـاعـات من تـوفـيت ا

. دخولها للطوار
ــكـــان جــلـــوس الــطـــبــيب في اجتـــهت 
الـطـوار لـكـتـابــة مالحـظـات الـوفـاة و
الــسـاعــة و الـتــأريخ رجــعت لــتـســلـيم

الكارت لألهل شنو اللي شفتة?
ــتــوفـــيــة عــلى االبـن مــكــابل والـــدتــة ا
سريريها و يسويلها اجرائات االنعاش
الـــرئــوي و يـــضــغـط عــلى صـــدرهــا و

لـقد أوجـدت وسـائل االتـصـال احلـديـثـة وفي مقـدمـتـهـا االنـتـرنت نـوعا
جـديـد من االتـصـال فـلم يـعـد االتــصـال قـاصـرا عـلى تـنـقل الـرسـائل
ــســتـقــبل بل تــعـدى األمــر لــيـصل إلى ــرسل إلى ا االتـصــالــيـة من ا
التفاعل ب طرفي العـملية االتصالـية. وفي ظل تطور وسائل االتصال
وتعددهـا وتنوعـها في الـعصر الـتكنـالوجي الـذي نعيش فـيه أصبحت
وســائل اإلعالم تــمــارس دورا جــوهـــريــا في اثــاره اهــتــمــام اجملــتــمع

بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
إن الـتــواصل من احلــاجــات الـفــطـريــة الــتي يـحــتـاج إلــيــهـا اإلنــسـان
لالسـتــمــرار والـتــطـور في حــيــاته وهـو بــحـاجــة وســائل وطـرق لــهـذا
التوصل فالتواصل هو عـملية أنشا لتـرابط وتبادل وارسال والتفاعل
االجـتـمـاعي عــبـر شـبـكــات الـتـواصل االجـتــمـاعي مـثـله مــثل الـتـفـاعل

اطه ودوافعه وأهدافه.   باشر متعدد في أ االجتماعي ا
ومن نـتائـج هذا الـتـطـور الـتـكـنالـوجي ظـهـر الـعـديـد من الـبرامـج التي
يطلق عليها بـرامج التواصل االجتماعي ومن أهـمهما برنامج الواتس
أب الـذي انـتــشـر انــتـشـارا كــبـيـرا بــ أفـراد اجملـتــمع وذلك نـتــيـجـة
ـستخدم أيا لسهولة اسـتخدامه وجمعه كل االمـكانيات التي يـتمناها ا
كـانت اهــتـمــامـاته هــكـذا أصــبح الــواتس أب أكـثــر بـرامج الــتـواصل

االجتماعي استخداما وشهرة ب الناس. 
الـواتس أب الــذي أصـبح صــيـحــة الـعــالم يـعــد أهم مــوقع من مـواقع
ــتـــحــضـــر وإن من أهم دوافع الــتـــواصل االجــتـــمــاعـي في الــعـــالم ا
عـلومـات وسـهولـة استـخدامه استـخدام الـواتس أب سرعـته في نـقل ا

مقارنة بالتطبيقات األخرى.
يسـتطـيع اإلنسـان من خالل الـواتس آب التـواصل بـشكل مـستـمر مع
لفات أصدقائه ومشاركـتهم الصور الـفوتوغرافيـة ومقاطع الفيـديو وا
ناسبـات االجتماعـية كما أن الـواتس آب يسمح لإلنسـان باالتصال وا
بشـكل جـيـد مع عـدد كـبيـر وهـائل من األفـراد ويـقـدم سهـولـة الـتـرتيب

لالجتماعات والزيارات واللقاءات. 
انتشر تطبيق الواتس آب في الفترة األخـيرة بشكل كبير فهو يعد من
ُـسـتـخـدمـة في الـهواتف أكـثر وأهم تـطـبـيـقـات الـتـواصل االجتـمـاعي ا
الذكـية حـول العـالم وهـو عبـارة عن تطـبيق مـجـاني فوري يـتم حتمـيله
علـى الهـواتف الـذكـيـة إلرسـال الـرسائـل النـصـيـة والـصـور والـرسائل
الصوتية ومقـاطع الفيديو بـ جميع األصدقاء في قـائمة األسماء على

الهاتف. 
ــعــلـومــات والــتـوصل والــيـوم نــحن نــعـيـش في عـصــر تــكـنــولــوجــيـا ا
االجتـمـاعي أصبح الـواتس أب وسـيلـة سـهلـة وسـريعـة للـتـواصل ب
علومات اخملتلفة كن من خالل التطبيق تـبادل ا األصدقاء واألقارب 
ـكن عـبر الـواتس اب إرسـال الـصور ومـقـاطع الـفيـديـو ومـقاطع كمـا 
لـفـات اخملتـلفـة والـتحـدث مع اآلخريـن بالـصوت والـصورة الصـوت وا

مباشرة. 
كن االستغناء عن الواتس أب إذ هو وفي هذا العصر التكنالوجي ال 
ُـسـتـخـدمـة في الـهواتف أكـثر وأهم تـطـبـيـقـات الـتـواصل االجتـمـاعي ا
الذكـية حـول العـالم وهو من بـ أهم الوسـائل التـفاعـليـة األولى حول

ـســافـات بــ الـنـاس الـعــالم لـقــد قـرب الــواتس أب ا
وألغـى احلدود وشـكل بـاب واسـعـا لالرسـال وتـلقى

علومات الغزيرة عبر الفضاء االكتروني.  ا
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ريض و بدأت هي راكضاً لزوجة هذا ا
بأستعمال القـنينة بعد ما اعطى الزوج

. ع مبلغ مالي مع لهذا ا
تـتـسـائلـون شـنـو موقـفي اني كـطـبيب?
بـبـسـاطـة خـلــيت مـريض سـرطـان الـدم
يتشارك قـنينة اخـرى مع مريض تعبان

اخر.
ليش? الن اي تصرف أمـني او مشاجرة
ــريض و زوجـتـهـة افـتـعـلــهـا مع هـذا ا
حتنعكس نتائجها على الكادر الصحي
تـبق ـرضى ا و حتـلهـينا عـن رعاية ا
في ضل هذا الـزخم الكبـير و سيـئاتها
حـتـكون اكـبـر من ايجـابـياتـهـا. اي نعم

هذا اللي صار بدون اي مبالغة!
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مـــوقف مــتــكـــرر كل يــوم نــســـمــعــة من
مرافقي مرضانا.

? ليش دكـتور لـيش مـا عـدكم اوكسـجـ
? وين اودي ابوية متنـطونة اوكسـج
ــسـتـشــفـيـات مــقـبــطـة? لـيش امي كل ا

متخلون الله ب عيونكم يا اطباء?
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اسطنبول

دكــتــور هـــالــعالج لـــيش مــا عــدكـــمــيــا
? دكــتــور وين انـســانــيــتـكم بــالـطــوار
اجيبلك ابوية متخربط و تكلي ما عدكم
ــســتــشـفى ســريــر انـعــاش او حتــويل 

العزل?
بالـرغم من كل التـعب و كلـشي دا اقدمة

كطبيب و هذا واجبي دا اسوي!
اكثر شغلة حتز بية تعرفون شنو? اكثر
شـــعــور مــؤذي و مـــحــبط هـــو عــنــدمــا
ـريض يــحـمـلـنـي مـسـؤولـيــة سـيـئـات ا
الـنــظـام الـصــحي مـيــكـول هــذا طـبـيب
ـواد الـلي يـحـاول يـعــاجلـني بـأبــسط ا
متـوفـرة الة يـتصـور انه احلل و الربط
بــأيــدي و مــدا اقــدمــلــة الــرعــايــة الــلي

يستحقها.
اقرب الصورة اكثر?

حرفياً الطبـيب العراقي هو مقاتل جاي
لساحة معركة بدون اسلحة و عتاد.

الله يوفق اجلمـيع و يحفظـلكم اهاليكم
و احبائكم.

{ طبيب مقيم دوري / مدينة الطب
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حــول إمــكــانــيــة إبــرام الــعــقـد وال
نستبعد أن يـحاول البعض تمريره
قـبل انــتـهـاء الــتـحـقـيـق وبـالـتـالي
يـجب إلـغـاء مـذكـرة االتـفـاق) الفـتة
الى أن (مــحـــطــة بـــيـــجي مــؤهـــلــة
بــنــسـبــة مـعــيـنــة في حــ الـعــقـد
يـتضـمن تأهـيـلهـا من الصـفر ومن
هــنــا تــبـدأ الــســرقــة). وتــابـعت أن
(الـشـرفاء فـي وزارة الكـهـربـاء على
تــواصل مــعـنــا ونـحـن عـلى اطالع
تـام بتـحركـات الـفاسـدين وسنـكون
ـرصــاد)  مــطـالــبــة رئـيس لــهم بــا
الوزراء بـ(التدخل  شخصياً وأن ال
يسمح بإحالـة القضية إلى شخص
يـعـمل معـه ابن أخيه الـفـاسـد الذي
كـان يــعـمل ســمـســاراً في الـوزارة)
عـلى حـد تـعـبــيـرهـا  داعـيـة هـيـئـة
النزاهة إلى (إعالن نتائج التحقيق
ـكـن بــهـدف فــضح بــأسـرع وقـت 
ــال الــعـام وإلــغـاء مــذكـرة سـراق ا

االتفاق).

٤٠ مـليـون دوالر) بحـسب قولـها .
واشــارت الى ان (الــفــاســدين سـال
لـعــابـهم وبـدأوا يـروجـون ألكـاذيب

اوراسكـوم يضـغط بشـتى الوسائل
ـفـترض ويـتـجول لـتـمريـر الـعـقد ا
حـامالً حقـيبـة فيـها رشـاوى بقـيمة

الـفاسـد أحيـلت إلى هـيئـة النـزاهة
ومـازلـنا نـنـتـظر نـتـائج التـحـقيق)
مــــضــــيـــفــــة أن (مــــنـــدوب شــــركـــة

بـ الـبـلـدين مــضـيـفـاً ان (الـوزارة
لديـها خـطط طموحـة لتـحس أداء
مــنــظـومــة  الــكـهــربــاء الـوطــنــيـة)
مـــنـــوهـــا إلى أن (ســـوق الـــطـــاقـــة
العراقية سوق واعدة ومهمة بحكم
مـوقـعـهـا الـسـتـراتـيـجي وان الـباب
مـفـتوح أمـام الـشـركات في الـبـلدان
الصـديقة لـلدخول إلى هـذه السوق
واإلســـهــــام في تــــطـــويــــر  قـــدرات
الـــــعــــراق فـي مـــــجــــال الـــــطـــــاقــــة

الكهربائية).
وكـانت الـنـائـبـة عـالـيـة نـصـيف قـد
دعـت هــيـــئـــة الـــنـــزاهـــة إلى إعالن
نـتائج الـتحـقيق في مـذكرة االتـفاق
ــفــروض أن تـؤدي الــتـي كــان من ا
إلى إبـــرام عـــقــد مـــحـــطـــة بــيـــجي
الــكـهــربـائــيـة. وقــالت في بــيـان أن
ــنـــتــفــعــ (بــعض الــفـــاســدين وا
يـحـاولون الـتـرويج إلمـكانـيـة ابرام
عـــقــد مــحــطــة بـــيــجي في حــ ال
يـجـوز إبرامه لـكـون مذكـرة االتـفاق
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إلـتقى وزيـر الكـهـرباء مـاجد مـهدي
اإلمارة سفير جمهورية فنلندا  في

بغداد فيسا هاكين
وقــدم الــســفــيــر تـــهــانــيه لــلــوزيــر
ـنـاسبـة تـسنـمه مـنصـبه مـتـمنـياً
ـوفقـيـة في إدارة الوزارة وداعـياً ا
إلى تـفعـيل الشـراكة بـ جمـهورية
الــعــراق وفـنــلــنــدا في الــعــديـد من
اجملــاالت االقـــتــصـــاديـــة ومــبـــديــاً
إسـتــعــداد الــشـركــات الــفــنـلــنــديـة
لــلــمــســاعــدة فـي تــطــويــر وإعــمـار
ونوه مـنظـومـة الطـاقة الـكـهربـائيـة
د عن إسـتعداد جـمهـورية فـنلـندا  
يـد العـون لـلعـراق لتـجـاوز مشـاكله
االقــتــصـــاديــة واإلســهـــام لــقــطــاع
االستثمار بالـعمل في سوق الطاقة
ا يخدم مصلحة البلدين العراقي 
. وقــال بــيـــان تــلــقــته الــصــديـــقــ
(الزمان) امس ان الوزير قدم شكره
 للسفـير ومرحبا بـتطور  العالقات

االجــتـمــاع الـذي عــقـد بــاسـتــخـدام
الـوسـائط االلـكـتـرونـيـة وبـحـضـور
ان العربي للطفل االم العام للبـر
ن عثمان الباروت بحث امكانية ا
ان في عـقـد اجلـلسـة الـرابـعة لـلـبـر
ـقبل  وياتي موعـده بشـهر تـموز ا
انــعــقــاد االجـتــمــاع بــعــد ان جـرى
ـان في اعـقـاب تـشـكـيل هـيـئـة الـبـر

انــتـخــاب الــرئـيس ونــائــبـيه االول
والـــثــــاني ورؤســـاء الـــلــــجـــنـــتـــ
ـــان وفق الـــدائــمـــيـــتـــ في الـــبــر

ان . الالئحة التاسيسية للبر
و عـقـد االجتـمـاع االفـتراضي كال
في دولـتـه وبـحـضـور عـبـد الـوهاب
ـان من الـرفــاعي نـائب رئـيس الـبـر
ــعـايـطــة الـنـائب الـكــويت وعـمـر ا

ان من األردن الـثاني لـرئـيس البـر
ـا عدي الـنعيـمي رئـيسـة جلنة ود
حـقــوق الــطـفل من الــعــراق ومـنى
السعيدي رئيسة جلنة األنشطة من
الـكــويت بـجــانب حـضــور األمـانـة
ـان في ـان مـقـر الـبـر الـعـامـة لـلـبـر
ـان الــشـارقــة .واشــاد رئـيس الــبــر
بجدية انعقاد االجتماع االفتراضي

وااللـــكــــتـــروني فـي ظل جــــائـــحـــة
كـورونــا  مـشـيـرا الى (ان االطـفـال
ـنصـرمة ومن خالل االجـتـماعـات ا
اكدوا حضورهم الفعال وتواجدهم
وتواصلهم في جـلسات عام 2019
مـؤكـدين تـشـخــيص احـتـيـاجـاتـهم
النـهم مـســتـقـبل اوطـانــهم وامـلـهـا
الـبـاسـم وبـالـتالـي جنـاح الـتـجـربة
االولى عــلى مـــســتــوى الــعــالم في
ـسـتوى ـان الطـفل) . واشـاد ( بـر
الــوعي الــذي ابـداه اطــفــال الـوطن
الـعربـي في حرصـهم عـلى التـبـاعد
االجــتــمـاعـي والــوعي بــاالسـالــيب
الالزمـــة لـــلـــوقــايـــة مـن فـــايــروس
كـــورونــا والـــوقـــايـــة في حـــمـــايــة
مـجـتـمـعـهـم من االنـتـشـار الـسـريع
للـجـائـحـة وحـمـايـة عـوائـلم ونـشر
الــتــوعـيــة بــ افـراد الــعــائــلـة من
خـالل تــــــواصــــــلــــــهم فـي مــــــواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعي واالنــشـطـة
الـتـوعــويـة الـتي حتــد من انـتـشـار

اجلائحة ).
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مــشــيــرا الى ان (اجــتــمــاع هــيــئــة
ان العربـي للطفل عن بعد أكد البر
قـدرتنـا كأطـفـال في وطنـنا الـعربي
الكبير عـلى التواصل والتفاعل من
ــمـارسـات الــتـكــنـولــوجـيـة خالل ا
لــتـــتـــواصل األعـــمــال و يـــتـــحــقق
انـي الـصغـار تواصـلهم من لـلبـر
خـالل الــعـــالـم االفـــتــراضـي لـــعــدم
القـدرة على احلـضور والتالقي في
هذه األوقات الراهنـة ليكتب أطفال
ـان صفحـة مشرقة بـتواصلهم البر
ومـنــاقـشـة قـضــايـاهم بــاسـتـخـدام
الـتــواصل اإللـكــتـرونـي ويـحــقـقـوا
أحــــــــد أهـــــــدافـه فـي االتــــــــصـــــــال
ـسـافات والـتواصل وإن تـبـاعدت ا

وقل التالقي ).

من جــــهــــة اخــــرى اعــــلــــنت وزارة
الصحة في حكـومة إقليم كردستان
الـعـراق عن تـسـجـيل عـدد إصـابات
غـيــر مـســبـوق بــفـايــروس كـورونـا
299 حــــالـــة فـــضال عن 8 وفـــيـــات
ـاضــيـة.  وقـالت خالل 24 ســاعـة ا
في الــــبـــيــــان رقم    118اخلـــاص
بـــــتـــــطــــورات الـــــســــاعـــــات االربع
ـاضيـة إنـها (حـجرت والـعشـرين ا
 235شـخصـا جـديدا) الفـتة إلى أن
ـــوجــودين في (عــدد األشـــخــاص ا
احلجر يبلغ  1221شخصاً من 31
مكـاناً مختـلفاً من بـينهم  445 في
اربيل و 55في السـليـمانـية و721
من دهــــوك). وأضـــاف الـــبـــيـــان أن
(الـــوزارة أجـــرت  2156 فـــحـــصـــاً
جـــديــــداً مـــنـــهـــا  761 في اربـــيل
و 765 في الـسلـيـمانـية و 412 في
دهوك و 30في حــلـبـجـة و 146في
كرميان و 42في رابرين) مبـينا أن
(الـــنــتـــائج اظـــهــرت اصـــابــة 299
شـخــصـاً جـديــداً بـالــفـايـروس من
بـــيــــنـــهم  34من اربـــيل و 169من
السـليـمانـية و 61في كرمـيان و20
في رابــرين و 3من دهــوك و 12من
حلبجة).ولفت البيان إلى (إكتساب
 16مـــصـــابـــاً الـــشــفـــاء الـــتـــام من
رض من بينهم  12من اربيل و4 ا
من كـرمــيــان) مـعــلـنــا عن (وفـاة 8
مصاب من بينهم  3من اربيل و3
من الـسـلـيـمـانـيـة و 2من كـرمـيان).
وأجمل البيان (مـجموع االشخاص
ـصــابـ الـذيـن  حـجـرهـم مـنـذ ا
ظهـور الوباء بـ 15704 اشخاص
خـــرج مــنــهم  14483 شــخــصــاً )
الفتـاً إلى إجراء  119602 فحـصاً
مـــنـــهــا 5611 في اربــيل و36670
في الـــســلـــيــمـــانــيــة و 25970 في

دهوك و 878 في حلبجة).
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ــان الـــعــربي لـــلــطــفل حــدد الــبـــر
قبل الواحـد والعشـرين من تمـوز ا
مـوعدا لـعقـد اجـتمـاعه في الشـارقة
بـدولــة االمــارات الـعــربـيــة وتـراس
ـان الـعـربي االجــتـمـاع رئـيس الـبـر
لـلـطفل ولـيـد عـمر الـعـطا و خالل

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6694 Saturday 27/6/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6694 السبت 5 من ذي القعدة 1441 هـ 27 من حزيران (يوليو) 2020م

تـهتم احلكومات على مـختلف توجهاتـها والفلسفـة التي تؤمن بها بالرأي
وترغـب بتـحـقـيـقه من قـوانـ وضوابط ـا تـريـده الـنـاس  وتـأخذ  الـعـام 
ــانــيـ من حتـمـي اجملـتــمع وحتــافظ عــلــيه ويــتــردد عــلى الــسـنــة الــبــر
الـسـيـاسـيـ والــصـحـفـيـ االهـتـمـام بـآراء الــنـاس جتـاه قـضـيـة مـا يـتم
تـداولــهـا وحتـتـاج إلى مــوقف وقـرار من أصـحـاب الــقـرار. ويـتم ذلك من
ا مـنطلق مصالح اجملتـمع يتم فيه تلمس ميـول وأخالقيات هذا اجملتمع 
ــمـكن اتــخـاذه حلــاالت مـطــلـوبــة اجـتــمـاعــيـة ا يـرسم الــقـرار األفــضل 
وهـنــا البـد من احلـيـاديــة واالبـتـعــاد عن الـتـفـرد اقـتـصــاديـة سـيـاســيـة 
ستقل واالعـتناء بطلبـات اجلمهور ( الرأي الـعام )والتي ينقـلها اإلعالم ا
قصود.والـغير مسـتفز للرأي ـتجرد من التـحيز  والتـحزب والتوجـيه ا وا
الـعام ومن أجل ذلك تسعى احلكومات بأساليب مختلفة إلى دعوة الناس
ــسـاهــمــة في وضع اخلـطـط وفي تـنــفــيـذهــا وتــشـكل ــشـاركــة وا إلى ا
ـانات والـنـقابـات منـابـر حقـيـقيـة للـرأي الـعام حـيث يعـول عـليـها في الـبر
تـبـنـي قـضـايـا اجلـمــاهـيـر  واالعـتــمـاد عـلى مـا تــطـرحه وسـائل اإلعالم
وأفكار الغـاية منها نشر الوعي اجلـماهيري وتعبئة اجلـماهيرية من آراء 
اجلـمهور في تبني الـبرامج التي تسعى إليـها احلكومات خلـدمة شعوبها
وتـمـثيل راي عـام مـسـاند  من جـانب أخـرى نـقد الـبـرامج الـتي تـتبـنـاها
الـدولـة عـلى الــعـكس من إرادة اجلـمـهـور وتـطـلــعـاته وبـأسـلـوب الـنـاصح

فيد. وا
 يـصف (هربرت جورج بلومر) عالم االجتماع األمريكي كلمة عام بالقول
جـمـاعــة من عـامـة الـشــعب تـمـثل قـاسـم مـشـتـرك بـ أعــضـاء اجلـمـاعـة
ـصلحة أو مـسألة تـثير اهـتمامهم أو إلى مـوقف مشتـرك بينـهم أو نسبة

مؤثرة منهم يتصف بالعالنية . 
ـيـز ب الـرأي الـعـام و الـرأي الـشـخـصي الـذي يـكونه  وهـنـا يـجب أن 
ا يكون فوضوي أو مائل الفرد لنفسه بعيدا عن آراء اجلماعة .والذي ر
ان أو إلى جـهة وفئة لها أغراضها اخلاصة سواء كانت وصلت إلى البر

بقيت خارجه معارضة لها نواياها  ومصاحلها 
 أن مـا يعـنيـنا هو الـرأي العـام والذي يـجب أن تهـتم به احلكـومات على
طالب اجلمهور مـختلف توجهاتها كما قلنا ورأي حكوماتنا واستجابتها 
الـذي ظل يـنـتـظـر عـلى مـدى سـنـوات قـرارات نـابـعـة من مـصـلـحـته وفي
ـطـلــوبـة في الـتـنــمـيـة والـبــنـاء االقـتـصـادي ــلـحـة ا مـخـتـلف الــقـضـايـا ا
ـعاشي  ومـحـاربة ـستـوى ا واخلـدمي في الـصحـة والـتعـلـيم وحتسـ ا
ـصـالح الـفــسـاد واحلـفـاظ عــلى ثـرواته من عــبث الـعــابـثـ وأصـحــاب ا
الـضيـقـة الذيـن ابتـعـدوا كل البـعـيد عن مـصـالح اجلمـهـور وتطـلـعاته .إن
احلـكـومـة الـتي تــهـتم بـرأي الـنـاس تـكـون دائـمــا مـيـالـة إلى االسـتـئـنـاس
بـاراءهم ويبـدو أن التوجـهات األخـيرة لـلحكـومة الـعراقيـة لقـيت استـجابة
وقـبــول من قــبل اجلـمــهــور  وأصـبح واجــبـا االســتــمـرار بــهـذا الــتـوجه
وتـعـمـيـقه في إجــراءات أكـثـر عـمـقـا في إدارة الـدولـة وكـشف الـفـاسـدين
اضـية .إنـنا وبـناء الـثقـة مع اجلمـهور الـتي فـقدت عـلى مدار الـسنـوات ا
كـبــلــد بـحــاجــة إلى قــرارات تـنــقــذ اقـتــصــادنــا من الـضــيــاع وأول هـذه
اخلـطوات هو كشف الرؤوس الـفاسدة التي عـبثت باقتصـاد البلد وبددت
أمـواله في مشاريع وهميـة لن حتقق للناس ما يـريدونه وظلت احلكومات
الـتي تعاقـبت على حكم الـعراق منذ  2003تـطلق الوعـود دون أن يتلمس
ـواطن أي منجـز واضح ودليـلنا بـذلك ما يعـانيه الـبلد من ضـائقة مـالية ا
ـواطن ومـحـنـة وبـاء كـورونـا الـتي كـشـفت ضـعف ألـقت بـظاللـهـا عـلـى ا
ـؤسساتنا الصحيـة باعتراف أهل االختصاص وشكواهم الـبنية التحتية 

من رتابة وضعف اإلمكانيات في مواجهة الوباء . 
 إنـنا بـحاجـة إلى تـفعـيل دور الرأي الـعام واالسـتمـاع آلراء النـاس بدون
أي حـساسـيـة  فالـعراق  بـلـد اجلمـيع والـكل حريص عـلى بـنائه وتـقدمه
واالستـماع لألصـوات الصادقـة النـاصحة وتـخليـصه من عبث الـعابـث 
وإعـادة األمور إلى الـساعـيـة إلى تخـلـيص البـلد من كـل حيـتان الـفـساد 
نـافذ ـعامل وإصـدار الـقرارات الـتي تسـيـطر عـلى ا نـصابـها وتـشـغيل ا
ـطارات وتـثويـر الـقطـاع الزراعي ورعـاية الـقطـاع اخلاص وا احلـدودية 
نـصيحـة من الراي العـام يجب ان تعـمل بها احلـكومة مـنطلـقة من سماع
ـساند الجراءات راي الـتاس وتفاعـلها مع االفكـار  التي يتبـناه اجملتمع ا
الـدولة .نقول هنا ألم تكون هذه مطالب للرأي العام واالستماع له يخلص

الـبلد من آفة الفساد التي تسببت في إنهاك وضع العراق
اقـتصـاديا?احلواب نـعم انهـا مطالب الـعامـة من الناس
ا ساهمـة في اتخاذ القرارات  والـتي حترص على ا

يعزز العالقة ب الراي العام وصاحب القرار .

دة ال وينشئون مركزا صحيا بسيطا في مدينتهم من  50 سريرا للمصاب بفايروس كورونا و œU³—…∫ شابان من مدينة النعمانية يجمعان مبلغا من ا

بلغ بسط جدا ال يتجاوز  50 مليون إجناز 10 ايام و
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  اكــتب لك هـذه الـرســالـة الـتي ال اعــرف كـيف ابـدأهـا,فـانت صـغـيـر
ـرارة فـقـدان والـدك رحـمه الـلـه.وال يـوجـد هـنـاك حـزن يـفوق تـشـعـر 

حزن االبن الصغير ان مات ابوه.
  اريد ان اكتب شيـئا تفهمه.واظـن انك ستفهم جيـدا هذه الرسالة.ان
احلزن ياولدي يوحد الـبشر احيانا,ويقرب ب االعمـار ايضا.وها انا
اواسيك,واخـفف من حــزنك الـذي يـشـبه اكـتب لك وكــأني صـديق لك,

جبال ثقيال.
  ولدي فيصل:

ا ستحس بفـراغ كبير االن.ستـظل ترى وجه ابيك في كل مكان    ر
من الـبيـيت.وستـسمع صـوته حتى وانت نـائم.واحيـانا قـد تصـحو الن
صــوت ابــيك يــنــاديك فال تــراه قــربك.كـل هـذا يــحــصـل الن االطــفـال
يحبـون العالم عـلى طريقـتهم البـريئة.فـاجعل من حبك البـيك سببا كي

يفخر بك.ويبتسم وهو هناك قائال:لقد نفذ ولدي فيصل وصيتي له.
   صغيري العزيز:

  بعد سنوات قلـيلة حفظك الله سـتكون صورة من ابيك رحمه الله.لن
تشـبهه في كل شـيء.ستكـون مثـله في تواضـعه وبسـاطته,وحبه لـعمل
ــيــراث االخالقي الــذي تــركه ابــوك احــمـد اخلـيــر.هــذه هي اســرار ا

راضي لك.
ـيراث هـو مـا عـاش االب من اجـله  ثم انـتـقل اليـك.في داخلك   سـر ا
ياولدي فـيصل يوجـد احمد راضي صـغير دعه يـكبر مـعك ناقال اليك
اجمل زهـور روحه.دع زهور اخالق ابـيك الرائع تـنمـو في قلـبك.دعها
تـتـفـتح الن اجلــمـيع يـنـتـظــرون مـنك امـتـدادا جــمـيال من والـدك الـذي

احببناه جميعا.
  انت بذرة في حـقل االمل ال بد ان تـنمـو في صحـراء حيـاتنـا.تشجع
ياولـدي.ثابـر.ادرس تمـرن.وتخـيل دائمـا ان ابيك يـنظـر اليك من خالل

ستار العالم االخر بعيون فرحة وقلب راض.
  كن جديرا بابيك يافيصل.ايـاك ان تهدر ميراث روح ابيك واجتهاده
وحـبه لـوطــنه.حـافظ عــلى نـفـسك وعــنـدهـا ســتـجـد انك صــرت قـريـبـا

منه,حتس به ويحس بك.
ن نـحب.انا ـوت قاسـيـا جدا النه يـحـرمنـا   احـيـانا يـاولـدي يكـون ا
اتفق معك,واعرف ماذا تعـاني.لكن ما تبـقى لك هو شيء ثم جدا ال
ــال.واول ثـروتك هي حـب الـنـاس لـك وكـأنك جــئت في الـوقت يــقـدر 

ناسب لتحمل لنا بعض العزاء واالمل. ا
 لن تكـون وحدك ابدا.فـهذه احليـاة قاسيـة لكنـها تعطـينا في كـثير من

االوقات امال ال يكسره االلم او احلزن.
 هل كنت احتدث بعفوية معك.اتـمنى ذلك.لكني اتمنى ايضا ان تصل
كلـماتنـا كلهـا اليك ياولـدي لتتـحول ليـلة االرق التي تـعيشـها الى فرح

بريء.
  ننتـظر قدومك عـلى احر من اجلـمر..ننـتظر عودة
ــانه ويــقــيــنه فــيك.عــنــدهـا اسـرار روح ابــيك وا

سنحصل على التعويض اجلميل.
  الرحمة البيك ولنا جميعا. 
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اء والـصابون  عشـرين ثانـية هي أقل مـدة لكي تـغسل فـيهـا يديك بـا
هذه هي وصفة األطـباء للقـضاء على هذا الـوباء اللعـ الذي قد يعلق

على يديك .
الـكـثـيـرين لم يـكـتـفـوا بــإتـخـاذ هـذه اخلـطـوة  وبـسـبب خـوفـهم بـاتـوا
يستـحموا ويـنظفوا جـسدهم بالـكامل وثيابـهم أيضا عـند عودتهم إلى
ــكـان قــريب وهم مــرتـدين الــكـمــامـة الـبــيت حــتى لـو كــان خـروجــهم 

والقفازات الطبية على أيديهم أيضا وليس فيها اختالط .
مع وصـول حالـة احلظـر واالنغالق لـعدة أشـهر  فـأنا أشـهد مـعدالت
يا  لكن دول الشرق األوسط وهو أمر يـاه عا مرتفعة في إستهالك ا
ـياه ـياه  ولـوال تـنقـيـة وحتـليـة ا ال يـخـفى علـى أحد تـعـاني من شح ا
ـتـبـعـة مـنـذ وقت طـويل لـكـنـا من الـدول الـتـي تـعانـي اجلـفـاف احلاد ا
ـشاريع عـمالقة لـلتنـقيـة والتحـليـة فكرة القـاتل  كمـا أن فكـرة البدأ 
فـاشـلـة ألن الـعالم بـأسـره مـتـوقف عن الـصنـاعـة فـكـيف سـوف جنلب
معدات ومكائن التنقية الضخمة والثقيلة لكي يتم تركيبها وتشغيلها.
احلل بإعتقادي يـأتي من أطباءنا فعبـر رسائل التوعية الـتي يقدمونها
وأنا هنا ال أحتدث عن غسل اليدين ياه  بإمكانهم الدعوة لعدم هدر ا
لعـشرين ثانـية فـهذا ليس هـدر بل أحتدث عن اإلكـثار من االستـحمام

لسبب أو لدون سبب 
أيــضــا عــلـــيــنــا أن نــوعي اجلـــمــيع بــأن احلــظــر
ومـع هـذا واالنـغـالق قــد يـســتــمــر لــوقت طــويل 
ـعدل مـن االستـهالك فـأننـا بـكل تأكـيـد مقـبـل ا

على كارثة مائية ال محالة .

لندن
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عذراً أحـمـد شوقي فـفي وقتك كـانت األخالق مـا بقـيت واليـوم حلت
محلها األموال والدنانير ولم تبقَ اخالق إال في بيتك الشعري وعند
ا اقل فبعد ان القليل من الناس قد يصـلون إلعداد األصابع او ر
ـبـاد وسـائل احـتـرامٍ وتـقـديـرٍ لـنـا من قـبلِ كـانت األخـالق والـقـيم وا
ـوازين مــنـقـلــبـة عــلى عـقبٍ تــغـيـرت اآلخـرين الــيـوم إخــتـلـفـت كل ا
ـقابل من األموال لِـتصبح لك ا العـادات أجمعـها لـتحل محـلها مـا 
ــنـزلـة الــرفـيــعـة وحـتى هي الـتي جتــلب لك اإلحـتــرام والـتــقـديـر وا
ـنزلة الـرفيعة احملبـة من قبل النـاس. إحتلت الـنقود في هـذا الزمان ا
والـســامـيـة بــعـد ان كـانـت ال تـسـاوي شــيـئـاً وال تــقـدر أبـداً فــالـيـوم
تحـكمة بكل شيء فاإلنـسان الفقير أصبحت هي اآلمرة والنـاهية وا
ـال مقدر فـتقـر لهـا ال يحـترمه وال يـحبه وال يـقدره احـد وصاحب ا ا
ومـرغوب من قـبل اجلمـيع بغض الـنـظر عن صـفاته الـسيـئة والـفاظه
الــبـذيـئـة بل وحـتى صــلـته مع ربه دام انه غـنــيـاً ال يـهم مـا لـديه من
جلسه في الدواوين جوانب رديئة خـفية كانت ام ظـاهرة ويحتفـظ 
ويــنـادى بـ (الـشــيخ فالن) في بــعض األحـيـان او األســتـاذ فالن رغم
عدم امتالكه حديث الشيوخ او شهادة األستاذ. تباً لهكذا زمان غيّر
ـاذجاً يـقـتـدي بهـا الـضعـفـاء وجعل الـنـفوس وصَـنَعَ من الـتـافهـ 
ـتـفـيــهـقـ مــكـانـة عـالــيـة فـقط إلمـتـالكـهم الـثـروات لـلــمـتـشـدقــ وا
صير ومستقبل شعب كامل ناصب عُلى ويتحـكم  وبعضهم وصل 
بـالـغـة وتعـظـيم االشـياء وهـو دون اخالقٍ وصل مـنـصبه بـالـكـذب وا
الـبــسـيـطــة لـيـصـنـع لـنـفــسه تـاريـخــاً كـبـيــراً اسـاسهُ اخلـداع وغش
اآلخـرين كـالـسـاحـر حـ يـخـدعـنا ويـخـدع انـظـارنـا لـكي نـصـدق ما
يفعل وتبدوا لنـا افعاله حقيقـية. لكن (لو خليت قلـبت) كما ذكر اهلنا
في أمـثـالـهم الـشــعـبـيـة فـقـد بــقي الـقـلـيل الـذين
حـــافــظــوا عــلى أخـالقــهم وأورثــوهــا إلوالدهم
لكنـهم مضطـهدين من قبل اجلـميع ليس لذنب

بل حلسن أخالقهم وسلوكهم.

