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اكــــــد خــــــبــــــراء فـي الــــــشــــــأن
االقـــــتـــــصـــــادي عـــــدم جـــــدوى
االقــتـــراض في ظـل اســتـــمــرار
تسريب مـوارد اخلزينـة وغياب
الـرقابـة عن اوجه صـرف مـبالغ
الــــــقـــــروض فـي وقـت طــــــالب
انيون مجلس النواب بعقد بر
جـلـسـة طـارئـة بـحـضـور رئيس
الــوزراء مــصــطـــفى الــكــاظــمي
ــالـيــة والــتــخــطـيط ووزيــري ا
لـلـوقوف عـلى تـداعـيات تـأخـير
. وقال اخلبراء وظفـ رواتب ا
لـ (الـزمـان) امس ان (احلـكـومة

مـــهــــمـــا اقـــتـــرضت من امـــوال
فــــــــــــلـن وزادت االيــــــــــــرادات  
تــســـتــطـــيع تــلـــبــيـــة حــاجــات
ـواطـنـ من دون غـلق مـنـافذ ا
تـسريب مـوارد خزيـنة الـدولة)
مــتــســـائــلــ (مــا اجلــدوى من
االقــتـــراض وزيــادة مــبـــيــعــات
الـنــفط و االنـتـاج مع اسـتـمـرار
ـال العام  اذ السـرقات وهدر ا
سـتــكـون تـلك اجلــهـود عـبــثـيـة
وبال فــــائـــدة بــــســــبب غــــيـــاب
احللول الواقعـية اليقاف نزيف
ـــســـتـــمــر دون رقـــيب) ـــال ا ا
الفــــتــــ الى ان (اســــاســــيـــات
االقـــــــتــــــراض هـــــــو اجلــــــدوى

انحة االقتصادية كون اجلهة ا
للقرض تدرس الية التسديد او
ـبــلـغ قـبـل مـنــحه اســتــرجــاع ا
وهــــــــذا شـــــــرط اســــــــاسـي من
ـصرفـيـة الـدولـية ـؤسـسـات ا ا
لذلك جنـد شروط الـبنك الدولي
وصـنـدوق الـنـقــد هـو مـكـافـحـة
الــــفـــســـاد وتــــطـــويـــر االدارات
ـالــيـة ومــراقـبــة اوجه صـرف ا
مــبـالغ الــقـروض) مــؤكـدين ان
ؤسسات الدولية تتدخل (تلك ا
ـشاريع الـتي منح في اختـيار ا
الـقــرض لـصــالح انــشـائــهـا بل
حـــتـى في اخـــتـــيـــار اجلـــهـــات
ـــشـــاريع مع ـــنـــفـــذه لــتـــلك ا ا

اسـتـمـرار مـراقبـة جـديـة الـعمل
فـيـها) واشاروا الى ان (وضع
ــالي واالقـــتــصــادي الــعـــراق ا
ينحدر الى مـنزلق خطر في ظل
استمـرار السياسـيات اخلاطئة
وغـــيــاب الـــتــخـــطــيط ). ودعت
الـنــائـبـة اخالص الـدلـيـمي الى
ـانــيـة طــارئـة عــقـد جــلـســة بــر
لـــتــــضـــيــــيف رئــــيس الـــوزراء
ــالـيــة والــتــخــطـيط ووزيــري ا
لـبـحث مـشـكـلـة الراوتـب.وقالت
الـــدلـــيـــمـي في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمــان) امس (نــدعـو رئــاسـة
ـان الـتوجـيه بعـقـد جلـسة الـبر
نـيـابـيـة طـارئـة يتـم من خاللـها

تــضــيــيف الــكــاظــمي ووزيــري
الـيـة علي عالوي والـتخـطيط ا
خالد بتال جنم لـلتباحث بشان
ازمــــة الـــرواتب) واضـــافت أن
ـالــيـة الـتي تــمـر بـهـا (األزمـة ا
الـبالد لم تـنــعـكس سـلــبـاً عـلى
عجلتيّ التنمية واالزدهار فقط
ـــا بــاتـت تــقـــلق شــريـــحــة وإ
ــــتـــــقــــاعــــدين ـــــوظــــفــــ وا ا
ـستـفـيـدين من منح الـرعـاية وا
ــثــلـون االجــتــمــاعــيــة الــذين 
( نـسـبـة كـبـيـرة من الـعـراقـيـ
ودعت الــدلــيــمـي الى (تــوجــيه
رئـاسـة مــجـلس الـنــواب بـعـقـد
ـعـرفـة جـلـسـة نـيــابـيـة طـارئـة 
تـفــاصــيل الـواقـع اإلقـتــصـادي
لـلـبالد والسـيـمـا أزمـة الـرواتب
وإجــراءات احلـكـومــة اخلـاصـة
ـعـاجلة ذلـك ومسـاعـدتـها في
إيـجـاد حلـول مـناسـبـة لتـجاوز
هذه األزمة التي أصبحت تمثل
مـوقـفًـا مـحـرجــاً لـلـجـمـيع أمـام
أبـنــاء الـشـعب). وشـدد الـنـائب
عن حتـــالف عـــراقـــيــون آراس
حـــبـــيب عـــلى حـــسم الـــهـــويــة
االقـتــصـاديــة لـلــعـراق من اجل
ـالـيـة.وقـال حـبيب حل االزمـة ا
فـي تــــصــــريح امس (ال نــــريــــد
ـــســألـــة تـــأخــيـــر الــرواتب أن
تتحول إلى ملف تتقاذف كراته
ـان بـ الــوزارة ومـالــيـة الــبـر
واحلكومة والقوى السياسية)
مـؤكــدا ان (الـواقع احلـالي أمـر
طـبـيـعي لسـيـاسـات اقتـصـادية
ــاضــيــة ــدة ا فــاشــلــة طــوال ا
بــــســـبب عـــدم وضـــوح هـــويـــة
الـدولـة مـا اذا كـانت اشـتـراكـية
تعتمد على القـطاع العام مثلما
كان عليه الـعراق خالل األنظمة
الـسـابـقـة أو رأسـمالـيـة تـعـتـمد
اقــتــصــاد الــســوق) وتــابع ان
(عدم حسم الـهوية االقـتصادية
يـبـقى العـراق رهـيـنة لـتـضارب
ــــزايـــدات اســـعــــار الـــنــــفط وا
ـن يريـد االستـثمار الـسيـاسية 
في مـــشــاعـــر الــنـــاس بــدعــوى

احلــــرص عـــلـــيـــهـم) عـــلى حـــد
تــعــبــيــره. ودعــا رئــيس كــتــلــة
ـنـضـويـة في الـنــهج الـوطـني ا
التحالف ذاته عـمار طعمة الى
اجــــراءات مـــالـــيـــة اصالحـــيـــة
تــتـضـمن تــسع خـطـوات. وقـال
طعـمة في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس (نـــكــرر دعــوتـــنــا التــبــاع
إجـراءات مالـيـة اصالحـية دون
االسترخاء في خـيار االقتراض
الــداخـلي واخلـارجي وتــبـعـاته
الــــــشــــــديــــــدة عــــــلى الــــــوضع
واضـاف االقــتــصــادي الــعــام) 
انـهى (البـد من مراجـعـة الـتزام
الــــعــــراق بــــقــــرار تـــخــــفــــيض
صادراته النـفطيـة وبذل أقصى
اجلـــهــود الــدبـــلــومـــاســيــة من
جــــمـــيـع الـــســــلـــطــــات إلعـــادة
التصدير  للمـستويات السابقة
 وهـــو مـــا ســـيـــوفـــر اكــثـــرمن
تــريـلــيـون  400 مــلــيـار ديــنـار
شـهـريـا) مـشـددا عـلى ضـرورة
ان (نــــكـــون هـــنـــاك جـــديـــة في
ـــنــــافـــذ حتـــصــــيل ايــــرادات ا
ـــا فــيـــهــا اقـــلــيم احلـــدوديــة 
كــردســـتــان  اذ الزالـت جــهــود
مكافحة الفساد والهدر في هذه
اجملـال ضــعـيــفــة والسـيــمـا مع
عــــــدم اكـــــتــــــمـــــال اإلجـــــراءات
اإللـــــكـــــتــــــرونـــــيـــــة في اإلدارة
نـافذ) والـرقابـة على أنـشطـة ا
وطــالـب طــعــمــة بـ (تـــخــفــيض
ـــــســـــؤولـــــ رواتـب كـــــبـــــار ا
وأصــحـاب الــدرجـات اخلــاصـة
ـئـة ومـنـاقـلـتـها بـنـسـبة 60 بـا
لـــتــغـــطـــيــة شـــبــكـــة الــرعـــايــة
االجتماعية مع مراجعة جوالت
الـتـراخـيص الـنــفـطـيـة لـتـقـلـيل
كـلـفـهـا الــبـاهـظـة وكـذلك اعـادة
الـنـظـر بـجـمــيع عـقـود الـهـاتف
الــــنـــقـــال وتــــأجـــيل تــــســـديـــد
تــــعـــويـــضـــات الــــكـــويت ان لم
تتمكن من إقـناع الدولة اجلارة
بـإطـفائـهـا). وكـان الكـاظـمي قد
اعــلن من الـنــاصـريـة اول امس
عن حل ازمة تـعطـيل الرواتب. 
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شـكـلت وزارة الـثـقـافـة جلـنـة لـالشراف
عــــــــلـى اعـــــــــادة طــــــــبــــــــاعـــــــــة دواوين
اجلـواهــري.مع مـذكــراته وهي الـتــفـاتـة
ــسـؤولــيــة الـوطــنــيـة بــقـدر حتــمل من ا

سؤولية. ماحتمل.من الوعي وا
نـبـارك تـشـكـيل هـذه الـلـجـنـة وان خـلت
من اخـر من بــقي من رواة اجلــواهـري
تـخصـصـ في رواية شـعره امـثال وا
حـسن الـعـلـوي وعـبد احلـسـ شـعـبان
ـكن تدارك هذا السهو غير واخرين.. 
ــقــصـود..واال فــان اجلــهــد.سـيــظــهـر ا

ناقصا.
lO u² «

…«Ëd « bŠ«
حسن العلوي 

الكاظمي جـاء فيها (تـقرر تشكيل
جلنة حتقـيق في اخلروقات التي
تـسـتـهــدف أمن الـعـراق وهـيـبـته
وســمـعــته والــتــزامـاته الــدولــيـة
ـــقـــصـــرة) وحتــــديـــد اجلـــهــــة ا
واضـــافت ان (الـــلـــجـــنـــة تـــكــون
برئـاسـة مسـتشـار األمن الـوطني
قاسم االعرجي وعضـوية قيادات
األجــهـزة األمــنـيــة رئــيس هـيــئـة
احلـشـد الـشــعـبي فـالح الـفـيـاض
ورئـــيس جـــهـــاز األمن الـــوطـــني
الــعـــراقي عــبــد الـــغــني االســدي
ورئــيس أركــان اجلــيش الــفــريق
اول الركـن عبـد األمـير رشـيـد يار
والـسـكـرتـيــر الـشـخـصي لـلـقـائـد
ـسـلـحـة الـفـريق الـعـام لـلـقـوات ا
الركن مـحمـد حمـيد كـاظم ونائب
شـتركـة الفريق قائـد العمـليـات ا
الركن عـبـد األميـر كـامل عبـد الله
ووكـــــــيـل االســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات
والـتـحـقـيـقات اإلداريـة في وزارة
الــداخـلــيـة الــفـريـق الـركن عــامـر
ـــثـل جـــهــاز ـــالـــكي و صـــدام ا
اخملـــابـــرات الـــوطـــني الـــعـــراقي
الـــلــــواء مــــاجــــد عــــلي حــــســـ
الـــــدلـــــيـــــمي) واشـــــارت الى ان
(الــلـجــنــة تـعــمل بــاالشــتـراك مع
رئــــيـس جلـــنــــة االمـن والــــدفـــاع
النيـابية مـحمد رضـا داود ناصر
احلــيـدري ونــائــبه نــايف مــكـيف
شـنـان الـشــمـري ومـقـرر الـلـجـنـة
نـــاصـــر يـــوسف مـــحـــيـــد الـــدين
الـــهـــركي) مـــؤكـــدة ان (اعـــمـــال
الـلـجـنـة تعـرض خالل  30 يـوما
من تـــاريخ تــنـــفــيـــذ هــذا األمــر).
وأعـــلن وزيـــر اخلــارجـــيـــة فــؤاد
جموعة من حس عن االطاحة 
األشـخـاص متـهـمـ بـالـهـجـمات
عـــلـى الـــســـفـــارات والـــبـــعـــثــات

الدبلوماسية ومطار بغداد. وقال
حــسـ فـي مـقــابـلــة مــتـلــفـزة ان
(نـظيـره األمـريـكي مايك بـومـبـيو
أبـــلغ رئــيس اجلـــمــهـــوريــة قــلق
إدارتـه من زيــــادة الــــهــــجــــمــــات
ـــنـــطـــقــة الـــصـــاروخـــيــة عـــلى ا
اخلـــــضــــراء ومــــطــــار بــــغــــداد)
ـتحدة لم واضاف ان (الـواليات ا
تــــهــــدد بـــغــــلق الـــســــفـــارة وأن
ـطار الهـجـمات عـلى البـعـثات وا
تسـبب بتـفكـير اإلدارة األمـريكـية
بــســحب ســفـارتــهــا من بــغـداد)
ولـفت الى ان (االتــصـال عـبّـر عن
رأي اإلدارة بـــــالـــــوضـع األمـــــني
وكـيـفـيـة الـتـعـامل مع الـسـفـارة)
وتــابع حــســ ان (االســتــهــداف
والــهـــجــمــات هــو ضـــد الــشــعب
الـعـراقي ولــيس عـلى الـسـفـارات
فـــقط) مــــؤكـــدا ان (انــــســـحـــاب
الــسـفــارة ســيـؤثــر عــلى عالقـات
الــعـراق مع كــثـيــر من الــبـعــثـات
واسـتـطرد األوربـيـة والـعـربـيـة) 
بالـقـول ان (بعض الـدول حتركت
ـتحـدة حلثـها باجتـاه الواليـات ا
عــلى عــدم االنــسـحــاب فــجــمـيع
الدول الغربـية والعـربية في حال
ومــضى قـــلق من هـــذا الـــقــرار) 
قـــائال ان (انـــســحـــاب الـــواليــات
ـتحـدة سـيـخـلق حالـة عـدم ثـقة ا
دولــيــة بـالــعــراق). ومـنــذ أشــهـر
ـنـطـقـة اخلـضـراء في تـتـعـرض ا
بغـداد الـتي تضـم مقـار حـكومـية
وبـعــثـات سـفــارات أجـنــبـيـة إلى
جانب قواعد عسكرية تستضيف
قـوات الـتــحـالف الـدولي وأرتـال
تنـقل مـعدات لـوجسـتـية لـقصف
صــاروخي وهـجــمــات بـعــبـوات
نــاســفــة من قــبل جــهــات ال تـزال
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تـــرأس رئــيس مـــجـــلس الــوزراء
مـصــطـفـى الـكـاظــمي االجــتـمـاع
األول لــــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيق في
اخلروقات األمنية التي تستهدف
أمن العـراق وهـيـبته. ونـقل بـيان
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امـس عن
الـكـاظـمي قـوله ان (هـذه الـلـجـنـة
تـشكـلة من األجـهزة الـتنـفيـذية ا
األمنيـة وجلنـة األمن والدفاع في
مــــجـــلـس الـــنــــواب تــــمـــثل رأي
الوحدة الـوطنيـة وستعـتمد ذلك
فـي عــــمــــلــــهــــا) واشــــار الى ان
(اجلــهــات الـتـي قـتــلت وجــرحت
عراقي أبـرياء بخالف ما يروّج
ا سوغون لـهذه اإلعتداءات إ ا
تـــسيء الى مـــســتـــقــبل الـــعــراق
وعالقـاته) مـؤكـدا ان (هـذا األمـر
قد جتاوز حدوده في ظل األزمات
ـركّـبـة الـتي يـعـيـشـهـا الـعراق  ا
والــيــوم نـــحن أمــام مــســؤولــيــة
تـــأريــخـــيــة إذ أن الـــدولــة تـــمــر
بـاخـتــبـار حـقــيـقي) ومـضى الى
القول ان (هذه اللجنة مخوّلة في
احلــصـــول عــلى أي مـــعــلــومــات
تـطـلــبـهـا من أي جـهــة ونـنـتـظـر
مـنــهـا أن تـأتي نــتـائـجــهـا ضـمن
اإلطار الزمني احملدد لها كما أن
مـخرجـات هـذه الـلـجنـة سـتـسهم
في تــــثــــبـــيـت هـــيــــبــــة الــــدولـــة
ؤسسة العسكرية ومهنيتها) وا
وتـابع انه ( ال أحـد سـوى الـدولة
ــلـك قــرار احلـــرب أو الــسالم).
وشـكلـت احلكـومـة جلـنـة حتـقيق
في اخلــروقــات الـتـي تـســتــهـدف
أمن الــعـراق وهــيـبــته وسـمــعـته
والــتــزامــاته الــدولــيــة.واطــلــعت
(الـزمان) عـلى وثـيـقـة صادرة من
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بـــحـث رئـــيس حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كـردستـان مـسـرور الـبارزاني مع
نــائب مـســاعـد وزيــر اخلـارجــيـة
األمـريكي لـشـؤون الـعراق ديـفـيد
كوبلي  آخر مسـتجدات الوضع
ـنطقـة . وقال بيان في العراق وا
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(اجلــانـــبـــ بـــحــثـــا بـــحـــضــور
الـــقــنــصـل الــعــام األمـــريــكي في
آخـــــــــر أربــــــــــيـل روب وولـــــــــر  
مـســتـجـدات الــوضع في الـعـراق
ـنـطـقـة وتـمت مـنـاقـشـة سـبل وا
تــوطــيــد الــعالقــات بــ إالقــلــيم
وشــدد ـــتـــحـــدة)  والـــواليــــات ا
الـــــبـــــارزانـي عـــــلـى أن (إحـــــدى
أولــويـات الــتــشـكــيــلـة الــوزاريـة
الــتــاســعــة تــرتــكـز عــلـى تـنــويع
مـــصـــادر االقــتـــصـــاد وتــطـــويــر
الـــقــــطــــاع الـــزراعـي وحـــمــــايـــة
ـنتـجـات احمللـيـة وتـوفيـر أكـبر ا
قدر من التسهيالت لـلمستثمرين
احملـلـيـ واألجـانب) مـؤكـدا إن
شـاكل الـعالـقـة ب بـغداد (حل ا
واربـــيل عـــامل مـــهم لـــتـــحـــقــيق
ـنطقة). االستقـرار في العراق وا
بدوره  ابدى كـوبـلي (استـعداد
بـالده لـــتـــعــــزيـــز الـــعـالقـــات مع
إالقـــلـــيم وال ســـيـــمــا فـي اجملــال
الــتـجــاري وتـشــجــيع الـشــركـات
األمــــــريــــــكـــــــيــــــة عــــــلى زيــــــادة

اسـتــثـمــاراتـهـا)  واشـار الى ان
(مــؤتـمــراً جتـاريــاً بـهــذا الـصـدد
ـقـبل). سـيـنـطـلق خالل الـشـهـر ا
وشــارك وفـــد من االقــلـــيم ضــمن
وفـــد الـــعـــراق في اجـــتـــمـــاعــات
الدورة ــ للجنة اخلاصة باتفاقية
حــمــايــة جــمــيع االشــخــاص من
االخـتفـاء الـقسـري الـذي في مـقر
تـحدة ببغداد. وقال بعثة اال ا
مــنـسق الــتــوصـيــات الـدولــيـة و
رئيس وفد االقليم ديندار زيباري
ان (االجــتـــمــاع تــطــرق الوضــاع
مــــواطــــني االقــــلــــيم  من الــــذين

تــعــرضـوا لــعــمـلــيــات االخـتــفـاء
القسري التي تمثلت ب االعوام
1980 - 1990) مـــــــــؤكـــــــــدا ان
(جــهــود حــكــومــة االقـلــيم كــانت
كـبـيـرة لـتـحـريـر االيـزيـديـ بـعد
هــــجـــمــــات داعش  اذ تـــعـــرض
واطن الى اخلطف االآلف من ا
و مـــازال مـــصــيـــر االآلف مـــنــهم
مجـهـوال حتى االن)  واشار الى
ــشــكــلـة ان (الـلــجــنــة الــعــلــيــا ا
للـتعـريف باجلـرائم التي تـعرض
لــهـا االيــزيـديــ اجنـزت شــوطـا
كـبــيـرا حـيث  تــسـجـيل 5023

مـلفـا لـدى هــئة الـتـحـقـق و جمع
االدلة ونحو  الـفي دعوى اـتملت
و 3023 دعـــــــوى مــــــازالـت قـــــــد
الــتـــحــقـق كــمـــا ســجــلت 2916
دعـــــوى ـــــمــــفـــــقــــودـن) واوضح
زيـباري ان (داعـش خطف 6417
مــــواطـن ايــــزيـــــدي وبــــلـغ عــــدد
الـــنـــاجـــيــات والـــنـــاجــ 3537
شخصا اما عدد الباق الذين لم
يـــــــــحـــــــــرروا حلــــــــد اآلن 2880
شــخــصــا) وتــابع ان (حــكــومــة
االقليم قدمت خدمات في اجلانب
الـصــحي مـتــعـددة لـلــنـازحـات و

احملـــررات مــنــهـــا تــامــ وحــدة
صــحـيـة فـي كل مـخــيم لـلــصـحـة
االجنـــابـــيـــة ومـــعـــاجلـــة حــاالت

الــعــنف  و مــنـــذ عــام 2014 
اجــراء الــفـــحــوصــات الكــثــر من
123357 من الــنـســاء احلـوامل
فــضال عن تــاســيس دار لاليــتـام
في مــخـــيم حــسن شــام لــرعــايــة
االطفال الذين فقدوا ذويهم اثناء
احلــــــرب) مـــــــؤكـــــــدا ان (عــــــدد
ـعــتـقـلـ بـتــهـمـة االرهـاب بـ ا

عامي 2014 و 2017 بلغ 2652
شــخـــصــا 1100 مــنـــهم ثـــبــتت
ـوجــهــة الــيـهـم و كـانت الــتــهم ا
الـعــقـوبـة الــصـادرة بــحـقـهم هي
ــدة تــتـراوح مــا بـ 3 الــسـجن 

ـــؤبــد وكـــذلك  ســـنـــوات الى ا
اطالق ســراح 870 مـــنــهم بـــعــد
التأكد من برائتهم) مضيفا (اما
خالل االشهر الـستـة االخيرة من
سنة 2017  القاء القبض على
نحو 709 شخص بـعض قاموا
بتـسلـيم أنـفسـهم افرج عن 279
لــعــدم ثــبــوت االدلـة و 27 صـدر
بـــحــــقـــهـم احلـــكم بــــعـــقــــوبـــات
ـعـتـقـل مـخـتـلـفـة) وتـابع ان (ا
بـــتـــهــمـــة االرهـــاب خالل الـــعــام
اجلـــاري بــــلغ 461 مـــنــــهم 355

عـراقي و و18 اجـنــبي حـيث 
اصدار احلـكم بحق 398 متـهـما
واطالق سراح 48 مشتبـهاً لعدم

ثبوت االدلة). 
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أعـلـنت وزارة الصـحـة والبـيـئة عن
تـــســـجــيل  4172 حـــالـــة جـــديــدة
بـــكــورونـــا وشــفــاء  4213 حـــالــة
وقف ووفـاة  67 مـصـابا  ضـمن ا
الـــوبــــائي لـــيـــوم امـس الـــثالثـــاء.
واطـلـعت (الزمـان) عـلى احـصائـية
الـوزارة الـتي جـاء فـيـهـا (تـسـجيل
 4172 اصــابــة مــؤكــدة بــكــورونـا
وشــــفـــاء  4213 كــــمـــا بــــلغ عـــدد
الــوفـيـات  67 حــالـة واضــافت ان
(بــغــداد شـهــدت ارتــفـاعــاً طــفـيــفـاً
ـــعـــدل االصــابـــات الـــتي بـــلــغت
 1484 اصـابة تـوزعت بواقع 505
بـالرصافة و 878 فـي الكرخ و101
فـي مـديـنـة الـطب) مـشـيـرة الى ان
(عـدد االصـابـات في ذي قـار بـلـغت
 355 حـالة وفي دهوك   330 وفي
االنـــــبــــار  27 اصـــــابــــة) واكــــدت
االحــصــائـيــة ان (بــغـداد تــصـدرت
مـؤشـر حـاالت الـشـفـاء مـن كـورونا
بـعد تـسجيـلها  1462 حـالة شـفاء
تـــوزعت بــواقع  638 بــالــرصــافــة
و 701 في الكرخ و 123 في مدينة
الـطب  تـلـيـهـا الـبـصـرة بـتـسجـيل
 425 حـالة ثم ذي قار  289 حـالة
شـــفـــاء جـــديـــدة) ولـــفـــتت الى ان
(حــاالت الـــوفــيــات جــراء كــورونــا
تـصدرت بهـا محافـظة السـليمـانية
بـتسجيها  19 حـالة  تليـها بغداد
 8 وفـــيـــات تــوزعـت بــواقع  4 في
الـرصافة 4 و 3 فـي الكرخ وواحدة
فـي مـديــنــة الـطب و  8 فـي دهـوك
في ما تستمر االنبار بعدم تسجيل

اي حـالـة وفـاة). وتـوفي الـصـحفي
هـيرش سنـكري في منـطقة كـرميان
بـالـسـلـيـمـانيـة بـعـد تـدهـور حـالته
الـصـحـيـة أثـر إصـابـته بـكـورونـا .
كـافحة ـراكز األمـريكيـة  وأعـلنت ا
األمـراض والوقاية منـها رسمياً أنّ
كن أن ستجدّ  فـايروس كورونا ا

ينتقل عبر الهواء. 
ـــركـــز ان (بــــعض أنـــواع وقــــال  ا
كن أن تنتقل في قطرات الـعدوى 
ـكن أن رذاذ صــغـيـرة وجـزيـئـات 
تـــطــــفـــو في الـــهــــواء لـــدقـــائق أو
ساعات وهذه الفيروسات قد تكون
قــــادرة عـــلـى إصـــابــــة أشـــخـــاص
يــتـــواجــدون عــلى مـــســافــة نــحــو
ـصـاب أو مــتـرين مـن الـشـخـص ا
بـــعــد مـــغــادرته) مـــشـــيــرا الى ان
(األمـراض التي تـنتـقل عبـر الهواء
باإلضافة إلى كورونا هي احلصبة
واجلدري والسلّ) ويـعد اخلبراء 
بــحــسب الــتــقــريــر أنّ (الــطــريــقــة

الــرئـيـسـة النــتـقـال الــعـدوى تـبـقى
قـــطــرات الـــرذاذ الــتــنـــفــســـيــة من
مــخـتــلف األحــجـام الــتي يــنـثــرهـا
ــصـاب عــنــد الـعــطس والـســعـال ا
والـغناء والكالم والتنفّس) وبرغم
من ذلك  يـــبــقى الــتـــحــديث الــذي
يـأتي بـعـد عـشـرة أشـهـر مـن بـداية
اجلــائـحــة يـكـرّس صــحّـة دراسـات
تـــظــهــر أنّ كـــورونــا وإن كــان أقلّ
ـــكن أن عــــدوى من احلــــصـــبــــة 
يـــنـــتــقـل أبــعـــد من مـــتـــرين وهي
ـراكز فـرضـيـة كـانت تـستـبـعـدهـا ا
ـــكــافـــحــة األمــراض األمـــريــكـــيــة 
والـوقـايـة مـنـهـا ومنـظـمـة الـصـحة
يـة عند ظهـور سارس. وتؤكد الـعا
ــراكـــز أهــمــيــة تـــهــوئــة األمــاكن ا
ـغـلقـة لـتجـنّب الـعدوى وهي في ا
ـقابل ال تعـد انتقال الـعدوى عبر ا
أسـطح مـلـوّثة بـالـفـايروس طـريـقة
شـائعـة لتـفشّي كورونـا .  ونتـيجة
هـــذه الــتـــوصــيــات  لـم يــطــرأ أي

تــعــديـل عــلى االحــتــيــاطــات الــتي
يـجـب اتّـخـاذهـا كـالـتـبـاعـد ووضع
الـكمـامات و غسل الـيدين و جتنّب

كتظّة. غلقة ا األماكن ا
 وعـــد طــبــيب الـــبــيت االبــيض أن
الــرئـيس االمـريــكي دونـالـد تـرامب
سـتشفى الـذي اعلن أنه سـيغـادر ا
امـس "قـد ال يـكـون تـعـافى تـمـامـا"
ستجد.وقال من فـايروس كورونا ا
الـطـبـيب شون كـونـلي "حـتى لو لم
يــكن تــعـافـى تـمــامـا فــإن الــفـريق
(الــطـبي) وانـا مـتـوافـقـون عـلى أن
كـل فـحـوصـنـا وخـصـوصـا وضـعه
الـــصـــحـي الـــســـريـــري تـــتـــيح له
الــعــودة (الى الــبـيت االبــيض) في
شـكل آمن تماما".واضاف "سيتلقى
عــنــايــة طـبــيــة من الــدرجـة األولى
عــلى مـدار الــسـاعــة" الفـتـا الى أن
بــعـض الــعالجــات الـــتي تــلــقــاهــا

ترامب ال تزال قيد االختبار.
4 ’ qO UHð

عبد احلس شعبان 
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الـســابق). وحتــولت الــعــاصـفــة االســتـوائــيــة دلــتـا إلى
إعصـار في الكاريـبي وستبلـغ قوة شديدة عـند مرورها
ـكـسـيــكـيـة قـبل الـوصـول الى بـشـبه جــزيـرة يـوكـاتـان ا
ــركـز ـتــحـدة هــذا األسـبــوع.وقـال ا جـنــوب الـواليــات ا
ـكن ان الـوطــني لالعـاصـيـر إن (دلـتــا تـرافـقـهـا ريـاح 
تـصل سـرعـتـها الى  130 كـلـيومـتـرا في الـسـاعـة وقد
تـكــون أقـوى في جــنــوب غـرب جــامـايــكـا وتــتـجه نــحـو
ـكـسـيك بـسـرعة ـتـحـدة في خـليج ا سواحل الـواليـات ا

 11 كليومترا في الساعة)
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
الــتــابــعــة لــوزارة الـنــقل اجــواء مــســتــقــرة وانــخــفـاض
بدرجـات احلـرارة . وذكر بـيـان لـلهـيـئـة تلـقـته (الـزمان)
امس  ان (طــقس الــيـوم األربــعـاء ســيــكـون في عــمـوم
) ولـفت الى ان (درجـة احلـرارة مـنـاطق الـبالد صـحـواً
الـعـظمى فـي بغـداد سـتـكون  36 مـئـوية) وأضـاف ان
(طـقـس يـوم غـد اخلـمـيس سـيـكـون صـحـواً في مـنـاطق
الــــبالد وال تــــغــــيــــر في درجــــات احلــــرارة عن الــــيـــوم

دة ÆÆ Â«Ëb أعلن محـافظ ديالى مثـنى التـميمي عن تـعطيـل الدوام الرسـمي في دوائر احملافـظة بأسـتثـناء اخلدمـية منـها  « qÒDF?ð v U¹œ
. وقـال التميمي في بـيان امس انه (تقرر تـعطيل الدوام الرسـمي اعتبارا من الـيوم األربعاء ولغـاية غد اخلميس  8 تـشرين االول) . وأضاف يوم
ـتوجـه الى مـحـافظـة كربالء ألداء مـراسم الزيـارة االربعـينـية وتـسـهيل مـرورهم خالل الطـرق الرئـيسـية أن ( ذلك التاحـة الـفرصـة امام الـزائرين ا

ولعدم حصول اختناقات مرورية في احملافظة).

UI¡∫ رئيس حكومة اقليم كردستان خالل لقائه في اربيل مساعد وزير اخلارجية األمريكي لشؤون العراق 
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انـتـصـارهم عـلى الـعـدو وحتـقـيق مـا
كـان يـعـد مـســتـحـيال. وبـعـد سـاعـات
عـــدت إلى الـــقــــاهـــرة حـــيث أرســـلت
تـقـاريــر صـحـفـيـة الـى وكـالـة االنـبـاء
الــعـــراقــيــة (واع) الـــتي كــنـت مــديــر
مـكـتـبـهـا في مـصـر عـمـا شـاهـدته في
ــعـــركــة كــمــا أشـــرت طــبــقــا ارض ا
ــعـلــومــات من مــصــادر عــراقــيـة في
مــــصـــر إلى مــــشـــاركــــة الـــطــــيـــارين
ــعـــركــة وهــو دور الــعـــراقــيـــ في ا
مـشـرف ســيـظل الـتـاريـخ يـذكـره بـكل

فخر.
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شـــاركت الــطـــائـــرات الــعـــراقـــيــة في
الضـربة األولى في 6 أكتـوبـر وقامت
هـاجـمة الـعدو الطـائرات الـعـراقيـة 
في مـجـموعـات قـتـالـيـة مـكـونة من 3
إلي  4طـائـرات وفي بــعض األحـيـان
كانت الـطـائرات الـهـوكر هـنـتر تـطـير
ـيغ جـنـبــاً إلي جـنب مع الــطـائـرات ا
صريـة وذلك ليسـهل علي رجال  17ا
ــصـــري الــتــعــرف الــدفـــاع اجلــوي ا
عليها خـاصة وان الهوكر هـنتر غير
مــســـتــخـــدمــة فـي صــفـــوف الــقــوات
ــصـريــة كـمــا ان شــكـلــهـا اجلـويــة ا
األمــامـي يــشـــبه طــائـــرة الــفـــانــتــوم
األمــريــكــيــة وقــد تــمـكـن الــطــيـارون
الــــعـــراقــــيـــون مـن تـــدمــــيــــر مـــواقع
الـصــواريخ هــوك ومـواقع مــدفـعــيـة
العدو في الطاسة وتعطيل عدد كبير

من دبابات العدو.
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اســود بــنــظــر الــكــثــيــرين بــســبـب مـا
تـكـبـدوا من خـسـائر اليـزالـون يـعـانون
مــنه حــتى االن وســتــدفع عــددا مــنـهم
لـلرحيل عن مـهنة الـزراعة والبحث عن
مــــهـن اخــــرى) . واتــــهم الـــــنــــائب عن
مـحافظة ديالى احمـد مظهر اجلبوري
 مــسـؤولي احملــافـظـة بــصـرف امـوال
ـنــاطق احملـررة في صــنـدوق اعــمــار ا

اطار التنافس السياسي.  
وقـــال اجلــبــوري لـ (الــزمــان) امس إن
(صـنـدوق االعمـار يـعد مـتـنفـسـا مهـما
لــلــمــدن احملـررة فـي مـحــافــظــة ديـالى
وبـقيـة احملافظـات كونه أسس لـتمويل
ـنــاطق الــتي مــشــاريع اعــمــار هــذه ا
تــعــرضت لــلــتــدمــيــر الــهــائل بــســبب
االعمال اإلرهابية خصوصا في مجال

اخلدمات االساسية).  
واضـــاف  اجلــبـــوري أن (مـــشـــــكـــلــة
امــوال الــصـــــنــدوق فـــــي ديــالى بـأن
ـنــاطق ــئــة ال تــذهب ألعــمــار ا  60بــا
سـؤول من احملـررة بل الى مـناطـق ا
أجل حتـقيق غـايات سيـاسية) مـشيرا
تضررة ناطق ا إلـى أن  (ملف اعمار ا
ـدمـرة من اإلرهـاب يـجب ان يـحظى وا

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡‡ v U¹œ

اكـدت نـاحـيـة بنـي سعـد  في مـحـافـظة
ديــالـى بــان مــا اســمــتـه ســلــة ديــالى
الـزراعـية فـقـدت نصف مـزارعـيهـا على

مدار  17 سنة. 
وقـال مدير الناحـية جنم السعدي  لــ (
الــزمــان )  ان (بـني ســعــد تـعــد ســلـة
ديـــالى الـــزراعــيـــة ونـــافــذة لـــتـــمــويل
اســـواقـــهـــا بـــاحملـــاصـــيل الـــزراعـــيــة
ـخـتـلف انـواعـهـا بـاإلضافـة الى دعم
اسـواق الـعاصـمـة بغـداد نـظرا لـغزارة
ـوسـمي خـاصـة بـالـصـيف). االنـتــاج ا
واضـــاف الــســـعــدي ان  (بــنـي ســعــد
فــقــدت نــصف مــزارعــيــهــا عــلـى مـدار
ـاضـية نـتيـجة اسـباب الـسـنوات 17 ا
مــتــعـددة ابــرزهــا االهـمــال احلــكـومي
تكررة للقطاع واالستيراد واخلسائر ا
ـزارعـ الــزراعي مـا دفع الى هـجـرة ا

الى مـهن اخـرى لـكـسب لـقـمـة الـعيش)
.واشـار السـعدي الى ان (نـسبـة عالـية
ـن تــبــقـــوا من مــزارعي بـــني ســعــد
ـوسم احلـالي خـسـائر تـكـبـدوا خالل ا
فـــــادحــــة بـــــســــبـب اغــــراق االســــواق
ــوسم كـان ـســتــورد مـؤكــدا بـان ا بــا

دهوك
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وأمتدت العـمليـات التي اشتـرك فيها
الـطــيـارون الــعــراقـيــون من أول أيـام
احلرب  6تشـرين حـتي توقف إطالق
النار في  24تشـرين وتسـلم الـسفـير
الــعـــراقي ســـمــيـــر الــنـــجم من وزيــر
ـصــري أحـمـد إسـمـاعـيل احلـربـيـة ا
وسام جنمـة الشرف الـعسكـرية الذي
صري أنور السادات منحه الرئيس ا
إلي قائد السرب العراقي الذي حارب
صـرية ويـذكر الـفريق علي اجلـبهـة ا
ســعـــد الـــدين الــشـــاذلي أن الـــقــوات
ـصريـة كانت تـرفع طلـباتـها البـرية ا
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من أهم عالمات التراجع والـتخلف التي تعانيها مجتمعـاتنا العربية منذ عقود طويلة
ـهن الـتي تـعـرضت ـهن بـعـيـنـها ,ومن اهم تـلك ا ـريـضـة  هي نـظـرتـهم الـقاصـرة وا

للتشويه واالهمال  هي مهنة الطب البيطري العريقة.
هـن لهـا احـتـرامـهـا ومـكـانـتـها ,وفي مـقـدمـتـها الـطب ـتـقـدمة كـل ا في اجملـتـمـعـات ا
البيـطري الـتي حتظى بتـقديـر عال ومكـانة مـرموقة ,وقد يـجهل الـكثيـرون ان الطالب
في دول مثل امريـكا وكندا يتوجب عـليه قبل التقد حلـجز مقعد دراسي في إحدى
كـليـات الـطب الـبـيـطـري ان يـكـون حـاصال عـلى شـهـادة الـثـانـويـة وشـهـادة جـامـعـية
اخـرى ,في ح يـعـاني الطـبـيب البـيطـري في مـجتـمـعات الـعـالم الثـالث نـظرة دونـية
ـسـتـويـ الـرسـمي والـشعـبي ,فـفـي الـعراق مـثـال تـوارثت احلـكـومات سـاذجـة في ا
ـهنة ابتداء من عام 1980 عـندما الغت تعـاقبة ذات االخطاء اجلسـيمة بحق هذه ا ا
شاريع الضخمـة  الى القطاع اخلاص واهمال ركزي مرورا بـبيع ا الدولة الـتعي ا
ــصـادر الــثـروة احلـيــوانـيـة ,ولـيس انــتـهـاء بــدرجـات احلـذف واالســتـحـداث غـريب 

اخلاصة بدوائر البيطرة والتي تمت مصادرتها الى جهات اخرى!!.
وفي اجملـتـمـعات الـعـربـيـة الـتي تـدمن الـتـخلـف والتـراجع  يـواجه الـطـبـيب الـبـيـطري
ثل مجـموعة تـخصـصات فهـو طبيـبا لـلباطـنية عـقبات عديـدة إلثبات ذاته ,ومـع انه 
ـامه والــعـيـون والــوالدة واجلـراحـة ,وهـو صــيـدالني وفـني مــخـتـبـرات ,نـاهــيك عن ا
بـاألمـراض االنـتـقـالـية ,اال ان كل ذلك لم يـشـفع له فـي مـواجـهة اسـالـيـب التـهـمـيش
وضوع في فيلم "آه من حواء" صرية تـناولت ا والتـنمر القبيحة ,حتى ان السـينما ا
قتـبس من قصـة ترويض الشـرسة (لويـليـام شكسـبير),عنـدما كـرست بطـلة الـفيلم ا
لبـنى عبـد العـزيز تـلك النـظرة الـعنـصريـة الضيـقة فـي اجملتمـع العربـي ضد الطـبيب
الـبيطـري عنـدما كانت تـنعت رشـدي أباظـة بطل الفـيلم  بـدكتور "احلـميـر" أو دكتور

." "البها
ولكم ان تتـلمسوا الـفرق في نظـرة الغرب للـطبيب الـبيطـري من خالل حديث باربارا
ناترسون (Barbara Natterson) استـاذة طب القلب في جامعة كاليفورنيا التي
تفاخرت امـام الرأي العام االمريكي بأنها شاركت بشكل مستمر اطباء بيطريون في
عـالج حيـوانـات حديـقـة احلـيوان في لـوس اجنـلوس بـعـدمـا كانت تـنـتـهي من عمـلـها
االساس في عالج مـرضاها من الناس في مركز اجلامعة ,فلم تنظر الى األمر نظرة
دونــيــة ,بل انــهـــا ســجـــلت جتـــاربــهــا تـــلك في كـــتــاب مـــشــهـــور أســمـــته الـــتــنــوع
ـبـيعـات في امـريـكا ,بيـنـمـا في بلـدانـنـا جند ان (Zoobiquity) حـاز عـلى اعـلى ا
الطبيب الـبيطري ومنذ اول يـوم اختار فيه ان يصبح طـبيبا بيطـريا يخوض حروبا ال
تنتهي ,حرب مع الـتعي وحرب ضد اجلهل والتخلف ,وحـرب إلثبات الذات ,وحرب
ـهـنـة الـتي تـسـبـبـهـا اخـطـر انواع ـهـنة ,وحـرب ضـد امراض ا ضـد الـدخالء عـلى ا
الـفايـروسـات واجلـراثيم ,غـيـر ان من الغـريب ان يـجـد الـطـبيب الـبـيـطـري نـفسه في
حرب مفتـوحة شعارهـا التنمر والـعنصريـة ضده من قبل بعض اصـحاب الشهادات
ـواد الـدراسـيـة االسـاسـيـة الـتي ـنـاظـرة ,مـع انـهم يـعـلـمـون انه حـصل عـلى ذات ا ا
حصـلوا عـليهـا خالل سنـوات دراستهم ,واالغرب ان يـتهـجم بعـضهم بـكم هائل من
األلفـاظ والتـعلـيقـات الرخـيصـة والتي ال تـرتقي حـتى للـغة قـطاعـي الطـرق واصحاب
االربـاب والسوابق!! ,متنـاس ان تعليقـاتهم هي حتصيل حاصل تربـيتهم ومستوى
اخالقـهم ,مع ان اغـلبـهم يحـفظ عن ظهـر قلب حـديث نبـينـا العـظيـم محـمد (ص): ما
ـؤمن يــوم الــقـيــامـة من حــسن اخلـلـق وإن الـله يــبـغض من شيء أثـقـل في مـيــزان ا

الفاحش البذي??.
 في مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة ,وفي الـوقت الـذي يـجـتـهـد بـعض بـني الـبـشـر من حـمـلة
ن كـرمهم الـله بنـعمـة العـقل من النـيل من مكـانة الـطب البـيطري ,فان الـشهادات ,
ــة الـعـقل جتـتـهـد كـثـيـرا إلدخـال اكـثـر من  90مـلـيـار يـورو الى ابـقـار هـولـنـدا عـد
ـا  تسبب بجعل اخلزينـة الهولنديـة كل عام من خالل انتاجهـا العالي من احلليب ,

االنسان الهولندي يعيش في اعلى مستوى معاشي في العالم!!.
وخـتـامـا ادعـو بـكل احـتـرام اولـئـك الـعـبـاقـرة ابـطـال الـتـعـلـيـقـات الـبـذيـئـة... فـرسـان

الكيبورد االشاوس...
ـسـتـهـزئـون  بدور ومـكـانـة الـطـبـيب الـبيـطـري  ان يـسـتـخـدموا ا
ـتعاظم في صفـحات ومجموعـات الفيسـبوك  للضغط نفوذهم ا
بادلتنا على ملك هـولندا (ـيلـيم ألكساندر فـرديناند) واقنـاعه 
ـنـحهم كل االبـقار واالغـنام لـكته مـقابل ان  بـنصف ابـقـار 

والصخول التي تزدحم بها بالدنا!. 