صفـقـة لكن أعـتقـد أنـني سألـتقي
ـــا فــقط ظـــريف عــلـى انــفــراد. ر
مصافـحة". بـولتون حـاول اإلقناع
بعدم القيام بهذه اخلطوة لكنه لم

ينجح. 
ويـقـول بـولـتـون إنه انـتـظـر لـعـدة
سـاعات لـيـسـمع أن تـرامب الـتقى

ظريف لكن ذلك لم يحدث.
في الـصـبــاح حتـقق بـولـتـون من
ــكــتب مــولــفــاني الــذي رئــيـس ا
أخــبــره أنه ال يــعــرف مــا إذا كــان
ترامـب قد الـتـقى بـظريف. وأرسل
بــولــتــون بـريــداً إلــكـتــرونــيـاً إلى
بومـبيو يـقول إنه ال يـعرف ما إذا
كان هـنـاك اجتـماع لـكـنه لم ينـكر
ـة هـاتفـيـة بـ ترامب وجـود مكـا

وظريف.
بــولــتــون كــتب لــبــومــبــيــو أنه ال
يــسـتـبــعـد إمـكــانـيـة أن يــكـون قـد
حـصل اجتـمـاع بـ منـوتـش أو
كوشنـير وب ظـريف على هامش
الـقـمــة. وبـهـذا اخلـصـوص يـقـول
بـولـتــون "هـذه الـنـظـريـة ضـغـطت
ـــــســــؤولــــ وأقـــــلــــقت كـــــبــــار ا

اإلسرائيلي وأغضبت بومبيو".

مــكـــتب الــرئـــاســة مـــولــفـــاني إبالغ
تـرامـب بـالـهــجـوم اإلسـرائــيـلي عـلى
سـوريـا. وكـتب بـولتـون أنه رداً عـلى
ذلك أخبره مولـفاني أن ترامب يريد
أن يــلــتــقـي وزيــر اخلــزانـــة ســتــيف
منوش مع ظـريف وأن كوشنر كان
ـــوضـــوع بـــخـــصـــوص في صـــلب ا

إمكانية االجتماع مع ظريف.
في النهـاية جنح بـولتون بـاحلصول

على وقت إلبالغ ترامب.
تـرامب سأل بـولـتـون إذا كان يـعـتـقد
أن االجــتــمــاع مع ظــريـف هــو فــكـرة
جــيـدة بــولـتــون أجـاب فـوراً بــشـكل
ســلــبي وأكــد أنه لــيس هــذا الــوقت
لــــلــــتــــخــــفـــيـف من الــــضــــغط عــــلى

 . اإليراني
وكــتب بــولــتــون أيــضــاً أن الـرئــيس
سأل كـوشنيـر ومولـفاني ما رأيـهما.
وبحسب بولتون كوشنير أجاب أنه
مع الــــلــــقــــاء وأشـــار أنـه ال يــــوجـــد
لتـرامب ما يخـسره من االجـتماع مع

ظريف.
ويـكــتب بـولـتـون أنه فــجـأة انـتـفض
تـــرامـب قــائـالً "أنـــا ال أعــتـــزم مـــنح
ـــا ال تـــوجــد اإليـــرانـــيــ شـيء طـــا

لــرئـــيس احلـــكــومـــة أنه ســيـــحــاول
مـعـاجلـة األمـر.  ويـروي بـولتـون أنه
ـــوجــــود فـــيه وصل الى الــــطـــابـق ا
ترامب في الفندق الـفرنسي واجتمع
هــنــاك مع مــســتــشـار الــرئــيس ومع

رئيس مكتبه مايك مولفاني.
ـة هاتـفـية كـوشـنيـر كـان يـجري مـكـا
ــتـــحــدة في مع ســفـــيــر الـــواليــات ا
"إســرائــيـل" ديــفــيــد فــريــدمــان الـذي
اتـصل إلــيه أيـضـاً نـتــنـيـاهـو وطـلب

التحدث مع الرئيس. 
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هــنــا كــتـب بــولـتــون األمــر الــتــالي:"
كـوشنـيـر قال لـفـريدمـان إنه ال يـنوي
الـســمــاح لــنـتــنــيـاهــو الــتــحـدث مع
الـرئــيس. عـنــدمـا قـطـع احملـادثـة مع
فــريــدمــان أوضح لي كــوشــنـيــر أنه
كـبح محـاولة نـتـنيـاهـو التـحدث إلى
تـرامب وأنه أوقف مـحـاولـة سـابـقـة
لــنـتـنـيــاهـو لـلـتــحـدث مع تـرامب في
وقـت ســـابق مـن ذلك الــــيـــوم ألنه ال
ـناسب لزعيم أجنبي يعتقد أنه من ا
ـن يــــجب أن أن يــــخــــبـــــر تــــرامب 

يتحدث معه ومن ال يجب عليه".
ويضيف بولتون أنه طلب من رئيس

ـقابل نـتنـيـاهو وسـفـير "إسـرائيل" ا
في واشــــنـــــطن رون درمـــــر اتــــصال
مــبـاشــرة بـبـولــتـون الــذي لم يـجب
ة وقال لـبومبـيو أن ينقل كـا على ا

الوصول فجأة إلى الـقمة في فرنسا
وبومبيو لم يكن يعلم بذلك.

يـــقــول بــولــتـــون إن تــرامب كــان في
جـــلــســـة مع بـــاقي قــادة  ?G7وهــو
أدخـل له ورقـــة مـع مـــعـــلـــومـــات عن

حضور محتمل لظريف إلى القمة.
وتلقى بـولتون بطـاقة علـيها رد كتب
فـيهـا أن تـرامب كـان يـعـلم أن ظريف
في طـريــقه إلى الـقــمـة وأن مـاكـرون
عـرض اجلــمع بــيــنــهــمــا. مــســاعـدة
بولتون كـتبت له على ورقة أرسـلتها
ــــــــداوالت أن له مـن داخـل غـــــــــرف ا
"الـرئـيس بــالـتـأكـيـد يـريـد فـعل ذلك".
بــولـــتــون يــروي أنه صُــدم وبــدأ في
االسـتـعداد لـالستـقـالـة في حـال عـقد

هذا اللقاء. 
بــعـد وقـت قــصــيــر تـلــقـى بــولــتـون
رسالة أخرى عـبر البريـد االلكتروني
من بـومـبــيـو يـقـول له إن نـتـنـيـاهـو
اتصل به مـرة أخرى. وكـتب بولـتون
أن نــتـنــيـاهــو سـمع إنه يــتم االعـداد
لـــلــقــاء بــ تــرامـب وظــريف وطــلب

ة ترامب فوراً.  مكا
بـولتـون قـال لبـومـبـيو إنه سـيـحاول
ـة لـصالح نـتـنيـاهو. في تـنظـيم مـكا

أكــد مـــســـتـــشــار األمـن الــقـــومي
الـــســـابق جــــون بـــولـــتـــون في
كـــتــــابه أن رئــــيس احلــــكــــومـــة
اإلسرائـيـليـة بنـيامـ نتـنيـاهو
حــاول طــوال ســاعــات الــتــحــدث
هاتفياً مع ترامب الطلب منه عدم
االجـــتـــمــاع مع وزيـــر خــارجـــيــة
إيـران مــحـمـد جــواد ظـريف عـلى
هـامس قـمة  G7في فـرنـسـا لكن
ة الهاتفية. كا الرئيس لم يقبل ا
ويدعي بـولتون في كـتابه أنه من
منع إجراء احملادثة الـهاتفية ب
نـتـنيـاهـو وتـرامب كان مـسـتـشار
الــــرئـــــيس األمــــيـــــركي جــــاريــــد

كوشنير.
وكـــتب بـــولـــتـــون إنه في  25من
شهر آب خالل القـمة في فرنسا
تلـقى رسـالة الـكتـرونيـة من وزير
اخلارجية مايك بومبيو الذي قال
له إن نـتنـيـاهو اتـصل به وأبـلغه
بـالـهـجوم اإلسـرائـيـلي الـذي نـفذ
ــاضــيــة ضــد أهــداف الــلــيــلــة ا

إيرانية في سوريا.
بولـتون أبلغ بـومبـيو أنه وصلت
إلـيه أخـبـار أن ظـريف عـلى وشك
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 رفض قــاض في نـيــويـورك امس
اخلـمـيس مـنع نـشـر كـتـاب البـنـة
شقـيق دونـالـد ترامب تـصـفه فيه
بـــأنه "أخـــطــر رجـل في الـــعــالم"
لكـنه "يـلقي الـضـوء على الـتاريخ
" لعـائلة الـرئيس األميركي القا
ـقرر كـمـا قـالت دار الـنـشـر.ومن ا
أن يصـدر كـتاب مـاري ترامب في
نـهـايـة تــمـوز/يـولـيـو قـبل ثالثـة
أشـــهــر فــقـط من خــوض عـــمــهــا
االنـــتــخــابـــات لــواليــة رئـــاســيــة
ثــانــيـــة.وطــلب شــقــيق الــرئــيس
روبـرت تـرامب هـذا األسـبـوع من
مـحكـمـة في كـوينـز في نـيـويورك
مـنع نــشـر كـتـاب "كــثـيـر جـدا وال

يكفي ابدا: كيف خلقت عائلتي أخطر
رجل في العالم".واتهم روبرت ترامب
ماري بانتهاك اتفاق سرية وقعته في
 2001بـعدمـا قـامت احملكـمـة نفـسـها
بـتـسـوية نـزاع حـول مـلـكـيـة عـقارات
لـفـريـد تــرامب والـد دونـالـد وروبـرت
وفـريــد االبن والـد مــاري الـذي تـوفي
عام .1981وتروي مـاري البـالغة 55
عـامـا في كـتـابـها الـذي يـقع في 240
صــفــحــة خـــفــايــا أجــواء "الـــعــائــلــة
ـسـمـومــة" كـمـا شـهـدتـهـا في مـنـزل ا
جــديـــهــا وفـق الــنـــاشـــر "ســيـــمــون
وشـوســتـر". وقــال الـنــاشـر إن مـاري
تـــصف "صــدمـــات وعالقـــات مــدمــرة
وخــلـــيــطـــا مـــأســاويـــا من اإلهـــمــال
واالسـاءة".وأضــاف أن مــاري تـرامب

الطـبيـبة الـنفـسيـة هي "الوحـيدة من
ستعدة لقول احلقيقة عائلة ترامب ا
حـول واحـدة من أقـوى العـائالت في
الــعــالم وأكــثــرهـا اضــطــرابــا".وذكـر
مـوقع "ديـلي بـيـست" في وقت سـابق
هـذا الـشهـر أن الـكـتـاب سـيـكشف أن
مـاري تـرامب كانـت مصـدر الـتـقـارير
الــتي نـشـرتــهـا صـحــيـفـة نــيـويـورك
الـية لـلرئيس ـز حول الشـؤون ا تا
تـرامب ودفـعه الـقـلـيل من الـضـرائب
توجبة علـيه على مدى عقود.وأبلغ ا
ــــاضي مــــوقع تــــرامـب األســـبــــوع ا
"أكسيوس" عن اتـفاق مبرم مع ماري
نعها من الكشف عن أسرار ترامب 
العـائلة. وقـال "هي غيـر مخولـة نشر
كتاب". واضاف "عـندما تـوصلنا الى

تــســويـة مــعــهـا ومع شــقــيـقــهـا (...)
وقّـــعت هي (...) عـــلى اتــفـــاق بــعــدم
االفـصـاح".لـكن الـقـاضي في مـحـكـمـة
كــويــنـــز قــال إن مــحـــكــمــتـه لــيــست
صـاحـبـة اخـتـصـاص في إصـدار أمر
ـنع نـشــر الـكـتـاب.وأعـرب قـضــائي 
تيـد بطـرس محامي مـاري ترامب في
بـيـان عن أملـه بأن يـكـون هـذا الـقرار
ـطاف في هذه القـضية. وقال نهاية ا
ـوقـراطـيـة تـزدهـر بـالـتـبادل إن "الـد
احلـر لألفــكـار فال هــذه احملـكـمـة وال
أي مــحـكـمــة أخـرى لـديــهـا الـســلـطـة

النتهاك الدستور" األميركي.
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فيـما قالت قـناة شـوتا إن مـسلسال
تـلفـزيـونيـا عن الـصدام بـ الـرئيس
األمريكي دونالد ترامب ومدير مكتب
الــتـــحــقـــيـــقــات االحتـــادي الـــســابق
جيمس كومي بشأن التدخل الروسي
في انــتــخــابــات  2016ســيـذاع قــبل
توجـه األمريـكـي لإلدالء بـأصـواتهم
في انـتـخـابات الـرئـاسـة في نـوفـمـبر
ـبدئي ـوعـد ا تـشريـن الثـاني.وكـان ا
اضي لـعرض الذي حتـدد األسبـوع ا
ــسـلــسل الـقــصـيــر (ذا كـومي رول) ا
الــذي يــوصف بــأنه (روايــة من وراء
ضـطربة تـاريخيا الستـار لألحداث ا
التي حتيط بـانتخـابات الرئـاسة عام
 2016ومـــا أعـــقـــبـــهـــا) هـــو أواخـــر
تشرين الثـاني.ويسعى تـرامب للفوز
بـفـتـرة واليــة ثـانـيـة في االنـتـخـابـات
التي ستجـرى في الثالث من نـوفمبر
تـشــرين الـثـانـي.لـكن مـتــحـدثـا بـاسم
قــنـاة شــوتـا الــفـضــائـيــة قـال يـوم
الــثـالثــاء (ســنـعــلـن عــدة تــغــيــيـرات
جلدول بـرامـجنـا ومـسلـسل ذا كومي
رول سيـعـرض قبل االنـتـخابـات على
األرجح). ولـم تــقــدم قــنــاة شــوتــا

وهي إحدى وحدات مجموعة فياكوم
سي.بي.إس اإلعالمية سببا للتغيير
لكـنه جـاء في أعـقاب بـيـان صادر عن
كــومي وحــديث مــعــد الــبــرنــامج عن
شعـوره بخـيبة األمل.وقـال كومي في
ـز (ال بـيـان لـصـحـيـفـة نـيـويـورك تـا
ــــاذا تــــؤخـــــر سي.بي.إس أتــــفــــهـم 
مـســلـسال عن أحـداث جــاريـة مـهـمـة
وأتـمـنى أن تـتـاح لـلـشـعب األمـريـكي
شاهدته قريبا). وأدت إقالة الفرصة 
ترامب لكومي عام  2017إلى حتقيق
بـشأن تـدخل روسـيـا في االنتـخـابات
اســتــمـر  22شــهــرا وأجـراه احملــقق

اخلاص روبرت مولر.
 ووثق مـولـر الــعـديـد من االتـصـاالت
بــ شــخــصـيــات في حــمــلــة تـرامب
االنتخابية ومـوسكو لكنه لم يتوصل
إلى أدلـــة كــافــيــة عــلى وجــود تــآمــر
ـسلـسل جـنـائي.وقـالت شـوتـا إن ا
ـكـون من جـزأين ومن الـتـلـفـزيـوني ا
بـطـولـة جــيف دانـيـالـز الـذي يـجـسـد
ـمـثل األيـرلـندي شـخـصـيـة كـومي وا
بــرنــدان جـــلــيــســون في دور تــرامب
يــســتــنــد إلى كــتــاب كــومي األفــضل
مبيـعا (إيه هـاير لويـاليتي) أي (والء
أســـمى إلى جـــانب مــقـــابالت أخــرى
استـمرت ألكـثر من عـام.واعتـذر بيلي
راي مـعد الـبـرنامج ومـخـرجه لـفريق
سلسل في العمل عن توقيت عرض ا
رسـالـة بالـبـريـد اإللـكـتـروني حـصلت
ـز عــلــيـهــا صـحــيـفــة نـيــويـورك تــا
ومــــوقـع ديـــداليـن اإللـــكــــتــــروني في
هــــولـــــيــــوود فـي وقت ســـــابق يــــوم
الثالثاء). وقال بيلي في رسالته (كنا
نـتـمـنـى جـمـيـعـا عـرض هـذه الـقـصـة
أمام الشعب األمـريكي قبل شهور من

االنتخابات القادمة).
ــانــيـا يــتم الــيــذ لك  ألول مــرة في أ

إعــداد مــســلــسل تــلــفــزيــوني عن
االســـتــخــبــارات الــوطــنــيــة بــعــد
االنـتاجـات الـنـاجـحة لـهـذا الـنوع
سلسالت ومن أبرزها "بورو من ا
دي لـــــيـــــجـــــانــــد" فـي فـــــرنـــــســــا
24" و"هـــــــــــــــــــــومــالنــــــــــــــــــــد" و"
االمـيركـيـان.وقالـت شركـة االنـتاج
سؤولة عن هذا "اريانا كرامبيه" ا
ــشــروع اجلــمـعــة "حــتى اآلن لم ا
يـتـكــلم أي مـسـلــسل عن كـوالـيس
أجـهـزة االسـتــخـبـارت اخلـارجـيـة
انية (بي ان دي)".ولكتابة هذا اال
ـــســـلــــسل اســـتـــعــــ بـــكـــاتب ا
ـــانـي مـــارتن الـــســــيـــنــــاريــــو األ
ـــعـــروف بـــأفالم عن راوهـــاوس ا
الهـجوم الدمـوي لفـرقة كـوماندوز
فلسطيـنية على جنـاح الرياضي
اإلسرائـيلـي خالل دورة األلـعاب
بية للعام  1972في ميونيخ األو
واجلـســر اجلـوي لــلـحـلــفـاء فـوق
برل في العام .1948وسيتناول
ـــســـتـــجـــدات ـــســـلـــسل آخـــر ا ا
احلــاصــلــة والــتــغـيــرات عــلى كل
األصــعــدة.وقــال الــكـاتـب "الـعــالم
ـــانـــيــا يــتـــغـــيـــر". واضــاف أن "أ
الــعـــالـــقــة بـــ تـــرامب وبـــوتــ
ـتـنــامـيـة في أوروبـا والـقــومـيـة ا
ـانيا والتهـديد اإلرهـابي تكافح أ
من أجل العـثـور على مـكان جـديد
على رقـعة الشـطرجن هـذه ويهدف
ـســلـسل إلى إظـهــار مـعـنى هـذا ا
الوضع اجليوسياسي اجلديد من
أجل أمن الــبـالد".ووفــقــا لــشــركـة
اإلنــتــاج وكــمــا كــانت احلــال مع
"بــورو دي لـيــجــانـد" خــصــوصـا
تمـكن الـكـتاب من إجـراء "سـاعات
ـــقــابالت" مع أشـــخــاص من من ا

كتب. ا
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اتخذ الرئيس الـسوري بشار االسد
قراراً بـإعالن موازنة سـوريا بقـيمة
ئة  9 مليارات دوالر بعجز صفر با
بعـد ان ألغى كل الـدعم عن الـطح
والكهرباء والبنزين وألول مرة يتم
اإلعالن عـن مـوازنـة سـوريــا بـعـجـز
ـواطـنـ ـئـة طـالـبـاً من ا صـفــر بـا
حتـمل الــصــعـوبــات كي ال تــسـدين
ســـوريـــا أي دوالر من اخلـــارج. في
ـالـيـة ذات الــوقت صـدر عن وزيــر ا
الـسـوري مـراسـيم تـتـعـلـق بـإصدار
ـوازنـة بـقـيـمـة  9 مـلـيـارات دوالر ا
مع عــجـز صـفـر ودون أي اسـتـدانـة
الية وفي ذات الوقت اصدر وزيـر ا
بناءً عـلى توجيهـات الرئيس األسد
بــدفع كل ديــون سـوريـا اخلــارجـيـة
وهي  23 ملـيـار دوالر وبذلك تـكون
سوريـا قـد خرجت من احلـرب بدين
صفـر و التسـديد لروسـيا وايران
والـــعـــراق و 11 دولــــة لـــهم ديـــون
صـغـيـرة وهـكـذا لــيس عـلى الـدولـة
الـــــســـــوريـــــة أي ديـن خـــــارجي او
داخــلي عــكـس وضع لــيــنــان الــذي
عــلــيه  100 مــلــيــار دوالر وصــرف
 410 مــلــيـار دوالر خالل 31 ســنـة
موازنات السنوات الـ 31 دون بناء
البـنية التـحتيـة للبـنان. اضافة الى
ان عــجـــز مـــوازنـــة لـــبـــنـــان هــو 6
مـــلــــيـــارات دوالر فـي حـــ عــــجـــز
مـوازنـة ســوريـا هـو صــفـر بـعـد ان
قــرر الــرئـيـس األسـد رفع كـل الـدعم
ـواد وطــلب من الـشـعب عن كــافـة ا
الــســوري حتــمل الــصــعــوبــات الن
قرار اجلـمهـورية الـعربـية الـسورية
عــدم اســتـــدانــة دوالر واحــد وعــدم
حـــــصــــول اي ديـن خــــارجـي عــــلى

سوريا باي شكل من االشكال.? 
وفي أكبـر قرار بتـاريخ سوريا وفي
ســابـقــة لم حتــصل مــنــذ اســتـقالل
سـوريـا اعـطى الـرئـيس األسـد امـراً
ـالــيــة بـحــجــز األمـوال الى وزيــر ا
نقولة لـ  150 رجل نقولة وغير ا ا
اعمال ثروتهم تقارب الـ  275مليار
دوالر بتهمة الفساد منذ عام 2002

حــــتى عـــام  2016 وعــــلى رأســـهم
رامي مــخــلـوف ابـن خــال الـرئــيس
األســد الـتي وصــلت ثـروته الى 36
مـليـار دوالر.  وقيـمـة ثروة كل رجل
اعمال تتراوح ب  3مليارات دوالر

واجملموع هو  275مليار دوالر. 
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وســيـخـصص الــرئـيس األسـد هـذه
األمـوال إلعـمـارهـا الـتي تـبـلـغ كـلـفة
اعـمــار ســوريـا كــلــهـا  166مــلــيـار
دوالر مع افـضـل بـنـيـة حتـتـيـة عـبر
انشاء  6 معـامل كهـرباء و 3سدود
جــــــديــــــدة وفــــــتح اكــــــثــــــر من 18
ـدن إضـافـة اتـوسـتـراداً بـريـاً بـ ا
الـى شــبــكــة مــيـــاه الــشــفــة والــري
وشـبــكـة الــصــرف الـصــحي في كل
ســوريـــا إضـــافــة الى  12 مـــعــمالً
لتدويـر النفـايات بشـكل ال يعود في

ســـوريــا أي نـــفـــايــات خـــارج هــذه
عـامل كـذلك دعم الصـناعـة بقـيمة ا
 15مــــــــلـــــــيــــــــار دوالر في حــــــــلب
واحملـافـظـة كـلــهـا وتـخـصـيص 10
مــلــيـــارات لــقــطــاع الــزراعــة و 10
مـلــيـارات دوالر لـقــطـاع الـصــنـاعـة
و 10مــــلـــــيــــارات دوالر لـــــقــــطــــاع
اخلـدمــات وتــوسـيع مــطــار دمـشق
بــقــيــمــة  3 مــلــيــارات دوالر حــيث
كن سيتسع لـ 40 مليون سائح و
تـوسيـعه حـتى اتـساع  60 مـلـيون
سـائح بـ مـسـافـر وعـائـد. وسـيتم
حتويل  50 مـلــيـار دوالر من بـقـيـة
ثــروة رجـال االعــمـال الى احــتـيـاط
ــــركــــز الــــســــوري لــــيــــبــــدأ ضخ ا
الـــدوالرات وانــــزال ســـعـــر صـــرف
الـلـيرة من  800 لـيرة الى سـعـرها
الــطــبــيــعي وذلك يــحــتــاج الى 35

ــكـن بـــســـهـــولــة مـــلـــيـــار دوالر و
اســـتــعـــمــال  35 مـــلـــيــار دوالر من
ـصادرة الـتي قيـمتـها 50 األموال ا
مــــلـــــيــــار دوالر مـن أمــــوال رجــــال
االعمـال الذين اصـابهم الـفحش في
جــمـع الــثــروات وهم يـــشــكــلــون 3
ــئــة مـن الــشــعـب الــســوري مع بـــا
حـــاشــــيـــتـــهـم وابـــرزهـم ابن خـــال
الرئـيس رامي مخلـوف الذي حصل
عـــلى ثــروة  36 مـــلـــيــار دوالر و
مصـادرتها جـميـعاً باسـتثنـاء قصر
فـي الالذقـــيــــة تـــرك لـه ومـــصـــادرة
منازله في دمشق وإبقاء منزل كبير
له فـي الـعاصـمـة كـمـا حلق شـقـيـقه
الـعـمــيـد حــافظ مـخـلــوف مـصـادرة
أمـوال لم حتــدد لـكـنــهـا ذات قــيـمـة
كــبـيــرة ولم يــغــفـر الــرئــيس االسـد
ألبـــنــاء خـــاله ولم يـــســامح بـــشــأن

عــــلي احلــــلــــبي مــــحـــمــــد عــــمـــار
ن مـحـمد اجلـرودي مـحـمد عـبـد ا
كـركـة مـحـمـد لــبـيب مـحـمـد مـاهـر
السـعدي مـحمـد مطر مـحمـد معاد
كفـكجي مـحمـد معـربوني مـحمود
عـــجــان مـــروان بــريـك مــصـــطــفى
ضاهي معتز شنار معتز يبرودي
مـنهل الـبـدوي منـهل بـرازي مهـند
اخلــراط مــهـنــد تــركـمــاني مــهــنـد
نـعمـو مـوسى احلـنا مـوفق جـانا
نشأت االسعـد هاني شنيـكر هيثم
اخلـــضـــراء وائـل اخلـــيـــمـــر وائل
كـنــعـان وائل ونـوس وجـد واكـيم
وفـــيـق رســـتم ولـــيـــد داود ولـــيـــد
عـرنـيس ولـيـد عـلي يـاسـر فـالحة
ـصـري يـوسف جـاويش يـوسف ا
ـشــحـرة يـوسف جــوهــر يـونــان ا

أنس أحمد رمضان. 

واد الغذائية uÝ‚ ∫ متبضعون سوريون في سوق لبيع ا

ثـرواتــهم واعــادتــهـا الى اخلــزيــنـة
الـسـوريـة. امـا بـقـيـة رجـال االعـمال
الذين  حجز أموالـهم فهذه الئحة

أسمائهم:  
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هـزوان الـوز امـجد الـسـيـد بـشرى
سـلوم محـمد تـوفيق طـعمـه جمال
الـــبــــشـــاره كــــفـــاح احــــمـــد لـــؤي
الـشـمــاس مـازن حـبـويــاتي مـاهـر
قباقينو مـحمد ابو درويش محمد
ـن قـلــعـجي الـســمــادي مـحــمـد ا
مـحـمـد بـاسل حـيـدر مـحـمـد بـاسم
اجلابي محمد حسام شعار محمد
خير االبـلوح محـمد سعـيد صباح
ـعـمـوري مـحـمد محـمـد سـلـيـمان ا
سمير الدهـان محمد عارف االرغة
مــحـمــد عـبــد الــلـطــيف الـبــغـدادي
مـحـمد عـدنـان ابو الـعـباس مـحـمد

غالف الكتاب
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ـفـاجئ من باب يبـدو أن عام  2020 قـد اسـتهل أحـداثه لـدخـوله ا
ا الزالزل  و الفـيضانات والـبراك ..عالم الكوارث واألمـراض ور
ـفارقـات انـعكـست عـلى الواقع مـتنـاقض مـتسـارع األحـداث .هذه ا
في الـعــراق الـذي ال يـحـتـمل هـذه احملن. جـائـحـة.كـورونـا أتت عـلى
ـناعه.في كل اجلوانب .. ×× الـواقع التربوي العراق وهـو ضعيف ا
قبل وبعد  2020 يتـأرجح ب سيـاسات تربـويه تكـاد تكون بـدائية
والتـرتـقي إلى مــسـتـوى تـطــور الـعـالم في مــجـال الـتـعــلـيم احلـديث
ومـابـ تولي اشـخـاص يقـودون دفـة التـعـليم  بـالـعراق وهم لـيـسوا
ـا كـانت الـفـكره بـتـدمـيـر  الـواقع الـتـربوي لـيس عن (تـربـويـون)..ر
ـا بـتـعـمـد مع سـبق اإلصـرار و  الـتـرصد جـهل وبـدون قـصـد ..وإ
..وهـاهـو الـتـعـلـيم بـالـعراق مـهـدد بـاالنـهـيـار (أن لم يـكن قـد انـهار)
..فـسـاد وســوء اداره ..مـحـســوبـيه..مـحــاصـصه  ...الـرجـل الـغـيـر
كان الـتخصـصي..وخطط تربـويه عفا عـنها الزمن متخـصص في ا
.إخـطـار عـده رافـقت الـتـعـلـيم بــالـعـراق من بـنـايـات مـدرسـيه مـنـهـا
مـتهـالـكه.التسـتوعـب.إعداد الـتالميـذ وكـذلك (تربـويـون) وهم ليـسوا
ادي ـناصب والـكـسب ا تـربويـون.دخـلوا عـلى خط الـتعـلـيم همـهم ا
على حـسـاب تـطور الـتـعـليـم.علـمـا أن مـهنـة الـتـعلـيم لـيـست  وظـيفه
. والـيـوم.. كورونـا يـتـحكم بـاد ـا هي رساله عـمـيـقـة ا مـجـرده وإ
بـالــعـالم ..يــعـزل..يـحــظـر..بــحـجــر. كل زاويه في هـذا الــكـون ..في
العراق زاد الط بله . وأصبح الـط سيال وزبدا واجنرفت سمعة
التعليم وتراجعت نسب النـجاح في االمتحانات العامه ..وفساد في
عقول بعض الـطلبه.واقصـد هنا التـفكير في الـغش االمتحاني وهذا
ـراكــز االمــتــحــانـيـه من غش جــمــاعي احـرق مــاحـصـل فـعال فـي ا
االخضر بفـعلة اليايبس .نـتيجة لضـعف االجهزه التربـوية للتصدي
قـدور القائم على التعليم إيجاد لهذا النوع من الفساد ولم يعد 
حـلول مـقنـعه ..التـخبط واضح والـتصـريحـات متـناقـضة ..من يـقدم
احللول. في مـوضوع إجراء االمـتحانات وكـيفيـة إجراءها?..الكل ال
ــلـك احلل األمــثل..احلـــلــول جتــدهــا عـــلى صــفــحـــات الــتــواصل
ـسؤول تركـوا احلبل على الغـارب وال احد يعلم اال االجتماعي. .ا
الـــله. ولــكـي يــتــداركـــوا األمــر ..جلـــاؤا إلى االمـــتــحـــان عن طــريق
ـنـصـات االلـكـتـرونـيـة.  مع أن هـذا اإلجـراء يـحـتـاج إلـى إمـكـانات ا
وج في الكترونيه حديثه ..هل تنجح التكنولوجيا في العراق الذي 
سـتعصـية احلل "-..كورونـا.. هي القشه ـشاكل ا بحـر عميق من ا
الـتي فصـمت ظهـر بلـد بني عـلى الطـايفـيه..تقـاسمـوه بعـد أن غابت
ضمائرهم .ألنهم الينتمون لترابه ..جذورهم . خارج احلدود والئهم
للغريب. كورونا. .وبـاء سيجد له اخملتصـون الدواء سيزول.ولو بعد
..لكن العقـليه التي تتحـكم بالواقع التربـوي كيف نعاجلها.. هل ح
تزول بلقاح. .ال اعتقد هي ورم خـبيث أصاب اجلسد التربوي ال بد
من اســتــئــصــاله مـن اجلــذور ..احلل األمــثل هــو تــولي اشــخــاص
يقودون دفة التعليم بالعـراق وهم من رحم العمليه التربوية. ال يجب
ـثل حلـزبه بالـوزارة وهـمه الـوحيـد احلـصـول على عـلـيه ان يكـون 
تـصدين في العمليه فترض أن ا مكاسب ماديه ومناصـب ألبنائه. ا
التربوية قد عاشوا الواقع التربوي وعملوا في ثناياه وتعايشــــــــوا
مع الـطلـبه ..وزارة التـربـيه ليـست منـصـبا سـياسـيا فـحســــــــــــب
ا تخـصص تربوي وفني والـذي يقود العـمليه التـربوية يجب أن وإ
يـكون والءه لـلعـراق وليس   لـكتـلـته ...االيام بـينـنـــــــــا...كـورونا. .

سـوء االداره..الـفـسـاد ..الـتـبـعـيه..احملـاصـصه كـلـهـا
أمــــــراض ســــــنــــــجــــــد لــــــهــــــا في قــــــابـل االيـــــام
لــقـاحـا...يــقـتـلـعــهـا من جـذورهــا هي ومن يـعـيش

عليها. ويقتات منها
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بـتاريخ 2020/6/9 عـقـَّد مـجـلس الوزراء وأصـدر  قـراراً تـنـظـيـماً
لـتـنـفــيـذ ذلك الـقـرار بـرقم  27 لـسـنة 2020 وأصـدر  جـمـلـة من
الــقـرارات الــتي من شــأنــهـا مــعــاجلـة الــرواتب  لــبــعض الــشـرائح

ّر به البلد .  تماشياً مع الوضع اإلقتصادي  التي 
قررات  . من تلك ا

1. يوقف تـمويل الرواتب  الـتقـاعدية وأي  مـستحـقات مالـية أخرى
مقرر بـقانون مؤسـسة  السـجناء السـياسي رقم  4 لسنة 2006

عدل بالقاتون رقم  13لسنة  2013وإلشعار آخر.   ا
ــا  إيـقـاف في هـذا الــفـقـرة من الــقـرار  اليــعـني قــطع الـراتب  وإ

وااليقاف يختلف عن القطع ..
القطع يعني على سبيل الداوم  وبصورة نهائية .

. االيـقـاف تـعـني يـوجـد ضـرف  إسـتـثــنـائي مـبـرر لاليـقـاف وتـفـيـد
الية .  ا توفرت السيولة ا التوقيت وهذا يعني تطلق الرواتب حا

وأعتقد أن  قـرار مجلس الوزراء سـليم من هذا النـاحية  ألنه  أيقن
رور أنه اليستطيع إلـغاء العمل بحقـوق مشرع ضمن قانون دون ا

جلس النواب  عن طريق التشريع . 
الية وبأثر  رجعي . وهذا يعني تطلق متى توفرت السيولة ا

وكــذلك إضــافــة  كـلــمــة اإلشــعــار آخـر  وهــذا تــأكــيــدً أنه  يــطـلق
دة الزمنية . مستحقات بشكل مؤكد دون حتديد ا

ادة  10من القانون  رقم قررات التأكيـد على تنفيذ ا 2. من تلك ا
وحد رقم  26 لسنة 2019 قانون التعديل األول  لقانون التقاعد ا
ادة  الغت  النصوص القانونية  كافة  التي  9 لسنة 2014 هذا ا
تـسـمح اجلـمع بـ  راتـبـ بـاســتـثـنـاء  قـانـون مـؤسـسـة الـشـهـداء
وقـانـون مـؤسسـة الـسـجنـاء الـسـيـاسيـ  .وهـذا يـعني أن  ازدواج
الراتب  بـاقي كما كـان  بل إن  مجـلس الوزراء  بقـراره أكد  على
ـقـتـضى  الـقـانــون  فـلـو أطـلـعـنـا  عـلى  قـانـون مـؤسـسـة الـعـمل 
الـسـجـناء الـسـياسـيـ  فـإنه َ نـصوصه صـريـحـة وواضحـة وعـرفة
ادة  . 5 مـحتـجـزو رفـحاء : هم مـجـاهدو ـشمـول بـرفـحـاء  في ا ا
االنتفاضـة الشعبـانية عام  1991الذين اضطرتـهم ظروف البطش
مـلكة الـعربـية السـعودية الحقـة مغـادرة جمهـورية العـراق الى ا وا
ن غــادروا مـــعــهم والـــذين ولـــدوا داخل مــخـــيــمــات وعـــوائــلــهـم 
وثقة دولياً وضحايا االحتجاز وفقا للسجالت والبيانات الرسمية ا
حـلـبـجـة الـذين جلـئـوا الى اجلـمهـوريـة االسالمـيـة االيـرانـيـة بـسبب

قصفهم من قبل النظام البائد باالسلحة الكيمياوية.
ـادة  17تـاسـعـا : يـصـرف حملـتـجـزي وحـددة مـسـتـحـقـاتـهم  في ا
ـعـتـقل الـسـيـاسي رفـحـاء احلقـوق واالمـتـيـازات الـتي يـتـمـتع بـهـا ا
نصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة ا

السجناء السياسي رقم  4 لسنة  2006
ادة  17 اوالـ للـسـج والـسـجـ  الـسـيـاسي  بـيـنـة حقـوقه فـي ا
شـمـول باحـكام هـذا القـانـون راتب شهـري ال يقل عن الـسيـاسي ا
ـنـصـوص عـلـيه في ثـالثـة امـثـال احلـد االدنى لـلـراتب الـتــقـاعـدي ا
ـوحـد رقم 27 لـسـنـة  2006 وتـعـديالته او اي قـانــون الـتـقــاعـد ا

قانون يحل محله.
وهذا يعـني أن تعريف مـجلس الوزراء  لـلمشمـول برفـحاء التوجد

له أي  قيمة قانونية .
ألن  الـقاعـدة القـانـونيـة واضحـة وصريـحة عـنـدما عـرفة مـحتـجزي

رفحاء . 
×(وال اجتهاد  أمام مورد نص قانوني صريح )×

الـذي عــرف كل الـفــئـات وصالحـيــة مـجــلس الـوزراء  فــقط تـنــفـيـذ
وتنظيم ال أكثر.
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حول ما إذا كان الـتلوث جزءًا من
محاولة متعمدة لبدء جائحة.

"هل كــــان هــــذا مــــجــــرد إهــــمـــال
إجــرامي أم أنــهـا كــانت مـحــاولـة
ــيت بــاســتــخــدام إلثــارة وبــاء 
الــتـطـعـيم ضـد األنـفـلـونـزا لـنـشـر
رض - كـمـا حـدث مع الـتـطـعيم ا
ضــــد الــــتــــهــــاب الــــكــــبـــد  Bمع
الــلــقـــاحــات الــتي حتــتــوي عــلى
ـنـاعـة الـبـشـرية فـايـروس نقص ا
ــتــحـدة? - ثم دفع في الــواليـات ا
األمــوال مــقــابل الــلــقــاحــات ضـد
 H5N1الـتي تـطـورهـا بـاكـسـتر?
ــكن أن يـصــاب فــايـروس كــيف 
( (H5N1عـلى األرض بـلـقـاحـات
األنـفـلـونـزا الـعـاديـة? أال يـتـبـعون
حـتى االحـتـياطـات األسـاسـية في

شركات األدوية األمريكية? ".
حـــقـــيـــقـــة أن بـــاكـــســتـــر مـــزجت
فايروس  H5N1القاتل مع مزيج
مـن فــــايـــروســــات اإلنــــفـــلــــونـــزا
ــوســمــيـة  H3N2هــو ســتــارة ا
H5N1 لـلـتـمــويه. قـتل فـايـروس
فـرده مئـات األشخـاص  ولكنه
أقل حملًا في الهواء وأكثر تقييدًا
في سـهـولــة انـتـشـاره. ومع ذلك 
عـــنـــدمــا يـــقــتـــرن بـــفــايـــروســات
ــوســمــيــة  والـتي اإلنــفــلـونــزا ا
يـعرف اجلمـيع أنهـا فائـقة احلمل
في الـهــواء ويـسـهل انــتـشـارهـا 
يكـون الـتأثـيـر سالحًا بـيـولوجـيًا

قويًا وفائقًا وقاتلًا للغاية.
وكـمــا تـوضح مــقـالــة الـصــحـافـة
الــكـــنــديــة  "بـــيــنــمـــا ال يــصــيب
فــــايـــروس  H5N1األشــــخـــاص
بــــســـهـــولـــة  فـــإن فـــايـــروســـات
 H3N2تــــصـــــيــــبـــــهم. إذا كــــان
ـــزيج من شـــخـص مـــا تـــعــــرض 
االثـنـ قـد أصيـب في وقت واحد
مكن بكلتا الـساللت  لكان من ا
ــــثـــابــــة حـــاضــــنـــة أن يـــكــــون 
لـــفــــايـــروس هـــجــــ قـــادر عـــلى
االنتقال بسهولة إلى وب الناس

"
كن أن يكون هناك شك لذلك  ال 
في أن هذه كانت محاولة متعمدة
لــتــســلــيح فــايـروس  H5N1إلى
أقـــصى حـــد لـه وتـــوزيـــعه عـــبـــر
لقاحات األنفلـونزا التقليدية على

الـــســـكــان الـــذين ســـيــصـــيـــبــون
اآلخـــــرين بـــــعــــد ذلـك إلى درجــــة

رض جواً. مدمرة مع انتقال ا
تـنص مـقـالـة الـصـحـافـة الـكـنـديـة
عـــلى أن "عــمـــلــيــة اخلـــلط هــذه 
ـســمـاة إعـادة الـتــصـنـيف  هي ا
واحـــدة من طـــريـــقـــتـــ إلنـــشــاء
الــفـايــروسـات الــوبـائـيــة"  ولـكن
بـعـد ذلك تدّعي أنه ال يـوجـد دليل
عــلى أن هــذا هـو مــا كــان تـفــعـله
بــاكــســتــر  عـــلى الــرغم من عــدم
وجـــود تــفــســـيــر واضح لـــســبب
وجــــود عـــيــــنــــات من فــــايـــروس
إنـــفــلــونـــزا الــطـــيــور احلي لــدى
ــقـام بــاكــســتــر في مــقــرهــا فـي ا

األول.
ومع ذلك  لـلـتـأكيـد  فـإن اجلانب
الـرئيـسي في هذه الـقصـة هو أنه
ــســتــحــيل فــعـلــيًــا أن يــجـد من ا
فـايروس إنفـلونـزا الطيـور طريقه

إلى لقاح عن طريق "حادث".
وكـما يـشـير خـبـيـر الصـحـة مايك
ذهلة هي أنه لم آدمز  "اإلجابـة ا
Bax- اذا ا? ألن يكن هذا حادثًا. 
 ter Internationalتلتزم بشيء
يُـــــــســــــمى ) BSL3الـــــــسالمــــــة
ــســتــوى - (3 الــبــيـــولــوجــيـــة ا
مجـموعـة من بروتـوكوالت سالمة
اخملــتـبـر تــمـنـع انـتــقـال الــتـلـوث

للمواد"
كـمـا هــو مـوضح في ويـكـيـبـيـديـا
http://en.wikipedia.org/)

wiki/Biosaf…):
"يـتـلــقى الـعــامـلـون في اخملــتـبـر
تـدريـبـاً مـحدداً عـلـى التـعـامل مع
ـــســـبــبـــة لـألمــراض الـــعــوامـل ا
والـقاتـلة  ويـشرف عـليـهم علـماء
أكـفـاء لـديهم خـبـرة في الـعمل مع
هـذه العوامل. تـعتبـر هذه منـطقة
مــحــايــدة أو دافــئــة. تــتم جــمــيع
اإلجــراءات الـــتي تـــنــطـــوي عــلى
ــعـــديــة داخل ـــواد ا مـــعــاجلـــة ا
خـزانات السالمـة البـيولـوجية أو
ادية غيرها من أجهزة االحتواء ا
 أو مـن قـــــبـل أفـــــراد يــــــرتـــــدون
مالبس ومـعدات واقـية شـخصـية
مـنــاسـبـة. يـحـتـوي اخملـتـبـر عـلى
ميزات هندسية وتصميم خاص"
ــوجب مـدونــة قـواعـد الــسـلـوك
ـــســتـــحــيـل عــلى  ? BSL3من ا
فــايــروســات إنــفـلــونــزا الــطــيـور
احلـــيـــة أن تــــلـــوث مـــواد لـــقـــاح
اإلنـتــاج الــتي يـتـم شـحــنــهـا إلى
ـشــتـرين في جـمـيع الـبــائـعـ وا

أنحاء العالم.
هــذا ال يــتـــرك ســوى احــتــمــالــ

يفسران هذه األحداث:
اإلمكـانية رقم  :1باكسـتر ال تتبع

إرشـــــادات الــــسالمــــة  BSL3أو
أنــهــا ســيــئــة جــدًا في اتــبــاعــهـا
ــكن أن تــرتـكب أخــطـاء بــحـيث 
ضــخـــمــة تــهــدد سـالمــة اجلــنس
البشري بأكمله. وإذا كان هذا هو
احلـــال  فــلـــمـــاذا نــقـــوم بـــحــقن
أطـفـالـنـا بلـقـاحـات مـصـنـوعة من

مواد شركة باكستر?
االحــتـمـال رقم  :2يــوجـد مـوظف
مـــارق (أو مـــؤامــــرة شـــريـــرة من
اإلدارة العليا) في باكستر  حيث
يـتم وضـع فـايـروسـات إنــفـلـونـزا
الطـيور احلـية عن قـصد في مواد
اللـقاح على أمل أن يـتم حقن هذه
ــواد في الـبـشــر وتـفـجــيـر وبـاء ا

ي من إنفلونزا الطيور. عا
إن انـتـشار إنـفـلـونـزا الـطـيور من
شـأنه أن يـخـلق زيـادة فـوريـة في
الـطــلب عـلى لــقـاحــات أنـفــلـونـزا
ـكن الــطـيــور. إن األربــاح الـتـي 
Baxter لـشركـات اللـقاحـات مثل
 Internationalأن جتــنـيــهـا من

هذا الفزع هي أرباح فلكية.
بــاإلضــافـة إلـى ذلك  كـمــا ذكــرنـا
سـابـقًـا  فإن أولـئك الـذيـن لديـهم
حصـة في لقـاح تاميـفلو يـشملون
ــيــ وأعــضــاء في ــيــ عــا عــو
Bilderberg جـماعـة بـيلـدلبـيرغ
 Groupمــــثل جــــورج شـــولــــتـــز
ولـودفـيك جي أر دي فـيـنك ووزير
الدفاع السابق دونالد رامسفيلد.
لـدى الـسلـطـات في كل من أوروبا
ــــتـــــحــــدة خـــــطط والــــواليـــــات ا

تــفــصــيــلــيــة صــريــحــة لــقــانــون
األحــــكـــام الـــعـــرفـــيـــة واحلـــجـــر
الــصـــحي واالعــتــقـــال في حــالــة
حدوث جائحة إنفلونزا الطيور.
الدافع اآلخـر  كـمـا وثقـنـا بـشكل
وقع لـسنوات  شامل عـلى هذا ا
هـــو حـــقــيـــقـــة أن الــنُـــخب عـــبــر
التـاريخ قد صرّحت صـراحة أنها
تريـد أن تـرى انـخـفـاضًـا في عدد
ائة. سكان العالم بنحو  80في ا
قـــصص مـــروعـــة كـــهـــذه تـــأخـــذ
مـصداقـية تـلك الروايـة من عوالم
ـــؤامــرة وإلـى الــواقع نـــظــريـــة ا

ؤامرة. اخلطير حلقيقة ا
"إن بـاكــســتـر تــتــصــرف إلى حـد
كـــبـــيــر مـــثل مـــنــظـــمـــة اإلرهــاب
الــبـيــولـوجـي هـذه األيــام  حـيث
ـيـتة تـرسل عيّـنـات فـايـروسيـة 
حــول الــعــالم. إذا قــمـت بــإرسـال
بـــريــــد ظـــرف مـــلـيء بـــاجلـــمـــرة
اخلبـيثة إلى الـسينـاتور اخلاص
بك  يـتم القـبض عليـك كإرهابي.
ـاذا تـفـلت بـاكـسـتر - الـتي إذاً  
أرســـــلـت عـــــيـــــنـــــات من سـاللــــة
فـــايـــروســيـــة أكـــثـــر فـــتـــكًـــا إلى
اخملـــتـــبــرات فـي جــمـــيع أنـــحــاء
العـالم - بالـقول  بـشكل أساسي

 "عفوًا?"
ـرة األولى التي يتم هذه لـيست ا
فـــيـــهـــا الـــقــبـض عـــلى شـــركــات
اللـقاحات بتـوزيع لقاحـات ملوثة

بالفايروسات القاتلة.
في عام  2006 الـكشف عن أن

شـركـة بـايـر قـد اكتـشـفت أن دواء
احلــقن اخلــاص بــهــا  والـذي 
اســــتــــخــــدامه مـن قــــبل مــــرضى
الــهــيــمـوفــيــلــيــا  كــانت مــلــوثـة
ناعـة البشرية. بفايـروس نقص ا
تـثـبت الوثـائق الداخـلـية أنه بـعد
أن عــــرفـــوا بـــشـــكل إيـــجـــابي أن
الــــدواء مــــلــــوث  أخـــرجــــوه من
السوق األمـريكيـة فقط إللقائه في
األســواق األوروبــيـة واآلســيــويـة
وأمـريـكا الالتـيـنيـة  مع تـعريض
اآلالف  ومـعـظـمـهم مـن األطـفال 
نـاعة الـبشـرية لـفـايروس نـقص ا
ــــــــــســـــــــؤولـــــــــون احلـي. ذهـب ا
احلـــكــومـــيـــون فـي فــرنـــســـا إلى
الـسـجن للـسـماح بـتـوزيع الدواء.
تــظـهـر الــوثـائـق أن إدارة الـغـذاء
والــدواء األمـريـكــيـة تــواطـأت مع
بــايـر لـلــتـســتـر عـلـى الـفـضــيـحـة
وسـمـحت بــتـوزيع الـدواء الـقـاتل
ـديرين . لم يـواجه أي من ا ـياً عـا
التنـفيذي في شـركة باير في أي
وقت الـقـبض عــلـيه أو مـحـاكـمـته

تحدة. في الواليات ا
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تتـساءل الـصحف الـتشـيكـية عـما
روّع للقاحات إذا كان االكتشاف ا
لوثة بفايروس أنفلونزا الطيور ا
القاتل الذي وزعته شـركة باكستر
 Baxterاألمريـكيـة على  18دولة
جـــزءًا مـن مـــؤامـــرة إلثـــارة وبـــاء

شامل.
ـطـالـبــة لـهـا وزن ألنه  وفـقًـا إن ا
لـــلـــبـــروتــــوكـــوالت اخملـــتـــبـــريـــة
الـروتـينـيـة لـصانـعي الـلـقـاحات 
فـــــإن خــــلـط سالح بـــــيــــولـــــوجي
فـايروس حي مع مـواد اللـقاح عن
طـــريـق الـــصـــدفـــة يـــكـــاد يـــكـــون

مستحيلًا.
أفـادت وكـالــة األنـبـاء الـكـنـديـة أن
"الــــشـــركـــة الــــتي أطـــلــــقت مـــادة
فــايــروس أنــفــلــونــزا مــلــوثــة من
مــصــنع في الــنــمــســا أكــدت يــوم
ــنــتج الــتــجـريــبي اجلــمــعــة أن ا
احـتوى على فـايروسـات إنفـلونزا

H5N1  الطيور احلية
 تلقي لقاحات انفلونزا باكستر
H5N1 - ــــلـــوثـــة بـــفـــايـــروس ا
ـــعـــروف أيــضًـــا بـــاسم الـــشــكل ا
الـبشـري ألنفـلونـزا الطـيور  وهو
واحــــــد من أكـــــثــــــر األســـــلـــــحـــــة
الـبـيــولـوجـيــة فـتــكًـا عـلى األرض
ــعـدل قــتل بــنـســبـة  - ? 60في
اخملـتبـرات في جمـهوريـة التـشيك

انيا وسلوفينيا. وأ
في البـداية  حـاولت باكسـتر منع
األســــئـــلـــة من االســـتـــجـــواب عن
طـــــــريق الـــــــتـــــــذرع بـ "األســــــرار
الــتــجـــاريــة" ورفض الـــكــشف عن
كـيفـية تـلوث الـلقـاحات بـفايروس
 H5N1بـــعـــد زيــــادة الـــضـــغط 
زعـموا أن دفـعات  H5N1الـنقـية
 إرسـالــهـا عن طـريـق الـصـدفـة.
كانت هـذه عـلى مـا يبـدو مـحـاولة
لـتـغـيـيـر الـقـصـة بـسـرعـة وإخـفاء
حقـيقة أن التـلوث العـرضي للقاح
ـــيت مــثل بـــعــامل بـــيــولـــوجي 
أنـفـلـونـزا الـطـيـور أمـر مـسـتحـيل
عـملـيا  والـطريـقة الـوحيـدة التي
كن أن حتـدث فيهـا هي اإلهمال

تعمد. اإلجرامي ا
ووفقًا لترجمة مجمعة من قصص
الـصحف الـتشـيكـية  فـإن وسائل
اإلعالم هناك تـطرح أسئلـة صعبة

قــصف مـدمــر من قـبل االمــريـكـان
ولم يــنـجى مــنـهم اال عــدداً قـلـيالً
مـن ذلك الـقصـف وكـان من بـينـهم
الـزرقـاوي  والـذي زج فـيـمـا بـعد
ــــســــاعـــدة الـى داخل الــــعـــراق 

إيرانية . 
ـذكـرات سـأتــوقف عـنـد في تـلـك ا
مـفـصـلـ مـهــمـ عـبـر شـاهـدهـا
ـاي خليل زاده في وراويهـا هو ز

ضطرب . كتابه ا
يليشيات ?.  دعم وتأسيس ا
تـفـجـيـر الـقبـة الـذهـبـيـة لإلمـام
الــشـيــعــيـ عــلي الــهــادي وأبـنه

حسن العسكري ?. 
كــانت أمـريـكــيـا عـلـى درايـة تـامـة
وبـــأتـــفــاق ضـــمــنـي مع الـــتــوغل
اإليـراني في تـدمـيـر الـعـراق عـبـر
إذكاء الـفتـنة الـطائـفيـة ب أبـناء
الــــــشـــــعـب الـــــعــــــراقي مـن خالل
ـيـلـيـشـيـات الـطـائـفـيـة تـأسـيس ا
وتألـيبـهـا على بـعـضهـا في شراء
ضــمـــائــرهــا في الــتـــنــافس عــلى
الـطـاعـة والـعـمـالـة ضـد مـصـلـحـة
الــوطـن الـعــلــيــا . يــروي زاده في
كـــتــابـه عــنـــدمـــا وصـــلت بـــغــداد
وبــاشــرت بــعـــمــلي في ظل وضع
سيـاسي متشابك فـليس سهالً لي
في الـبدايـة من أفاق جنـاح قريـبة
بـأجتـاه تـهـدئة الـوضـع العـام من
خالل تقـريب وجـهـات الـنـظـر ب
أطــراف ســيـــاســيــة مــتـــنــاقــضــة
ومـــــتــــعــــددة حتــــمـل ثــــاراً عــــلى
ـضي على ـاضي بل ا مـخـلـفـات ا
أجتثاثه وال يخلو من أصطفافات
طــائـفــيـة واضــحــة لـلــعـيــان بـأي
حلــظـة تــنـفــجـر ومـن خالل فـريق
عـملي تـصلنـي أخبار شـبة دقـيقة
عـن أمــــتـــــداد إيـــــرانـي واسع من
خالل ميـلـيشـيـات عراقـيـة  كانت

أغـلـبـهـا في الـبـدايـة تـعـتـمـد عـلى
الـعـراقـيـ الـذين كـانـوا عـايـش
ن قــــذفـــتـــهـم مـــحن فـي إيـــران 
احلـــــروب وأســـــالـــــيـب الـــــقـــــمع
واالضـطـهــاد ومن هـاربي احلـرب
واألسـرى ( التـواب )  ومـنتـميه
االحـــــــزاب االسـالمـــــــيـــــــة وأوالد
هـجرة بـتهـمة الـتبـعية العـوائل ا
اإليــرانـيــة  والـتي أطــلق عـلــيـهـا
صـدام حسـ بـعد سـنوات نـادماً
أنها فوران دم  لكنها تعد خطوة
غـــبــيـــة وبـــعــيـــدة عن أي أبـــعــاد
ســيـاسـيــة وقـيم أنـســانـيـة . وفي
أشـــارة واضـــحـــة في كـــتـــابه عن
ــتـفـرج جتـاه ـوقف ا الـصــمت وا
تــــطـــورات االحـــداث . يــــذكـــر في
كتابه وصـلتنا مـعلومة عن وجود
شخص إيـراني يتـحرك بـريبة من
خالل مــنــظـومــة عالقـات واســعـة
ومــتــشـــابــكــة  ويــكـــمل بــعــد أن
حـصـرنـا وجـوده و تـشـخـيـصه
بدقـة في بيت عـمار احلكـيم قررنا
إعتـقـاله  لـكن الـرئـيس االمـريكي

بــوش األبن رفض ذلك لـتـداعـيـات
قـد أجـهـلـنـاه في حـيـنـهـا  وتـب

فـيـمـا بـعـد أنه قـاسم سـلـيـمـاني 
ويــربط وجــوده وحتـركه فــيــقـول
وبـــعــد فــتــرة زمــنــيــة قــامت تــلك
يلـشيات بتفـجير القبـة الذهبية ا
لإلمـامـ الشـيعـيـ علي الـهادي
وأبنه حـسن العـسكري في مـدينة
سـامـراء وفي أشـاره واضـحـة في
سـطـور كـتـابه يـوجه الـتـهمـة الى
يـليـشـيات الـشيـعيـة بالـتنـسيق ا
مع الـــــوجـــــود اإليـــــراني وعـــــلى
رحوم قاسم سليماني . رأسهم ا
بـعد هـذا العـمل االرهابي تـعرض
الــعـراق بــكل طــوائــفه الى فــتــنـة
طـائــفـيـة داخـلــيـة أدت الى الـقـتل
عـلى الـهويـة والـطـائـفـة أجـتاحت
مـسـاحـة الـعراق مـن الـشمـال الى
اجلـنـوب في تكـديس اجلـثث على
جــوانب الـــشــوارع والـــطــرقــات 
ولـــــوال يــــقـــــظــــة اخلـــــيـــــرين من
الــعــراقــيــ وحــرســهم الــوطــني
لـوقــعت احلـرب االهـلــيـة وحـرقت

الـــيــابس واالخـــضــر ومع بــوادر
تــــلك الـــيــــقـــظــــة احلـــذرة مـــازال
الـعــراقــيـ يــعـانــون من أثــارهـا
ــدمــرة في حتــطــيم نــســيـجــهم ا
االجتـماعي . يذكـر زاده في كتابه
حـول تــفــجــيـر الــقــبــة الـذهــبــيـة
بــأعــتــراف صـــريح وخــطــيــر من
ــالــكي نــحن من فــجــرنـا نــوري ا
الـقبة الـذهبيـة في مدينـة سامراء
بـــلــقــاء جــمــعه مــعه وبــحــضــور
آخرين ?. كما يروي في كتابه . 
إيـران كانت تـريـد من خالل أذكاء
الـفــتـنــة الـطـائــفـيــة حتـجـيم دور
شاركة في السنة وأبـعادهم عن ا
الـعـمــلـيـة الـسـيـاسـيـة ومن خالل
تـلك الـسـيـاسـة أرادت أن تـضـرب
عـصـفـورين بـحـجـر واحـد  وهي
ـيلـيـشـيات رسـالـة ضمـنـيـة الى ا
الـــشــــيــــعــــيـــة أنـه بـــدون الــــدعم
اإليــراني سـوف تــتـعــرضـون الى
الـتـهمـيش واإلقـصاء . يـذكر زاده
فـي كــــــتــــــابـه حــــــول مــــــام جالل
والـتــأثـيـر اإليـرانـي عـلى الـوضع
الـعـام في الـعـراق بـأعـتـبـاره أول
رئـيس جــمـهــوريـة لــلـعــراق بـعـد
ســقــوط الـنــظــام . أن يــذهب مـام
جالل وهــو رئــيس دولــة الــعـراق
للـقاء سـراً على احلدود اإليـرانية
مع قــاسم ســلـــيــمــاني  وحــسب
أدعــاء زاده عـــنـــدمـــا واجـــهـــنــاه
بالـواقعـة . قال مام جالل مـتعذراً
بــهــاجس خـــوف ســلــيــمــاني من
مــــحــــاولــــة أعــــتـــقــــالـه من قــــبل
األمريـكان أذا دخل الى العـاصمة

بغداد بشكل علني . 
وعنـدمـا كان احملـتـل االمـريـكان
يــدعــون الى الــوحــدة الــوطــنــيـة
الــعـراقــيــة حــسب أدعــائـه وهـذه
كــذبــة فــاقــعــة ألنــهم هم من دمــر
الــبالد وحــولــوه الى كـانــتــونـات
ومــيــلــيــشـيــات وطــوائف والــتي
تـــتـــعـــارض مـع دعـــوتـــهم حـــول
الـــوحــدة الــوطــنــيــة  ومن خالل
ـعـتـدل مـنح ضـمانـات لـلـسـنة ا
ــــشـــاركــــة فـي احلــــكــــومـــة فـي ا
اجلديدة ومحاولة طمأنة الشيعة
بــســـيــادة الــقـــانــون بــعـــيــداً عن
الــتـأثـيــرات اإليـرانـيــة الـذي بـات
وضعـهم مرتبط بـالوجود والدعم

اإليراني . 
في كـــــتــــابه هـــــذا يــــكــــشف زاده

مـواقـف ومـعـطـيــات مـثـيـرة حـول
ــــبــــكــــرة اخلــــطط اإليــــرانــــيــــة ا
للـسـيـطـرة عـلى العـراق من خالل
االحــزاب الــشــيــعــيــة الــعــراقــيــة
ـوالـية اليـران . ويـعـبـر زاده في ا
كتـابه عن خوفـه وقلقه مـن تنامي
حجم النفوذ اإليراني وتمدده ب
ــدن الـــعــراقــيـــة ذات الــكـــثــافــة ا
ـكــتـظــة من طـائــفـة الــسـكــانـيــة ا
الشـيـعة وأسـتـغاللهـا طـائفـياً من
إيران . ويـؤكد زاده في كـتابه عن
صحة بعض التـقارير القاطعة أن
الــنــوع األشــد فـــتــكــاً من وســائل
ــرجتـلـة والـتي كـانت الــتـفـجـيـر ا
تــــوضع عــــلى جــــوانـب الــــطـــرق
ـسـمـاة قـذائف مـعـدة لـلـتـفـجـيـر ا
 (EFPSكانت تصنع في إيران. 
حـول الـدور الـسـوري في الـعـراق
يـــشــيـــر زاده في كـــتــابه ضـــلــوع
الــســوريــ في دعم الــعــمــلــيــات
والـتفـجـيـرات لـزعزعـة االسـتـقرار
في الـــــعــــراق بـــــتــــقـــــد الــــدعم
تـطـرفـة ( السـنـية ) لـلجـمـاعـات ا
وضباط اجليـش العراقي السابق
الذين همـشوا على أسس طـائفية
ــواقف من الــعــمــلــيــة مـن خالل ا
الـسياسـية وأعـضاء حـزب البعث
الـسـابـقـ . ويـدعي ويـفـسـر هـذا
ــوقف الـــســوري من الــعــمــلــيــة ا
الــسـيــاسـيــة في الـعــراق الحـبـاط
ـقراطي في مـشروع أمـريكـيا الد
ـــقـــراطـــيــة الـــعـــراق .. عن أي د
تـتـحـدث أنت وحـكـومـتك ?. وبـعد
مــضي تـلك األعــوام من الـتــدمـيـر
عـــبــــر شل مـــؤســــســـات الـــدولـــة
ـــدني ومــــنـــظـــمــــات اجملـــتـــمـع ا
وتـهــمــيش كل احملــاوالت اجلـادة
بــأجتــاه بـنــاء الــعــراق وتــفــتـيت
وحـــدته الــــوطـــنـــيــــة . وهل تـــلك
الدروس والوقائـع التشكل حوافز
البـناء شـعـبـنـا بـاجتـاه احلذر من
تــــلـك األعــــيب والــــتـي تــــرمي في
تدمير العراق . ومن عالئم الفشل
بـــــــاألخــــــــذ من تــــــــلك الـــــــدروس
ـــــاضـي مــــوت والـــــتـــــجـــــارب وا
الـريـاضي الـعـراقي أحـمـد راضي
فـي مـسـتـشـفى الــنـعـمـان بـبـغـداد
مــــتــــأثــــراً بــــفــــيــــروس كــــورونه
والـسجـال الطـائفي الـعقـيم حوله
بـــعـــيــداً عـن الــلـــيـــاقه واحلــرص

واحلب . 

هذا عنوان الكتاب الذي صدر في
ـاي خـلـيل زادة   لـز الـعـام ٢٠١٧
الــــســـيــــاسـي والــــدبـــلــــومــــاسي
اجلــمـهــوري االمـريــكي األفــغـاني
األصل  والــذي أوكـلت لـه مـهــمـة
ــــبـــعــــوث الــــرئـــاسـي اخلـــاص ا
للمـعارضة العـراقية في اخلارج 
وتـــولى بــــعـــد إحـــتـالل الـــعـــراق
السـفـير االمـريـكي في بغـداد بـعد
عزل السفير االمريكي الذي سبقه
نيكروبونتي في فترة سريعة بعد
نصب وبظروف غامضة  توليه ا
. في كـــتــاب مــذكــراته يــروي أهم
مــحـطـات حــيـاته الـســيـاسـيـة في
الـعاصمـة بغـداد في ظل االحتالل
االمـريكي والـتوسع اإليـراني عبر
ـيلـشيات الـشيـعية ودفـعها دعم ا
بــأجتــاه الـــنــحــر الــطـــائــفي بــ
طــــوائف شــــعب الــــعــــراق  وفي
الـــــــوقـت الـــــــذي كـــــــانـت تـــــــدعم
يـليشـيات الشـيعيـة أيضاً تدعم ا
أطراف سنية وقـادة في تنظيمات
الـقاعـدة والتي حتـولت فيـما بـعد
الى تــــنـــظــــيم داعـش االرهـــابي .
ـــصــادر الـــتي ســـربت وحـــسب ا
الحـــقـــاً أن فـي عـــشـــيــــة أحـــتالل
الـــعــراق وفي وسط الـــتــحـــشــيــد
زعومة الكبير واأللهة اإلعالمية ا
في الدعاية والكـذب عبر قافلة من
الـعـمالء وبـائـعي الـضـمـيـر  كـان
هناك قواعـد عسكرية ولـوجستية
لتـنظـيـمات الـقـاعدة عـلى احلدود
اإليـرانـيــة الـعـراقـيـة خـلف قـرى (
بيـارا وطويلـة ) في قاطع حلـبجة
وبـــأشـــراف إيـــرانـي حتـــضـــيـــراً
لـتـدميـر الـعـراق أذا وقع األحتالل

وسقطت الدولة . 
وقـد تـعـرضت أبـان االحـتالل تـلك
الثـكنات والقـواعد العـسكرية الى
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قرر شـاركة في بطـولة الـعالم للـمواي تـاي ا أعلن االحتاد الـعراقي لـلمـواي تاي موافـقته عـلى ا
قبل عبر االنترنت. اقامتها خالل شهر أيلول ا

وقال رئـيس االحتاد مـصطـفى جبـار علـك في بيـان صحـفي  إن االحتاد الـعراقي لـلمـواي تاي
قبل. قرر اقامتها في شهر ايلول ا تلقى دعوة من نظيره الدولي للمشاركة في بطولة العالم ا

شـاركة اكثر من 90 وأضاف ان بطـولة العـالم للمـواي تاي االفتراضـية ستـقام عبر االنـترنت و
دولة من بينها العراق.

تابـعة تدريبـات الالعب في مـنازلهم حيث وأوضح أن االحتاد الـعراقي ابلغ الكـادر التدريـبي 
ـشـاركـة من اربـعـة أنـظـمـة" وسـيشـارك الـعـراق ايـضـا بـاربـعة أرسل االحتـاد الـدولي تـفـاصيل ا

حكام يقومون بتحكيم البطولة عبر االون الين.
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من االذهـان حــيث لـعب اكــثـر من
 190مــــبــــاراة في ثالث فــــتـــرات
وكذلك مع نادي الرشيد فائزاً في
الـــعــديــد مـن االلــقــاب الـــوطــنــيــة
والـدولـية مع كـال النـاديـ ولعب

كذلك لنادي الوكرة الرياضي.
وبـاعـتـبــاره أحـد افـضل الالعـبـ
العراقـي في جمـيع االوقات فقد
صُـوّت لـه كـأفـضل العب في اسـيـا
عـــام  1988الن إرثه الــــذي تـــركه
واجنـازاته وبـاخلصـوص قـيادته
وشـخصـيـته وصـفـاته االنـسـانـية
الـتي ال تـنسى أبـداً سـوف يُفـتـقد

. حقاً
وبــالـنــيــابـة عن اجملــتــمع الـدولي
لـــكـــرة الــــقـــدم أود ان اعـــرب عن
واسـاة لالحتـاد الـعراقي عـمـيق ا
لــكـــرة الـــقــدم ولـــعــائـــلــة احـــمــد

واصدقائه واحبائه.
نــأمـل ان تــكــون هــذه الــذكــريـات
وكـلـماتـنا الـداعـمة مـساعـدة على
حتقيق بـعض من السالم والعزاء

في هذا الوقت العصيب.
W¹b½ô« ¡UŁ—

نـعت األنـدية الـعـراقيـة األسـطورة
أحـمـد راضـــــــــــي الـذي رحل عن
الــــدنـــيــــا مــــتـــأثــــرة بــــإصـــابــــته

ستجد. بفايـــــــروس كورونا ا
ويـعـد أحمـد راضي رمـزا رياضـيا
مـــــهــــمـــــا ومــــؤثـــــرا في الـــــوسط
ــا له من شـــخــصــيــة الــريــاضـي 

محبوبة وجماهيرية كبيرة.
وســـارعـت األنـــديــــة الـــعــــراقـــيـــة
بـإصدار بـيـانات نـعت فيـها أحـمد

راضي.
W¹u'« …uI

 قـدمـت الـهــيــئــة اإلداريـة لــلــقـوة
اجلـــويـــة الــــريـــاضي واألجـــهـــزة
التـدريـبـيـة والعـامـلـ في الـنادي
واساة لـلمدرب بأحـر التعـازي وا
صالح راضي بوفاة شقيقه النجم
الكروي أحمد راضي اليوم بسبب
فيـروس كورونـا داع الـباري عز
وجل أن يتغمده برحمته الواسعة
وأن يـلـهم أهـلـه ومـحـبـيه الـصـبـر

والسلوان".
jÝu « jH½

بـقلـوب مؤمـنة بـقضاء الـله وقدره
وال اعـتــراض عـلى حـكم اخلـالق..

رئيس االحتاد الدولي بكرة القدم (فيفا ) جياني انفانتينو

زاهر ميداني

بــفــاجــعـة الــريــاضــيـة الــعــراقــيـة
بــرحــيل واحــد مـن أســاطــيــر كـرة
القدم اآلسيوية والعربية واحمللية
جنـم الــنــجــوم األســطــورة أحــمــد

راضي.
. نـعزي أنـفـسـنـا أوال واجلـمـاهـير
الريـاضيـة والكـاب صالح راضي
وعـائـلــــــــة الـراحل داعـ الـله أن
ــغــفــرة ن عــلــيه بــالــرحـــمــة وا
ويـــلــهم أهــلـه ومــحــبــيـه الــصــبــر

والسلوان.
…b¹bł  «b UFð

أكـد مشـرف الـكرة في نـفط الوسط
الـــــعــــراقـــــي فــــراس بــــحــــر
الـــــعــــلـــــوم عــــدم وجـــــود
ــــــدرب خـالفــــــات مـع ا
راضــــــــي شنيشل.
وقال بـحر الـعلوم
في تــصــريــحــات
صــــــحـــــــفــــــيــــــة
ان  إدارة نـــفط
الــــــــــــــــــــــوســط

سـتــجـتــمع مع شــنـيــشل بـعــدمـا
أعرب عن رغـبته في إنهـاء تعاقده
مع الــــنــــادي. وأضــــاف مـــجــــلس
اإلدارة يقدر جهود جميع من عمل
ــدرب ــا فــيــهم ا داخل الـــنــادي 
راضي شنيشل الذي سعى لتقد

كل ما لديه.
وتــابع إدارة نـــفط الــوسط وفــرت
ـثـالـية لـلـجـهـاز الـفـني األجـواء ا
لـــكن الـــظــــروف كـــانت أقـــوى من
نـافسة حال إرادة النادي إلـغاء ا

دون حتقيق طموحات الفريق.
وأشــار إلـى عــدم وجـــود خالفــات
ــدرب شـنــيـشل كـون مـالــيـة مع ا
ـلـتـزمة نـفط الـوسط من األنـديـة ا

بحقوق طواقمها.
وتـمــنى بـحــر الــعـلــوم الـتــوفـيق
لـلـمـدرب راضي شـنـيـشل مـشـددًا
عــلى أن إدارة الــنــادي ســتـحــافظ
عـلى سـقـف طمـوحـاتـهـا من خالل
التعاقد مع مدرب قادر على حصد

لقب الدوري.