ان اقليم كردستان ÊU*dÐ∫ مسرور البارزاني لدى وصوله مبنى بر
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أكـد رئـيس حـكـومــة إقـلـيم كـردسـتـان
مــســـرور الــبـــارزاني وجــود فـــرصــة
مـواتـيـة حلل اخلالفــات الـعـالـقـة بـ
أربيل وبغـداد ويجب عدم تـضييـعها
باحثات مع احلكومة مشيرا إلى أن ا
االحتــــاديــــة مــــســـــتــــمــــرة في إطــــار

الدستور.
ان  واستـعـرض البـارزاني امـام البـر
بحضور نـائب رئيس احلكـومة قوباد
عـني الطالـباني وعـدد من الوزراء ا
(مـــــا اُجنــــــز من مــــــشـــــروع اإلصالح
الية ومكافحة وخطط جتاوز األزمة ا
ــــشـــــاريع اخلـــــدمــــيــــة كــــورونـــــا وا
وتطرق واإلستـراتيـجـية في االقـليم) ,
الـبــارزاني خالل الـتــقـريــر الى (مـلف
ــبــاحــثــات اجلــاريــة مع احلــكــومــة ا
ــــنــــاطق االحتــــاديــــة والـــوضـع في ا
الـكــردسـتــانـيــة خـارج إدارة اإلقــلـيم
ـالي لـف النـفـطي وا بـاإلضافـة إلـى ا
والبـيـشـمـركـة). واضاف إن (اإلصالح
عـمـلـيـة دائـمة ولـن تـنـتـهي بـ لـيـلة
وضحاها وبدأت فـي مجاالت عديدة
وســتـطــال شــتى الــقــطــاعــات مــالــيـاً
وإدارياً) ,مـبـيـنــا ان (أزمـات صـحـيـة
واقـتـصاديـة تـواجـه إالقلـيـم والـعراق
والـعــالم في خــضم تــفــشي فــايـروس
ـياً كورونـا وتراجع أسـعـار النـفط عا
وامــتــنــاع بــغــداد عن إرســال حــصــة
اإلقــلـيـم لــكن ذلك لم يــعــرقل تــنــفــيـذ
شـاريع الـسـتـراتـيـجـيـة في الـزراعة ا
والــصـنــاعــة والــطــرق والــكــهــربـاء),
مــشــيــرا الى (تـــخــصــيص نــحــو 28

واجهة كورونا). مليار دينار 
واكـد الـبـارزاني ان (احلــكـومـة اعـادة
الـنــظـر بــالـنــظـام الــضـريــبي وكـذلك
مــحــاربــة الـــروتــ لــتــحــســ األداء
الوظـيفي في الـدوائر احلـكومـية إلى
ـــــعــــابـــــر احلــــدوديــــة جــــانـب ربط ا
طـارات بـنـظـام إلـكتـروني لـتـعـزيز وا
الــرقـــابــة والـــســيـــطــرة الـــنــوعـــيــة),

مــســتــمــرة مع احلــكــومــة االحتــاديـة
ـنـاطق الــكـردسـتـانـيـة خـارج بـشـأن ا
إدارة اإلقلـيم كمـا جـدد الرفض الـتام
وغرافي في تلك لعمليـة التغييـر الد
ــنـــاطق عـــبــر مـــواصــلـــة ســيـــاســة ا
الـتـعـريب وتــهـجـيـر الــسـكـان الـكـورد

والتركمان من قراهم وأراضيهم).
ونــــوه الــــبـــــارزاني الـى ان (بــــغــــداد
واربـيل سـبق أن اتـفـقـتـا عـلى إنـشـاء
ستة مـراكز مـشتـركة لـلمـعلـومات ب
اجلــيـش والــبـــيــشـــمـــركــة فـي ديــالى
ـوصل وكـركـوك وأربـيل ومـخـمـور وا
وبغـداد غـيـر أن احلكـومـة االحتـادية
ـراكز لم تصـدر أي قرار لـلمـباشـرة با
الـــرامـــيـــة لـــلـــحـــد من الـــنـــشـــاطـــات
اإلرهــابـــيــة) ,الفــتـــا الى (اســتـــمــرار
احملادثات مع بغداد وهناك من يقول
إن مشـكلـة إالقليـم مع بغـداد تنـحصر
ــوازنـــة والــرواتب وهـــذا غــيــر في ا
صـحــيح فــثــمــة مـوضــوعــات كــبـرى
ـناطق الـكردسـتانـية خارج وأبرزها ا

إدارة اإلقليم وملف البيشمركة). 
والــتـــقى الــبـــارزاني في وقـت ســابق
رئيـسي هـيـئـة احلشـد الـشـعـبي فالح
الــفـــيــاض وأركـــان اجلــيش الـــفــريق
الركن عبد األمـير يار الـله. وقال بيان
تـلــقــته (الــزمـان) امس انـه (جـرى في
الـلــقـاء بـحـث آخـر تـطــورات الـوضع

نطقة). على الساحة العراقية وا
واضــاف انه (  تــأكــيــد الــتـنــســيق
شـتـرك للـتـصدي إلى تـنـظيم داعش ا
ـــنـــاطق اإلرهـــابي وال ســــيـــمـــا فـي ا
الـكـوردسـتـانـيـة خـارج إدارة اإلقـلـيم.
كـذلك  الــتــشـديــد عـلـى أهـمــيـة حل
شاكل الـعالقـة ب إقليـم كوردستان ا
واحلــكــومــة االحتــاديــة عــلى أســاس
الية الدستور).  فـيما أكـدت اللجنـة ا
ـوظـفـ الـنـيـابـيـة امـكــانـيـة تـسـلم ا
لـراتـبـ خالل الــشـهـر احلـالي. وقـال
مــقــرر الــلــجــنــة أحــمــد الــصــفــار في
تـــــصـــــريـح امس انـه (اذا مـــــا تـــــمت
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احمد الصفار

ال انــسـى ذلك الـــيــوم مـن عــام 1973
رغم مرور 47 عـامـا فـقــد اتـيـحت لي
بحـكم عمل الـصحـفي ما اسـتطيع ان
افـتــخـر بـه فـفي مــثل يـوم 6 تـشـرين
االول من عــام 1973 حــقـــقت مـــصــر
انـتــصـارا عـربــيـا رائــعـا بــعـد هـزائم

عسكرية متكررة امام اسرائيل.
وقــد اتــيـح لي ان اعــيـش تــلك االيــام
اخلـالــدة مـراسال صــحـفـيــا وكـان لي
الــشـــرف ان اعـــبــر قـــنــاة الـــســويس
واشـهـد الـنـصـر الـذي حقـقـه اجلـنود
ـصـريـون في حتـطـيم  خط بـارلـيف ا
على الـضـفـة االخرى مـن القـنـاة وهو
ـنــيع الـذي كــانت تـفــتـخـر به اخلط ا

اسرائيل.
في تـــلـك االيـــام عـــبـــرت مع عـــدد من
الصـحـفيـ قـناة الـسـويس في قارب

واستعرض البارزاني خالل اجللسة (
عـدداً من مـشــاريع الـكـهــربـاء الـتي 
تـدشـينـهـا مـؤخـراً وأسـهـمت في رفع
اإلنتاج إلى 3700 ميغـاواط بساعات
جتهيـز تتجاوز 20 ساعة يومـياً كما
ــــشــــاريع الــــصــــحــــيـــة حتــــدث عن ا
ومـشـاريـع تـصـنــيع األغـذيــة والـطـرق
والـتي وُضع احلـجـر األسـاس لهـا في

اضية). األسابيع ا
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وتــــابـع ان (الـــــديــــون الـــــداخــــلـــــيــــة
واخلـــارجــــيـــة تــــبـــلغ أكــــثـــر من 8.5
تريـليـون دينـار  بيـنـما يـبلغ إجـمالي
ـاليـة نحو 9.8 تريـليون االلتـزامات ا
ــبــلـغ الــكــلي ديــنــار  فـي مــا يــبـــلغ ا
ن يــتــقــاضـون ــالــيــة  لاللــتــزامــات ا
الــرواتب أكـــثــر من 10.5 تــريـــلــيــون
الية دينار) ,موضحا ان (االلتزامات ا
ـصرف التي عـلى احلـكـومـة لـكل من ا
الـتــجـاري الــعــراقي وبـنـك كـردســتـان
الـدولي تـبــلغ حـوالي 4.6 تـريــلـيـون
ديـــنــار  ,لـــيـــبـــلغ إجـــمـــالي الـــديـــون
الــداخـلــيــة واخلــارجــيــة نــحـو 33.6

تريليون دينار).
ــفــاوضـات واسـتــطــرد بــالـقــول ان (ا
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ن! عن دار نـشر كـلكـامش صدر كـتاب حَـفَاظـاً على الـبُنَى الـتـحتـية في اجلـانب األ
ــيـداني (الــفـريق األول الــركن الــدكــتـور طــالب شــغـاتـي مـشــاري الــكـنــاني ودوره ا
والفكـري والسيـاسي في القضاء عـلى داعش وحتقيق الـنصر) تـأليف د. نزار كر
جواد الربيعي. العنوان طويل (18© كلـمة فقط! والعناوين الداخلية حتتاج الى إعادة

تون لم تخل من إسهاب. نظر وا
سلحة كان متفائالً جداً ح حيدر العـبادي رئيس احلكومة القائد العام للـقوات ا
صَـرَّح لوسـائل اإلعالم مـطـلع الـعام 2017 ®الـقـضـاء عـلى تنـظـيم داعش سـيـتـحقق
ــــدى الــــعـــدد  3834في خالل ثـالثــــة اشــــهـــر/ ص100) ومــــصــــدره جــــريــــدة ا
َنسي 1/17/ 1991حـيث بدأت 2017/1/17 وهذا الـيوم هو جزء من الـتاريخ ا

عمليات عاصفة الصحراء لتحرير الكويت من االحتالل العراقي.
في مقـال كتـبه شـغاني بـعنـوان (واشنـطن وتعـزيز قـدراتهـا لقـوات مكـافحـة اإلرهاب
ـنطقة العربية دفعَ العربيـة) ويؤكد أنَّ اعتماد واشنطن عـلى شركائها احمللي في ا
ـتـحـدة ـصـالح الـواليـات ا ـا يـعـتـبـر تـهـديـداً  ـنـطـقـة  إلى زعـزعـة االسـتــقـرار في ا

األمريكية. 
نطقة اعتمدت واشنطن حكام بينمـا الواقع لضمان عدم االستقرار السياسي في ا
ـقراطـي فـاسدين وهي إذْ حتـرض اجملتـمـعات اإلسالمـية عـلى حكـامـهم غيـر الد

ـتـحـدة ـثل الـواليـات ا في نـفس الـوقت تـدعـم هـؤالء احلـكـام (جـ كـيـر كـبـاتـريك-
ـتـحدة- سـئـلت عن سـبب دعم بالدها ألنـظـمة قـمـعيـة? فـقالت: األمريـكـية في األ ا
صحيح إنَّ حكـامها ديكـتاتوريـون لكنهم دكـتاتوريونـا) رعد كامل احليـالي-نظريات

معاصرة-اخلنساء للطباعة-2002-بغداد-ط-1ص16.
ـسـاعـدات الـتي تـقـدمـهـا وزارة اخلـارجـيـة ويـضـيف شـغـاتي أنَّ (زيـادة الـتـدقـيق بـا
ركـزيـة إلى أجهـزة اخملـابرات واألنـظمـة الـعربـية األمريـكيـة ووكـالة االسـتـخبـارات ا
ـكـافـحـة اإلرهـاب في الـعـالم الـعـربي تـتـوقف عـلى فـالـكثـيـر مـن اجلهـود األمـريـكـيـة 
الـتعـاون الثـنائي مع أجهـزة اخملابـرات واألمن العـربية ومن خالل اسـتغالل قـدرتها
احمللية عـلى الوصول إلى الشبكات اإلرهابية واختراقها تقدم هذه األجهزة خدمات
استـخبـارية مهـمة تـعزز وتدعم عـملـيات مكـافحـة اإلرهاب األمريـكيـة وإدامة مشـكلة
ـطاف/ ص52).الـعالقة الـطـردية بـ تـعزيـز عـملـيـات مكـافـحة اإلرهـاب في نهـايـة ا
طاف? إدامة مـشكلة اإلرهاب اإلرهاب األمريـكية وإدامة مشـكلة اإلرهاب في نهـاية ا
ضمـرة للسياسة األمريكية اخلارجية? في العالم يعـتبر من األهداف االستراتيجية ا
من جـهة أنَّ تـزايد اإلرهـاب هو الـتـبريـر الوحـيد ألي تـدخل عـسكـري أمريـكي وهذا
يعني أنَّ اإلرهـاب في خدمة السياسة اخلارجية األمريكية من حيث يدري وال يدري
وحسب قاعدتـهم (ليس بالضرورة أنْ تكون عميالً خائناً يكفي أنْ تكون غبيَّاً) تفعل

ما ينتظرونه منك أن تفعله!
وكتب شـغاتي بـعنوان (تـراجع نفـوذ تنـظيم داعش خالل عام 2019 رؤيـة حتليـلية)
يتحـدث عن تراجع نفوذ داعش اجلغرافي وتقريـر وزارة اخلارجية األمريكية إلى أنَّ
أيـديـولـوجـية اإلرهـاب مـا تـزال في انـتشـار فـضالً عن تـزايـد الـفروع اإلقـلـيـمـية في
أفريقيـا وشرق آسيا واستـمرار عمليـات جتنيد األتباع مـن خالل شبكات التواصل
نفردة اإلرهـابية على جسر لندن االجتماعي ويـشير إلى حادثة إلى عملـية الذئاب ا
2019/11/29. مـاذا سـتـفــعل وزارة اخلـارجـيـة األمـريـكـيـة بـدون تـهـديـد إرهـابي

مزعوم وخطير ومُحدق? لقد كان اإلرهاب دوماً نوعاً من احلل للبيت األبيض!
لم يــذكـر شـغـاتي أنَّ مُــنَــفذ الـهــجـوم (عـثـمــان خـان) كـان قـد أطــلِق سـراحه بـشـرط
ـقـابل أطـلقت وزارة الـعـدل الـبريـطـانـية ـراقـبة وبـا ُـبـكر بـأنْ يـظل حتت ا اإلفـراج ا
ـبكـر عن السـجـناء الـذين أديـنوا بـجرائم مـتـعلـقة مـراجـعة عـاجلـة لـشروط اإلفـراج ا
وصل. 2016/10/31 أعـلن بـاإلرهاب. 2016/10/17 بدأت عـمـليـات حتريـر ا
شغاتي دخـول قوات مكافحة اإلرهاب إلى كوكجلي أول األحياء احملررة في اجلانب
ـن سوف وصـل. وشـدد شغـاتـي علـى أنَّ (حتريـر اجلـانب األ األيـسـر من مـديـنـة ا
ـدنيـ وحرصنـا على يكـون أسهل من األيـسر حـيث أنَّ وجود ا

البُنى التحتية أخَّر حترير اجلانب األيسر/ ص103).
دنيـ والبُنى التحتية قلَّ فهل يعـني أنَّ حرصهم على سالمة ا
ن? باعـتبـار احلرص سـبباً أو اختـفى عند حتـرير اجلـانب األ

من أسباب تأخير حترير اجلانب األيسر!

ــوافــقــة عــلى االقــتــراض وتــوفــرت ا
ـوظـف ـالـية ,فمن حق ا الـسـيـولـة ا

احلـصـول عـلى راتـبـ هـذا الـشـهـر),
مــبــيــنــا ان (مـوضــوع الــرواتـب بــيـد
ان وانها فشلت احلكومة وليس البـر
ـــبــــالغ الالزمــــة لـــتـــمـــويل بـــرصـــد ا
الــرواتب) ,واســتـــطـــرد بـــالـــقــول ان
ـان بــعـمل (احلـكــومـة تــعـهــدت لـلـبــر
اصالحـــات ولم تــــقم بـــأي اصالح او
وازنة وحتى اآلن لم تقد مشروع ا

ترسل طلب اقتراض).
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وطالبت كـتلة دولـة القانـون النيـابية
احلــكــومــة بـــإيــضــاح أبــواب صــرف
االقـــتــــراض األول واإليـــرادات غــــيـــر
ا النفـطية. وذكـر بيـان للكـتلة (نـظرا 
ــوظــفـ من اهــمــيـة تـمــثــله رواتب ا

واطـن قصـوى كونـها تـمس عـيش ا
تـابــعـنــا بـاهــتـمــام بـالغ مــا ورد عـلى
ــالـــيــة الــذي ربط بــ لــســان وزيــر ا
ــان عــلـى االقــتـراض مــصــادقــة الــبـر
الثانـي ومسالـة توزيع الـرواتب وهذا
يوضح قصـورا واضحا في الـتخطيط
سواء من احلـكـومـة ام الـوزارة بـشكل
سؤلية خاص ومحاولة للتـخلي عن ا
ـلـقــاة عـلى عـاتـق احلـكـومــة كـونـهـا ا
اجلهة الـوحيدة الـتي ترسم السـياسة
الية والنـقدية للبـلد وفق الدستور), ا
مـــشـــيـــرا الـى ان (جلـــوء احلـــكـــومـــة
لالقـتراض الـثـاني يـثـيـر عـدة عالمات
استفهام  ,حيث ذكر النـاطق الرسمي
لـلـحـكـومـة مـرارا ان حـمـلـة احلـكـومـة
ــنـــافــذ ضــاعــفت لــلــســيـــطــرة عــلى ا
ـتـاز يـغـطي رواتب ايـراداتـها بـقـدر 

ـــوظــــفـــ فـــضـال عن تـــعــــدهـــا في ا
االقــتــراض االول الـذي صــادق عــلــيه
ـبـلـغ يـكــفي لـتــسـديـد ـان بــان ا الـبــر

الرواتب لنهاية العام 2020).
ــوازنــة لالشــهــر واكــد الــبــيــان ان (ا
ـان ثم طــلـبت االخـيــرة وصـلت لــلـبــر
احلكومـة اعادتهـا في نفس الـيوم  ما
ــــوازنـــة لـم تـــكن يـــؤشــــر ذلك بــــأن ا
واقـعــيـة وعــدم تـضــمـيــنـهــا ايـرادات
نـافـذ وارقـامـا غـير دقـيـقـة عن بـقـية ا
ــنـتـجـات ـوازنــة من بـيع ا ايـرادات ا
الــنــفــطــيـــة والــضــرائب والــرســوم),
وطــالــبت رئــيس الــوزراء (بــإيــضــاح
كـامل امـام الـشعـب عن مـاهـيـة ابواب
صــرف مــبــلغ االقــتــراض االول الــذي
تــعــهـدت احلــكــومــة انه يــكــفي لــدفع

الرواتب الى نهاية العام احلالي). 

بيروت
5 Š s ×

بـالــقـول "نــريـد الــسـرب الــعـراقي" أو
"نريـد سرب الـهـوكر الـهنـتر" وهـو ما
اعــتــبــره الــشــاذلي شــهــادة لــكــفــاءة
الـسـرب الـعـراقي وحـسن أدائه خالل

حرب أكتوبر.
ـــعـــارك  20طـــائـــرة اشـــتـــركـت في ا
عـركة عراقـية سـقط مـنهـا في ارض ا
 8طـــائـــرات وخـــســـرنـــا  6طـــيـــارين

عراقي في احلرب.
ــصـري ــصــر ولــلــجـيــشــ ا حتــيـة 
والــعـــراقي فـي ذكــرى انـــتــتـــصــار 6

اكتوبر (6 تشرين االول 1973).

ـــــعـــــركــــة وصـــــعـــــدت مع بـــــعض ا
ـراسـلـ الــسـاتـر الـتــرابي الـكـبـيـر ا
الــذي صــنــعه اإلســرائــيــلــيــون بــعــد
احتالل سـينـاء عام  1967واستـطاع
ـصريـون إيجاد ثـغرات فيه اجلنود ا
ياه ومن ثم الدخول إلى باستخدام ا

خط بارليف وتدميره.
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في الــــضـــفـــة الـــشـــرقـــيـــة من قـــنـــاة
الــــــســــــويـس دخــــــلت إلـى اخملــــــابئ
اإلســرائــيــلـيــة احملــصــنــة داخل خط
بــارلـيـف والـتــقــطت لــلــذكــرى بـعض
األشياء منها خوذة جندي إسرائيلي
وعلـبـة ذخيـرة وصحـيـفة إسـرائـيلـية
صري الذين وحتدثت إلى اجلنود ا
كــــانت فـــرحــــتـــهـم ال تـــوصـف بـــعـــد

عـسـكـري بـيــنـمـا كـانت األجـواء تـعج
قـاتـلة ذهـابا وإيـابا في بالـطائـرات ا

الــتـــنـــفس و فـــقــدان حـــاســـة الــشم
والـــتـــذوق فـــيـــعـــني ان الـــشـــخص

مصاب بفايروس كورونا. و
يـنــصح الالمي بــعــدم اخلـوف عــنـد
االصــابــة بــكـــورونــا عن االعــراض
يـقــول (االعــراض االولـيــة تــبـدأ من
اليـوم الـثـاني حـتى الـيـوم اخلامس
من االصــــابــــة واالعــــراض تــــكــــون
سـخـونــة ونـحــوال بـاجلـسم وتــعـبـا

وضــيــقــا بــالـــنــفس وعــنــد تــنــاول
ـريض بالتحسن اال االدوية يشعر ا
ان االعراض تـعاود الـظهـور وتزداد
االعراض وتشتد من اليوم اخلامس
لـلـيـوم الـعـاشـر اذ الـسـخـونـة تزداد
مع اسهال وضـيق بالنـفس اكثر مع
الـشـعور بـالـنـحـول ووجع بـاجلـسم
وفــقـــدان الــشـــهــيـــة). مــؤكـــدا عــلى
صـاب (ال تـخاف حـاول انت بـهذه ا
االيــــام الـــــتي تـــــزداد االعــــراض ان
تـشـرب عـصـيـر بــرتـقـال والـتـعـرض
للشـمس واكل ثوم ول حـتى لو ما
تــشـــتــهي لـــكن حـــاول. مع ضــرورة
ـاء ومـلح وعــنـد ازديـاد الـغـرغــرة 
الــســـخـــونــة عـــلـــيك بـــغــسـل يــديك
ورجليك حـتى الركبـة وغسل وجهك
كل ربع ساعـة مع اخـذ نفس عـميق
شـهـيق وزفـيـر حـتى يـنـفـتح صـدرك
وال تـشــعـر بــالـضـيـق. وبـعــد الـيـوم
العـاشر ان شـاء الـله تبـدأ االعراض
تـخف. وبـعــد الـيـوم الـ  14تـقـريـبـا
تــنـــتــهـي االعــراض كـــلــهـــا وتــرجع

عافيتك ان شاء الله).

÷«dŽ√ iFÐ tÐUAð sŽ ÀÒb×²¹ VO³Þ

WOLÝu*« «e½uKH½_«Ë U½Ë—u
œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

في كل عــــام وفي مـــثـل هـــذه االيـــام
عندما يـبدأ فصل الصـيف بالرحيل
ويبـدأ اجلو يـتغـير تـكثـر االصابات
وسمية العادية  وهو باإلنفلونزا ا
امر اعـتـاد علـيه االغـلـبيـة لـكن هذه
السنة االمر مخـتلف فأي ارتفاع في
درجــة احلـرارة اوســعــال قــد يــثــيـر
القـلق خـوفا من االصـابـة بفـايروس
كورونا وكي ال تختلط االوراق عند
اكـثـر الــنـاس وتـعــيش بـقــلق يـقـول
الطـبيب حـامد الالمي (أنـتبـهوا كي
ال تلـتبس عـلـيكم األمـور ان السـعال
اجلـاف مع الـعـطــاس  يـعـني تـلـوث
ــصــحـوب الــهـواء وان الــســعــال ا
بـاخملــاط والــعــطس وســيالن األنف
يــعــني نــزالت الــبــرد.امــا الــســعــال
ـرفق بــاخملـاط والـعــطس وسـيالن ا
األنف و وجع اجلـــــسم والــــضــــعف
واحلمى اخلفـيفـة يعـني االنفـلونزا
ـعانـاة مـن سـعال جـاف مـرفق امـا ا
بـــــعــــــطـــــاس وفي ألـم فـي اجلـــــسم
وضعف وحـمى عالـية وصعـوبة في

حامد الالمي

بــاهــتـمــام مــبــاشـر من قــبل احلــكــومـة
ـركزية).  ومن جانـب آخر قال الناطق ا
بــاسم مـحـور ديـالى لـلــحـشـد الـشـعـبي
صــادق احلـسـيــني لــ (الـزمـان)  ان (7
مـناطق جـديدة في ديـالى دعت النـتشار
احلـشـد الشـعبي لـدرء مـخاطـر االرهاب
ـانــهـا بـقــدرات احلـشـد عـن االهـالي إل
وكــفــاءته في مــواجــهــة الــتــنــظــيــمـات

تطرفة ).  ا
واضــــاف احلـــــســــيــــني ان (احلــــشــــد
الــشــعــبي قــوة وطــنــيــة وهي جــزء من
ــنــظــومــة الــعــراقــيــة ) الفـتــا الى ان ا
كونات بقدرات ان االهالي من كل ا (ا
احلـــشـــد لم يـــأتي مـن فـــراغ بل نـــظــرا
لـتضحياته ومـا قدمه من دماء زكية في
مــواجــهــة االرهــاب وســعــيـيـه الـدؤوب
حلــسم كل االشـكـاالت االمــنـيـة وتـقـد

ناطق احملررة). الـعون خاصة ألهالي ا

وأوضـح  احلسـيـني  أن  (دور احلـشد
لـم يــقـــتـــصـــر عـــلى االطـــار االمـــني بل
االنـساني واعادة الـنازح وصوال الى
ـشـاركـة في خـطـط مـكـافـحـة فـايروس ا

رضى) .  كورونا ومساعدة ا

ضباط طيارون عراقيون

صرية على م دبابة اسرائيلية غنتمها القوات ا
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اشتهر (عبد الله بن جعفر بن ابي طالب) بالكرم وعُدَّ من مشاهير األجواد .

-2-
وقصصه في مضمار البذل والعطاء كثيرة  تتناقلها كتب األدب 

ـرأة الـغـطـفـانيـة الـتي قـدّمت له الـدجـاجة ومن أطـرف هـذه الـقـصص قصـتُه مع ا
شوية بعد أنْ انصرف من احلج وقالت له : ا

" بأبي وأمي 
انّ دجاجتي هذه كانت مؤنستي في اخلالء  .

الء  ومزينتي في ا
ومعينتي على الدهر  
واني شكرت لها ذلك 

فحلفتُ أال أدفنها االّ في أكرم بُقْعَة  وما وجدتُ ذلك اال بطنك "
فضحك عبد الله  

وأمر بأخذها  وقال لها :
دينة   ائتني ا

فأتته فأمر لها بعشرة آالف درهم  وعشرة أحمال دقيقاً وسويقاً وزيتاً.
فلما رأت ذلك قالت :

سرف " ال تسرف انّ الله ال يحب ا
ونالحظ هنا :

اوال :
ـرأة في االختبار فقلد قصدت رجالً ال يخيّب ظن قاصديه وأملّت معروفه ذكاء ا

 –وهو أهل بان تعقد على معروفه اآلمال - .
ا اسـتطـاعت أنْ حتصل على ولو أنـها قصـدت رجالً ال يتـسم بالكـرم واالريحـية 

ما يشفي غليلها ..!!
ثانيا :

رأة وحالوة بيانها وصياغتها للكلمات التي وصفت بها دجاجتها ..!! فصاحة ا
ثالثا :

ـؤنسـة والتي حتـدثت عن الـدجاجـة التـي قدّمـتهـا (البن جـعفـر) وكأنـهـا الرفـيقـة ا
تُعينها على ما يُصيبُها من االزمات .

وهي في هذا تشير الى شدّة تعلقها بدجاجتها ..!!
رابعا :

تميز عن الـدجاجة حتى انـتهت الى مسألة دفـنها وانها واستمـرت في حديثهـا ا
ناسب لها فلم جتد بقعة أكرم من بطن (عبد الله بن جعفر) قد بـحثت عن القبر ا

ُهدى اليه حتمله على من إكرام فريد .. شاعر ا في إشارة بليغة 
خامسا :

رأة لم تكن من أهل اجلشع والطمع . ان هذه ا
ُــعـطي اال يــكـون من ومن هــنـا فــقـد اســتـكــثـرت عــلى نــفـســهـا الــعـطــاء ودعت ا

!!.. سرف ا
-3-

ال لـلمستضعف عروف وبذل ا وفي هذه الـقصة حتريض وتشجيع الصـطناع ا
ة . والبائس ولن يوفق لذلك إالّ أصحاب النفوس الكر

-4-
ـلكون فصاحة الي من األرامـل وااليتام وهؤالء قد ال  ان العـراق اليوم يضم ا
ـرأة ولكنـهم ال يحـتاجون الـى مزيد بـيان عن ظـروفهم الـصعبـة ومعـاناتهم هذه ا

ريرة . ا
فالله الله في الضعفاء والبائس .

وكما قال تعالى :
(مثل الـذين ينفـقون أموالهـم في سبيل الـله كمثل حبـة أنبتت سـبع سنابل في كل

ن يشاء) سنبلة مائة حبه والله يضاعف 
البقرة / 261

نعم 
ان الدينار بسبعمائة دينار 

بل قد يُـضـاعف مـتى مـا كـانت الـنيـة خـالـصـة لوجه
الله  بعيدة عن الشوائب.

شوار ابـدأ بأرحامك الضـعفاء وجـيرانك  وواصل ا
وفق الـوسع والطاقـة  ورحلـة األلف ميل تـبدأ بـخطوة

 –كما يقولون - .
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شـارك مـركـز الـدراسـات والـبـحـوث في
وزارة الــثـــقــافــة والــســيــاحــة واآلثــار
بــالــنــدوة احلــواريـة "مــشــروع قــانـون
مــنــاهـضــة الــعـنف األســري مــاله ومـا
ـوافق  28 مـن أيــلـول عــلــيه االثـنــ ا

على منصة زوم اإللكترونية.
والــنــدوة الـتـي أدارهـا االســتــاذ مـازن
صـــاحب قـــســمت إلـى ثالثــة مـــحــاور:
ـشـروع وبــدايـاته وأهـدافه األول عـن ا
ية والناشطة الدكتورة قـدمتها األكاد
جــبـرة الـطـائي فـيــمـا تـنـاول الـبـاحث
ــشـروع كــامل أمــ احملــور الـثــاني ا
وحــقـوق اإلنـسـان وسـلــطت الـبـاحـثـة
زيـــنب فـــخــري عـــلى احملــور الـــثــالث
ـشـروع من وجـهـة النـظـر اإلسالمـية. ا
واكـدت البـاحثة زيـنب فخـري من مركز
الـدراسات والبحـوث في وزارة الثقافة
أن مـشروع الـقانـون يتـضمن مـضام
خــطـيــرة تـســلب حق تــربـيــة وتـأديب
ة عنف الـوالدين ألوالدهم وتـعدّه جـر
أســري ويـجـعل كل خالف عـائـلي وإن
كـان بسيطا موردا للتحاكم والتقاضي
بنية ا يحول طبيعة عالقة األسرة ا
ــــودة والـــتــــراحـم إلى عـالقـــة عــــلـى ا
تـصارع ونـزاع وخصـومات فضال عن
راكز اإليواء التي اجـازها القانون مـا 
لـلزوجة وبينت الباحثة أن النصوص
الــشـرعـيـة نـصت عــلى تـأديب الـزوجـة
واألوالد: فـالـزوج له واليـة الـتأديب إذا
تــمــردت عــلـيـه الـزوجــة وهــو بــثالثـة
مــراحـل: الــوعظ والــهــجــر والــضــرب
ـارس الـضـرب هـذا ويــسـتـحب أن ال 
لــقـوله - صـلى الـلـه عـلـيه وسـلم - في
الـذين يضربون زوجـاتهم (ليس أولئك
خـــــيـــــاركـم) ومع ذلـك فـــــهـــــو ضــــرب
بــالـــســواك - ونــحــوه والـــقــصــد مــنه
ـقــابل دعـا مــعـنــوي بـاألســاس. وفي ا
اإلسـالم إلى عــدم اإلضــرار بــالــزوجـة
فـمن حقـها أن ال يـؤذيهـا بقـول أو فعل
أو خــلـق فــاإلضــرار بــهــا غــيــر جــائــز
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فَــأَمْـسِـكُــوهُنَّ بِـمَـعْــرُوفٍ أَوْ سَـرحُـوهُنَّ
بِـــمَــعْـــرُوفٍ وَلَــا تُــمْـــسِــكُـــوهُنَّ ضِــرَارًا
لِـتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْـعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
الــبــقـرة: 231 وإذا خــالـف الـزوج أدب
اإلسـالم وآذاها كان مـن حقّهـا أن ترفع
أمـرها إلى القضـاء لينصـفها ويزجره
عـما فعل بل يرى بـعض الفقهاء أن من
حـقها أن تطلب التفريق للضرر الواقع
عـلـيـهـا ولـلـقـاضي أن يـحـكم بـطالقـها
جــبــرا عــلى الــزوج طـالقـاً بــائــنــاً فال
يـحق للزوج في إرجاعـها فالزواج هو
يثاق الذي على أساسه تقوم الـعقد وا
رابــطــة األسـرة وقــد عــدّ اإلسالم هـذه
رأة قـائمـة على الـعالقـة ب الـرجل وا
ــودة والـصــبـر كــمـا حث الــرحـمــة وا
عـلى التحكيم لتجاوز الشقاق والبحث
عـن سبل التراضي وقـول النبي صلّى
الـله عليه وسـلّم: (خيرُكم خـيرُكم ألهلِه

وأنا خيرُكم ألهلي). 
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واضـافت أن من حق األب تـأديب طـفله
لـــكـن في الـــوقت نـــفــــسه رفع ديـــنـــنـــا
احلـنـيف التـكلـيف عن الصـغار ووجه
إلى الـعقـاب كوسـيلـة مسـاعدة لـلمربي
لـيـعـالج حـالـة مـعـيـنـة قـد ال تـصـلح إال
بـالعـقاب الـمــنـاسـب الــرادع ويحسن
أن يـــكــون الــتـــأديب بــغــيـــر الــضــرب.
واســـتــنـــتــجت الـــبــاحـــثــة فـــخــري أن
الـــتـــأديب لـــفـــظـــة وردت بـــكــثـــرة في
الـروايـات ولم تـرد في الـقـرآن الـكر
ويـعدّ حـقاً لـلزوج عـند قـيادته لألسرة
ـحـددات وله اشـتـراطات ولـكن حـدد 
وال يــجـوز أن يــصل األمـر إلـى الـضـرر
واألضـرار بـالـزوجـة واألطـفـال نـاهـيك
ـتـعمـد وما ورد ـة والقـتل ا عن اجلـر
في الــقـانــون هـو لـفــظـة "الــعـنف" لـذا
ـــحــددات يـــجب أن تـــعـــرف وحتـــدد 
خــاصـة مــنـعــاً من الــتـبــاس واخـتالط
ــفـاهـيم كــمـا يـنــبـغي إعـادة  دراسـة ا
ــــشــــروع وإصالح الــــثــــغــــرات فــــيه ا
وعــرضـه عــلى أهل الــشــأن عــلــمــا أن

اجلـميع متفق على أهمية احلفاظ على
األسرة وتماسكها.ثم حتدثت الدكتورة
ايـنـاس الـقـبـاني عـن مـشـروع الـقـانون
ـشــروع ال يـتــنـاسب مع بــقـولــهـا أن ا
الــبـيـئــة االجـتــمـاعـيــة الـعــراقـيـة وأن
فـرض غرامـات على الوالـدين يهدد من
تـمـاسك األسـرة الـعـراقـيـة كـمـا أنـها ال
حتـل مـوضــوع الــعــنف داخـل األسـرة
وطــرحت الـدكـتـورة الــقـبـاني تـسـاؤال:
ـــعـــنـف إذا رفـــضـــته أيـن ســـيـــذهـب ا
األســـرة بـــعـــد اجـــراءات  الـــتـــقـــاضي
وعـــقــوبـــة الــوالــديـن هل ســتـــوفــر له
? ولـفـتت الــدولـة سـبل الــعـيش الـكــر
تعلق باألخبار االنـتباه إلى  القانون ا
ة وأنه يلتـزم بعدم الكشف عن اجلـر
عـن هوية مـقدم اإلخبـار وتساءلت هل
ـبـلغ في ســيـتم احلـفــاظ عـلى سـريــة ا
الــوقت الــذي تــعـرض فــيه ضــبـاط في
وزارة الــداخـلـيـة لــلـفـصل الــعـشـائـري
بــســبب أداء واجــبــهـم? واسـتــنــتــجت
الـدكـتورة ايـناس الـقـباني أن اجملـتمع

بـحـاجـة لـلـتدرج في الـقـوانـ السـيـما
في الـقوانـ اخلطـيرة من هـذا القـبيل
بـسـبب تـعـقـيـدات الـوضع االجـتـماعي

والعشائري في العراق. 
وعـقب الـدكتـور إسمـاعيل سـليـمان من
مـركز الـدراسات والبـحوث في الوزارة
أن (الــــقـــوانــــ تـــوضـع في الــــغـــالب
ـعـاجلة األخـطـاء والـظواهـر الـسلـبـية
في اجملـتمع; ومع اننا دولـة نعتمد في
تـشـريعـنـا عـلى الدين اإلسالمي; إال أن
الـــقــوانــ تــشـــرع لــوجــود ضــرورات
مـلحـة لها لـذلك يجب أن  تـكون عمـلية
شـكلة أو الـتشـريع متزامـنه مع إزالة ا
ـسـبـبـات لـضـرورة الـتـشـريع مـبـيـنا ا
احلــاجــة إلى قــانـون يــوقف مــوضـوع
الــــعــــنف األســــري; مع األخــــذ بــــعـــ
االعـتبـار مسـببـاته ومن أهمـها: الـفقر
والـبـطالـة وهمـا من مـسؤولـية الـدولة
التي ينبغي عليها أن تبادر حللها قبل
الــشـروع في إقـرار الــقـانـون). وحـضـر
الــنـدوة الـنـائـبـة هــدى سـجـاد ونـخـبـة

ناقشة قانون العنف االسري جانب من ندوة حوارية 

ـبـاشرة به نـحو  40 مـلـيـار دينـار  ا
في 2013 اال ان تــداعــيــات انــتــكــاسـة
حــزيـران ومــا تالهـا مـن ازمـات مــالـيـة
واقـتصادية حـالت اكمال اجنازه طوال
ـاضية) . واضـاف احليالي الـسنوات ا
ــشــروع والـذي يــعـد االكــبـر من  ان (ا

نــوعه في بــعــقــوبـة يــتــضــمن ارصــفـة
ومـجـاري وانابـيب مـياه واكـسـاء طرق
ـوذجـيـة من لــتـحـويـلــهـا الى احـيــاء 
نــــاحـــيـــة اخلـــدمــــات)  الفـــتـــا الى ان
شروع سيوفر خدمات مناسبة الكثر (ا
ـــــا اكــــثــــر من 30 الـف نــــســـــمــــة ور
وســيـنــهي مـعــانـاة قــاسـيــة اسـتــمـرت
ســنـ طــويـلــة). واكـد عــضـو مــجـلس
الـنواب عن محافظة ديالى احمد مظهر
اجلــبــوري ان  االوضــاع االمــنــيــة في
ديــالى غــيــر مــســتــقــرة وبــحـاجــة الى
تــعـــزيــز امــني واســـتــخــبــاري.  وقــال
اجلـــــبــــــوري لــ (الـــــزمـــــان )  ان  (من
ـــان الـــرقـــابي اولـــويــــات عـــمل الـــبــــر
ـواطـن والـتـشـريـعي االستـمـاع إلى ا
ـطالـبهم الـقـانونـية وهـذا ما والـنـظر 
ـسـتـمرة نـقـوم به من خالل الـلـقـاءات ا
مـع مـــخــــتــــلف فــــئــــات اجملــــتــــمع في
احملــافــظــة). واضــاف  اجلــبــوري  ان
واطن ليـست مستحيلة او (مـطالب ا
صــعـبــة الــتـطــبـيـق خـاصــة في اجملـال
ـعــبـرة عن واقع اخلــدمي والـتــربـوي ا
ـا احلــال الـذي يـجب ان يــكـون افـضل 
ـتـلكه الـبـلد من مـوارد وإمـكانـيات) .
واوضـح  اجلـــــــبــــــــوري  انه  (عــــــــلى
اجلـهـات الـتـنـفـيـذيـة الـعـمل بـخـطـوات
ســـريـــعـــة إلنـــهــاء مـــلـف احملــاضـــرين
اجملــانـيــ وحتـويـلــهم لـلــمالك الـدائم
ــــقـــبـــلـــة). وبـــ ـــوازنـــات ا ضـــمـن ا
اجلــبـوري   ان (االوضـاع االمـنـيـة في
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اعـلنـت قائـممـقامـية قـضاء بـعقـوبة في
ــــئــــة من ديــــالى   عـن اجنـــاز 70 بــــا
مـــشـــروع االحــيـــاء الـــنــمـــوذجـــيــة في

بعقوبة. 
وقـال قائـممقـام قضـاء بعقـوبة عـبدالله

ان (مــشــروع احلـــيــالـي  لــ (الــزمـــان) 
االحـياء النموذجـية والتي بدأت العمل
به في 4 حـارات سـكـنيـة ضـمن منـطـقة
الــتــحــريـر بــبــعــقـوبــة وصــلت نــســبـة
االجنــاز الى  70 بــالــئــة ) مــبــيــنـا أن
ـشروع والـذي تبـلغ كلفـته االجمـالية (ا

بـــعـض مـــنـــاطق ديـــالى وخـــاصـــة في
جـلوالء والسعدية وخـانق التزال غير
مــسـتـقــرة وبـحـاجــة الى تـعــزيـز امـني
سناه من خالل واسـتخباري وهـذا ما 
لـقـاءاتنـا مع القـيادات االمـنيـة في هذه
ــنــاطق)  مــشــددا عــلى  (ضـرورة ان ا
طالب تـأخذ اجلـهات الـتنـفيـذية هـذه ا
ا بـنـظر االعـتـبـار واالهمـيـة القـصـوى 
تـــمـــثـــلـه احملـــافـــظـــة من اهـــمـــيـــة في
االســتــقـــرار اجملــتــمــعي).  فــيــمــا قــال
الـــنــائب عن مـــحــافــظــة ديـــالى مــضــر
ان (مـــعـــركـــتـــنـــا مع داعش الـــكـــروي 
ــســؤولــيــة االرهـــابي في كل قــواطـع ا
ومـنـهـا ديـالى هي اسـتـخـبـاريـة كـونـنا
نـقاتل خاليا نائمة مـختبئة في االدغال
ـنـاطق الـنـائـية وهي ال والـبـسـاتـ وا
تــســيــطــر عــلى شــبــر من ارض الــبالد
وهي تـعـتـمـد اسـلوب الـلـصـوصـية في

هجماتها ب فترة واخرى) . 
WLzU½ U¹öš

واضاف الكروي لــ (الزمان )  ان (دعم
االجـهزة االستخبارية امر بالغ االهمية
حلــسم مـعـركـة اخلاليــا الـنـائـمـة خالل
فـترة وجـيزة)  الفـتا الى ان  (مـعلـومة
ئات واحـدة قد تسهم في انـقاذ حياة ا
مـن االبريـاء وهـذا ما يـجب االنـتـباه له
  ألنــنـــا نــواجه عــدو مــتــطــرف يــجب
ـعـركـة مـعه فـي كل احملـافـظات حـسم ا
مـن اجل اعادة االستـقرار واالمان الذي
ثل اولوية مطلقة لكل العراقي دون

اسـتـثـناء ).  الى ذلك قـال مـدير نـاحـية
مـنـدلي وكالـة مـازن اكرم لــ (الـزمان ) 
إن  (أبرز أسباب تزايد نشاط عصابات
تـرويج وتـعـاطي اخملـدرات فـي األجزاء
الــشـرقـيــة من احملـافـظــة هـو عـمــلـيـات
ـمتدة الـتهـريب من احلـدود االيرانـية ا
بـ ناحـية مـندلي وصـوال الى الشريط
احلـــــدودي فـي مــــحـــــافـــــظـــــة واسط).
ــــــهــــــربـــــ وأضــــــاف اكــــــرم   أن  (ا
يــســتـغــلـون طــرق نــيـســمـيــة يــصـعب
الــسـيـطـرة عــلـيـهـا لــتـهـريب اخملـدرات
واألغــــــنـــــام) . ونــــــوه اكـــــرم   إلى أن
(جلـــوء جتــار ومــهــربي اخملــدرات الى
الـطرق النيسمية بعد السيطرة االمنية
لـلقوات االحتاديـة على عملـيات تهريب
اخملـدرات الـتي كـانت سـائـدة في مـنـفذ
مــنــدلي احلــدودي مع إيــران ) . ولــفت
إلى  (جـــهــود أمــنــيــة كــبــيــرة وخــطط
اســتـخــبــاريـة نــفـذتــهـا قــوات احلـدود
الـلواء الثامن وحرس احلدود للحد من
عـمـلـيات الـتـهـريب ومالحـقة عـصـابات
الـتـهـريب أثـمـرت عن تفـكـيك واعـتـقال
الـكثير من شـبكات وجتار اخملدرات ) .
واكــد  اكــرم   (الـقــضـاء عــلى ظــواهـر
ـناطق تـعـاطي وتـرويج اخملـدرات في ا
الـشـرقيـة من ديـالى  "مـندلي وقـزانـية "
جــراء حـمالت الــتـوعـيــة االجـتـمــاعـيـة
واخلـطط احملـكـمـة الـتي نـفـذتـهـا قوات
مـــــكـــــافــــحـــــة اخملـــــدرات واألجـــــهــــزة

االستخبارية االخرى ) . قائممقام بعقوبة عبد الله احليالي
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ـيـة وقـانونـيـة أسـهمت فـكـريـة وأكاد
داخالتها في إثراء الندوة.

Êu½U  ŸËdý

واوضــحت رئـاســة اجلـمــهـوريــة انـهـا
ومــنــذ اكـثــر من عــام ارسـلت مــشـروع
قـانـون الـعـنف االسـري بـعـد عـقـد عـدة
ورش اســتـضـافـة رجـال دين واسـاتـذة
جـامـعـات في القـانـون وعلم االجـتـماع
ــثـلــ عن الـشــرطـة وعــلم الــنـفس و
تـداولة ب اجملـتمـعية وان الـنسـخة ا
الـباحثـ االن هي ليست الـنسخة الي
ـا ارســلـتـهـا رئــاسـة اجلـمــهـوريـة وا
الــنــســخــة الــتي  اعــدادهــا من قــبل
رأة في االمـانة الـعامة مـكتب شـؤون ا
 .unfpa جمللس الوزراء بالتعاون مع
وقـال بـيان تـلـقته (الـزمـان) انه (حسب
ــتـوفــرة لــديـنــا ان هـذه ــعــلـومــات ا ا
الـنسـخة ارسلت جملـلس الدولة ثم الى
مـجـلس النـواب  حـيث تعـكف الـلجـنة
الــقـانــونـيــة في مـجــلس الـنــواب عـلى
دراســــتـــهــــا). وعـــقــــد مـــركــــز كـــربالء
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لــلـــدراســات والــبــحــوث فـي الــعــتــبــة
احلـسـيـنـيـة نـدوة علـمـيـة تـنـاول فـيـها
مــخـاطـر آثـار مــشـروع قـانــون حـمـايـة
الـعنف األسري بعنوان (قانون العنف
االســري اجلــديــد حتـت اجملــهــر) عــبـر
الـفضـاء االفتـراضي أدارت الندوة أمل
األســدي وحـاضـر فــيـهــا كل من سـعـد
ــــتـــخــــصص فـي عـــلم الــــكـــرعــــاوي ا
تـخصـصة االجـتـماع ومـنال فـنجـان ا
فـي الــقــانـــون الــدولي الــعـــام. تــطــرق
احملــاضــران الى اخملــاطــر اجلـســيــمـة
ـتـرتبـة على الـقـانون في حـال إقراره ا
مـن مـجــلـس الـنــواب; وذلـك الحـتــوائه
عــلى مــضــامــ بــعــيــدة عـن طــبــيــعـة
اجملـــتـــمع الـــعـــراقي وخـــصـــوصــيـــته
اإلسالمية وإرثه احلضاري والثقافي
ويــهـــدف الــقــانــون في حـــقــيــقــته الى
تـــغـــريب اجملـــتــمـع وتــفـــكـــيك األســرة
ـسـلـمـة وطـمس هـويـتـهـا اإلسالمـية; ا
ــا يــوجب الــتــصــدي له بــالـوســائل
كــافــة. واســتــمــرت الــنــدوة ألكــثــر من
ســاعــة تــخــلــلــتــهــا مــداخالت كــثــيـرة
ـــيــ وجـــمـــهـــور غــفـــيـــر من األكـــاد
هـتمـ وخرجت الـندوة ـثـقفـ وا وا
بـتـوصـيات ومـقـتـرحات مـنـهـا: وجوب
قــــيــــام الــــطـــبــــقــــات اجملــــتــــمــــعــــيـــة
وبـــاخلـــصـــوص اجلــهـــات الـــديـــنـــيــة
ـــثــقــفــة والــقـــانــونــيــة والـــطــبــقــات ا
شـروع اخلبيث الذي بـالتصـدي لهذا ا
يــحـاول تــفــكـيك الــبـنــيــة اجملـتــمـعــيـة
وتـفـكيك األسـرة بدواعي حـمـايتـها من
ـــســـتـــورد من خـالل هـــذا الــقـــانـــون ا
الغرب. وكذلك وجوب تشكيل جلنة من
ــرجـــعــيــة رجـــال الــدين حتـت نــظـــر ا
الـديــنـيـة الـعـلـيـا وأعـضـاء من دواوين
األوقــاف الـشـيـعي والـسـني فـضال عن
أســاتـذة الـقـانـون إلعــداد قـانـون بـديلٍ
يـتـوافق وأحـكـام الـشـريـعـة اإلسالمـية
وطــبـيــعـة اجملـتــمع أو إجـراء تــعـديل
عــلـى قــوانــ األحــوال الـــشــخــصــيــة
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اعـــلـــنت وزارة الـــتـــعــــلـــيم الـــعـــالي
والـبــحث الـعـلــمي  تـوفـر  50مـنـحـة
دراســـيــة لــلـــحــصــول عـــلى شــهــادة
ـاجـسـتـيـر والـدكـتـوراه من جـامـعة ا

التون باش التركية.
واكـدت دائـرة الـبــعـثـات لـلـوزارة في
وثيقة رسمية حـصلت عليها (الزمان
) امس ان (هــنــاك خــمــســ مــنــحــة
لـطــلـبـة الـدراسـات الـعــلـيـا لـعـدد من
االختصاصات احملددة على ان يكون
الــتـــقــد وفق نـــظــام رقم  3لــســنــة
نـافسة 2018 وسيتم اعـتماد مـبدأ ا
ــــرشـــــحــــ ووفق في اخـــــتــــيـــــار ا
ــعـتــمــدة في اســتــمـارة الــضــوابط ا
ـتـقـدمــ لـلـزمـاالت ـفــاضـلـة بــ ا ا

الدراسية).
.bI² « b¹bLð

التـزاما بخـطة الـقبـول في الدراسات
العـليـا لـلعـام الدراسي 2021/2020
رتـبطة بـها واسـتنادا والتـوقيتـات ا

ـتـوافـرة تـعـلن وزارة لإلحـصـاءات ا
التـعلـيم العـالي والبـحث العـلمي أن
تقدم للدراسات العليا في نسبة ا
اجلـامـعـات الـعـراقـيـة في أثـنـاء مـدة
الـــتــقــد اإللــكــتـــروني بــلــغت 420
ـئــة من خـطـة الـقــبـول وقـد شـغل بـا
ــتــقـدمــون من ــئــة ا مــنــهـا 155 بــا
مــوظــفـي الــوزارات والــدوائــر غــيــر
ـــرتــبــطــة بــوزارة فــيــمــا بــلغ عــدد ا
تقدم من منتسبي وزارة التربية ا
وحدها  5322متـقدمـا ومـتقـدمة في
حـــ إن مـــقـــاعــــد احـــتـــيـــاج وزارة
التربية ال تتجاوز  1829مقعدا على
ــصــادق عــلــيــهــا من وفق اخلــطــة ا
وزارتي الـتخـطيـط والتـعلـيم الـعالي
والــــبــــحـث الــــعــــلـــــمي. وأظــــهــــرت
ـتقـدم من اإلحصـاءات أن نـسبـة ا
ـئة من وظـف بـلغت 265 با غيـر ا
تقدم خطة القبول فيـما بلغ عدد ا
ــشـــمــولــ مـن فــئـــة االمــتــيـــازات ا
بقـانوني مـؤسسـة الشـهداء وقـانون
مــــؤســـســـة الـــســـجـــنـــاء
السياسـي وقانون ذوي
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة
 6048متـقـدمـا ومتـقـدمة
ــــوظــــفــــ وغــــيــــر مـن ا

. وظف ا
وعـلـى هـذا األســاس فـإن
التزام الوزارة بـتوقيتات
الــتـــقــد واحــتــيــاجــات
ـــؤســســـات من بـــرامج ا
الـدراسـات العـلـيـا يـسـير
بـخطـى صحـيـحـة انـتفت
معهـا احلاجة الى تـمديد
ســــقـف الــــتــــقــــد وذلك
ـتقـدم لوصـول أعداد ا

إلى أكـثـر من أربعـة أضـعـاف اخلـطة
ـتــاحـة احملـدد لـهــا أحـد عـشـر ألف ا

مقعد دراسي.
ـــدة و يـــقـــتــــضي الـــتــــوضـــيح أن ا
احملـــددة 1- 10/31 مــــخــــصــــصــــة
لفات إلجراءات التدقيق اإللكتروني 
ـــتــقـــدمــ وإجـــراء االمــتـــحــانــات ا
الـتــنـافـســيـة وإعالن الــقـبـول األولي
ومــنح مـــدة لالعــتــراضــات وإصــدار
األوامر اجلامعية للمقبول ليتسنى
ــبـــاشـــرة بـــالـــعــام الـــدراسي لــهـم ا
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ومن جـانبـهـا اكدت دائـرة الـدراسات
تابعة حصلت موافقة والتخطيط وا
الــوزارة عـلـى اعـتــمــاد ضـوابـط نـقل
قبـول فيها الطلبة من اجلـامعات ا
خارج الـعراق وفق قـناة الـنقل الـعام
لـلـمـوسم الـدراسي الـقـادم لـلمـدة من
الــــرابـع من تــــشــــرين االول احلــــالي

ولغاية االول من تشرين الثاني.
من جـهـة اخــرى عـقـدت هـيـئـة الـرأي
في وزارة الــتـــربـــيــة اجـــتـــمــاعـــهــا
الـــدوري إذ تـــمت مــــنـــاقـــشـــة آخـــر
التحـضيرات لـلعام الـدراسي اجلديد
2020-2021  والـــوقــوف عـــلى اهم
ـــواضـــيع الـــتي تـــهـم الـــعـــمـــلـــيــة ا

التربوية .
ـكـتب اإلعالمي وذكـر بـيـان أصـدرهُ ا
أن (االجــتــمـاع  نــاقش اســتــعـدادات
الـوزارة لـلـعــام الـدراسي الـقـادم من
شترك مع تابعة والتنسيق ا خالل ا
ــديــريـــات الــعــامـــة لــلــتـــربــيــة في ا
احملــافــظــات وعــرض رؤيــة الـوزارة
التي سـترفع الى اجلـهات الـرسمـية
جواد اخلالصيفي ضــــــوء الـــــظـــــروف احلـــــالـــــيـــــة