ــصــدر ان مــيــداني وأضــاف  ا
لعب سـنوات طـويلـة مع الفريق
ـالـيـة أثـرت على لكن الـظـروف ا
جمـيع أنديـة العـراق وليس فقط
الــقـوة اجلـويــة وعـلى الـالعـبـ
ـوسم تـقــديــر هـذا الــوضع في ا

قبل".  ا
وتــــابـع مــــعـــــدل الــــعـــــقــــود
ســـيـــنــــخـــفض في جـــمـــيع
األنـــديـــة بــــســـبب األزمـــة
ــر بــهــا ــالــيــة الــتي  ا
ـبـالـغة الـعالـم لـذلك ا
في قــــيــــمــــة الــــعــــقـــد

ستكون مرفوضة.
يــشـــار إلى أن زاهــر

ÊU e « ≠œ«bGÐ

فــشـل احملــتــرف الــســوري زاهـر
ميداني في الـوصول إلى اتفاق
مع إدارة القوة اجلويـة لتجديد
عـقـده وبـات قـريـبًـا من الـرحـيل

عن صفوف فريق الصقور.
وقــال مـــصـــدر مـــقــرب من إدارة
الــقـوة اجلـويــة في تـصــريـحـات
صـحـفـيــة إن زاهـر مـيـداني بـات
قــريــبًــا من مــغـــــــادرة الــفــريق
نظـرًا لعـــــــدم اتفـاقه مع مجلس
اإلدارة مــالـــيًـــا ســـــــواء فـــيـــمــا
ـــوسم يـــخص مـــســـتـــحـــقـــات ا
ـوسم احلـالي أو عــقــده خالل ا

قبل. ا

مـيـداني يـلعب في
صـفـــــــــوف الـقوة
اجلـويـة مـنـذ أكـثـر

من  5 مواسم.
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أعـلن االحتـاد الــقـطـري لــكـرة الـقـدم
واالحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم "فـيـفا"
عن خـططـهمـا لتـنظـيم بطـولة دولـية
لـلـمــنـتـخـبـات الـعــربـيـة في الـدوحـة
ـقـبل لـتـكـون مـحـطة أواخـر الـعـام ا
هامـة على طريق االسـتعداد لـبطولة
كــأس الــعــالم فـي قــطـر  2022الـتي
تــنــطــلق مــنـافــســاتــهــا في احلـادي
والعشرين من تشرين الثاني 2022.
وخالل اجتـماع عـبر تقـنيـة االتصال
ـرئي; عـرض سـعادة الـسـيـد حسن ا
الذوادي األمـ العام لـلجـنة العـليا
لــلـمـشـاريع واإلرث ورئـيس بـطـولـة
كـأس الـعـالم مـقـتـرح الـبـطـولـة عـلى
مـــجــلس الـــفــيــفــا الـــذي وافق عــلى

قترحة. تنظيم البطولة ا
وتـشهـد الـبطـولة تـنـافس منـتخـبات

كـــرة الــقـــدم لــلـــرجــال من  22دولــة
عـربـيــة من قـارتي أفـريــقـيـا وآسـيـا
وتقام منافسات البطولة في مواعيد
ال تـــتـــعـــارض مع رزنـــامـــة االحتــاد
الدولي للمباريات الدولية وتنظمها
شراكـة كأس العـالم وتتيح الـفرصة
رافق نظمـ لالستفادة من ا أمام ا
ـنـافـسـات والـعـمـلـيـات اخملـصـصـة 

مونديال قطر 2022.
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وسـتـقام مـنافـسـات البـطـولة من 1-
 18كــــانــــون االول 2021أي ضــــمن
نفس الـفترة الـتي ستـشهد مـباريات
ـباراة بـطـولـة قـطر 2022وسـتـقـام ا
النـهائـية قبل عـام تمـاماً من انطالق
ونديال نهائي الـنسخـة األولى من ا
فـي الـعـالم الـعـربي. وسـتـسـتـضـيف
اسـتـادات بـطـولـة كـأس الـعـالـم قـطر

 2022مـــبــاريـــات الــبــطـــولــة. وإلى
جـــانـب االســـتـــفـــادة من اســـتـــادات
ونديال ومالعب التدريب اخلاصة 
قـطر   2022تـعـد الـبـطولـة الـعـربـية
اجلـديـدة فـرصـة هـامـة لـلـمـشـجـع
ـنـتــخـبـات والالعـبــ ومـسـؤولـي ا
ــشـاركـة السـتـخـدام مـرافق الـدولـة ا
ـقـبـلـة من ـسـتـضـيــفـة لـلـنـسـخـة ا ا
ا في ذلـك مرافق الـنقل ـونديـال  ا

واإلقامة.
وفـي تـــصــريـح له حـــول اإلعالن عن
الـبــطـولــة اجلـديــدة قـال  حــمـد بن
خـلــيــفـة بـن أحـمــد آل ثــاني رئـيس
االحتـاد الـقـطـري لـكـرة الـقـدم: "إنـهـا
بال شك حلظة رائعة بالنسبة لنا في
شجـعي كرة القـدم في أنحاء قطـر و
ـــنــــطـــقـــة وحـــول الـــعــــالم حـــيث ا
تــســتــضــيف قــطــر هــذه الــبــطــولــة

ـــشــاركــة  22مـــنــتـــخــبــاً عـــربــيــاً
يـتــنـافـســون في اسـتـادات عــصـريـة
ـونديال تـشيّـدها قـطر السـتضـافة ا
لـــتــمـــثل جتـــربـــة فــريـــدة لالعـــبــ
ـشـجـعـ لالطالع عـلى بـعض ما وا
وتعد تعـد به قطـر العالم في 2022. 
الــبـطــولـة اجلــديـدة مــحـطــة بـالــغـة
ـنـطـقـة وكل من األهــمـيـة لـبالدنـا وا
يــشـــارك في تــنـــظــيـــمــهـــا وفــرصــة
الكتـساب خبـرات هامة عـلى الطريق
ي نــحــو اســتــضــافــة احلــدث الـعــا
األبرز في عـالم كرة الـقدم على أرض

قطر في العام "2022.
من جــانـــبه قــال  حـــسن الــذوادي
األم العام للـجنة العلـيا للمشاريع
واإلرث ورئــــيـس بــــطـــــولــــة كــــأس
العالم �FIFAقطر  :™2022ستعد
الـبــطـولــة اجلـديـدة فــرصـة مـثــالـيـة
ضـمن اسـتـعـدادات قطـر السـتـضـافة
ـونديـال في الشرق أول نسـخة من ا

األوسط والعالم العربي".
 وقـد اســتـضــافت قـطــر الـعــديـد من
الـــفـــعـــالــيـــات مـــنـــذ فـــوزهــا بـــحق
ونـديـال في عام 2010 اسـتضـافـة ا
لكن هـذه البطـولة ستكـون األكبر من
ـشاركة وسـتمثل حيث عـدد الفرق ا
ــرافق فــرصــة رائــعــة الســتــخــدام ا
ـونديـال قبل واخلـدمات اخلـاصة بـا

عام "2022. �
وأضـاف الـذوادي ستـقـام منـافـسات
ـــواعـــيـــد ذاتـــهـــا الـــبـــطــــولـــة في ا
اخملصصة لـبطولة كـأس العالم قطر
ـــشـــجـــعــ  2022مـــا يــعـــنـي أن ا
ـنـتــخـبـات والالعـبــ ومـسـؤولـي ا
ـشاركـة سـيحـظون بـفـرصة جتـربة ا
ــرتـــقــبــة في عــام 2022. األجــواء ا

ويـــؤكـــد تـــنـــظـــيـم هــذه
الـبـطـولة عـلى الـتـزامـنا
الـثــابت بــأن مــونــديـال
قــطــر  2022ســـيــعــود
بــالـفــائــدة عــلى كــافـة
دول الــعــالم الــعـربي
وســيـســهم في إبـراز
نـطقة ما تـمتـاز به ا
وشــغـفــهـا الــشـديـد

بكرة القدم.
ـقـرر اإلعالن ومن ا
في وقـت الحق عن
مــــــــــــــزيـــــــــــــد مـن
الـــــتــــــفـــــاصــــــيل
اخلـــــــــــــاصـــــــــــــة
ـــنــتـــخـــبــات بـــا
شاركة العربية ا
في الـــبـــطـــولــة
وجـــــــــــــــــــــــــدول
ــــنــــافــــســـات. ا
وســــــيــــــتــــــولى
تـــــــنـــــــظــــــــــــيم
الـبـطـولـة فـريق
بــطــولــة كــأس
الــعــالم قــطـر
 2022بدعم
مــــــــــــــــــــــن
االحتـــــــاد
الـقـطـري
لـــــكـــــرة
الــــقـــدم
والفيفا
واللـجنة
الــعــلــيــا
لـلـمشـاريع

واإلرث.
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الشاطئ الدولية التي ستقام والول
مـــرة في اجلــمـــهــوريــة الـــســوريــة
لـلـفـترة من 5-6 من شـهر 9 ايـلول
الـقـادم. وأعرب عـبـد احلـسن وفـقاً
لـــلـــبــيـــان عـن شـــكــره وســـعـــادته
ـــنـــتــخـب الــوطـــني واســـتــعـــداد ا
لـلـمـشـاركـة في هـذه الـبـطـولـة بـعـد
ـوافـقـات الــرسـمـيـة من قـبل اخـذ ا
وزارة الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة
وبــاألخص انـهــا الــبــطــولـة االولى

بعد جائحة كورونا.
وأضـاف عــلى الالعـبــ الـراغــبـ
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اعـــلن االحتـــاد الــــعـــراقي لـــبـــنـــاء
االجـسام انه سـيـشارك فـي بطـولة
سـيـد الـشـاطئ الـدولـيـة في سـوريا

قبل. خالل شهر أيلول ا
وذكـر بــيـان صــحــفي الحتـاد بــنـاء
االجـــــســــــام أن رئـــــيـس االحتـــــاد
الـعـراقي لـبنـاء االجـسـام فائـز عـبد
احلــسـن تــلــقى اتـــصــاالً من مــنــار
هــيـــكل رئــيس االحتـــاد الــســوري
حــــيـث وجه االخـــــيـــــر دعـــــوة الى
الـعراق لـلمـشاركـة في بطـولة سـيد

ــــشـــاركــــة الـــتــــهــــيـــؤ من االن بــــا
لــلـتـصـفــيـات الـتـي سـنـعـلـن عـنـهـا
ـوافـقات الحـقـاً بـعـد اسـتـحـصـال ا

الرسمية من قبل الوزارة.
وبـ أن الـبـطـولـة حتـتـوي عـلى 3
ifbb elite pro" كـروت احــتـراف
ــــشـــاركــــة في مـــشــــيــــراً إلى أن "ا
الــبــطــولــة تــتــطــلب من الالعب ان
ـراكـز الـثالث يـكــون حـاصل عـلى ا
االولـى في بــــطــــــــــوالت الــــعــــراق
الــــبـــــدي بـــــولـــــدنك والـــــفــــيـــــزيك

والكالسيك.
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تــلـقــيــنــا خـبــر رحــيل إرث الــكـرة
الـعراقـية وجنـمهـا السـاحر أحـمد
راضـي صـــــــــبـــاح الـــيـــوم األحــد
والـــذي ســــــــــيــــذكــــره الـــتــــاريخ
لألجــيـــال الالحـــقـــة بـــأنه تــاريخ
أفــــــول جنـم الـــــكــــــرة وســــــاحـــــر

ستديرة. ا
إدارة نـفـط الـوسط تـعـزي الـوسط
الـريـاضي بـعـد الـفـاجـعـة األلـيـمـة
الــتي خــلــفــهــا فــيــروس كــورونــا
اللعـ وهو يحـصد أرواح األحبة
وجنــوم الـــكــرة وتــعـــزي عــائــلــة
الــــنــــجـم الــــراحل أحــــمــــد راضي
وجـــمـــــــــيع الــــوسط الــــريـــاضي
وتــــســــأل الــــله أن يـــــســــكــــنه في
الـــفـــردوس.. إنـــا لــــله وإنـــا إلـــيه

راجعون.
W³KD « ÍœU½

بـقلـوب مؤمـنة بـقضاء الـله وقدره
وبـبالغ احلزن واألسى تـلقـينـا نبأ
فـــاجــــعــــة أخـــرى تــــهــــز الـــوسط

الـريـاضي بـرحـيل الـكـابـ أحـمد
راضي بــســـبب إصـــابــته بـــوبــاء

كورونا اللع .
ــنـاسـبـة األلـيـمـة تـتـقـدم وبـهـذه ا
الــهـيــئـة اإلداريـة لــنـادي الـطــلـبـة
الــريـاضـي وكـافــة مـنــتـســبـيه من
كــوادر تـدريــبـيــة وإداريـة وفــنـيـة
واساة والعب بأحـر التعازي وا
لعـائلـة الفقـيد وللـوسط الرياضي
ــــولـى عــــز وجل أن ســـــائــــلــــ ا
يــتـــغــمـــده بـــرحــمـــته الــواســـعــة
ويـسـكنه فـسـيح جنـانه وأن يـلهم
أهـــله وذويه وكل أبـــنـــاء الــوسط
الــريــاضي ومــحــبــيه بــالــصــبـر

والــســلــوان وإنــا لــله
وإنا إليه راجعون.

jHM « ÍœU½

بـقــلـوب مـلــيـئـة
بـــــــــــاحلـــــــــــزن
ووجــوه ذهــلت
مــن هـــــــــــــــــــول
الـــــــصـــــــدمـــــــة
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قــدمت  الــهــيــئــة  الــتـطــبــيــعــيـة
لالحتـــاد الـــعــراقـي لــكـــرة الـــقــدم
بجزيل الشكر والـتقدير واالمتنان
ـواساة لـكـل من قـدم الـتـعـازي وا
ـونديالي بوفـاة النجـم العراقي ا
األسـطــورة أحــمــد راضي والـذي
اضي بـعد فـارق احليـاة األحـد ا

معاناة مع فيروس كورونا.
وأكـدت الــتــطــبـيــعــيــة  أن حـجم
ـــواســـاة والـــتـــعـــزيــــة من قـــبل ا
االحتــادات الــقــاريــة والــوطــنــيـة
وكذلك جنوم الرياضة العرب كان
ـــكــــانـــة الـــراحل كـــبـــيــــراً وذلك 
الــكــبــيــرة كــجــزء من تــاريخ كــرة
الــــقــــدم ونـــأمـل أن تـــكــــون هـــذه
الــتـعــازي قـد سـاهــمت بـتــخـفـيف

األلم واحلزن حملبيه وعائلته.
وأضـــــــافت ان مـــــــصـــــــاب وفــــــاة
األســــطـــورة أحــــمـــد راضـي كـــان
ـاً بـقــلب كل عـراقي فـاجــعـاً ومــؤ

ألنه تـرك أثـرا كـبـيـرا عـنـدمـا كـان
العـبــاً وحـتى بــعـد اعــتـزاله كـان
جنـمـاً بـتــواضـعه وسـمـو أخالقه
وقـربـه من اجلـمـاهــيـر الـعــراقـيـة
ـكن أن الـتي فـقـدت شــخـصـاً ال 

يعوض.
وخـتـمت  سـيـبـقى أحـمد راضي
ـــــاضي واحلــــاضــــر جــــزءا من ا
سـتقبل لـلكرة الـعراقيـة هكذا وا
أشـــخــاص ال يــنــســاهم الــتــاريخ
أبــداً ونـحن بــدورنــا نـعـي حـجم
احلـزن والصـدمة لـعائلـة الراحل
العراق من شماله إلى جنوبه هو
أحـمد راضـي.. شكـر اللـه سعـيكم
وعـظّم أجـوركم ورحِمـنـا وإياكم
وجــزاكم الـلـه عـنــا خـيــر اجلـزاء
وصرف عـنا وعـنكم الـبالء وسوء

القضاء.
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عـبر رئـيس االحتـاد الدولي بـكرة
القـدم (فـيفـا ) جـياني انـفـانتـيـنو

عن خـالص تعـازي القـلبـية لـوفاة
ـدرب الالعب الــدولي الـسـابق وا
واالســطـورة احـمـد راضي يـبـدو
ان الـكلـمـات غيـر كـافـية لـلـتعـبـير
عن احلـزن الـذي نـشــعـر به لـهـذه
اخلــســـارة الـــتي تـــؤثـــر في كــرة

القدم العراقية.
لقـد توج احـمد راضي مـسيرته لـ
121مـــرة مـــثل فــــيـــهـــا الـــعـــراق
مسجالً  62هدفاً وكان من ضمن
نـتخب الـوطني الـذي شارك في ا
بــطــولــة كــاس الــعــالم  1986في
كسـيك وسجل الـهدف العراقي ا
الوحيـد في البطـولة كذلك شارك
بية الكروية عام في البطولة االو
 1988في سيئول وفاز في دورة
االلـــــعــــــاب االســـــيـــــويـــــة 1982
بـاالضـافـة الى كــاس اخلـلـيج في

عامي  1984و .1988
على مستـوى النادي سوف تبقى
مسيـرته في نادي الزوراء التزول

قبر الراحل ساحر الكرة العراقية

العبان من فريق اسود الرافدين



القدم في قطر اخلميس عن أول
وفـــــاة لـــــشــــخـص يـــــعـــــمل في
مشاريع بناء لـكأس العالم بعد
إصـــابـــته بـــفـــيـــروس كـــورونــا

ستجد. ا
نظم وقال مصدر مقرّب من ا
الـقـطريـ لـوكالـة فـرانس برس
إنه  تــســجـيل  1102إصــابـة
ـسـتـجد في بـفـيـروس كـورونا ا
أوسـاط الـعــامـلــ في مـشـاريع
تـابعـة للـبطولـة بيـنمـا ما تزال

 121حالة منها نشطة.
W uDÐ rOEMð

وأعــلــنت الــلـجــنــة الــعــلــيـا
لــــلـــمــــشـــاريع واإلرث
ــــســــؤولــــة عن ا
تـــــــــنــــــــظـــــــــيم
الـبـطـولة في
بـــــــــيـــــــــان
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{ لـــنــــدن- (أ ف ب) : حـــصل نـــادي
مــانــشــســتــر ســـيــتي عــلى الــضــوء
االخـضـر إلقامـة مـباراته أمـام ضـيفه
ــتــصـــدر لــيــفـــربــول عــلـى مــلــعب ا
قبل في الدوري "االحتاد" االسبـوع ا
االنـكـلـيزي لـكـرة الـقدم رغم مـطـالـبة
الـشـرطـة إقـامـتـه في مـلـعب مـحـايـد
ــديـنـة . وقـد وفق مـا أفـاد مــجـلس ا
ـقررة في الـثاني من ـباراة ا تشـهد ا
قبل على تنازل سيتي تموز/يوليو ا
ــاضــيـ ــوســمــ ا عن لــقــبه في ا
لـــصــالح لــيــفـــربــول اال ان الــفــريق
االحـمـر قــد يـتـوّج  اول امس بــلـقـبه
االول مــنـذ  30عــامــا في حــال فــشل
ســيـــتي فـي الــفـــوز عـــلى مـــضـــيــفه
تشـلسي.وقـبل استـئناف الـبرمـيرليغ
االســـبــــوع الــــفـــائـت خـــلـف أبـــواب
مــوصــدة بـــعــد تــوقف قــرابــة ثالثــة
اشهـر بسبب تـفشي فيـروس كورونا
ـبـاراة ضـمن ـسـتـجـد كـانت تـلك ا ا
خــمس مــبــاريـات طــالــبت الــشــرطـة

بـإقامـتهـا في مالعب محـايدة بـسبب
مخـاوف متعـلقـة بالسالمـة.وتخوّفت
دوائـر الشـرطة وسـلـطات مـحلـية في
ـشجـعـ خارج إنـكـلتـرا من جتـمع ا
مالعب أنـديـتـهم في انـتـهـاك لـقـواعد

الـتـبــاعـد االجـتـمــاعي.اال ان مـجـلس
مـديـنة مـانشـسـتر أعـلن اخلـميس أن
ـبــاراة سـتــقـام في "االحتــاد".وقـال ا
عـــضــو اجملـــلس لـــوثــفـــور راهــمــان
"اجـتــمـعت اجملـمــوعـة االسـتــشـاريـة

ــلــعب االحتـاد لــلــسالمـة الــتــابــعـة 
ـقبلة باراة ا ناقـشة ا صباح الـيوم 

ب مانشستر سيتي وليفربول".
رحلة االخيرة وتابع "بعد مباريات ا
مـتاز والتي من الدوري االنـكليـزي ا

أخبار النجوم
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"تـلقـيـنا بـبالغ األسى في  11من
حــــزيـــران اجلــــاري نـــبــــأ وفـــاة
مهندس يبلغ من العمر  51عاما
ويـعــمل لـدى شــركـة كـونــسـبـيل
نتيجة إصابته بفيروس كورونا

ستجد". ا
ـهـنـدس وبـحـسب الـبـيـان فـإن ا
"عمل في مشـاريع اللجنـة العليا
مـــنـــذ تـــشـــريـن األول/اكـــتـــوبــر
ـاضي ولم يـكن يـعاني من أي ا

مشكالت صحية".
ولـم يــتـم اإلعالن عن جـــنــســـيــة

توفى. ا
ولم تتوقف مشاريع بناء مالعب
كـأس الـعـالم بـكـرة الـقـدم لـلـعـام
 2022في قــطــر وقــد  فــرض
قواعـد جديـدة لتشـجيع التـباعد

االجتماعي.
وفي مـنــتـصـف نـيـســان/ابـريل
أعـــلــنـت قــطــر أولـى االصــابــات
ــســتــجــد بــفــيـــروس كــورونــا ا
لــعـــمّــال في ورش بـــنــاء مالعب

{ مـدريــد - وكـاالت : كــشف تـقــريـر إعالمي إســبـاني عـن تـطــور جـديــد بـشـأن
ـعــار إلى بــوروسـيـا ـغــربي أشــرف حـكـيــمي ظــهـيــر ريـال مـدريــد ا مـســتـقــبل ا
وسم لكن لم تتأكد دورتمـوند. وتنتهي إعارة أشرف حكيمـي مع دورتموند هذا ا

غربي إلى قلعة سانتياجو برنابيو. حتى اآلن عودة الالعب ا
ئة عدم ووفقًـا لبرنـامج "الشـيرجنـيتـو" اإلسباني فـإن حكـيمي قـرر بنـسبة 90 بـا

قبل. وسم ا العودة إلى ريال مدريد خالل ا
غربي حاليًا من  3أنـدية وهي إنتر وأشار إلى أن الـعروض الفعليـة لدى الظهيـر ا

ميالن وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.
يذكـر أن مسؤولي بـوروسيا دورتـموند سـبق أن أعلـنوا رغبـتهم في تمـديد إعارة

وسم آخر. أشرف حكيمي 

اني السابق لوثار ماتيوس أن رحيل { روما- وكـاالت : اعتبر النجم الدولي األ
اإلسـبـاني تيـاجـو ألـكانـتـارا احملتـمل عن بـايـرن ميـونخ لـيس كـارثـيا مـشـيرا إلى

كنهم ملء مركزه. وجود العب في تشكيل البايرن 
وقـال أسـطـورة بـايـرن في تـصـريـحـات لـقـنـاة "سـكـاي "رحـيل تـيـاجـو
ـكن جتاوزه. رغـم أنني أود رؤيـته يـلـعب لـيس الالعب الـذي كنت

باريات الكبرى". تابعته خالل ا أتوق 
 

وأضـاف: "من حق الالعب أيـضـا أن يرفض الـبـايـرن. سـأقـلق أكـثر
إذا فـقـد الـفـريق مـانـويل نـويـر أو روبـرت لـيـفـانـدوفـسـكي أو جـوشوا

كيميتش".
وتلـقى الالعب الذي ينتهي عـقده مع بايرن ميونخ في  2021منذ
أشـهـر عـرضــا لـتـجـديـد عـقــده مع الـنـادي لـكـنـه لم يـوقع عـلـيه
وتــؤكـد وسـائل إعالم أنه قـرر الـرحـيـل عن مـيـونخ لـلـعـودة إلى

إسبانيا أو اللعب في إجنلترا.
وخـتم: "قـدم تـيـاجـو الـكـثـيـر لـبـايـرن ميـونـخ لكـن أعـتقـد أنه
اضية كيف أن كن اسـتبداله. وقد شاهدنا في األسابيع ا
خط الوسط ظـهر بـصورة طـيبـة في وجود جـوشوا كـيمـيتش

وليون جوريتسكا".
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أقيمت جميعها خلف
أبـــواب مــــوصـــدة
أشارت اجملـمـوعة
االســـــتــــشــــاريــــة
للسالمـة إلى أنها
ال تـــعــتـــرض عــلى
ـــبــاراة في إقـــامــة ا
مــلــعـب االحتــاد كــمـا
هو مـقرر عـند الـساعة

 8:15مـــــســــاء (19:15
بــتـــوقــيت غـــريــنــتش)
اخلميس 2تموز". وفي
حــال فـوز ســيــتي عـلى
تـــشـــلــسـي اخلــمـــيس
سيكفي ليفربول التعادل
امـام سـيـتي للـفـوز بـلـقبه
االول مــنــذ عـام  ?1990إذ
ــــدرب يــــتــــصـــــدر فــــريق ا
اني يورغن كلوب الترتيب اال
بفارق  23نقـطـة عن سيـتي قبل

سبع مباريات من النهاية.

 أشرف حكيمي

نشـطـة فـيمـا سُـجّـلت نحـو مـئة
وفـاة بـحـسب االرقــام الـرسـمـيـة
االربـعـاء.وتـبـقى مـواعـيـد إقـامة
قرر عقدها بطولة كأس العالم ا
فـي تـــشـــرين الـــثـــاني/نـــوفـــبـــر
وكــانـون األول/ديـسـمـبـر 2022
بـــــــدال مـن فـــــــصـل الـــــــصــــــــيف
االعـــتــــيـــادي نــــظـــرا لــــدرجـــات
رتفـعة ثابتة ولم يتم احلرارة ا
تأجيـلها بسـبب فيروس كورونا
ـسـتـجـد الـذي أدى إلى تـأجيل ا
ـــبـــيـــاد طـــوكـــــــــيـــو وكــأس أو
أوروبـا لــكـرة الــقــدم الى صـيف

.2021
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وكـانت قــطــر قـد أعــلـنت في 15
حزيران/يونيو اجلاري جاهزية
ـدينـة التـعلـيمـية ثالث اسـتاد ا
ـــضــــيــــفـــة فـي حـــفل العـب ا ا
تــلــفــزيــوني اســـتــعــيض به عن
ـــبــاراة االجـــراء الـــتــقـــلـــيــدي 
جــمــاهــيــريــة بــســبب كــورونــا

وتخـللته حتـية خاصـة للعـامل
في اجملال الصحي.

ـديـنة الـتعـلـيمـية وبات اسـتاد ا
العب الـثمانية ثالث ملعب من ا
ــضـيـفـة يــدشن رسـمــيـا بـعـد ا
اســــتـــاد اجلـــنـــوب في مـــديـــنـــة
الــوكـرة (افــتـتح في  2019وهـو
ـدينة الـتعلـيميـة  بناؤه مثل ا
من الـــــصـــــفـــــر الســــتـــــضـــــافــــة
ــونـــديــال) واســتــاد خـــلــيــفــة ا
الـــدولـي الـــذي أعـــيـــد تـــأهـــيـــله
وافتتح مجددا في العام 2017.
وقـــال يـــاســـر اجلـــمـــال رئـــيس
ـضـيف مـكـتب عــمـلـيـات الـبـلـد ا
ـــكــتـب الــفـــني ونـــائب رئـــيس ا
للـمشاريع في اللـجنة الـعليا إن
األخــيــرة تـخــطط "لالنــتــهـاء من
اسـتـادين إضـافــيـ قـبل نـهـايـة
الـــعــام اجلـــاري وهـــمــا اســـتــاد
الـريــان بــســعـة  40ألف مــقــعـد
واستاد البيت بطاقة استيعابية

تبلغ  60ألف مشجّع".
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ـونـديـال. ويـشكـل األجانب 90 ا
ئـة من عدد سكان قـطر البالغ با
 2,75ملـيون نـسمة وغـالبـيتهم
من دول نـــامــيـــة يـــعــمـــلــون في
مـشــاريع مـرتـبـطــة بـاسـتـضـافـة

اإلمارة لكأس العالم.
V½Uł« ‰ULŽ

لـكن العـمال االجـانب لم يكـونوا
في مــنـأى مـن انـتــشـار فــيـروس
ـســتـجـد فــاصـيب به كـورونــا ا
عــدد كــبــيـــر مــنــهم أو خــســروا

عملهم.
وبـدأت قـطـر تـدريـجـيـا تـخـفـيف
تـدابـيـر اإلغالق الــتي فـرضـتـهـا
الحــــتــــواء فــــيــــروس كــــورونــــا

ستجد. ا
ـقـاهي ـقـرر إعـادة فــتح ا ومن ا
ــطــاعم بــشــروط صـارمــة من وا

قبل. األول من تموز/يوليو ا
وأصــــــيـب أكــــــثــــــر من  90ألف
شــخص بــالــفـــيــروس في قــطــر
بـــيـــنـــهـم نـــحــو  17الـف حـــالــة

{ بـاريس- وكـاالت: يـحـاول كـيـلـيـان مـبـابي
مـهــاجم بـاريـس سـان جــيـرمــان جنـدة أحـد
دير الـفني ضـحايـا خطط جـوزيه موريـنيـو ا
لــتـوتــنـهــام هــوتـســبـيــر اإلنـكــلـيــزي.وأشـارت
صـحيفـة "لو باريـزيان" في تقـرير لها إلى أن
تــاجنــوي نــدومـــبــيــلي العب تــوتــنــهــام أحــد
ـرشــحـ بـقــوة لالنـضـمــام إلى بـاريس خالل ا
الـصـيف اجلـاري في ظل سـوء الـعالقـة بـيـنه وب

مـوريــنـيـو.وأضـافت أن رحـيل نـدومـبـيـلـي عن تـوتـنـهـام سـيـكـون خـطـوة
ـتـاحـة أمـام الالعب مـفـيـدة حـيث يــعـد بي إس جي أحـد اخلـيــارات ا
الـفرنـسي الـدولي.ولـفـتت إلى أن نـدومـبـيلي يـحـظى بـإعـجـاب الـبعض
داخل القـلـعة الـباريـسيـة وبـشكل خـاص كيـليـان مـبابي الـذي يتـبادل
نتـخب ويتمنى أن يـلحق به في صفوف احلـديث كثيرا مع زمـيله في ا
سان جـيرمان.وأكد تقرير "لـو باريزيان" أن ندومبيلي مـهتم كثيرا بفكرة
ـقـابل مـادي ــكن إتـمـام هـذه الـصــفـقـة  االنـضـمـام إلى بي إس جي و
منـاسب ولكن ال مـجال إلتـمامهـا قبل انـتهـاء منـافسات الـدوري اإلنكـليزي

قبل. متاز في   26 تموز ا ا

صري محـمد صالح جنم ليفربـول رسالة للوطن العـربي عقب تتويجه { لنـدن- وكاالت: وجه ا
متاز لـلمرة الـثانية في مـسيرته. وكـان ليفربـول حصد الـلقب عقب فوز بلقب الـدوري اإلجنليـزي ا

يرليج. تشيلسي على مانشستر سيتي بنتيجة (2- 1) ضمن منافسات اجلولة الـ 31من البر
ـوقع التـواصل االجـتمـاعي "تويـتر": "عـايز وكـتب صالح بـاللـغة الـعربـية عـلى حـسابه الـرسمي 
أشـكـر كل الـنـاس الـلي وقـفت مـعـايـا ودعـمـتـني في كل األوقـات وبـاألخص بـلـدي احلـبـيـب مـصر
صري والوطن الـعربي كله.. عمري ما أنسى دعـمكم ليا والدوري لكم بـرده". بينما وجه الالعب ا
رسـالة أخـرى جلمـهور الـريدز بـاللغـة اإلنكـليـزية قـائلًـا: "نعم. إنه شـعور جـيد وأريـد شكـر جميع

شجع الذين يشاهدونا من كل أنحاء العالم". ا
كـنًـا لنـا وآمل أن نتـمكـن من االستـمرار في مـنـحكم الـفرحـة التي وأضـاف: "لقـد جـعلـتوا هـذا 

تستحقونها. اآلن سيصدقوننا".

روبرتو دوران
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{ لوزان - (أ ف ب) : قـرر االحتاد
الــــدولـي لـــكــــرة الــــقـــدم "فــــيــــفـــا"
تـخـصـيص مـبلغ  1,5مـلـيار دوالر
مـن أجل مـــــســــاعـــــدة االحتــــادات
األعـضـاء الـتي تـأثـرت بـتـداعـيـات
ـسـتـجـد وذلك فـيـروس كـورونــا ا
عــلى شـكل مـنح وقـروض بـحـسب

مـــــا أعــــلـن اخلــــمـــــيس رئـــــيــــسه
السويسري جاني إنفانتينو.

وقـال إنــفــانـتــيـنــو بـعــد اجـتــمـاع
جملـلس "فـيـفا" قـرر خـالله اخـتـيار
ــــشـــتــــرك ألســــتــــرالــــيـــا ـــلـف ا ا
ونـيــوزيـلـنـدا من أجـل اسـتـضـافـة
مونديال السيدات عام  2023على

حــســاب كــولــومــبــيــا إن االحتـاد
الـقـاري سيـمـارس "رقابـة صـارمة"

على كيفية إنفاق األموال.
وسبـق لالحتاد الـدولي أن قرر في
نــيــســان دفع نــحــو  150مــلــيــون
دوالر الى االحتادات الوطنية هي
عبارة عن دفـعات مستـحقة سُدِدَت

ـواجهـة تبـعات أزمة بـشكل مـبكر 
"كوفيد- "19الذي عطل كـرة القدم
مـــنــذ آذار/مـــارس قــبـل أن تــعــود
تـــدريـــجـــيــــا اعـــتـــبـــارا من أيـــار.
كن لكل وبحسب قرار اخلميس 
من االحتـــادات األعــضـــاء الــبــالغ
عــددهـا  ?211أن تـتــلــقى مـلــيـون
دوالر مع تـــخــصـــيص مـــســـاعــدة
إضــافـيــة بــقـيــمـة  500ألف دوالر
ــــــــســــــــاعــــــــدة كــــــــرة الــــــــقـــــــدم
الـنـســائـيـة.وسـتـتـوفـر مـسـاعـدات
أخـــرى عــلى شـــكل قــروض بــدون
ـئة من فوائـد قد تصل الى  35با
دخـل كل احتـــاد عــــلى أن يـــكـــون
احلـد األدنـى لـكل قـرض  500ألف
دوالر واحلــد األقــصى  5مــلــيــون
دوالر في حــــ بـــــاســــتــــطــــاعــــة
االحتـادات الـقـاريــة (مـثل االحتـاد
األوروبي أو اآلسـيـوي) احلـصـول
على قرض بقيمة  4مالي دوالر.
وشــدد إنــفـــانــتــيــنــو في مــؤتــمــر
صــحــافي عــبـر تــقــنــيــة االتــصـال
بالفـيديو "سنمـارس رقابة صارمة

على اسـتخدام األمـوال مع تدقيق
في احلــسـابـات وســتـكــون هـنـاك
شروط واضحـة للغايـة بخصوص

السداد". 
وكـشف الــسـويــسـري أنه من أجل
ـسـاعـدة سـيـسحب تمـويل هـذه ا
"فيفـا" من احتيـاطياته وهي 328
ـسـاعدات ملـيـون دوالر لتـغـطـية ا
ـــبـــاشــرة و 556مـــلـــيــون دوالر ا
لتمـويل القروض مضـيفا "األندية
واالحتـادات في خطـر حقـيقي. في
بعض أنحاء الـعالم لم تعاود كرة
القدم نشاطها حتى اآلن. علينا أن

نساعدهم".
وأعـلن "فــيـفـا" فـي آذار عن إنـشـاء
صنـدوق مسـاعدة كـرة القدم وفي
أواخــر نــيـســان/أبــريل قــرر أفـرج
"عن كل الـــتـــمــويـل الــتـــشـــغــيـــلي
سـتحق لالحتـادات األعضاء عن ا
العام  2019و ...2020كخـطوة
أولى من أجـل مـســاعــدة مــجــتـمع
كـرة الــقــدم الـذي تــأثــر بـجــائــحـة
كورونا وقيمته  150مليون دوالر.

عمال بناء في احد مالعب كرة القدم بالدوحة
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{ بنما- (أ ف ب) : نُقل أسطورة
الكـمـة الـبـنمـي روبـرتو دوران ا
بــــطـل الـــــعــــالـم ست مـــــرات إلى
ــســـتـــشــــــــفـى بــعـــد اصـــابــته ا

بـــــفـــــيــــــروس كـــــورونـــــا
ـا ــسـتــجـد وفــقـا  ا

ذكر ابنه روبن.
الكم وكــتب جنل ا
ـــــلــــقـب بـ"يــــدَي ا
الــــصـــخـــر" عـــلى
حـــــســـــابه عـــــلى
تــــــــــطــــــــــبــــــــــيـق
انـــــســــــتـــــغـــــرام
"نـتــائج اخـتــبـار
والــــدي وصــــلت
لـــلـــتـــو وأنـــهـــا
تــــؤكــــــــــــــد أنه
هــــــو إيــــــجــــــابي

لفايروس +كوفيد-
.19+"

واضـاف "احلــمــد لـله
اآلن ليس لـديه أعراض

أكــثــر مـن الــبــرد. وهـــو لــيس في
ـــركــزة وال عــــــــــــلى الــعـــنــايــة ا
جـــهـــاز تـــنـــفـس هـــو فـــقط حتت

راقبة". ا
وقـال "حتـدثـنا لـلـتو
مـع الـــــطــــــبـــــيب
وأخــبــرنــا ان
رئــــــتـــــــيه
بــــخـــيـــر
وال

تـــوجـــد

مــــؤشـــرات عــــلى وجــــود مـــرض
شديد. 

مــــا زلــــنـــا نــــؤمـن بــــأن كل شيء
سيكون على ما يرام".

وخـاض دوران في مـسـيرته 119
نــزاال بـــ عــمــر  16عـــامـــا و50
عـــــامـــــا حــــــقق خـاللـــــهـــــا 103
انـتـصـارات مـنـهـا  70بــالـضـربـة
الـقـاضـيـة كـمـا لـقي  16خـسـارة
بــيــنـــهــا أربع مــرات بـــالــضــربــة

القاضية.
ويـــعـــد دوران بـــطال قـــومــيـــا في
بـالده بــــاعـــــتــــبـــــاره واحــــدا من
الــريــاضــيــ األكــثـر شــهــرة إلى
جـــــــــــــانب العـب الــبـــيـــســـبــول
الـــســابق لـــنــيــويـــورك يــانـــكــيــز
بي ماريانـو ريفيـرا والبطل االو
الــــســـابـق في الــــوثب الــــطــــويل
ايــرفــيـنـغ سالديـنــو والعــبي كـرة
الــقــدم الــســابــقـ الــراحل رومل
فـــرنــــانـــديـــز وخــــــولـــيـــو ديـــلي

فالديس.

{ الـــــدوحــــة- (أ ف ب) : أعـــــلن
مـنــظـمـو مــونـديـال  2022لـكـرة
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تظهر الندوات التلفزيـونية التي تبث من الفضائيات الـعراقية وعلى لسان مسئول
نتج الوطني , عـنية هشاشـة  االجراءات احلالية حلمـاية ا من الوزارات والدوائر ا
ـعـنى ان هـنـاك  سـيادة ـؤسـسـاتـيـة والـتـي يـسـري فـيـهـا الـقـانون  , وفي الـدول ا
للـقانون عـلى اجلميع  مـهمـا كانت مواقـعهم ومسـئوليـاتهم  تتـمكن بكل بـساطة من
فـرض الـقـانـون وسـيـادته وبـالـتـالـي مـحـاسـبـة اخلـارجـ عـلى  إجـراءات احلـمـايـة
الوطـنـيـة لـلـمـنـتج الـوطنـي وهذا مـا تـعـمل مـخـتـلف دول الـعـالم من آجـلـة في فرض
نـتج الـوطـني  ودعـمـا لـلـقـطاع الـزراعي والى احلمـايـة الـوطـنـيـة من اجل انـعـاش ا
زارعـ والفـالح الـذين تضـرروا كثـيرا  ,والسـبب ان الـبـعض من التـجـار لهم ا
نـتج الوطـني وهو اذرع رسـميـة في الـدولة هي سـاندة لـلمـتـجاوزين  عـلى حمـايـة ا
اسـلوب بـدء بـعـد عـام االحتالل في 2003 اي ان هـؤالء التـجـار الذي يـتـجاوزون
على قانـون احلمايـة ويصرون على االسـتيراد رغم  الوفـرة الكبـيرة للمـنتج الوطني
نـتج وهذا يعني نتجـات الى اسعار ال تغـطي كلف ا بحيث وصـلت اسعار بـعض ا
ـزارعـ والفالحـ عن االنـتاج وبـالتـالي تـراجع القـطـاع الزراعي وهـو ما تـخلي ا
ـا حـتى  ارادات دولـيـة بـقـصد تـسـعى الى حتـقـيـقه دول  اقـلـيـمـيـة مـعـروفة  ,و ر
الحظ ان الـبعض يـحـاول ان  يخـلي نـفسه عن ضرب االقـتـصاد الـعراقي  ,ومن ا
ـستورد ومن مـنافـذ متعـددة لم حتكم السـيطرة مسـئوليـة عدم االلـتزام في دخول ا
الي يـليشيا و يه من اجل الكسب ا عليها والسبب  تـدخل  التشكيالت احلزبية وا
ـستور د وهـذا ما يقـوله البعض من  التي تـهدد من يريـد تطبـيق القـانون في منع ا
ـنـافذ ـعـنـية بـاالسـتـيراد وا سـئول  ,اما حـقـيـقة مـا يـجـري فهـو لـدى الـدوائر ا ا
ـستـوردة وعلـية يجب احلـدودية والتـي كثيـرا ما تـهمت بـتسـهيل دخـول البضـاعة ا

على احلكومة ان تقوم باإلجراءات االتية لتوفير احلماية للمنتج الوطني واهمها:
كن انتـاجه في العراق باختالف نوعيته وفي حالة نتج الذي  1- منع  استيراد ا
ستورد ضعف استيراده يجب فـرض ضريبة كا يراد لـلدولة بحيث تكـون اسعار ا
نتج العراقي وبدون تردد او التا ثر بوساطات االذ رع السياسية للتجار . سعر ا
نافذ احلدودية با دارات جديـدة مهنية ومخلصة بعيدة عن 2- استبدال  ادارات ا
ـستـورد والتـا كد من الـتواطـئي مع التـجار اخملـالفـ لـضوابط االسـتيـراد و نوع ا

نوع استيراده واحالة اخملالف الى القضاء. . كونه غير 
نافذ الى القضاء نافذ غير الرسمية واحالة الذين يتعاملون مع هذه ا 3- مراقبة ا
راقبـة صالحيـات القضـاة ألغراض محـاسبة عنـية بـا كن تـخويل اجلهـات ا كمـا 
اخملالـف لـتوجيـهات وقـرارات احلكـومة  كصالحـية تـوقيف اخملالـف حلـ اكمال

االحالة الى القضاء .
ستورد يـا تي من احملافظات الـشماليـة وهذا يعني ان 4- حتدث البـعض عن ان ا
ـنـافذ وفي هـذه احلالـة هنـاك امرين االول مـنع دخول ال سـيطـرة للـدولة عـلى هذه ا
ـستـورد القـادم من احملـافظـات الشـمالـية الـى محـافظـات الوسط  واجلـنوب  ,مع ا
ـسـؤولـة عن ـراقـبـة  تــفـاديـا لالتـفـاقـات الـتي قــد حتـصل بـ اجلـهـات ا تـشـديـد ا
ـراقـبـة وبـ الـتـجـار وسـيـجـبـر هــذا االجـراء اذا طـبق بـشـكل سـلـيم الـتـجـار عن ا

التوقف عن االستيراد ال نه ليس هناك راغب في اخلسارة . 
5- تـشـكـيل فـرق مـراقـبـة ال سـواق الـعالوي لـلـتـأكـد من عـدم اسـتـيـراد الي مـنـتج
مـخـالف لـلـضـوابط او مـحـظــور اسـتـيـراده ومـعـاقـبـة اخملـالـفـ مع  غـرامـة  مـالـيـة

مناسبة.
ان سـيـطـرة الـدولـة عــلى مـجـريـات االحـداث واالنـشـطـة الــسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة
واالجـتمـاعيـة هو معـبر حـقيـقي عن سيـادة الدولـة وسيـادة القـانون وهـو ما يـحتاج

اليه العراق .
ي { خبير واكاد
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ألنـي ال أملك صـفـحـة فيـسـبوك حـالـيـا.. تصـلـني عـبر الـواتـسـاب صور مـنـشورات
فيسبوكية تتهمني بالطائفية..لذلك أقول :

نـعم انـا الـطـائـفي الـذي رشـحت الـشـاعـر طـالب عـبـد الـعـزيـز لـلتـحـكـيم فـي جـائزة
ـناطـقيـته حيث يـعامل اغـلب سكان عـروف بطـائفـيته الـواضحة بل  اإلبـداع وهو ا

البصرة بأنهم (لفوو) وهو احلسن البصري الوحيد.
نـعم انا الـطائفي الـذي ركضت بـسلـمان داود مـحمـد إلنقـاذه ولم انتـظر مـنه شكرا

ألني اعمل بوفائي ألصدقائي وانسانيتي.
أنـا طـائـفي جـدا حـ اسـتـلـمت مـنـصب مـديـر عـام دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة الـعـامـة
ـديـر من أهل سـنة.. وسـأخـبـركم كيف… مـديـر مـكتـبي سـني.. كل مـوظـفي مـكتب ا
شاور القـانوني لي سيدة من أهل الـسنة.. وألنني طـائفي حاربني اثـنان أحدهما ا
( كـبير الـوسادة) واجـنبـكم قراءة اسمه.. والـثانـية امـرأة قدمهـا على حـافة الـقبر..

وهما من الشيعة لكنهما عرقال عملي..
أنـا طــائـفي ألن ســائق الـبــريـد في دائــرتي اسـمه ســفـيــان.. انـا طــائـفي ألن الـذي

اعفاني من منصبي شيعي.. هل شاهد طائفية بهذا احلجم?
طائفي يودعه موظفوه بالدموع بعد تسليم مكتبه..

طــائـــفي مــديــر عــام مـن دون حــمــايــة أو أي شـــخص مــرافق لـه ال في الــعــمل وال
ـوظف في الـباب لـيقول لـهم صبـاح اخلير.. خارجه.. طـائفي مـدير عـام يستـقبل ا

يصل قبلهم ويخرج بعدهم..
طـائفي ألن الـسـائـقـ الـلذين حـيـاتي بـيـدهـما سـنـيـان وكل مـنـهمـا يـنـاديـني بـابا..

ويدخالن صباحا إلى مطبخ بيتي لنفطر سوية!!
طائـفي ألن مـسـؤولة صـفـحـة أصدقـاء حـسـ القـاصـد وصـفحـة الـشـاعر والـنـاقد

العراقي حس القاصد وقناتي في اليوتيوب امرأة سنية من البصرة.
يالـهـا من طـائـفيـة مـقـيتـة.. ال اتـمـناهـا لـكم يـامن وصمـتـوني بـالـطائـفـيـة ألني اعمل

ريضة. بانسانيتي وعراقيتي ال بنفسيتكم ا
ـانيـة في بيـانها لم أفـهم ماهـو النـهج الطـائفي الـذي اتهـمتني بـه جلنة الـثقـافة الـبر

الطائفي جدا وهي تشكر الوزير على اعفائي!!
أهـا.. تـذكرت اني شـيـعي وكنت مـنـاصرا لـلـحشـد وجـلبـت الفـنـان الـعرب وزاروا
..! بـهذه مـجزرة سـبـايكـر وجـلبت شـيخ األزهـر معـهم وزاروا اإلمـام الـعسـكـري

!! حقكم ألن الفنان العرب أكثر طائفية مني وذيول إليران بل زاروا اإلمام
رحم الـله القـذافي الذي مـات ولم يـتعـرف على شـعـبه.. وكان آخـر سؤال مـنه هو :

من أنتم?
ـنصب الذي هو كرس انا حس الـقاصد اسمي أكـبر من لقبي الـعلمي وكرسي ا

حالق ال أكثر.; فمن أنتم?
نــسـيـت ان اقـول لــكم : انــا طـائــفي جــدا ألني كــنت وفـيــا لــصـديــقي عــبـد األمــيـر
احلمـداني ولم أقبل التـرشيح بـديال عنه وهو الـذي كان يـحمل ( السـيفي) اخلاص

بي بيده.. ويقول إذا كنت أنا العقبة الوحيدة فهذا القاصد بديال عني.
هل رأيتم كم أنا طائفي!!

{ عن مجموعة واتساب
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السليمانية

مـن الــصــعب ان نــكـــون مــثــالــيــ حلــد
ـبــالـغـة ) في الــتـمـني لـلــتـسـاوي بـ (ا
الــبـــشــر  ‘ومن ثـــوابت خــلـق الــله ( أن
الـنـفس امـارة بـالـسـوء ) ولـكن اجملـتـمع
ـكن  ان يسـيـر بشـكل مـتوازن السـوي 
ـوقف في عــنـدمــا يــكـون الــعـدل ســيــد ا
والــعــدل االســـتــجـــابه المــور الـــنــاس  ‘
اليـحقـقه اال الـقـضـاء الـعادل  ‘والبد  ان
الكـثيـر منـا سمـعنـا بحـكايـة احد اولـياء
امــور الــنـاس ( اي احلــاكم ..!!) عــنــدمـا
كان بـلـده يخـوض احلرب  ‘وصله خـبر
ـسوؤلـ عن امن الـنـاس يبـلـغونه من ا
سؤوله بوجـود الفـساد في مـؤسسـات ا
عن امـــور الـــنـــاس  ‘فـــطـــلب مـــنـــهم ان
ـعرفـة : هل أن الفـساد لـتمـرير يحـققـوا 
أمـور الرعـيـة وصل الى الـقضـاء ? فـجاء
اجلواب بالنفي فهمش احلاكم على خبر
مــســؤولـي االمن : الخــوف عــلى ظــهــور

يــقـال أن الـتــفـاوت بــ بـني الــبـشـر في
إالمكـانـات والتي يـعبـر عـنهـا بالـقدرات
ــعــنــويــة هي صــفــة مالزمــة ــاديـــة وا ا
للـطبيـعة الـبشريـة فالـقاعدة  األسـاسية
ـا لـكل فرد أن البـشـر ليـسـوا سواء وإ

صفاته في حد ذاته..
œUŠ  ËUHð

لـنـفــتـرض بـديـهـيــة هـذا الـوصف ولـكن
بني البشر عندما يشعر بالتفاوت احلاد
ــــكــــسب وهـــذا ــــكـــان وا فـي االمـــان وا
الـتـفـاوت احلــاد يـحـصل بـطـريـقـة فـيـهـا
ـظـلـوم الـظـلم سيـد الـنـتـيـجة  ‘نرى ا
ومـن اجل إدامـــة حــيـــاتـــهم وحـــريـــتــهم
االنـسانـيـة  يتـحـركـون وبشـكل جـماعي
ـواجـهة هـذا الـتـفاوت فـيـكون الـتـعـبيـر 
متماثـلة ب اجلـميع أينمـا يكونوا وفي
اي زمـــــان وبـــــ أي نــــوع مـن االنــــواع

البشرية  لوناً وتأريخاً وإنتماء.. 

نبدأ بهـذه احلكايـة : ذات يوم طلب احد
اخلـــلـــفـــاء من رجـــاله أن يـــحــضـــروا له
حكـيـما في بـلده  ‘كان مـشـهورا بـصدقه
وقف  وعندما وعدالته في التصـرف وا
حــضـر احلـكــيم امـام اخلــلـيــفـة قـال له :
إنـــني اطـــلب مـــنك ان تـــتـــولى مـــنــصب
ـنـصب الـقـضــاء فـرفض هـذا احلــكـيم ا
عـــلى الــفـــور دون تــردد قـــائالً : انــني ال
اصلـح للـقضـاء وقـد كانـت هذه االجـابة
مـفاجـأة للـخلـيـفة فـشعـر بـالغـضب وهو
يقـول : انت غـير صـادق فـاجابه الـفـقيه
على الفور : إذن فقد حكمت علي بأني ال
اصلح  تـعجب اخللـيفـة من الرد قائالً :
كيف ذلك ? ابتـسم احلكيم وهـو يجيبه :
ألنني لـو كـنت كاذبـاً كمـا تـقول فـإنني ال
اصــلح لــلــقــضــاء بـالــتــأكــيــد وإن كـنت
صــادقــاً فــقـد اخــبــرتك بــالــفـعـل انـني ال

نصب . اصلح ايضاً لتولي هذا ا

الـفـسـاد هــنـا وهـنـاك ان عـدالـة الـقـضـاء
كفيله بازالته  عند عودة االستقرار .

ظـاهـرة رغـبــة االنـسـان في هـذا الـعـصـر
لـلـثــراء الـسـريع  ‘هي  ظـاهــرة خـطـيـرة
ـقام االول الـسـلم االجتـماعي تهـدد في ا
و يــزيــد من الــفــروقــات بــ الـنــاس في
سـتـلزمـات احلـياتـية ‘ احلصـول عـلى ا
حيث يـدفع بـالبـعض الى اللـجوء لـطرق
الي ‘ غيـر مـشروعـة  من اجل الـكـسب ا
وعــنـدمـا يــكـون بــاي شـكل مـن االشـكـال
القـضاء في حـالة لـنقـول ( التراخي ..!!)
سيكون السلم االجتماعي في خطر اكيد
 من هنـا االن نرى ظهـور امثـلة معـاكسة
لــلــحـــكــايــة الــتـي رويــنــاهـــا في بــدايــة
حــديــثــنـا ‘حــيث  جلــوء االنــســان غــيـر
الــسـوي مـخــيـرا ..!!  ولــيس كـحــكـايـة (
بطـلب من ولي االمـر) لفـتح بـاب الفـساد
عــلى انـبل مــهـنــة في حـيــاة االنـســانـيـة
وهي مـهنـة الـقـضاء روى لـي صديق في
مـوقع مـسـؤولــيـة وهـو من الـذين حـافظ
ـــــــوقف عــــــلـى نــــــزاهـــــــة االخـالق في ا
والـتــصـرف في مـوقــعـة قـائال :  ان احـد
اصدقائه زاره في الـبيت طالـبا منه دون
ـتـخـرج توا من تـردد اغرب طـلب البـنه ا
كلية احلقوق من اجل تعينه  ( حاكما –
قـاضـيـا ) فـي احـد احملـاكم   شـرحت له
ستحيالت النه غير قانوني أن هذا من ا
و وضـحت له النص الـقـانـوني لشـرعـية
تع الـقاضي حـيث ينص على انه ومن
ـطــلـوب مـنـه الـعـمل اجل هــذا الـتـعــ ا
الـفعـلي بـعـد التـخـرج من كـليـة احلـقوق
مــدة ال تـقل عن سـت سـنــوات في مـهــنـة
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من ذلـك عـــلى الـــرغم من أنـــهـــا كـــانت
أشـتراكـيـة مـحـلـية أو وصـفـة صـيـنـية
لـكـنــهـا لم تــخـلـو من الــقـتل واخلـطف
التي أسـهم فيـها الـلواء األحـمر وتمت
حتت مـبـاركـة مـاوتـسي تـونك وثـورته

الثقافية. 
هــذه الــغــطــرســة هي أكــســيــر حــيــاة
بــالـنـســبـة لـ لــيـون تـروتــسـكي تــعـيـد
أنــتــاج الـثــورة ذاتــهـا فــيــمــا سـمي بـ
الـثــورة الـدائـمـة تــدعي أن بـإمــكـانـهـا
حتــويل اجملــتــمع األنـســاني من خالل
الــثـــورة الـــدائــمـــة مـــتى مـــا كــان ذلك
ـكـناً ,لـقـد أثـبـتت الـوقـائع من خالل
مــصــيــر كــثــيـــر من هــذه الــنــظــريــات
الـعـنـصـرية أن الـتـفـكيـر الـعـقالني هو
الـعـقـار الـقـاتل لـهـا ألنـهـا تـسـتـمـر من
خالل جتهـيل الناس األتـباع وشيـطنة
اآلخـر مهـما كـان فرداً مـحايـداً أم دولة
مـــا. لــقـــد أقـــام هـــتـــلـــر حـــالـــة أكـــثــر
درامــــاتـــيــــكــــيــــة في أوربــــا من خالل
الـنــظـريـة اجلــرمـانـيــة اآلريـة وأرتـكب
فضـائع (التـطهـير) والشـيء ذاته فعله
سـتــالـ الــذي تـبــنى نـظــريـة مـاركس
وتـلـمـيـذه إجنلـز الـتي صـيـغت وفـقا لـ
لـينـ لكـنه قـدم أشتـراكيـة دولة أدعت
يـومـا مــا أنـهـا ضـد الــطـبـقـات ووظف
ـسـاعـدة سـلـطـة الـدولــة الـسـوفـيـتـيـة 

ـيـة عـلـيــهـا نـشـرهـا إلى صالحـيـة عــا
العـالم أجمع ,فـمنـذ عـصور احلـضارة
الــيــونــانــيــة فــإن هــنــاك جتــارب عـدة
ألمــــثـــلــــة مـــأســــاويـــة مـن مـــحـــاوالت
االســتـــحــواذ عــلى الـــقــوة الــشـــامــلــة
واألخالقــيـة لــفــكــر مـا ومـن ثم أصـاب
فضـول احلصـول على الـقوة الـروحية
ـــاديــة أن "فـــتح الـــصــنـــدوق الــذي وا
يحتـوي على كل الـلعنات والـعلل التي
من شـــأنـــهـــا أن تــــصـــيب أو تـــســـبب

للبشرية فناءاً مطلقاً". 
إنـــــــهــــــا تـــــــظــــــهـــــــر بــــــ كـل هــــــذه
ـتـطـرفـة وهي دالـة اآليـديـولـوجـيــات ا
مشـتركـة ب كل الـنظم الـشمـولية ذلك
الــــوصف الــــذي أطــــلــــقـه "بــــنــــيــــتـــو
موسوليني" على الـقومية االيطالية إذ
مزج ب الـقومي واألشتـراكي ليصوغ
منها رومانسية قـومية أيطالية حلمت
ـقـدسـة. بـعـودة رومـا االمـبـراطـوريـة ا
هـــذا الــــنـــمـــوذج الـــيـــونــــاني وكـــذلك

سمى بــ االيطالي ا
 (hubris   الغطرسة)

ة, غـالـبـا مـا تسـبب أو قـاد إلى الـهـز
واجملتـمـعـات والـنـظريـات الـعـنـصـرية
ـعاصرة لـيست مـعفاة من احلديـثة وا
ـاويـة" ـشـؤوم. حـتى "ا ـصـيـر ا هـذا ا
نـسبة لـ مـاوتسـي تونك لـيست مـعفاة

     ال يغـرنك كثـرة جراحـاتي عليك أن
تــرى مــا حل بـــخــصــومي ,هــكــذا هي
ـواســاة  عـنــدمـا عــبـارات الــتـأبــ وا
نــخـرج من مــعــركـة خــاســرة أو جـدال
أساة ألجـيال متـعاقبة عقـيم وتتكـرر ا
ولــكـن الة حــ مــنـــاص وقــد أهــدرنــا
جـهدنـا وخسـرنا مـا رفدنـاه من موارد
ألجل نـــصـــر زائـف كـــلـــفـــنـــا الـــغـــالي
كن تـعويضه لـعلنا ا ال  والنفـيس 
نــتـعــلم مـن أخـطــائــنــا ونــعـيــد بــنــيـة
الــتــفــكــيــر الــعــقالني الــتي أنــحــرفت
بـوصـلـتهـا حـ فـقدت جـادة صـوابـها
بعـد أن رفعت من قـيمـة آيديـوجليـاتها
الـطـوبـاويـة والـعـنـصـريـة ال لـتـحـس
ـــاط احلـــيــــاة وطـــرق الـــعــــيش بل أ
لتـختـار موتاً تـراجيـدياً يحـكي مأساة
الـتفـكـير الـعقـيم. وكـأن تلك الـنظـريات
الـعـنـصـريـة تــتـغـذى عـلى خـسـاراتـهـا
ـتـآمر لـتـصـنع مـنـهـا سرديـات اآلخـر ا
اغوجي ومن ضد منحى تفكيرها الد
ـطيـة واحدة ثم تـشرع بـرسم صورة 
نــحن واآلخــرون نـحن واألغــراب نـحن
واألعداء. لقد أفتـرضت الكثير من هذه
الــنـظـريـات والــثـقـافــات الـكالســيـكـيـة
والدينية وحـتى العلمانـية منها سواءً
فـي الـــغـــرب أو الـــشــــرق أو حـــتى في
ــــنـــا الـــعـــربـي أن أفـــكـــارهـــا ذات عـــا

الرئيس بـوت سدة احلـكم في روسيا
ـرات متـواليـة وفي متـواليـة هنـدسية
جتيـد جتمـيع الناس وجـمهـرتهم على
أعتاب مجد زائل وكأننا أصبحنا أمام
مجتمعات تعيد أنتاج ثقافة اخلضوع
والـتمـوضع . هذه الـنـظم الشـمولـية ال
تــعــبــأ بــالــشــرعــيــة قــدر أهــتــمــامــهـا
شروعية من خالل حصر منجزاتها با
الــتي هي حــقــوق لــلــمــواطـنــ أصال
ـواطــنـيـهـا كـهـبـات ـهـا  وتـعــيـد تـقـد
ومـنح من قـادتـهـا الـعـظـام ,فـالـنار في
الــقــاع والـدخــان مــليء اآلفـاق واحملن

في الوطن والصيت تعدى الوطن. 
إن الــدرامـــا الــتي جتـــري في الــشــرق
األوسط وفي مــجـتــمـعــاتـنــا الـعــربـيـة
بـعــضـهـا مــرتـبط بــالـتـعــصب الـديـني
وبــعـضــهـا اآلخـر مــرتـبـط بـالـتــعـصب
والطـوباوية العـلمانـية أيضا فـالنازية
ـاركــسـيـة والـفــاشـيــة واألشـتـراكــيـة ا
ــاويـة بـنــسـخــتـيــهـا الــسـوفــيـتــيـة وا
أشتقت من العـلمانيـة وكانت مسؤولة
عن الـــكـــثـــيـــر من فـــضـــاعـــات الـــقــرن
الـعشـرين وقدمت لـنـا كثـيرا من الـنظم
الـســيــاســيـة الــعــربــيـة الــتي كــابــدنـا
ـتـكررة ,وتـرتبط ويالتـهـا وهزائـمـها ا
بـــدورهـــا بــــالـــفــــكـــر الـــشــــمـــولي. إن
الــــتــــدخالت اخلــــارجــــيـــة الــــدولــــيـــة
واألقـلــيـمـيـة في شــؤون مـجـتـمــعـاتـنـا
نـطـقة لـبـؤرة متـقدة الـعـربيـة حـولت ا
من الــــصــــراع الـــذي يــــتــــغـــذى عــــلى
ـــذهـــبـــيـــة والـــقـــومـــيــة الـــهـــويـــات ا
والـعنـصـريـة في ظل حالـة من الـتردي
ـركزية والضـعف في مـفاصل الـدولة ا
الــتي لم تـــتــحـــول بــعــد إلى مـــفــهــوم
ستـاتيكي بـقدر كونـها دولة تـغلب بيد
حـزب أو أثـنـيـة مـا حتـاول من خاللـها
فرض أجندتها السياسية على الدولة.
هـذه الـتـدخالت اخلـارجـيـة تـزيح قوى
األعــتــدال من مــواطـنــهــا لـتــقــدم قـوى
الـــتــطـــرف الــتي تـــتــغـــذى أصال عــلى
تــراجـيـديــا الـتــدخالت لـتــعـيــد أنـتـاج

حماستها.  
 

ي في  جامعة النهرين  { اكاد

الـــتــاريخ حــتى نـــهــايــته الــضــروريــة
وتــمـكــ الـطــبـقــة الـبــرولـيـتــاريـة من
احلكم وفقا لزعـمه. لقد بدى لوهلة من
الـزمن أن الــعـالـم أصـبح يــرتـكــز عـلى
ــيـة بـؤر لــلــتـوتــر الــقـومي مــنــهـا عــا
الـطـابع ومـنـهـا أقـلـيـميـة الـطـابع مـثل
الــيــابـان وكــوبــا وكـمــبــوديـا وكــوريـا
تحدة في مرحلة الشمالية ,الواليات ا
حــرجــة مـن تــاريــخــهــا بــدت وكــأنــهـا
ســـلـــكت الـــطـــريق نـــفــسـه آبــان أدارة
جــورج بـوش األبن مـن خالل تـبـنــيـهـا
لــلــنــهج األحــادي في أدارة الــعالقــات
الدوليـة وتصدير حـتميتـها الليـبرالية
ومـحـاسبـة الكـثـير من الـدول بـوسائل
عـنــفـيـة بـارزة وفــقـاً ألسـتـراتــيـجـيـتي
احلـرب الــوقـائــيـة واإلسـتــبـاقــيـة لـوال
األزمـة االقــتــصــاديــة في عـام 2008م.
ــــتـــحــــدة من خالل لـــكـن الـــواليــــات ا
تـقـالــيـدهـا الـبـراغــمـاتـيـة واألسـطـورة
الوطـنيـة لفـرصة غـير مـحدودة لم تكن
ــاضـي عــرضــة لــهــذا الــنــوع من في ا
فمـفهوم النـظريـات وااليديـولوجـيات ,
ـــبـــ وحــتـــمـــيــة أمــريـــكـــا لـــلــقـــدر ا
ـقــراطـيــة يـتم تــصـديــره لـلــعـالم الــد
بوسائل عدة وجرى في مناسبات عدة
ـساومـة وفقا أن خضع لـعمـليات من ا
ـصالح واشـنـطن األستـراتـيجـية دون
ه أن يـــتم اجلــزم في حـــتــمــيـــة تــقــد

للعالم.  
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في ظل تراجيـديا الوهم هذه كـثيرا ما
 بـناء قـصر وهدم مـصر كـما قـد قيل
شـكلـة تعـبر عن جهـل مركب وكذلك وا
تـعـبـر عن نـرجـسـية سـاديـة ال تـعـترف
بـاالخـطاء بل جتـيـد لغـة توجـيه الـلوم
, واألتهـام لآلخـر حتى لـو كان نـاصحاً
ـكـاشـفـة وأعادة فـمـا أهـمـيـة عـمـلـيـة ا
الـبـنـاء الـتي بـدأهـا غـوربـاتـشـوف في
فـقد االحتــاد الـسـوفـيـتي قـبل تـفـكـكه ,
دخلت بـعدها روسـيا االحتاديـة وريثة
االحتـاد الــسـوفـيـتـي في عـمـلــيـة بـنـاء
ـقراطي عـلى الطـراز الغـربي لكـنها د
مـا لـبـثت أن وقـعت أسـيرة الـشـمـولـية
من جــــديــــد ومن ثم أســــتــــمـــر تــــولي

احملاماة . او بـوظيفة عـدلية او حـقوقية
في الــدولـة  ‘ورغم انه يــفــهـم الــقــانـون
وهـذه احلـقـيـقة  ..‘لـهـذا ترون  ‘و مـنذ
االحـتالل  حتـدث هـذه الـظـواهر ‘كـانـها
عـمـلـيـة مـخطـطـة ومـنـظـمـة بـاتـقان ( وال
ــــراحل ــــكن الحــــد من الــــعــــارفــــ 
الـتـخـطـيط الحـتالل الـعـراق ان يـنـكر ان
هذا الـوضع الفـوضوي   والـذي يعـيشه
ـوقف فـيه الـفـسـاد كان الـعـراق وسـيـد ا
وال يــــزال احـــد االهـــداف ضــــمن خـــطـــة
نع نهوض االرادة الوطنية ). االحتالل 
 بــذلـك  ان مــجــتــمـعــنــا يــعــيـش اخــطـر
اخـتالل فـي حـيـاته الــيـومـيــة يـشـمل كل
الـنـواحي احلـيـاتيـة واخـطـرهـا سـيـطرة
مــجــمـوعــة جــشـعــة غــارقـة فـي الـفــسـاد
السـقـاط كل الـقـيم االجـتـمـاعـيـة الـهـادفة
الى الـتــوازن االجـتـمــاعي والـنـاس تـرى
وتـــســـمع عن اجلـــرائم الـــتي يـــنــفـــذهــا
اجملـــرمـــون لـم يـــســـمـع عـــنه اجملــــتـــمع
ــســتــوردة من الــعــراقي اال فـي االفالم ا

اخلارج ...!! 
االن  ‘أن مــجــتـمــعــنـا يــعــيش في ظـرف
فـرض علـيه انـتشـار الـفسـاد بشـكل غـير
طبـيعي يـكـمن في  وجود نـاس  مقـتدره
القـصى  حـد فـوق ....  ‘مع وجـود نـاس
في الــتـحت وبــائـسه إلى أقــصى حـد...!
هنا يـفقد الـتوازن وبالـنتيـجه يفقد روح
العالقة  السليمة ب افراد اجملتمع

{ ومختصر مفيد :
وصى احــد حـكـمــاء اولـيــاء االمـور : كن
ـا فالـضروريات عادال قـبل أن تكـون كر

تسبق الكماليات .