ـلحـوظ في أعمـال العنف شهـد بداية الـعقـد الثـاني من القـرن احلالي بـالتـنامي ا
ـنطقة ـسلحة داخل الـعراق وخارجه  وأصـبح الوضع األمني في ا والهـجمات ا
الـعربـيـة والعـالم أجـمع أكثـر تـعقـيداً حـيث انـتشـرت الـصراعـات في الـكثـير من
بقاع االرض اال ان منطقتنا هي االكثر عنفا واالفضل للتغطيات االخبارية حيث
ظهـرت تـنـظـيـمـات- بـعـضـهـا تـنظـيـمـات عـابـرة لـلـحـدود- تـمـتـلك أدوات ومـعدات
ـسلـحة وتتـمثل في أفـراد أو جماعـات تعـمل لصالح متطـورة لتـنفيـذ الهـجمات ا
دول أو وجـهـات ما بـهـدف خـلق حالـة من الـقلـق الشـديـد والزعـر لـدى مجـمـوعة
ـطـالب مـرتـكبي أكـبـر من النـاس وإجـبـار الـسلـطـات احلـاكـمة عـلي االسـتـجـابة 
الهجـمات لـتحـقيق أهـداف سيـاسيـة أو اقتـصاديـة أو أيديـولوجـية حيـث تشكل
ـبرر الـذى يعـطى الـبعض احلـق في انتـهاج سـبل الـعنف ـغـلقـة ا األيـديـولوجـيا ا
ـسلحة وانتشارها واالعتـداء على اآلخرين.  وما ب تصاعـد موجات الهجمات ا
عـلومات تـبرز جـدلية الـعالقة بـ متطـلبات في العراق وتـسلحـها بـتكنـولوجـيا ا
حتقـيق األمن القومي العراقي وب دور وسائل اإلعالم في تغطية هذه األحداث
سـتمرة ليكون علومات ا عرفة بتوفـير قدر كبيـر من ا لتلـبية حق اجلمهـور في ا
عــلى درايـة تــامـة بــأبـعــاد األزمــة وأيـضــاً دورهـا كــحـلــقـة اتــصـال بــ االفـراد

وصانعي القرار السياسي والقائم على إدارة االزمة من ناحية أخرى.
ـا يجرى حوله تزداد وألن االنـسان - أكثر من أي وقت مضى  – يـهتم كثيراً 
عالقته مـع وسائل االعالم في أوقـات التوتـر والصـراع وعدم االسـتقـرار والقلق
فوسـائل اإلعالم التـقليـدية أو اإللـكتـرونية لـها دور رئـيسي في إدارة الـصراعات
شاركـة فيها وإضفاء الدولـية من خالل ما تطرحه من تـصورات عن االطراف ا
الشرعـية علـى بعضـها بغض  الـنظر مـصداقـيتهـا وجتريد الـبعض اآلخر مـنها
وعادة تـكون هناك عالقة وثـيقة ب األنـظمة السـياسية الـرسمية ووسائل االعالم
وباألخص احلـكومية منها  فهي أداة التـواصل ب النظام والرأي العام  والتي
ـسـلحـة والعـملـيات حتـمل وجهـة نظـره لـلجـمهـور وتقـنعـه بهـا وتأتي الـهجـمات ا
اإلرهـابـيـة عـلـى رأس أجـنـدة الـكــثـيـر من وسـائل اإلعـالم وبـالـتـحــديـد الـقـنـوات
هـنة االعالم خـصوصيـة جتعل كل من الفـضائيـة السيـما اإلخـباريـة منهـا.   إن 
ـمارسـات خـاصـة تفـرزهـا بيـئـة العـمل الـذي ينـتـمي إليه يـنتـمي إلـيهـا يـتعـرض 
وتؤثـر عادة عـلى أدائه وقراراته وأولـوياته وبـالتـالي مسـئولـياته جتـاه اجلمـهور
وكثـيراً ما تنتهج وسائل االعالم في أوقات األزمات أساليب مـهنية معينة تختلف
تـصاعدة لوسائل اإلعالم عمـا تنتهجه فـي األوقات العادية.  في ظل االتـهامات ا
بـأنهـا بـوق رسـمي لـلنـظـام الـسـياسي تـارة (اقـصـد بـالنـظـام الـكتـل والسـيـاسـية
ـشـاركة في احلـكـومـة)  وأنهـا تـقدم خـدمـة كبـيـرة جلـماعـات الـعنف واحلـزبـية ا
واإلرهابـي بترويـج أفكارهم وبث مظـاهر قوتـهم وسيطـرتهم تارة أخـرى (بقصد
ـهنـية والـضوابط ـعايـير ا أو بـغيـر قـصد) تـثار مـجمـوعة من االعـتبـارات حول ا
ـسلـحة في القـنوات الـفضـائية الـتي حتكم طـبيـعة الـتغطـية اإلعالمـية لـلهجـمات ا
اإلخبـارية  ودورها في طـرح االحداث وتفـسيرهـا خاصة أن الـتغطيـة اإلعالمية
تسـتلزم واجبات ومـسؤوليات على اإلعالمي وتـفرض حتديات لبـناء عالقة قائمة

على الثقة ب االعالم واجلمهور.    
سـلحـة في حزيران 2014 وتـنوع صـورها لكن ومع تصـاعد وتـيرة الـهجمـات ا
االخـطـر هـو احـتالل ثـلث االراضي الـعـراقـيـة وتـضـخم خـسـائـرهـا واتـسـاعـهـا
لتشـمل العراق في اغـلبه أفردت القـنوات الفـضائية لـها مسـاحات زمنيـة كبيرة
وتناولـتها عبرالبرامج اخملتـلفة وقد أثارت هذه القنـوات خاصة اإلخبارية العديد
ارستها لدورها اإلعالمي في تغطية هذه الهجمات من اإلشكاليات حول كيفية 

سلحة ورد الفعل من قبل العوات االمني العراقية.  ا
وهذه ظل ما تعانيه الكثير من القنوات الفضائية العراقية من انتقادات واتهامات
بـالتـضـليل والـتـحيـز ألجـندات سـيـاسيـة مـعيـنـة متـجـاوزة بذلك مـعـاييـر ومـباد
ـهـنــيـة وفي ظل أن االصل في الـعـمل اإلعـالمي هـو حـريـة الـتـعـبـيـر ـمـارسـة ا ا
ـعلـومات وفي ظل جـدلـية الـعالقة بـ حتقـيق متـطلـبات وحريـة احلصـول على ا

الـــعــمل اإلعـالمي لــكـــسب مــــــــــصـــداقــيــة اجلـــــــــمــهــور
ومـســــؤولية احلـــــــفاظ على االمن الـقــــومي العراقي
ـــعـــايـــيــر احلـــاكـــمــة يــأتـــــي االهــتــــــمـــام بـــدراســة ا
ا يحــــقق سلحـة  للـتـــــــغطيـة اإلعالمية لـلهجمـات ا
ــســــؤولــيـة االجــتــــمــاعـيــة لإلعــــالم وال يــنـــــقص ا
ـا ال يــــتعارض مع ـعرفـــــة و اجلـمهور حقـــه في ا

الصـــالح العام.
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ــــرجـع الــــديــــني جــــواد طـــــالب ا
اخلالصي  بتغـيير شامل للـعملية
السيـاسيـة التي فرضـها اإلحتالل
عـــلى الــعـــراق وشــعـــبه اجلــريح
والـــعــــمل عــــلى بــــنـــاء مــــشـــروع
ســــيـــاسـي عـــراقـي وطـــنـي غـــيـــر
ـصـالح شـعب الـعراق خـاضع إال 

وإرادة ابنائه. 
وقـال اخلــالـصي في بـيــان تـلـقـته
ـنــاسـبــة الـذكـرى (الـزمــان) امس 
الـــــســــــنـــــويــــــة األولى النــــــطالق
الـتــظـاهــرات (أكـدنـا فـي أكـثـر من
مـوطن واسـتـفـتـاء وبـيان ومـوقف
ان مــــواجــــهــــة الــــفــــســــاد الـــذي
اسـتشـرى بـالعـراق; والـذي سـببه
الــرئـــيــسـي افــرازات الـــعـــمــلـــيــة
السيـاسيـة التي فرضـها اإلحتالل
ــظــلـوم; عــلى الــعــراق وشــعــبـه ا
واجب شــرعي ووطـــني عــلى اهل

العراق كافة).
مضيفا انه (لم يبقَ لـلجماهير في
ـطـالـبـة ذكـرى سـنـويـتـهـا سـوى ا

إلى مـــرحــلــة االحـــتالل الــســوداء
والـتــبـعـــة الـعـمــيـاء وهـذا كـله ال
يــتم إال بــالــــــــكــشف عـن اجلــنـاة
ـــتـــظـــاهــــرين وخـــاطـــفي بـــحق ا
الــنـــــــــــــاس واحلــذر كل احلــذر
مـن خـــــاطــــــــفـي احلــــراك بـــــاسم
ـــشـــروعــة الــشـــعب ومـــطـــالـــبه ا

واحملقة).
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بــالـتــغــيــيــر الــشــامل لــلــعــمــلــيـة
السيـاسيـة التي فرضـها اإلحتالل
عـــلى الــعـــراق وشــعـــبه اجلــريح
والـــعــــمل عــــلى بــــنـــاء مــــشـــروع
ســــيـــاسـي عـــراقـي وطـــنـي غـــيـــر
ـصـالح شـعب الـعراق خـاضع إال 

وإرادة ابنائه). 
وشـــــــــــدد اخلــــالـــــصي عـــــلى ان
الـتـغيـيـر (ال يـكـون بيـد الـعـنـاصر
نـدسـة التي تـوجهـها العـمـيلـة وا
ســــــفـــــــــــــارات االحــــــتالل ودول
االزمة والـعمـالـة; والذين مـارسوا
ــــبــــررات الــــعــــنف او اعــــطــــوا ا

مارسته).
ــكن اجنـاز  مــنـوهــا الى انه (ال 
ــــطـــالـب بـــيـــد وحتـــقــــيق هـــذه ا
اجلــهـــات نــفــســهــا الــتي نــشــرت
الـفـسـاد وانـغــمـست في الـتـبـعـيـة
لألجـنــــــبي ومـخـطـطـاته وكـانت
هي وبـإقـــــــــــرار أطـرافــهـا سـبب
كل هـذه الـكـارثــــــة الـهـوجـاء وال
بــيــد أزالم الــظــــــلم واالســتــبــداد
الـذيـن مـزقــوا الـعــراق وأوصـلـوه

سـتقـبلـية ومـا تفرضهُ تـغيـرات ا وا
جائـحة كورونـا وبحث آلـية تـطبيق

دمج على الطلبة . التعليم ا
وتـــابع الــبــيـــان(   تــنــاول مــحــور

الـتــوســعــة لــفــتح مــعــاهــد الــفــنـون
اجلـمـيـلـة لـتـشـمل مـحـافـظـات الـبالد
كــافــة بــغـيــة اســتــيـعــاب الــطــاقـات
واهب الشـبابيـة وتنمـية قدراتهم وا

الــفـــكــريــة فــضالً عـن الــتــطــرق الى
مسألة االمتحانات التي تخص محو
األمية وتـقد الـدعم الكامل من أجل

نشر ثقافة العلم) .
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{ واشنـطن (أ ف ب) - عـاد الـرئيس
األمريكي دونالد ترامب مساء اإلثن
الى البيت األبيض إثـر قضائه أربعة
سـتشفى لـلعالج من مرض أيام في ا
كـوفـيد- 19الـذي لم يُـشفَ مـنه بـعـد
ووجه فــورا دعـــوة الى األمــريــكــيــ

"لــلـــخــروج" لــكن مـع "تــوخّي احلــذر"
واعدا بـاستئـناف حـملته االنـتخـابية
قريبا.وفور وصـوله إلى شرفة البيت
األبـيض وقف الـرئـيس اجلـمـهـوري
الــســاعي لــلــفــوز بــواليــة ثــانـيــة في
انتـخابـات الـثالث من تـشرين الـثاني
صوّرين الذين قبل أمام عـدسات ا ا
كــانـوا بــانــتـظــاره في األســفل ونـزع
الكمـامة الطـبية ورفع إبـهاميه عالمة
على النصر وأدّى التحـيّة العسكرية.
وكـــــان تـــــرامـب خـــــرج مـن بـــــوابـــــة
ـسـتـشفـى العـسـكـري في بـيـتـيـسدا ا
بضاحية واشنطن العاصمة واضعاً
كـمـامة ومـرتـديـاً بـزة رسمـيـة بـربـطة
عــنق مـقــلّـمــة وسـار بـضـع خـطـوات
رافـعاً إبـهـامه عالمـة عـلى الـنـصر ثم
اســـتــقـلّ ســيـــارة ســوداء أقـــلّــته إلى
طـوافـة "مـاريـن وان" الـرئـاسـيـة الـتي
نـقــلـته في غـضــون دقـائق مـعـدودات
إلى الــبــيت األبـيـض.وفي دلـيـل عـلى
االهـمـيـة الــتي أراد تـرامب اعـطـاءهـا
لهذه اللحـظة في وقت أثر فيه مرضه
عــلى احلــمـلــة االنـتــخــابـيــة وتـشــيـر
استطالعات الرأي على تقدم منافسه
ـوقـراطي جو بـايـدن علـيه نـشر الد
حـسـابه عـلى تويـتـر شـريـطي فـيـديو
يظهر أحدهما على طريقة هوليوود
وصـــوله الى الـــبـــيت االبـــيض.وقــال
ــصــورة تــرامب فـي تــلك الــرســالــة ا
التي بثت على تويتر "ال تخافوا منه
ـعـدات ســتـهـزمــونه. لـديــنـا أفــضل ا
الـــطــــبــــيـــة" فـي وقت ســــجـــلـت فـــيه
ــتــحــدة  210آالف وفـاة الــواليــات ا
ــرض وتــعــتــبـــر االكــثــر تــضــررا بـــا
بالوباء في الـعالم.وأضاف ترامب "ال
تــدعـــوه يـــســيـــطــر عـــلى حـــيـــاتــكم
اخـــرجــوا تـــوخّــوا احلـــذر".وفي مــا
خصّ إصـابـته شـخصـيـاً بـالـفـيروس
لـفـت الـرئـيس إلـى أنّه ربّـمــا اكـتـسب
"مناعـة" ضدّ الفـيروس.وقال "أنا اآلن
أفضـل وربّمـا أكـون منـيـعاً ال أدري"
مـــشــــيـــراً إلـى أنّه عــــنـــدمــــا أصـــيب
ـواجـهة بـالفـيـروس "كنت عـلى خط ا

األول لـقـد تـولـيت الـقـيـادة بـصفـتي
قـائـدكم كـان لـزامـاً عـلي أن أفـعل ذلك
(...) كــنت أعــلم أن هـنــاك خــطـراً أنّ
هــــنــــاك مـــــخــــاطــــرة لـــــكن ال بــــأس
بهـذا".وأقرّ الـرئيس اجلـمهـوري بأنّه
إثــر إصـابــته بــالـفــيـروس "لم أشــعـر
بــأنـني عــلى مـا يــرام وقـبل يــومـ

كــــــان بــــــإمــــــكــــــانـي أن أخــــــرج (من
. لقـد شـعرت ـستـشـفى) قبل يـومـ ا
ا تـاز بـأنني (...) أفـضل  بأنـني 
كـنت عـليه قـبل عـشـرين عـامـاً".وتابع
تــرامب رســالــتـه الــتــطــمـــيــنــيــة إلى
مــواطــنـيـه قـائالً لــهم "لــديــنــا أفـضل
األدويــة في الـعــالم كلّ شـيء يـســيـر
بــســـرعــة كـــلّــهـــا (األدويــة) بـــصــدد
صادقة عليهـا واللقاحات آتية ب ا
حلـظــة وأخـرى".لــكن الـفـريـق الـطـبي
ـــســتـــشــفى ال أكـــد أن اخلــروج من ا
يعـني العـودة الى الوضع الـطبـيعي.
واوضح طبيب الـرئيس شـون كونلي
انه "مــتـفــائل بــحـذر" مــشــيـرا الى ان
ـكـنـهـم ان يـؤكـدوا انـهم االطـبــاء ال 
مـــرتـــاحـــون تـــمـــامـــا لـــلـــوضع قـــبل
أســبــوع.وفي تــغــريــدة عــلى تــويــتـر
ـغادرة نـشـرهـا بـيـنـمـا كـان يـسـتـعـدّ 
مـركز والـتـر ريـد الـطـبّي كـتب ترامب

"سأعود إلى مسار احلملة قريباً!!!
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ـضــلّـلـة ال تــنـقل إال وسـائـل اإلعالم ا
زوّرة".من جهته استطالعات الـرأي ا
ـــوقـــراطي إلى ـــرشّح الـــد هـــاجـم ا
الــبــيـت األبــيض جــو بــايــدن مــســاء
اإلثـنـ مـنـافـسه اجلـمـهـوري بسـبب
ـطَمـئنـة بشـأن كوفـيد- تصـريحـاته ا
 19حتى بعد أن أصيب هو شخصياً
بالفيروس الفتّاك.وبنبرة غاضبة قال
نائب الرئـيس السابق في مـقابلة مع
قناة "لوكال  "10التلفزيونية احملليّة
في فلوريدا "لقد رأيت تـغريدة كتبها
لقـد أروني إياها لـقد قـال + ال تدعوا
كوفـيد يـتحكّـم بحيـاتكم+. إذهب وقل
ذلك لـ 205آالف أسرة خسـر كلّ منها
شــخـصــاً" بـســبب اجلـائــحـة.وبــعـيـد
قابلـة التلـفزيونيـة قال بايدن خالل ا
مــــشـــاركــــته فـي نـــدوة حــــواريـــة مع
ناخـب نقـلت وقائـعهـا مبـاشرة على
الـــــــهــــــواء شـــــــبـــــــكــــــة "إن بـي سي"
التلفزيونيـة "أنا بصراحة لم أتفاجأ"
مـن إعالن تــــرامب لــــيل اخلــــمـــيس-
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) أ ف ب) - { بشـكـيك (قـرغيـزسـتان)
أكد رئيس قـرغيـزستـان امس الثالثاء
أنه ال يـزال يـسـيــطـر عـلى الـوضع في
البالد بعد ليلة من أعمال العنف التي
تلت االنتخـابات حيث قام مـتظاهرون
باجـتـياح مـقـر احلكـومـة واإلفراج عن
الـرئـيس الـسـابق.وقـالت الـرئـاسـة إن
سورونباي جـينبـيكوف "يسـيطر على
الـوضع وعـبـر عن ثـقـته بـان األحـزاب
الـسـيـاسـيـة ســتـضع مـصـلـحـة الـبالد
فـــوق مـــصـــاحلـــهـــا اخلـــاصـــة".وأدت
ثـيـرة لـلـجـدل لالنـتـخـابات الـنـتائـج ا
الــتـشــريــعــيــة الــتي جــرت االحـد الى
نـزول آالف االشــخـاص من مــعـارضي
السلطة الى شوارع الـعاصمة بشكيك
ثم الى مــواجــهـات لــيال مع الــشــرطـة
أدت الى ســقــوط  120جــريــحــا عــلى
األقل.وفجـر الثالثـاء دخل مـتظـاهرون
الى مقر السـلطة في بشـكيك وأفرجوا
عن مــنـافـس جـيــنــبـيــكــوف الــرئـيس
ـاظ بك أتــامــبــايــيف الـذي الــسـابـق أ

يقضي عقوبة سجن ل 11عاما.
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وقـال رئـيس قـرغـيـزسـتـان "لـقـد أمرت
قـوات األمن بـعــدم إطالق الـنـار وعـدم
إراقــــة الـــــدمــــاء" مــــضـــــيــــفــــا أن "كل
ــــنـع تــــفـــــاقم االجـــــراءات اتــــخـــــذت 
الوضع".وأعـلن أيـضا أنه اقـتـرح على
ركـزية "أن تدقق اللجـنة االنتـخابـية ا
بــكل االنــتــهــاكــات واذا لــزم االمــر ان
تلـغي نتـائج االنتـخابـات" التـشريـعية
الــتـي فــازت فـــيــهـــا أحــزاب مـــوالــيــة
ــتـــظـــاهــرون وفي لـــلــرئـــيس.وكـــان ا
تصعـيد الحتـجاجاتـهم اقتحـموا مقرّ
جلنـة األمن القـومي في بـشكـيك حيث
ـــاظ بك يـــقـــبع الـــرئـــيـس الـــســـابق أ

أتـــــامـــــبـــــايــــيـف وقـــــامــــوا بـــــاطالق
ســـراحه.وقـــال عـــادل تـــوردوكـــيــوف
الـنــاشط واحلــلــيف ألتـامــبــايـيف إنّ
ـتـظـاهـرين أطــلـقـوا سـراح الـرئـيس ا
الـسـابق "من دون الــلـجـوء إلى الـقـوة
أو استخـدام أية أسـلحة" مـشيراً إلى
ـكــلـفـة بـحــراسـة مـقـرّ أنّ الـعـنــاصـر ا
جلـــنـــة األمن الـــقـــومي لـم يـــبــدوا أي
ــتـظــاهـرين مـقــاومـة أمــام مـحــاولـة ا
.وأتى اقــتــحـام ــقــرّ االســتـيـالء عـلى ا
بنى في أعقاب إصابة  120شخصاً ا

عـلى األقل نــصـفــهم من قـوات األمن
بـــــجــــــروح في صــــــدامـــــات دارت في
الــعــاصـــمــة بــشــكــيـك بــ الــشــرطــة
ومـتـظــاهـرين كــانـوا يـحـتــجـون عـلى
نـــــــــتــــــــــائـج االنــــــــــتـــــــــخــــــــــابـــــــــات
الـتــشـريــعـيــة.واسـتــخـدمت الــشـرطـة
ـــســيل قــنـــابل صــوتـــيــة ثـم الــغــاز ا
ـتـظـاهـرين لـلـدمـوع لـتـفــريق مـئـات ا
الـذين جتـمّـعـوا في وسط الـعـاصـمـة
وحــاول بـعــضــهم تــســلق ســور مــقـرّ
الـرئــاســة.وكـان اآلالف تــظــاهـروا في

وسط الـــعــاصــمــة تـــنــديــداً بـــنــتــائج
االنتخابات الـتشريعيـة التي فاز فيها
تــنــظــيـمــان ســيــاســيــان قــريـبــان من
ــوالي لــروسـيــا. ويــطـالب الـرئــيس ا
تظاهرون باستقالة الرئيس وإجراء ا
ــــــــانـــــــيـــــــة انـــــــتـــــــخــــــــابـــــــات بـــــــر
جـديــدة.وقـرغــيـزســتـان الـتـي شـهـدت
ثــــــــورتــــــــ في  2005و  2010هـي
اجلـمـهــوريـة الـسـوفــيـاتـيـة الــسـابـقـة
الــوحــيــدة في آســيـا الــوســطى الــتي
تنعم ببعض من التعـدّدية السياسية

لـكنّ الـبالد تـهـزّهـا بـاسـتـمـرار أزمـات
ســيــاســيــة. واســتــولى مــتــظــاهــرون
منـاهضون لـلحـكومـة القرغـيزيـة فجر
الـــثالثـــاء عـــلى مـــقـــرّ الـــســـلــطـــة في
الـعــاصـمــة بـشــكـيـك وأطـلــقـوا سـراح
اظ بك أتـامباييف الرئيس الـسابق أ
في تصعيـد الحتجاجاتـهم على نتائج
االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة الـتي جـرت
األحــــــد فـي هــــــذه اجلــــــمــــــهــــــوريـــــة
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة في آســيــا

الوسطى.
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وأظــهــرت مــشــاهــد بــثّــتــهــا اخلــدمـة
الـقــرغـيــزيـة الـتــابـعــة إلذاعـة "أوروبـا
احلرّة" مـتظـاهرين يـتجـوّلون في مـقرّ
السلـطة الرئيـسي في البالد في ح
أكّدت وسـائل إعالم مـحـليّـة عـديدة أنّ
بنى.وقال تظاهرين استولوا على ا ا
ــتـظـاهــرين الـذيـن شـاركـوا في أحـد ا
ـبـنى لـوكـالـة فـرانس بـرس اقـتـحـام ا
طـالـبـاً عـدم نـشـر اسـمه إنّه شـارك مع
حوالى ألفي مـتظاهـر آخر في حتطيم
بـنى الضخم بوابة الـبيت األبـيض ا
ـــــان الــــــذي يـــــضـمّ مـــــقـــــرّي الــــــبـــــر
والرئـاسة.وأضـاف "ما من أحـد حاول
ـــبــنـى عــنـــدمــا اقـــتـــحــمه حـــمــايـــة ا
احلـشـد".وتـابع "لـقـد وقـفـنـا وأنـشـدنـا
ـبـنى من الـنـشـيـد الـوطـني ودخـلـنـا ا
قرّ دون أية مقـاومة" مشيـراً إلى أنّ ا
" ما كان خاليـاً إال من "موظف تـقني
لـبــثـوا أن غـادروه.وبــعـد اسـتــيالئـهم
عـــــلى "الـــــبـــــيت األبـــــيـض" اقــــتـــــحم
تـظـاهرون مـقـرّ جلنـة األمن الـقومي ا
في بــشــكــيـك حــيث زنــزانــة الــرئــيس
ـاظ بك أتــامــبــايــيف الـذي الــسـابـق أ
تـظاهرون سراحـه بحسب ما أطلق ا

أعلن أحدهم.وقـال عادل تـوردوكيوف
الـنــاشط واحلــلــيف ألتـامــبــايـيف إنّ
ـتـظـاهـرين أطــلـقـوا سـراح الـرئـيس ا
الـسـابق "من دون الــلـجـوء إلى الـقـوة
أو استخـدام أية أسـلحة" مـشيراً إلى
ـوجلــة حــراسـة مــقـرّ أنّ الــعـنــاصــر ا
جلـــنـــة األمن الـــقـــومي لـم يـــبــدوا أي
ــتـظــاهـرين مـقــاومـة أمــام مـحــاولـة ا
.وأتى اقــتــحـام ــقــرّ االســتـيـالء عـلى ا
بنى في أعقاب إصابة  120شخصاً ا
عـلى األقـل نـصــفـهـم من قـوات األمن
بــــــجـــــروح فـي صـــــدامــــــات دارت في
الــعـــاصــمــة بـــشــكــيك بـــ الــشــرطــة
ومـتــظـاهـريـن كـانـوا يــحـتــجـون عـلى
نـتائج االنـتـخـابـات الـتشـريـعـيـة التي
جـــرت االحـــد بـــحـــسب الـــســـلـــطــات
الــصـــحــيــة فـي الــبالد.واســـتــخــدمت
الــشــرطــة قــنــابل صــوتــيــة ثم الــغــاز
ـــســـيل لـــلـــدمــوع لـــتـــفـــريق مـــئــات ا
تـظـاهرين الـذين جتـمّـعوا في وسط ا
الـعــاصـمــة وحــاول بـعــضـهم تــسـلق
ســـور مـــقــــرّ الـــرئـــاســـة.وكـــان اآلالف
تظـاهـروا في وسط العـاصـمة تـنـديداً
بنـتائج االنـتخـابات الـتشـريعيـة التي
فاز فـيها تـنظـيمـان سياسـيان قـريبان
من الــرئــيس ســورون جــيــنــبــيــكــوف
ـتظـاهرون والي لـروسيـا.ويـطالب ا ا
بـــاســتـــقــالـــة الــرئـــيس ســورونـــبــاي
جــيــنـــبــيــكــوف وإجـــراء انــتــخــابــات
ـانـيـة جـديـدة.وقـرغـيزسـتـان الـتي بـر
شــهـــدت ثـــورتــ في  2005و 2010
هي اجلمهـورية السـوفياتـية السـابقة
الــوحــيــدة في آســيـا الــوســطى الــتي
تنعم ببعض من التعـدّدية السياسية
لـكنّ الـبالد تـهـزّهـا بـاسـتـمـرار أزمـات

سياسية.

اجلـــمــعــة أنّه مــصـــاب بــالــفــيــروس
وأضـاف بـايـدين "االن وقـد بات لـديه
الـوقت الرسـال تـغريـدات انـتـخـابـية
سـاطـلب مـنه هـذا االمـر: استـمع الى
اخلــبــراء الـعــلــمـيــ وســانـد وضع
الكمامات".وعن الوباء أضاف بايدن
"آمل أال يــغــادر أحــد مــعـتــقــداً أنــهـا
لــيـــست مـــشــكـــلــة. إنّـــهــا مـــشــكـــلــة
خــطـيــرة".وعـلى مــدى أشـهــر عـديـدة
سـخر تـرامب وفـريـقه االنـتـخابي من
ـرشّح االحـتـيـاطــات الـتي اتّـخـذهـا ا
وقراطي متّهم نائب الرئيس الد
الــسـابق بــأنّه يـحــاول االخـتــبـاء من
خالل جتـنّب الـنـاخـبـ وذلك بـسبب
احـترامه الـصـارم لـلتـدابـيـر الواجب
اتّــبــاعــهــا لــلــوقــايــة من الــفــيــروس
واللتـزامه إجـراءات احلجـر الـصحّي
الـــــــــــــتـي فــــــــــــرضــت فـي واليــــــــــــتـه
ديالوير.وبـعد منـاظرة أولى سـادتها
الفوضى في  29أيلول/سبـتمبر من
قـرّر أن يتـواجه ترامب وبـايدن في ا

مـنـاظـرة ثـانـيـة في  15تشـرين األول
في مـيــامي. وعـلى الــرّغم من إصـابـة
تــــرامب بــــكــــورونــــا فــــقــــد أكّــــد كال
ــشـاركـة في ـرشّــحـ عــزمه عـلى ا ا
ـــنــظّــمــون ـــنــاظــرة إذا مـــا أبــقى ا ا
عـليـهـا. ونـشرت صـحـيـفة الـغـارديان
الــبــريـطــانــيـة مــقــاال لـنــســرين مـالك
ـستفـاد من إصابة بعنـوان (الدرس ا
تــرامب بــكـورونــا... كل األكــاذيب في

كن أن تمنع الواقع). العالم ال 
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قــالت فـيه (إذا كــانت األيـام الــقـلــيـلـة
اضية في السياسة األمريكية عمال ا
رء دراميا أو مـسرحـية فقـد يعتـقد ا
أن حــبـــكـــتـــهــا ال تُـــصـــدق. جتــتـــمع
مـجـمـوعــة من الـشـخـصـيـات ضـاربـة
عـــرض احلــائط بــالـــرغــبــة األخــيــرة
لـقــاضـيــة بــاحملـكــمــة الـعــلــيـا بــعـدم
تـــرشــــيح خــــلـــيـــفــــة لـــهــــا إال بـــعـــد
االنتخابات الرئاسيـة. بعد أيام قليلة
من وفــاتــهـا اجــتـمــعــوا في حـديــقـة

تطورا مفاجئا. ثبتت إصابة الرئيس
تــرامب وســبــعــة آخــرون من دائــرته
عــــلـى األقل بـــــفــــيـــــروس كــــورونــــا.
ويــواصل مـــوظــفــو الــبــيت األبــيض
ـقـربون من دونـالـد ترامب اآلخرون ا
اإلبـالغ عن إصـــابــــتـــهم بــــكـــورونـــا.
وتقـول الكـاتـبة إن الـوباء الـذي هون
ترامب من شـأنه قد وصل أخـيرا إلى
أقـــوى رجل فـي الــعـــالـم). وتــضـــيف
(أنــنــا لــســنــا مــعـتــاديـن عـلـى تـلــقي
تــرامب أي لــوم عـــلى أفــعــاله. كــانت
رئــاســته حـــتى اآلن دراســة في غض
الـــــــطـــــــرف - مـن جـــــــانـب احلـــــــزب
اجلمـهـوري وأنصـاره - جتاه أي من
أفعاله حـتى وإن كانت غيـر أخالقية
أو غيـر نزيـهـة أو غيـر كفـؤة أو حتى
غـيـر قـانونـيـة). وتـقـول إن (هـنـاك ما
يـشـبه الـقـصص الـتوراتـي في مرض
ترامب فالفرعـون الذي اعتقد أنه إله
وتـبـاهى بـإفالته من الـعـقـاب عـوقب

بالوباء).

ستشفى إلى البيت األبيض  W∫ الرئيس األمريكي دونالد ترامب ينزع كمامته لدى عودته من ا UL
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الـورود بالـبـيت األبـيض. يتـحـادثون
بشكل حمـيمي يقتـربون من بعضهم
الــبــعض لــلـهــمس وتــبــادل األسـرار.
البعض اآلخر ال يتوانى في الترحاب
بـــالــــقـــبـالت واألحـــضــــان). لم يــــكن
اإلحسـاس في تلـك اجللـسة حـسبـما
تقول الكاتبة أن (احلضور اجتمعوا
حلدث سياسي بل احتفال باالنتصار
اخلالص). وتقول الكاتبة ان (أعضاء
ـقربة من دونـالد ترامب من الدائرة ا
الـتـقـوا لـتـكر مـرشـحـته لـلـمـحـكـمة
ي كـوني بـاريت بـبـهـجة الـعـلـيـا إ
تــخـلــو من أي إحــســاس من اخلـوف
ساءلة أو من أي شـعور بالذنب من ا
األخالقي لــتـجـاهـل الـرغـبــة األخـيـرة
لقاضية جليلة). وتقول إنه (بعد أيام
من وفاة قاضيـة احملكمة الـعليا روث
بــادر غــيـنــسـبــيــرغ اجـتــمــعت دائـرة
ــقــربـــة لــتــبـــادل الــتــهــاني تــرامب ا
باخـتيـار مرشـحة خلالفـتهـا). وتقول
الـكــاتـبـة إن (حــبـكـة الــدرامـا شـهـدت
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أسـفي عـلى الـشـهــادات الـعـلـيـا  الـتي تـمـنـح حلـامـلـيـهـا عـلى غـيـر
استـحـقاق ..أسـفي عـلى شهـادات مـزورة اشـتريت بـثـمن بخس ..
فهـا هم هؤالء يـبدون عـلى حقـيـقتـهم ال يجـيدون حـتى قواعـد اللـغة
ـنـطق ..إنـهـا لـكـارثـة أن يـتـبـوأ هـؤالء مـواقع وال اصـول الـكالم  وا
مهمة في الدولة لـيسيئوا اإلساءة البـالغة إلى العلم ; هم على جهل
في ابــجـديــات الـثــقــافـة ; واحلــوار مـعــهم يــكـشف مــدى ضـحــالـة
افكـارهم وتخـلف عقـولهم في وقت يـجيـدون التـمثـيل على الـغافـل
ـثل األعـلى في االسـتـقـامـة والـنـزاهـة ..هم واجلـاهـلـ عـلى انـهم ا
يبـحثون بل يتـسابقـون على اسم وشهرة : وهـم يناقضـون أنفسهم
كن أن بـانفـسهـم في الكـثيـر من احاديـثهم بـعد أن فـقدوا كل مـا 
يـحتفـظوا به من أصـالة وثـبات مبـدأ وحس وطني وبـعد أن ركـبتهم
مـوجـة من االنـحـرافـات الـفـكـريـة والـعـقـائـديـة..لـقـد ورثـوا اخلـرافـة
ـراحل الدراسية فـإنهم يبقون فصـدقتها عقـولهم ; ومهمـا تخطوا ا
فاتـيح صدئة ورموها ا ورثوه من أفـكار..أغلقوا عـقولهم  أسرى 
كن الوثوق بهم وهم يـتالعبون بااللفاظ في أعماق البحـر  ..كيف 
 يـريـدون أن يخـدعـوا بـهـا  من يحـيـطـون بـهم ! غيـر أن لـعـبـتهم لن
يـطول بـهـا العـهـد  وهم يكـشـفون أوراقـهم ولم تـعـد تنـطـلي لعـبـتهم

أمام من عرف حقيقتهم . 
 آسـفي مـرة أخـرى عـلى من يـحـمل شـهادة عـلـيـا وهـو غـيـر جـدير

بلقبها.  
حديثي هـذا مع البعض أما الـبعض اآلخر فلهم
ا يحـملونه من فـكر حر ورؤيـة ناضجة ثقـلهم 
ـيـز ...الـذين يـفـتخـر بـهم الـوطـن ويرى وقـلم 

فيهم رموزا للنهضة والتقدم .
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ـاسـنـجـر وكـان غـاضـبـا   قـبل فـتـرة اتـصل بي صـديق عـن طـريق ا
وحاولت تهدئـته قدر اإلمكان واالسـتفهام مـنه عن سبب غضبه هذا 
وبـعدهـا طلب رقم هـاتفي اجلـديد لـيتـصل مبـاشرة فـأخبـرته انه ليس
ـهم أرسلـت له األرقام ة نـفـسـهـا . ا لـدي رقم جـديـد وارقـامي الـقـد
ليـتـصل بي بـعـدهـا ولـيـسألـني عن رقـمي االخـر الـذي يـنـتـهي بـالرقم
ـكنني ( ? (64فأجـبته قائال ان هـذا الرقم معـلق من قبل الـشركة و
فــتح تـعــلـيـقـه قـريـبــا  فـضـحـك وقـال لي (اخـبــار احلـجــيـة شـلــونـهـا
اخــبـارهــا ) فـظــنـنـت انه يـســأل عن والــدتي فـأجــبـتـه ( احلـمــد لـله )
وضــحك مـرة أخـرى وقــال لي ( اسـالك عن احلــجـيـة الــلي تـرد عـلى
رقـمك) فـقلت (أي حـجـية )  وبـعـد اخذ ورد ابـلغـني انه هـو والـكثـير
من األصدقاء يتصلون على رقمي هذا وترد عليهم ( احلجية ) وتارة
وتارة تقول انها سكرتيرته اخلاصة تبلغهم ان الدكتور اغلق عيـادته 
 ومـرة تقـول انـها ال تـعرف الـدكـتور  ومـرات أخرى تـقـول لهم انـها
والـدتـي واني خـرجت وتـركت هـاتـفي عـنـدهـا وهـكـذا جتـد عـذرا لـكل

صديق يتصل على رقمي ال (. (64
واسـتـغــربت من هـذا الـكالم وقــلت له كـيف ذلـك وعـنـد تـعــلـيق خـطي
بـادرت الى االتــصـال بـال ( الـشـركـة ) وفي كل اتـصـال كـنت اسـمع
ردا اليـا ان رقمي معـلق من قبل ( الـشركة) فـقمت بـوقتهـا بإخراج (
الـسـيم كـارت ) من الـهاتف واحـتـفـظت به في مـكـان امن  وبـعد ذلك
ابـلغـني صديق اخـر عبـر الفـيس بوك انه احـرج كثـيرا عـندمـا اتصل
على رقـمي وردت علـيه ( احلجيـة أيضـا ) وتكرر ذلك مـرارا وتكرارا
مع الـكـثـيـر من أصـدقـائي كــمـا اسـلـفت سـابـقـا  وعـلى اثـرهـا قـمت
باالتصال بالكثير من االصدقاء من ارقامي االخرى وتنبيههم لكي ال

ا وقع فيه اصدقائي االخرين . يقعوا 
وبـعـد احلـيـرة والـتـردد قـررت االتـصـال عـلى رقـمي ال ( (64وجرى

االتصال وكاالتي :
الـو ... مـرحـبـا حـجـيـة .... اهال ابــني ..... حـجـيـة هـذا الـرقم رقـمي
ه ...... انت الدكـتور ...... نعم حـجية انـا هو .... فقـالت ( والله يا 
اشــتـغـلــتك سـكــرتـيـرة و 24ســاعـة جـمــاعـتك واصــدقـائك يـتــصـلـون
ويحـققون ويـايه ب بخصـوص الرقم  واني ما اعـرف اجاوبهم ......
حـجـيـة شـلون اسـتـحـصـلتـي على خـطي ..... عـيـوني انـته اكـو واحد
عـنـده محل تـلـفونـات بـراس شارعـنـا .... أي حجـية ..... واحـتـاجيت
خط جـديـد من هـاي الـشــركـة  واخـذتـني بـنــتي نـشـتـري سـيم كـارت
جديـد وشافته بـنتي وكالت هـذا خوش رقم وينـحفظ بسـرعة واخذناه
ودفـعنا مـبلغ وانـطيـته مستـمسـكاتي وكـتبلـي عقد ابـو الورقـة احلمرة
وكالي جيبي اصبعج وابصمي هنا وكال باجر يشتغل اخلط  وثاني
يـوم اشتـغل اخلط وياريـته ما اشـتـغل ...... ليش حـجيـة.....اشتـغلت
التـلفـونات عـليه لـيل ونهـار ...... زين شلـون أبو احملل يـبيع خط وهو
ـه اني شـمـعـرفـنـي .... هم حـقج حـجـيـة ...... مــلـكي ..... والـله يـا 
صـدك دكـتـور انت دكـتور مـالـيش الن اني بـيه قـلب وسـكـر ومـفاصل
وامراض الـدنيـا كلهـا بيه فيـاريت تدلـيني على عـيادتك وتـقللي بـسعر
الـكــشـفـيــة .... بس اني أسـتـاذ بــاجلـامــعـة مـو طــبـيب ...... انت مـو
يـسـموك دكـتـور .... أي حجـيـة بس اني ..... شدعـوة مـتنـطي عـنوان
عـيـادتـك مـتـريـد تــسـوي اجـر وثـواب  وبــعـد حـوار مـطــول لم تـقـتـنع

لكية !!!! احلجية وشكرتها وانتهى اتصالي باحلجية وضاعت ا
ومن اجلـديـر بالـذكـر ان هذا الـرقم كـنت قـد حصـلت عـلـيه في احدى
ـؤتـمرات الـعلـميـة الـتي اقامـتهـا كـليـتنـا برعـايـة العـديد من اجلـهات ا
سـتمـسكات و عـمل عقد الداعـمة ومنـها هـذه ( الشركـة ) وقدمت ا
فروض يبقى هذا الرقم ملكية باسـمي  وقانونا وحسب هذا العـقد ا
ــاتي يــصـبح من حق ــالك الـوحــيـد لـه حـتى بــعـد  من حـقـي وانـا ا
الورثـة وتتـفاوض ( الشـركة) معـهم لشـرائه بعقـد أيضـا ومن ثم بيعه

مرة أخرى . 
ولكن ان تترك خطك لفترة ما ويعلق وبعد فترة تتفاجأ انه قد  بيعه
من قبل الشركـة لشخص اخر فهـذا قمة الفساد واالسـتهتار من قبل
هـذه ( الشـركة )  هل تـعرفـون ان الكثـير الـكثـير من جـرائم اخلداع
واالحـتـيـال وبـعض عــصـابـات اخلـطف والـقـتـل كـانت تـسـتـخـدم هـذه
لـوك سابقا وبـعد االنتهاء من الطريقـة وذلك بشرائهـا خلط معطل و
ـالك االصـلي للـسـيم كـارت  هل هـنالك ـة تـلفق الـتـهم بـحق ا اجلـر

مهزلة اكثر من ذلك .
انـا والـكثـير مـنكـم سافـرنا الى مـخـتلف الـبلـدان وخـصوصـا البـلدان
الـعـربيـة وعـنـدما كـنـا نريـد شـراء خط هـاتف يقـوم الـعامـلـون في هذا
اجملـال بـالـشـرح لـنـا مـطـوال عن مـيـزة كل خط وكل شـركـة من نـاحـية
ميزات الوحـدات اجملانيـة وسرعة الـنت   و الكثـير الكـثير من هـذه ا
التي جتعـلنا في حـيرة من امرنـا .... واالهم من ذلك يسألـني العامل
ـدة ـثــال سـأبـقى  عن مـدة بـقــائي في بـلـدهـم ( فـأقـول عـلى ســبـيل ا
دة شهرين ويعتبر العقد شهر) ويسجل في العقد (يعمل الترخيص 
ـدة باالتـفاق مع الـسائح لـكي يتـمكن دة ) ويـحدد ا الغـيا بـعد هـذه ا
نـعك شهرا إضـافيا بـعد مغادرتي ومن من بيعـه لسائح اخر ولـكنه 
ثم يـقـوم بـبـيعه مـرة ثـانـية ..... هـذه الـشـركـات التي حتـتـرم االنـسان
وتـعـمل عـلى ارضـائه بشـتى الـطـرق .   ولـيس الشـركـات الـتي تـعمل
عـنـدنـا .... فـهي شـركـات ذات خـدمـة سـيـئـة ورديـئـة وال تـفـكـر سوى
بـاألرباح وامـتـصاص دمـاء الـعراقـي مـن الشـمال
الى اجلـنوب . وهـذا وجه اخـر من أوجه الـفـساد

اليوم في عراق احلضارات !!!
ي {  اعالمي واكاد

b¹b'« X¹uJ « dO √ tł«uð W¹œUB² ≈Ë WOÝUOÝ  U¹b%

U¼dš¬ W×zU'« qþ w  jHM « —UFÝ√ ÷UH ½≈Ë  UHK*« ‰Ë√ lO³D² «

{ الــكـويت (أ ف ب) - مـن الـتــطــبـيع
ـــوازنــة بـــ إيــران مع إســـرائــيل وا
والـسعـوديـة إلى اخـتـيار ولي لـلـعـهد
وإدارة أزمــــــة فـــــايـــــروس كـــــورونـــــا
وانخفاض أسعار النفط يواجه أمير
الــــكــــويـت اجلــــديـــد ســــلــــســــلــــة من
التـحـديات.أدى الـشـيخ نواف األحـمد
الـصـباح ( 83عـاما) األربـعـاء الـيـم
الـــدســـتــــوريـــة أمـــام مـــجـــلس األمـــة
الـكويـتي لـيـصـبح أميـرا لـلـبالد بـعد
وفاة الـشـيخ صبـاح األحـمد الـصـباح
ـــــتــــــحـــــدة عن 91 فـي الـــــواليــــــات ا
عامـا.وفي خطـابه أمـام مجـلس األمة
قــال الــشــيـخ نــواف "يــواجه وطــنــنــا
حتــــديــــات خــــطـــيــــرة ال ســــبــــيل من
جتــاوزهـا إال بــوحــدة الــصف".ويـرى
اخلبـيـر الـدستـوري وأسـتاذ الـقـانون
الــعــام في جــامــعــة الــكــويت مــحــمـد
الـــفــيـــلي أن الــشـــيخ نـــواف األحــمــد
يـتــمـتع بــقـبـول شــعـبي فـي الـكـويت.
ويضيف متحدثا لوكالة فرانس برس
"الصورة النمطية عنه هي أنه انسان
هاد ودمث اخللق لكنه يستطيع في
ـنـاسـبـة أن يـتـخـذ قـرارات الـلـحـظـة ا
حازمة".بينما رأى محللون آخرون أن

كانة األمير األمير اجلديد ال يحظى 
الراحل الذي كـان ينـظر إليه بـاحترام
كــوسـيط إقــلــيـمـي.وقـالت تــشــيـنــزيـا
ـتخصـصة بشؤون بيانـكو البـاحثة ا
الــشــرق األوسط فـي مــعــهــد اجملــلس
األوروبي لـــلــعالقـــات اخلــارجـــيــة إن
األمـــيــر اجلـــديــد "مـــتــقـــدم في الــسن

(..)وليس في صحة جيدة. ثانيا كان
انخـراطه محـدودا لـلغـاية في احلـياة
الــعــامـة فـي الـكــويت ولـم يـنــجح في
بناء شبكـة سياسيـة قوية في مجلس
األمـة".بـينـمـا أكـدت كـريـسـتـ ديوان
من مـعـهـد دول اخلــلـيج الـعـربـيـة في
واشـنـطن إن األمـيـر الـراحل "سـيـترك

شعـوراً باخلـسارة نـظراً لـدور صباح
األحمـد البـارز كدبـلوماسـي وكوسيط
إقــلــيــمي وكــشــخــصــيــة جـامــعــة في
الـداخل".وأضــافت "كـان الــكـويــتـيـون
يكـنـون له التـقـدير لـقدرتـه على إبـقاء
اإلمارة خـارج النـزاعات والـتنـافسات
اإلقــلـــيــمــيــة".وبــالــنــســبــة لــلــمــحــلل
الـسـيـاسي الـكـويـتي إبـراهـيم دشـتي
فـإن من أبـرز الـتـحـديات الـتي تـواجه
األمــيـر اجلــديــد هي الـضــغــوط الـتي
تحدة على تمارس من قبل الواليات ا
بالده من أجل الـتـطـبيـع مع إسـرائيل

مثلما فعلت اإلمارات والبحرين.
ÂöÝ WO UHð«

وأكــــد "واضـح أن تــــوجه (الــــرئــــيس
األمــيـــركي دونـــالــد) تـــرامب هــو دفع
الكويت للتوقـيع على اتفاقية السالم.
واحلــكــومــة الــقــادمــة قــد تــتــجه إلى
الــتــطـبــيع لــكــنـهــا ســتـواجـه بـرفض
شــعـــبي".وتـــشــيـــر ديــوان إلى أنه "ال
يــوجــد أي مـــؤشــر عــلى أن الــقــيــادة
ستقـبليـة سترغب في تغـيير موقف ا
الكويت".والتطبيع مع إسرائيل أمر ال
يــحـــظى بــشــعــبـــيــة لــدى اجلــمــهــور
الــكــويــتي . وتــتــمــتّع دولــة الــكــويت

بـحـيـاة سـيــاسـيـة نـشـطـة الى حـد مـا
تختلف مع الـدول اخلليـجية النـفطية
ان منتخب يتمتع االخرى. ولديها بر
بصالحـيات تـشـريعـية.وتـشيـر ديوان
إلى أن "التركـيز سيـكون على اجلـبهة
الــداخــلـيــة وال عــلى إجــمــاع لــواليـة

العهد".
وتوضح بـيـانكـو تـعقـيـد اختـيار ولي
لـلـعـهـد. وبــحـسب الـدسـتـور الـصـادر
ــلك عــامــا عـام  1962فــإن األمــيـــر 
كامال لـتـسمـيـة ولي العـهـد ويجب أن
يـــــصــــــادق مــــــجــــــلس األمــــــة عــــــلى
خيـاره.وفي السـنـوات األخيـرة طفت
على السطح خالفات بـ أفراد عائلة
الــصـــبــاح احلــاكــمـــة بــ اتــهــامــات
بالفساد ومؤامرات سياسية.ومن ب
رشحـة لتـولي والية الـعهد األسمـاء ا
جنل الــشــيـخ صــبــاح ونــائب رئــيس
الوزراء السـابق الشيخ نـاصر صباح
األحــمــد الــصـبــاح وهــو شــخــصــيـة
مـعـروفــة في الـكـويت. وهــنـاك أيـضـا
نـائب رئــيس الـوزراء الـســابق أحـمـد
الـــفــهـــد الـــصــبـــاح ورئـــيس الــوزراء
وتؤكـد بيـانكو السابق نـاصر احملـمد
أن "الــــتـــنــــافـس الـــذي يــــجـــري وراء