أحـزاب يــســاريــة ووسـطـــيــة في تـلك
اجملــتــمـعــات هـــو خـــيـــر دلــيــل عـلى
رجــــوع الـــغــــرب إلى االنــــقـــســــامـــات
األيــــديــــولــوجــــيــــة الــســـابـــقـــة لــكن
بـتـفـاصــيـل وقـضـايــا جـديــدة جـاءت
ــوجــة الــصــاعـدة لـ»مــا بــعـد بـــهـــا ا
احلـداثة «الـغـربــيـة الـرافـضـة لكـثــيـر
من مـسـلـمـات احلـداثـة الـلــيــبـرالــيــة
الـتي أثـبـتت الـقرون الـثالثـة االخــيـرة
بـعـضــاً من نـقـاط ضـعـفـــهــا الـفـكـريــة

نـهـجـيـة. وا
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ـقــدمـة عــمـا يـــجـري في أوردنـا تــلك ا
الغـرب الننـا نعـتقد أن الـردة القـومـيـة
ــثــقــفــيــن الـعــرب هـي عــنــد بــعض ا
ـا يــجـري في حـصــيــلـة فــهـم خـاطـئ 
ـارســة عـادة االقــتـداء به الـغــرب و
بـــعـــــيــــداً عن أخـــذ اخلــــصـــوصــــيــــة
العربــيـة التاريــخـيـة احلالــيـة بعـيـن
االعـتـبــار. مـا يــجب أن يــعـرفه هــؤالء

نــفــسه وســرعـان مــا تــراجع عــنه من
خـلـقوه ونـادوا به. الـفـكر الـسـائد االن
في الــغــرب ال يـــتــحــدث عن نـــهـــايــة
ــا يــــنــادي األيــــديـــولـــوجـــيــــات وإ
بـــإجـــراء تـــعـــديــالت وإصالحـــات في
أيــديــولـوجــيــات احلـداثـة الـغـربــيــة
ــســتــجـدات تـأخــذ بــعــ االعــتــبــار ا
الـــكــبـــرى في حـــيــــاة الــغـــرب. إنـــهـم
يـــشــيـــرون عـلى االخص إلى مــسـألـة
الـتـدهــور الـهــائل اخلـطـر في البــيــئة
الـطــبــيـــعــيـــة عــبـر الــعـالـم كـله كــمـا
يـــشـــيــــرون مــؤخــراً إلى مــا أحــدثــته
ة الرأسمالـيـة النـيـولبرالـيـة من العو
أزمـات اقـتـصـاديــة مسـتـعـصــيــة على
احلـــــلـــــول ومن ازديــــــاد الــــفـــــجــــوة
ـأسـاويـة فــيــما بــيـن الـقلـة الـغنــيـة ا

سحوقة. واالكثريـة الفقـيـرة ا
لعل الـصراع الـدائر االن في كـثـيـر من
اجملـتـمعـات الـغربــيــة ب الـشـعبـويـة
ـتـطـرفـة ومـا بـقي من الــيــمــيــنــيــة ا

ـثقـفـيـن الـعرب عـندمـا يـتــهـم بعض ا
كل من بـقي مـؤمـنـاً بـالـفـكـر والـنـضال
ـنطـلق من إيــمان الـقومـي العـروبي ا
بــأمــة عــربــــيـــة واحــدة ووطـن عــربي
كـبـــيــر واحــد بـأنه يـــمـارس االوهــام
ـــراهـــقـــة فــإنــــهـم في واخلــــيـــاالت ا
احملــصــلـة يـــنــادون بـانــتـــهــاء عــصـر
األيــــديــــولــوجــــيــــات اجملـــتــمـــعــــيـــة

الشاملة.
وجة وهـم هـنا أيـضاً يـنضمون إلى ا
الـتـي راجت في أمـريـكـا وأوروبـا بـعـد
انـهــيـار االحتاد الـسوفـيــيـتي والتي
ادعـت نـــهـــايــــة الــتــاريــخ وانــتــصــار
الــديـــمـقــراطــيـــة الـلـــيــبــرالــيـــة كـحل

سـيـاسي وحـيـد لكل اجملتمعات.
ــســتــعــجــلـة لــكن تــلك الــنــتـــيـــجــة ا
بـإصـرارهــا عـلى أنـهــا وحـدهــا تـمثل
احلـقــيــقة وأن مـا يـقولـه غـيــرهــا هـو
مـــحـض بـــاطـل انــــقـــلـــبـت إلى فـــكـــر
أيـــديـــولــوجي مــتــزمت مــنـغــلق عــلى

ــشـاهــدون يــحــضـرهــا الالعــبـون وا
لـكن تـغــيـب عـنــهــا أداة اللـعب وهـي
الـــــكـــــرة. إنــــــهـــــــا عـــــنـــــد ذاك عـــــبث

استعراضي مُسلٍ فقط.
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األيـــــــديـــــــولــــــوجــــــيـــــــات في االرض
الــعــربـــيـــة ســواء الـــيـــمـــيـــنـــيــة أو
الــيــساريــة االشـتـراكـيــة حتـتاج إلى
أن تــقـدم حـلــوالً لـلـتــجـزئـة الــقـومــيــة
فجعة وللتجزئة الوطـنـيـة العربـيـة ا
ــــهـــــددة لـــوجــــود بـــعـض االقـــطـــار ا
العربـيـة; حلوالً لالنتقال من االقتصاد
الــريـــعي الــبــدائي; حــلــوالً جملــابـــهــة
جـنـون الـطائـفــيـة والـعـنف اجلــهـادي
تـزمـت; حـلوالً االسالمـي التـعـصـبـي ا
ـذهـل لــلـنــفـوذ جملــابــهـــة الـصــعــود ا
االسـتـعـماري والـصــهــيــوني وأعوانه
فـي أرض الــعــرب حـــلــوالً لــلـــتــخــلف
ــعـرفي الــعــلــمي والــتـكــنــولــوجي وا
رأة العربـيـة والندماج حلوالً لوضع ا
االقــلـــيــات الــعـرقـــيـــة والـلــغــويــة في
دنــيـة الـعربــيـة على أسس احلـيــاة ا
(مــواطـــنــة) عــادلـــة حــلـــوالً لــكــوارث
ـــــيــــاه الـــبـــــيـــــئــــة وشح مــــصــــادر ا
واالنــكـــشــافـــات الــغـــذائـــيــــة; حــلــوالً
لــعــشــرات من الــقــضــايـــا الــفــرعـــيـــة
االخــــرى. مــــا نـــــطـــــلــــبـه مـن أولــــئـك
ـــــثــــقــــفـــــيــن هـــــو أن يـــــدركـــــوا أن ا
األيــــديـــولــوجـــيــــة احلــواريـــة غـــيـــر
العنفـيـة وغـيــر االقصائية لـهـا مكان
وحاجة في احلـيـاة العربـيـة احلالـيـة
سـتقبلــيـة ومن يـخـتار بيـنها هـو وا
الــشـعـب. هــذا هـــو مـــيـــدان الــتـزاحم
والـتـنـافس فــيــمـا بــيــنـنـا وبــيــنــهـم
ماحكات اللفظـيـة العبثـيـة. ولـيـس ا
{ مفكر عربي

ثـقفـون أيـضـاً هو أن تــيـاراً كـبـيـراً ا
يـــتــكــون في الــغــرب لــلــعــمل بــنــظــام
الـقــفـزات الــكـبـــيــرة الـضــروريــة حلل
أزمـــاتـه بـــعـــد أن أصــبـــحت أحـــجــام
ــــشـــاكل كــــبــــيــــرة ال تـــســــتــــطــــيـع ا
مــعـــاجلــتــــهـــا خـــطــوات إصالحــــيـــة

صغـيـرة ومتباطـئة.
لـنـعـد إلى وضـعـنـا الـعـربي لـنـقـول إن
ــأســـاوي لــلــدمــار احلـــجم الـــهــــائل ا
الـعـمـراني واالقـتـصـادي والـســيــاسي
واالمني واحلـيـاتي الـيـومي الذي حل
بــأرض الــعـــرب هـــو من الــضــخــامــة
والـتـعـقــيـد من نـاحــيــة وهــو مواجه
لــقـوى اســتـعــمـاريـــة وصــهـــيــونـــيــة
مترامــيـة االطـراف من نـاحـيـة أخرى;
بــحــــيـث إن اخلــطـــوات االصالحـــيـــة
الـتـجـزيــئــيــة الـتي يــقـتـرحـونــهــا لن
تــؤدي إلى نــتــيـــجــة مـقــبــولـة تُــخـرج

العرب من محنتـهـم احلالـيـة.
إن الـــوضع الـــعـــربي أصــبـح مــعـــقــداً
ـــلـــوءاً بـــاالخـــطــاء ومـــتـــشـــابـــكــاً و
واخلــطـايــا ولـذا أصـبح يــحـتـاج إلى
نـظـرة تغــيــيــريــة جذريــة تـتوجه إلى
مـجــابــهــة كـل سـاحـات الــدمـار في آن

واحد.
دخل االساسي لذلـك هـو االنتقال إن ا
السريـع وقبل فوات االوان إلى نظام
ديـمقراطـي سـيــاسي اقتصادي عادل
أهم مافيه هـو سماحه; بل وتشجيعه
لوجـود أيـديـولـوجـيــات متعـددة تقدم
نـفــســـهـــا لـلــمــواطـــنــيــن لـيــخــتـاروا

بـيـنـهـا.
ما يـجب أن نـعيه هـو أن ديـمـقراطـيـة
مـن دون حـــــــوارات واخـــــــتـــــــيـــــــارات
أيــديـولـوجـيــة شـاملـة متـنافـسة هـي
باراة كرة قدم ديـمقراطـيـة مشابـهـة 
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استقبل رئيس مجـلس الوزراء مصطفى الكاظمي وفـداً من أعضاء االحتاد العام لألدباء والكـتّاب في العراق. واستعرض الوفد
تـنوّع فضال عن مـساهمـته في خدمة خالل اللـقاء مسـيرة االحتاد ودوره في رفـد الساحـة احملليـة والعـربية بـالنتـاج الثقـافي ا
ثـقف الـعـراقي وحاجـته الى دعم الـدولـة من أجل اسـتمـرار عـطائه ـصـاعب الـتي يواجـهـهـا ا الثـقـافـة والوطن كـمـا تـطرّق الى ا

الثقافي.
ثقف في تنـشيط احلركة الثقـافية والفكـرية في العراق كما أشـاد بدوره الوطني في الدفاع من جانـبه أشار الكاظمي الى (أهمـية دور ا
ؤثـر في التغيـير) داعيا ـقراطي وكذلك دوره ا عن وحـدة البالد ونشر ثـقافة احلب والـتسامح ومواجـهة اإلرهاب وإرساء الـنهج الد
(األدباء والكتّـاب الى تعزيـز حضورهم وفاعـليتـهم في اجملتمع مؤكـدا دعمه لكل اجلـهود الثقـافية الـتي تسهم في الـتغييـر نحو األفضل

والسعي الى إيجاد بيئة ثقافية تخلق ثقافة منتجة تسهم في بناء الدولة والفرد). بحسب بيان تلقته (الزمان) امس.
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وفاء القلم في الرباعيات النفيسة

مـــــهم فـي مــــضـــــمــــار الـــــعالقــــات
رءُ اإلجـتمـاعـيـة  ومن هنـا قـيل: ا

كثير باخوانه )) .
ولــلـصـداقــة والـصـديـق مـنـازل في
قـلبه ووجـدانه  فـالصـديق الـقد
له درجة أعلى من الصديق اجلديد

 كما قيل :
ثالثة أجودها العتيقُ

اخلَلُّ واحلَمّامُ والصديقُ
يقول سماحة احلجة الصدر:

(( والـصــديق الـقـد يــتـقـدم رتـبـةً
على من جاء بعده من األصدقاء.
لف الصـداقة أهـمية إسـتثنـائية و

في حياة اإلنسان.
ذلك أنّك لـن تـــعـــيش الـــغـــربـــة وال
الـكـآبــة مـا دمتَ مــوصـوالً مِن قِـبلِ
ثُـلّـةٍ من األصـدقـاء احملـبـ  الذين
يـــــحـــــبـــــونك ويـــــخـــــلـــــصـــــون لك

ويتفاعلون مع آالمك وآمالك )) .
وإذا كــانـت بــعـض الــقـــصـــائــد أو
الـكتـابات األخـرى يـكتـبهـا الشـاعر
أو األديب فثمة قصائد أو كتابات
هي مَن تـــكـــتُـــبكَ  وهـــذه احلـــالــة
يـعرفـها مَن زاول الـكتابـة شعراً أو

نثراً .
يـقول سـمـاحـة العالّمـة الـصدر في

عنى: هذا ا
(( إذا صحَّ أنْ تكـتُبك احلروف قبل
أنْ تـكـتُـبهـا في سـاعـات معـيّـنة من
حـيـاتك  وفي ظـروف اسـتـثـنـائـية
خاصـة  فإن حروف هـذه الرسائل
ـلتـاعـة هي التي كـتـبتـني قبل أنْ ا

أكتبها )) .
في قصيدة الرثاء يقول الصدر في

مطلع قصيدته(١٧ بيتاً ) :
ُ آ اُـقيمتْ  ولكنْ في القلوبِ ا
ُمِضّةِ قاتِمُ وليلُ اجلراحاتِ ا

ويــا مـــوتُ مــا أقـــســاكَ تـــخــطفُ (
جودةً)

كارمُ لتُخفيَهُ عنّا فَتَخْفى ا

ــصــطـــنع بــ الــفــقه احلــاجــز ا
شهد والشعر  التزال آثاره في ا
ـعــاصــر  فـهــنـاك مَن الــثـقــافي ا
يــنــظـر لــلـشــعـر بــرتــبـة أدنى في
األهــــمــــيــــة من بــــاقي الــــعــــلـــوم
اإلنسانية ومنـها العلوم الدينية
 ولـكن أسـتـاذنـا احلـجـة الـفـقـيـة
سـمـاحـة الـعالمـة الـسـيـد حـسـ
الــســيــد مــحــمــد هــادي الــصـدر
حفظه الله قد كَسَرَ هذا الطوق 
وهـو كـاسـره قـبل اآلن  ولكن في
هـذا الـديــوان قـد أعــطى لـلــشـعـر
مـنـزلـة إنـسـانـيـة عـالـيـة وافاض
عـلـيـنـا بـخـلـجـات قـلـبه الـفـيـاض
ـا بـاحلب والــوفـاء ألصـدقــائه 
جــعل الــشــعــر جــوهــرة فــريـدة 
وهـــو يـــرثي صــديـــقه الـــصــدوق
رحوم السيد جودت القزويني ا
رحمه الـله تعالى وأسـكنه فسيح
جـــنـــاتـه  حـــتى أن الـــقـــار قـــد

ُرثى ! يتمنى أن يكون هو ا
قصـيدة وتسع وخمـسون رباعية
قــد ضـمّـهـا هـذا الــديـوان الـفـريـد
الـــعــابق بــأروع مـــعــاني الــوفــاء
شـاعـر لـلـراحل الـكـبـير وصـدق ا
الـعَـلَمُ الـعـالّمـة الشـاعـر واحملـقق
ـــوســــوعي الــــســـيــــد جـــودت وا
الـقـزويـني رحـمه الـله وفي هـذا
فـــقــد أضـــاف ســمـــاحــة احلـــجــة
الــصـدر لألدب الـعـربي ربـاعـيـات
سـتـكـون مـحـوراً جـديـداً لإلبـداع
عاصـر  فهل فـي أدبنا الـعربـي ا
ســتــتــنــاولـــهــا األقالم الــنــقــديــة
بـاالهتمـام كما اهـتمت بـرباعيات
اخلــيـــام في الـــســـابق ?  وكـــمــا
يــقــول عـنــهـا الــدكــتـور إبــراهـيم
الــعــاني (( أنه ســؤال ســتــجــيب
ـفصـلة عـنه الـدراسات الـنـقديـة ا

عمقة في قابل األيام )) . وا
هـذه اجملمـوعـة الـشـعـريـة لـيست

ــا هـو كـلــمــات عــلى الــورق  وإ
فــؤاد تـــنـــاثـــر بــ ســـطـــور هــذه
الـــربــاعـــيــات وتـــكــاد األوراق أن
تـبـتلّ بـالـدمـوع وتـمـتأل بـاألسى
وتــزدان بـالـوفــاء لـهـذه الــصـداقـة
والعالقـة اإلنسـانيـة النـبيـلة التي
امــتـدت مـنــذ سـبـعــيـنـيــات الـقـرن

اضي . ا
يــقــول الــعالمــة الــصــدر  حـفــظه
الله في مقالـة له قبل وفاة السيد

جودت القزويني  رحمه الله :
(( والـدكـتـور جـودت الـقـزويـني _
حفظه الله  _هو واحد من األحبّة
الـذيـن تـمــتـد عـالقـتــنــا به إلى مـا
يزيـد عن أربـعة عـقـود من الزمن 
ساجالت ولو جُمـعت الرسائل وا
ـتــبـادلــة بـيــنــنـا لــشـكّــلتْ مـلــفّـاً ا
ضـخـمـاً يـشـتـمل عـلى الـعـديـد من

القصائد.
ومـنـهـا قصـيـدة ( فـتى الـرافدين )
الـــتـي طـــبـــعت ضـــمن ( إســـبـــوع
شـعـري ) في ســبـعـيـنــيـات الـقـرن

اضي والتي أقول فيها : ا
خَفوق بحبِّكَ قلبُ ( احلس )
وحبُّكَ في ذمةِ ( الصدر ) دَيْنْ

لكَ الرافدانِ نقاء ومجد
وأنتَ لعمري فتى الرافدينْ

وقـد نظـمت القـصيـدة إثر دراسته
عـــلى يـــدي ( أصـــول الــــفـــقه) في

اضي . سبعينيات القرن ا
ــرحـــوم الـــدكـــتــور وحــ وقـف ا
الــشــيخ أحـمــد حــسن الــبــاقـوري
عـلى القـصيـدة أصبح يـناديه ( يا
فـــتـى الـــرافـــدين ) تــــأثـــراً بـــتـــلك

القصيدة )) .
ولسـماحة احلـجة الـسيـد الصدر
منزلة لـلصديق في وجدانه كبيرة
جــداً  وهـــو يــعـــوِّل عــلـــيـــهــا من
نـازالت الـدهـر  (( وتـبـادل احملـبة
بيـنك وب األحبّة رصـيد إنساني

ومن بـراعة هـذه الـقصـيـدة وصدق
مـشاعـرها  فـقد خـمّسـها اخلـطيب
الـشهـير السـيد داخل السـيد حسن
 صاحب ( معجم اخلطباء)  فكان
التـخمـيس قد جـاء بإضـافة نـوعية

للقصيدة :
قصيدةُ شعرٍ أم دموع سواجِمُ

وتلكَ حروف أم لَظى اجلمرِ جاحِمُ
أبا صالحٍ قلبي لِفَقْدِكَ واجِمُ
ُ آ اُـقيمتْ ولكنْ في القلوبِ ا
ُمِضّةِ قاتِمُ وليلُ اجلراحاتِ ا

كـلــمــا يــطــرق بــاب الــدار  يـتــأمل
الـــســيــد الـــصــدر أن الـــطــارق هــو

السيد جودت القزويني 
وحـينـمـا جـاء النـاعي وطَـرقَ سمعُ
ــرحـوم الـســيـد الــصـدر بــرحـيل ا

ماكاد السيد أن يصدّق اخلبر :
وعينيكَ إنْ طُرِقَ البابُ عندي

يُخيَّلُ لي أنّكَ الطارقُ
أ كذّبُ سمعي ولستُ أطيقُ

روايةَ ما قالهُ الناطقُ
إن غــيـاب الــصــديق الــصـدوق هي

لوعة اللوعات وحزن األحزان:
( الصدرُ) أمسى باحثاً عن قلبهِ
مُذْ باتَ ( جودتُ) في سكونٍ دائمِ
إنَّ الصديقَ الروحُ إنْ هي فارقتْ
جـــســـمـــاً وجـــدتَ اجلـــسمَ مَـــحْضَ

غالصِمِ
وت التـفارق اإلنـسان  إنّ دهـشـة ا
مع أن مــشــاهـد الــراحـلــ كل يـوم
على مـرأى ومسمع من كـل البشر 
ولـكن دهـشـة الـشـاعـر والـصديق ال
ـوت قـد غيّب يـريـد أن يـصـدّق أن ا

مَن يحبهم:
اَـصحيح ما سمعنا?

( جودت) قدْ راحَ مِنّا?
هكذا من دون إنذارٍ
تغّشانا اُـخِذْنا

وأنـــا أتـــصـــفـح اجملـــلَّـــد الـــضـــخم
ـنــبـر) الـشــهـريـة الـتي جلـريـدة ( ا
عـهد اإلسالمي في كـان يـصدرهـا ا
لـــنــــدن بـــ عـــام 1995م -2002م
والــتـي تــضمُّ كـل أعــدادهـــا وكــان
ـشــرف الــعــام عــلــيــهــا ســمــاحـة ا
احلجة السيـد حس السيد محمد
هــادي الــصـدر حــفــظه الــله  وقـد
أهـداني هذا اجمللـد مشـكوراً  كنت
ـنشـورة ب أعداد أقرأ الـقصـائد ا
هـذه اجلـريـدة  _الـوثـيـقـة  فكـانت
ـرحـوم جودت الـقـزويني قـصائـد ا

ا رحـمه الله تـستـوقـفني كـثيـراً  
فيهـا من مزايا الـشاعر الـكبيـر لغةً
وصـورةً وموضـوعـاً  ولهـذا يـقول

السيد الصدر فيه :
إنْ عُدَّتْ الشعراءُ كنتَ مقدّمَا
أو عُدّت الكُتّابُ كنتَ مُعظَّما

وصحائفُ التأريخِ وهي عظيمة
ُلْهَما شهدتْ بأنك كنتَ فيها ا

إنَّ هـذه الــربــاعــيــات هي حــقــيــقـة
ضـمير الشـاعر  وأما الـصبر الذي
أل وجــدان اإلنــسـان بــعــد رحـيل
أصــدقـائه هـو أنه عـلى يـقـ بـأنه

سيرحل يوماً كما رحلوا :
إنّ القوافي في حقيقتها

عناوينُ الضمائرْ
ال شيء هدّأني سوى
إنّي إلى ما صارَ صائرْ

وحـيــنـمـا نُــقـلِّبُ صـفــحـات جـريـدة
ــنــبــر ) نــقــرأ قــصــائــد لــلــراحل (ا
الــســيــد جــودت الــقـزويــني رحــمه
الــله ومـــنــهــا قــصـــائــد في ذكــرى
شهادة الـسيد الـشهيـد محمـد باقر
الـصـدر قـدس الـله نـفـسه الـزكـيـة

ومنها قصيدة عصماء بعنوان :
(( تمرُّ ذكراكَ جَفْناً ساهراً ودماً ))
وقــــد نُـــشــــرت فـي نـــيــــســــان عـــام
م يقول مطلعها :1997
أبا الشهادةِ  عادَ السيفُ مُنْجردا
ـ دنـيـاكَ ( صـوت )  ودنـيـا الـعـا

(صدى)
تمرُّ ذكراكَ جفناً ساهراً  ودماً
وأدمعاً ذوَّبتْ في حرِّها الكَبِدا

ثـل هذه الـقـصـائـد يقـول الـسـيد و
الصدر في رباعيته :

قصائدهُ عن الصدرِ الشهيدِ
قالئدُ زيّنتْ جِيدَ القصيدِ

ولمْ يرهَبْ من الطاغوتِ بطشاً
ولمْ يأبَهْ بجبّارٍ عنيدِ

و( باألشعارِ قاتلَ ) فاستطالتْ
مالحمُ للنضالِ وللصمودِ

والـــذي يــعــرف الـــراحل عن قُــربٍ 
ـــنـــاصب يـــعـــرفه أنـه اليـــرغب بــــا
احلـكـومـيــة وإنْ كـان هـو وأمـثـاله
ا يـتـحلى ـنـاصب  تـفـخــــــر بـهم ا
به مـن نـــــــــــزاهــــــة وعـــــفــــــــــــّـــــةٍ

وخبرة :
ناصبٍ عال ال بكرسيٍّ وال 
ولكنْ بفكرٍ واكتظاظِ مواهبِ

ــيّــز هــذه الــشــخــصــيـات والـذي 
انـياً الكـبـيرة  ويـعطـيـها بُـعـداً إ

ومــعـــرفــيـــاً بــاذخـــاً هــو
ــطـلق لــلـرسـول الـوالء ا
الــكـر صـلى الــله عـلـيه
وآله وســلم والـوالء ألهل

: عصوم بيته ا
وكــنتَ عـمـيــقـاً في الـوالءِ

(ألحمدٍ )
وعـتْــرتِهِ والـعـمــرُ بـالـدِّينِ

يزدانُ
وعـقبـاكَ أنْ تـغدو سـعـيداً

مُنعَّماً
يُوافيكَ في الفردوسِ حور

وولدانُ
ـكـتـبـة لـقـد أثـرى الـفـقـيـد ا
ؤلفات النفيسة العربية با
 ويـكفـيه فـخراً مـوسـوعته
الـكبـيرة ( تـأريخ القـزويني
) ذات الـــثـالثـــ مــــجـــلـــداً
كـــــبــــــيـــــراً  إضــــــافـــــة إلى
شـــاعـــريـــتـه وحتـــقـــيـــقـــاته

وكتاباته األخرى :
شَغَلَتْهُ همومُهُ العلويهْ
عن لهاثٍ وراءَ دنيا دَنيّهْ
طامعَ عنهُ إنّ مَن يطردُ ا
ذاقَ طعمَ السكينةِ النفسيّهْ

( جودت) هامَ بالدراساتِ تترى
إنَّ عشق األبحاثِ خيرُ سجيّهْ

ديح والثناء لقد كان الفقيد فوق ا
ـــا تُـــثـــني عـــلــيـه آثــاره الـــتي  إ
خــلَّـــفـــهـــا  فـــهي حتـــكي عن تـــلك
الــعـــبــقـــريـــة الــكـــامــنـــة بـــ تــلك

اخمللّفات النفيسة :
أيها الراحلُ القريبُ النائي
أنتَ فوقَ الثناءِ واإلطراءِ
وستبقى آثاركَ الغُرُّ نهراً
يرتوي منه ظامىء األحياءِ

ماذا يُقيِّمُ اإلنسان?
ذلك الــسـؤال الـذي يــتـرجــمه أكـثـر
الـنــاس بــاألمــوال هي الــتي تُــقـيِّم

الناس !
وتـلـك في احلـقـيـقــة نـظـرة قـاصـرة
وخـــاطــئـــة  فــفي عـــصــر مـــا قــبل
اإلسالم كـــانت قـــيــمـــة اإلنـــســان:

بوفرة األموال وكثرة األوالد
وجــــاء اإلسالم فــــجــــعل قــــيــــمــــة

اإلنسان: بالعلم والتقوى :
بخزائنِ األموالِ يُعنى الناسُ
وتُ عندهمُ هو اإلفالسُ وا
أمّا خزانةُ ( جودتٍ) فَبِعِلْمِهِ

امتألتْ وزانَ ثراءَها اإلحساسُ

تـلك هي جــولــة سـريــعـة ونــظـرة
عجـلى في ربـوع هذه الـرباعـيات
الـنـفـيــسـة الـتي أضــاف سـيـدنـا
العالمة الـصدر حفظه الله لألدب
ــعـــاصـــر نـــفــحـــة من الـــعــربـي ا
نــفــحــاته اإلنــســانــيــة الــعــابــقــة
بـــالــــوفـــاء واإلخالص ألحــــبـــابه
وأصــــدقــــائه  وذلـك مــــا شــــدّنـــا
جملـلسه الشـهري الذي قـد حُرمنا
منه للشهر الثالث على التوالي 
ولـكن رصيـد تلك اجلـلسات الزال
هـو الزاد الـذي نرتـوي منـه  كما
أن كـلـمـاته التــزال عـلى صـفـحـته
شـرقة في الفـيس بوك تـعطـينا ا
من دفـق عـــــواطـــــفه وإرشـــــاداته
ونــظـراته الـصـائـبـة في األحـداث

اجلارية.
حـفظ الله سيـدنا احلجـة العالّمة
الــســيـد حــســ الــسـيــد مــحــمـد
هـادي الــصـدر  وال حـرمــنـا الـله
من نــفــحــات عـــلــمه وكــتــابــاته 
ونـسـأل الـله أن يـحـفـظه ويـبـارك

فيه وله وعليه .

{ الشاعر : سماحة احلجة السيد
حسـ السيد هادي الصدر
عدد الصفحات : 112
الطبـــــــــعة : األولى1441
هـــــــــــج - 2020م.
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نـصبت عـلى عـجل وسط زحام "أبي
نــواس" تـغــدو بـضــجـيج الــسـابــلـة
مهـملة ومـنسية"ص) 10أبن االثير)
شـخصـيـة تاريـخيـة يـعود وجـودها
ومـــدى تـــأثـــيـــرهــا الـى عــام 1233
يـصـادف ظهـورهـا نـتـيـجـة مـطاردة
عــزائــيل الى الــشـاب االشــقــر الـذي
يعيـد حساباته ابن يـشبه الشيـطان
االثـيـر ويـجـد نفـسه قـد قـدم تـزويرا
ـــديــنـــة في كـــتــابه لـــتــاريـخ هــذه ا
(الـــكــامـل في الــتـــاريخ) لـــذلك "قــرر
ـــديــنــة من إعــادة كـــتــابـــة تــاريخ ا
جــديـد.. لــو أن الـلـه أمـد في عــمـري

ألكـــتـــ الـــتـــاريخ
الـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــلـي

للمدينة"ص21
امــا الـشــخــصــيـة
االخــــــــرى فــــــــهي
(ادريس) العاشق
والـــــذي صـــــادف
خـــــــــــــــروجـه مـن
بــطــون الــتــاريخ
ــــــلــــــكـــــة ومن 
(مــيــشــان) وهــو
الـــذي لم يــغــادر
قريته مـنذ اثن
وعــشــريـن قــرنـا
يـصـادف ونــيف
ان يـــــــــــكـــــــــــون
تــــــوجــــــهـه الى
بــــــغـــــــداد وقت
ـة اجليش هـز
من الـكويت"إنه
مـــــــهـــــــرجـــــــان

فـي روايــة (أحـــمـــر حـــانــة) جـــعل
الــروائي "حـمــيـد الــربـيــعي" بـؤرة
كان وقد قدم االهداء السرد هي ا
"إلى .. مـدينة إن لـم تدخلـها كأنك
ـكـان (مـديـنـة لم تـر الـدنـيـا" هـنـا ا
بـغــداد) اعــتـمــدت الــسـرديــة عـلى
ـثل (هــيـكل تــاريــخي) وحـاضــر 
فضـاء زمكاني واقعي مع غـرائبية
الــشـــخـــصــيـــات واالحـــداث الــتي
ـكـان ولو ترتـبط بـحـبل سـمـيك بـا
كــانت هـذه االحـداث فـي غـيـر هـذا
ــكــان ال تــســيــر األمــور مــثــلــمــا ا
ــتـنــوع " هـذه يــقـدمــهــا الـســارد ا
االرض مألى بـــالـــطالسم أنـــا من

يـــــفـك رمــــــوزهـــــا" ص  7حـــــرص
الـروائي ان يـسـتـخـدم تـقـنـيـات مـا
بـــــعــــد احلــــداثـــــة وكــــان ظــــهــــور
الشـخصـيات عـلى مسـرح االحداث
الـواحــدة تـلـو االخـرى(فــتى يـشـبه
ـوت الــشــيــطــان يـهــرب مـن مـلـك ا
عـزائـيـل). و(الـعـرجــاء) وهي الـتي
تـوحي لـلـمـتـلـقي بـعـنـوان الـروايـة
(سـراديب أحـمر حـانـة) ومـا يـتابع
هذه الـشخـصيـة يتـعرف عـلى ازقة
وشــوارع مـــديــنـــة بــغـــداد"صــارت
خــــرائب شــــيـــد مـــحـل احلـــانـــات
أقواسـا عـبـاسيـة وعـثـمانـيـة وكأن
دينة تـعود القهـقري أمجاد هـذه ا

وداعا حميد الربيعي.. اإلنسان والروائي

—UDF « ÍbLŠ

بغداد

جلـــنس بـــشـــري خـــارج من حـــفــر
وخنـادق وسراديب مـظـلمـة" ومعه
السـارد يقودنا الى مـرآب النهضة
وكــراج الـــعالوي مـــرورا بـــجــامع
اخلالنـي وعــبــور جـــســر الـــســنك
لـيـنـتهي به وعـمـارات الصـاحلـية 
االمــر عــنـــد مــرآب الــعالوي (لــقــد
جــاءك أدريس الـــعــاشق أيـــتــهــا
ــديــنــة طــالــبــا إرثه) ص32. ان ا
شخـصـيـات الـروائي تتـوفـر فـيـها
مــقــومـــات اخلــلق الــســردي وقــد
كــتـبت الـسـرديـة بــلـغـة شـاعـريـة 
كن تـؤمن بـإن الـفكـر الـتـاريـخي 
ان يتـغير
ويـتــطـور

ألن
ـشـكالت ا
احلـــالــيــة
جـــذورهــا
فــــــــــــــــــــــي
ــــــــاضي ا
وهـــــــــــــــــي
ايــــــــضــــــــا
مـــــــؤثـــــــرة
عــــــــــــــــــــلـى
و ستقبل ا
تـــــــــــــــــــــرى
السردية ان
الــــوثـــيـــقـــة
الـتــاريـخـيـة
لـــــــــيـــــــــست
مــــــقـــــدســـــة
ــــــــكن ان و
حتــمل مــا لم

ــكن و يــحــدث فــعـال في الــواقع 
تزوير االحداث التـاريخية وتغيير
الــــنــــتــــائج من اجـل الـــتــــوظــــيف
الـســيـاسي لـلـتــاريخ لـقـد أعـطــى
الروائي لـلـكـلمـات قـيمـتـهـا وجعل
روايـته كأنـها احلـياة الـتي نعيش
حلظاتهـا و نشعر بإن الرواية هي

وسيلة مدهشة .
ÍuI « wÐœô« qJA «

اعـطى الـروائي "حـمـيـد الـربـيـعي"
مـثـاال عـلى ان الـشكـل االدبي الذي
يـتمـتع بالـقوة هـو (الرواية) وألنه
ـلك نـفس أدبي جـمـيـل اسـتـطاع
ــضــمـــون مــتــحــزمــا ان يــجـــعل ا
ــكـان والــسـكـان بــتـفــاصـيل عن (ا
ـعـيـشـة في بغـداد) هي نـفـسـها وا
ــر بـالـقــرب مـنـهـا االمــاكن الـتي 
يــومــيــا لـكـن بـعــد قــراءة الــروايـة
ننـظر الـيها بـشغف وكـأننـا نسمع
بــهــا ألول مــرة "ال تـــصــدق كل مــا
ــديــنــة لــيس في يــقــال عن هــذه ا
الدنيا نظير جاللة قدرها وفخامة
أمــرهــا وسـعــة إطــرارهـا وكــثـرة
دورهــــا ومـــنــــازلــــهــــا ودروبــــهـــا
وشـعــوبـهــا ومـحــالـهــا وسـكــكـهـا
وأزقـتـهـا وحمـامـاتـهـا وخـانـاتـها
ـسة أنـهـا أرض اجلـبابـرة" هـنـاك 
من رهـافة االحـسـاس الـتي تـعطي
هــذه الـســرديــة عـبــر الــلـغــة الـتي
تـكـلم وفي يـسـتـخـدمـهـا ضـمـيـر ا
بعض االحـيان ضميـر الغائب "انا
كان وتلتقط لست سائحا يجتاز ا
عــدسـته أجــمل الــصـور أنــا قـادم
إلى الـغـزو مـســلح بـدرايـة كـافـيـة

إليــجــاد مــوطئ قــدم مــهــمـا كــلف
األمـر من مــشـقـة".  تـضم الــروايـة
الــعـــديــد من الــشــخـــصــيــات لــكن
الــسـارد ســيـطــر عـلـيــهـا من خالل
ـتـقن وتـداخل هـارمـوني الـســرد ا
االصــــوات واالفـــعــــال خــــمــــســـة
ادارســـة وخــمــســة من آل دانــيــال
وخـــمــســـة من اهـل الــكـــهف وابن
ــرأة الـــعـــرجــاء "راعي االثـــيـــر وا
الـكنـيـسـة اعـتـاد مـجـيئـه كل ح

كـان يراقـبه عن بعـد حتى أتـيحت
فـــــرصــــة مـــــروره أمــــام الـــــراعي
فسـأله:- ماذا تـعمل بـني?/ أنتـظر
إخـوتي لـقـد فــرقـنـا الـدهـر/ وأين
هـم? / ـ أحـــــدهم قـــــواد واألوسط
مـــذيع فـــوضى واألصـــغــر رادود
وآخر يعتلف احلشيشة"ص126.
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ال يـــكـــتـف الـــروائي بــــصـــعـــوبـــة
اسـتـيـعـاب عنـوان الـروايـة (أحـمر
حـــانـــة) الـــتي مـــرة تـــعـــني مـــحل
لـلسكر ونـسيان الـعقل واخرى قد
تعـني لون الدماء الـتي تسيل على
هـــــذه االرض عـــــلى مـــــر االزمــــان
وثالـثة قد تكون رايـة وعلم للثورة
والــتــمــرد والــسـعـي الى الــعــدالـة
"بـــعض الـــبـــاعـــة يـــدلـــلـــون عـــلى
بـضــائـعــهم بـغــزل سـمج كــلـمـات
ــوت داعـــرة مــعـــبـــأة بـــرائـــحـــة ا
الــقـريب مــنـهم  –رمـان مــثل ثـدي
مقـطـوع ..يـا أحـمر  –خـيـار يـشبه
ذراع عتروزي ..طري/ اضحك من
ـوت إلى الـسـخـريـة الــتي حتـيل ا
صـادفــني مـأبـون بـضـاعــة لـلـبــيع

يساوم بقطـعة حشيشة قال إنه ال
يـتـعـاطى االفـيـون وإن مـخرجه ال
يسـاوي شـيـئـا أمـام شـمـة أفـيون
لف سـيجـارة ثم قـال لي منـصـرفا:
ـــــــــــوت أجــــــــــمـل فـي بـالدي مـن ا
ـتــلـقي سـواه"ص 184سـيــتـابـع ا
لـهـذه الـسـردية  24عـنـوان ثـانوي
كل مـنـهـا تـصـلح أن يـكـون عـنوان
للـرواية فــــضال عن عـبارات تـذكر
حتـت الــعــنــاوين "انت تــقف عــنــد
غمرات ثم ينجل لو رسم درس
قـبل الـبـكاء تـرك القـطـا لـيال لـنـام
كان وجـهك عابسا ال كـلمتك قمح

وال ماء به حتيى البالد" الخ
WLðU)«

يـقـول هـنـري جـميـس "ان الروائي
ــكن أن هــو الـــشـــخص الـــذي ال 
يخسر شيئا" هكذا تعامل الروائي
حـميـد الربيـعي مع سرديـته(أحمر
حـانـة) فكـانت لـوحـة سـريـالـيـة قد
كن تـعـني لـنـا كل االشـيـاء التـي 
رأة ان نلتقي بها (بالشارع ومع ا
وفي الـسيـاسة وعـبر تـيار الوعي
وتــفـسـيــر الـتـاريخ بــشـكل مـزيف
انـهـا جتعـلـنا نـرى بـغداد بـصورة
أخـرى "عـنـدهـا سـيـقف بـعـيـدا عن
ديـنة كل قبطـان سفينة وكل من ا
ركب الـبـحر وعـنـدمـا يـرون دخان
دن احـتـراقـهـا سيـصـيـحـون: أي ا
ديـنة الـعظـيمة?! كانت مـثل هذه ا
كــانـت تـــلــبـس الــكـــتـــان الــنـــاعم
البس الــقــرمــزيــة واألرجــوان وا
ة حتلت بالذهب وباألحجار الكر

واللآللئ" ص 200.

والتي كانت اي حزن تتـركه فيـنا وانت ترحل بـعيـدا حامال معك كل هـموم الـعراقيـ 
ـعاناتهم الشخـصية والعامة كنت تـبحث في شخصياتك رواياتك وقصصك تفيض 
عـدن االصيل تـعيش بهـدوء وتبـدع بصـمت وترحل بدون وداع الروائيـة عن القـيم وا

. تبقى اعمالك االبداعية تخلد ذاكرك يا افضل احلكائ واجمل القاص
لك الذكر الطيب ولروحك السالم

غالل الرواية

غالف الكتاب
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اإلعالم عــــلى ضــــرورة الــــتـــزام
ضـيـوف الــبـرامج احلـواريـة في
القـنـوات الفـضائـيـة بأخالقـيات
الــنـــقــاش والــفــعـل والــتــواصل
واالبـــتــــعــــاد عـن الــــســــجـــاالت
الـسيـاسيـة الـتي تعـمق الـتنـافر
والـتــنـاحـر والـكــراهـيـة. مـؤكـدة
عـــلى تــشـــجــيـع وســائل اإلعالم
اخملـــتـــلــفـــة عـــلى زيـــادة حـــجم
الـتـغـطـيـة الــصـحـفـيـة لـقـضـايـا
الــــســـلـم األهـــلـي واالهـــتــــمـــام
بـــــاجلــــــوانـب االنـــــســــــانــــــيـــــة
واالجـتــمـاعـيـة والـتــركـيـز عـلى
اجلـــــهـــــود األهـــــلـــــيـــــة فـي حل
كن من تـشـكيل ـا  شـكالت  ا
رأي عـام ضـاغـط يـسـهم بـدرجـة
كبيرة في حل النزاعات األهلية.
ودعت الــتـــوصــيــات الى اعــادة
ـنــاهج الــدراســيـة الــنــظــر في ا
ــخــتــلف مـراحــلــهــا في ضـوء
قـاعـدة الـسـلم األهـلي واحلـقوق
لـلجـميع بـغض النـظر عن الدين
والـعـرق والـطـائـفـة كـمـا اشـارت
الى الـتـشريع واصـدار القـوان
الـــــتي حتـــــرم الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة
والـــنــشـــاطــات الـــتي تـــســـتــغل
ناسـبات الدينيـة واالجتماعية ا
إلثــارة الـكـراهـيـة بـ الـطـوائف
واالديـان والقومـيات واالقـليات.
فـيمـا نوهـت الى تفـعـيل انشـطة
الــعالقـــات الـــعــامـــة بـــبــعـــدهــا
االتـصــالي عن طــريق احملـورين
الـسـيـاسي واألمـني اذ تـوصـلت
ـشــاركـة في بــعض الـدراســات ا
ؤتمر إلى أن الـسلم اجملتمعي ا
كن حتـقيـقه إال بـاالستـقرار ال 
الـســيــاسي واألمــني عن طــريق
غـــرس الــــشـــعــــور واالنـــتــــمـــاء

الوطني.