الـــكـــوالــيـس قــد يـــؤثـــر عــلـى مــوقف
الـكـويت فـيـمـا يـتـعـلق بـالـعالقـات مع
إيران والـعراق بـاإلضافـة إلى قدرتـها
لـلـتـوسط في األزمــة مع قـطـر".وفـيـمـا
يتعلق بسياسة التوازن الكويتية ب
الــسـعــوديـة وإيــران يـشــيـر اخلــبـيـر
الــكـويــتي مــحـمــد الــفـيــلي إلى أنــهـا
مــــــــبــــــــنــــــــيـــــــة عــــــــلـى "حــــــــقــــــــائق
ـنطقي جغـرافية".ويـضيف "من غـير ا
ان نـدخـل في صـراع جملــرد ان هــنـاك
تغـيراً في تـوجـهات احلـكم".وداخلـيا
سـيــتـركــز الـنــقـاش الــسـيــاسي الـذي
يـــتـــخــلـــله في الـــعـــادة خالفـــات بــ
احلــــكـــومــــة ومـــجــــلس األمــــة عـــلى
مــواجـهــة كــوفــيـد-.19وفي حــزيـران
ـاضي قــال رئــيس الـوزراء الــشـيخ ا
صباح اخلـالد الصـباح إنّ الكـويتي
ئة فـقط من إجمالي ثّلون  30في ا
الـســكـان الــبــالغ عـددهم  4,8مـلــيـون
ـثـالي نـسـمــة مـعـتـبــرا أنّ "الـوضع ا
للـتـركيـبـة السـكـانيـة أن تـشكـل نسـبة
ـئة".وتـواجه البالد الكـويتـي  70با
الـتي تـنـتج يـومـيـا نـحـو  2,2مـلـيون
بــرمـيل من الــنــفط أيـضــا عــجـزا في

يزانية. ا 51∫ الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح يؤدي اليم الدستورية



الـلـقاحـات احلـصانـة الـقانـونـية
حـــتـى عـــنـــدمــــا يـــنـــتـج الـــوهن

والوفاة من اللقاحات.
WO³½Uł —UŁ«

أســــــوأ جــــــزء هــــــو أن أيــــــا من
مُــصـنّــعي الــلـقــاحــات هـؤالء لن
يواجه إجراءات قانـونية بسبب
اآلثـار اجلـانـبـية الـتـي تـسـبـبـها
ـــتــســرعـــة. أعــلن الــلــقـــاحــات ا
مسؤول تـنفيذي كبـير في شركة
AstraZeneca بـــــــالــــــفــــــعل أن
شركته مـحصنـة ضد اإلجراءات
الـقـانـونـيـة من اآلثـار اجلـانـبـيـة

الـــــــــــــــــتـي
تــســبّـبــهـا
الـلـقـاحات
اجلديدة.
بــالـنــسـبـة
لـــــلـــــقـــــاح
شـــــــركـــــــة
Modern
a تـــظـــهـــر
الــتــجـارب
السـريـرية
بالـفعل أن
 80
ـائة من با
مــــتـــــلــــقي
الــــلــــقــــاح
أظـــــهــــروا
أعــــراضًــــا

بعد احلـقن  لكن هذا الـعلم غير
ذي صــلـــة ألن هــذه الــلـــقــاحــات
مـــخـــصـــصـــة لالســـتـــخـــدام في
ــــــرض ال حــــــاالت الــــــطــــــوار 
يــفـتـرض أن يـعــيش بـعـده أحـد!
عالوة على ذلك  ستوافق إدارة
الـــغــــذاء والـــدواء األمـــريــــكـــيـــة
ـا (FDA)  عــلى الـلــقـاحــات طـا
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ـــمــــولـــة من دافـــعي األنـــظـــمـــة ا
الـــضــــرائب لــــشـــركــــات األدويـــة
بإحلاق الـضرر باألفراد  كل ذلك

من أجل "الصالح العام"
ليـس فقط صـانعي الـلقـاحات هم
الــفــاســدون في جــوهــرهم  فــإن
ـؤسـسات اإلجـرامـية تـديـر هذه ا
ــة. إن قـيــادة كل بــلـد هي اجلــر
ـتــطـلــبـات صـانع الـتـي تـلـتــزم 
الــلـقــاحــات. في عــقـودهــا مع كل
AstraZen- دولة  توافق شركة
 ecaفـقط عـلى تـوفـيـر الـلـقـاحات
اخلـاصـة بهـا إذا كـان قادة الـبـلد

ـلــقـحـ  يـضــمـنـون تــعـويض ا
ــنع أي طــرف مــصـاب من ــا 
الــلــجــوء الــقــانـونـي إذا تــعـرض
ألذى من اللـقاح. تـستـسلم مـعظم
ـطالب  فتتخلص البلدان لهذه ا
من سيادة القانـون وتسمح لعدد
قــلـــيل مـن شــركـــات الـــلــقـــاحــات
اخملــــتـــارة بــــالـــســــيـــطــــرة عـــلى
اإلنسانية  والسيطرة عن طريق
اإلرهــــاب  وتـــــشـــــويه الـــــنــــاس

وقتلهم بإرادتهم
Vac- ابـق عـــــلى اطـالع دائم في

.cines.News
قالة: تشمل مصادر هذه ا

RT.com
Forbes.com

FDA.gov
WashingtonPost.com
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The rule of law is dead:
There will be no legal re-
course for anyone injured
by new covid-19 vaccines

by: Lance D Johnson
Natural News- Wednes-

day, August 05, 2020

االستـخدام في حـاالت الطوار
 يـــجب أن يـــكــون هـــنـــاك دلــيل
ادة البـيولـوجية كاف عـلى أن ا
ضــروريـة لــعالج مــرض "مـوهن
ــراضـة بـشــدة" الــذي يـســبب "ا
ــشـكـلـة الـتي ال رجـعــة فـيـهـا". ا
هـي أن الــــلــــقـــــاحــــات لـــــيــــست
عالجــــات. فــــهي مــــجــــرد وعــــد
بــــاحلــــمـــــايــــة ضـــــد الــــعــــدوى
احملــتــمــلــة. من أجل احلــصــول
عـلى إذن االسـتـخـدام في حاالت
الـــطــــوار  يـــجب أن يـــقـــتـــنع
اجلــمـــيع بــأنــهـم مــصــابــون أو
مـــعـــرضـــون خلــــطـــر اإلصـــابـــة
ــــــيت فـي جــــــمــــــيع ــــــرض 

األوقات
هـــــــذا هــــــــو الـــــــســــــــبـب في أن
بــروتـوكــوالت الــعالج الـفــعــالـة
تخـضع للرقـابة عـلى اإلنترنت 
ـــاذا يــــتم تــــهـــديــــد األطـــبـــاء و
ــســتــقـــلــ وطــردهـم عــنــدمــا ا
يـــتــــقـــدمــــون بـــقــــصص جنـــاح
الـعالج. يــجب أن يـبـدو الـوضع
قــاتــمـــا قــدر اإلمــكــان. يــجب أن
Co- يكون لدى فيروس كورونا
vid-19 أعــلى مــعــدالت وفــيـات
وأن يُـنــظـر إلـيه عـلى أنه مـرض
"مـوهن شـديـد" ال يـسـتـثـنى مـنه
أحـد ". هذا هـو الـسـبب في عدم
وجــود مــنــاقــشــة حــول تــعــزيـز
ـناعـيـة البـشـرية  االسـتـجابـة ا
اذا هناك ادعاءات مبالغ فيها و
ركزة بتـعبئـة وحدات الـعنايـة ا
ـاذا هـنــاك تـقـاريــر إعالمـيـة  و
مـستـمرة عن "الـنقـاط السـاخنة"
و "ارتــفــاع أعــداد احلــاالت". كل
هــذا جـزء مـن بـيـع لـقــاح كــبــيـر

ويائس.
 تـضــمن احلـكــومـات لـصــانـعي

غضون أربع سنوات"
تـــهــدّد إدارة األغـــذيـــة واألدويــة
FDA بـــــاســـــتـــــخـــــدام شــــروط
االستـخـدام في حاالت الـطوار
لـلـحـصـول عـلى لـقـاحـات خـالـية

سؤولية في السوق. من ا
Δ—UD « Â«b ²Ýô«

ــا زاد الـطــ بـلـة  أن إدارة و
الـغذاء والـدواء األمريـكـية تـعلن
بـالـفـعل أنه من احملـتـمل أن يـتم
نقل لقاحـات كوفيد 19 اجلديدة
إلـى الــســوق بــاســـتــخــدام بــنــد
االسـتـخـدام الـطار فـي "لوائح"
إدارة الــغــذاء والـــدواء. يــســمح
نـصوص عـليه في 21 اإلعفـاء ا
CFR 56.104 (c لــــــــــــدواء أو
لــــقـــاح بــــيـــولــــوجي بــــتـــجـــاوز
ـسبـقة من ـوافقـة ا ـراجعـة وا ا
ـؤسسية ـراجعة ا قبل هـيئات ا
.  تــــخــــصــــيص واحملــــقــــقـــ
اســـتــخـــدام الـــطـــوار لـــعـــقــار
حتــقـيــقي أو مــنــتج بــيــولـوجي
(لـــقــــاح) عـــلـى اإلنـــســــان الـــذي
يـواجه حـالـة مـهــددة لـلـحـيـاة ال
يتوفر فيها عالج قياسي مقبول
وال يـوجــد وقت كـافٍ لـلـحـصـول
ـراجـعـة عـلى مـوافـقـة مــجـلس ا
ؤسسيـة. من أجل حتقيق هذا ا

أن احلـقن فـعـالـة مـثل لـعـبـة قلب
الـعـمـلة (50). هـذا يعـني أنه لن
يعرف أحد مـا إذا كانت فعالة أم

ال
تــخـتـبـر خـمس وعـشـرون شـركـة
أدويـة بـالـفـعل مــنـتـجـاتـهـا عـلى
الــبــشـر وتــتــلـقـى إذنًـا الخــتــبـار
ـاليـــ من اجلــــرعـــات مــــئـــات ا
اإلضافية على السكان في جميع
أنـحـاء الـعـالم. اسـتـفـادت شـركـة
AstraZeneca بــــــالــــــفـــــعـل من
12.6 مــلــيـــار دوالر في األشــهــر
ـاضيـة ولم يـأت اللـقاح الـستـة ا

حـتى أبـسط ثـمـاره أو ضرب في
الــســـوق. عــلـى الــرغم مـن أنــهــا
Astra- مــلـيــئـة بــالــنـقــود  فـإن
Zeneca لن تـكـون مـسـؤولة عن

األضرار الناجمة عن اللقاح.
WOzUC  ÈËUŽœ

ألن مـــصــنــعي الــلـــقــاحــات مــثل
شــــــركــــــة AstraZeneca يـــــــتم
تـــــعـــــويــــضـــــهـم من الـــــدعــــاوى
الـقـــــــــضــائـيـة عـنــدمـا يـتـضـرر
تـسرعة  النـاس من اللقـاحات ا
فإن سـيـــــــادة الـقانـون ميـتة. ال
يــــــهم مــــــا إذا كـــــانـت إصـــــابـــــة
رض أو الـلــــــــقـاح تـســــــــبب ا
الـتـلف الـعـصـبي أو الـنـوبات أو
ـنـاعـة الـذاتـيـة أو اضــطـرابـات ا
ـهـددة ردود الــفـعل الــشـديــدة وا
لـلـحيـاة: صـناع الـلـقاح خـالـيون

ساءلة القـــــــضائية.  من ا
سـتستـمر مـنتـجاتـها في الـتمتع
بالتراخيص وحـصرية السوق 
ــزيـد من الــنـاس ـا ســيـضــر ا

على طول الطريق. 
وتـــقــوم بـــعض الــدول بـــإنــشــاء
صـاب أموال عـامة لـتعـويض ا
من الـــلـــقـــاحـــات. تـــســـمح هـــذه

uKŽ œULŽ 

emadallow@yahoo.com 
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شـــــــــركـــــــــة AstraZeneca هي
واحـــــدة من خــــمـس وعــــشــــرين
شــركـة دوائــيـة تـدخـل في عـقـود
ـسـؤولـيـة لـقـاحـات خـالـيـة من ا
مع احلكـومات في جـميـع أنحاء
الـعــالم. هـذه الــعـقــود الـفــاسـدة
تـمنح صـانع اللـقاحـات حصـانة
قانـونية عـندمـا تؤذي لقـاحاتهم
ـــنـح شـــركــات ـــا  الـــنـــاس  
األدوية سلـطة على احملـاكم. لقد
مــات حــكـم الــقــانــون رســمــيًــا 
حيـث يصـطف مالي الـضحـايا
لــيــتم حــقـــنــهم بــالــتــلــقــيــحــات
التـجريبيـة حيث لن يـكون هناك
مالذ قـــانــونـي ألي أثــر جـــانــبي
لــلــقـاح أو رد فــعـل أو إعــاقـة أو

إصابة أو وفاة.
وقــــال رود دوبــــر  أحــــد كــــبـــار
الــتـنــفـيــذيـ في شــركـة أســتـرا
زيـنـيـكـا  لـرويـتـرز: "في الـعـقود
الــــتـي أبــــرمــــنـــــاهــــا  نـــــطــــلب
ــعــظم تــعــويــضًــا. بــالـــنــســبــة 
ـقبول حتمل هذه البلدان  من ا
اخملـاطـر عـلى أكتـافـهـا ألنـها في
مصـلحـتها الـوطنـية ". وأضاف:
ـكننا "هذا وضع فريـد حيث ال 
كـشـركـة بـبــسـاطـة اخملـاطـرة إذا
أظـهـر الـلـقـاح آثـارًا جـانـبـية في
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تـوسط  في الـعاصـمة ـثلو 6 دول تـطل علـى البـحر األبـيض ا وقع يـوم 2020/9/22 
تـوسط إلى منـظمـة إقلـيمـية. ومن اجلـدير ـصريـة على مـيثـاق حتويل مـنتـدى غاز شـرق ا ا
ـتوسـط  يضم كال من مـصر واألردن وإسـرائـيل واليـونان بالـذكر أن مـنـتدى غـاز شرق ا

وقبرص وإيطاليا.
ـتـوسط  في وقـت أثـار قـيام ـنـخـرطـة في مـيـثـاق غـاز شـرق ا ويـأتي تـوقـيع الـدول الـست ا
تركيا بعمليات تنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل اليونان و قبرص "القلق العميق" لعدة
تحـدة أنها عمليات أطراف تضم مصـر وأميركا واالحتاد األوروبي إذ اعتـبرت الواليات ا
ـنـطـقة" وفـرض االحتـاد األوروبـي عـقوبـات عـلـى أنـقرة "اسـتـفـزازيـة تـثـيـر الـتـوترات فـي ا

 . ستوى ب اجلانب بتعليق أي اجتماعات رفيعة ا
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توسط في العام وكانت إسرائيل أول من عـثر على مخزون للغاز في أعمـاق البحر شرق ا
2009. االمـر الذي غـيـر بشـكل كبـير الـتوازن الـنفـطي في مـنطـقة الـشرق االوسط  نـظرا
نـطقة  فضال" تسـارعة التي تشـهدها دول ا ضطربـة والتغيـرات السياسـية ا لألوضـاع ا
عن مـوقعـها اجلـيوسـتراتـيجي الـذي يؤهـلهـا لتـصديـر الغـاز والنـفط الى االسواق االوربـية
بأسـعار تنافـسية للـدول النفطـية السيمـا الدول اخلليـجية . وقد حتولت إسـرائيل بعد ذلك
من بلـد مسـتورد لـلغـاز الطـبيـعي إلى بلـد مصـدر له فبـعد اعـتمـادها لـسنـوات طويلـة على
صري الـذي حصلت علـيه بأسعار زهـيدة تبادر تل أبـيب اليوم إلى تـصدير الغاز الـغاز ا
ُـحرك إلى دول اجلـوار كـاألردن ومـصـر وسط غضـب شعـبي واضح.. وتـعـتـبر إسـرائـيل ا
ـتـوسط" الـذي وقع في القـاهـرة يوم الرئـيـسي للـتـوصل الى اتـفاقـيـة "منـتـدى غاز الـبـحر ا
ـدى مع دول حـوض الـثالثـاء 2020/9/22 وأبــرمت خالله إتـفـاقـيــات مـخـتـلـفـة طــويـلـة ا
توسط لـتبـ أنهـا الدولة األكـثر أمـناً في قدرتـها عـلى توريـد الغاز. وكـذلك فعـلت مصر ا
توسط بعد اكتشاف حقل غاز بعد دخولهـا الى حلبة التنافس  على الغاز الطبيعي شرق ا

صري عام 2015. "ظهر" ا
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ـتوسط  عبر تحـدة األمريكـية كان لـها دوراً في استكـشاف حقـول غاز شرق ا الـواليات ا
شـركـة " Noble Energy ومـقـرهـا تـكـسـاس أول من أعـلن عـام 2011 عـنـدمـا اعلـنت
اكـتشـاف الـغاز قـبـالة جـزيرة قـبـرص في حقل  " Aphroditeالذي يـقـدر احتـواؤه على
ExxonMobil " 4.5 تـريــلـيـون قــدم مـكـعب مـن الـغـاز الـطــبـيـعـي. كـمـا اعـلــنت شـركـة
االمريـكـيـة وشـركة و Qatar Petroleumعن اكـتـشـافـهـا احـتيـاطـيـا ضـخـمـا من الـغاز
الطـبيعي قبـالة ساحل قـبرص قدر أنه يحـتوي على مـا ب خمسـة وثمانـية تريلـيونات قدم
ـتــحـدة إلى سـاحــة الـصـراع عــلى الـنـفط والــغـاز في شـرق مــكـعب. ان دخـول الــواليـات ا
ـتـوسط يـســتـجـيب أيـضـا العــتـبـارات قـانـونــيـة وسـيـاسـيــة واسـتـراتـيـجــيـة بـعـد أن أقـر ا
نـطقة الكـونغرس األمـريكي في صـيف العام 2019 قـانون “الشـراكة في األمن والـطاقـة 
توسط بهدف دعم التعاون الثالثي ب كل من إسرائيل واليونان وقبرص.   شرق البحر ا
صالح األمريكية االقتصادية واالستراتيجية في هذا القانون يوفر غطاء تشريعيا حلماية ا
تحدة للعب دور أكبر في الصراع على ـتوسط ويفتح الباب أمام الواليات ا شرق البحر ا

نطقة..  الغاز وهو ما يتناقض مع سياسة تخفيف وجودها العسكري في ا
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Consortium وقع لـبنـان في الـعام 2018 اتـفـاقه األول للـتـنقـيب عن الـغـاز مع ائتالف
إيطالي وفـرنسي وروسي. ويقدر احـتياطي الـغاز الطبـيعي ما ب 102 و170 مـليار متر
ـا يـقحـمـها في مكـعب في مـنـطقـة تـعتـبـرها قـبـرص "منـطـقتـهـا االقتـصـادية احلـصـرية" 

صراع مع تركيا التي تسيطر على اجلزء الشمالي من جزيرة قبرص . 
توسط في خضم كل ذلك تتزايـد أهمية اجلغرافيـا السورية في معادلـة الطاقة في شرق ا
تحدة و اسرائيل الحتواء اراضيها وسواحلها على  مخزون غاز كبير وحتاول الواليات ا
استغالل األوضاع في سـوريا من أجل السيطرة على الغاز الـطبيعي في احلقول السورية
وقع شـركة PRITISH PETROLEUM فـان احتـياط  وبـحسب احـصـائيـة عـلمـيـة 
الغـاز في سـوريا يـبلغ 0.3 تـرليـون متـر مكـعب . ولذلك سـعت اسرائـيل دائمـا" لكسب ود
ــورد االكـبـر لـلـغــاز الـطـبـيـعـي ألوروبـا والـتي تـسـيــطـر عـلى مـسـارات روسـيـا االحتـاديـة ا
االوضاع السياسيـة والعسكرية في مساحـات واسعة من اجلغرافيا الـسورية كما تتمركز
ـتـوسط وذلك عـنـدمـا مـنحت اسـاطيـلـهـا الـعسـكـريـة في قـاعـدة طـرسوس الـبـحـريـة شرق ا
اسرائـيل لـروسـيـا حقـوقـا حـصريـة لـتـطويـر وتـسـيـيل الغـاز الـطـبيـعي مـقـابل ذلك اعـلنت
توسط روسيا انها عـلى ا االستعداد لالستثمـار في منشأة غاز مسيل عـائمة في مياه ا
بكـلفـة تصل الى نـحو 5 مـليـارات دوالر عبـر شركـتهـا العـمالقة " Gazprom وحترص
روسـيـا من خالل تـعـاونـهـا مع اسـرائـيل فـي مـجـال استـخـراج وتـصـديـر الـغـاز مـن شرق
ومـة مكانتـها في البـعد اجليوسـياسي. كمـا ان مصلحـتها تـتطلب احلد تـوسط  على د ا

شرق العربي.  من تأثير ونفوذ تركيا في منطقة ا
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ـتـوسط  في خــضم هـذه الـتــطـورات والــصـراعـات في إطــار الـتــنـقـيب عـن الـغـاز شــرق ا
سـارعت تركـيا لـتـحتل مـكانـا" في الـبعـد اجليـوسـياسي في اطـار االستـحـواذ على مـكامن
تـوسط  السيـما وان سـواحلـها اجلـنوبـية تـطل على مـساحات الـغاز الـطبـيعي في شـرق ا
تـوسط  لذلك اعـطت احلكـومة التـركيـة الضوء كـامن احملتـملـة لغاز شـرق ا شاسعـة من ا
ـياه قرب االخـضر لـشركة " Turkish Petroleum في 2009 و2012 للـتنـقيب في ا
سيـطر عليه من تركيـا. ودعمت مساعيهـا تلك باستخدام مـا سمي بـ "دبلوماسية الشطر ا
البوارج احلربية" حيث تؤكد أنقرة أن حتركاتها في التنقيب والبحث عن النفط والغاز تتم
ضمن القـانون الدولي وأن التـنقيب يـجري داخل "جرفـها القاري". وفي 20 يـونيو2020
أرسـلت تركـيا سـفيـنة الـتنـقيب "يـافوز  Yavuz بـعـد أن كانت قـد أرسلت الـسفـينـة "فاحت
ا Fatih لـلتـنقـيب في ميـاه  منـطقة "اوفـشور" الـتي أرسلت إلـيهـا السـفيـنتان هـي قسم 
ـنطـقة االقـتصـادية احلـصريـة" جلمـهوريـة قبرص تـعتـرف به اجملمـوعة الـدوليـة على أنه "ا
والـتي وقـعت عـقـود استـثـمـار مع مـجـموعـات نـفط عـمالقـة مـثل "إيـني" اإليطـالـيـة و"تـوتال"
الفرنسيـة و "إكسون-موبيل" األميركية للتنقيب عن النفط والغاز. لذلك تسعى دول االحتاد
ـتـحـدة االمـريـكـيـة لـلـضـغط عـلى تـركـيـا من اجـل منـعـهـا من االوربي وفـرنـسـا والواليـات ا
ـتـوسـط  الـذي انـخـرطت فـيه مـصـر االسـتـحـواذ عـلى مـخـزون الــغـاز والـنـفط في شـرق ا
ايــضـا" في مـواجـهــة مع تـركـيــا في مـلف الـتـنــقـيب عن الـغــاز خـاصـة وأنـهـا تــمـلك أكـبـر

نطقة فضال عن توقيعها اتفاق تطوير ضخم مع قبرص. احتياطي للغاز في ا
ايران تبحث عن منفذ 

تـوسط  وانـشـاء تكـتل اقـتـصادي من ست دول حتت ان الـتـوقيع عـلى مـيـثاق غـاز شـرق ا
تـسـميـة مـنـتـدى غـاز شـرق قـد يـحول الـصـراع عـلى ثـروة الـنـفط والـغـاز في شـرق الـبـحر
ـتــوسط من مـجـرد مــنـافـسـة اقــتـصـاديـة إلـى تـهـديـدات بــاسـتـخـدام الــقـوة واسـتـفـزازت ا
عسـكريـة في وقت تـسعى دول االحتـاد االوربي الى مغـازلـة ايران  الـتي تمـلك ثاني أكـبر
احـتـياطـي من الغـاز في الـعـالم بعـد روسـيا ورابع أكـبـر احـتيـاطي نـفطـي ولهـا نـفوذ كـبـير
وقع جـيوسـياسي قـد يسـمح إليران من الـوصول الال وواسع على الـعراق  الـذي يتـمـتع 
صدري الغاز الى اوربا توسط  لـتحتل مكانتـها في البعد اجليوسـياسي  سواحل شرق ا
السـيـمـا بعـد أن وافـقت احلـكومـة االيـرانـية عـلى مـشـاركة 29 مـؤسـسـة دوليـة نـفـطـية في

مشاريع إلنتاج الطاقة في ايران تتعلق بتصدير الغاز والنفط الى اوربا . 
وفي خـضم الـتـنـافس االيـرانـي الـقـطـري عـلى تـصـديـر الـغـاز الى
اوربـا يبـقى الـعـراق اجلـغرافـيـة االكـثر يـسـرا" لـتصـديـر الـغاز
االيــراني والـقــطـري من حــقـول اخلــلـيج الــعـربـي االمـر الـذي
ســيــجــعل من الــعــراق ســاحــة لــلــتــنــافس بل لــلــصــراع بـ
ــتــوسط ومــصــدري غــاز ونــفط مــصــدري غــاز نــفط شــرق ا

اخلليج العربي .

ركز االوربي لدراسات مكافحة االرهاب { مستشار ا

بغداد
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بعد أن شاخت بي الـسن .. ساقني الشوق ان استذكر بعض مفردات تلك االيام حيث ان
كن نـسيانـها او غض النـظر عنـها ?! لكـون ان النزعة احلقيـقة التـاريخيـة تولد ذكـريات ال 
ولــدت عـنــدي تـلك الــشـواهـد الــتي بـقــيت راسـخه في ذهــني مـنــذ طـفــولـتي وشـبــابي حـتى
شـيـخـوخـتي ?.. ولـكــني ال احب ان نـكـون تـراجـيــديـاً او مـغـالـيـاً في وصــفـهـا اال بـشـكـلـهـا
الطبيعـي .. وال ازوقها بلنفاق والتزلق وان ال نكون مغال وان ال نبخس على هؤالء الرجال
واقف شـهودة وا لـكون من الـقيم الـوطنيـة الرائعـة ا العظـام من استـحقاقـهم حيث كـانوا 
اجلياشة في الـكرم والشجاعة واالقدام هـذا هو الذي جعلني ان اسـتذكرهم واستحضرهم
..? خوفاً ان يكونـوا في يوماً ما مركن في زوايا التاريخ وعـذابات الغربة والنسيان .. لقد
ـادي لـيس مــبـتـغـاهم وجل اهـتـمـامـهم .. رغم ان عـلـمـونـا او تـعــلـمـنـا مـنـهم .. ان الـثـراء  ا
قـسوم ?! او مصـارع احليـاة كانت اشـد وقعـاً علـيهم في ظـروف احلاجـة واحلرمـان وقلـة ا
عدم الـشـهـية فـي ادخال امـوال الـسـحت واحلـرام في بطـونـهم .. عـلـمونـا قـيم الـتـعاطي مع
درسـة مع اساتـذتنـا واخوانـنا الـطالب علـمونا اجلـار واحتـرامه علـمونـا كيف نـتعـامل في ا
مـخافـة الله عـلـمونـا ان ال ننـسى من الـتاريخ او جـزء منه مـا كان اجـدادنـا فيه عـلمـونا حب
الوطن واالرض التي سقتني بـخيراتها . علمونا بعدم التعالي ولتكابر على العباد وال سيما
على فقيرهم ..? تعلمنا من قول رسولنا الكر محمد (ص) كيف (ان االرواح جنود مجندة
من تشابه منها اتـلف وما تنافر منها اخـتلف) هكذا كانت ثقافتـنا التي اسقيناه من لدنهم .
علـمونا ان الذي يـصيب اجلار يـصيبنـا ?! علمـونا بأن مشـاكل احلياة حتل بـعقليـة ناضجة
وعـقالنيـة وهـذه من حصص الـوجود االنـسـاني وحكـمة الـعـقل ? علـمونـا كـيف نعـيش بحب
ومودة وصـفاء واالحتـرام على مـدى التـاريخ الطـويل ما بـيننـا وب جـيرانـنا او جـارتنا ?!..
عـلمونا ان ال نـكون بعـيدين عن جارنا ان كـنا متـرف في اشباع بـطوننـا ان ال ننسى هؤالء
االنـاس الــذين يـنـامـون ويـصـحـون وهم جــيـاع ?!     ان الـذي جـعـلـني ان اخـوض في هـذا
الشـأن واثيـره في هذا الوقت بـالذات حـيث ان البلـد الوحـيد الذي اعـشقه هـو عراقي وتربه

ارضي الـعــربـيــة واالسالمـيــة .. وهـذا هــو ثـمن كل عــاشق ..! حـيث ان
ر للعـشق احكام وعناوين  وأخـيرا ال يفوتـني ان اتفاعل مع ما 
به بـلدي في ظـروف استـثنـائيـة قاهـرة ومن خالل هذه الـسطور
اناشد اصحاب البطون والكروش وال سيما من اثرى السحت
واحلـرام في هذا الـزمن االغبـر الذي اضعـنا فـيه اكثـر الكـثير
من الـقــيم .. وغـرتــنـا الــدنـيــا الـزائــلـة ان الــذي يـوغــر صـدور
ـتسـلطـ الذين يـسرقـون جهد الشـرفاء هي قـسوة وجـبروت ا
وقـوت االخرين . واخـيراً الـسالم عـلى من اتبع الـهدى ربـنا مـنا

الدعاء ومنك االجابة واحلمد لله رب العا 
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أحــدثـت إتــفــاقــيــة الـــتــطــبــيع بــ
إسرائيل ودولـة اإلمارات ردود فعل
متبـاينة عـربيا وفلـسطيـنيا فبـينما
رحـبت دول عــربــيــة بـهــذا اإلتــفـاق
رفـــضـــتـه دول أخـــرى بـــاعـــتـــبـــاره
بـادرةالعربية وعلى يتناقض مع ا
الــســاحــة الـــداخــلــيــة في الــضــفــة
والـــقــــطــــاع هـــاجــــمت الــــقــــيـــادة
الفلسطينية والفصائل هذا اإلتفاق
فيـما طـالب التـيار اإلصالحي الذي
يترأسه مـحمد دحالن بـأن يكون رد
الـفـعل مـتـعـقال خـاصـة أن اإلمارات
قــدمت مـســاعــدات قــيـمــة لــلــشـعب
الـفلـسـطيـني  وفي ظل تـلك الردود
ن الـــرقب ـــتـــبـــايـــنـــة أدلى د/ أ ا
القيادي بتيار اإلصالح الفلسطيني
بـحــوار خــاص تـنــاول فــيه وجــهـة
نظـره إيذاء التـطورات الـراهنة : {
كيف تقيمون إتفاق التطبيع ب اإلمارات
وإســـرائـــيل وردود الـــفـــعـل من اجلـــانب

الفلسطيني على هذا اإلتفاق ?
- نـحن مــوقــفـنــا ثـابـت من قـضــيـة
التطبيع مع إسـرائيل فنحن نرفض
الــــتــــطــــبــــيع مـع إســــرائــــيل قــــبل
انــســحـابــهـا مـن األراضي احملـتــلـة
وإقـامـة الـدولـة الـفـلـسـطـيـنـيـة عـلى
حدود  67وعاصمتها القدس إال أن
رد فعل القيادة الفلـسطينية لم يكن
مـنـاسـبـا وجتـاوز اخلـطـوط احلـمـر
ألنـنـا يـجب أن ال نخـسـر احلـاضـنة
الـعـربيـة وكـنت أتـمـنى من الـرئيس
أبــو مـازن في الــلـحـظــة الـتي أعـلن
فـــيـــهــا اإلتـــفـــاق أن يـــعــلـن رفــضه
ويــــــــذهـب إلـى دولـــــــــة اإلمــــــــارات
ليـعاتـبهم ويفـهم ما دار بـالتـفصيل
وال يــــجب أن نـــنـــسى أن اإلمـــارات
حتـتضن أربـعمـائـة ألف فلـسطـيني
كما قـدمت مساعـدات ماليـة ضخمة
ـسـاعـدة الـفلـسـطـيـنـي والشك أن
إقــــدام اإلمــــارات عـــــلى تــــطـــــبــــيع
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عالقــاتــهـا مع إســرائـيـل في الـوقت
الذي حتدث فيه نتنياهو عن وجود
عالقـات ســريـة بـ إسـرائـيل و 12
ـكن أن تـتـحـول إلى دولـة عـربــيـة 
الــعـــلن فــإن هـــذا داللــة عـــلى فــشل

الدبلوماسية الفلسطينية .
{ ومـا تعـقـيبك عـلى تـصريح د/ واصل
ـنـظـمـة الـتـحـريـر أبـو يـوسف الـقــيـادي 
الـفـلـسطـيـنيـة أن فـلـسطـ سـوف تراجع
مـوقـفــهـا من اجلــامـعــة الـعــربـيـة بــسـبب

موقفها السلبي من اإلتفاق ?
- اجلـامـعـة الـعـربـيـة حـافـظت عـلى
الـسلـطة الـفلـسطيـنيـة ومنـحت أبو
مازن رئـيس السـلطـة الشـرعية رغم
إنــهـاء صـالحـيــتـهــا من عـام 2009
وقف الـذي اتخذته اجلـامعة من وا
إتــفـاق الـتــطـبـيـع اإلمـاراتي مـوقف
عـقالني حـتى ال نكـرر خـطأ جتـمـيد
عـضـويـة مـصـر في اجلـامـعـة ونـقل
مـقــرهــا إلى تــونس بـعــد إتــفـاقــيـة
كـامب ديــفــيـد صــحـيـح أن تـطــبـيع
الـعالقــات بـ اإلمـارات وإسـرائـيل
هــو انــقالب عــلـى مــبــادرة الــسالم
التي أقرهـا العرب عام 2002 ولكن
أعــــتـــقــــد أن الــــنــــظــــام الـــرســــمي
الـــفــلـــســـطــيـــني لن يـــنــســـحب من
اجلـامـعـة الـعربـيـة وهـنـاك تـصريح
لـصـائب عـريـقـات بـأن من يـنـسحب
هــــو مـن طــــبع مع اإلحــــتالل إال أن
ـالكي أن الـسلـطة تصـريح رياض ا
لن تـتـسـلم رئـاسـة اجلـلـسـات الـتي
ــدة عـام كـان تـتـرأســهـا فـلــسـطـ 
خطئا ألننا يجب ان نحافظ على ما
تـبــقى من الـعـالقـات بــ الـســلـطـة

والنظام العربي 
ـكن أن { وهل تـرى أن هــذا اإلتــفــاق 
يـحـدث تقـارب بـ السـلـطة الـفـلسـطـينـية

وحماس ?
- من الــغـــريب أن تـــرامب عــنـــدمــا
وضع خــطـته لــتـصــفــيـة الــقـضــيـة
سمـاه صفقة القرن الفلسطـينية وا

لم تتوحد الفصائل ولكنها توحدت
عـــنـــدمـــا عــقـــدت اإلمـــارات إتـــفــاق
الــتـــطــبــيـع مع إســرائـــيل وعــقــدت
إجـتـماع في 3 سـبـتـمـبـر في لـبـنان
كان أكثر اإلجتمـاعات تفاهما حيث
ـا فـيــهـا حـركـة أعــطت الـفـصــائل 
حمـاس شـرعيـة ألبو مـازن حتى أن
البيان اخلتـامي اعترف بحدود 67
ــا فــيــهــا الــفــصــائل الــتي كــانت
تـــعـــتــــرض عـــلى هــــذا كـــاجلـــهـــاد
اإلسالمي وقــد اعـزى الـتــفـاهم بـ
حــركـة حـمــاس وفـتح دول مــعـاديـة
صر والسعودية واإلمارات كتركيا
وقطر حيث استضافت تركيا وفدي
حـــمــاس وفـــتـح إلتـــمـــام عـــمـــلـــيــة
ـكن أن يــكـون هـنـاك ــصـاحلـة و ا
جـلسـات أخرى خالل شـهـر أكتـوبر
القادم إال إنني أرى أن هذا التفاهم
مـــؤقـت ويـــرتــبـط بـــاالنـــتـــخـــابــات
األمــــريــــكــــيـــــة فــــفي حــــالــــة فــــوز
ــكن أن ــقــراطــيـــ والــذين  الــد
يـكونـوا أكـثر انـفـتاحـا مع الـسلـطة
سـوف توقف الـسلـطـة تفـاهمـها مع
حـمــاس ألن الــبـرنــامج الــســيـاسي

لفتح وحماس مختلف .
{ هـتاك من يـرى أن هـذا اإلتفـاق يدخل
فـي إطــار مــخــطـط الســتــبـــدال الــقــيــادة
ــحـمـد دحالن الــفـلــسـطــيـنـيــة احلـالــيـة 
باعتباره رجل اإلمارات. فما مدى صحة

ذلك ?
- فــــكـــــرة إســــتــــبـــــدال الــــقــــيــــادة
الـفلـسطـينـية لـيست جـديدة فـسبق
أن حتـدث بـوش وشـارون عن فـكرة
إسـتـبـدال عـرفـات بـأبـو مـازن واآلن
يـعود الـسـينـاريـو مرة أخـرى ولكن
لن تستطيع أي جهة في الداخل أو
اخلارج أن تـفرض عـلى الشعب
الـــفــلـــســطـــيــنـي إرادته والــذي
ســوف يــنـتــخب قـيــادته بــشـكل
ــقـراطي وزج أمـريـكـا شـرعي ود
وإســـرائــــيل ألسم مــــحـــمـــد دحالن

ا لـقـيـادة الـشـعب الـفـلـسـطـيـنـي ر
تــكـون مـحـاولـة حلــرق إسم مـحـمـد
دحالن والـذي قـال أن ال أحـد سوف
يــســتــطــيع أن يــفـرض إرادتـه عـلى
الـشـعب الفـلـسـطيـني والـذي سوف
يــخـتــار قـيــادته من خالل صــنـدوق
اإلنــتــخـابــات ولــكن من حق دحالن
ـــشـــاركـــة في اإلنـــتـــخــابـــات رغم ا
إعالنه أنه ال يسـعى لقيـادة الشعب
الـفـلـسطـيـني كـمـا أنه لن يـبخل عن
تـــقــــد أي مـــســـاعــــدة لـــلــــشـــعب
ــارسـة الــفـلــســطــيـني فـي حـالــة 

قراطية. العملية الد
 { وهل يـــعـــني جنـــاح قـــطـــر ان الــدور
ـصري بـالـنسـبـة للـقضـيـة الفـلسـطـينـية ا
بـدأ يــتــقــلص خــاصـة أن مــصــر أعــلـنت
ترحـيبـها بـاإلتفـاق الذي  بـ إسرائيل

واإلمارات ?
- قــطـر أهم االعـبـ عــلى الـسـاحـة
الفلسطـينية فهي حتول 40 مليون
دوالر شهـريـا جزء مـنهـا يذهب إلى
حــمـــاس وجـــزء يــذهـب إلى األســر
ــعــوذة فـي غــزة وبــالــتـــالي فــأنه ا
بـالـتـأكـيـد سـوف يـكـون لـهـا تـأثـيـر

عـلى صــيـاغـة الـقـرار خـاصـة
أن ذلك يــتم بــالـتــنــسـيق مع
األمــريـكــان وإسـرائــيل وقـد
عـــقــــد في واشـــنــــطن يـــوم
14. 15سبتمبر وصدر في
نهـايـته بيـان اعتـرفت فيه
قطـر أن خـطـة ترامب هي
احلل األمــثل لـــلــقــضــيــة
الــفـــلــســـطــيــنـــيــة وهي
رسالـة لـكل نظـام عربي
فـالـعـمـلـيـة هي عـمـلـيـة
تـبــادل مـصــالح لـيس
فــقط بــالـنــســبـة
حلرك

ن الرقب أ

ة حـــمـــاس بل أن هـــنـــاك مــصـــالح
أيضا للسلطة الـفلسطينية مع قطر
فـابنـاء أبـو مـازن شركـاء في شـركة
اإلتصـاالت التـابعـة لقـطر تـعمل في
األراضي الفلسطينية بنسبة 49%
ـصالح من األسـهم وبـالـتـالي فـإن ا

هي التي حتكم الدور القطري .
{ وهـل تــــتــــوقـع انــــدالع انـــــتــــفــــاضــــة
فلسطينية ثالثة او تزايد أعمال العنف ?
- يـــجب أن يـــســـبـق االنـــتـــفـــاضــة
الفـلسطـينيـة وجود إرادة سيـاسية
لـلــقـيـادة الـفــلـسـطــيـنـيــة والـقـيـادة

الـفـلـسطـيـنـيـة أعـلنت
رفـــضــهـــا الــعــمل
سلح والـلجوء ا
ـــقـــاومــة إلى ا
الـــشـــعـــبـــيـــة
والــــفـــصـــائل
الفـلـسطـينـية
تـــــــــــــــــرى أن
ـــــقـــــاومـــــة ا
الـــشـــعــبـــيــة
أحــــــــــــــــد

أســالـيب حتـريـر فــلـسـطـ كـمـا أن
هناك  200ألف فلسـطيني يـعملون
داخل إســـــرائــــيل فــــضـال عــــلى أن
نصـف السـكان يـستـفيـدون من تلك
احلـــــالـــــة لــــذلـك ال أتــــوقـع انــــدالع

ستوى القريب . انتفاضة على ا
ـطـروحة { في الـنهـايـة مـاهي الـبـدائل ا
أزق إلخراج الـقضـية الـفـلسـطيـنيـة من ا

الذي تمر به ?
- البد من إجراء انتخـابات رئاسية
ـــانـــيـــة جـــديــــدة عـــلى أسس وبــــر
صـحيـحـة وبـإشـراف دولي وإجراء
نـظمـة التـحرير انتـخابـات جديـدة 
والــتي جتــاوز بــعض أعـضــائــهـا
سن الــثــمـــانــ أمــا الــرئــاســة
واجملـــــلس الـــــوطــــنـي فــــيـــــتم
انــــــتـــــخــــــابه فــــــقط مـن داخل
فـلـسـطـ وأعـتـقـد أن اخـتـيـار
اجملــلس الـــوطــني ســـيــســمح
بـتـمـثـيل فـلـسـطـيـني بـاخلارج
وسـيــكـون فـرصـة أيـضـا إلعـادة
تــشـــكـــيل مـــنــظـــمـــة الــتـــحـــريــر
ـكن أن تعيد الفلـسطينـية والتي 
األمـل لـــــــــلــــــــــشــــــــــعب
الفـلسـطيني
الخــــتــــيـــار
قـــــــيـــــــادة
ان . وبر
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حصد ليفاندوفسكي هداف البطولة
برصيد  15هدفا  9.86درجة.

وبـــعــد أيــام من اخــتـــيــاره كــأفــضل
مـهـاجـم في الـبـطولـة اعـتـلى الـنـجم
الـدولي البـولنـدي قمـة هذا الـتقـييم
مــتــفــوقــا عــلى أســمــاء من الــعــيــار
الـثـقـيل بـحـجم األرجنـتـيـني لـيـونيل
مــيـسي (9.29 درجــة) والـبــرازيـلي
نـــيــمــار (9.15 درجـــة) بــاإلضـــافــة
للنجم البرتغـالي كريستانو رونالدو

(9 درجات).
ورغم الـتـقـيـيم الــكـبـيـر الـذي حـصل
عليه (الـدون) إال أنه لم يدخل ضمن
ثالي للبـطولة الذي جاء التشكـيل ا

على النحو التالي:
ــرمى مــانــويل نـــويــر في حــراســة ا
(8.28 درجـــة) ثـم ربـــاعـي الـــدفـــاع
جــوشــوا كــيــمــيــتش (8.87 درجـة)
وفــيــرجــيل فــان دايك ( 8.53درجـة)
وتـــيـــاجـــو ســـيـــلـــفــا (8.47 درجــة)

وألفونسو ديفيز (8.88 درجة).
أمـا خط الـوسط فـتـكـون من تـوماس
مـــــولــــر (8.87 درجـــــة) وتــــيــــاجــــو
ألكـانـتارا (8.91 درجة) وكـيف دي

بروين (8.87 درجة).
 وفي األمــام جـــاء الــثالثـي مــيــسي
(9.29 درجة) ونـيمار (9.15 درجة)

وليفاندوفسكي (9.86 درجة).
وفـيـمـا يتـعـلـق بـأبرز األسـمـاء الـتي
جاءت على مقعـد البدالء فكان هناك
رونــــالــــدو (9 درجــــات) وســــواريـــز

(8.72 درجة).

تـعــاقـده مع ألــيـكس تــيـلــيس مـدافع
بـورتـو الـبـرتـغـالي لـتـدعـيم صـفوفه
قـــبل نـــهـــــــايـــة ســـوق االنـــتـــقــاالت

الصيفية.
وقال النادي خالل بـيان رسمي على
مـــوقــعه اإللـــكــتــرونـي: "يــســر نــادي
مـانـشـسـتر يـونـايـتد إعالن الـتـعـاقد
مع ألـيكس تـيـليس مـن بورتـو حيث
دة 4 سـنوات مع ـدافع عـقـدًا  وقع ا

خيار التمديد لعام آخر".
الــبــرازيــلـي تــيــلــيس صــاحب الـ27
عـامــا لـعب خالل اخلــمـســة مـواسم
اضي مع بـورتو وسجل 26 هدفًا ا
وصنع أكثر من 50 هدفًا وحقق لقب
الـدوري الـبـرتـغـالي وأيـضًـا الدوري
التركي ح لعب مع جالطة سراي.
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أبـرز تــقـريـر أجــرته شـركـة (ســيـكـو)
لإلحـصـائـيـات بـالـتـعـاون مع شـركة
(ســوكـريــكس) األداء الــكـبــيــر الـذي
ـهــاجم األوروجــوائي لـويس قــدمه ا
ســـــواريـــــز مع فـــــريـــــقه الـــــســـــابق
بـرشـلـونـة في النـسـخـة األخـيرة من

دوري األبطال.
رتبة فقد جاء الالعب اخملضرم في ا
ـركــزه خـلـف الـبــولـنـدي الــثـانــيـة 
روبرت ليـفاندوفسكـي مهاجم بايرن

ميونخ.
وحــصل صــاحب الـ 33عــامــا الـذي
انــتــقل هـذا الــصــيف إلى أتــلـتــيــكـو
مــدريــد عـلى 8.72 درجــة في ضـوء
عايير عديدة بينما دراسة خضعت 

لـيُــصـبح هـداف الــنـادي الــتـاريـخي
ـسـتـوى الــدولي تـوج بـلـقب وعــلى ا
كـوبا أمـريـكـا عام 2011 وسجل 50
هدفا خالل 116 مـباراة مع مـنـتخب

بالده.
WOI¹d « WIH

أعلن نادي مانشسـتر يونايتد اليوم
اإلثـنـ تـوصـله التـفـاق مع أتـاالنـتا
ــــهــــاجـم أمـــادو اإليــــطــــالي لــــضم ا

تراوري القادم من ساحل العاج.
وذكـرت شبـكـة "سكـاي سـبورتس" أن
يـونايـتـد سيـدفع مـبدئـيًا 21 ملـيون
يورو (24.75 مليـون دوالر) إضافة
إلى 20 مــلـيـون يـورو لــبـنـود أخـرى
مقابل احلصول على خدمات اجلناح

الواعد البالغ من العمر 18 عاما.
وأكد يونايتد أن أمادو سينضم إلى
الــفـريق في وقت الحق بــعـد اجـتـيـاز
ــوافــقــة عــلى الــفـــحص الــطــبـي وا
الــبـــنــود الـــشــخـــصــيـــة لــلـــتــعـــاقــد
واحلـصول عـلى تـصريح عـمل.وبـعد
ـيـة هـز تـراوري تـخـرجه من األكـاد
الـشـبـاك في أول مـبـاراة له بـالـدوري
اإليـــــطـــــالي مـع أتــــاالنـــــتـــــا في أول
مـواجـهـة من 3 خـاضـهـا مع الـفـريق
ــــاضي.وهــــو ثـــالث ــــوسم ا األول ا
صـفـقـة يـبـرمــهـا يـونـايـتـد في الـيـوم
األخيـر لفـترة االنتـقاالت بـعد وصول
الظهير البـرازيلي أليكس تيليس من

بورتو وأدينسون كافاني.
ŸU b « e¹eFð

أعـلـن نـادي مـانــشـســتـر يـونــايـتـد 

ـواجـهـة ويـلـز وديـا في سـاوثـجـيت 
ــبـــلي يــوم اخلـــمــيس ثم ســـتــاد و
اســتــضـــافــة بــلــجـــيــكــا يــوم األحــد
ـــارك بـــعــد 3 أيــام في دوري والــد

األ األوروبية.
لك اآلن 27 العبا بالتـشكيلة بعد و
اســـتـــدعــاء ريـس جـــيـــمس ظـــهـــيــر
تشيلسي خلوض أول مباراة دولية.

‰uÐdHO  WOŽU³Ý

قال أحمد احملمدي جنم أستون فيال
اإلجنـلـيـزي إن فـريقه اسـتـعـد بـشكل
وسم ولذلك ـيرليج هذا ا جيد للبر

يحققون نتائج جيدة.
وأضــــاف احملــــمــــدي في تــــصــــريح
لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "
ON E الـفـوز عـلى ليـفـربـول بـكامل
جنــومه 7ـ  2 نـــتــيــجــة تـــاريــخــيــة
حتـقــقت السـتــعـدادنــا اجلـيـد لــلـقـاء
ولــكــنــهـا غــيــر مــتـوقــعــة".وزاد: "مـا
يـــحـــدث بــالـــدوري اإلجنـــلـــيــزي من
نـتــائج بـأهـداف كــثـيــرة أمـر غـريب
ولـكـنـنـا عـازمـون عـلى تـقـد مـوسم
مــــــــخـــــــتـــــــلـف عـن الـــــــســـــــابـق في
يرلـيج".وقال: "تريزيجيه العب البر
جــيـــد جـــدا وأحتـــدث مـــعه بـــشـــكل
مـســتــمــر لــكي يــتــأقــلم ســريـعــا مع
أســـتـــون فـــيال وتـــقـــد مـــســـتـــوى
متـميـز".وشدد عـلى أن محـمد صالح
ــة كــان حــزيـــنــا جـــدا عــقب الـــهــز
وسم بشكل جيد الكبيرة لكـنه بدأ ا
بـإحراز عـدة أهداف كـعـادته مشـيرا
إلى أن لـيـفــربـول قـادر عــلى الـعـودة
ـة مـن أسـتون من جـديـد بـعـد الـهـز
: "ســـوف أبـــذل قـــصـــارى فـــيـال.وأ
ـسـتـوى جـيد مع جـهـدي لـلـظـهـور 
ــرحــلــة ــصــري خالل ا ــنــتـــخب ا ا
القادمة وأعاهد اجلمهور على ذلك".
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أعــلن نـادي مــانـشــسـتــر يـونــايـتـد
ـــهـــاجـم اخملـــضـــرم تـــعــــاقـــده مـع ا
إيـدنــســون كـافــاني قــبل ســاعـة من

نهاية سوق االنتقاالت الصيفية.
وقال النادي خالل بيان رسمي على
مــوقــعـه اإللــكــتـرونـي: "مــانــشــســتـر
يـونايـتد سـعـيد لإلعالن عن الـتعـاقد
ـــهـــاجم إيـــدنـــســون كـــافـــاني مع ا
ـهــاجم األوروجـويــاني سـيــنـضم وا
ــدة عــام مع خــيـار الــتــمـديــد لــعـام
آخــر".كــافــاني الــذي حــصــد احلـذاء
الـــذهــــبي فـي الـــدوري الــــفــــرنـــسي
والدوري اإليطالي سجل 341 هدفا
مــنـــذ لــعــبـه في أوروبــا عــام 2007
مــنــهـا  35هــدفــا فـي بــطــولـة دوري

أبطال أوروبا.
ـــهــاجم األوروجـــويــاني 6 وحــقق ا
ألــقــاب مع فـــريــقه الــســابق بــاريس
ســان جــيـرمــان وسـجل 200 هـدف

أي مخـاطرة على نـطاق أوسع تأجل
وصول تامي أبـراهام وبن تشـيلويل
واجهة وجادون سانشو" استعدادا 

ارك. ويلز وبلجيكا والد
وأضــاف: "هـذا يـسـمح بــجـمع مـزيـد
علـومات بعد تـقارير عن جتمع من ا

الالعب الـ 3 مطلع األسبوع".
وقـال أبـراهـام مهـاجم تـشـيـلسي إنه
لم يكن عـلى علم بـاحلفل لكـنه اعتذر
عـــلـى "الـــتــــصـــرف
الـــــســــاذج من

اجلميع".
وقـال االحتـاد
اإلجنــــلـــيـــزي
أيــــــــضـــــــا إن
رحـــــــــــــــــــــــيــم
ســـتــــرلـــيـــنج
مــــــــــهــــــــــاجـم
مـــانـــشـــســـتــر
ســــــــــــيــــــــــــتـي
انـــــســـــحب من
التشكيلة بسبب

اإلصابة.
ويـــســـتـــعـــد مــدرب
إجنـــــــلـــــــتـــــــرا
جـــــــــاريث
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قال رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي إن ميزانية النادي لم تتجاوز الـ8 مليارات دينار عراقي.
ـكــتب اإلعالمي لـنـادي الـشـرطـة أن الــبـعض يـرجم بـالـغـيب وذكـر الـطـائي في تــصـريـحـات نـشـرهـا ا
ــنـاظـرة األنـديـة بـخـصــوص مـيـزانـيــة الـنـادي وكـأنه عــمل أمـيـنــاً مـالـيـاً لـديــنـا نـحن عــلى اسـتـعـداد 
بية مصـغرة ميزانيـتنا لم تتجـاوز مطلقا الـ(8) مـليارات ا يـنفقه النـادي قياساً بكـونه أو ؤسـساتية  ا
ديـنار عـراقي أمـا احلديث عن الـ (14) فـهو مـحض افـتراء.وأوضح احملـترفـون من خـيارات اجلـهاز
الفـني حصراً وضـاع الوقت مـع محتـرف تونـسي األمر الـذي أثر سـلبـاً في باقي اخلـيارات والـعديد
كن حتملها.وب من احملترف رفضـوا التواجد في العراق فيما طلب البعض االخـر مبالغ هائلة ال 

أن بعض األندية التي واجـهناها في دوري ابطال آسيـا كان سعر العبهم احملتـرف يوازي سعر فريقنا
ميز في البطولة. بأكمله ولكن العبينا عكسوا مستواهم ا

 —UM¹œ  «—UOK  ∏ “ËU−²ð r  UM²O½«eO  ∫wzUD «

W¹uKF « ÍœU½ s  …¡«d

 WłËœe  WÐd{

uðU dO*« w  —uIBK

wHOB «
وبــ من جـهــة اخـرى اكــمـلت
ادارة النادي االوراق الرسمية
اخلـاصة بانـتقـال الالعب لؤي
الـــــعــــــــاني والـــــذي انـــــخــــرط
بتـدريبـات الفريق يـوم السبت
ــــاضـي لــــيــــكـــــون مــــتــــاحــــا ا
لـلـمــشـاركـة مع الـقـوة اجلـويـة
في االسـتـحـقـاقـات احملـــــــلـية

واخلارجية.
واعــلن نــادي الــقــوة اجلــويـة
الـــريـــاضي تـــســـمـــيـــة جنـــمه
الـــســـابق هـــوار مـال مـــحـــمــد

مستشاراً في النادي.
وذكــــر الــــنــــادي في بــــيـــان ان
الـهـيـئـة االداريـة لـنـادي الـقـوة
اجلــــويـــة الـــريـــاضي تـــســـمي
الـنــجم الـدولي الــسـابق هـوار
مال مـــحـــمـــد مـــســـتـــشـــارا في

النادي.
وسبق وان لعب مال محمد في
صـــفـــوف الـــصــــقـــور من عـــام
 2000لـــغـــايــة 2005 قـــبل ان
يـعود ليـلعب مـوسمـاً اخر عام

.2014-2015
وتأتي هـذه الـتـســـــــمـيـة بـعد
انـتـهــاب هـيـئـة اداريـة جـديـدة
لــــــلــــــنــــــادي بــــــرئــــــاســــــــــــــة
اللــــــــــواء الطيـار شـــــــــهاب

جاهد علي.
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اكـد مـدير مـدرسـة الفـئـات العـمـرية
احـــمـــد حــقـي الحتــاد الـــســـبـــاحــة
العراقي على خروج خامات جديدة
من الـالعـبـ من الـفــئـات الـعـمـريـة
ــوسم الــصــيـفي خـالل تـدريــبــات ا
ـــدارس الـــتـــابـــعــة الـــتي جتـــريه ا
الحتـاد السـبـاحـة.واضـاف حقي ان
ــــــــوسـم بـــــــدأت االعــــــــداد هـــــــذا ا
باالنخفـاض نتيجة جـائحة كورونا
االمر الـذي دفع الكـثيـر من العوائل
االمــــتـــنــــاع عن زج اطــــفـــالــــهم في
ـدارس الــتـخـصــصـيــة لـلـســبـحـة ا
واسم شترك في ا متأمال زيادة ا
الـقادمـة بعـد انـتهـاء الوبـاء وعودة
احلياة الى طبيـعتها.واوضح حقي
ان مدرسة الفـئات العمـرية لهاد ور
واهب كبـيـر في والدة العـديـد من ا
في الـــلـــعــبـــة لــزجـــهم في االنـــديــة
لــلـمـشـاركـة في الــبـطـوالت احملـلـيـة

على وقع احلـصار الـظالم اجلـائر الـذي وقع وما زال
ببعـض اشكاله عـلى العراقـي احملـاصرين منـذ اكثر
من خمسة عقود فان كلمة تمديد ومدد وتمدد ... غير
ـؤسـسـات الـدولـيـة ذلك من مـصــطـلـحـات مـرتـبـطـة بـا
لـفات العـراقية .. ؤثـرة الضـاغطة عـلى ا وقراراتـها ا
فـردة او نـنظـر الـيهـا بـع الـريـبة جـعلـتـنا ال نـحـبـذ ا

مهما كانت نتائجها واشكلها ..
ــاضي من قـبل مــنـظـمـة وجـهت لـي دعـوة األسـبـوع ا
الـدعم الـقانـوني لـرعـايـة حـفل خاص بـاالسـتـاذ مـؤيد
البدري على قاعـات نادي العلويـة بطريقة اسـتوقفتني
متـسـائال عن عالقة مـؤيـد البـدري االسـتاذ الـرياضي
ـشهـور ... بـالقـانون .. ـعـلق ا والعـضـو االحتادي وا
لكن كلـمات احملتـفي إزاحـة اللثام وبـينت وجه الربط
ـنـظـمة : واحلـقـيـقـة ..  قال األسـتـاذ الـواجـد رئـيس ا
(ان األسـتـاذ الـبـدري  –حـفـظه الـله  –كـان قـد وقف
ـصـارعــة احلـرة (عـدنـان بـوجه مــقـاصـد واجــنـدات ا
نصرم .. القيسي) الشهـيرة مطلع سبعيـنات القرن ا
ا أدى الى  معاقـبته بابعـاده الى البصرة ثم عودته
الى بغـداد ودوامه في كليـة القـانون والسـياسـية التي
هي لــيـست اخـتــصـاصه .. لــكـنه صـمــد وقـدم اجـمل
سـنــوات عـمـره وعـطـائه لــتـلـتك الـكــلـيـة بـعـد ان حـرك
ـفـاصل الـكـلـيـة الـنـشــاط ودب احلـيـويـة الـريـاضـيــة 
وعـمـادتهـا وطـلـبتـهـا الـذين حـققـوا افـضل إجنـازاتـها
بفضل األستاذ البدري وعطـاء وحبه للرياضة وتفانيه

واخالصه بعمله ..
ناسـبة قلت : (عـلينا ان حينـما أتيح لي القـاء كلمـة با
نستفـيد من سيرة وعـبر ودروس البدري .. من خالل
ـسـؤولـيـة الـتـربـوية اإلخالص بـالـعـمل واالحـسـاس با
والـوطـنـيـة قـبل الـتـنـافـسـيـة .. فـقـد كـتب الـبـدري مـرة
بعـمـود رياضي انـهم كانـوا يـحقـقون إجنـازات عربـية
واسـيـويـة بـدعم مـالي شـحـيح سـمـاه (بـالـفـتـافـيت) ..
كن ان ـال ليس كل شيء وال  بالتـفات منه الى ان ا
ــهـنــيـة وحب يــكـون بــديل عن األخالص  واألمــانـة وا

الوطن .
ثم مـررت علـى أهمـيـة الـتأكـيـد عـلى اإلصالح وابـعاد
الـفـاســدين واخملـفـقـ والــطـارئـ وكل من كـان وراء
ـلف الريـاضي سـيـمـا ونحن نـعـيش حـكـومة تـراجع ا
اصالح مــفـتــرضـة ونــنـتــظـر اقــرار قـوانــ ريـاضــيـة
بية تأخذ على عاتقها وانتخابات اندية واحتادات واو
ـا ــطـلــوبـة  ـســار واعـادته الى ســكـته ا تــصـحــيح ا
يـنسـجم مع فلـسـفة الـدولـة وطمـوح الريـاضـي وبـناء

مفاصل الوطن  .
فـاجئـة للبـعض اعلن االحتاد ا يـشبه ا قبل يـوم و
الدولي الفيفا عن تمديد عمل اللجنة التطبيعية لتسعة
ـكن ان يقـرا ويفـهم اال كتـعبـير عن اشهـر بشـكل ال 
ا يـتسق مع رضا الـفيـفا وقـناعـته بعـمل التـطبـيعـية 
ــكـــنه من انــهــاء مــلف ــا  الــتــوصــيــات الــدولــيــة و
االعـوجـاج الــكـروي الـعـراقـي الـذي أدى الى سـجـون
ومــحــاكم واعــتــقــاالت ومــطـاردات
مـازال بـعــضـهـا قــائم ومـخـيم
بــصــورة مــخــجــلــة ال تــلــيق
بالوسط ورياضييه وال تعبر
عن مــضــمــونه الــقـائـم عـلى
احلب والطاعة واالحترام ..
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تــــعــــاقــــدت الـــهــــيــــئـــة
االداريـة لــنـادي الــقـوة
اجلــويـة الــريـاضي مع
احملتـرف ليـما مـابيدي
والـذي يـحمـل جنـسـية
قـراطية الـكونـغو الـد
لــتــمـــثــيل الـــفــريق في
قبلة. االستحقاقات ا
وذكر الناطق االعالمي
للنـادي عالء محمد في
بـــــــــــيــــــــــان ان الـالعـب
مـابيـدي وقع على عـقد
انضـمامه الى صـفوف
الـقــوة اجلـويــة بـشـكل
رســـمي  وســيـــلــتــحق
بـــالـــفــريـق خالل األيــام
ــقـبــلــة بــعــد حـصــوله ا
عــلى الــبـطــاقــة الـدولــيـة

اخلاصة بانتقاله.
يـــذكـــر ان الـالعب لـــيـــمـــا
مابيـدي من مواليد 1993
ـــنــتــخب الــكــونــغــو لــعب 
قراطية (زائير سابقا) الد

.
ومـــــــثـل انـــــــديـــــــة الـــــــرجـــــــاء
الـــــبــــــيـــــضـــــاوي والـــــتـــــرجي
الــــــــتـــــــونــــــــسـي وســـــــابــــــــيل

االذربيجاني.
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تــأجـل وصــول تـــامي أبـــراهــام وبن
تـــشــيــلــويل وجـــادون ســانــشــو إلى
ســـتـــاد ســـانـت جـــورج بـــارك مـــقـــر
تـدريــبـات مـنـتــخب إنـكـلــتـرا الـيـوم
اإلثنـ إذ يجـمع االحتاد اإلجنـليزي
مــعــلـومــات حـول انــتــهـاك مــحــتـمل

لقواعد كوفيد-19 مطلع األسبوع.
وأظهـرت لـقـطـات نـشرتـهـا صـحـيـفة
(صـن) حــــضــــور تـــــشــــيـــــلــــويل
وسانـشو حلفل في لـندن يوم
السبت احتفاال بعيد ميالد

أبراهام 23.
وتـشــيـر الـتـقـاريـر إلى أن
احلفل نـظم بشـكل مفاجئ
لـكـنه انـتـهك قـاعـدة ضمن
اإلرشـــادات احلـــكـــومـــيـــة
حتظر التجـمعات ألكثر من
6 أشــخـــاص في إجنـــلــتــرا
للحد من انتشار الفيروس.
وقــال االحتــاد اإلجنــلــيــزي
لـلعـبـة في بيـان: "كـإجراء

احترازي لتفهم إن
كانت هناك

:لويس
سواريز
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الــتــأهل إلى كــأس الــعــالم وأنــا
مـــتـــأكــد مـن أن هــذا مـــا نـــريــده

جميعًا. 
الـعـراق بـلـد عـظـيم والـعـراقـيون
يـسـتــحـقـون تـضـحــيـاتـنـا لـذلك
كالعـب سـيـكون تـركـيزنـا على

حتقيق ذلك .
وتـــــــــابـع نـــــــــحـن فـي صـــــــــدارة
اجملـمـوعـة الـثالـثـة ولـديـنا ثالث
مباريـات متبـقية لذلك عـلينا أن

نفوز بها جميعًا. 
نـــريـــد أن نـــتـــقـــدم إلى اجلـــولــة
الـــنـــهـــائـــيـــة من الـــتـــصـــفـــيــات
كــفـائزين في قـســـــمـنا من أجل
حتــقــيق حـلم الــتــأهل الى كـأس
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ــــنـــتـــخـب الـــوطـــني اكـــد جنم ا
ــصـري ونـادي اإلســمــاعـيــلي ا
هــــمـــام طـــارق ان الــــتـــأهل الى
كـــأس الــعــالم 2022 هـــو اقل مــا
ســـيـــقـــدمه مع رفـــاقه لـــلـــشـــعب

العراقي.
وقال طارق في تـصريح صحفي
 أشكر الله على ما حققته حتى
اآلن كـــنت مــــحـــظـــوظــــا ألنـــني
تـــشــــرفت بــــارتـــداء الـــقــــمـــيص
سـابقات العـراقي في كل هذه ا
ال يـــزال أمـــامـــنــا طـــريق طـــويل

لنقطعه.
وأوضح هــــدفـــنــــا الـــتــــالي هـــو

العالم.
بـاريات اخلمس التي وب أن ا
لــعــبــنـــاهــا كــانـــــــــــت صــعــبــة
للغاية تعـادلنا مع البحرين
ـنـامـة وحـقــــــــــقـنـا في ا
فوزا مـهمـا على إيران
في الــــــعـــــاصـــــمـــــة
األردنيـة عـمـــــــان
وتـــعـــــــــــادلـــنـــا
مـرة أخـرى مع
الـبــحـرين في
األردن بشكل
عــام أعـــتـــقــد
أنـــنـــا قـــدمـــنـــا

أداء جـــــــــيـــــــــدا.

ومن ثم اخــتـيـار اصـحـاب الـنـتـائج
اجلــيـدة لـلــمـشـاركــة في الـبـطـوالت
ــــبـــيــــة وصـــوال الـى تـــمــــثـــيل االو

نتخبات الوطنية. ا
ــدارس وانـــهى حـــقي حــديـــثه ان ا
الـتــخـصــصــيـة جتــري الـعــديـد من
البرامج الـتدريبيـة للفئـات العمرية
كـال حـــسب مـــرحــــلـــته الـــعـــمـــريـــة

ـــدربـــ وبـــاشـــراف عـــدد من ا
الــتــابــعــ الحتــاد الــســبــاحــة
ونحن بصدد العمل الى تكثيف
الـكـثيـر من الـدورات الـتدريـبـية
من اجـل االســـــتــــــعـــــدادات الى
الـبطـوالت الـقادمـة بـعد االعالن
ـــرحــــلـــة عـن انـــطالقــــهــــا في ا

القادمة.

جانب من تدريبات الفئات العمرية للعبة السباحة بعدسة قحطان سليم
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تـمكنت إدارة نادي نـفط الوسط العراقي من حسم
صــفـقــتــ مـهــمـتــ قـبـل غـلق ســوق االنـتــقـاالت
ـشـرف عــلى الـكـرة بـنـادي نـفط الـصــيـفـيـة.وقـال ا
الـوسط فراس بحر العـلوم في تصريح صحفي إن
اإلدارة تـمـكـنت من جتـديـد عـقـد الـعـاجي فـلـورنت
ـاضي كـمـا ـوسم ا ديــدر الـذي مـثل الـفـريق فـي ا
ـــالـي مـــوسى حــــصـــلـت عـــلـى تـــوقــــيع الالعـب ا
كـمـارا.وبـ أن فلـورنت ديـدر تـأخـر جتديـد الـعـقد
مــعه حلـ اســتالم الــضـوء األخـضــر من االحتـاد
الــدولي بـســبب مـشـكــلـة سـابــقـة لالعب  حــلـهـا

بــشــكل نـهــائي.وأضــاف:  الــتـعــاقــد مع مـوسى
ـصري كـمـارا الـذي سـبق أن لـعب لـإلسـماعـيـلـي ا
ونـادي شبـيـبة بـجايـة اجلزائـري كمـا مثل صـحار

اضي. وسم ا العماني ا
ـلـعب فيـما وأوضح أن ديـدر يـلعب في مـنـتصف ا
ـالي كـمـارا خط الـهـجـوم" الفـتـا إلى أن سـيــدعم ا
الـفـريق أكمل تـعـاقداته بـوجود  4مـحتـرف ضمن

القائمة النهائية.
يــشـــار إلى أن نــفط الــوسـط ســبق أن تــعــاقــد مع
ـنـصـوري والـسـيـرالـيـوني شـيـكـا ـغـربـي عـمـر ا ا

فوفانا.

همام طارق

هوار مال محمد

جانب من
تدريبات
فريق نفط
الوسط



نتخب اإليطالي. العبا في ا
ـباريات الـدولية وخالل جولة ا
الــــوديــــة الـــــتي تــــخـــــوضــــهــــا
ـــنــتـــخــبــات األوروبـــيــة خالل ا
ــقـــبــلــ ســيــكــون الــيــومــ ا
االخــتــبــار األســهل من نــصــيب
ــنــتــخـب اإليــطــالي (اآلزوري) ا
حـــيث يـــســـتـــضــيـف مـــنــتـــخب
مــولــدوفــا غــدا األربــعــاء فــيــمـا
ـاني نظـيره نـتخب األ يـلتـقي ا
ـــــنــــتـــــخب الـــــتـــــركي ويـــــحل ا
اإلسـبــاني ضـيـفــا عـلى نــظـيـره
الــــبــــرتــــغــــالـي حــــامل الــــلــــقب

األوروبي.
وتــــــــأتي هـــــــذه اجلــــــــولـــــــة من
باريـات الودية الـدولية ضمن ا
ـــنــــتــــخــــبـــات اســــتــــعــــدادات ا
قـبـلـت األوروبـيـة لـلجـولـتـ ا
من مـنـافـسـات دور اجملـمـوعـات
فـي دوري أ أوروبــا والــلــتـ

قبل. تقامان في األسبوع ا
ــنـــتـــخب كـــمـــا يـــســـتــضـــيـف ا
اإلجنليـزي نظيره الـويلزي بعد
غــد اخلـمـيس حــيث تـشـارك في
ــــبـــاريـــات هـــذه اجلـــولــــة من ا
ـــنـــتـــخـــبــات الـــوديـــة مــعـــظم ا
ــشــاركــة في األوروبــيــة غـــيــر ا
ـؤهـل لـبـطـولة الـدور الـفـاصل ا
كــأس األ األوروبـيــة الـقــادمـة
(يـــورو 2020) الـــتـي تـــأجــــلت
فـعــالـيــاتـهــا إلى مـنــتـصف عـام
2021 بــــــســــــبـب أزمــــــة وبــــــاء

"كورونا" .
ـدير وقـال جاريث سـاوثـجيت ا
الـفــني لـلـمــنـتـخب اإلجنــلـيـزي:
نـتـخب لثالث "في ظل خـوض ا
مـــبــاريـــات فـي غـــضـــون فـــتــرة
قــصــيــرة إضــافــة لــلــمــبــاريــات
الــــعــــديــــدة الــــتي خــــاضــــهـــا
الـالعـبــون مع أنــديـتــهم في
ـاضيـة واحلاجة الفـترة ا
إلجراء تغيـيرات وتأقلم
الـالعـــــبـــــ مع هـــــذه
الـتـغيـيـرات نعـتـقد
أنــــنــــا بــــحــــاجــــة
لــــفــــريق يــــضم
عددا كبيرا من
الـالعـــبــــ في

عسكر". ا
وأوضـــح: "إنــه
أمر غير معتاد
ولــكــنـنــا في فــتـرة

AZZAMAN SPORT

{ مـدريـد- وكـاالت - كـشف تـقـريـر صـحـفي إسـبـاني امس الـثالثـاء عـن صـدام قـد يـحـدث ب
وسم اجلاري. العبي ريال مدريد وإدارة النادي خالل ا

ووفـقًـا لـبـرنـامج "الـشـيـرجنـيـتـو" اإلسبـاني فـإن ريـال مـدريـد سـيـطـلب من العـبـيه تـخـفـيض جـديد
وسم احلالي. العب حتى نهاية ا للرواتب بنسبة %20 إذا استمر غياب اجلمهور عن ا

ـاضي ــوسم ا ـيـرجني قـررت خــفض رواتب فـريق الـكـرة بـ 10 و%20 خالل ا وكـانت إدارة ا
ستجد. عقب إيقاف البطوالت احمللية والقارية بسبب تفشي فيروس كورونا ا

ـوسم وأشـار الـبـرنـامج اإلسـبـاني إلى أن جنـوم ريـال مـدريـد يـرفـضـون تـنـفيـذ هـذا اإلجـراء في ا
اجلاري.

ـنـصـرم بـسـبب الـوضع االقـتـصادي ـيـركـاتـو الـصـيـفي ا ولم يـبـرم ريـال مدريـد أي صـفـقـة في ا
لكي عقب أزمة كورونا. الراهن للنادي ا

7 wJK*« W bš ÊuC d¹ ‰U¹d « Âu$

‰UGðd³ « l  b¹bł “U$≈ oOI×²  vF ¹ Ëb U½Ë—

{ مــدريـد- وكـاالت -ألــقـاه في الـيم
مـكتـوفًا وقـال له إيـاك إياك أن تـبتل
ـاء" مقـولة تُـفسر حـال الهـولندي با
ـدير الـفني اجلـديد رونـالد كـومان ا
لـــبــرشــلـــونــة بـــعــد نــهـــايــة ســوق
االنـتـقـاالت الـصـيفـيـة. كـومـان الذي
أتى خلفًا للمقال كيكي سيت أراد
تفجير ثورة ب أسوار قلعة "كامب
ـــوسم الــكـــارثي الــذي نـــو" بــعــد ا
انتـهى بـإقصـاء مُذل من ربع نـهائي
دوري األبــطـال أمـام بــايـرن مـيـونخ
بـاخلـســارةبـثـمـانـيــة اهـداق مـقـابل

. هدف
وبــالـفـعل بـدأ كـومـان في الـتـخـلص
من األحـــمـــال الــزائـــدة في الـــفــريق
بـبــيع العـبــ مـثل لــويس سـواريـز
وإيـــفــــان راكــــيــــتــــيـــتـش وفــــيـــدال
ونـيـلـسون سـيـميـدو ومـنى الـنفس
بــتــوفـــيــر بــدائـل لــهم قــبـل نــهــايــة
الــســوق رغـم الــظــروف الــصــعــبــة

للنادي. 
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يــبـدو أن االنــتـقـادات الـالذعـة الـتي
طـــــالت إدارة الـــــنــــادي بـــــرئــــاســــة
جـوسـيب ماريـا بـارتـوميـو بـجانب

ــاديــة الــطــاحـــنــة بــســبب األزمـــة ا
فــيـروس كـورونـا جـعـلت الـقـرارات

في السوق سيئة.
بـرشلونـة للـتخـلص من العبـ مثل
راكـــيـــتـــيـــتش وســـواريـــز وفـــيــدال
ورافـينـيـا تخـلى عنـهم مـجانًـا على
أن يـحـصل علـى متـغـيرات إضـافـية
الحــقًـا بــأرقــام هــزيـلــة وهــو مـا لم

يسـاعده عـلى إبرام الـصفـقات التي
طـلـبـهـا كومـان.وسـعى كـومـان لضم
ــفــيس ديــبــاي مــهــاجم مــواطــنه 
لــيـون وفــيـنــالـدوم العب خط وسط
ــدافع الـــشــاب إريك لـــيــفــربـــول وا
جارسـيا من مـانشسـتر سـيتي لكن

لم يتم إبرام التعاقد مع أي منهم.
وبـات الـهـولـنــدي في أزمـة مُـعـقـدة

ــلك في مــجــمـوعــته نــظــرًا ألنه ال 
احلـالــيـة مــهـاجـمــا صـريــحًـا سـوى
اركي مـارتن بـرايثـوايت كـما الـدا
أنه بــعـد رحــيل تــوديـبــو لـبــنـفــيـكـا
تقلصت اخليارات الدفاعية أمامه. 

حلول اضطرارية
كـومــان كـان يُــدرك صـعــوبـة األمـور
قـبل قـبوله مـهـمة تـدريب بـرشلـونة
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رغم ازدحــــــــام الــــــــروزنــــــــامـــــــة
ـبــاريـات الـريــاضــيـة وتالحـق ا
اضي وسم ا بعد تأخر نهاية ا
بــسـبب أزمــة تـفــشي اإلصـابـات
سـتجد لم بفـيروس "كورونـا" ا
ـنتـخبـات الوطـنية عن تتـنازل ا
ـباريـات الـوديـة ضمن خـوض ا
أجــنـدتــهــا الـدولــيــة اسـتــعـدادا

لالرتباطات الرسمية.
وتـســبـبت أزمــة وبـاء "كــورونـا"
ــــــوسم الــــــكــــــروي فـي طــــــول ا
اضي بشـكل غــــــــيـر مسبوق ا
ـــوسم كـــمـــا تـــأخــــرت بـــدايـــة ا
احلــــــــالـي ولــــــــكـن ضـــــــــــــــغط
ـنع ــبـاريــات وتــوالــيــهـا لـم  ا
ـنـتخـبـات من اسـتـغالل بعض ا
الـــتـــوقـــيـــتــات فـي الـــروزنـــامــة
الــــدولـــيــــة خلــــوض بـــعض

واجهات الودية. ا
ـــنــــتـــخب واســــتـــدعـى ا
اإلسباني 25 العبا إلى
صــــفـــوفه اســــتـــعـــدادا
لــلــمــبــاريــات الــدولــيـة
الــتي يــخــوضــهـا خالل
ــقـبــلـة األيــام الـقــلـيــلـة ا
ـنـتـخب فــيـمـا اسـتــدعى ا
ــاني (مـــانـــشــافت) 29 األ
العـبـا مـقابل  30العـبا
ـــــــنــــــتـــــــخب في ا
اإلجنـــلـــيــزي
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فــــابــــيــــان رويــــز عن صــــفــــوف
نتخب اإلسباني. ا

ورغم هـــذا لـــيس مـــرجـــحــا أن
ـدير يـستـدعي لـويس إنريـكي ا
الفني للمنتخب اإلسباني العبا
بــديال لـتــقـتــصـر قــائـمـتـه بـهـذا
ـواجـهـة مـنـتـخـبـات الـبـرتـغـال
وديـــا وســويـــســرا وأوكـــرانــيــا
بـــــدوري أ أوروبــــا عـــــلى 24

العبا.
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ويتـطلع البـرتغالي كـريستـيانو
رونــالــدو مـــهــاجم يــوفــنــتــوس
اإليـــطــالـي إلى اســـتــغـالل هــذه
ـبــاريــات الــوديـة اجلــولـة مـن ا
والــرسـمــيــة مع مــنـتــخب بالده
لـيقـلص الـفـارق بشـكل أكـبر مع
الــرقم الـقـيــاسي لـعـدد األهـداف
الـــتي يـــســجـــلــهـــا أي العب مع
ـــبــاريــات مــنـــتــخـب بالده في ا
الـدولـيــة حـيث يـحــتل رونـالـدو
ــــركــــز الـــــثــــاني في قــــائــــمــــة ا
الهداف الدولـي برصيد 101
هــــــدف مـــــقــــــابل 109 أهـــــداف

لإليراني علي دائي.
انشافت جهود سوات ويفتقد ا
ســــيــــردار العـب وسط شــــالــــكه
لـــيـــتــقـــلص عـــدد الالعـــبــ في
مـعـسـكر الـفـريق حـالـيا إلى 28
ـــبـــاريـــات العـــبـــا اســـتـــعـــدادا 
الفريق أمام تركيا وديا ثم أمام

غريبة للغاية بالنسبة للجميع".
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ويبدو دومينيك كالفيرت ليوين
مـــهـــاجم إيـــفـــرتـــون مـــرشـــحـــا
خلوض مبـاراته الدولية األولى
ــنـتــخب اإلجنــلــيـزي بــعـد مع ا
ـوسم الـبــدايـة الـرائـعـة له في ا
احلالي حـيث يتصـدر مع فريقه
جدول الدوري اإلجنليزي حاليا
من خـالل أربـــعـــة انـــتـــصـــارات

متتالية.
كما يعتلي ليوين صدارة قائمة
ـــســـابـــقـــة حـــتى اآلن هـــدافـي ا
بــرصــيــد ســتــة أهــداف.وأحــرز
كــالـــفــيــرت إليـــفــرتــون تـــســعــة
وسم احلالي حتى أهداف في ا
اآلن وذلك في مسابقتي الدوري
وكـــــأس رابــــطــــة احملـــــتــــرفــــ
اإلجنــــلــــيــــزيــــة وجنـح في هــــز
الـــشـــبــــاك في أربع مــــبـــاريـــات

متتالية.
وأصــبح جــوردان هــيـنــدرسـون
قــائــد فــريق لــيــفــربــول جــاهــزا
لـالنــضـــمــام إلى الـــفــريـق بــعــد
عــــودتـه من اإلصـــــابــــة وإن ظل
عـــلـى مـــقـــاعـــد الـــبــــــدالء خالل
مــبــاراة لــيــفــربــول مــطــلع هــذا

األسبوع.
وقدم هارفي بارنـز العب ليستر
ســيــتي وبــوكــايــو ســاكــا العب
وسم آرسنال بدايـة رائعة في ا
احلـــالـي مع نـــاديــيـــهـــمـــا وقــد
يـحـصل كل مـنـهـمـا عـلى فـرصة
ـبـاراة الـدولـية األولى خـوض ا

له مع منتخب إجنلترا.
ـنـتـخب اإلجنـلـيزي ويـخـوض ا
جميع مبارياته الدولية الثالثة
في هــذه احملـطـة من الـروزنـامـة
الـــدولــيـــة عــلى مـــلــعـــبه حــيث
ـنـتــخـبـ يـســتـضــيف أيـضــا ا

ـاركي والـبـلـجيـكي في 11 الـد
و14 أكــــتــــوبــــر/ تــــشــــرين أول
احلـالي ضـمن مـنـافـسات دوري

أ أوروبا.
نتخب البلجيكي إلى واضطر ا
إلــــغــــاء مــــبــــاراته الــــوديــــة مع
ـنـتـخب الـنـيـوزيـلـنـدي والتي ا
كـانت مقـررة بعـد غد اخلـميس
بسبب أزمة كورونا ولكنه وجد
ـــــــنــــــافـس الـــــــبــــــديـل حـــــــيث ا

يستضيف نظيره اإليفواري.
ـــــثـل الـــــتـــــعـــــامـل مع هـــــذه و
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لذلك سـيتـوجب عليه الـعمل سـريعًا
على إيجاد احللول.

ـهـاجم الـصريح ـركز ا وبـالـنـسبـة 
سيكـون الدور األكبر عـلى جريزمان
ركـز خاصًة وأن وميـسي في هذا ا
بــرايـثــوايت ال يـحــظى بــكـامل ثــقـة

كومان حتى اآلن.
أمـا اخلط الــدفــاعي فـالــتـعــاقـد مع
ن ســيـرجـيـنـيـو دست الـظـهـيـر األ
كان مهمًـا بعد رحيل سيـميدو لكنه
سـيـحـتـاج لـبــعض الـوقت لـلـتـأقـلم
ـشـكـلة تـكـمن في قـلب الـدفاع لـكن ا
بـعـد فـشل الـنـادي في الـتخـلص من
صـــامــويل أومــتــيـــتي الــذي كــثــرت

إصاباته في السنوات األخيرة.
ويـبــدو أن احلل بـتـصــعـيــد رونـالـد
أراوخـو هو األفـضل ال سـيـما وأنه
مدافع شـاب ويتـمتع بـقدرات بـدنية
وفـنـيـة عـاليـة ويـحـتاج لـلـمـزيد من

اخلبرات. 
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ال شك أن األمـــــور صــــعـــــبــــة عـــــلى
كــومـان لــكن فـي هــذه الـظــروف لن
وسم يـكون مـطالـبًا بـالكـثير هـذا ا
وهــو أمــر تــدركه جــيــدًا جــمــاهــيــر

كومان يضيع
فرصة اليركاتو

الصيفي

لونيل
ميسي
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ــبـاراة خالل ــرتـدة في ا الــكـرات ا
األدوار اإلقـصــائــيــة: "أنــا أحتـسن

كنني اللعب . و
وأضـاف: "أحــاول الـعـودة بـسـرعـة
ـســتـطــاع واجلــهـاز الــطـبي قــدر ا

يـــســــعى لــــلـــتــــأكـــد من
ســالمـــــــــــــــــــــــــــتــي
وجـــاهـــزيــتي
لـــــــــــلــــــــــعـب
وعــــــنـــــدمـــــا
أحـصل عـلى
الــــــــضــــــــوء
األخــــــضـــــر
ســـــــأكــــــون
جـــــــاهـــــــزا
لـلـعب. لـكن
مـــــــــــــــــــــــــن
ــــــــــؤسف ا
الـغـياب عن
ـــبـــاريـــات ا

السابقة".
كـــــــمـــــــا أكــــــد
دراجــــيــــتش

شكالت جزءا من اللعب خالل ا
أزمة وباء "كورونا".

واسـتــدعى روبـرتــو مـانـشــيـني
دير الفني لـلمنتخب اإليطالي ا
مـــاركــو ســيــلــفــســتــري حــارس
مرمى فيرونا لينضم إلى قائمة
اآلزوري لـــلـــمـــرة األولى فـــيـــمــا
ــهـــاجــمـــون أجنــيـــلــو يــعـــود ا
أوجــــبــــونــــا ومــــانــــويل الزاري
ودومـــيـــنـــيــــكـــو بـــيـــراردي إلى
صـفـوف الـفـريق بــعـدمـا غـابـوا

عن قائمة الفريق منذ 2018.
ـنـتـخب اإليطـالي مع ويـلـتـقي ا
مــنــتــخب مـولــدوفــا اســتــعـدادا
ـــنـــتـــخـــبــ ـــبـــاراتــيـه أمــام ا

البولندي والهولندي.
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ــنــتــخـب اإليــطــالي ويــفــتــقـــد ا
جهود لورنزو إنسيني وأليكس
مــيـــريت ومــاتــيـــو بــولــيـــتــانــو
زميليه في فـريق نابولي بسبب
خضـوعهم لـلحـجر الـصحي في
نـابـولي بــعـد اكـتــشـاف حـالـتي
إصـــابـــة بـــفـــيـــروس "كـــورونــا"
ـسـتــجـد في صـفــوف نـابـولي ا
عـــلــمـــا بــأن الالعـــبــ الـــثالثــة
كـانوا مـرشـح لالنـضـمام إلى
ـباريـات.كـما اآلزوري في هـذه ا
ـنتـخب اإلسـبـاني بـأزمة تـأثـر ا
اإلصـابات بـكورونـا في نـابولي
حـــــيث يـــــغـــــيـب العب الـــــوسط إدينسون كافاني

الـسبـاق سيـقـــــــــام في افتـتاح
مـــنـــافــــســـات بـــطـــولـــة الـــعـــالم
ـــــوســـــــم لــــفـــــورمــــوال 1 في ا

قبل. ا
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أعــــلـن أنــــدرو ويــــســــتــــاكــــوت
الــرئــيس الــتــنــفــيــذي لــســبــاق
اجلـائـزة الـكـبـرى األسـترالي أن
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أوكرانيا وسـويسرا بدوري أ
أوروبا.

ــدرب يـواخــيم لـوف ويـعــتـزم ا
ــديــر الـــفــني لـــلــمـــنــتــــــــخب ا
ـاني تـقـسـيم هـذا الـعـدد إلى األ

. فريق
وقـال لوف في تـصـريحـات على
ـاني لــلـعــبـة: مـوقع االحتــاد األ
"نــــــــدرك تـــــــمــــــــامـــــــا الــــــــوضع
لـقاة على عـاتقنا سؤولـية ا وا
لــلـحــفــاظ عـلى صــحــة وسالمـة
.. نــتــفــهم أن األنــديــة الالعــبــ
لـــديــهـــا مـــخـــاوف. ورغم هــذا 
وكمـدرب للمـنتـخب الوطني  ال
أنظر لألمـر فقط من وجـهة نظر

األندية".
وأضـاف: "الـفـريق يـتـعـ عـلـيه
ـسـتــويـات قـبل تـقـد أفــضل ا
بــطــولــة كــأس األ األوروبــيــة
ـقـبل. ـقـررة مـنـتـصف الـعـام ا ا
علـينا أن نكـون بأفضـل حاالتنا
سـتوى الـبدني أو سواء عـلى ا

الذهني".
ـــبـــاريـــات الـــوديــة ومن أبـــرز ا
الــــتي تــــقــــام خـالل الــــيــــومـــ
ــــقـــبـــلـــ ســــتـــكـــون مـــبـــاراة ا
ــنـتـخب الـــــــــــفـرنـسي حـامل ا
ي مع نــــظـــيـــره الـــلــــقب الـــعــــا
األوكـرانـي ومـبــاريــات هـولــنـدا
ـــكـــســـيك وســـويــســـرا مع مع ا

كرواتيا.

{ باريس- وكـاالت - كـان مـانشـسـتـر يونـايـتد
متاز لكرة القدم أكثر أنديـة الدوري اإلجنليزي ا
نشاطـا خالل اليوم األخيـر من سوق االنتقاالت
حيث أكد عـلى خططه لتعزيز الفريق بإبرام أربع
صـفـقـات.وأُغـلـقت فـتـرة االنـتـقـاالت أمس االثـنـ

بـعد سـاعـة واحـدة من إعالن مـانـشـسـتـر يـونـايـتد
ـهاجم األوروجـويـاني إدينـسون أخيـرا تـعاقـده مع ا
كـافاني (33 عامـا) الـذي لم يـكن مرتـبـطا بـعـقود مع
أي فـريق. وتردد أن مانـشسـتر يـونايـتد أنـفق إجمالي
45 مليـون جنـيه إستـرليني (58 ملـيون دوالر) للـتعاقد
مع العب الــظـهــيـر األيــســر ألـيــكس تــيـلــيس من بــورتـو
الــبـــرتـــغـــالي وفـــاكـــونــدو بـــيـــلـــيــســـتـــري من بـــيـــنــارول
األوروجوياني وأماد ديالو تراوري من أتاالنتا اإليطالي.

وقال سيمـون ستون الصـحفي الرياضي في هـيئة اإلذاعة
ـسار ـوذج تـراوري مشـابه  البـريـطانـيـة (بي.بي.سي) إن 
الـنـجم الـبــرتـغـالي كـريـسـتـيـانــو رونـالـدو عـنـدمـا انـضم إلى
مانشستـر يونايتد كالعب شاب قادما من سـبورتينج لشبونة

Æ2003 في
وأوضح سـتـون: "هـذا مـا يـريـد مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد فـعـله

". ي يجلب العب شبان ويطورهم إلى جنوم عا
وأضـاف: "هـذه هـي نـوعـيـة الالعـبـ الــتي يـسـعى إلـيـهـا
كن لـلـنادي تـطـويره مـانشـسـتر يـونـايتـد. العب شـاب 
مــثل كـريـسـتـيـانـو رونــالـدو الـذي انـضم كالعب شـاب.

برشلونة.
ومـع ذلــك يــــــــــــوجــــــــــــد
بـــــــــصــــــــيـص مـن األمل
يـــتــمـــثل فـي الالعـــبــ
الــشـــبــاب مــثـل أنــســو
فــــــــــاتـي وبــــــــــيـــــــــدري
وتــريـنـكــاو الـذين يـثق
جـــدًا بــهـم كــومــان
ــــنـــحــــهم حــــيث 

الـــفـــرصــة
مـــــــــنــــــــذ
بــــدايــــة
وسم ا
أيضًا
دور
كـومـا
ن

سيـكـون مهـمًا
لـالســـتـــفـــادة مـن العـــبـــ مـــثل
كــوتـيــنـيــو الـذي بــدأ يـســتـعــيـد
عـهودة والعمل مع مستـوياته ا
ـبـلي الـذي الـفـرنـسي عـثــمـان د
رفض الرحيل هـذا الصيف وكان
السبب الرئيسي في فشل التعاقد

مع ديباي.
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{ رومـا- وكاالت - أعـلنت رابـطة الـدوري اإليطـالي امس الثالثـاء أن الرئـيس باولو دال
ـستـجد.وقـالت الـرابطـة في بيـان رسـمي إن دال بيـنو ال بـينـو مصـاب بـفيـروس كورونـا ا

تظهر عليه أي أعراض وأنه يتواجد حاليًا في العزل الصحي داخل منزله.
وكانت اإلصابات بفيروس كورونا عادت لالنتشار بقوة مؤخرًا ب فرق الدوري اإليطالي.
وظـهرت 22 حالـة إصـابـة ب العـبي ومـوظـفي جنـوى بـينـمـا تـام اكتـشـاف إصابـتـ ب

موظفي يوفنتوس ومثلهما لدى العبي ميالن ونابولي.