اجــتـــزاءه عن دوامــات الـــعــنف
الــكـامن في اجملـتــمع الـواقـعي
والتنـبيه الى مخـاطر التوظيف
الـســيـاسي األسـوأ الـذي يـعـمل
على حتـويل شـبكـات الـتواصل
االجتـمـاعي الى مـتـارس صراع
يـــطــغى عــلـــيــهــا االســـتــعــمــال
الــلـغــوي الـذي ال يــتــنـاسب مع
الـذوق الــعـام بـدال من مـنـصـات
تـــواصل ومـــنـــصــات ومـــنـــابــر
تـنـويـر. وايـضـا تـنـظـيم واقـامة
ورش عـــمل داخـل اجلـــامـــعــات
يـشـتــرك فـيـهــا طـلـبـة الــكـلـيـات
ـعــاهـد فـي كـيــفـيــة تــرسـيخ وا
ــمــارسـات ــبــاد وا الــقــيـم وا
الـتي تـعـزز الـتـعـايش الـسـلـمي
والـسـلم اجملـتــمـعي. تـوصـيـات
ـؤتمـر دعت أيضـا الى توجيه ا
ـراكـز الــبـحـثـيـة اجلـامــعـات وا
بــإجـــراء دراســـات حتــلـــيــلـــيــة
وميدانية معمقة عن االستخدام
ـفــرط لـلــتـواصل االجــتـمـاعي ا
وعالقـــــته بـــــأزمــــة الـــــهـــــويــــة
االجــتـــمــاعــيـــة وكل مـــا يــضــر
بــالـســلم األهــلي اجملــتــمـعي إذ
أظهرت نـتائج بعض الدراسات
ــؤتـمـر فــعـالـيـة ــشـاركـة في ا ا
مواقع التواصل االجتماعي في
تــنــمــيــة اإلحــســاس بــالــهــويـة
الـوطنـية والدفـاع عنـها. وحثت
عـــلـى وضع بــــرنـــامـج عـــمــــلي
وخـطط استـراتيجـية في كيـفية
نـصات والصـفحات اسـتغالل ا
االلكـتـرونـية ومـواقع الـتواصل
االجــــتـــمــــاعي فـي الـــتــــعـــريف
ـواطـنـة وغـرس قـيـمـهـا عـند بـا
اجلمهـور وتأثيراتهـا االيجابية

واطن والدولة. على ا
بــــاالضــــافــــة الـى حث وســــائل
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ــؤتــمــر الــعــمــلي خـــرج بــهــا ا
الــثـاني عــشـر لـلــكـلــيـة والـتي
تـضــمـنـت: حث وسـائل اإلعالم
اخملـتـلـفـة وال ســيـمـا الـصـحف
بــضـرورة الــتـعــريف بـقــضـايـا
الــســلم األهــلي الــتـي يــحـرص
عــلى مــتـــابــعــتــهــا اجلــمــهــور
ـــخــتــلـف شــرائــحـه ومــنــهــا
اجنـاز الـعـدالة االجـتـمـاعـية إذ
أظهرت نتائج بعض الدراسات
ـؤتمر انـخفاض ـشاركة في ا ا
درجـة االعـتـمـاد علـى الصـحف
في مـــعــرفـــة قـــضــايـــا الـــســلم
األهــلـي وتــراجع الـــتــأثـــيــرات
ــعـرفــيـة الــنـاجـمــة عن قـراءة ا
ـبحـوثـ للـموضـوعـات التي ا
تـتـنـاول هـذه الـقـضـايا. وكـذلك
الـــتــنــبـــيه إلى خـــطــورة قــيــام
بــــــــعـض وســـــــائـل اإلعـالم في
تــغـذيـة الــفـوارق االجـتــمـاعـيـة
والـتحـريض الطـائفي واعـتماد
اطـــر إعـالمـــيــــة تـــغــــذي لـــغـــة
الـكـراهـية واسـتـخـدام مـفردات
االنـتـقـاص والـتـمـايـز وتـشـويه

األخر. 
فــضال عن الــتـوصــيــة بـأبــعـاد
وســائل اإلعـالم عن اســتــخـدام
اخلـطـاب االسـتـعالئي وجتـنب
ــمـــارســات االعـالمــيـــة الــتي ا
تــســهـم في تــكــريس اخلــطــاب
الـتنـمـيطـي وتوجـيـهه وادامته
الســـيــمــا فـي أوقــات الــصــراع
واألزمات مـثل تكريس عـمليات
الــــوصم االجــــتــــمــــاعي بــــحق

اآلخرين أفرادا وجماعات.
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وكــذلك تـضــمـنت الــتـوصــيـات
حتـــجــيم الــعـــنف الــرمــزي في
الـــفـــضـــاء االفـــتــراضـي وعــدم

w½UL¦F « bNF « w  Àö¦ « WO «dF « n×B « Ë lÐUD*«

 يرتبط تاريخ الصحافة في أي
بــلـد بــتــطــور الــطـبــاعــة فــيــهـا
ارتـبــاطـا وثــيــقـا. وفي الــعـراق
ارتبط نـشوء الـصحـافة بـظهور
ــطــابع حــيث رافق تــأســيس ا

مطـبعـة والية بـغداد في الـعهد
الـعثـماني صـدور أول صـحيـفة
عـــراقـــيــة بـــأسم (زوراء) في15
حزيران  1869وهو اليوم الذي
حتــتـفل فــيه اســرة الــصـحــافـة

الـــعــراقـــيـــة ســنـــويــا.. بـــهــذه
نـاسبة وددت ان اشـير- ولو ا
بـأختصـار- الى بدايـات نشوء
الـــطــبـــاعــة و الـــصــحـــافــة في
العراق والتي تأثرت كما تأثر

غـــيـــرهــا من جـــوانب احلـــيــاة
بـاالوضـاع الــسـيـاسـيــة لـلـبـلـد
عــامـــة.. ارجــو ان تـــكــون هــذا
قـال بـدايـة لـدراسات اوسع  ا
وأعمق عن الـصحافة الـعراقية
ومراحلها التاريخية وتطورها

و مواقفها.
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يـعــد مـدحت بـاشـا واحـدا من
ـتـميـزين الـوالة الـعـثـمـانـيـ ا
الـــذي اشـــتــــهـــر بـــأصالحـــاته

الواسعة في العراق.
ـا يـؤخـذ ويــعـتـبــر -بـالـرغـم 
عـلـيه- واحـدا من انـشط الوالة
في مجـاالت االعـمار والـتـطور
حـيث يـعـتـقـد الـكـثـيـرون ان ما
قام به مدحت بـاشا في العراق
ـقـدور من اصالحـات لم يـكن 
الـدولة العـثمانـية ان تقـوم بها

خالل قرون.
حــيث انــعــكــست نــتــائـج هـذه
االعـمال بـوضـوح عـلى احلـياة
االجــتــمــاعــيـة و االقــتــصــاديـة

والثقافية للشعب العراقي.
قــبـل ان يــتـولـى واليــة بــغـداد
كان مدحت باشا سفيرا لبالده
فـي بـــاريس وهـــذا مـــا جـــعـــله
ــــبــــادىء الــــثـــورة يــــتــــأثـــر 
الـفـرنسـية كـما تـأثـر بالـنهـضة
احلضارية التي شهدتها اوربا
عـــامــــة وفـــرنــــســـا عــــلى وجه
اخلــصــوص في هــذه الــفــتـرة
وعـلى الـرغم من ان فتـرة والية
مــدحت بـاشــا لـلـعــراق لم يـكن
طـــويال حـــيث بــدأت في 1869
وانــتـهت في  1872هـذا فـضال
عن عـــدم تــوفــر مــوارد مــالــيــة
كـــــافـــــيـــــة لـــــديـه اال انه قـــــام

ــــجـــــمـــــوعـــــة من االعـــــمــــال
واالصالحــات من اجل تــهــيــئـة
االرضــــيـــة لــــتــــقـــدم الــــعـــراق
وايـصــاله الى مــسـتــوى الـدول

تقدمة. ا
مـا يهمنـا هنا والذي يـعتبر من
روائع اعـمـال مـدحت بـاشـا هو
شراء وتأسيس اول مطبعة في
تاريخ الـعـراق والتي اشـتـهرت
ــطـبـعــة (الـواليـة) واالهم من
ذلك هـــو قـــيـــام مـــدحـت بـــاشــا
بـأصـدار اول صـحـيـفـة عـراقـية
ـطـبعـة بـأسم جـريدة في هـذه ا
(زوراء) الـتي صدر الـعدد االول
مــــــنـــــــهــــــا في  15حــــــزيــــــران
1869وأغــلـقـت الـصــحـيــفـة مع
احـتالل االنـكـــلـيـز لـبـغـداد عـام
1917. عـــنـــدمــا تـــولى مـــدحت
بـاشـا واليـة بـغـداد في نـيـسـان
 1869أول شيء فــكــر به كــانت
ــطـبـعـة ولـذلك قـبل ان يـدخل ا
الـى الــــــــعــــــــراق زار بــــــــاريس
واشـترى مـطبعـة الية حـديثة و
متكاملة وجاء بها مع مجموعة
مـن اخملتـص لألشـراف علـيها
وتـــشـــغـــيـــلـــهـــا. كـــان من بـــ
ــتــخــصـــصــ الــقــادمــ مع ا
طـبعة مهـندس فرنسي تولى ا
بـعــد ذلك ادارتـهـا كــمـا كـان من
بيـنهم كاتب تـركي بأسم (احمد
مــدحت) عـ بــعـد ذلك رئــيـسـا
لـتحـريـر (زوراء) بـاالضـافة الى
مـطــبـعـة الـواليــة جـلب مـدحت
باشا مطـبعة اخرى من اخلارج
خــصــصــهــا لـطــبع مــنــشـورات
اجلـيش الـعـثــمـاني في بـغـداد

طبعة (الفيلق). وسميت 
اســتـخــدمت مــطــبــعــة الــواليـة
ــاطـا من احلــروف الـعــربـيـة ا

والـتركـية بـاالضافـة الى بعض
احلروف الالتـينية وبـعد ابعاد
مـدحت بـاشـا عن واليـة بـغداد
عـمل الـوالة الذيـن جاءوا بـعده
طبعة وجتديد من اجل ادامة ا
االتـهـا وتــوسـيع مـطـبـوعـاتـهـا
فـفي عـهـد واليـة (احلـاج حسن
رفيق باشا 1872- 1891) كان
طبعة سبع مكائن للطبع في ا
احـــداهــــا حـــــــديــــثـــة تــــعـــمل

بالبخار. 
وهذه تـعـتبـر تطـورا كبـيرا في
ـطــبـعـة كـمـا كـان عـدد تـاريخ ا
ـــطــابـع احلـــجــريـــة في تـــلك ا
الفترة (اربع) مطابع وفي فترة
واليــة (حــازم بـك) طــرأت عــلى
ـطـبـعـة عـدة تـغـيـيـرات مـنـهـا ا
ــكــائن زيــادة بــعض اآلالت و ا
ــــراحـل الــــطــــبع اخلــــاصــــة 
طبعة وكثرة وتوسيع اعمـال ا
مـطـبــوعـاتـهـا واسـتـمـرت عـلى
هذا احلـال حتى انهـيار الدولة
الــــعـــثـــمــــانـــيـــة فـي الـــعـــراق
واحــــــتالل بــــــغـــــداد مـن قـــــبل
االنـكــلـيـز في اذار  1917حـيث
جـلب االنكلـيز  مـعهم عددا من
ــة من الــهــنــد ــطــابع الــقــد ا
وضـموهـا الى مطـبعـة الوالية
طـبعة ثـم قاموا بـتغيـير اسم ا
الى (مــــطـــبــــعــــة احلـــكــــومـــة)
وأغــــلـــــقــــوا جــــريــــدة (زوراء)
واصــدروا مــكـانــهــا صـحــيــفـة
(الـــــعــــــرب) وعـــــيـــــنـــــوا (االب
انـــســـتــاس مـــاري الـــكـــرمــلي)

رئيسا لتحريرها.
لـقـد اعتـرضت مـسيـرة مـطبـعة
الــــــواليـــــــة خالل  48عــــــامــــــا
مـــشــكالت وعـــقــبــات كـــثــيــرة

عرضتها للتوقف عدة مرات.
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ـواقع عـلى اجلمـهور الـعراقي ا
في تـعــزيـز الـتـعــايش الـسـلـمي
ب مـكونـات اجملتمـع باعـتبار
ـواقع جتـاوزت كـل حدود تـلك ا
وإمـــكـــانـــيــــات وســـائل االعالم
االخـرى وبــات أكـثــر من نـصف
ســكـان الـعــالم يـسـتـخــدمـونـهـا
وأضــحت جـــزءاً ال يــتــجــزأ من
حـيــاتـهم الـيـومــيـة. كـمـا قـدمت
الـدكتورة زيـنة سـعد نوشي من
كلية اإلعالم  –الفراهيدي بحثا
عـن "دور اخلــطــاب الــديــني في
القنـوات التلفزيونـية الفضائية
في نـشر ثـقافـة السـلم االهلي –
دراسـة حتـلـيـلـيـة لـبـرامج قـنـاة
كـــربالء الـــفـــضــائـــيـــة" والــذي
تـطـرقت من خالله الى اخلـطاب
الــديــني ومــا يــشــكـلـه من مـادة
اســــاســــيــــة في الــــنــــقــــاشـــات
االعالمية والعـامة على اعتباره
خـطاب حـساس ومـا يلـعبه من
دور أســـاسي في نــشـــر ثــقــافــة
الـــعــنف عـــلى حــســـاب ثــقــافــة
الـــــــــــــــســالم إذا مـــــــــــــــا أسـيء
استـخـدامه كمـا تـنبه الى قـيام
بعض الـقنوات بتـحويل التدين
الـى مــنـــتـــوج إعالمي يـــخــضع
ـنـافـسـة في سوق ـقـتـضـيات ا
اإلعالم واالشـهــار كـمـا يـخـضع
قتضيـات توجهات السياسات

الدينية.
ومن جـــامـــعــة واسط  –كـــلــيــة
اإلعالم شــارك كـل من الــدكــتـور
خــلف كـر كــيــوش والـدكــتـور
مـصــطـفى حــسـ عــبـد الـرزاق
ـوســوم بـعــنـوان بـبــحـثــهـمــا ا
"خــطــاب الــكــراهــيــة ودوره في
تقـويض السـلم اجملـتمـعي لدى
اجلـــــمـــــهـــــور" وهي رؤيـــــة عن
الـتـطــور الـتـكــنـولـوجي في ظل
ــة وانــتـــشــار مــنــصــات الــعــو
االعالم االجـــتـــمـــاعي ووســـائل
االتـصال احلـديثـة وما تـمخض
عـنه من ظـهـور خلـطاب اعالمي
مـسيء وغيـر متـسامح بـصفته
خـطـابـا ضـارا وفـقـا الخالقـيات
الـــــعــــــمل االعـالمي واالهـــــداف
ا تتسبب به من الوطنية نظرا 
انـعـدام الـثقـة ونـشـر اإلشـاعات
وانـقـسامـات عـرقـية وسـيـاسـية
وديــــنـــــيـــــة داخـــل اجملـــــتـــــمع

العراقي. 
وعن "العالقـات العـامـة الدولـية
ي عـــبــر وحـــفظ الــسـالم الــعـــا
اإلنـتــرنت" قـدم الــدكـتــور عـراك
غا محمد من قسم اإلعالم في
كــلــيـة الــفـارابي اجلــامـعــة قـدم
"دراســة حتـلــيــلـيــة لــنـشــاطـات
ـتـحـدة عـلى الـيـوتـيوب" األ ا
وهي دراسة تبـحث عن امكانية
ــارســـة الـــعالقــات تـــوظــيـف 

الــعــامــة الــدولـيــة من قــبل األ
ـــــتــــحـــــدة في الـــــسالم واألمن ا
الدوليـ عبر استـخدامها موقع
الــــيـــوتـــيــــوب مـــنــــطـــلــــقـــا من
ــتـــزايــدة الــتي االهـــتــمـــامــات ا
حتـظى بـهـا قـضـيـة الـسالم دون
أخـذ الـعالقـات الــعـامـة الـدولـيـة
نـصـيبـهـا من الـبحث والـتـحـليل
فــيـــهــا وبــاألخص عـــبــر مــواقع
الــتــواصل االجـتــمــاعي ويــقـدم
البحث أيـضا حتليال لـلمضام
االتــصـالــيــة لـكل الــفــيـديــوهـات
ـــــعـــــروضـــــة فـي مـــــوقع األ ا
ـتـحـدة عـلى الـيـوتـيـوب لـلـعام ا
ــعـــرفــة تــوجــهــات األ 2018 
ـتحدة نـحو مسـألة حفظ األمن ا
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ـســتـوى الــعـربي شــهـد وعــلى ا
ـؤتمر العـلمي مشـاركة من قبل ا
اســتـــاذ جـــامـــعـــة وادي الــنـــيل
وجـامـعــة شـنــدي في الـسـودان
وجـامـعـة جـازان في الـسـعـوديـة
الــدكـتــور عـبـد الــنـبي عــبـد الـله
الطيب والذي قدم بحث بعنوان
"تغطـية الصحافة لـقضية السلم
األهــلي في الــسـودان  –قـضــيـة
وذجـا" والتي يهدف دار فور ا
مـن خاللــهـــا الى حتــديـــد حــجم
الـتـغـطــيـة الـصـحـفــيـة ونـوعـهـا
ودورهـا في حتديد ابـعاد قـضية

"دارفور".. 
وكـذلك مـشـاركـة لــلـتـدريـسي في
معهـد الصـحافـة وعلـوم األخبار
فـي جـامـعـة مــنـوبـة الـتــونـسـيـة
الدكتور عبـدالله عمر بخاش عن
"ثـقــافــة احلــوار واالخــتالف في
ضـــوء دوامــة الــصـــمت: دراســة
احلـالـة الـيمـنـيـة" والـتي سـلطت
الضوء من خاللها عن التحوالت
الــهـامــة الـتـي شـهــدتـهــا الــيـمن
ضمن مـا يعرف بـثورات "الربيع
الـعـربي"  2011وانــعـكـاســاتـهـا
عـلى حـريـة الـتـعـبـيـر وصـحـافـة
ــواطن فـضال عن اســهـامـاتـهـا ا
ـتعـلـقة بـالـشأن في الـنـقاشـات ا
الـعام في ضـوء اجلـدل الـعـلمي
ــثـــار بــ الـــبــاحــثـــ بــشــأن ا
احلـــــديث عـن نــــهـــــايــــة دوامــــة
الــصــمت وســقــوطــهــا بــظــهــور
اإلعـالم االجــتــمــاعي فــضال عن
الـنـقـاش الـيـمـني ازاء الـقـضـايـا
اخلالفـيـة مـن شـاكـلـة الــتـحـالف
الـعربي وشـرعيـة الرئـيس هادي
ومطـالبـة اجلنـوب بفك االرتـباط
عـن دولــة الـــوحـــدة الـــيـــمـــنـــيــة
وغـــيـــرهـــا من قـــضـــايـــا االزمـــة

اليمنية.
الــعـدد اخلــاص الــذي صــدر عن
كـلــيـة االعالم  –جــامــعـة بــغـداد
تـنـاول أيـضـا الـتـوصـيـات الـتي

اثبتت التجارب التي عاشتها مختلف شعوب العالم ان هناك حاجة
مـاسـة الى الــتـزود بـالـثــقـافـة الـقــانـونـيـة ألنـهــا تـؤدي الى حتـصـ
االنسان من االنـزالق نحو اخلـطأ وبالتـالي تكون تـصرفاته مـتوافقة

ا يسهم في تنظيم احلياة االجتماعية . مع القوان و
ان التزود بـالثقـافة القـانونية ال يـعني ان يلـتزم اجلمـيع بحفظ مواد
القوان النافذة واحـكامها الن ذلك ليس باألمـر اليسير وقد يطالب
بذلك اصحاب االختصـاص من القانوني بحـكم عملهم وقد  يكون
من الضروري ان تتوفر لدى اجلميع ثقافة عامة حول القوان وقد
ا يضمن عـدم القيام بإعمال غير ينفعهم ذلك في حياتـهم اليومية 
قـانونـية وقـد يؤدي ذلـك الى تعـرض اخملالف لـلعـقـاب تبـعا لـلقـاعدة

القانونية التي تنص على ان اجلهل بالقانون ال يعفي من العقاب.
ـهـم في هـذا االمــر ان ال يــعـفـى احـد من مــهــمـة تــلــقي هـذه ومن ا
تعلم والـغني والفقـير والوزير الثقـافة ويكون مـشموال بهـا االمي وا
ـنـفـعـة عـامـة  الن اجلـمـيع يـشـكـلـون الـوحدة والـغفـيـر لـكي تـكـون ا

االجتماعية السليمة. 
واالهم في هـذا كله ان يـتسـلح بـها من يـعمـل في مؤسـسات الـدولة
الــقـيــاديــة سـواء كــانت تــشـريــعــيـة او تــنـفــيــذيـة وقــد يــصل بـعض
االشـخـاص الـى مـنـاصب قــيـاديــة عن طـريق االنــتـخــاب او بـسـبب
التدرج الـوظيفي او بـأية طريقـة جعلته مـن صناع القـرار او منفذيه
نـصب لـضـمـان صنـاعـة الـقرار او وتـكـمن االهـمـية هـنـا خلـطـورة ا
ـا يضـمن تـلبـيـة االحتـيـاج اليه واخـتـيار الـوقت والـصيـغة تـنـفيـذه 
ـالئـمــة لـذلك وهــذه تـتــحـــــــــقق بـالــتـســلح بــالـثــقـافــة الـقــانـونــيـة ا
ـرجـوة من ـا يـؤمـن حتـقـيق الـفــائـدة ا لألشـخـاص انـفي الــذكـر و

القرار للناس. 
ـا تـقـدم يــكـون من الـضـروري ان يـتــسـلح كل من له عالقـة وتــبـعـا 
بصـنع وتـنـفـيـذ الـقـرار بـاحلـد الـذي يـجـعـله مـؤهال لـلعـمل فـي هذا
اجملـال الـذي له عالقـة في تـنـظيـم احليـاة الـسـيـاسيـة واالقـتـصـادية
واالجـتـمـاعـية فـي البالد بـاإلضـافـة الى الـصـفـات االخـرى الواجب
توفـرها مـثل التـجرد ونـكران الـذات وغيـر هذه الـصفـات ان توفرت
صلحة العامة.  عني بالقرار تدعو الى القلق على ا في الشخص ا
ـرشـحـ لـشـغل مـقـاعـد من هـنـا تـبـرز اهـمـيـة الـدقـة فـي اخـتـيـار ا
ان بعـيدا عن العاطفـة واالنتماء الطـائفي او العرقي او القومي البر
ـعـنى او الـعشـائـري ولـنـبـدأ من هـذه الـنـقـطـة في الـفـهم احلـقـيـقي 
ـنـتـخب عـلى الـتــمـثـيل في مـجـلس الـنـواب ومـدى قـدرة الـشـخص ا
صـنع الـقـرار ومــراقـبـة تـنـفـيــذه لـقـد افـرزت الـتـجــارب االنـتـخـابـيـة
ـاني النوع االول كان حاضرا مؤثرا السابقة ثالثة انواع من البر
في صنع القـرار البعض من هـذا النوع مـؤثرا باجتـاه صنع القرار
طالـبة بها والـبعض االخر مـؤثرا باجتاه ـصالح النـاس وا حتقيق ا
ـصـلـحـة ضـيـقـة او خـاصـة والـنـوع الـثـاني صـنع الـقـرار حتـقـيـقـا 
ـشاريع ولـكنه مـشاكـسا مـعارضـا معـرقال لـكثـير من  الـقرارات وا
مـوجـود باسـتـمـرار اما الـنـوع الـثالث  فـكـان حـاضرا او غـائـبا في
احيان كثيرة لـكنه مستفيـدا من االمتيازات لذلك عليـنا التمعن بدقة
ـا يضمن ان يـكون االخـتيار ليـكون اخـيارنا مـستـقبال 
صـحـيـحـا وعـليـنـا سـؤال انـفـسـنـا من أي االنواع
سنخـتار لالنتـخابات الـقادمة اذا اردنـا ان نبني

وطن.
{ خبير قانوني

بغداد

œuL×  ·Ëƒ— ‚—UÞ

wLþUJK  ‰U:« «u× ≈

ø‰U(« Õö ù

بتأريخا  5/17 / 2020كتبت مقال  ناشدت فيه األحزاب والكتل
فـسـح اجملـال واحلـريـة لـلـسـيـد مـصـطـفى الـكـاظـمي رئـيس الـوزراء
إلنقاذ العراق  من الـهاوية بعد ان بـعثرت الوزارات السـابقة خزينة
الـدولـة ومـواردهـا رافـقـهـا أيضـا انـخـفـاض حـاد في أسـعـار الـنفط
ونــزاع وانـــتــشــار وبـــاء كــارونــا وفـــســاد في كـل مــرافق احلـــيــاة 
وخالفات بـ الكتل واألحـزاب  باإلضـافة الى التـدخالت األجنـبية
عـضلة  السـؤال هل سبق لـلوزارات السـابقـة ان عانت مثل هـذه ا
ـستـعصـية الـتي وقعت عـلى كـاهل رئيس  الـوزراء احلالي  لـهذا ا
نـقـول مــرة أخـرى أيـهـا الــسـادة اتـركـوا اجملــال لـلـسـيــد الـكـاظـمي
إلصالح احلال وإنقاذ العراق من اخلطر اجلسيم قبل فوات األوان
 الن الـرجل قدم مـشروع عـمل لـوزارته عرض عـلى مـجلس الـنواب
ـعــاجلـة كل هـذه وصـادق عـلــيه  والـذي تـضــمن بـوضـوح أفــكـاره 
ـتظـاهـرين الـشـبـاب واهـمـها االزمـات كي يـحـقق مـطـلب الـشـعب وا
ـبكرة الـنزيـهة ومعـاجلة الفـساد والوضع االقـتصادي االنتـخابات ا
وإعادة كـرامة االنـسان والـعراق واحتـرام القـانون والـتصـدي لوباء
كـورونا   واخلـطـوات التي  بـدأ الـعمل بـهـا السـيـد الكـاظـمي كلـها
ـشــروع  رئـيس ــتـصـديــ  تـصب فـي مـصـلــحـة الــشـعب  لــكن ا
ـنـتـفعـ  والـفـاسـدين يـحاولـون بـكل الـسـبل افـشال الـوزراء  من ا
ـواطنـ وإعطاء جهـوده ونشـر األكاذيب والتـهم البـاطلـة وتخويف ا
تـقاعدين معـلومات مـغايرة لـلواقع كـما حدث في مـوضوع رواتب ا
واحــداث ضــجــة إعالمــيــة  دون اكـتــراثــهم لــلــخــطــر الــذي يـحــيق

بالعراق.
واطـن إلنقـاذ وطنهم  فال انهـا الفرصـة األخيـرة التي  يتـرقبهـا ا
تفسدوا علـيهم احلال كفاكم إيذاء الـناس دعوهم يتمتـعوا بحقوقهم
شروعة التـي سلبت منهم  ووضـعتم بدلها  مـنهاج الظلم واجلوع ا
والــفــسـاد وقــتل األبــريــاء وتـشــريــد   الــكـفــاءات حتــكـمـت بـالــبــلـد
إداراتكم الـفاشلـة والفاسـدة  بعـد كل هذا ماذا تـبغو ن الم يـكفكم
مـا جـنــيـتم ? الـيـوم اجلـمـعـة 12/ 6عـرضـت الـفـضـائـيــة الـعـراقـيـة
ـؤتـمر لـصـحفي لـلـسيـد رئـيس  الـوزراء وقد اسـتـمعت له بـإمـعان ا
وطربت له ألنـني لم اسمع مـنذ سـن هذا الـصدق الـذي نطق فيه 
ـسـئـول األول في الـدولـة يـطـالب بـحـقـوق شـعب انـهـا صـرخـة من ا

مضطهد ويتحدى الفاسدين  والسراق ويعري كذبهم ويفضح
االعــيـبـهم عـلى الـشـعب طـوال هــذه الـسـنـ  انه يـخـاطب الـشـعب
ويـصـارحه بـكل شيء ســلـبـا او إيـجـابـا إلعـادة الــثـقـة بـ الـشـعب
نصب من اجل خدمـتهم بعد واحلكومة ويـؤكد لهم انه وافق عـلى ا
ان شاهد الظـلم والتعسف وسيـعمل على  حتقـيق كل مطالبهم ولن
يتراجع حتى لـو كلفه االمر حيـاته واعتماده بـاألساس على الشعب
وليس على اية جهـة أخرى وسيمضي لـتنفيذ برنـامجه مهما كانت
الـصـعـاب واهـمـها اجـراء انـتـخـابـات مبـكـرة ونـزيـهـة في ظل قـانون

انتخابات  ومفوضية مستقلة  ولن يثنيه التهديد بالقتل .
هــنـيــئــا لــكم ثـوار تــشــرين هــذا الـرجـل جـاء من اكــبــر اجنــازاتـكم
وتضحياتـكم طوال انتفاضـتكم وصبركم واعتـصامكم وشهدائكم 
ال تـدعــوه لـوحـده نــاصـروه لــيس له غـيــر أبـنـاء الــشـعب وامــنـحـوه
الـفـرصـة لتـحـقـيق مـطلـبـكم  بـالتـدرج وان الـقـتلـة واجملـرمـ وزمر

الفساد تتح الفرص لإليقاع به بعد ان نطق باسم الشعب.
ان الـســيــد رئـيـس الـوزراء لـه نـشــاط ســابق في مــجـال
حقوق االنسان من خالل  الـصحافة واالعالم وهو
بـالـتــأكـيـد يــؤمن بـحق االنـســان الـعـيـش بـحـريـة
واكبـة التطور في انـنا نتـفاءل بالعـودة  وكرامة 
الـعـالم والـلحـاق به بـجـهود الـعـراقـي الـنـجـباء

أصحاب الغيرة والشرف
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صـدر حـديثـا عن كلـية االعالم-
جـامـعـة بـغداد كـتـاب يـتـضـمن
ؤتمر العلمي السنوي وقائع ا
الثاني عشر لـلكلية والذي أقيم
حتت عــنــوان "اإلعالم والــسـلم
االهــلـي". وقــد احــتــوى الــعــدد
اخلاص بـالوقائع  288صفحة
ـــتــوسـط احلــجم من الــورق ا
وتـضــمن ســبـعــة عـشــر بـحــثـا
شارك بإعدادها ثالث وعشرين
بـاحــثـا من مــخـتـلف جــامـعـات
الــبالد بـاالضـافــة الى بـاحـثـ

عرب من تونس والسودان.
 U Kł ÀöŁ

وسلط هـذا الـعدد الـضـوء على
ــؤتـمــر الـذي عــقـد في وقـائع ا
ثالث جـــلـــســــات مـــتـــعـــاقـــبـــة
اســــتـــمــــرت لــــيــــومي 23-22
كـانون األول  2019 حـيث ركز
ـــؤتــمـــر عــلى ســتـــة مــحــاور ا
رئــيـسـة خــصص احملـور االول
لـ"دور وســـــــــــــــائــل االعـالم فـي
تعـزيـز مفـهـوم احلوار والـسلم
األهلي " واحملـور الثاني حول
"الـعالقـات الـعـامـة والـتـسـويق
اإلعـالمي لـلــســلم االهــلي" امـا
الـــثــــالـث فــــتـــطــــرق لـ"مــــواقع
الــــــتــــــواصل االجــــــتــــــمــــــاعي
وأهـميتهـا في بث ثقـافة السلم
األهــلـي" كــمـــا تــنـــاول الــرابع
"الـهــويــة االجـتــمــاعـيــة وآفـاق
الــســلـم األهــلي" وركــز احملــور
اخلـــامـس عــــلى "الــــتــــنـــمــــيط
لـــــلـــــمـــــواقف الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة
وااليـديولوجـيات" فيـما ناقش
السـادس "اشاعة ثـقافة احلوار
واالخــتـالف وتــعـــزيــز الـــســلم
ـــؤتــــمـــر االهــــلي". وتـــنــــاول ا
بــحــوث مـــتــعــددة الــعــنــاوين
أبـرزها: "السـجاالت السـياسية
في بــرامج احلــوار الـســيـاسي
في الـفضـائيـات وانـعكـاساتـها
عــلى اجملـتـمع مـن وجـهـة نـظـر
اســاتــذة االعالم والــســيــاســة"
للـدكـتور عـبد الـنـبي خزعل من
كـلـيـة االعالم –جـامـعـة بـغـداد
وهي دراسة تسعى للكشف عن
االنـــعــكــاســات الـــتي تــولــدهــا
الـسجـاالت السيـاسيـة والطرح
ــتــشـــدد لالراء الــذي تـــبــديه ا
بـــــــــعـض أطـــــــــراف احلـــــــــوار
الــســيــاسي في الــفــضــائــيــات

العراقية.
 ومـن جـامــعــة االنــبـار- كــلــيـة
االداب كانت مـشـاركـة للـدكـتور
مـحـمــد صـالح جـبـاب عن "دور
مـواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي
في تـعـزيـز الـتـعـايش الـسـلـمي
ب مـكونات اجملـتمع العراقي"
ويــتـنــاول الـبــحث تـأثــيـر هـذه

بناية كلية االعالم جامعة بغداد

وصل جريدة الزوراءجريدة ا
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v{d*«
{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - في خــطـوة
ي جوني ديب يزة قام الـنجم العا الفـتة و
بـبث مباشـر على حـسابه اخلـاص على احد
مــواقع الــتـــواصل االجــتــمــاعـي ظــهــر فــيه
بشخصية (جاك سبارو) برفقة مجموعة من
ـرضى وذلك من أجل تـسـلـيـتـهم االطـفـال ا
اثـناء احلجر الصحي والقت خطوته اشادة

ية. من قبل الكثير من الصحافة العا
وكـــان ديب قــد تـــوجّه مـــؤخــرا بـــالــتـــهــنـــئــة
ـيـة أجنـلـيـنا جـولي لـصـديـقـته الـنـجـمـة الـعـا

ناسبة عيد ميالدها الـ 45.
ونـشر ديب صورة له على صـفحته اخلاصة
بـرفــقــتـهــا بــاألبـيض واألســود من فــيــلـمــهـا
الـشـهـيــر (ذا تـورست) وذلك عــلى حـسـابه
اخلـــاص عــلـى احــد مـــواقع الـــتــواصل

االجتماعي.
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ي والـــكـــاتب الـــعــراقـي تــلـــقى امـــنـــيـــات االوســاط االكـــاد
ية بـالشفاء العاجل بعد تعرضه الزمة صحية ارقدته االكاد

فراش العافية.
w½öO  dL

قامت الهيئة االديبة الـسورية الراحلـة
الــعــامــة الــســـوريــة لــلــكــتــاب بــجــمع
نـتـاجـاتـهـا الـبحـثـيـة والـنـقـديـة وإعادة
طـبـاعـتـهـا في الـكـتـاب يـقع في 732

صفحة من القطع الكبير.
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W¹dB*« W−NK UÐ مـؤكــــــــدا أن (الـعــراق يــعـيش الــيـوم
ظـرفـا صـعـبـا بسـبب جـائـحـة كـورونا
ـــــكن لـــــلــــــــــــفـن أن يـــــأخــــذ دوره و
ـرحـلـة الــراهـنـة عـبـر احلـقـيــقي في ا
الــتـــوعـــــيــة اجملــتــمـــعــيــة بــخــطــورة
اجلــائــحــة الـتـي بــاتت تــهـدد سـالمـة

اجملتمع). 
مشـيرا الى أن (الـفن مؤثـر حقـيقي في
الــرأي الــعــام ويــســهم فـي عــمــلــيـات
الــتــجــديــد والــتــطــويــر وفي الــعـراق
ســـاهم الــفـن في خــدمـــة الــكــثـــيــر من
الــقـضــايـا حـيث كــان له دور بـارز في
مـواجــهـة خـطــاب الـتــطـرّف واإلرهـاب

والكراهية).
 مـوضـحـا أن (الفـنـان الـعـراقـي هم
صـــنّــاع األمـل واحلــيـــاة في الـــعــراق
وهــذا يـجــعــــــــــلـهم أمــام مــسـؤولــيـة
كـــبــيـــرة في تـــصــحـــيح الـــكــثـــيــر من
ــســـــــارات اخلــاطــئــة وجـعـل الـفن ا
عــــطــــاءً ثـــرّاً فـي الـــبــــنـــاء واإلعــــمـــار

واالزدهار).