{ لندن- وكاالت - قـال بول ميرسون مهـاجم آرسنال السابق إنه مـندهش من التعاقد
مع تـومـاس بـارتي بـسعـر يـراه أقل كـثـيـرا من قـدرات الالعب الـغـاني.العب الـوسط مـقابل
فقط 45 ملـيون جنيه إسترليني (58.43 مليـون دوالر).ويشعر أسطـورة اجلانرز أن النجم
الـغـاني سـيـكـون صـفـقـة رابـحـة للـنـادي الـلـنـدني.وأضـاف مـيـرسـون الـذي يـعـمل كـمحـلل
ــنـضم مـن أتـلــيـتــيـكــو مـدريـد تـلــفـزيــوني أن الالعب الــغـاني الــبـالـغ عـمـره 27 عــامـا وا
"سـيضيف االنضـباط والقـوة لتشـكيلة آرسـنال".وقال مـيرسون الـذي لعب آلرسنال خالل

الفترة 1997-1985 لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن توماس بارتي من طراز رفيع".
وتـابع: "لـقـد اندهـشت وفـوجـئت تمـامـا بـانتـقـاله مـقابل 45 مـلـيون
بلغ جنـيه إستـرليني ( 58.43ملـيون دوالر) وال أعتـقد أن هـذا ا
كــبــيــر عــلـى العب بــإمــكــانــاتـه".وأضــاف: "ســيــكــون عــنــصــر
االنـضباط من ضـمن األمور التي سـيجلبـها للـنادي. أتليـتيكو
مدريـد من أكـثـر الفـرق انـضبـاطـا في أوروبـا وهو سـيـضيف
ذلك... أعــتـقـد أنه سـيــكـون صـفـقـة نــاجـحـة". وعـزز آرسـنـال
صـفوفه هـذا الصـيف وتعـاقد أيـضا مع ويـليـان وبابـلو ماري
وسـيـدريك سـواريـز وجـابـريـيل مـاجـااليس ودانـي سـيـبـايوس
ـسـابقـة في مـركز أفـضل من الـثـامن الذي وسيـحـاول إنهـاء ا

اضي". وسم ا احتله ا
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أعــــرب بــــام أديــــبــــايــــو وجـــوران
دراجـــيـــتش عن رغـــبـــتـــهـــمـــا في
العودة للعب مع مـيامي هيت بعد
أن غـابــا بــســبب اإلصــابـات خالل
تـأخــر فــريـقــهــمـا  1-2أمــام لـوس
أجنلـيس ليـكرز في سلـسلـة نهائي
دوري كــــرة الــــســـــلــــة األمــــريــــكي

. للمحترف

وعانى أديـبايـو من شد عـضلي في
الـرقـبـة بـيـنـمـا أصـيب دراجـيـتش
ـبـاراة األولى أسـفل الــكـاحل في ا
ضمن سلسلـة النهائي التي حتسم
عــــلـى أســــاس األفــــضـل في ســــبع
مـــواجــــهـــات ضــــد لـــيــــكـــرز وسط

غموض حول موعد عودتهما.
وقال أديبـايو الذي سـجل متوسط
17.8 نقطة و10.9 استـحواذ على

الـذي ســجل مـتـوسط  19.9نـقــطـة
باراة باألدوار اإلقصائية أنه في ا
يــتــحــسن رغم اســتــمــرار شــعـوره

بكثير من األلم.
ــشــاركــة مع الــفـريق وقــال "أريـد ا
وهــذا لــيـس ســرا وهــذا مــا أريــده
طــيــلــة مــســيــرتي خالل 12
.. عامـا بـدوري احملتـرف
لــــــيـس من الــــــســــــهل
مشاهدة فريقي من
ــــلـــعب خـــارج ا
ــشـاركـة وأريـد ا
بــــالـــــطـــــبع. إنه

شعور قاس".
وعقب اخلسارة في
أول مـــبــاراتــ فــاز
هيت يوم األحد على
ليكـرز بعد أن سجل
جـــيــــمي بـــاتـــلـــر 40
نـــقـــطــة وحـــقق ثـالثــة
أرقام مزدوجـة وسيسعى
إلدراك الــــتــــعــــادل في
باراة الـرابعة . ا

خـالل الـفـتـرة مـا بــ مـنـتـصف
تــــشـــرين أول/أكــــتـــوبـــر وآخـــر

الشهر نفسه.
وأردف: "ما يعنيه هـذا بالنسبة
لـــفــــورمـــوال 1 هـــو أن ســــبـــاق
ـعـتاد في أسـتـراليـا سيـكـون كا
وسم في آذار/مارس افتتاح ا
ـــــــــــــــــــؤقـت فــي اجلـــــــــــــــــــدول ا

للمنافسات".
وكـان سـبــاق اجلـائـزة الــكـبـرى
األســـــتــــرالـي قـــــد ألــــغـي هــــذا
الـــــــــــعــــام بـــســــبب جــــائـــحـــة
كورونا حيث أُعلن بعد وصول
ــعــدات إلى مــلــبــورن عــــــن  ا
إصابـة شخص بـفريق مكالرين

بالعدوى.
وقال ويستاكوت إنه ال يفترض
أن يــــتــــكـــــرر هــــذا فـي مــــوسم

.2021

وقــــــال ويـــــــســـــــتــــــاكـــــــوت في
وقع "سـبـيدكـافيه" تـصريـحـات 
ـــتـــخـــصص في األســـتـــرالـي ا
أخـبــار ريــاضـة الــســيـارات إن
الـــســبــاق األســـتــرالي ســـيــقــام
ـعـتـاد في مـجـددا في مـوعـده ا
أواخـر أذار/مــارس في افـتـتـاح

بطولة العالم.
وأضاف ويـستـاكوت أن سـباق
اجلــائـــزة الــكــبـــرى األســتــرالي
لــــــــلــــــــدراجـــــــات الــــــــنــــــــاريـــــــة
(مـوتـو.جي.بي) سـيـقـام أيـضـا
ـعـتـاد في تـشرين في مـوعـده ا

أول/أكتوبر.
ـــنــــتــــــــــظـــر وأوضح أنـه من ا
ـــــؤقـــــتــــة إصـــــدار اجلــــداول ا
ـــنـــافــــســـات بـــطـــولـــة الـــعـــالم
لـفـورموال 1  وبـطـولـة سـبـاقات
ــــوسم 2021 جانب من منافسات دوري السلة االمريكيمــــوتـــــو.جي.بـي 
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ــــالي واإلداري من يــــعــــد الــــفــــســــاد ا
ــتـــشــعــبــة ــعـــقــدة وا ـــوضــوعــات ا ا
اجلــــوانب ويـــخــــتـــلف الــــبـــاحـــثـــون
واخملــتـصـون حـول كـيـفــيـة تـشـخـيص
ــنــاســبــة وحتــلـــيل وبــنــاء احلــلـــول ا
حملــــــاربــــــته واحلــــــد من آثــــــاره وذلك
الخـتالف بيئة وطبيعة مظاهر وأشكال
هــــذا الــــفـــســــاد مـن دولـــة إلـى أخـــرى
وبــالـــتــالي اخــتـالف مــنــاهج أســلــوب
مـحاربـته في ضوء طبـيعـة وحدود تلك
ــيـة عـلى الــظـاهـرة الــتي أصـبــحت عـا
مــسـتــوى األفـراد والــدول سـواء كـانت
مـتقدمة أو متخلفة  حيث تؤكد تقارير
الــبــنك الــدولي ومــنــظــمـة الــشــفــافــيـة
يـة أن الفسـاد أصبح من العوائق الـعا
الـرئيسية التي تعترض برامج التنمية
القـــتــصــاديـــات تــلك الـــدول ويــضــعف
ــوهـا ويــفــاقم األزمـات االقــتـصــاديـة
ويـبدد ثرواتـها  وبذلك ظـهرت جتارب

عـديدة لبعض الدول في مجال مكافحة
الـفـساد أثـبتت جنـاح بعـضهـا أو على
األقل تـخـفـيض مـعـدالتـهـا وأكـدت هذه
الـدول أن جناح هـذه التـجارب يـتوقف
عـلى استخدام منظـومة متكاملة ووفق
رؤيـــــة واضـــــحــــــة في الـــــتــــــحـــــلـــــيل
ــعــاجلــة أســاســهـا والــتــشــخــيص وا
وجــود إرادة ســيــاسـيــة قــويــة وجـادة
ـال الـعـام حملـاربـة الـفـسـاد وتـرشـيـد ا
وتـــطــويـــر آلــيــات ووســـائل الـــرقــابــة
واحملــاسـبـة  فـضالً عن وجـود قـواعـد
قــانـونــيـة وأدوات كــفـوءة وفـاعــلـة في
رسـم اخلـــــطـط وحتـــــقــــــيق األهـــــداف

راحل اإلجناز.   تابعة والتقييم  وا
خصوصية التجربة السعودية

اعـــتـــمـــدت جتـــارب بـــعض الـــدول في
مـــكـــافـــحــة الـــفـــســـاد مـــثل ( الـــصــ

وسـنـغـافـورة وهـونك كـونك وتـشـيـلي)
ـسـتـويـات عـالـيـة من والـتي تـمـيـزت 

الـفـساد حـسب مؤشـر مدركـات الفـساد
الـذي تصدره منظمة الشفافية الدولية
عـلى اتـخاذ الـعديـد من اإلجراءات ذات
أبــعــاد قـانــونــيـة واجــتــمـاعــيــة مـنــهـا
(تـشـديـد الـعـقـوبـات بـحق الـفـاسـدين 
تـبسيط اإلجراءات واللوائح والقوان
في مـؤسـسات الـدولـة بحـيث ال تـسمح
بـأي خـرق لـلـقـوان  تـوفـيـر احلـوافز
الــــتي تــــدفع لـألفــــراد لالبــــتـــعــــاد عن
الـرشـوة والفـساد من خالل رفع رواتب
) والتي حققت نتائج إيجابية ـوظف ا
في تـخـفـيض مـعـدالت هـذا الـفـساد في
ملكـة العربية بـلدانها  إال أن جتـربة ا
الـــســعـــوديــة في مـــكــافـــحــة الـــفــســاد
ومـقاومته كانت رائدة وفريدة بالنسبة
ـيـة الـتي حاربت لـكـافـة التـجـارب الـعا
الـفـسـاد والتي حـقـقت جناحـات بـاهرة
في هـذا اجملال  وبفترة زمـنية قصيرة
ـــكن تــــلـــخــــيـــصــــهـــا جــــداً والـــتـي 

بـــاخلــطـــوات واآللــيـــات الــتـــالــيــة: 
ـكـافـحـة الـفـسـاد تـشـكـيل جلـنـة عـلـيـا 
بــرئــاســة ولي الــعـهــد لــلــتــحـقــيق في
قــضـايـا الــفـسـاد الــعـام وفـقــاً لـقـاعـدة
مـعلـومات دقيـقة ضمت (381) شـخصاً
بــعـضـهم لـإلدالء بـشـهــادتـهم في إطـار
احلـــمـــلـــة  إصــدار قـــرارات جتـــمـــيــد
صرفـية للـمشتبه أرصـدة احلسابـات ا
ــمـتــلـكـات بــهم ووضع احلـجــز عـلى ا
الــــتـي تــــعــــود لـــــهم مـن الــــعــــقــــارات
ـــالـــيــة  وفي والـــشـــركــات واألوراق ا
مــبـادرة حـازمــة وجـريـئــة وبـإجـراءات
اسـتــثـنـائـيـة وغـيـر مـسـبـوقـة أصـدرت
ـوافـقات الـلـجـنة (وبـعـد اسـتـحصـال ا
الـــقــضــائـــيــة الالزمـــة) أمــراً بـــحــجــز
وتـــوقــيف (49) شـــخــصــاً مـن قــائــمــة
الـــفــاســدين تــضم (11) أمــيــراً و (38)
وزيــراً حـالــيـاً وســابـقــاً وشـخــصـيـات
ســيـاسـيـة نـافـذة ورجــال أعـمـال بـتـهم
ــنـاصب وتــأثــيـر الــنــفـوذ اســتــغالل ا
ـالـية وتـوظـيف الـعالقات لالسـتـفادة ا
بـطــرق غـيـر نـظـامـيــة وغـيـر مـشـروعـة
لـصاحلـهم اخلاص  ومن أبرزهم رجل
األعـمـال السـعودي ( األمـيـر الولـيد بن
ــمـلــكـة طالل ) وهــو حــفـيــد مـؤسس ا
ـلك شبـكة الـعـربيـة السـعـودية الـذي 
ية واسـعة من شركات االسـتثمار الـعا
 واألمـيـر ( مـتـعب بـن عبـد الـلـه ) أحد
ـالكة الـسعودية  كـبار أفراد الـعائلة ا
وفــعالً  إلــقــاء الـقــبض عــلى جــمـيع
هــؤالء األشــخــاص في حــمــلــة أمــنــيـة
سـريعة ومباغتة ابتدأت من مساء يوم
الــســبت  2017 / 11 /4وامــتــدت حــتى
الـــســاعــات األولى مـن صــبــاح الــيــوم
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الــتـالي  و نـقــلـهم واحــتـجـازهم في
فـنـدق ( ريـتز كـارلـتـون ) في العـاصـمة
الـرياض  ثم تلتها أوامر إلقاء القبض
وحـجـز أشـخـاص في الـقـوائـم الـتـالـية
لـــتـــفـــويـت الـــفـــرصـــة عـــلـــيـــهم من أن
يـسارعـوا إلى سحب أو حتريك رؤوس
أموالهم  لقد أنصبت آلية عمل اللجنة
ـشــتــبه بــهم بــاألدلـة عــلى مــواجــهــة ا
والـقرائن الثبـوتية التي تـثبت إدانتهم
بـتهم الـفساد واالسـتفـادة من استغالل
مـواقـهم السـياسـية واإلداريـة بالـكسب
شـروع دون تـعرضـهم لـلتـعذيب غـيـر ا
والـتــفـاوض مـعـهم بـإجـراءات تـسـويـة
عــلـى قــبــول مــصــادرة الــدولــة إلى مــا
ـشتبه بهم ئة) من ثروة ا يصل ( 70بـا
مــقـابل نـيل حــريـتـهم  حــيث  قـبـول
الـــتـــســـويــة مع (87) شـــخـــصـــاً بـــعــد
ــا نــسب إلــيــهم وقــبــولــهم إقــرارهـم 
لــلـتـســويـة و اإلفــراج عـنـهم وإطالق
سـراحهم من احلـجز  في ح رفض (
 ( 8أشــخـــاص الــتــوصل إلى تــســويــة
وظـلت تهمة الفـساد ثابتة عـليهم  كما
رفض الـنائب العام السعودي التسوية
مع ( 56) شـــخــصــاً لـــوجــود قـــضــايــا
جـنائـية أخـرى علـيهم  وبـتاريخ  / 31
ــكـــلــفــة  2018 / 1أعـــلــنت الـــلــجــنـــة ا
ــكـافــحـة الــفـســاد انـتــهـاء أعــمـالــهـا
بـاحلـمـلـة عـلى الـفـسـاد والـتي تـمـكـنت
خـاللـهـا من اسـتـعـادة أكـثـر من ( 400)
مـليـار ريال (  107مـليـار دوالر) لصالح
ـكن ان نسـتـخلص خـزيـنـة الدولـة  و

من هذا التجربة ما يلي: 
1- اســـــتـــــهــــدفـت احلـــــمــــلـــــة كـــــبــــار
الـشخـصيـات السـياسـية واالقـتصـادية
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اإلقـتصـادية والـسيـاسية يـخوض مـصطـفى الكاظـمي معـركة االصالح
في الـعــراق حـامالً سـيــفـاً من خـشـب فـهـو يــسـيـر في حــقـول ألـغـام
تطـوّقه الضـباع وخـنازيـر الفـساد اليـخرج مـنهـا بال خسـائرجـسـيمـة
فـقــد أوقع نـفـسه في بـراثن هـؤالء من كل صـوب وتـمـاسـيح الــطـائـفـيـة
(أطـلق على الـساسـة الفـسدة من أحـزاب طائـفيـة والؤها لـيس للـعراق
في إشـارة الى الـتضـحّـية بـنـفسه فـي مواجـهة نـفسـه الشـهـيد احلي)
فهل يـسـتـطـيع حتقـيق حـلـمه في كـسر حـيـتان الـفـسـاد وقتـلـة الـشـعب
شـوكتي الفساد واإلرهاب اللت تعصفان بالعراق وتهددان حاضره
ومـستـقبـله وسط عاصـفة إفالس خـطيـرة لم يشـهدهـا العـراق عبر كل
تـأريـخه الـطــويل? تـنـذر بـإنـهـيـار إقـتــصـادي وشـيك جـداً بـالـرغم من
ـســبـوق حلـكـومـته ولـكن الـدعم األمـريــكي واالوروبي والـدولي غـيـر ا
ـنفلت ـهمـة شبه مسـتحـيلـة أمام الـكاظمي والـسبب تـسيّـد السالح ا ا
أن لذلك من حق الـشعب  ومن يـقف وراء هذا الـسالح سـاحة الـعراق 
يـتـساءل ويـسـأل الرئـيس ورئـيس الـوزراء ورئيـس مجـلس الـنواب الى
نـعـرف جـمــيـعـاً ان الـرئـيس أين تـأخــذون الـعـراق الى قـاع اجلـحــيم?
ويضـعهم في قـفص اإلتهام أضـعف من أن يتـصدّى للـحيـتان والـقتلـة 
الى وكــذلك رئـيـس مـجــلس الــنــواب ولــكن يـنــظــر الــشـعـب الـعــراقي
مـصـطفى الـكـاظـمي نـظرة تـأمـلـية يـنـتـظـر فيـهـا اإلجـهاز الـعـسـكري
ـنــفـلت ولــكن لـيس الــبـدء من أسـفل واحلـسم فـي مـواجـهــة الـسالح ا
الـهرم كـما يـفـعل اآلن ألن هؤالء الـقتـلة اليـأتـون( بالـعيـني واآلغاتي)
ـوقف والـسالح وإنـهاء مـشـهد ـا بـقوة ا وإ ـثل العـراقي كـمـا يقـول ا
ـنفـلت لـدى الـعـشـائر الـتي تـقف خـلـفـهـا ميـلـيـشـيات الـدم وفـوضى ا
قبل أن يأتيك الطوفان مـتنفذة أو لفصائل منفلتة غير خاضعة للقانون
 فـتـتـحول من إصـالح الوهم الـى وهم اإلصالح وهي فـجيـعـة كـبرى
الـذي يعـوّل على إصالحـاتكم الـبطـيئـة الغـير حتلّ بـالشـعب العـراقي 
تسير بسرعـة جنونية لتعلن فـاعلة  وعجلة غول االفالس االقتـصادي
عنـدها سـتدوس على األخـضر واليـابس وتشـعله لذلك اإلنـهيارالـكبـير
ـسبـوق للـخزيـنة أسـاوي  واالفالس غيـر ا ـشهـد ا نـرى من متـابعـة ا
ـنــفــلت ــواجـهــة الــسـالح ا الــعــراقـيــة أن تــتــجّه الـى احللّ الــوحــيــد 
واالفالس االقـتصادي الى مايشبه اإلنقالب العسكري الناعم وتعلن
ـصــيـريــة مـنـهــا حلّ مـجــلس الـنــواب الـفـاشل جـمــلـة من الــقـرارات ا
الــفــاســد وإعالن حــالــة الــطــواريء بــحــكــومــة طــواريء وإلــغــاء دور
األحـزاب والـكــتل وجتـمّـيــد األحـزاب وعـمـلــهـا وإلـغــاء جـمـيع قـرارات
وإلـقاء الـقبض عـلى الرؤوس ر سيء الـصيت دني بـول بـر احلـاكم ا
الـفاسدة الـكبيـرة من حيتـان الفسـاد والطائفـية التي أوصـلت العراق
الى قـاع اخلـراب والدمـار والقـادم وأدهى وأمـرّ من الواقع إذا بـقيت
وإذا األحـوال هـكذا ألنـهـا تسـيـر من سيء الى األسـوأ وال حلّ سواه
لم تـفــعّل هـذا ســيـدخل الـعــراق بـحـرب شــيـعـيـة  –شــيـعـيــة الـشـعب
نـفـلت في اجلـنوب تـشعـله عـشائـر مـليـشـياويـة  وتـغذيـها والـسالح ا
ـسلـحة وثورة الـشعب الـغاضبـة في اجلنـوب تعيش إيـران وأذرعها ا
حلـظة إنـطالق معك ودعـماً إلصالحـاتك  وها أنت بـينـهم تسـمع لهم 
نتـظر االشارة منك ألنك وحتـاورهم فإعتمـد على الشعب الـغاضب ا
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ومن األحزاب الفـاسدة والفاشلة ومن يقف خـلفه نفلت  من الـسالح ا
فـهـنـاك اآلن  4مالي الـتي مـزّقـت وحـدة الـنـسـيج الـعــراقي وأفـقـرته 
ألنــهم سـبب ســرقـة قـوت عــائـلـته مـوظف حــانق وحـاقــد عـلى هـؤالء 
أخي الـكـاظـمـي إسـتـغل حـالــتـ مـهـمـتـ وتــقـدر بـ  16مـلـيــون فـرد 

يـنقذان العـراق من واقعه وحلظـة إنهياره هـما وقوف الـشعب العراقي
كـلـه مـعك ودعم االدارة االمــريـكــيـة الالمــحـدود لك والــدول الـعــربـيـة
واالوربـيــة  وهـذان الــدعـمــان كـافـيــان لـوقف نــزيف الـشــعب وعـودة
أسـاوي وإنتشال العراق الـوعي له وإنتشاله من واقعـه االقتصادي ا
من الــدخـــول في الــنـــفق االظــلم الـــذي الخــروج مــنه الـى االبــد بــلى
نـفلت الـشعب مـن ينـقذك ويـنقـذ نـفسه من تـغول األحـزاب والـسالح ا
وحـيتان الفسـاد إضرب بقبضـة الشعب هؤالء الفـسدة بيدٍ من حديد
 يـتـفـرّق اجلـمع الـفـاسـد ويـنـهـار بـلـحـظـة والت سـاعـة مـندم فـالـلص
يـخـشى صـاحب الـبيت ولـو بـيـده عـصا مـكـسـورة وأنت بـيدك وحتت
إمـرتك رجـال جــهـاز مـكـافـحــة االرهـاب وقـطـعـات كــبـيـرة من اجلـيش
والـشـرطـة واالجـهـزة االمـنـيـة تـواجه بـهم جـيوش األرض وأخـرج من
الــذي تـعـيـشه بـداخـلك فــهـو لن يـوصـلك لإلصالح بل وَهْمِ اإلصالح 
يــعـمّـق جـراح الــشــعب وأمــامك جتــارب فـشــلتَ فـي عالجـهــا مــنــهـا
الـوصول الى قـتلـة هـشام الـهاشـمي وإطالق سراح اخملـطوف سـاجد
ّن تنـتظـرعوائـلهـم اإلقتـصاص من قـتلـتهم الـعراقي وغـيـره اآلآلف  
عروف لديكم ولدى الشعب ولكم ا همة من قـناصي سطوح الدوائر ا
والرضـوانـيـة  وقصف مـعـهم جـوالت فاشـلـة وأقـصد حـادثـة الـدورة 
لـقـد فـشـلت مـهـمتك فـي رفع شعـاروَهْم االصالح مـطـار أربـيل وغـيره
(عـــودة الــولـــد الـــضـــال الى إمه) بل الــذي كـــنت تـــبـــتـــغي من خـالله
وأخـذ يـوغل في إيـذائك ويـريـد رأسك تـنـمّـرعـلـيك هـذا الـولـد الـضـال
ويُـفشِل مهمتك فتحوّل الى أصالح الـوهم الذي بداخلك والتنتظر من
يـصـلحه وواجه واقـعك بـكل شـجـاعة ألنك قـبـلت الـتحـدّي وعـليك أن
تـواجه فوضى السالح بـكل انواعه  وإيقافه عـنده حدّه حتى يـستقيم
الــوضع الــعـراقـي األعـوج ونــصل لــدولــة الــدولـة ال أن نــبــقى بــدولـة
ـضي سـريـعــاً واليـتـوقف في مـحــطـة فـقـد أحـرقت الالدولـة الــوقت 
والــوقت نـفـد تــمـامــاً أمـامك وأمـامك ـراكب فـوضى الــسالح جـمــيع ا
طـريقان الثالث لهما إما طريق الـثورة واالنقالب الناعم عسكرياً وإما
الـذهاب مع الشعب الى قاع الظالم في حرب أهلية النهاية لها تماماً
الــذي تــتالعب بـه أهــواء الـطــائــفــيــة والـتــدخل كـمــا هــو حــال لــبــنـان 
نـاصب والفسـاد الهائل إنهـا اللحـظة التـاريخية اخلـارجي وصراع ا
الى الـفاصـلة التي ال حلـظة بعـدها إخـرج من وهم االصالح الكاذب 
نــور االصالح الــصــادق وصـــارح الــشــعب أو تــنّــحى فــوراً وأتــرك
يـصنعه ـستقـبل اليصـنعه الرجـال الضـعفاء الـشعب يقـرّر مصـيره فا
ؤمـنـ بـتـطلـعـات الـشـعب وثـورة الشـعب أمـامك شـاخـصة األقـويـاء ا
ستقبل والوقت لـإلنتظار فقد طال االنتظار وجـاهزة لالنطالق نحو ا
ـعـيشه ولم يـعـد في الـقـوس من مـنـزع فالـشـعب يـعش أسـوأ حـاالته ا
لـيقـول كـلـمته  وخـرج شـاهراً سـيـفه بـوجه البـاطل والـقـتل والـفسـاد 
من أمام سـاحة الـتحـريروكن ة فَـقُدْ ثـورة الشـعب  لـيصل حلـياة كـر
بـطــلـهــا وأهـتف بــأعـلى الــصـوت الـعــراق أوال وأخـيــراً ايـهــا الـقــتـلـة
ـنفلت ال لـلطائـفية نـعم لدولة والـطائفـيون وال للـفساد  وال لـلسالح ا
ـدنيـة وال لالحزاب الـطائفـية  وال والء لغـيرالـعراق وإسمع ـواطنة ا ا
أمــامك صــدى الــشــعـب كــله خــلــفـك هــذا طــريق اخلالص الـــوحــيــد
والتـتـرّدد أبدا في مـواجـهة قـتـلة ومـجـرم وفـاسـدين حوّلـوا الـعراق
الى خـربـة تـنـعق فـيــهـا الـبـوم الـفـرصـة مـازالت واقـفـة أمـامك بـكـامل
قـبل أفـول شمس الـثورة قـيافـتـها وعـنفـوانـها تـنتـظـراإلشارة األخـيرة 
ــيـــلـــيـــشــيـــات واألحـــزاب الـــطــائـــفـــيــة ووأدهـــا الى األبـــد عـــلى يـــد ا
حتـزّم بحـزام الشعب وحـدّه فهـو من يصلح حـال العراق والـفاسدين
ـهــدورة  وكـبـريـاءه وعــنـفـوانه  والتـلــتـفت ألنـصـاف ويـعـيــد كـرامـته ا
الـرجـال وأنصـاف احلـلـول وتقع في وَهْم اإلصـالح الذي لن يـنـجيّك
أنت أخـتــرتـهـا في إصالح الــوَهْمِ  وتـذكّـرأنـك أمـام حلـظــة تـاريـخــيـة 
لـنفسك إلنقاذ العراق(حسب قولك) من وحَل الطائفية الذي ألقته فيها
وغزته ودمـرت شـعبه يـوم غدرت بـالـعراق واحـتـلـته  أمـريـكا اخلـبـيثـة 
وحـضـارتـه ومـحَتْ هـويــته الـعـروبـيــة وتـركـته نــهـشـاً لــلـغـول اإليـراني
إنــهـا صــرخـة الــعـراقــيـ قــبل الـطــوفـان وأذرعه وأحـزابـه الـعــمـيــلـة 
قـم وأخـرج من قــمـقم والــدخـول في فــوضى احلــرب االهـلــيـة  اآلخــيـر
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ــالـكـة في ــتـنـفــذة وأفـراد الـعــائـلـة ا ا
ـمـلكـة ( احلـيتـان والـرؤوس الكـبـيرة ا
والـــبـــارزة) وضـــرب أوكـــار الـــفـــســـاد
ـبــاشـر ولم تــبـتـدأ بــأسـلــوب الـردع ا
وظف برسالة واضحة بأنه بـصغار ا
ال يـــوجـــد أحـــد أكـــبـــر الـــقـــانــون وأن
الـقانـون فوق اجلـميع وال حـصانة ألي
شـخص فـاسـد في تأكـيـد هـيبـة الـدولة
وقـدرتها عـلى نفاد الـقانون ومـحاسبة
الــفــاســدين مــهــمــا كــانت عــنــاويـنــهم
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2- أن احلــمــلــة اســتــنــدت إلى قــاعـدة
مـعـلومـات واسعـة ودقـيقـة لـتشـخيص
ــتـلــكــاتـهم من الــفـاســدين وحتــديـد 
أصـول نقدية مالـية وعقارات وشركات
وأوراق مالية متنوعة.   -3مدة احلملة
لـم تـتــجــاوز حـدود ثالث أشــهــر فـقط
وهي مـــدة قــيــاســـيــة وقــصـــيــرة جــداً
ــيـة مــقـارنــةً بـأيــاً من الـتــجـارب الــعـا
األخــــرى  وقــــد حــــســـمـت مــــوضـــوع
ــنــهـوبــة من قـبل اســتـعــادة األمـوال ا
الـفـاسدين بـأسـلوب الـتـسويـة بدالً من
الـركون إلى األطر والـقنوات القـانونية
والـقـضائـية الـتي تـطول مـدة حـسمـها
إلـى ســنـــوات في مــثـل هــذه احلــاالت.
والـسـؤال األكبـر الذي يـدور بـخلـدنا ..
هل سـيسلك العراق آفاق هذه التجربة
الـفـريدة ويـضرب بـيـد من حديـد أوكار
الــفــسـاد ويــنــقـذ الــعــراق من جــراثـيم
نـهوبة.. الـفاسـدين ويعـيد له أمـواله ا
أم تـبقى مجرد أمنيـات يتمنى الشرفاء

أن تتحقق ويراها يوماً ما?
{ خبير مصرفي
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ــبـادالت الــتــجــاري نــتـيــجــة تــقــلص ا
الـتـجـاريـة الـفالحـيـة. كـمـا أصبـح الهم
ـوريـتـانـيـة ايـجـاد الـبـارز لــلـحـكـومـة ا
مـخرج لهذه األزمة الزراعية التي تمثل
احلـدث الـبـارز لـدي مـخـتـلف الـطـبـقات
وريتـانية الـتي تسترزق اإلجـتماعـية ا
مـن عـوائـد الـفالحـة. إذ في هـذا اإلطـار
سـارعت احلكـومة بـاالستـنجـاد بالدول
األوروبــيـة و ذلـك في سـيــاق الـشــراكـة
األورومـتوسـطيـة إليجـاد حلـول جذرية

لهذه األزمة الزراعية. 
إذ فـي هـــذا اإلطـــار خـــصـــصت بـــعض
الــدول األوروبـــيــة مــشــروع مــســاعــدة
ـوريتـاني مـالـيـة لـتـحـفـيـز اإلقـتـصـاد ا
لـتـجاوز مـحنـته و ذلك بـتخـصيص 10
مــلـيـون دوالر سـنـة 2019  كـدعـم مادي
لـهذا الـقطـاع احليـوي واألساسي. كـما
تــعـد هــطـول األمـطــار هي األسـاس في
وريتانيـة التي تسهل جميع الـفالحة ا
ـرافق احليوية وتسهل عـملية تسيير ا
ـنظومـة الزراعيـة مثل البـيع والشراء ا
اشـية فـي األسواق خـاصة في قـطـاع ا

كاألغنام و الدواجن و األبقار. 
ــثل حل جــذري لــكـن هــذا الــعــامل ال 

اإلقـتصاديـة و وضعت البـالد و العباد
في أزمة إجتماعية خانقة.

وريتانية اجلزء األهم  تـمثل الزراعة ا
ــالــيــة ـــعــامالت الــتـــجــاريــة و ا في ا
بــاألسـواق احملــلـيــة و تـعــتـبــر تـربــيـة
ــزود األســاسي لــلــتــغــذيـة ــاشــيــة ا ا
احملــلــيـة مــثل الــلـحــوم الـبــيــضـاء من
الـدواجن و الطيـور و اللحـوم احلمراء
ـواد مـن األغــنــام و األبــقــار وأيــضــا ا
األسـاسية مثل احللـيب و البيض. كما
تـعتبـر أكبـر قطاع مـشغل للـيد العـاملة
نـظرا لـتوفـر أجزاء كـبري من األراضي
الـفالحـيـة في كـامل أرجـاء مـوريـتـانـيا
وخـاصـة إنـفـتاحـهـا عـلي جـنـوب غرب
إفـريقـيا الـذي سهل لـها عـملـية تـطوير
هــذا الــقــطــاع وتــخــصص اإلقــتــصــاد
وريـتـاني باألسـاس في هذا الـوطـني ا
ا يجعلها بالنتيجة القطاع الفالحي 

مورد مالي هام جدا.
 إال أن أزمـة اجلفاف األخـيرة أصبحت
كــابـوس وطـني و عـائـق حـقـيـقي أمـام
سـتدامة بـحيث شلـت النمو الـتنمـية ا
اإلقـتـصادي لـلـبالد و بـالتـالي ارتـفعت
ـيزان نـسـبة الـبـطالـة و حل عـجز في ا

إن األوضـاع اإلقتصادية التي تشهدها
مــوريــتــانــيــا خالل أواخــر الــعــشــريـة
الـفارطة و مـطلع العـشرية احلـالية مع
بــدايـة سـنـة  2020 تــعـد في مـجـمـلـهـا
نذير خطر اقتصادي و اجتماعي داهم
نــظــرا لــلــجــفــاف الــذي ضــرب جـمــيع
ـرافق احلـيـويـة لـلـبالد و شل جـمـيع ا
قـطاعاتها اإلقتـصادية احليوية. إذ من
وريـتـاني هو ـعـروف أن اإلقتـصـاد ا ا
باألساس إقتصاد ريعي و هش بطبعه
ـادية والنقص نـظرا لقـلة اإلمكـانيات ا
في الـبنية التحتـية في قطاع الصناعة
و الـتـجارة ,بـحـيث تـبـقي الـفالحة هي
ــشــغل و ــنـــتج و ا الــقـــطــاع الــهــام ا
الــــشــــريــــان احلـــــيــــوي لالقــــتــــصــــاد
ــالي األسـاسي ـورد ا ــوريـتــاني و ا ا

يزانية الدولة.
وريتاني تمثل كـما أن معظم الشـعب ا
ـاشــيـة أسـاس له الــزراعـة و تــربـيــة ا
ــالي. بــالــتــالي تــعــتــبــر مــورد رزقـه ا
عـاصفة اجلفاف التي حلت مؤخرا ب
ســـنـــة  2019و  2020بـــكـــافـــة أنـــحــاء
وريتانـية تعد كارثـة إنسانية الـدولة ا
صالح حـقيـقية بـحيث عطـلت جمـيع ا

الـتـقـنـيات احلـديـثـة للـتـنـقـيب عن أبار
مـائـية أو إنـشـاء أنهـار إصـطنـاعـية أو
حتــلـيـة مـيـاه الـبــحـر و حتـويـلـهـا الي

قنوات سقوية عمالقة.
ـشـاريع  إن اإلسـتـثـمـار في مـثل تـلك ا
الــــضـــخــــمـــة في الــــقـــطــــاع الـــزراعي
ـوريــتـاني يـشـكل ثـورة حـقـيـقـيـة في ا
ذلـك اجملال و أيـضا يـحـولهـا إلي دولة
خـضراء وأكـبر مـنتج لـلحـوم والزراعة

في منطقة شمال إفريقيا. 
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شاريع الـتنموية في ولـلتذكير بـأكبر ا
مـجال الزراعة العربية نذكر منها دولة
رتبة األولي في السودان التي حتتل ا
ـسـتـثـمـرة في قـطـاع الـدول الـعـربـيـة ا
الــفالحــة و ذلك بــالــتــعـاون مـع بـعض

الــدول اخلـلـيـجـيــة و الـصـ حـيث 
الي من األراضي الفالحة اسـتغالل ا
لـلزراعة العصـرية التي تعتـمد تقنيات
ســقـويــة حــديـثــة و بـالــتـالي  كــسـر
عـائـق الـفالحـة الـرعـويـة الـتي تـعـتـمـد

باألساس علي هطول األمطار.
إن أزمـــــــة اجلــــــفـــــــاف الـــــــتي حـــــــلت
راجعة ـوريتانـيا تعد عـامل تطويـر 
مـخططـاتها التـنمويـة الزراعية و رسم
خطوط عريضة بعيدة األمد لإلستفادة
من اإلمـكانـيات احمللـية لتـجعلـها قطب
ايــجـابي لإلنـتــاج و تـطـويــر مـسـتـوي
اإلنـتاجـية و القـدرة التنـافسـية محـليا
ــيـا.  وبـالـتـالي تـوفـر الـنـجـاعـة أو عـا
ـردودية للمنتجات الزراعية وتربية وا
ـنطـقـة الـعربـيـة. كـما أن ـاشـيـة في ا ا
بـعض الـدول اخلـلـيـجـيـة التـي مازالت
ــكن تــشــكــوا من عــجــز في الــزراعـة 
جــلـبـهــا لإلسـتـثــمـار في هــذا الـقـطـاع
وريتاني الواعد والذي يعد الـزراعي ا
بـــدوره رافـــدا مـن روافـــد الـــتـــنـــمـــيـــة

ـنـاخـية لـهـذه األزمـة نـظـرا لـلـظـروف ا
ـوريــتـانــيـة لــذلك تــسـعي احلــكـومــة ا

ياه للرى. صدر ا إليجاد بدائل 
 إن اإلســـتــثــمـــار في قــطـــاع الــفالحــة
الـعـصـريـة يعـتـبـر هو الـبـديل الـوحـيد
ويـشـكل أهم مـخـطط لـبـرامج الـتـنـمـية
ـوريـتـانـية ,نـظـرا ألزمـة اإلقـتـصـاديـة ا
ــيــاه الــتي هي مــرتــبــطــة بــاألسـاس ا
بــهــطــول األمـطــار والــتي تــعــتــبـر في
مـجـملـها غـيـر مضـمـونة نـظرا لـلـتغـير
ــنـاخي ولـعـوامل طـبــيـعـيـة وافـتـقـار ا
مـوريتـانيـا باألساس لـلمـياه اجلـوفية.
لـــذلك يـــجب عـــلي مـــوريــتـــانـــيــا وفق
الـتـخـطـيط اإلسـتراتـيـجي و الـتـنـموي
بـتـقـلـيص اإلعـتـمـاد عـلـي هـذا الـقـطاع
والـتـنـويع فـي مـجـاالتـهـا اإلقـتـصـادية
ـبــادالت الــتـجــاريـة في مــثل تــعـزيــز ا
ـــــــواد األولــــــيــــــة و جـــــــلب بـــــــعض ا
ــبــاشـرة اإلســتــثــمــارات األجــنــبــيــة ا
والــتــركـــيــز عــلي قــطـــــاع الــصــنــاعــة
وتــطـويـر مـهـارات الـيــد الـعـامـلـة عـلي
ــغــربي ــنــوال اإلقـــتــصـــادي ا غـــرار ا

والتونسي. 
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وريـتانية كـما أن األراضي الشـاسعة ا
و الــقـريـبــة من الـعــاصـمـة نــواكـشـوط
تــمـثل عـامل ايــجـابي لـتـركــيـز أقـطـاب
صـناعـية كـبري و جتـارية هـامة و ذلك
ـالـيـة مـن أجل تـنـويع مـوارد الــدولـة ا
وحتـفـيـز الـتنـمـيـة و تـقويـة اإلقـتـصاد
لـــيــنـــفــتح عـــلي مـــحــيـــطه اإلقــلـــيــمي
والـدولي. أما بخصوص اإلعتماد علي
اشية يجب الزراعة الرعوية و تربية ا
ــوريــتــانـيــة اتــخـاذ عــلي احلــكــومـة ا
تـــدابــــيـــر تـــعـــصــــريـــة لـــهـــذا اجملـــال
واإلســتــفــادة من الــشـراكــة األوروبــيـة
انيا وجلب خـاصة منها مع فرنـسا وأ

اإلقـــتــصـــاديــة ويـــشـــكل مــصـــدر هــام
الـيـة احملـتـرمـة للـمـيـزانـية لـلـعـوائـد ا
ــوريـتـانــيـة الـتي مــازالت تـعـاني من ا
ــالي. إذ تـــعــد قــطــر تـــراكم الــعــجـــز ا
ـتـحـدة من أبـرز واإلمـارات الــعـربـيـة ا
ـستثمرين في اجملال الزراعي خاصة ا
فـي مصـر و السودان ,أمـا الص فهي
ائية أيـضا تعد عمالق إنشاء األنهار ا
اإلصـطـنـاعـيـة وخاصـة مـنـهـا مـشاريع
حتـلـيـة مـيـاه الـبـحـار و حتـويـلهـا إلي
كن كـثيرا اإلسـتفادة أنـهار سقـوية و
مـن بـــرامـــجـــهـــا فـي اجملـــال الـــزراعي
ـتـواصـلـة و ـواجــهـة أزمـة اجلـفـاف ا
ــيـــزانــيــة بـــالــتـــالي احلــد من أزمـــة ا

تراكمة. ا
ــســتـقــبــلي لــلــحــكــومـة إن الــرهــان  ا
وريتانية يرتكز حاليا باألساس علي ا
إيـجـاد حلـول جذريـة لـلخـروج من هذه
األزمـة اخلـانـقة بـحـيث تتـطـلب دراسة
شــامــلـــة و كــامــلــة من أجل إســتــغالل
ــا ــالــيــة الــتي تــقــدر  ــســاعــدات ا ا
يــقــارب 10 مــلـــيــون دوالر لــلــتــنــمــيــة
الـزراعيـة و كذلك اإلسـتفـادة من برامج
الــبـــنك الــدولي في مـــجــال الــتــنــمــيــة
الـفالحـيـة و تـطـويـر إنـتـاج الـلـحـوم و
احلـليب و حـتي إمكانـية حتويـلها إلي
صـــادرات ,إذا حـــقـــقت فــيـــهـــا فــائض
كن لـها اإلسـتفادة من إنـتاجي.  كـما 
بـرامج جـلب اإلسـتثـمـارات اخلـليـجـية
ووضـع مخـطط إلنـشاء مـشـروع ضخم
عـلي غـرار النـهـر اإلصطـناعـي العـظيم
بـاجلماهيريـة الليبيـة أو برامج حتلية
مـلكة الـعربية مـياه البـحر الذي تـعد ا
الـــســعــوديـــة الــرائـــدة في ذلك اجملــال
تـواصـلة ـواجـهـة موجـات اجلـفـاف ا
واحلــد من تـأثــيـراتــهـا عــلي األوضـاع

اإلقتصادية واإلجتماعية العامة.

فيه نوع من التنافس او التصعيد في
عيار جتسيد االنفعاالت يـكون فيها ا
الدال على حب احلس هو:كثرة الدم
ــســفـوح عــلـى الــكـتــفــ مـن ضـرب ا
او شدة احـمرار الصدور من الزجنيل
او غـزارة الــدمـوع في الـلــطم عـلــيـهــا
شي او طـول مـسـافـة ا بكـاء مـسـتـمـر

على االقدام نحو كربالء.
عـايـيـر ال تـعـبـر بـالـضرورة ان هـذه ا
فهـنالك فئات عن شدة احلب للحـس
ومـــحـــبـــيـه من غـــيـــر من الـــشــــيـــعـــة
يـعبّـرون عن حزنـهم للـحس الشيـعة
بأسالـيب راقيـة تدل عـلى ان حبهم له
اكثر وعـيا بقـيمه وتضـحيته من اجل

احلق والعدالة االجتماعية.
ان االسالم  والـــــــســـــــبب الـــــــثـــــــانـي
الـسـيــاسي يـوظّـف االحـتـفــاء بـذكـرى
اســــتــــشـــهــــاد احلــــســــ لــــغــــايـــات
ســيــاســيـــة.وألنــهم جــمـــاعــات وكــتل
واحزاب فـان الـتـنافـس يجـري بـيـنهم
من خالل ما يصرفونه على اجلماهير
من طعام وشراب ومنـام..الهدف منها
زيــــادة عـــدد نــــاخــــبــــيـــهـم..بـــعــــكس
ميـسـورين يـصـرفـون الـكـثيـر في حب
خــالص لــلـحــســ مــنــزه من غــايـات

دنيوية.
وثـمـة حــقـيـقــة سـيـكـولــوجـيـة هي ان
زيــــارات عــــاشــــوراء فـي زمن صــــدام
ــرعب كــان لــهـا ا اجلــبـار الـطــاغــيــة
حاجة للزائرين لدى األمام..تقوم على

: آليت نفسيت
- شعور اإلنسان العاجز احملبط بقلة

احليلة وانعدام الوسيلة.
- إسقـاطه على اإلمـام القـدرة على فك
أزمته بوصفه إنسانا يتميز عن سائر
الـنــاس بـكــرامـة أو جــاه أو رجـاء إذا
ـ فـأنه ال يـخـيب رفـعه إلى رب الـعـا

رجاءه.
ولـقــد ولّى زمن الــطـاغــيــة وجـاء زمن
يـفـتـرض ان تـكون فـيـه الـزيـارة دعوة
لـــتــطـــبـــيق الـــقــيـم األخالقـــيــة الـــتي
استشهد من اجـلها..فكمـا خرج طالبا
(االصالح) ومــنـاديــا بــ الــنـاس:(اال
ترون ان احلق صـار ال يـعـمل به) فان
عــلـيــهم ان يــتــمــثــلــوا قــيم احلــسـ
ويـصـلــحـوا حـالــهم وحـال الـســلـطـة
فصيحـة من اجل مظلـوم وايواء يتيم
واشـبــاع جــائع وارجــاع مــهــجّـر الى

بيـته لـهي اكـثر تـقـديرا لـدى احلـس
من قـطع مـئـات الـكـيـلـومـتـرات مـشـيـا
على االقـدام.والضـرب بـالزجنـيل على
الظـهـور والـسكـوت عن فـشل حـكـومة
ميزانـيتهـا تساوي ميـزانية ست دول
بوطن هو األغـنى بالعالم وفيه عربية
((11مـــلــيـــون يـــعـــيـــشـــون حتت خط
وعــاصــمــة مـقــطــعــة االحــيـاء الــفـقــر
بــالـــكــونــكـــريت الــطـــائــفي..يـــغــيض

احلس وال يسرّه.  
 اساءات السلطة لألمام احلس .

الـقيـم الـكبـرى فـي ثورة احلـسـ هي
الــــوقــــوف بـــوجـه ظــــلم الــــســــلــــطـــة
وطـــغـــيـــانـــهــــا وحتـــقـــيق الـــعـــدالـــة
االجـتـمـاعـيـة وضـمـان حـريـة وكـرامـة
االنـــــســـــان الـــــتـي اكـــــد عـــــلـــــيـــــهـــــا
االسالم.فتعالوا نطبّق هذه القيم على

السلطة في العراق بعد التغيير.
واقع احلـــــال ان الـــــعـــــراق اآلن فـــــيه
نـطـقة ـان:عـالم الـسلـطـة احملـدد  عا
صــغــيـــرة في بــغــداد (10 كم مــربع)

وعالم كبير هو العراق.
ـنطـقـة سرقت والذي حـصل ان هـذه ا
احالم العراقي وجلبت لهم الفواجع
الــيــومـــيــة وأوصـــلــتــهـم الى اقــسى
حـاالت اجلـزع واألسى: الــتـرحم عـلى
ـنـطـقة األيام الـتي كـانت فـيـهـا هـذه ا
حــمـــراء!. وحـــصل ان الــســـلـــطــة في
الـعــراق عـزلت نــفـســهـا مــكـانــيـا بـأن
احـــاطت وجـــودهـــا بـــالـــكـــونـــكـــريت
ـشـددة وعـزلت نـفـسـهـا واحلـراسـة ا
نفسيا عن الناس. ولوال انها ما كانت
ــا وصــلت الــعـالقـة ــة وطـاغــيــة  ظــا
بينـهمـا الى حالة الـقطـيعة..ولـو انها
كانت قد اتبعت منهج احلس لكانت
قريـبة من  الـنـاس ألن احلسـ ساكن

في قلوبهم.
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ان اســاءة الــســلــطـة لـألمـام ولألسف
احلس وصـلت الى اخلـارج.فبدل ان
نـقـدم احلـسـ رمـزا انــسـانـيـا لـعـالم
افـــســــدت أخـالقه الــــســـيــــاســــة فـــان
تـطـبـيـقـات السـلـطـة واحـزاب االسالم
السياسي ارتـكبت اساءة بالـغة بحقه
أمــام األجـــانب.فــفـي مــقـــالــة لـــكــاتب
بــريـطــاني اســمه(دافــيــد كــوكــبـورن)
نــشــرهــا في صــحــيــفــة االنــدبــنــدنت
بـعــنــوان: " كـيف حتــولت بــغـداد الى

بغداد
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مدينة للفساد?.. قال بالنص:
احـــســـسـت بـــألم وانــــا ارى شـــعـــارا
مـكـتــوبـا عـلى الفــتـات سـود بــسـاحـة
الـفـردوس: "احلـسـ مـنـهـجـنـا لـبـناء
واطن والوطن"!.عشر سنوات منهج ا
"حـسـيـني "!!والــنـتـيـجــة هي حـكـومـة
حــرامــيـة..عــشــر ســنــوات في احلــكم
يـزانـيـة تـقـارب تـرلـيون دوالر..اي و
مـا يــقــارب حــاصل جـمـع مـيــزانــيـات
العراق خالل ثمان عـاما!..والنتيجة
ان زخة مـطـر تُغـرق "عـاصمـة الـثقـافة
الـعـربـيـة"!.عـشر سـنـوات مـن الـفـساد
ـالي والـسـيـاسي الـذي يـضع الـبـلـد ا
الـيــوم عـلى حــافـة االنــهـيــار..وكل مـا
تـمـلـكه حـكـومـة احلـرامـيـة هـو شـعار
ـواطن "احلـســ مــنـهــجــنــا لـبــنــاء ا
والوطن"!! ). فـأيـة اسـاءة أشـدّ وجـعا
من اسـاءة يــدعي اصــحـاب الــسـلــطـة
انـهم (حــســيـنــيــون) فـيــمـا اعــمــالـهم
تــــــنـــــــاقـض مــــــبـــــــاديء احلــــــســــــ
وقـــيـــمه!..وأقـــبـــحـــهــا انـــهـم تـــركــوا
تعيش اوصلوهم الى السـلطة مالي
في بيـوت الـصفـيح بـينـهم من يـفتش
عن قوت يـومه بنـبش (الزبـاله) فيـما
بــــــــــعــــــــــد ان كــــــــــانــــــــــوا صــــــــــاروا
يــعــيــشــون  حــيــاة بــاذخـة مــعــدمــ
ويشـترون الفـلل والشـقق الفـارهة في
بـيـروت وعـمـان وشرم الـشـيـخ ولـندن

وباريس.
وخاتمة الـدروس:ان احلس ثار ضد
ســلــطـــة يــزيـــد ألنــهــا مـــارست زيــفــا
وان الـناس مدعوون الى تـغيير دينيا
ـارس (زيـفـا حـسـيـنيـا) عـلى كل من 
صعـيـد الـسـلطـة او في ظـلـهـا. وبرغم
ان قراءة واقع احلال جتعلك عل يق
بأن احلـسـ لـو خـرج اآلن في بـغداد
فان اول من يـتصـدى الـيه هم ساكـنو
وبــيـنــهم من هـو ـنــطـقـة اخلــضـراء ا
فانه اقبح من الشمر بن ذي اجلوشن!
سـيــبـقى يــخـشــاه كل حـاكـم مـســتـبـد

بالسلطة والثروة.
ويبقى التساؤل قائما: من ينتصر في
اآلخــر..حــســ الــســلــطــة أم حــسـ
شـــــــعب..قـــــــدّم فـي انــــــتـــــــفـــــــاضــــــة
تــشــرين/اكــتــوبــر وحــدهــا أكــثــر من

خمس مئة شهيد?!
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية .. أم عام جتمع عقول

ـشـهــد قـضـيـة انــسـانـيــة أزلـيـة بـ ا
: ســلــطـان جــائـر.. وجــمـوع خـصــمـ

مغلوب على امرها.
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ما يـجري عـنـدنا في ذكـرى اسـتشـهاد
احلـسـ هـو االسـتـغـراق في اجلـانب
االنفـعـالي عـلى حـسـاب تـفـعـيل الـقيم
األخالقــــيــــة الــــتـي تــــشــــكل جــــوهــــر
ثورته.ولهذا سـببان سـنتحدث عـنهما
بـالـصـريـح وان كـان يـغـيـض كـثـيـرين
بــيــنــهم من هــو في الــســلــطــة ولــديه

وسائله في افناء اآلخر.
الـتـوحّــد مع تـراجـيـديـا الـسـبب األول
احلـدث في مـشــهـده االنـفــعـالي.ولـكي
نـوضـح هـنـا نـفــهم األمـور بــعـقالنــيـة
نظـرية خـاصـة بالـدمـاغ خالصتـها:ان
:انـفـعالي ـتـلك عـقـلـ كل واحـد منّـا 
يــــــتـــــعــــــلق بــــــاحلــــــزن الـــــغــــــضب

اخلوف.. احلب
وفـــكـــري يــتـــعـــلـق بــاالدراك والـــفـــهم
والـتـعـامل مع األمـور بـعـقالنـيـة..وأنه
اذا نشـط احدهـمـا فـأن اآلخـر يـضعف

او يتعطل.
 والـذي يــجــري ان الـعــقل االنــفــعـالي
جلـمــاهـيــر واسـعــة يـســيـطــر عـلــيـهم
فــيــســتــغــرقــون فـي الــلــطم والــبــكــاء
ـــبـــالـــغـــة في جتـــســـيـــد مـــظـــاهــر وا
ـنطقي ويتـعطل لـديهم الـعقل ا احلزن
باديء التي ثار من اخلاص بالقيم وا

. اجلها االمام احلس
ـشهد ان ا وثمة حـقيـقة سـيكـولوجـية
اجلـمــاهــيــري الـذي يــوحّــده تــعـاطف
عـمـيق مع فـاجـعـة انـسـانـيـة يـحـصل

ــثل مــوقــفــا اســتــشــهــاد احلــســ 
مــــتــــفــــردا لـــقــــضــــيــــة انــــســــانــــيـــة
مـــادامـت هـــنــالـك ســـلـــطــة مـــطـــلـــقــة
فيها:حـاكم ومحكوم وظـالم ومظلوم

وحق وباطل.
واستشهاد احلس كان تراجيديا من
ـــوقف نـــوع فـــريـــد..لــيـس فـــقط في ا
الــــبـــطــــولي لــــرجل فـي الـــســــابــــعـــة
واخلـمـســ يـقف بــشـمـوخ وكــبـريـاء
ـــــدجـــــجـــــ امـــــام آالف الـــــرجـــــال ا
نتـظريـن حلظة بالـسيـوف والرمـاح ا
ورفضه االيذان بـالهجـوم علـيه وقتـله
عرض مـفـاوض السـلـطة بـأن يـخضع
ألمـرهـا وله مــا يـريـد وردّه الــشـجـاع
ـــدويه:(هــيـــهــات مـــنّــا بــصـــيــحـــته ا
شـهد كان فـيه نساء الذلّه)..بل وألن ا
وكـأن احلـسـ اراد ان يـثبت واطفـال
للـبـشريـة ان بـشاعـة طـغيـان الـسلـطة
تتجـاوز وحشية في أي نظام بـالدنيـا

فترسة. احليوانات ا
 كان بامكان احلـس ان ينجو وأهله
ــجــرد ان يـنــطق كــلــمـة واصـحــابه 
واحـدة:(الـبـيــعـة)..لـكــنه كـان صـاحب
مبـدأ:(خرجت لـطـلب االصالح في أمة
جــــــــــدّي) واالصـالح مــــــــــســــــــــألــــــــــة
وألنـه وجـــــــــد أن احلق اخـالقــــــــيــــــــة
ضـــاع:(أال تــــرون أن احلـق ال يـــعــــمل
وألن الـفـســاد قـد تــفـشى وشـاعت به)
الرذيلـة..وكلهـا مسائل اخالقـية.وكان
:ان يوقظ الضمائر عليه ان يختار ب
ـيـتهـا ويـبقى أو ان  ويحيّ االخالق
وت..وتقـصّد أن يكون حيا..فاخـتار ا
بتـلك الـتراجـيـديا الـفـجائـعـية لـيـكون

 أثبتت األحداث اننا في العراق لدينا
) الـسلـطة  وحـس (حسـ حسـينـان
) احلــكّـــام وحــســ الــنــاس(حـــســ
) اخلــــضـــراء (حــــســـ احملـــكــــومـــ
( وحسـ سـاحـات الـتحـريـر (حـس
وحـــســـ شـــهــداء قـــتـــلـــة أنـــصـــاره

شعارهم (هيهات منّا الذلّة).
نــقـول ان ثــورة االمـام ولـتــوكـيــد ذلك
احلس تنفـرد بتعدد الـنظريات التي
والشائع منها تمنحها تفسر اسبابها
هـويــة ســيـاســيـة او اسالمــيــة فـيــمـا
الـهــويـة احلــقـيــقـيــة لـهــا انـهــا ثـورة
اخالقية.فلو كانت سـياسية فان هدف
الـقـائم بــالـثـورة يـكــون الـوصـول الى
السلـطة فيـما احلس كـان يعرف انه
ا تعاطف مقتول. ولو كانت اسالمية 
معها مسيحيون وقادة غير اسالمي
فــضال عن ان احلـاكم بـيــنـهم غــانـدي
(اخلــلــيــفــة)كــان يـــحــتــاج الى الــدين

لبقائه في السلطة.
ومـا يــدهـشـك ان ثـورات عــظـيــمـة في
فيما ثورة التاريخ باتت اآلن منسـية
احلس تتجـدد وتبقى خالدة رغم ان
وانه الــقـــائم بـــهـــا كــان رجـال واحــدا
مــضى عــلـــيــهــا اكـــثــر من الف عــام..
والسبب هو ان موت الضمائر وتهرؤ
االخالق والـــزيف الـــديـــني هي الـــتي
:حــكّـام تــشــطــر الــنــاس الى قــســمــ
يــــــســــــتـــــــبــــــدون بــــــالــــــســــــلــــــطــــــة
وجــمــاهــيــر مــغــلــوبـا عــلى والــثـروة
امرها..فتغدو القضية صراعا ازليا ال
وال صنف من يحـدهـا زمـان وال مـكـان
احلـكّــام او الــشــعــوب.ومن هــنــا كـان
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ـبانى قبل فى ا تنـظم مؤسسـة الشارقـة للفـنون ضمن بـرنامجـها خلريف  2020 معـرض "تورية" لـلفنـانة زارينـا بهيـمجى وذلك فى الفـترة ب  2 تـشرين االول و10 نـيسـان ا
ـمارسات اإلبداعيـة للفنـانة بهيـمجى التى حاولت ؤسسة الـشيخة حـور بنت سلطـان القاسمي ا ـعرض الذى عمـلت على تقيـيمه رئيسـة ا ريجـة. ويجسد ا الـفنية فى سـاحة ا
ادية واجملردة كـما يركز على بدايـات استكشافات ادة واللـغة بحثاً عن الـبعد الكونى فى جتلـياته ا على امتداد مسـيرتها الفنـية صياغة تـساؤالتها عبر الـصوت والصورة وا
شاعر اإلنـسانية ويضم عدداً كان بوصفـهما عاملـ حاسم فى التـجارب وا كرَّسـة إلى جانب دراستها الالحـقة للعمـارة وا عرفة التى تـتجاهلهـا النظم ا ـاط ا بهيمجى أل

من أعمالها اإلبداعية من أفالم وصور فوتوغرافية وأعمال تركيبية أنتجتها على مدى ثالثة عقود حسب بيان للمؤسسة.
ارستها الفنية الثرية باعتباره أول معارضها الرئيسية فى وقالت الشيخـة حور القاسمى فى بيان: "يشكل معرض تورية فرصة مهمة للجمهور احمللى لالطالع على أعمال بهيمجى و
تلقى على التفكير نبثقة عن رصدها العميق للعالم من حولها" وأضافت: "يحث عمل بهيمجى ا نطقة كمـا تتيح أعمالها فرصة للجمهور للتفاعل مع اللغة البصرية والصوتية الغنية ا ا

فيما وراء السرديات التاريخية السائدة عبر دمج السيرة الذاتية والتاريخ والذاكرة اجلماعية معاً لتخلق بذلك انعكاساً للمكان واالنتماء".
ناهض للعنصرية والنقد النسوى للطعن قاومة وتستخدم اخلطاب ا عرض احلياة والصوت واجلمال واحلب باعتبارها شكالً من أشكـال ا قدمة فى ا تستكشف بـهيمجى من خالل أعمالها ا
ؤسـسية سواء على الصعيد السياسى أو االجتماعي كما توظف الكـاميرا كأداة لرصد حلظات إنسانية معينة وطرح مجـموعة من األسئلة حول كيفية فهم أنفسنا فى مختلف مارسات ا فى ا

باشرة. راحل الزمنية واألهم من ذلك كيف نتناول ونعيد التفكير فى زماننا أو فى الزمن الذى يتجاوز جتربتنا ا ا

رسالة الشارقة
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نـاسبـة أربعـينـيـة ابي األحرار سـيدي ومـوالي قرة الـع وبـلسم
الفؤاد سبط الرسول االعظم االمام احلس (عليه السالم).

××××    ×××× 
ِ  مآتما ومشت..............حشوداً للحس

                سبقت قلوبُهم..........احلناجرَ والفما
طافت......قلوباً من ضريحك تستقي

                من نورك...... اجملدَ التليدَ األعظما
نحو الطفوف..................تسامقت راياتنا

ا                  تلك التي..............أعليتها متر
وعلى مواكبنا........................دموعُ عقيلةٍ

..........من طفوفك   بالدما               كلٌّ تعّفر..َ
دى وتقاطرت...............ترثيك من أفق ا

               هذي.......... الدموع الساكبات وكلما
...................بحارها وتدفقت طافت عليكَ

              حتى........... رأتكَ  سفينُها نوراً سما
رقدك القباب كواكباً صاغت...................

ا             والفجر......ُ .من مسرى  طفوفكَ قد 
زحفت................إليكَ قلوبُنا فأستنشقت

......قيما ..وديناً            عبق الهدى...........نهجاً
شي......وتمشي.............كربالءك  قبلنا

            تلك التي .....     رسمت ضلوعك اجنما
...................هذا الدين ما نطقت به لو الكَ

            آياته............ولظل دونك.........َ أبكما
اذ أنت .................نهجُ رسالةٍ في أمة ٍ

            ما...كان .........دونك ان نضوع تبرعما
.................أرض الطفوف  مدارساً ياغارساً

     تبقى......................لكل الفاحت معلما    
نحرٍ ....................وادي الطفوفِ   ياساقياً

           من مجده.............زدنا   هوىً وتقدما
وقفك الطفوفُ مسارَها رسمت.............. 

غنما           حتى.... رأتكَ ..........  منارَها  وا
للطف ....... ِ ثانية.............. ٍ يعود عليلُّها  

.............ينصبُ مآتما           لضعينةِ األحزان ِ
.لتدور...............في  فلك  الدهور  مواكب

………………… تسلقَ سلّما           يا مجد  ظمآنٍ

 o³ze « …d³I

قصة قصيرة

صباحا .
البنت امي أشعر بالبرد 

االم..نــعم حــبــيــبــتي ســوف أشــعل لــكي
دفئة لتشعري بالدفئ . ا

الــبــنت..ال يــاأمي اريــدك ان تـشــعــلي لي
شمعة كما كل يوم 

االم..حــســنــا حــبـــيــبــتي كــمــا تــشــائــ
حتركت الفتـاة الى غرفتهـا وبدأت تتمتم
مع نفسها ما اجمل ضوء  هذه الشمعة 

امي اين ثوبي األبيض
اريــد ان الــبــسـه..   وارقص عــلى ضــوء

الشمعة
...... الحاول 

ــتـحـرك واخــذت تـتــكئ عـلى كــرسـيــهـا ا
وتستند عليه لعلها تستطيع أن تقف 

هـا انـا اقف وهي فـرحـانـة نـعم اسـتـطيع
ان ...

وتـــهـــاوت عــــلى الـــكـــرسي لــــتـــقع عـــلى
ـتـد شــمـعـتــهـا واذا بــلـهـيب الــشـمـعــة 
غلق  بسرعة البرق الى..... الصندوق ا

وحدثت الفاجعة 
لقد اشتعل الزئبق وانتشرت النيران 

فـي كل أرجـاء الـبـيـت وبـدأت الـصـرخـات
تتعالى واالن يزداد 

الــبــنت..ابي اين انت يــا ابـي اغـيــثــوني
اني احـــتـــرق امـي امي واخـــذت تـــزحف
ـنـظـرا عـلى األرض وسط الـدخـان واذا 
مـريع أمامـها لـقد الـتصق جـسد والـديها
على األرض من شـدة النـار ولم تـعد ترى
من جـــســديـــهــمـــا ســوى بـــعض الـــلــحم
البس وخــارت قـواهــا والــنــيـران من وا
حــولــهـا ثـم أغـمــضت عــيــنـيــهــا وهـدئت
وابــتـــســمت وهي حتــلـم بــانــهــا تــرقص
واقفـة على أنغـام موسيـقى جميـلة كانت
تسمعها من أحد الـبيوت القريبة وبقيت
طر..( تتخيل نفسها هكذا الى ان هطل ا
واقــفـة تــرقص) انــطـفــأت الــنـيــران امـام
صــلـوات اجلـيـران الــذين الحـول لـهم وال
قوة امام تلك الـنيران الهـائلة ولكن قدرة
الله تعالى شاءت أن تـنطفئ ليبقى جزءا

بسيطا من اجسامهم احملترقة لدفنها.
وإلى اآلن وفي كل ليلة تنـبعث من بيتهم
احملـترق مـوسيـقى ويتـخيل لـلجـيران أن
فـتـاة جمـيـلـة بـثـوب ابـيض تـرقص عـلى

ضوء الشموع وهي حتلق..

تتأمل تعودت أن تضئ شمعة كل يوم 
ضـيـاءهـا وتـتــصـور نـفـسـهـا  مـرتـديـة
ثوبها األبيض الذي اهدته اياها جارة
ــنـســدل عـلى لـهم وشــعـرهــا األسـود ا
كتـفيـها تـتراقص على أنـغام مـوسيقى

ا تمنت أن تسمعها . هادئة طا
هي هكذا إلى أن تنـطفئ الشمـعة لتنام
ــا يــحـمـل إلـيــهـا  وهي حتــلم بــغـد ر
مــاتـتـمــنـاه..أن تــمـشي عــلى قـدمــيـهـا.

تحرك. وتترك الكرسي ا
االب.. وهو يراقبها.وفي كل يوم يزداد

انينها   وتزداد معه آالمها. 
وهـو دائــمـا يـفـكــر ويـتـمــتم مع نـفـسه
..ألـيــست من طــريــقـة الخــفف لــهـا عن

ها. أ
سوف اذهب بها الى احسن مستشفى
ــال ..أن واخــذ يــفــكــر:  من أين لي بــا
ستشـفيات األهليـة غالية جدا وكذلك ا
احلــكـومـيـة وانــا ال أمـلك سـوى راتـبي
فـــكــيف لي بـــثــمن عالجـــهــا او إجــراء

عملية جراحية لها .
كـنني أن أراهـا تتألم ساجـد احلل ال 

أكثر.
وبعـد أيام واسـابيع من التـفكـير ..نعم

ال يوجد غير ذلك احلل ..
يبدو أنه وجد احلل.

اخـذ يتـمـتم مع نفـسه سـوف أجري لك
الــعــمــلـــيــة  وتــســيــريـن عــلى قــدمــيك
وأشــتـــري لك ثــوبــا جــديــدا وخــاتــمــا
وســـيــراك الــشــبــاب ويـــتــوســلــون بي

الزوجك اياهم.
ن يــــســـتـــحق ولــــكـــني لـن ازوجك اال 
جمالك وعقلك انت ابنتي احلبيبة ولن

إسمح ألحد ان يذلك.
ســـوف تــــشـــفـــ ..نــــعم ســـتــــرين اني
سـاجري لـك العـمـليـة واجـلب لك الدواء
والــــثــــيــــاب وكـل شئ..   فــــقـط اشــــفي

الرتاح.
االم..الى اين يارجل..

سوف أعود انتظروني.رد عليها
واذا بـه يــعـود حــامال وغــاب لــيــومـ 

صندوقا مغلقا بإحكام. 
ارتـــــابت زوجـــــته وابــــنـــــته وســـــألــــته

مندهشـة 
ماهذا?

الــزوج..اصـمـتي  يــامـرأة اجلـدران لـهـا
أذان .واحـكم غلق الـبـاب وراءه وسحب
زوجـــته مـن يـــدهــا الـى داخل الـــغـــرفــة
اجملـاورة والشـرر واخلـوف يتـطـاير من

عينيه.
وأخذ يـتكلم مـعها وهـو يرجتف..سوف
نـعـيش ونضع سـقف لـبـيتـنـا افضل من
هــذا الــذي اليـــقــيـــنــا من مـــطــر او حــر
تلفزيون وثالجة ونشتري كل مانتمناه 

وادوات مطبخ وكل ما نحتاجه.
وصمت ثم بدأ يـتكلم بثـقة وفرحه تبدو
في عيـنيه...االهم من هذا كـله أن نعالج
ابنتنا واذهب بهـا الى افضل مستشفى
ألجري لـهـا عـمـلـيـة لـكي تـعـود وتـمشي
عـلى رجـلـيـهــا وتـتـرك الـكـرسي الـلـعـ

الذي جتلس عليه من سنوات.
سـتــشــفى ونــفــرح بــهــا واشــتــري لــهـا

الثياب اجلديدة
ولك أيـــضــا ســـأشـــتــري الـــثـــيــاب وكل

ماحتتاجينه.
الـزوجـة غاضـبـة :لن اذهب بـابـنتي ألي

مكان ولن نشـتري لها ثيـابا جديدة قبل
أن اعــرف مـاتـخـفي فـي هـذا الـصـنـدوق
وتـــعــالـى صـــوتــهـــا لـــيــصـل مــســـامع

ابنتهما..
جــاءت الــبــنـت تـتــرنـح عــلى كــرســيــهـا

تحرك . ا
نــــعـم يــــا أبي مــــاذا تــــخـــــفي في هــــذا

الصندوق ?
ومــا أن ســمـع صــوتــهــا حــتى انــحــنى

عليها 
ومن أجل ..حـــبـــيـــبــــتي انه من اجــــلك 
الـعمـلـية الـتي سـاجريـهـا لك في احسن
مـستـشـفى ..اريدك ان تـشـفي وتنـهضي
مـن هذا الـكـرسي الـلـعـ كمـا الـصـبـايا
فـي عــــــــــــمــــــــــــرك وان تــــــــــــفــــــــــــرحـي.

وتتزوجي..وتنجبي لي حفيدا.
وهـــنــا حــاولت الــفـــتــاة الــنــهــوض من
الــكــرسي ولم تــفــلـح ..وعــادت لــتــسـأل
واأللم في صـوتـهـا  مـاذا في الـصـندوق
يـا أبي بـالـله عـلـيك انـا متـعـبـة فالتـزيد

من تعبي .
األب  ..بــــصـــوت مـــتــــلـــعـــثـم.ومـــتـــردد

.انه..انه.....زئبق
وتعالت صرخة من قلب مجروح

هل سرقت من أجلي ياأبي?
تريد أن نأكل من مال حرام 

وتريـد أن اشفى من مـال ليس من حـقنا
..ال اريد ان اشفى وال اريد ثياب جديدة
واخــذت تــبـكي وهـي تـصــرخ افـضل أن

ال حرام  اموت على أن اقبل 
اذهب به بـعـيـدا قبـل أن يحـرقـنـا ونحن

احياء .
الزوجة بتوسل والدموع تمأل عينيها 
أخــــرجه مـن الـــبــــيت يــــا رجل قــــبل أن

يحرقنا ارجوك.
الزوج ..لالم: انت التفهمي..

   انا اتعذب الن ابنـتي طريحة الفراش
 وسـجـيـنـة هـذا الــكـرسي الـلـعـ الـذي

تعبت من إصالحه. 
والـزئـبق هـذا ثـمـنه غـالي سـوف ابـيـعه

واجلب لكما كل شئ و:
 قاطعته زوجته مجددا : 

اذهب بـــهــذا الــبالء بــعـــيــدا عــني وعن
ابنتي اذهب 

االب..حــسـنـا اهـدئي سـوف أعـيـده غـدا

كان علينا أنْ نكونْ
مثلما شِئنا... 
مِنْ قبلِ أنْ نكونْ

كما اآلنْ ....!
في طيشِ مفارقةِ ...

مَنْ يُفارقُ
في الليلِ ظلَّهُ

ويبيعُ ...
ساعةَ تُنفقُهُ حشودُ أمانيهْ

على منولِ ذكرى
وتراتيلِ ... تِيْهْ

ساعةَ النَّصرِ... التي مِنْ أجلِها
تهجّى ... ترابَ الوطنِ

تماهى به ...
 تغنّى  أمالً
أنْ يكونْ ...
جَنّاتِ عدنٍ  

 ××                                
بقوائمِ أنسامِ ربيعٍ

أمسى غريباً ...
أباحَ لها...على مصطبةٍ
مِنْ شذى  ريحِ  صبحٍ

متَّكئاً برجفةِ ساقِهِ اخلشبي ;
.. لم تُخذلْ راياتُهُ أبداً

ال... ,
ُ ولم ... حلظةَ أستك

كنتُ هو ... وأنا
... نزقٍ  على قدرِ
ٍ مِنْ شحوبِ يق

وقبلَ أنْ يُصيبَني عوق
توسَّمتُ فيهِ الرفقَ
على ما سيبقى منّي
بأنْ يجمعَني بكَ

يا جنَّتي ... 
ياااا جنّاتي
وجنونااااتي
... واستبعادَ

أنْ تهبَني البالدُ
بَعْدَ اآلنَ ...

ناغاةِ طفلٍ   ولو ... 
× ... يلهو نَضِراً  أسهاهُ

... بريئاً

ِ يزيلُ صدأَ النَّياش
 عن صدري

زقُ صورتي و
مع مَنْ بعمري ... 

ومَنْ غيري
استوى  بطالً أسطورياً 

وأحالَ فينا الرُّوحَ ...
... هوجَ عصفٍ
ومرارةَ بوحٍ .
ح.ع.احلميد
آربيل- عنكاوا
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الـــتــخــطــيط مـــرســوم أصال لــهــذا
الـنص...مـن لـدن الــفــنــان الـكــبــيـر

"مطيع اجلميلي"
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هـل ســمــعـــتم عن اجلــســـر الــذّي يــنــوء
بحـمله يـتراجعـون معاً يـتقدمـون معاً
كّـر وفــرّ. اجلـسـر زاد غــضـبه مـن إقـامـة
الصّبات الكونكريتيّة عليه كان يتباهى
ــتــظــاهــرون بــاحلــســد يُــســوّره; كــان ا
يـشـتـاقـونَ إلـيـه كـأنّ قـلُـوبَـهم مِنْ حـديـد

اجلسر. 
Æ…b «u «

تتذكرون طوعة ام قـصي ايقونة مجزرة
ســبـايــكــر طـوعــة الـتّـي دفـنتْ زوجــهـا
وابنـها وخلـفت وراءها أحيـاء يُرزقون
وفي حلـــظــاتٍ كـــانت أم أحــمـــد تــغــسل
ــنـتــفـضــ لـيس في اثــواب الـشّــبـاب ا

قـــاعــــدة ســـبـــايـــكـــر بـل في ســـاحـــة
التحرير. 

 «uDš

كـان يُــمـنّي نــفـسَهُ أنـ يــعـيـد مــسـيـرة
الــطّــريق بــعــد اربــعــيــنّــة عــاشـوراء
َ يـــــحـــــسـبُ االيـــــام االربــــــعـــــ بـــــ
الــــسّــــلـــةوالــــذّلــــة يـــردّد ذلـك طـــوال
الــطــريق أصــبح واقــفــاً في تــشــرين
األول يـردّد هـيــهـات مـنّــا الـذّلـة أُريـد
وطنا ردّد معه اآلخرون نريدُ وطنا. 

»Uý

كـان يـتضـايق كـثيـراً وهـو خارج مِن
ـفرزةُ الـتّي تقع نـهاية البـيت كانت ا
الّــشــارع تــســـتــجــوبه; يـــحــمل كــتب
اجلامـعـةِ يـنـظـر للـوطن بـعـ ثـاقـبةٍ
يحـسد العـسكريّ الـذّي يرتدي الـبذلة
الـعــسـكــريّ لـعــلـمه أنّه يــقف كُلَ يـوم
دون ســــؤال. تـــمـــنّى حــــامل الـــكـــتب
البس اجلـــــامـــــعــــيّـــــة أنْ يــــلـــــبـس ا
ـضـايـقة الـعـسـكـريّـة لـيـتخـلّـص مِن ا

تكررة عليه.  ا
WÒ¹d(« VB½ 

حــ اخــلــدوا إلى الــنّــوم في ســاحـة
احلـــرّيـــة كــان اخلـــريـف يـــجــعـــلـــهم
يتقلّبـون كوابيس أحالم كآبة آآلمُ
تــبـادلـوا اآلدوار صــعـدوا اجلـداريّـة
وانـــزلــوا ضـــحــايـــا نــصـب احلــرّيــة.
َ جـداريّــة الــنـصب تـســاوى أأللم بــ

وجدارّية ساحة التحرير. 
÷dF*«

كــانت األنــظــار تـتــجه أوائـل تـشــرين
الـثــاني إلى مــعـرض بــغــداد الـدُولي;
سـرقت سـاحة الـتّـحـرير تـلكَ االنـظار
كـانتْ الفـتــةُ تـقـرأ مــعـرض جـبل أُحـد
مــفــتــوح يـــســتــقــبـل الــزائــرين وفي
إســتـبـيــان لـلــمـعــرض فـازتْ الـتــكـتك

رتبة األولى.  لوّنة با ا
WM×

نـظــرتُ إلى الـفـتـاة الـتّي كـانت بـوجهٍ
لمْ تشأ أن ابيضَ وعين  عسليّت
تـنـطـقَ لـتـخــففَ عـنّي وطــأة الـسـؤالِ
بداية احلرب لكـنني نسيتُ أيّ حرب ٍ
تـقـصـد كنتُ اشـتـاق لـكلـمـاتٍ مفـعـمةٍ
بـــاحلّب واحلــــنـــان مِن جــــحـــيم نـــار
اجلـبـهـات كان كُـلّ مـا سـمـعتـهُ مـنـها
الحـقاً أنّه اخي وانتَ تـشـبههُ. ازاحتْ
عـنّي كــثـرة اآلسـئــلـة مـشـقّــة الـطـريق

لكنّها لم تقصد ْ أيّ حربٍ كانت. 
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   بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان

 »U¼—ù« bOÐ WK³M
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خدمـة الـدولة بـدالً من أستـغاللهم في
تــخــريــبـهــا !! هــوالء  االطــفــال ثـروة
أقتـصـاديـة حقـيـقـيـة  لو  تـأهـيـلهم
بـالشـكل الـصـحيـح .ولن يتم  ذلك  األ
ـنــظــمـات من خالل تــظــافـر جــهــود ا

االنـسـانــيـة مع اجلـهـات  احلــكـومـيـة
النقـاذ مسـتقـبل هذه االجـيال التي لم
يكن لها ذنب فيما آلت  اليه  ظروفهم

وظروف بلدهم   من ضياع  . 
k - بغداد U(« bM¼

نظمة الضوء االخضر  للـعصابات  ا
 الى ضم هــوالء  االطــفــال وجــعــلــهم
ــربــحــة بــهــذا جــزء من جتــارتــهــا  ا
عاق سيتـربى جيل من اجملرمـ وا
ـــلئ نـــفــوســـهم احلـــقــد نـــفــســـيــا  

والكـراهيـة والنقـمة عـلى اجملتمع اذا
لم يــتم أحــتــواءهم  وأنــتـشــالــهم من
الــتــشــرد وذلـك من خالل إيــجــاد دور
إيـــواء  وتــــوفـــيـــر فـــرص  لــــلـــعـــمل
الشريف واالستفادة من طاقاتهم  في

يـعـاني اجملـتـمع الـعـراقي مـنـذ الـغزو
االمـريكي  وسـقـوط نظـام صـدام  عام
2003 من ظـــــــروف ســـــــيــــــاســـــــيــــــة
وأقــتــصــاديـــة قــاهــرة أثــقـــلت كــاهل
حـــيـث تـــمــــتــــلئ شـــوارع اجلــــمـــيـع 
وتـــقــاطـــعـــات مــحـــافـــظــات الـــعــراق
وأصـــبح ذلك ظـــاهـــرة ـــشـــرديـن  بـــا
مـعـتـاد علـيـهـا في بلـدٍ  غـنيّ بـثرواته
الـتي التعـد والحتـصى !وبعـد أحداث
2014 وســقـوط احملـافـظـات الـغـربـيـة
بـيد تـنظيـم داعش  وعمـليـات النزوح
ـناطق  إزدادت الـتي شـهـدتهـا تـلك ا
تـلك الـنـسب فحـسب  تـقـارير أعـدتـها
مـنظـمات حـقوق االنـسان لـعام 2018
قد بلغ عدد أطفـال الشوارع في بغداد
بال مــأوى فـــقط حــوالي 5191 طـــفل 
بال بيـئة أسـرية توفـر لهم بال تـعلـيم 
أبــسط حق مـن حــقــوق االنــســان في
الــعــيش احلــر الــكــر .أمــا الــســبب
الـرئــيـسـي في أزديـاد هــذه الـظــاهـرة
عيل فهـو الفـقر والتـهجـير وفقـدان  ا

وإنعدام فرص العمل  وتشير تقارير
ـنـظـمـات االنـسـانـيـة أن الـكـثـيـر من ا
هوالء  االطفـال قد أنخـرطوا في سلك
ـنـظــمـة حـيث تــقـوم تـلك ــة ا اجلـر
الـعـصـابـات بـأسـتـغاللـهم في الـقـيـام
بــالـــعــمــلـــيــات االرهــابـــيــة  وتــوزيع
ــــا يـــــشــــكل خــــطــــرا اخملــــدرات   
اليـسـتهـان به في خـلق بيـئـة حاضـنة
لـالرهـــاب .أن الــــواقع االجــــتــــمـــاعي
لــهـوالء االطــفـال مــرتــبط  بـالــظـروف
من االجتماعية الـتي مر بها العراق  
االقــتـــتـــال الـــطـــائـــفي الـى  االرهــاب
والتهجير والنزوح الذي أنتج أعدادا
هـائلـة من الشـهـداء والقـتلى  وفـقدان
ناهـيك عن ـعـيل  الـكـثـيـر مـنـهم الى ا
حاالت الـطالق الصـادمة  الـتي طرأت
عـلى واقــعـنــا االجـتـمــاعي في اآلونـة
االخــيـــرة  ومــايــتــبع ذلـك  من تــفــكك
أُسـري كل هــذه  الــعـوامـل  تـظــافـرت
لـتــنـتج  أعــدادا الحتـصى مـن أطـفـال
الــــشـــوارع  والــــذي أعــــطى  بـــدوره

مع ايـام امــتـحــانـات الــسـادس اعـدادي
مقاعـد شهـداء الثورة فـارغه جميع من
في الـــصــور هم طالب ســـادس مــازالت
ارواحهم تؤدي االمتحان حـباً بالنجاح
وتــواصل احلــيــاة الــتي ســلـبـت مـنــهم
فيـهم من كـان يريـد ان يكـون صـيدالنـيا
والذي يـتـمنى يـكـون ضابـطـا والي كان
حلمة يـصبح مهنـدسا لكن سالح الغدر
واجلــــ أخــــذهم قــــبل ان يــــحـــقــــقـــوا
أحالمـــهـم ... وســـقت ارض الـــوطن من
شـبان بـعـمـر الزهـور اغـمضـوا اعـيـنهم
وبـــقـت ارواحـــهم مـــخــــلـــده في مـــكـــان

احالمهم ومع احبائهم ..
لكن مع ذلك هم نالـوا شهادة أفضل من
ـهندس والصيدالني شهادة الطبيب وا
..نــالــوا شــهــادة بـالــرجــولــة والــغــيـرة
والـشــهـامـة وحب الــوطن الـشــهـيـد هـو
القنـديلُ الذي تـستـضيءُ به األمّة وهو
ـــنــارة الـــتي يــهـــتــدي بـــهــا الـــشــعب ا
والـوطن وهــو الـدرع احلــامي الـذي لم
يـبــخل بـروحه ودمـه لـلـدفــاع عن وطـنه
وكلمـة احلقّ فالشـهيد هـو أكرم الناس
وأعالهم قدرًا وقدره  مـحفـوظ في جنّة
الــفـردوس الــتي أعــدّهــا الـله لـألنـبــيـاء
والشهداء فجعل أجر الـشهادة عظيمًا
كــمــا أنّ الـــله تــعــالى يـــغــفــر له ذنــوبه
وخـــــطـــــايـــــاه مع أوّل دفـــــقـــــةٍ من دمه
ــعه في سـبـعــ من أقـاربه لـهـذا ويُـشـفّ
فــإنّ مـنــزلـة الــشـهــيـد مــنـزلــة عـالــيـة ال
يوازيـها فـيهـا أحد بل إن الـشهـيد حي
ــرزق عـنــد الـله تــعــالى إذ يـقــول الـله يُ
تعـالى في محـكم التـنزيل (وَلَـا تَحْـسَبَنَّ
الَّذِينَ قُـتِـلُوا فِي سَـبِيـلِ اللَّهِ أَمْـوَاتًا ـ بَلْ
) يفرح الشهيد أَحْيَاء عِندَ رَبهِمْ يُرْزَقُـونَ
نحـه الله إيّاه بالـفضل الـكبـير الـذي 
ويتمنى لـو أنّ جميعَ أحـبّته وأصدقائه
من بــعــده أن يـلــحــقــوا به شــهـداء; ألنّ
ــلــكه اإلنــســان هــو الـروح أغــلى مــا 
والشهـيد قـدّم روحه رخيصـةً في سبيل
إعالء كلمة احلـق كما أنّ الشـهيد الذي

ــقــابل أرواحًــا خــســـر روحه أحــيــا بـــا
كــثـيــرة كـانت ســتـذهب ظــلـمًــا لـوال أنّه
افـتـداهـا بـنـفـسه وهـذا يـدلّ عـلى نـقـاء
سـريـرة الشـهـيـد وسـمـوّ غـايتـه وهدفه
ـته فــالـشـهـيــد دمـاؤه زكـيّـة وصـفــاء نـيّ
طاهـرة تسـمو روحه إلى الـعلـياء وهو
ـا أتـاه الله تـعالى ضاحك مـسـتبـشر 
ألنّه نـال مـكـانـة عـالـيـة في اجلـنّـة وفي
هـــذا يــقـــول الــرســـول -عــلـــيه الــصالة
وتُ لَهُ عـنـدَ اللَّهِ والسالم مـا مِن عـبـدٍ 
خير يـحبُّ أن يرِجعَ إلى الـدُّنيا وأنَّ لَهُ
ـا يَرى الـدُّنيـا ومـا فيـهـا إلَّا الـشَّـهيـدُ 
من فضلِ الشَّهـادةِ فإنَّهُ يُحبُّ أن يرجعَ
فـيُقـتلَ مرَّةً أخـرى وهذا يدلّ إلى الدُّنـيا
كانة العالية على عظم أجر الشهيد وا
الـتي أنـزله اللـه بهـا. دم الـشـهـيـد مسك
يفوحُ في األرجاء وروحه طـائر أخضر
فرّ من الدنـيا الـزائلة ومـا فيـها من فرحٍ
زائلٍ ووهمٍ وغمٍ وأفـراحٍ مــؤقـتـة زائـلـة

واختـار أن يسـكن إلى جوار ربّه مـعززًا
مكرّمًـا فالشهـيد لم يهـتمّ بجاهٍ أو مال
ولم يقلق على زوجة أو ولد أو أم وأب
بل جعل نُصبَ عيـنيه محبّـة الله تعالى
وحـده ونـصـرتـه واخـتـار درب اخلـلـود
طائـعًا غـيـر مجـبر ألنّه عـرف في قرارة
ــوت ال بـــدّ مـــنه وإن كــان نـــفــسـه أنّ ا
كذلـك فلـيـكن موتًـا شـريـفًا الئـقًـا يوصل
ــة الـله تـعــالى فـالـشــهـيـد يـظلّ إلى جـنّ
كانة في وطنه وأهله وعند الله عظيم ا
ــاتٍ تـــعـــالى ومـــهـــمــا نـــال من تـــكـــر
وأوسمة بعد استشـهاده فيكفيه تكر
الــلـه تــعــالى له بــأن مـــنــحه الــشــهــادة
وأكـــرمه بــهـــا والــتــضـــحــيـــة من أجــله
فـسالماً عـلـيـهم اين مـاكـانوا لـقـد نـالوا
ـعـدل عـال لم يـستـطع شـهـادة الـوطن 

اي ابن مسؤول احلصول عليه
فهنيئاً لهم الدرجات العالية في اجلنة
w³OK - بابل  b UŠ dO³Ž

¡«bNA « bŽUI

قـبل ان ادخـل في مـوضـوعي يـجـب ان اعـرف الـوطن .. هـو ذلك
كان كان الـدافئ الذي يـفوق جمـال شمسـه وترابه ومائه هـو ا ا
الـذي نـتـنـفس هـواءه فـتـنـتـعش به ارواحـنـا  والـوطن هـو حـضن
يـشـبه حـضـن االم الـذي يـغـمـرنـا ويـشــعـرنـا بـاألمـان ... لـكن لم
نلمس األمان منذ اكثر  17سنة مضت من عمر العراقي الذين
ضاقت بهم الـسبل لبر األمان وقـد فقدنا كثـير من االحباب بهذه
الفترة الـلعينة انـا اعتبرهـا لعينـة ألنها لم تمـر على اي بلد عربي
او اسـالمي مثـلمـا مرت عـلى الـعراق قـصص واحداث لم نـسمع
او نـشاهد مـثلـها  اال بـأفالم السـينمـا من حيث الـتهـجيـر والقتل
والـسرقـة والـدعارة الـتي اصبـحت عـلى العـلن .. وهـذا كله يـؤثر
على سمـعت وطن لديه حضـارات منذ االف السـني .. لكن جاء
من جــــاء من خـــارج الـــبــــلـــد والـــذي لم يــــعش مـــرارة احلـــروب
واحلصار جاء محمل باحلقد وتربية الدولة اخلارجية التي عاش
بها واصبح عميل لها على حساب اهله وارضه إلرضاء اجنداته
اخلـارجـيـة وحـفظ مـصـلحـته الـشـخـصـيـة عـلى حـسـاب وطنه ...
وهـناك قـصه قصـيـرة لكن لـهـا معـاني كثـيـرة اذ كان هـناك رجل
ة يشتغل بها تاكسي هذه التاكسي تعتبر فقير عـنده سيارة قد
كل مـدخـل رزقه وعـيـشه عـلى هـذه الـسـيـارة ويـخـاف عـلـيـهـا من
الـســرقـة وهــذا الـرجـل لـيس لــديه كـراج فـي داخل مـنــزله يـضع
السيارة امام منزله ويبقى يحرسها طول اليل وعندما يذهب الى
الـعمل صـباحـا بعض اصـدقائه يشـاهدوه تـعبـان ونعـسان وكان
احـد من اصدقـائه نـصـحه بـان يـشـتـري كـلب حلـراسه الـسـيارة
حـتى يـسـتـطـيـع ان يـنـام الـرجل اقـتـنع بـالـفـكـرة وذهب الى احـد
الـقرى واشـترى كـلب ووضـعه  عنـد السـيـارة حلراسـتهـا وصار
ـدة اســبـوع ال اكــثـر لــكن بـعــد هـذا االســبـوع من الــرجل يــنـام 
الراحة اسـتيقظ صباحا ولم يجـد السيارة فقط وجد الكلب ذهب
الرجل لـيـقدم شـكـوى للـشـرطة ويـبـلغـهم عن سـرقة سـيـارته جاء
ـة انــتـبه احملق عـلى الـكـلب مـحـقق الـشـرطــة و مـعـايـنـة اجلـر
وسـال صاحب الـسـيارة هـذا الـكلب مـالـتك قال نـعم قـال احملقق
انت من ربـيـته من هـو صـغيـر قـال ال انـا اشـتـريتـه من واحد من
الـقـريــة وبـعـد يـومـ ارسل احملـقق بــان يـأتي صـاحب الـسـيـارة
وقال له لقـد وجدنـا سيارتك عـند فالن الـذي اشتريت مـنه الكلب
ألنه عـنـدمـا جـاء لـســرقـة سـيـارتك لم يـنـبـح الـكـلب عـلـيه ألنه هـو
مربي هذا الـكلب لذا اخذ سـيارتك فقال احملـقق للرجل انصحك
لوجـه لله ان تـربي كـلـبـا صـغيـرا وفي بـيـتك حـتى انـتـمائه ووالئه
يكون الك ولـيس لغيرك ..ليس تأخذ كـلب متربي  غيرك ويكون
انتمـائه الك ووالئه ووفائه  غيرك ...رباط قصتنه شلون نترجى
بالعـراق يتعدل واغلب اجلماعة كـانوا باخلارج جوازاتهم اجنبيه

واجـنـداتـهم خـارجـيـة .. وهـنـاك قـول جلـيـفارا ,
اذا اسـتــطــعت ان تـقــنع الــذبـابــة بـأن الــزهـور
افـضل من القـمـامـة حـينـهـا تـستـطـيع ان تـقنع
ــال ...      اخلـــونـــة بــأن الـــوطن اغـــلى مـن ا
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قـضــيـة كـثــر احلـديث عـنــهـا فـأشــتـبـكت
االراء وأختلفت لكن دون جدوى فما زال
األطـفـال يـفـتـرشـون الـشـوارع ويـنـامـون
ــلــتــهــبــة حتـت اشــعـة عــلى االرصــفــة ا
الشمس احلارقة ويـواجهون بأجسادهم
الهزيلة واخلاوية قساوة برد الشتاء.  
ـاء  فــتــارة نــراهم يــبـيــعــون عــبــوات ا
ـواد وتـارة يـبـيــعـون بـعض احلـلـوى وا
العـامة وسط عـجالت الـسيـارات ودخان
ــهـلك لـألطـفـال .كل ـؤذي وا عـوادمــهـا ا
هذا من أجل ان يعـيلـو اسرهم فبـعضهم
ـسـؤولـيـة مـنـذ نـعـومـة أضـفاره حتـمل ا
بسبب موت او استشهاد األب وال سيما
ونحن في بلـد يكثـر فيه الشـهداء تارك
خـلفـهم اطـفـال لم يـروا نور احلـيـاة بـعد
ولم ينعموا بطـفولتهم في كتف والديهم
فيضطروا ألن يحملُ عبئا ثقيال ال يقوى
على حـمله الكـبار فـبذلك تدمـر طفـولتهم
بــ راحــتـي جــوع و فــقــر ومــجــتــمع ال
يـرحم . وأمـا بـعـضـهم األخـر فـيـمـلـكون
ابــاءً لــكن ال فــرق في وجــودهم و عــدمـة
فـهـم يـرمـون بــأطـفــالـهم الى لـب قـسـاوة
اجملـتــمع نـاســ مـا قــد يـحــدث لـهم من
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في فـتـرة احلصـار اإلقـتصـادي الـظالم الـذي فـرض على بـلـدنا
ومن ثـم جـاء اإلحـتالل إزدادت ظــاهـر الـتـســول في مـجـتــمـعـنـا
ــواطـنــ الـســبب هــو الـظـرف بـشــكل مـخــيف ويـعــزوا أغـلب ا
واطن البسيط ولعدم توفر ر به ا عيشي الذي  اإلقتصادي وا
ـا إضطرهم إلمـتهان هذه فرص عـمل لقسم من هـذه العوائل 
باد اإلنسانية التي نتمتع بها نحن هنـة البعيدة عن القيم وا ا
قـابل هناك الـكثير مـن العوائل التي أبناء هـذا البلـد ولكن في ا
أعتبرتها جتارة مربحة دون جهد أو عناء فقط يقوم رب األسرة
بــزج أبــنــائه فـي الــشــوارع لإلســتــجــداء وقــد تــبــ لــعــدد من
دني وبالـتعاون مع الشرطة اجملـتمعية وبعد منظـمات اجملتمع ا
حتـري بـ هذه الـعـوائل خـاصة عـنـد بـعض النـازحـ تـب أن
رب األسرة مـستلقٍ في بيته في ح يأمـر أطفالها ذكور وإناث
بـاخلـروج الى الـشـارع لعـمل اإلسـتـجـداء من الـنـاس وقـد ألقي
الـقـبض عـلى بـعض أولـيـاء أمـور هـؤالء األطـفـال وأخـذ الـتـعـهد
مـنهم بـعدم تـكرار عـمليـة التـسول ولـكن رب األسرة لم يـنصاع
ـنـحـرف والـسـبب لــلـتـعـهـد بل إزداد إصـراراً في هـذا الــعـمل ا
ـتسـول كـوضـعهم في لـعدم وجـود قـانون يـردع أولـياء أمـور ا
الـســجـن لـفــتــرة مــعــيــنــة لــيــكــون رادع قـوي لــهـم ولـذلـك جتـد
ـتسـولـ منـتشـرين في األسـواق وفي األحيـاء السـكـنيـة حتى ا
ـتسـول أسهل أصبـحوا خطـر داهم على اجملـتمع . األطـفال ا
مـا يــكـون إصـطـيـادهم من قـبل الــعـصـابـات اإلجـرامـيـة . كـيف
تـكـون أخـالق هـؤالء الـصــبـيـة بــعـد أن يـكــبـروا فـقــد تـربـوا في
دارس لـلتـعلـيم وليس لـهم مسـتقـبل غير الـشارع ولم يـدخلـوا ا
الشارع وحـده . هنـاك العديـد من ضعاف الـنفوس من يـستغل
ـتسول ويقومون بإرسـالهم الى مناطق محددة وبعد األطفال ا
نــهـايـة الــنـهـار يــقـومـون بـجــمـعـهم وإعــادتـهم إلى مــنـازلـهم مع
ان قسوم من ما جمعوه خالل الـيوم . هنا البد للبر إعطائـهم ا
من أن يـكـون له دور في تـشـريع قـانون يـحـد من هـذه الـظـاهرة

التي أخـذت تسـتفـحل وتكـون هنـاك قوانـ رادعة
ضـد أولـيـاء أمـور األطـفـال الـذين ال يـلـتـزمـون
بـالـقـوانـ وإرغامـهم عـلى عـودة أبـنـائهم إلى
ـدارس وبـالـتـالـي سـوف جنـعل مـنـهم أبـنـاء ا

صاحل .

رغم ان قلـوبنـا نزفت دما قـبل ان نذرف الـدموع عـلى فراقكم 
شـهــداءنـا شـهــداء الـعــراق اجلـريح يـامـن فـارقـتم هــذه احلـيـاة
مـرغــمـ مـظـلـومـ ونـحن نـحــاول ان نـصـدق انـكم ذهـبـتم بال
رجـعــة عــنـد مــلــيك مــقـتــدر عــنـد رب رحــيم احن مـن االم عـلى
رضـيـعـهـا . شـهـداءنـا من كل الـفـئـات الـعـمـريـة اطـفـاال ورجـاال
ونـساء وشـبـابا بـريعـان شبـابهم كـانت لـهم احالم في بنـاء هذا
ة  الـوطن اجلـريح من خالل احلـصـول عـلى فـرصـة عـمل كـر
ـثقـفـ والصـحـفيـ ومـخـتلف شـرائح اجملـتمع شـهداءنـا من ا
يتشـابهون فقط بانهم مظلومون استشهدوا غدرا وظلما ودفاعا
عن عـراقـهم اجلريح .يـامن ذهبـتم بـدمائـكم تشـكـون لربـكم ظلم
هذه الـدنيا وظلم من حرمكم رؤية احلبيبة واالبن واالم والزوجة
واالخ واالخت وذاك االب الـــذي افــنى شـــبــابه لـــيــكـــون له ولــد

ليذهب في حلظة ظلم اقترفها احد جبناء هذا الزمان .
يـا شـهـدائـنـا وانـتم تـشـكـون ظـلـمـكم اسـألـكم بـدمـائـكم الـزكـيـة
الـطـاهرة الـتي روت ارض عـراقـنـا اجلـريح ان توصـلـو صـوتـنا
لرب السـموات واالرض وتبلغـو اهل السماء بانـنا اغنى شعوب
االرض وبدأ الفـقر ينهش بابناء شـعبنا وان خريجي الدراسات
العـليا اليـجدون فرصة عـمل وان رواتب امهـات وزوجات وابناء
ـوظفـ التي الـشـهداء قـد تـأخرت عن مـوعدهـا وكـذلك رواتب ا
اخـتفت بـ ليـلة وضحـاها . ابـلغـو رب العبـاد بان وبـاء كورونا
بات يفـتك باهليكم ومـحبيكم واننـا في العراق ماعنـدنا غير الله
جل في عاله وان مـســتـشــفـيــاتـنــا اصـبــحت مـغــاسل لـلــمـوتى
واالحيـاء .اوصلو صوت الفقراء واليتامى والثكالى وذكرو اهل
الــســمـاء انــنــا رمح الــلـه في االرض وانــنــا في ارض االنــبــيـاء
رسلـ وبان ارضنا تشرفت بابي احلسن وبريحانة رسولنا وا

االعظم احلس عليهم افضل الصالة وا التسليم .
اوصلوا صـوتنا لرب االرض والسـماء باننا شـهداء احياء يفتك
بــنـا الـوبـاء نـحن في ارض الـشــعـراء لـقـد دمـر بالدنـا الـسـراق

والفـاسدون نهبوا خيرات البالد والعباد .يارب
شـفـعنـا في شـهـدائنـا وبـدل حالـنـا من اسوء
احلـــال الى افـــضل حـــال وارحم شــهـــداءنــا
ن وعـوضـنـا عن مـصـيـبـتـنـا خـيـرا وانـتـقم 

ظلمنا وسرق خيراتنا .

بغداد
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اصبـحنـا يـوم حادي عـشر من ايـلول مـصـادف ثالثة وعـشرين مـحرم عـلى خـبر وفـاة البـطل ناظم
شاكر حيث تـرك فراغا واسعـا في وسط قلوب محبـيه  بعد اصابـته بالفايروس كـورونا هذا الوباء
ـكسـيك واسقط ثالث كـوكب من منـتخب الـعالم السـابق بعد الـذي نزل كالـلعنـة على فـريق ابطال ا
شرفون توديعنـا "البو هيا وابو حس فاألن جاءكم ابو غزالة "ليلتحق  الى مئواه االخير  ويقول ا
دافع انه كـان يردد " الـلهم تـوفني في يـوم اجلمـعة "  وفـارق احلياة في اربـيل وكانت عـلى حالـة ا
نـقل جثـمانه من اربـيل الى بغـداد حتت تشـيع موكب مـهيب ورافـقه العـلم العـراقي عن عـمر يـناهز
اثنـ وستـ عـاما  وداعـا وداعا ابـو فهـد..بـطل العـراق  وداعا نـاظم شـاكر .لـقد خـسرك الـعراق
بـكل طـوائـفه..الـيوم سـقط جنم المع من سـمـاء العـراق مـلـتحـقـا بـرفاقه احـمـد راضي وعـلي هادي
الـلذين التـحقا بـالرفيق األعـلى.. رحمك الله بـواسع رحمته وأسـكنه فسـيح جناته وانـا لله وانا اليه

راجعون.
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ـا مــتـنـاســ ذلك وسط هـذا اذىً او ر
اجملــــتـــمع الــــشـــاهـــر اضــــراســـة عـــلى
الضعفاء فيفتك بهم دون ايةِ رحمة.  
 اذ نـــرى الــيـــوم الــبــعـض يــعـــامــلــون
األطفال بـقسوة وعـنتريـة كبيـرة بسبب
سوء مـزاجـهم او ارهـاقـهم وكـأن هؤالء

األطـفـال هم من تـسـببُ بـذلك اذ يـكـلمـهم
االطـفـال بــصـوت خـائف مـن ردة فـعـلـهم
لـيـبـيـعوا لـه شيـئـا لـكـنـهم يـقـابلُ بـنـبرة
وصـوت عـالً وأحــيـانـا يـتـطــاول عـلـيـهم
بالضـرب . فبذلك تتـحطم شخـصية هذا
الطفل فـهو لم يـخرج الى قسـاوة احلياة
لء إرادته تاركـاً خلـفه طفـولة لم يـنعم
بــهــا وأحـالمــا لم يــســتــطع حتــقــيــقــهــا
فـغـسـلـهـا بــدمـوع عـيـنـيـة  لـكن مع ذلك
ن ال ينضر إليهم اليوم هنالك البعض 
بـنـظـرة مـتعـالـيـة وكـأنه يـشـمـئـز مـنهم .
فنجده يرد عليهم بكالم طيب يجعل هذا
الـطــفل حـتى وأن لـم يـبـتــاع مـنه شــيـئـا
ــقـابـل فـهــو لم ــا قـالـه ا نــراه يــبــتــسم 
يــتـعــود عـلى مــثل هــكـذا كالم يــطـري له
قــلـبه ويــشـعـره بــكـيـنــونـتــة احلـقـيــقـيـة
وبآدمـيتة. فـهكـذا يجب عـليـنا وعلى كل
من يلتقي بهـم ان يعاملهم بـكل إنسانية
ـسـتـطـاع فالـدين في ومـسـاعدتـهم قـدر ا

قام األول هو انسانية.   ا
شردون ضحايا وليسوا جناة. فا
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بـحرفك تـبني وبـحرفك تهـدم ما الـذي أخترته
وما هو الطريق أالسلم ???

أنت حـر حـ تـكـون فكـرتك قـيـد سرك ..أو إن
فـكرتك تـصب في مضمـار حيـاتك ..ولكن ح
تـنشرهـا ويتبنـاها أآلخر فـأنت عند ذلك لست

ا نشرته ره !!! حر بل أنت 
التـكـن أحـد أألسـبـاب الـتي تـتـسـبب لألخـرين
انك لك فال تكـفر من يخـتلف عنك بـالضـرر إ
وتـرفع شـعـاراتـك الـبائـسـة وتـكـرر .. التـلـبس
احلـق ثوب الـبـاطل إلنه أعـجبك وبـذلك تـكون
أرتـكبت خطـأ سافر ...أنت حر ولـكن فقط فكر
قـــبل أن تـــبث ســـمــومك فـي أآلخــرين دون أن
تــشـعـر قــبل أن حتـز سـكــيـنك في أوصـال من

اليعجبك وتغرر ...
بـحروفك تـذيب اجلليـد وبحروفك تـمد عوائق
من حــديــد بــحـروفـك تـشــعل نــار وتــطـفــئــهـا
وبــحـروفك تـقــيم وتـوصل وتـصــعب وتـسـهل
ا ـوت الـورد ور وتـعـيق وتـمـرر بـحـروفـك 

يزهر ..
كلما عليك أن تعرفه أنك مؤثر ..