ية ية العراقية ترأست جلسة الندوة التي اقامتها اكاد االكاد
ـؤسـسـة الـنـخب والـكـفاءات ـاء للـتـطـويـر وتـدريب الـكـفاءات 
ـيـة فـايروس ـعـنـونة (االزمـة الـوبـائـيـة العـا الـوطنـيـة لالصالح ا

كورونا- كوفيد  -19ماذا يجب ان نعرف عنه مستقبال?).

ـطرب اللـبناني احـيا أمسـية غنـائية في الـعاصمـة السورية ا
ـوسـيــقى الـشـرقـيــة بـقـيـادة ـشــاركـة أوركـسـتــرا ا دمـشق 
ايسترو نزيه أسعد على مسرح األوبرا بدار األسد للثقافة ا

والفنون.

ـديـر الــعـام لـدائــرة الـوقـايــة في هـيـئــة الـنـزاهــة االحتـاديـة ا
حــاضـر في الــنــدوة الـعــلــمـيــة االلــكـتــرونــيـة الــتي اقــامـتــهـا
ـكـافــحـة الـفــسـاد في هـيـئــة الـنـزاهـة ــيـة الـعـراقــيـة  االكـاد
اضي عن (اجلـديد في احـكام تـعارض االحتـاديـة االربعـاء ا

صالح في الوظيفة العامة). ا

احملامـية االردنـية  تـعيـينـها قـاضيـة استئـناف فـي محـكمة
رة الروم االرثـذوكس التي تضم قـضاة مـدنيـ وهذه هي ا
االولى التي يتم فـيها تعيـ امرأة قاضيـة في تاريخ القضاء

الكنسي.
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االعالمـي العـراقي تـلـقى الـتهـاني من زمالئه لـتـعـييـنه نـاطـقا
رسـمـيـا بـاسم رئـيس الـوزراء العـراقي مـصـطـفى الـكـاظمي

وفقية في عمله اجلديد. متمن له ا

نادين نسيب جنيم

مـفـتوحـة ومـثـيرة وغـامـضة الـتـوقيت
عالمــة كـــان الــفــجــر وصــيـــاح الــديك 

باح! السكوت عن الكالم ا
ظــاهــرة مــحـمــد رمــضــان هي االخـرى
تـسـتحق االهـتمـام والـدراسة فـهو في
ـطـية كل مـوسم يـقـدم لـنـا شـخصـيـة 
مـجمـدة في قالب وعـلى القيـاس لكـنها
نـاجـحة جـمـاهـيريـا  والـشخـصـية في
ــوسـم ال تــخـــتــلـف كــثـــيــرا عن هـــذا ا
الـسابـقة (فرضـوان البـرنس  ال يوجد
فــيــهــا مالمـح جــديـدة عـن شــخــصــيـة
(حــرب كـرامـة) في مــسـلـسل" الـزالزال"
وشـخـصـيـة (بدر الـديـزل) في مـسـلسل
"الــديـزل" وشــخـصــيـة رفـاعـي ونـاصـر
الــدسـوقي ) في مـســلـسل "االسـطـورة"
وكـذلك شـخصـيـة (زين الصـعـيدي) في
مـسـلـسل "نـسـر الـصـعـيـد" فـهـو دائـمـا
يـحمل صفـات (أبن بلد) وهـو مصطلح
حـصريا يـستخـدم في مصر وال اعرف

—UDF « ÍbLŠ ≠ œ«bGÐ

ـسـلـسالت صـنـاعة امـريـكـيـة ويـبدو ا
انــــهـــا اول دولـــة قـــدمـت الـــدرامـــا في
حـلقات متسلسـلة لذلك كان يطلق على
الـــتـــلـــفـــزيـــون (صـــنـــدوق امـــريـــكي)
ـســلـسل عن الــتـمــثـيــلـيـة ويــخـتــلف ا
والــفــيــلم من نــاحـيــة تــقــســيم االثـارة
ـا سـوف ــشـاهـد  والــتـشـويق و شـد ا
يـحـدث في احللـقـة القـادمـة وال تنـتهي
فـي جلـسة واحـدة وهـذا يعـني حرص
ــســلــسل (تــألــيــفـا الــقــائــمــ عــلى ا
واخـراجـا وتمـثـيال) االهتـمـام بنـهـاية
كل حــلــقــة  ويــطــلق عــلـيــهــا (الــقــمـة
الــدرامـيـة) و(الــعـقـدة الـدرامــيـة) الـتي
شـاهد تـنـتهي مـعهـا كل حلـقـة ليـظل ا
مـعـلـقـا بـوجـدانه بـاحلـكـايـة الـدرامـية
الــســنــا نــقــتــرب من مــفــهــوم شــهــزاد
وحـكـايـاتهـا لـشـهريـار لـكي تـبـقى على
قـــيــد احلـــيــاة  كـــانت تـــضع نــهـــايــة

ضـعـيـفـة بال كـرامـة يـتـصف بـاخلـمول
وحب الـنساء (الراقـصات) ويتزوجهم!
يـاسر (مـحمد عـالء) تابع لفـتحي يـنفذ
مــا مــطــلــوب مـنـه من دون اعــتـراض 
ــارس شــهــوتـه اجلــنــســيــة جتــعــله 
اجلـــنس مـع زوجـــة شــقـــيـــقه فـــتـــحي

(فــــدوى)  –روجــــيــــنــــا –
عـبـيـر – تـاجـرة اخملـدرات
رأة رحاب اجلمل- مثال ا
ــــكــــروهــــة احلــــقــــودة وا
والــتي تــشــعــر بــالـنــقص
والــــدونــــيـــة واحلــــســـد !
شــخــصـيــات طـيــبـة حتت
ظـل رضوان تـكون عـاجرة
عادلة (نورا عـلى تغييـر ا
شـقـيقـتـهم الصـغرى- ر
ســـامـي وعال- حـــبـــيـــبــة
رضوان –نـورا اللـبنـانية
وعــــادل- احــــمـــد حــــسن

نـــقــــيـــضه! كــــذلك يـــتـــصـف بـــالـــقـــوة
والــشــجــاعــة والــشــهــامــة ويــبــدو ان
ـشاهد يـحب الشخـصية الـقوية التي ا
تــؤذي وتـنـتــقم وتـتـخــلص من الـظـالم
والـفـاسـد لـيس عن طـريـق القـانـون بل
بـــالــذراع والـــذكــاء وهـــذا مــا يـــوفــره
الــنـص الــذي كــتــبه واخــرجه مــحــمــد
ا محمد سلسل (البرنس) وطا سامي 
ـشاهد الـنظر رمـضان مـوجود يغض ا
ـثـل هـذه عـن الـعــيــوب الــتي تــوجــد 
ساحة التي ـسلسالت في البرنس ا ا
يـــظــهـــر بـــهــا احـــمــد زاهـــر (فـــتــحي)
واالخــرون اكــثــر مــســاحــة مـن ظــهـور
الــبـــطل رمــضــان وحــاول الــكــاتب ان
يـــلـــصق كل عـــيــوب الـــدنـــيــا بـــأخــوة
ثل (الـشيطان) حتى رضـوان فتحي 
فـي االحاديث كـانوا اخوتـه وامه تقول
له انـت (شـيـطــان) وهـو يـبـتــسم عـبـد
احملـسن (ادوارد) شـخـصـيـة انـتـهـازية

طلقة ودنـيا عبد العزيز زوجة فتحي ا
وحـمــادة مـحـمـد مـهـران) فـريق اخلـيـر
ـشــاهـدين حلـظـة الــذي يـنـتـظــر مـثل ا
ـا يقوم فـيها (مـحمد االنـتقـام الذي طا
رمــــــــــضــــــــــان)  –رضــــــــــوان- فـي كـل
مــسـلــسالته في الــعـشـرة االخــيـرة من

رمــضــان حــتى لــو اضــطــر ان يــكـون
مـثلهم شـريرا لكي يـحقق العـدالة على
طــريـــقــته اخلــاصــة والـــتي اصــبــحت
شاهدين في (ظـاهرة) تدغدغ مشـاعر ا

قاهي والبيوت. ا
نـــســجل اعـــتـــراضــنـــا عــلى عـــمــلـــيــة
االسـتحـواذ لشـخص واحد على
مــصـادر االبـداع مــحـمـد سـامي
ــــــــــــؤلـف واخملــــــــــــرج هــــــــــــو ا
وسـيـنـاريـست واحلـوار عـنـدما
جتـــمع فـي يــد واحـــدة ال بــد ان
تــسـقط مـنــهـا بـعـض الـهـفـوات
حــاول ســامي ان يــجــعل في كل
حـلـقـة اكـثـر من حـــــــــادث لـكن
نــهــايــة كل حــلـقــة كــان يــفــتـعل
نـهـايـة او عـقدة درامـيـة سـرعان
ـشــاهـد بــإنـهـا ال مــا يـكــتـشف ا
تـسـتـحق ان تـكـون قـمـة درامـيـة

للحلقة.

االول اخلـمــيس نـخـبــة من الـفــنـانـ
.واستمع الكاظمي الى جملة العراقي
من الـقـضـايا الـتي طـرحـهـا الفـنـانون
والـــتــحـــديــات الـــتي تــواجـه احلــركــة
ـقـتـرحـات الـفـنـيـة في الـعـراق وأهم ا
كن أن تـنـهض بالـفن  وجـعله الـتي 
مــعــبّـرا حــقـيــقـيــا عن قــضـايــا الـوطن

واجملتمع.
وأكد الـكاظـمي وفقـا للمـكتب اإلعالمي
لــرئـيس مــجـلـس الــوزراء أن (الـعـراق
بـلــد رائـد في الـثــقـافـة والــفـنـون وأن
األ تــــنـــــهـض عن طـــــريـق اإلبــــداع
وتـــبـــنـى الـــبـــلــــدان من خالل ازدهـــار
ـا كان الـفن والـفنـانون فـنـونهـا ولطـا
األســـاس في تـــطـــويـــر اجملـــتـــمـــعــات

وازدهارها).
مــبــيـــنــا أن (شــريــحــة الـــفــنــانــ من
همة في اجملتمع ولهم دور الشرائح ا
بارز في خدمة قضايـا بلدهم والتعبير
عــنـــهــا حـــيث تـــصل رســـائــلـــهم الى

مختلف طبقات اجملتمع). »U³I²Ý‰∫ دئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل استقباله عدد من الفنان العراقي
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اعتادت مجموعة من القنوات احمللية على نظام بث مركز هدفه تسفيه
وعي االنـسـان العـراقي بـعض تلـك القـنـوات عائـدة ألحـزاب وبعـضـها
تـعود لـشخـصـيات مـشبـوه والبـعض االخر اصـحـابهـا متـخفـ خلف
سـتـار ال يـعــلم احـد من هم! كـل هـذه الـقـنــوات تـسـتــشـرك في سـعي
حـثيث لـلـتالعب باجلـمـهور فـاالهم عـندهـا ان يكـون االنـسان الـعراقي
مـنـشطـر الـفـهم وغائب الـوعي بل هي تـريـده يكـون كـاألغـنام حتـركـها
كـيف تشـاء وهي تعـتمـد في طروحـاتهـا على نـظريـات الطغـاة في عدم
احـترام اجملـتـمع والـتـركـيـز عـلى جـانـبـ جـمـالـيـة الـطـرح واسـتـمرار
الضخ وهذا مع الزمن يـجعل من تلك االكاذيب واالشـاعات ترتكز في

تلقي لتتحول فيما بعد الى حقائق يدافع عنها بشراسة. مخيلة ا
صيبة حـيث يستقتل االنـسان في الدفاع عن اكاذيب  وهنا تكـمن ا

تلقينه بها بل يصارع االخرين ألجلها. 
العراق يـعاني من فوضى مـقصودة  وضـعه بها كي يـختلط احلابل
بـالـنـابل وتـضـيع حـقـوق الـناس ويـتـسـفه الـوعي االجـتـمـاعي ويـتـحول
ـعــلـومـات الـكـاذبـة لـذلك فـالـصـورة الـعـامـة الـوعي خلـلـيط قـبـيح من ا
للمـجتمع الـيوم ال تملك اي مـقومات اجلمـال وتضيع اجلـهود هباءً بل
ـقـيـتـة ونوع من انـواع الـعـبـودية االغـرب ان نـشـهـد عودة لـلـجـاهـلـية ا
بـحـيث ان تـلك اجلـمـاهـيـر اجلـاهلـة تـرفع الـقـائـد الـسـيـاسي الى رتـبة
االنبياء والـعياذ بالـله وهذا حصل بسـبب االعالم احمللي الذي كان له

الدور االبرز في نشر السفه في مجتمعنا.
اخر مهـازل االعالم احمللي كانت: سـعي بعض الـقنوات لتـحويل موت

النجم احمد راضي الغتيال.
مع انه تـوفى نـتـيـجـة مـرض كـورونــا وداخل مـسـتـشـفى الـنـعـمـان في
االعظـمية وهـذا كافً ألبـعاد اي تهـمة طائـفيـة لالغتيـال فاذا بالـقنوات
ــرحـوم احـمـد ـسـمـومــة تـبث تـقــاريـر وحتـلـيـالت مـريـضـة! عن ان ا ا
راضي قد يـكون قتل ودوافع الـقتل طـائفيـة وتلـمح لهذه اجلـهة او تلك
وتــســتـنــفــر بـرامــجـهــا لــهـذا االمــر فــهـذه الــقـنــوات تــمـلـك جـيش من
ـهــرجـ الــذين يـفــعـلـون اي شـيء يـطـلـب مـنـهـم مـقـابل االعالمـيــ ا

الدوالر فالضمائر ميتة منذ الف عام.
رحوم سـمومة بتـشريح اجلـثة! مع ان عائـلة ا وتطـالب هذا القـنوات ا
احـمد راضي لم تـطالب بـفـتح حتقـيق ولم تتـهم احـد فال اعلم من اين
جـاءت هـذه الـقـنـوات الـشـريـرة بـكل هـذا احلـقـد عـلى الـعـراق وشـعب
العـراق! فـيـحـاولـون تـسخـيـر اي حـدث لـنـشـر السـفـاهـة والـكـذب ب

اجملتمع.
العراق اليوم بحـاجة ماسة جلهاز رقابي ذو سـلطة واسعة رقابة على
مـا تـبـثه الـقـنوات احملـلـيـة ضـمن اطـار حريـة الـرأي بـحـيث ال يـصادر
احلـريـات لـكن يـحـارب االكاذيـب واالشاعـات وزرع الـفـتـنـة ويـغلق اي
قـنـاة تـمـتــهن هـذا الـشق اخلــطـيـر الن الـدولـة واجــبـهـا االسـاسي هـو
واطن مـن االخطـار وهـذا الـقنـوات تـمـثل خـطر حـقـيـقي على حـمـايـة ا
واطن فـتصل به احيـانا الى التـهلكـة عسى ان تلـتفت احلكـومة لهذا ا

طلب الهام جدا. ا

عالقـتك مع الشـريك هي مسـؤوليـة بنـاء أسرة نـاجحة
وليست فقط عالقة عاطفية.

qL(«

تـتبـدد الغـيـوم التي عـكرت عـلـيك جناحك في الـسابق
ادي. وخفضت من دخلك ا

Ê«eO*«

ـا تـمـر  تـقـوم بـتـغـيـر جــذري في أسـلـوب حـيـاتك .ر
بظروف غير عادية.
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تبدأ بـعمل هام ومـنسـجم مع طموحك يـحسن ظروفك
ادية ويجعلك أكثر تفاؤال. ا

»dIF «

قد تـخـطـأ في قراراتك و تـلـجأ التـخـاذ منـحى جـديدا
ادي. لتحس واقعك ا

¡«“u'«

 لـديك الـرغـبـة اجلامـحـة لـلـتفـوق وسـوف تـنـتـصر في
نافسة مع اآلخرين بفضل جهدك . ا

”uI «

تــنـعـم بـواقع أفــضل يــسـمح لك تــصــحـيح وتــصـويب
األمور . يوم السعد االربعاء.

ÊUÞd «

لـصـبـرك ستـأخـذ فـرصـتك بـجدارة  ,وسـوف يـدعمك
احلظ لتحقق أهدافك.

Íb'«

شاريع التي درسـتها جيدا جتند طـاقاتك في تنفيـذ ا
معتمدا على نفسك.

bÝô«

تبدأ فـترة جديدة حـافلة بالـتطلّـعات واآلمال لالنطالق
بتنفيذ األعمال التي حتقق طموحك .

Ë«b «

أمـامك اتفـاقية مـادية جديـدة ومربحـة تغريك بـالسعي
لتوقيعها.رقم احلظ 2.
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حتـتاج في مـطلع الـشهـر إلى طاقـتك وقدراتك الـذاتية
هني .  لتغير وحتس وضعك ا
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اكتب مرادف الـكلمـات افقيا فـقط بحيث
حتـــصل مع احلـل الـــصـــحـــيح وضـــمن
ــربــعــات ذات الــعالمـــة عــلى الــكــلــمــة ا

طلوبة:  ا
©WOJ¹d « W¹ôË®

1- دولة اوربية

ؤشرات 2- ا

3- ابطال

4- حيوان شوكي

5- مدينة فلسطينية

6- مدينة مغربية

7- رموش

8- عالمة زيوت محركات

9- الفقرات
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مديـر مـديريـة سـياحـة مـادبا فـي االردن اعلن انه سـيـتم فتح
ـقبل بعـد االنتهاء من مـنتجع حـمامات مـاع بداية الـشهر ا
شـاركة في اعـمـال الصـيـانة  لـلمـنـتجع السـتـقبـال الـزوار وا

برنامج (اردنا جنة) من خالل مرافقه اخلارجية.
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ـمــثـلـة الــلّـبـنـانــيـة نـادين حتـدّثت ا
ـصـرية ألوّل نسـيب جنـيم بالـلـهـجـة ا

مـرّة عــبـر حــسـابــهــا اخلـاص عــلى أحـد
مــواقع الــتــواصل اإلجــتـمــاعـي وذلك بــعـد أن
صريـ باإلشتراك في تابـع ا طالبهـا أحد ا
أعمال مصريـة في الدراما أو السـينما قائالً:
(عاوزينك تشـتغلي مـسلسل او فـيلم مصري

....ايه الي مانع?).
ـصرية وردت جنيم على تـعليـقه باللـهجة ا
قـــــــائـــــــلــــــة (اي الـــــــلـي انـت عــــــاوزو اي
حاجة).وجاءت هذه احملادثة تعليقا على
نـتــيــجــة اسـتــفــتـاء فـي مـوقع الــفن عن
النـجـمة الـتي اشـتـاق لهـا قـراء موقـعـنا
والتي فازت فيـه نادين بأعلـى نسبة من

التصويت.

ــكن لــلــفن ان يــأخـذ الــكــاظــمي أنه (
ــرحـلـة الــراهـنـة دوره احلـقــيـقي في ا
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اكـد رئــيس مـجـلس الـوزراء مـصـطـفى
عـبــر الـتـوعـيــة اجملـتـمـعــيـة بـخـطـورة
جـــائــحــة كـــورنــا) خالل لـــقــائه امس
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تـستعد مـصممة االزياء جـمان السامرائي
لـتصـميم ازياء تـراثيـة لفرقـة بابل لـلتراث
ايـستـرو عالء مجـيد و الـتي يـقودهـا ا
الــــتـــداول واالتــــفـــاق بــــهـــذا الــــشـــأن في

اضي حيث االجـتماع الذي عقد الثالثاء ا
الـتــقت مـديـر عـام الـدار الـعـراقـيـة لألزيـاء
ابـــتــهــال خـــاجــيـك تــكالن في مـــكــتـــبــهــا
ــصــمــمــة جــمـان الــرســمي بــاآلثــاريــة وا
الــسـامــرائي من الــهـيــئــة الـعــامـة لــآلثـار

والـتراث والفنان هندرين حكمت من دائرة
ـدرس في مــعـهـد ـوسـيــقـيــة وا الــفـنــون ا
ـثال عن فرقة بابل وسـيقية  الـدراسات ا
لـلتراث الـتابعـة لوزارة الثـقافة والـسياحة
واالثــار لـلـتـبـاحـث حـول تـنـفــيـذ وخـيـاطـة
ازيـــاء تـــراثـــيـــة لـــلــــفـــرقـــة من تـــصـــمـــيم
الـسـامـرائي.واعـربت تـكالن عن سـعـادتـها
(لـفـتح بـاب الـتـعـاون بـ فـرقـة بـابل ودار
االزياء العراقية لتنفيذ وخياطة زي تراثي
لـلـفــرقـة بـأنـامل مـبـدعي الـدار حـيث سـبق
وافـقات الرسمية من وان  اسـتحصال ا
وزارة الــثــقــافــة).ووفــقــا لــصــفــحـة وزارة
الـثـقـافـة في (فـيسـبـوك ) ( الـتـباحث في
االمـور الـفـنيـة لـتنـفـيـذ ٥٠ قطـعـة من الزي
مــجــانــا وتــأتي هــذه اجلـهــود الــثــقــافــيـة
ـشـتـرك بـ الــهـادفـة لـلـتــعـاون والـعـمـل ا
ـؤسستـ لتمثل دعـما معـنويا للـعامل ا
ـزيــد من الـعـطـاء فــيـهـمـا وحتـثــهم عـلى ا
واالبـداع والتحدي برغم الـظروف الصعبة
ــر بــهـا الــبــلـد مـن جـراء جــائــحـة الــتي 
كـورونـا).وحتـدثت خـاجـيك عن (اعـجـابـها
ـا جتسـده من بصـمة بـفرقـة بـابل للـتراث 
ــشـرق حــضــاريـة تــراثــيــة تـقــدم الــوجه ا

للعراق).
الى ذلـك نــظـــمت دار الــثـــقــافـــة والــنـــشــر
ـاضي معرضا تشـكيليا الـكردية االربعاء ا
الــكـتــرونـيــا بـعــنـوان ( أحالم وامــنـيـات )

جتـلـيـات) لـلـفنـان أحـمـد الـزعـيم واشـتمل
عــلى ٢٨ لـوحـة فـنـيـة ويــسـتـخـدم الـزعـيم
خــامـات ومــدارس مــخـتــلـفــة في الـلــوحـة

الواحدة.

لـلفـنان الـكردي ئـاوات كر ملك وضم ٣٠
لــوحـة وهي عـبــارة عن مـجـمــوعـة اعـمـال
ـدرسة الـسـريالـية تـمـيل بتـقـنيـاتهـا الى ا
ولـكن بتـعبـير رمـزي عن عنـاصر ومـشاهد
الـلـوحة.وحـول مـضمـون لوحـاته قـال ملك
وفـقا لصفحة وزارة الثقافة في (فيسبوك)
(انـها تتنـاول االنسان كمـحور رئيسي من
خالل عـالقاتـه االجتـمـاعـيـة وتـأثـيـره على
مـحيطه وتأثـير احمليط عليه).واوضح انه
(اعـــتـــمــــد بـــعض االيـــحـــاءات والـــرمـــوز
كــمـحـاولــة لـتـجــريـد االشـكــال واالهـتـمـام

ضمونها وجوهرها).
عــلى صــعـيــد اخـراطــلـقت دائــرة الـفــنـون
اضي معرضـها السابع الـعامة االربعـاء ا
والـعشرون بشكل الكتـروني للفنان حس

الـبــلـداوي حتت عـنـوان (بـعـدمـا تـلـبـدت..
البـد مـن قـوس قـزح) عـلى مـوقـعـهـا ضـمن
دير بـوابة الفنـون اإللكترونـية .واوضح ا
ــعـرض الــعــام لـلــدائـرة عــلي عــويـد إن (ا
اشـتمل على ٢٩ لـوحة فنيـة حملت رسائل
االمل بـعد محـنة جائـحة فايـروس كورونا
ــزوجــة مـــحــمـــلــة بــألـــوان قــوس قـــزح 
بـتـفــاصـيل احلـيـاة الـيـومـيـة لـلـمـواطـنـ
مــسـتـخــدمـاً فــيـهـا االســلـوب الـتــجـريـدي
).وفي اليوم والـتعـبيري في اغـلب لوحـاتهِ
نــفـسه اطــلـقت دائــرة الـفـنــون مـعــرضـهـا
الـــســــادس والـــعـــشـــرون حتت عـــنـــوان (
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ـمثلـة نرمـ الفقي قـبل ايام بـعيد أحتـفلت ا
مــيالدهـا الـ48 وشـاركت جــمــهـورهــا عــبـر
حسـابـهـا عـلى مـوقع إنـستـغـرام صـورة لـها
وهي حتــمل قــالب احلـلــوى احــتـفــالًـا بــهـذه
ــنـــاســـبــة وتـــلــقّـت الــعـــديــد مـن الــتـــهــاني ا

عايدات من محبيها.  وا
وعـــلى الــرغم أنـــهــا قـــاربت عــلى الـ50 من
عـــمـــرهـــا إال ان الــــفـــقي ال زالـت تـــخـــطف
األنــظــار في كل مـرة تــطل بــهـا عــلى مـواقع
الــــــتــــــواصل االجــــــتــــــمــــــاعي أو مـن خالل
هرجـانات الـفنيـة حيث تـتمتع نـاسبـات وا ا
بـــذوق خـــــــــــــاص وبـــســـيط في اخـــتـــيــار
األزيـــاء وأيــضًــا ســاعـــدهــا جــمـــالــهــا عــلى
تـابـع إلـوصول بـشـكل أسرع إلى قـلـوب ا

. واحملب

لوحة من معرض حس البلداوي

جمان السامرائي وابتهال خاجيك
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جميع دول العالم باتت تعرف أين تتجه أوضاعها في
جـائـحة كـورونا بـنسب مـتـفاوتـة وخاصـة في مسـألة
تـشــخـيص الــوصـول الى الــذروة. لـكـن احلـال اليـزال
غــائـمـاً في الــعـراق في ظل كـثــرة الـتـصـريــحـات عـبـر
مصادر طبية وادارات محلـية وعدم تطابق التوجهات

ما ب  وزارتي الصحة في بغداد واربيل . 
وحـول كـورونا واسـاليب عـالجهـا التـي ال يزال الـعالم
منـقسم بـشأنـها نـسمـع في العـراق تصـريحـات تثـير
القـلق أكثر من االطمـئنان فـيما يـخص استيراد عالج
روسي أو اخــتـــراع دواء عــراقـي أو تــصـــنــيع مـــنــتج
اجــنـبي . لــكن االكـثــر خـطــورة والـذي ظــهـر في كالم
مــديـــر مـــســـتـــشـــفى عـــراقي في وســـائـل الــتـــواصل
االجــتـــمــاعي مــؤخــراً هــو عـــدم وجــود نــظــام مــوحــد
للتعاطي مع حاالت االصابات  ذلك انّ كلّ مستشفى
ـرضى بـعقـاقـير ا يـراه مـنـاسبـا في حـقن ا يـجتـهـد 
وتكون النتائج غير مناسبة ابداً وقال هذا الطبيب انّ
ذلك هو السبب الرئيس في الوفيات بكورونا بالعراق
ـنـازل وعزل أنـفـسهم ـصـاب بـالـبقـاء في ا ونصح ا
ـسـتشـفـيـات التي فهـذا أفـضل لـهم من الذهـاب الى ا
قـال انــهـا اخــر احلـلــول وتـبــقى وســطـاً نــاقالً كـبــيـراً

للمرض وسبباً في زيادة الوفيات.
اجلـمـيع يـعـلـم انّ عالجـاً شـافـيـاً نـهـائـيـاً ال يـوجـد في
الـعالم بـرغم جناحـات صيـنيـة وبريـطانـية وروسـية في
استخدام بعض االدوية بنـسب متفاوتة وحال العراق
ــتــعب صــحـيــا اســاســاً يـتــطــلب تــوحــيـد ســيــاقـات ا
وبروتوكوالت التعامل مع احلاالت وال أقول العالجات
 ألنّ مــا يـصـدر عـن مـسـتــشـفـيــات ومـراكـز صــحـيـة
عراقـيـة يؤكـد حـالة الـتـخـبط وعدم وجـود رؤيـة  وتلك
مسؤولية وزارة الصحة في توحيد اساليب التعامل .
من جــهــة اخــرى مــتــصـلــة فــإنّ الــكــمــامــات تـخــضع
السـتـخـدام بـطــرق غـيـر صـحــيـة وسـيـئــة بـسـبب عـدم
توفرها جلميع العراقـي وغالء اسعارها للفقراء وهم
أغـلــبـيــة الـشــعب وال بـد من قــيـام الــدولـة بــدعم هـذا
الـسعر والـقيـام بضخ كـميات هـائلـة من الكـمامات مع
تـوعـيـة اعالمـيـة كـبـيـرة وعـلى مـدار الـسـاعـة بـأسـلوب
ارتــدائــهـا الــصــحــيح . ونــحـن نــرى ان الـقــضــاء في
الـبرازيل مـثالً  ألزم بـحكم نـافذ رئـيس البالد بـارتداء

الكمامة بشكل متواصل وصحيح .
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دافع االيـرانـية حتت وطأة الـقـصف اجلـوي التـركي وهـدير طـائـراته ودوي ا
واخلـراب الـذي تـخـلـفـه تـنـتـهك سـيـادة الــعـراق مـرة اخـرى وتـتـعـرض قـراه
واريافه الـشمـاليـة لوابل من الـصواريخ والـقنـابل دول اجلوار تـضيـف خرقًا
جديـدًا في السجل احلافل لالنتهاكات فالـتجرؤ على مساس حدودنا اصبح
تـصـورًا جـلـيًـا في احلـسـبـان ونـزهـة عـسـكريـة احـاديـة اجلـانب حتت ذرائع
ـسلـحة اتـخاذ �الـتنـظـيمـات االنفـصـاليـة اراضيَ عراقـيـةً منـطلـقًـا العمـالهـا ا

ضدهما.�
تلك االنـتهـاكات تـسبب كل مـرة امواجًـا عاتـيةً من اجلـدل احملتـدم لدى الرأي
العام احملـلي يتـركز عـلى مصـاعب تطـبيق مـصطلح الـسيـادة كمـفهـومٍ عملي
ـيـدانـيـة عـلى طـول احلـدود احملـاذيـة كـغـمـرِ اخلـرسـانة تـتـرجـمه الـسـيطـرة ا
ـتـكررة ـسـلـحة بـاالسـمـنت لـكن رخـاوة بـيـانـات االسـتنـكـار  واالحـتـجـاج ا ا
قدرة لـلرد بحجم اخلرق نـفسه كمن يصرخ وسط اوضح صورة عـلى عدم ا

الصحراء وبال استجابة. 
يـفتـقـد العـراق الى وسائل الـضغط الـدبلـومـاسيـة النـاجعـة بل العـكس تمـامًا
ـتـلك جـيـرانـنـا اوراق لـعب قـويـة كـالـريـاح الـتي تـغـيـر مـجـرى الـسـفن مـثل
الـسـدود علـى االنهـر واعـتمـاد االقـتصـاد الـوطني عـلى االسـتيـراد نـاهيك عن
الـتـأثيـر السـياسي الـفـعال وكـما هـو مـعروف لـيست نـدرة مـنظـومات الـدفاع
ـا غياب اثـر "بساطـيل اجلنود" اجلوي وحـدها عائق عـلى الرد العـسكري ا
ثـلث احلـدودي الذي على مـسـاحات شـاسـعة من احلـدود الـدوليـة السـيمـا ا

ذكورة. نظمات االنفصالية ا يفسح اجملال لنشاط ا
وحـ نـذكر كـلـمـة السـيـادة يجب االشـارة الى انـهـا قضـيـة داخـليـة اكـثر من
شـاكل الـتي رافـقت "ومـازالت" الـعـمـلـية تـعـلـقهـا بـخـروقـات حـدوديـة اذ ان ا
الـسـيــاسـيـة احلــالـيـة انــتـجت هــيـكالً مـؤســسـاتـيــاً ضـعـيــفًـا غـيــر قـادر عـلى
ـلـفـات الـكـثيـرة الـعـالـقـة ب امـتـصاص الـصـدمـات الـقـادمـة من اخلارج  فـا
كن ركز واقـليم كردستان وخلـفيتها التاريـخية أوجدت فجوة ثـقة عميقة ال ا
نـظـومـة الـقوات ردمـها بـزيـارات الـوفـود الـبروتـوكـولـيـة السـيمـا مـا يـتـعلـق 
ـسلـحة وتـبعـيتـها لالوامـر العـسكـرية ومـا رافقـها من تـعطـيل آلليـة انتـشار ا
القـطعات وسيـطرتهـا على الرقع اجلغـرافية الـتي تقع في الوقت احلالي حتت
عارض عـارض لتـركيا و "حـزب احليـاة" ا سيـطرة مسـلحي "حـزب العـمال" ا

اليران.
ركـز واالقليم الـتعامل مع مـلف اخلروق واسبـابه بشكلٍ لذا حـريٌّ بسلـطتي ا
واقـعي وصـريح وجتـنـب خـيـار الـلـجـوء لــوسـائل االعالم كـوسـيــلـة مـتـيـسـرة
نـاسبة لـلنقاش مع الشبـاع حاجة اجلمـهور لصـداها ولكي تـمهد االرضـية ا
الــدول الـتي تــخـتــرق احلـدود البــد من إيـجــاد صـيـغ اتـفــاق داخـلــيـة عــالـيـة
التنسيق تخرج برؤية واحدة ناضجة تعبّد الطريق الجبار انقرة وطهران على
التـفاوض قـبل الـشروع بـاالعـمال الـعسـكـرية الن الـعـراق بوضـعه احلالي ال
ثل وال ينـتظر مـن اجملتمع الـدولي الوقوف ـبدأ التـعامل بـا يسـتطيع الـعمل 

بجانبه ازاء اي عدوان خارجي.
اذن ما الذي سنطلبه بالتفاوض? 

ـتصـدين لـلمـسؤولـيـة في العـمل الدبـلـوماسي خـلق جـو سيـاسي عالي عـلى ا
ـنح قادة اجلـيش تفـويضًـا مهـمًا ومن بعـده عسـكري مـثالـي مع دول اجلوار 
يفـرض اتفـاقاً ثـابتًا يـهدف الـى مشاركـة القـوات العـراقيـة بتـلك احلمالت من
ـغزى مـنه مـراقبـة الـسلـوك العـسـكري االجـنبي نـواحي الـقيـادة والسـيـطرة ا
وعدم الـسماح بتجـاوز خطوطٍ متفقٍ عـليها مسبـقًا ودراسة االراضي الوعرة

شتركة. وكيفية السيطرة عليها بعد انتهاء العمليات ا
وضـوع االساس في النـهايـة يقف عـلى حافة حـادة ال لبس فـيها; لكن كُـنه ا
سيـادة الوطن في تسيـد مواطنـيه وحينـما نشهـد ان االنسان مـكرم بدولته ال
يـقف عـنـد طوابـيـر الـرعـايـة يـسـتجـدي لـقـمـة عـيـشه وعـنـدما تـتـوقف احالمه
ــتالك دارٍ صـغــيـرةٍ تــلمُ شــمل اسـرتـه وعـنــدمـا تــخـتــصـر حــلـقــات تـرويج
ـعـامـلـة وتـتوقف ـعـامالت في مـؤسـسات الـدولـة وعـنـدمـا يـشـعر بـحـسن ا ا
ـولداتالكـهربائية افيـات العميـقة عن سرقته جـهارًا وعندمـا تنتزع اسالك ا ا
ـتشـابكـة على االعـمدة كـأنهـا شبـكة عـنكـبوت تـلف خـيوطـها حـول االنسان ا

واطن. واطنة وا حينها سنرى والدة سيادة متينة تستند على احترام ا
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