بــحـروفـك نـقــلت فـكــرك عـبــر حــرفك لـتــكـسب
الـتـعـاطف مع مـا تـبـثـه أو تود أثـبـاتـه وأكـيد
سـتجد من يتـبنى أفكارك وبـها يتأثر هل أنت
مـتأكد من ماهية أفكارك هل توخيت الدقة في
نـشـرها هل عـبـاراتك تتـسم بـاحليـاديـة ما كم
ـصداقـية التي حتـملهـا في طياتـها وما هي ا

الرسالة التي توجهها 
هـل تـعــلـم أنك أحــيــانــا تـأخــذ دور مــوجه أو
داعـية فكن لـلخيـر داعية لـلحق داعم وللسالم

مؤسس ..
الحتـث عــلى كل مـــا من شــأنـه بث الــتـــفــرقــة
والـعنصـرية التكن سبـبا يضاف لـسبب فيمن

أراقـوا أنهار دموية وأثارة النزاعات التتخلى
عن مــبـادئك ال تـنـزع ضــمـيـرك ال تـدوس عـلى
احلـقـيقـة التـلـبس وجهـا آخـر ال تلـوح لـنا من
ـــظـــلـــومـــيـــة أو وراء قـــنـــاع حتت عـــنـــوان ا
الشفافية الكاذبة ...أنت أمام مسؤولية كبيرة
فـأنـت تـبـعث الـنـشـوة في األرواح حـيـنـا وفي
ا تصل إلى مرحلة العبث في نـفس الوقت ر
مـشاعر الـبعض وتصل  إلى مـرحلة الالعودة
وخــاصــة مـن هم ذوو الــتــفــكــيــر الــســطــحي

ويسهل أستمالتهم ..
أنت تـغـيـر ولـكن ماذاغـيـرت مـا هـو هدفك من
الـتـغـيـيـر هل حـققت مـا يـسـتـحق الـتـغـير هل
ـــكن أن تــكـــون أداة تــدمـــيــر فـــكــرت بـــإنك 
ن تـوجــهــهـا ومــا هــو مـســتـوى ...رســالــتك 
الـتـقيـيم هل من يـقودك لـلكـتـابة هي عـواطفك
هل أنـت قـادر عــلى مــواجـهــة حــقـيــقــتك قـبل
مـواجـهـة أالخـرين ..هل تـسـتـخـدم االصـطدام

مع اآلخــر واأللـفــاظ الـنـابــيـة لـتــجـر اآلخـرين
رير  لقاعك وبهذا تبعده عن رؤية الواقع ا
أنـت من أختـار طريقـه وأنت أختـرت أن تكون
قدمة ولك دور الريـادة فال تكن بوقا وال فـي ا
ـــزمــرين التـــخــوض في مـــســائل تـــزمــر مع ا
جتـهـلـهـا أو تتـجـاهل مـصـادرهـا وأنت عارف

بذلك او ليس من العارف ...
وتــذكــر إنـك أمــام الــله ســتــســأل وأنك رهــ

حرفك وكلمتك ورأيك وضميرك ومن أتبعك..
حتــيـة لـكل من كـتب كــلـمـة حق وكـتب وهـدفه
احـقاق احلق حتية لكل من كـتب وكان يبتغي

رضا الله ال رضا أهوائه والناس أجمع 
حتـيـة لـكل من كـتب وهـو يـعـلم إن سالحه ذو

حدين ....
وأن هـذا الـسالح أما يـوحـد أو يشق صـفوف

سلم ...... ا
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هو كلمة مُعرفة من اساسها دون اَي
بـحث عن مـفـهومـهـا ;فـالـسالم كـلـمة
مهمـة في حياة كل كـائن اَي انها من
همة لبـناء مجتمع سعيد قومات ا ا
ورسم بـسمـة مـفرحـة عـلى شـفاه كل
من يـــحـــتـــاج الـــيــــهـــا ;هـــو من اهم
األدويـــة الـــتي حتـــمي االنـــســان من
ألداء الذي قد يصيبه وأياً كان نوعه
;بل انه من احــد االنــتــصــارات الـتي
يــجب ان يــحــقــقــهــا االنــسـان بــحق
نــفــسه وبـــحق اآلخــرين ;ان تــعــطي
مـــثال ابــتــســامــة صــادقــة او كــلــمــة
صــادقـة او وعــدٍ صـادق يــعـتــبـر من
اهم اإلجنـازات الـتي يـحقـقـهـا الـفرد
في اجملــتـمع ;وبـالــتـالي هـذا حــتـمـا
ـامــة بـيــضـاء في دواخل سـيــرسم 
الــفـرد وفي  كـل الـقــلـوب الــهـالــكـة ;
ونـحـن سـنـبــقى في صـدد الــتـعـريف
فهوم السالم كلما ازدادت مواقفنا
مع االنـسـان مـهــمـا كـانت ديـانـته او
طــائــفـتـه او مـذهــبه وعــرقه  ;فــعــنـد
انـصـافك لـكـلمـة حق هـو سالم ذاتي
وان تـــكـــون ذو ضـــمـــيــــر حي فـــقـــد
وصــلت الى اعـــلى مــراتب الــسالم ;
وان تــبـني بــيـتــا من احلب بـالــطـبع
هـــذا ســيــحــقق لك سـالمــا نــفــســيــا
وذاتـيا ; ان تـكـون األوحـد والـوحـيد
في قـلب من حتب هـذه راحـة تُـحـسد
عـــلــــيـــهـــا دون شك ; وان حتـــتـــضن
ارواح مـــشــتــتــة ال مـــأوى لــهــا فــعل
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ســـيــجـــعــلك تـــصل الى قــمـم اآللــفــة
واحملــــبــــة ; وان تــــفــــرق بــــ حالل
وحـــرام وتـــتـــقي الـــله ســـتـــصل الى
العلى ; السالم فـعل وليس قول فقط
ال فائـدة منه سـوى الثـرثرة ; السالم
هـــو تـــرمـــيـم  كل مـــكــــســـور دمـــرته

احلروب …
الـــسالم الـــذاتي هـــو ان تـــنــام لـــيال
وانـت تـــــعـــــلم ان الـــــلـه راضٍ عـــــنك
…يــســانــدك مــهــمــا اشــتـدت ازمــاتك
ن وازمــــــات الـــــبالد ; ان تـــــعـــــطـي 
يحتاج جرعـة أمل كي تهدأ الفوضى

التي تعتريه …
ُؤرّخ الـبريطانيّّ أرنولد ولقد عرّف ا
ـقولـة: (عِش ودع تـويـنـبي الـسّالم 

غيرك يعيش) 
ـا اريد مـقـولـة اخـتـصـرت الـكـثـيـر 

قوله …
في نـهـايـة الـقـول اود ان اقـول ب ان
#الـــسالم نـــعـــمــة وهـــبـــهــا الـــله في
قـابل احلـيـاة وفي ضـمـائـرنا وفـي ا
هـــنــاك نــقــمــة #احلـــرب الــتي يــجب

التخلص منها ونبذها …
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وضوع قد يـتسـاءل البـعض ماهي الـعجـيبه بـا
بــلـد تــتــوفــر فــيه كل الــثــروات ولــكن ال يــطـبق
القـانـون اال مع الشـعب الفـقيـر.. بالد النـهرين
ــيـاة بــلـد الــثـروة ال يــوجـد مــاء او شـحــة في ا
السـمكه األسماك تموت بـدون رحمه وبلد تظلم
سك الفقير الناس وال تطبق القانون اال مع ا
الـذي ال حول وال قوة مع من نتـكلم ونحكي مع
من ال يـوجد قـانـون بل ال يـوجد من هـو يـسمع
ويرى بـلد فارغ بلد انتهى وتنتهي فيه األصول
والـقـيم أيـتـام تـســلب أمـواله أيـتـام ال حـول وال
قـوة من هو الـقـائـد هـنا عـلى نـاس ونـاس هاي
الــدنــيــا مع األسف نــكــافح ونــتــقــاتل من أجل
اعالء كـلـمـة احلق وال يوجـد اصال حق مع من
يـطـبق الـقـانـون مـعـامله بـسـيـطه نـسـتـغـرق مـنا
أشـهــر بل سـنه انـصـفـوا أهـلـكم قـبل االنـهـيـار
ارحــــمــــوا من في األرض يــــرحــــمــــكـم من في
الـسمـاء ولكن مع من تـنادي ال حـياء وال خجل

ابدا..
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مـوضوع االسـتـثـمـار بالـقـطـاع الـصحي
ــاذا ال نــعــيــد تـطــبــيق جتــربــة الــهــنـد
(الـفقـيـرة/ النـامـيـة) فهي اعـتـمـدت على
االستـثمـار بالـقطاع الـصحي واصـبحت
اذا قبـلـة للـبلـدان لـكي يتـعاجلـوا فـيهـا 
رؤوس االمــــوال لـــــديـــــنــــا جـــــبـــــانــــة !
يستثمـرون في (موالت) وال يبحثون عن
االسـتـثـمـار بـالـقـطـاع الـصحـي !مـاذا لو
بـنـى لـنـا مــسـتــثـمـر مــسـتـشــفى عـمالق
بــاجــهــزة حــديــثـة مــســتــوردة من ارقى
ـصـروفـة في الـبـلـدان وتــكـون االمـوال ا
الـهنـد ولـبنـان واالردن مـوظـفة لـلـصرف
ــســتــشـفـى الـذي ــريض بــهــذا ا عــلى ا
يـكـون في بـلـدنـا ومـحـافـظـاتـنـا? اسـئـلـة
تـدور في مـخـيلـتي عـلى اهـمـيـة الـقـطاع
الصـحي وانا اكـتب هنـا بحـكم معـرفتي
ـواقف ومـتــابـعـتي لــلـواقع الــصـحي وا
الـتي عـشـتـهــا اثـنـاء اصـابـتي بـالـوبـاء!
وتناولت السلبيات لـئال نفقد الكثير من
ــر بــاحــرج االرواح وبــخـــاصــة نــحـن 

مرحلة في تاريخ العراق احلديث!
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مــوضـوع اعالن االحــصـائــيــات فـيــمـكن
الــقــول ان لــيس جــمــيع االحــصــائــيـات
عـلنـة الرسـميـة ألن هناك تدخل ضـمن ا
فـحوصـات جتـري بـصـورة غيـر رسـمـية
وهنـاك فحـوصات جتـري في اخملتـبرات
ـفـراس) او (فـحـوصات االهـلـية عـبـر ( ا
الـدم) وكـذلك االمـر بـالــنـسـبـة لـلـتـشـافي
وهـــذه نــقـــطــة تـــســجل عـــلى الـــصــحــة
وبالتالي شاعت عن عمـلية نقل البالزما
ريض! والسبب اخذ البالزما انه يقتل ا
بـصــورة عـشــوائـيـة لــعـدم مــعـرفـة وقت
ـدة احملـددة لـلـنـقـاهـة لـدى الـتـشـافي وا
ـا  اخذ الـبالزما حتى تشـاف و ر ا

! صاب من ا
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ـلف الـصـحي كـمـا ان الـصـحــة لم تـدر ا
الـــوبــائـي بــحـــرفــيـــة عــالـــيــة واكـــتــفت
باجراءات عادية لم تكن استثنائية لذلك
ـسـتـشـفـيـات واصـبح تـفـاقم الـوضع بــا
ـنـزلي) عـلى ـواطن يـفـضل ( احلـجـر ا ا
ـسـتشـفـيـات وذلك لقـلـة ثـقته احلـجر بـا
بالصحة واود كذلك ان احتدث قليال عن

واذا جلبت الدواء من مكـان اخر سيقول
ا لـن يعـمل!!! لك هـذا من غـيـر شـركـة ر
ـهـنـته امام فـكـيف لـطبـيب ان يـتـبـجح 
ــريض يـحــتـاج الى ـريـض!عـلــمـا ان ا ا
مـنـاعـة عـالـية وحـالـة نـفـسـيـة مـسـتـقرة!
فان قلت له انك ستموت ? فاي معنويات
ســـتــبــقـى?واي جــســد عـــلــيل ســـيــقــاوم
اذا ال العـالجات او يـتـناول الـطـعـام ثم 
تــوفــر وزارات الـــصــحــة ومــديــريــاتــهــا
ومستـشفياتـها بروتـوكول العالج? الذي
ـواطن والــذي يـعـاني من يـرهق كــاهل ا
?! فـالـعالج ـرض مـعـاً شـظف الـعـيـش وا
الذي يـعطـيه الـطبـيب في عـيادته يـشفي
وبـــــســـــعـــــرٍ غـــــالٍ جـــــداً ! ال اتـــــوقع ان
ـــســتـــشــفى تـــوفــر هـــكــذا ادويــة!!! ف ا
بـالــتـالــيـهي جتــارة مـربـحــة لـلــصـيـدلي

والطبيب وهذا امر ليس ب جديد! 
وال اريــد الـتـعــمـيـم بـهـذا الــكالم فــهـنـاك
اطبـاء وصيادلـة كنت اود تـقبـيل ايديهم
احــتــرامــا وتــقـديــراً عــلى انــســانــيـتــهم

وتعاملهم وخدمتهم ومواقفهم.. 
وايـضـا هـنـاك امـر بـغـايـة االهـمـيـة وهو

صاب بالغ طائلة ويصل عالج ا تباع 
بكورونـا الى اكثر من الف دوالر احـيانا
لـلــشـخص الــواحـد من اجل الــتـشـافي 
ال الفقير ليشتري هذا فمن اين يجلب ا
الدواء الغالي جدا? فضال عن سلوكيات

رضى . صاب وا بعض االطباء مع ا
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ـريض شـخـصـيـا سـمـعت طـبيـب يـقول 
مـــصـــاب بـــنـــســـبــــة مـــتـــوســـطـــة (انت
منـتـهي...انت بـعد مـا تـفيـد)   وعـبارات
ـرضـى !(لن احتـمـل مـســؤولــيـة اخــرى 
الضرر والتلف في رئـتيك ارجع لطبيبك
ستشفى! عالج!) (اذهب من هنـا الى ا ا
ال اسـتــطـيع اســتـقــبـالك ) وطــبـيب اخـر
يستخدم بروتوكل مـختلف وعندما يرى
ـريض الـذي اشــتـراهـا ب مـئـات عالج ا
االالف يـقـول (عـلـيك الـعـبـاس اتـرك هـذا
الدواء و خذ ذه الـوصفة الـتي سأكتـبها
ئة فقط اجلب واضمن لك الشفاء مئة با
هـــذ الـــدواء وارجع لي!) طـــبـــعــا يـــصل
ــئــات االالف!  وغــيــر ســعــرهـــا ايــضــا 
متـوفر اال في الـصـيدلـية قـرب العـيادة !

ا يـكـون الـعنـوان قـاسيـاً  ولـكن هذا ر
سته بام عيني  والتمسته بعشرات ما 
بل مـئات االدلـة والـشـواهـد  كلـنـا يـعلم
ـهن الـصـحـيـة (الـطب  الـصـيـدلة  ان ا
الـخ  ) هي مـــــهن تـــــتــــصـل بــــاجلـــــانب
االنـــســـاني  ويـــطــلـق عــلـــيـــهــا الـــفــاظ
واعـتــبـارات انـســانـيــة بـحـتــة  مالئـكـة
الرحمة  رسل الرحمة  مهنة االنسانية
 وغيـرهـا من االلـفاظ الـتي تـدل على ان
ــهــنــة ــهــنــة (يــجب) ان تــكــون ا هــذه ا
الـوحيـدة الـتي يـكـون الـعـامل االنـساني
متـصـدر فيـهـا ويشـكل عالمـتـها الـبارزة
والسـيـمـا في االزمـات يـجب ان تـتكـاتف
اجلهود وتبـرز حملاربة االزمـات اخلانقة
خــاصــة ان كــانت ازمــات من نــوع وبـاء
قدمة كورونا. ورغم اجلـهود النـسبيـة ا
من الــكـوادر الــصـحــيــة اال ان بـعــضـهم
برزت نبرات التوحش لديهم وسلوكيات
استغالل االزمـات واضحـوا كما الـتجار
يــســـتــغــلــون االزمـــات من اجل (الــربح)
وهذا ما اتضح خالل ازمة كورونا حيث
ـواد الـصـحـيـة او الـوقـائـيـة اصـبـحت ا

VzU−F « bKÐ
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الشاطي وحافظ لعيبي

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - كسرت أغنية
ـيت نيكي (سايـد تو سايد) لـلنجمـت العا
مـــــيــــــنــــــاج وأريـــــانــــــا غـــــرانــــــدي األرقـــــام
هـما أكـثر ديو نـسائي حقق لتـقد القـياسيـة
نسـبة مشاهدة في العـالم حيث حققت أكثر
من 1.8 مـليـار مـشـاهـدة عـلى يـوتـيـوب مـنذ
طــــرحــــهــــا عـــام 2016 وأبــــرز احلــــســـاب
الـرسمي جلـائزة وورلـد ميـوزك أوورد الرقم
الــقــيــاسي عــبــر حـســابه عــلـى أحـد مــواقع
الـــتـــواصـل اإلجـــتـــمـــاعـي. الى ذلك أفـــادت
ية أن النجمة نيكي ميناج رزقت مصـادر عا
بـطــفــلــهــا االول من زوجــهــا كــيــنــيث بــيــتي
ــاضي بــشــكل ســري ولم يــعـلن األربــعــاء ا
الــثــنــائي عن جــنس الــطـفـل او حـتـى اسـمه
حتـى اآلن.وكانت مـيـنـاج الـبالـغـة من الـعـمر
37 سـنــة قـد أعــلـنت حــمـلــهـا عــبـر جــلـسـة
اضي تصـوير خضعت لها في شهر تموز ا
نتفخ ومرور فترة وكشـفت فيها عن بطنهـا ا
طـويـلـة عـلى اخـفائـهـا اخلـبـر السـعـيـد.نـيكي
تـعيش شـعور االمـومـة الول مرة في حـياتـها
ولـذلك فهي تفـضل ان تكـون متكـتمة في كل

ما يخص طفلها في الوقت احلالي.
ي آشر والدة ابـنته كـما أعلـن الفـنان العـا
اضي من حبيبته الـصغيرة األربعاء ا
جـ غويكـوتشيـا. ونشر آشر أول
صـورة لــهـمــا وظـهــر آشـر وهـو
ـسك بيدها الـصغيرة وكتب
في الـتعليق: (نـشعر بـالبركة
واحلـنـان مع وصول ابـنـتـنا
اجلـميلـة أليـست جمـيلة).
ولودته الصغيرة واختار 
ــــــــــيــــــــــز وهــــــــــو اسـم 
ســـوفــرين وهي الــطــفــلــة
الـثـالثـة آلشـر حـيث سبق
وأجنب ولـدين مـن زوجته

السابقة تاميكا.
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ـرجـعـيـة ـتــرجم الـعـراقي صـدرت له تـرجـمـته لـكـتـاب (ا ا
ـؤلـفته وقف الـوطـني في الـعـراق بـعد2003)  الـديـنـيـة ا

كارول مرجي صايغ مراجعة الدكتور حسن ناظم.
‰uſe « ÊUDKÝ

االديب االردني كـان احـد كـتبـه محـور رسـالـة ماجـسـتـير
بـعـنوان (الـتـكثـيف الـداللي وشـعريـة األصـوات في ديوان
حـضن األفـول لـسـلطـان الـزغـول) والـتي نـوقـشت مـؤخرا
ـديـنــة بـسـكــرة بـاجلـزائـر فـي جـامـعــة مـحـمــد خـيـضــر 

للطالبت أحالم بن سمارة وسلمى اقة .
w½UDK « wKŽ 5 Š
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W dŽ l  Î«œÒb− عن جائـزة عيـون لإلبداع الـعربي والـفعـاليات
ـؤســسـة خالل اخملــتـلــفـة  الــتي سـتــقـدمــهـا ا
هـرجـان  فضال عن مـناقـشـة  دعوة الـفنـان ا
الــــعـــرب مـن مـــخــــتــــلف  الــــدول الــــعـــربــــيـــة
.مــؤكــدا(عـلـى االرتـقــاء بــاالحـتــفــاء الـســنـوي
ؤسسة على هذا بدعي العراق حيث قطعت ا
الـطـريق الـسـنـة الـثـانـية
ـوســيـقـار عـشــرة دورة ا
ي ســفــيــر الــسالم الــعــا
نصـيـر شمـة رغم انـعدام
الـــــــدعم احلـــــــكــــــومي  
وكـذلك االحــتـفــاء يـشـمل
رموز اإلبداع من مختلف
االخـتـصـاصـات الـثـقـافـة
والـــــــفن) شـــــــاكــــــرا دعم
الـــوزيـــر لـــلــــمـــهـــرجـــان
لوجستيا واالهتمام به.
فيمـا اشاد نـاظم (بالدور
ــــتـــــمــــيـــــز والــــفـــــاعل ا
لــلــمـؤســســة ولـلــجــهـود
بذولة لتفعيل وتنشيط ا
حـركـة الــفن والـثـقـافـة). 

 ”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

التقى  وزيـر الثـقافة والـسياحـة واآلثار حسن
نــاظـم  في مــكــتــبه  رئــيس مــؤســســة عــيـون
للثقـافة والفنـون رئيس مهرجـان عيون عباس
اخلــفـاجي  و رئــيس الـلـجــنـة الــتـحـضــيـريـة
للمـهرجان فـؤاد ذنون.وشرح اخلـفاجي موجز

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
أحــتــفـل الــثــنـائـي جــاســتــ بــيــبـر
ووزوجته الـعارضـة هـايلي بـالدوين
بـعــيـد زواجـهــمـا الـثـانـي حـديـثـاً و
نــشــر بـيــبــر صـوراً رومــانــســيـة مع

هايلي. وكتب تعليقاً: (حبي).
وكــان بــيـبــر وبــالـدويـن بـعــد إقــامـة

مـــــــــــــــــــــــــراســم
دني زواجهما ا
في أيـــــلــــول من
من عــــــام 2018
في نـــيـــويــورك
أقــــامـــا مــــراسم
زواج لـــــلـــــمــــرة
الــثــانــيــة ولــكن
ديـــنــيـــة وأقــيم
حــــفل الــــزفـــاف
ــــنــــتـــــجع في
مـنــطـفــة سـاوث

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة كـارول سـمـاحة شـوّقت ا
متـابـعـيهـا بـعـمل جديـد سـتـطرحـه قريـبـا وهو

الـتـعـامل الـثـاني مع اخملـرجـة بـتـول عـرفة. وكـتـبت
سـمــاحـة عــبـر حــسـابــهـا اخلــاص عـلى أحــد مـواقع
التـواصل اإلجتـماعي قـائلة(عـامةً ال أحب أن أتـكلم أو
أمتدح أي عمل لي قبل إصداره فاحلكم األول واألخير
لكم! سـأقـول فـقط: إنتـظـروني لـلمـرة الـثانـيـة بـعمل راقي
ـوهوبـة بتـول عرفـة).ويشار جداً مع صـديقتي اخملـرجة ا
الى أن اخملـرجـة بـتـول عـلـقت سـابـقـا عن الـتـعـاون الـذي
سـيـجـمـعـهـا بـكارول قـائـلـة (حتـضـيـرات عـلى نـار أحـلى
ا تتج بـفنك وخيالك تالقـى فنانه و شركة مافيها انـك 
إنتـاج أجن منك و مش بس كـدا ال بيـطوروا كـمان مـعاك
عـلــشـان نــوصل الفــضل شىء. انــتـظــرونـا إن شــاء الـله
قـريـباً شـركـة اليف سـتـايـلـز سـتـوديـوز و الـفـنـانـة كارول

سماحة دعواتكم إن شاء الله).

تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها.  ا

qL(«

  حتـلـى بـروح عــالــيــة من الــثـقــة وابــتــعـد عـن الـشك
فرط. رقم احلظ4. ا

Ê«eO*«

حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة.

—u¦ «

ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

»dIF «

ـعـرفة تـكـون إيجـابـياً و مـسـتعـداً لـتـقد الـتـنازالت و
أخطائك. رقم احلظ .9

¡«“u'«

 التروّي سـيسـمح لك برؤيـة بعض الـروابط التي كنت
غافالً عنها.

”uI «

حتـلـى بـالـصــبـر لــكي تـســتـوعب الــعـاصــفـة و حـاول
استيعابها حتى ال تكون ضحية لها .

ÊUÞd «

ـعطـيات تمـعن بـكل مـا يحـيط بك كي تـستـطـيع دمج ا
طروحة.رقم احلظ5. ا

Íb'«

بـالهـدوء تـتجـاوز االزمـة. ال تتـسـرع باتـخـاذ أي قرار
مصيري اآلن .

bÝô«

 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .

Ë«b «

لديك فرصة كـبيرة لـلقاء بشـريك العمر كن ايـجابيا و
ابتعد عن التردد.

¡«—cF «

عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
وأن تكون جاهزاً للتغييرات.

 u(«
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أشـطب مـرادف الــكـلـمـات أدنــاه بـجـمـيع
ـكن شــطب احلـرف اكـثـر االجتـاهـات و
من مـرة   مـع احلل الـصــحــيح حتـصل
ــطـلـوبـة : عـلى حـروف تــشـكل الـكــلـمـة ا

(مدينة ايرانية):
العقارات  –الشراء  –البيع  –االسعار
 –الـشــقق الــســكــنــيـة  –دفع االجـرة –

البيت الـسعيد  –بيت االحالم  –أجر –
االيـجـار  –تـبــادل الــنـفع  –الـتــكـافل –
الـتـعـايش  –سـكان  –الـناس  –نزل –
سكن  –االخاء  –االحـصاء  –النـيل –

االجيال.

رئـيس مؤسـسـة السـجـناء الـسـياسـي الـعـراقيـ ضـيفه
مــنـتــدى ال الـبــيت في امــسـيــته الـشــهـريــة االفـتــراضـيـة
حاضـرة عنوانها (جتربتي في ادارة مؤسسة السجناء

:عوامل القوة ومواضع الضعف). السياسي

اخملــرج الـســوري يـعــرض فـيــلـمـه (دمـشق حــلب) ضـمن
ؤسسة العامة تظاهـرة سينما الهواء الطلق التي تقيمها ا
للسـينما في محافظات سورية عدة هي : السلمية  عيون

الوادي  حماه  حمص.

مديـر عام دائرة اصالح االحداث في وزارة العدل حتدث
عن(احلالـة االجتماعية لالطفال ما بعد داعش) في ورشة
الكترونـية نظمـتها كليـة التربيـة للبنـات باجلامعـة العراقية

بالتعاون مع الدائرة.

ـمــثــلـة الــســوريـة انــضــمت إلى فــريق عــمل فـيــلم (أنت ا
جريح) إنتـاج الهيئة العامـة لإلذاعة والتلفزيون  وإخراج

ناجي طعمي وتأليف قمر الزمان علوش.
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الــطــبــيب االخــتـصــاص بــجــراحـة
الــقـــلب في مـــركــز ابـن الــبـــيــطــار
بـبـغـداد نـعـته دائـرة صـحـة بـغـداد
ـوت االحـد الـكــرخ بـعـد ان غـيـبه ا
اضي مـتأثرًا بإصـابته بفايروس ا

كورونا.

كارول سماحة

تــــــأجل إطـالقه فـي الـــــصــــــاالت إلى
الـــثـــاني مـن نـــيـــســان .2021وكــان
مقررا اساساً إطالق الـفيلم في لندن
في 31 آذار 2020 لــكــنه أرجئ مــرة

{ لــنــدن (أ ف ب) - أعــلــنت شــبــكـة
دور السينما البريطانية سينيوورلد
اإلثن إقفـال كلّ صاالتهـا موقتاً في
تـحـدة نـظراً بـريـطانـيـا والـواليـات ا
إلـى تــــأجـــيـل إطالق أفـالم جــــديـــدة
بــيـنـهــا أحـدث أفـالم جـيـمـس بـونـد

بفعل جائحة كوفيد-19. 
وأوضـحت سـيـنـيـوورلـد (أن تـعلـيق
أنـشــطـتـهــا يـبـدأ اخلـمــيس ويـشـمل
536 صــالــة ســيــنــمــا في الــواليــات
ـا ـتـحـدة و127 في بـريـطــانـيـا  ا

يؤثر على نحو 45 ألف موظف).
وشرحت اجملموعة (أن اإلقفال يعود
إلى كون األسـواق األمريـكيـة ال تزال
مــقـفــلـة وخــصـوصــاً في نـيــويـورك
وكـــذلك إلى كـــون شــركـــات اإلنــتــاج

تفضّل إرجاء إطالق أفالمها).
ومن أبـــرز هـــذه األعـــمــــال الـــفـــيـــلم
اجلديد من سـلسلـة جيمس بـوند نو
تـا تـو داي (ال وقت لـلـمـوت) الـذي

لـسـيـنيـوورلـد موكي غـريـدينـغر إلى
(أن اجملــمــوعــة ســتــعــلن في الــوقت
عاودة العمل ناسب عن أي قرار  ا
في هـــذه األســـواق عــــنـــدمـــا تـــقـــرر

شركات اإلنتاج إطالق أفالمها).
وكــشـــفـت صـــحف بـــريـــطـــانـــيــة أن
سينـيوورلد بادرت حـتى إلى توجيه
كتـبـا إلى رئيس الـوزراء الـبريـطاني
بـــــوريس جــــونـــــســــون وإلى وزيــــر
الـثقـافـة أوليـفـر دودن نبـهـتهـمـا فيه
إلى أن القطـاع غيـر قابل للـحياة في
هـذه الـظروف.وانـتـقـد حـزب الـعـمال
عارض احلكومة لعدم تخصيصها ا

مزيداً من الدعم لقطاع السينما.
ويشـكّل قـرار اإلقـفال ضـربـة قاصـمة
جــديـدة لـــسـيــنـيــوورلـد الــتي كـانت
أصالً تعـاني صـعوبـات مالـية تـعود
إلى تــوقـف عــمل صــاالتــهــا أشــهــراً
بسـبب اجلـائحـة واستـمرار اإلقـبال
عليها ضعيفاً بعد معاودتها العمل.

أولى إلى 12 تـــشــــرين الـــثــــاني في
لــــنـــدن عــــلى أن يــــبـــدأ عــــرضه في
ــتـحــدة في  25تـشــرين الــواليــات ا
ــــــديـــــر الـــــعـــــام الـــــثــــــاني.وقـــــال ا

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

هناك العديد من االسماء الفنية العراقية
تـبــقى في ذاكــرة اجلـمــهـور بــرغم مـرور
ســنـوات عــلى رحــيـلــهــا.. تـبــقى خــالـدة
ـتـمـيـزة .ومن هـذه االسـمـاء بـاعـمـالـهـا ا
مـثل الكـومـيدي الـراحل رضا الـشاطي ا
الــذي عـــرفه اجلــمـــهــور من خـالل بــحــة
صوته الـتي صـارت مالزمـة لـشخـصـيته
في االعــمــال الـدرامــيــة الــتي تــالق بــهـا

ثال كومـيديا اضـافة الى البـديهية في
التمـثيل التي انـفرد بها الـى جانب كبار
النجـوم العراقـي في الـكوميـديا والذي
ــوت عــام 2013 تــاركــا اعــمــاال غــيــبه ا
كومـيديـة تلـفزيـونيـة غالـبيـتهـا باالسود
واالبيـض منـهـا تـمثـيـلـيـة (ست كراسي)
التي عرضت عام 1971 من تاليف سليم
البصـري واخراج الـراحل محـمد يوسف
اجلـــــنــــابـي وجـــــســــد ادوارهـــــا جنــــوم
حــمـودي الــكـومــيــديــا خـلــيل الــرفــاعي 
فــوزي مــهـدي ســنـاء ســلـيم  احلـارثي 
راسم اجلـمـيـلي  فـاضل خـلـيل  صـادق
عـلي شـاهـ ونالت الـتـمـثـيـلـيـة اعـجاب
الــعـائــلــة الـعــراقـيــة ومــازالت مــطـلــوبـا
ــا حتــمـله من واقــعـيــة   ولـد عـرضــهـا 
ـــنـــطـــقــة الـــشــاطـي في الـــعــام  1924
الكـاظمـية  وتـوفـيت والدته وهـو طفل 
ثم حلق بـــهـــا والــده وهـــو لم يــتـــجــاوز
الـعــاشـرة  فــتم وضـعه في دار لـاليـتـام
حـــيث اكـــمل دراســـته االبـــتـــدائــيـــة في
ــــدرســــة اخلــــيـــريــــة االسـالمـــيــــة في ا
الـعـيـواضـيـة  تـعــلم الـتـمـثـيل عـلى يـد
الصـحـفي والـريـاضي شاكـر اسـمـاعيل
عـام 1936 ومــثل مــعه وحتت اشــراف
الفنان حـقي الشبـلي مسرحيـة مجنون
درسـة اخليـرية . في ليـلى في مطـعم ا
ـثـل االربـعـيـنـات قـام الشـاطـي مع 
ـسـرحـيـات آخـرين بـتـمـثـيل عـدد من ا

الــتي عـرضـت عـلـى مـســرح احــد نـوادي
بـغـداد وكـلـهــا كـانت مـسـرحـيـات جـادة 
وعمل خالل تـلك الفـترة كـاتبـاً للـعرائض

امام احدى احملاكم (عرضحاجلي).
 بــحــدود ســنـة 1959 اكــتـشــفـه اخملـرج
ناظم الـصفـار  فـقدمه لـلتـلـفزيـون ليـقدم
بـرنـامج (عــرضـحـاجلي) والــذي اشـتـهـر
والقى جنـــاحـــاً رائـــعـــا بـــ مـــشـــاهــدي
ـا جـعل ابـنـاء ذلك الوقت التـلـفـزيون  
يـلـحقـون صـفـة الـعـرضـحـاجلي بـالـفـنان

رضا الشاطي  
ويــروي الــفــنـــان حــمــودي احلــارثي (إن
لـلــزعــيم عـبــد الــكـر قــاسم الــفـضل في
تعـي رضـا الشاطـي كاتبـاً في احملاكم 
مـثـلـمـا كـان له الـفـضل في تـعـيـ خـلـيل
الـرفـاعي فـي الـسـكك احلــديـدي) ويـذكـر
(ان في عام  1969جـاء الرئـيس االسـبق
احــمـد حــسن الــبـكــر الى مــبــنى االذاعـة
ـناسبـة عيد والتلـفزيون لـيلقي خـطابا 
اجلــيش  في اول 6 كــانـــون له كـــرئــيس
لــلــجــمـــهــوريــة  وكــان مــحــمــد ســعــيــد
الـــــصــــحــــاف مـــــديــــرا عــــامـــــا لالذاعــــة
والتلفزيون  وكـنت انا مخرجا خفرا مع
اخملـرج الــراحل حـســ رشـيــد  وهـنـاك
سـألـنـا الـبكـر عـن رضا الـشـاطي وسـلـيم
الـبــصــري وخـلــيل الـرفــاعي  وحــيـنــمـا
اخــــبـــرنـــاه عـن مـــكــــان عـــمل الــــشـــاطي
والرفاعي أمـر الصحـاف ان ينقـلهما الى

دوما قـبل وفـاته ويـتفـقـده دائمـا ويـحبه
وتاثـر عـلـيه جـدا عنـدمـا تـوفي وكان في
السويد.و عندما اخرج معه يعمل مقالب
مضحكة مع الـسويدي الن روحه مرحه
جدا وكـان يـحثـنـا على جتـاوز مـشاكـلـنا
بـالـتـفـاؤل واالبــتـسـامـة  ويـبـقى والـدي

فــنــانــا مـــلــتــزمــا وافــنى
حــــــيـــــاتـه لـــــلــــــفن
وسـيــبــقى رحـمه
الـلـه في ذاكـرة

العراقي ). 

االذاعـة والـتـلـفـزيـون  وهـكـذا جـاءا الى
التلفزيون). 

ـرحـوم رضا الـشاطي من اشهـر اعـمال ا
بـرنامـج العـرضـحـاجلي وتـمـثـيـلـية ست
سؤول كراسي  كـما مثل فـي افالم من ا
1956 مشروع زواج 1962 طريق الـشر
1967. تزوج الشاطي في مطلع شبابه 
ورزق بــــثالثــــة ابــــنــــاء وثالث بــــنـــات 
وتقـلبت به الـدنـيا كـثيـراً  وخاصـة ايام
احلــصــار االقــتــصـــادي  حــيث لم يــعــد
الراتب التـقاعـدي يكفي لـشئ  فغادر مع
ـطاف عائـلـته الى االردن ثم اسـتـقـر به ا
في الـسـويـد  حــتى تـوفـاه الـله يـوم 27
نيـسان عام 2013 في احد مسـتشـفيات
استـوكهـولم  ابنـته نهـاد رضا الـشاطي
ـقـيـمه في الــسـويـد تـقـول (كـان والـدي ا
يقول مع االسف اننا اعطينا الكثير للفن
لكـنه لم يـعطـنـا ويقـدرنـا كفـنـان  ورغم
انه شـجـعني عـلى دخـول مـعـهـد الـفـنون
اجلمـيلة لـكني احـسست انه غـير مـقتنع
وكــان والــدي يــقـــول ان الــعــراق تــلــتف
حـوله الـذئاب واذا سـقط الـنـظـام يـقـصد
الـنـظـام الـسـابق سـتـلـتف حـوله الـذئـاب
وتاثر بـاحتالل االمريـكان للـعراق وغادر
العراق بعـد ان اجته للتجـارة ثم الديانة
وكان ملتزمـا ويساعد الـعوائل احملتاجة
وكـان والـدي صــديـقـا مــخـلـصـا لــلـفـنـان
سـلـيم الـبـصـري وكـان يـزوره في الـبـيت

كارولـينـا بحـضور األهل واألصـدقاء
ـدعـوين عـلى 150 إذ اقـتـصـر عـدد ا
شـــخــــصــــاً كـــان أبــــرزهم عــــدد من
غني إد شيران شاهير من بينهم ا ا
وجنــمــتــا تـلــفــزيــون الــواقع كــايـلي
مثل غني آشر وا وكيندال جينر وا

أليك بالدوين عم هايلي.
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الى فــقـــيــدي قــامــة الــعــراق :
نـــزار الـــســـامـــرائـي  ونـــهــاد
جنـيب تـغـمـدهمـا الـله بـرحـمته

الواسعة:
وداعا نزارْ 

ابعدَ اجنالءِ السحابْ 
طرْ  يغردُ سحرُ ا

وبعدَ الردى 
يفيدُ احلذرْ
وبعدَ الربيعِ

جتودُ الثمارْ 
 ××

 وداعا نزارْ 
بأي كتابْ  

أدونُ نعيكْ ?
وأيّ ترابْ

ادفّنُ جنمكْ?
وأنتَ العراقْ 
بسبع عاما 
 تمدُّ السباقْ 

فتعدو الدروبُ 
 ويعدو القطارْ! 

 ××
 وداعا نزارْ 
علينا تألبَ 

ضبعُ اجلراحْ 
وهوّمَ فينا

 نُعاسُ النواحْ 
تموتُ الكبارُ 

 وحتبو الصغارْ! 
××

 وداعا نزارْ 
جلوتُ احلروفْ 
 فكانَ العراقُ 
أبيُّ احلتوفْ 
وكانَ العراقُ

 نبيُّ انتظارْ !
××

 وداعا نهادْ
ابعدَ موتِكَ 

حتيا األماني?
ابعدَ فقدِكَ 

 ? يحلو الرُقادْ
 ××

وداعا نهاد
أرى الكواكبَ تهوي 

وجرحُ السماءْ 
عراهُ انطفاءْ 
وفي العراق

ملكنا الربيعَ 
بسنبلِه .. ومنجلُنا 

! أضاعَ احلصادْ
وداعا نهادْ 
وداعا نهادْ

نهاد جنيب

نزار السامرائي

مـديـر بـرنـامج دكتـوراه الـدراسـات اإلسالمـيـة والـعالقات
ـسـيــحـيـة - اإلسالمـيــة في كـلـيـة هـارتــفـرد لـلـدراسـات ا
ؤسسة العـربية للدراسات الدينـية بامريكا صـدر له عن ا

عنى). والنشر كتاب (أحفورات الفهم.. تاريخانيات ا

œuL×  Èb½ ≠ œ«bGÐ

أطـلـقت دائـرة الـعالقـات الـثـقـافـيـة
ــــاضي الــــعــــامــــة األحــــد ا
مــعــرضــاً افــتــراضــيــاً بــفن
التصميم الكرافيكي للفنان
علي شـواي عبر صـفحـتها

في ( فيسبوك).
ــــــعـــــرض رســــــائل وضـم ا
رمزية ألحداث عاشـها البلد
مــعــبــراً عــنــهــا بــطــريــقــته
اخلاصـة وبفـنه الكـرافيكي.
ي و  شـــــواي هــــــو أكـــــاد
وتـدريــسي لـفن الــتـصــمـيم
الــكـرافـيــكي وحـاصل عـلى
شــــهــــاده الــــدكــــتــــوراه من
ـيـة الـفنـون اجلـمـيـلة أكـاد

في جامعة بغداد.

وســــبق ان اقـــام ثـالثـــة مـــعـــارض
شخصية.
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مشهد من تمثيلية (ست كراسي)رضا الشاطي
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{ لـــوس اجنــــلـــوس (أ ف ب) -
كسبت فـرقة الروك الـشهيـرة ليد
ــعـركـة زبــلـ رسـمــيـاً اإلثــنـ ا
القضائية التي انطلقت قبل ست
سنوات مع فـرقة من كـاليفـورنيا
كــانت تـتــهـمــهـا بـســرقـة أغــنـيـة
ســتـيــرواي تـو هـافـن الـشــهـيـرة
ياً واسعاً التي حققت جناحاً عا

بعد طرحها في العام 1971.
وشــكّــلت احملــكــمــة الــعــلــيــا في
ـــتــحـــدة الـــفـــرصــة الـــواليـــات ا
ـدّعــيـة األخــيـرة أمــام الــفـرقــة ا
لـكنـهـا ردّت طـلب نـقض األحـكام
السـابـقة في الـقضـيـة وبالـتالي

أصـبـحت هـذه األحـكـام نـهـائـية
وهي تــنصّ عــلى أن لـيــد زبــلـ
هي مــؤلــفــة هـذه األغــنــيــة الـتي

درّت عليها مالي الدوالرات.
وكــانت مـحــكـمــة اسـتـئــنـاف في
سان فرانـسيسـكو أيّدت في آذار
الـــفــائت الـــقــرار الـــذي أصــدرته
مـــحـــكـــمـــة الـــبـــدايـــة في لـــوس
أجنـلـوس عام  2016 واعـتـبرت
ـــوجــــبه أن حلن لـــيـــد زبـــلـــ
الـشهـيـر ليس مـنـقوالً عن أغـنـية
تــوروس الــتي تــعــود إلى فــرقــة
وسيـقية الـبريطـانية سبيـريت ا
الــــتـي كــــانــــــــت قـــــائـــــمــــة في
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ستـيـنات الـقـرن العـشرين والقت
تـقـديـرا لـكـنـهـا لم حتظ بـشـهـرة

واسعة.
ورأى الـقـضـاة يـومـها أن جنـمَي
ـغنـي روبرت بالنت لـيد زبـلـ ا
وعــازف الـغــيـتـار جــيـمـي بـيـدج
كانا بـالفـعل مطّلـع على أغـنية
فـرقة سـبـيـريت لـكنـهم اعـتـبروا
ــدعــيـة الــتي كــانت أن اجلــهــة ا
تطالب بتعـويض يتراوح ما ب
ثالثة مالي دوالر و13 مـلـيـوناً
ؤلف لم نظير امتالكها حقوق ا
تُثبت أن عنـاصر أن ثمة تـشابهاً
جـوهــريـاً بــ عـنــاصـر تـوروس

ـنـاقـشـة كيـفـيـة الـوصول الى الـغـاء الـواسـطة مـؤتـمر 
ـكن واحملــسـوبــيــة والـرشــوة في دوائـر الــدولــة هل 
الـــتـــفـــكـــيـــر به وعـــقـــده في الـــعـــراق الـــيـــوم. وإذا لم
يسـتـطيـعـوا عقـده فـما االفق الـزمـني إلمكـانـية حتـقيق

هذا احللم . 
ؤتـمر نـفـعاً فـيـما لـو عـقد وسـطّرت وهل يجـدي هـذا ا
الــلــجــان مـقــرراته ووزّعــتــهـا عــلى وســائل االعالم ثمّ

طواها النسيان في االرشيف ?
اســئـــــــــلــة وهــواجس مـشـــــــــــروعــة ألسـبــاب عـّدة
أولــــهـــا أنّه ال يـــوجــــــــد ضـــمـــــــــان عـــدم اشـــتـــراك
ـؤتــمـرات من أجل حـرف الـفـاســدين في قـيــادة تـلك ا
مـسـارهـا وتـغــــيـيـرهـا خلــدمـة حـقـبـة سـيـاسـيـة أكـثـر

. فساداً
ومن االسـبـاب انَّ احلـكـومـة حتـتـاج الى امـتالك قـرار
ـعــزل عن االحـزاب ذات الــتـأثــيـر في قــرارات سـيـر
شؤون الدولة لكي تستخلص النتائج من جلان علمية
مـقـرونـة بشـهـادات وجتارب مـيـدانـية من واقع ادارات
الـدولــة ومن ثمّ حتـوّلــهـا الى قــرارات إلـزامـيــة نـافـذة
ـفــعــول بـتــعـضــيـد قــانــوني وتـشــريـعـي من اجملـلس ا

النيابي.
هـنــاك مَن يـقــول أنّ االصالح االداري لـدوائــر الـدولـة
مــســـتــحــيـل بــســبب مـن عــدم الــقـــدرة عــلى اصالح

الوضع السياسي حاضنة الفساد االولى.  
ـوت في كل وهـذا قـريب زمن احلـقـيـقة  لـكـن البـلـد 
اً غـدا هيـكالً مـنخـوراً على يـوم جـزء من بنـيانـه  ور

نحو نهائي في خالل وقت قصير. 
اذن البــــــــــــــدّ مـن خــطــوات الــبــدايـة مــهــمــا كــانت
صـعـبة ومـكـلــــــــفـة ألنَّ فـيـهـا اجلـواب الـشافـي على
تـعــثـر الـدولـــــة في دفـع الـرواتب وعـدم قــدرتـهـا عـلى
ــقــ ــركــزي ا اعــادة ســيــاســة رشــيــدة لــلــتــعــيــ ا
لـلـخــريـجـــــــــــ وعـدم وجـود سـيــطـرة وتـنـسـيق من
الــدولــة لــتــوظــيف جــهــد الــقــطــاع اخلــاص خلــدمــات
االسـتـثــــمـار والـتـنـمـيـة الـوطـنـيـة كـمـا يـجـري ذلك في

العالم .
يـاتـرى مـن سـيـشـرع بـتـنـفـيـذ الـفـكـرة ومَن يـعـضـدهـا
بـــقــرارات ســانـــدة من الـــدولــة واين ســـيــكـــون مــوقع

القضاء في فتح قضايا الفساد?

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ومقدّمة ستيرواي تو هافن التي
. تستغرق دقيقت

ولم يتـقـدم عازف فـرقـة سبـيريت
رانـدي وولف بــأي شـكــوى أمـام
الــقـــضــاء قــبل وفـــاته غــرقــاً في
الــعــام 1997. لــكن الـــصــحــافي
ـسـؤول عن مـايــكل سـكـيــدمـور ا
إدارة إرثه تــولـى رفع دعــوى في
العام .2014لكنّ العازف الراحل
كـان دائـمـاً يـقـول لـلـقـريـبـ مـنه
وفـي أحــــاديث صــــحــــافــــيــــة إن
سـتـيرواي تـو هـافن هي نـتـيـجة
سـرقـة وإنه يـسـتـحق تـعـويـضاً

عنها نظراً إلى كونه مؤلفها.

{ نيـويـورك (أ ف ب) - عُـثـر على
ـمـثل األمـريـكي األسـود تـوماس ا
جيفرسن بيـرد في نهاية االسبوع
الــفــائت مــقـتــوالً بــالــرصـاص في
أتالنـتـا (واليـة جـورجـيـا) ونـعـاه
زمالؤه وأصـدقـاؤه وفـي مـقـدمـهم
اخملـرج سبـايك لي الـذي اسـتـعان
به في عـدد من أفالمه.وقـال نـاطق
بـــاسم شـــرطـــة أتالنـــتـــا اإلثـــنــ
لـوكالـة فـرانس بـرس (إن عـنـاصر
مثـل البالغ الشـرطة عـثروا عـلى ا
السـبع مـقتـوالً برصـاصات عدة
فـي ظـــهــــره فـي وقت مــــبـــكــــر من
صـبــاح الـســبت في جــنـوب غـرب
ـديـنـة). وحتــقق الـفـريق الـطـبي ا
ـكـان من وفاة افـور وصـوله إلى ا
جيفرسن.وفتحت الشرطة حتقيقاً
في الـقـضـيــة لـكـنـهـا لم تـوقف أي
شـــخص بـــعـــد.وكــان جـــيـــفــرسن

يــتــمــتع بــخـبــرة كــبـيــرة كــمــمـثل
مسـرحي لكـنه لم ينل فـرصته في
الــســيــنــمــا إال مــتــأخـراً وهــو في
اخلامسـة واألربع عـندما عرض
عـــلـــيـه اخملـــرج ســـبـــايك لي دوراً
ثانوياً في فيلمه كلوكرز. ثم تولى
دوراً أيـضــاً في فــيـلم آخــر له هـو
غت أون ذا باص قبل أن يستع
بـه مـــخـــرجـــون آخـــرون.وبـــإدارة
ســــبــــايك لـي أيــــضـــاً شــــارك في
مـشـاريع أخـرى آخـرهـا مـسـلـسل
شـيـز غـوت تو هـاف إيت (-2017
 (2019وفيلم تشاي-راك

(.(2015ووصـف ســـــــــبــــــــايـك لي
جـيفـرسن بـأنه صـديـقه في نـعيه
إياه األحد علـى إنستغـرام معرباً
ـمثـل وندل ـقـتـله.أمـا ا عن حـزنه 
بيرس الـذي مثّل معه في غت أون
ذا بــــاص فـــكــــتب أن بــــيـــرد كـــان
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شـجاعـاً وطـريفـاً وهـادئاً ومـبـدعاً
ـمـثـلـة احلـائزة ومـعـبّـراً.وكتـبت ا
جائـزة أوسـكـار فيـوال ديـفيس في
تـغـريـدة لـقـد أحـبّت كـثـيـراً العـمل
ـــثالً مـــعك يـــا بـــيـــرد. كم كـــنت 
ـتــازاً. أنـا آسـفـة لــكـون حـيـاتك

انتهت على هذا النحو.
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