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قبلة وايجاد معاجلات رحلة ا ا
ـالي ووضع حـقــيـقـيــة لـلــوضع ا
خـطط صـحـيـحـة إلنـقـاذ الـوضع
فاحلكومـة لم تسيطـر على جميع
نـافـذ ولم تسـتـطع إجبـار إقـليم ا
كردستان على تسليم ما عليه من
الـــتــزامـــات مــالـــيــة من وواردات
صدر كـما أنها لم تعالج النفط ا
قــضــيـة مــزاد الــعــمــلــة ولم جتـد
حـلـوالً لـلـســيـطـرة عـلى الـكـمـارك
والـــــــضــــــرائب ومـــــــا زال مــــــلف
االتــصـاالت غــيــر واضح رغم انه
ـهمـة في دول ـصـادر ا يـعـد من ا
وشــــددت الـــــعــــالـم لاليــــرادات) 
جــــودت عــــلـى (ضــــرورة الــــبـــدء
بـــعــــمـــلـــيـــة تـــرشـــيق لـــعـــدد من
الــــوزارات والــــهــــيــــئــــات غــــيــــر
الـــضــروريـــة الـــتي تـــثــقـل كــاهل
ـالـية ـنـافعـهـا ا خـزينـة الـدولـة 
ومــخــصـــصــاتــهــا وهي ال تــقــدم
شــيــئـاً  اضــافــة الى تــخــفــيض
ـنـافع االجـتــمـاعـيـة لـلـرئـاسـات ا
الــثالث وحتـويــلــهـا الـى خـزيــنـة
الدولة مع حل قـضية الفـضائي
الـتي نــسـمع فـيــهـا بـاإلعالم دون

وجود حل حقيقي لها).
في غــــضـــون ذلك اعــــلـــنت وزارة
العـمل والـشـؤون االجـتـماعي عن
ـتقـاعدين اطالق رواتب العـمال ا
ـــضــمـــونـــ لــشـــهــري ايـــلــول ا

وتشرين االول اجلاري.
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نــــقـــلـت ســـبع طــــائـــرات امس
زواراً من دول مجاورة لـلعراق
الداء مـراسم زيـارة اربــعـيـنـيـة
اسـتـشـهـاد االمـام احلـسـ بن
عــــلي عــــلــــيه الــــسالم . وقـــال
مــــصـــدر فـي مـــطـــار الــــنـــجف
الــــدولـي ان (ســــبع طــــائــــرات
مـــدنــيــة نـــقــلت الـــزوار الــذين
تــوافـدوا اثــر قــرار احلـكــومـة
الـــســمــاح لـــكل دولــة بـــايــفــاد
1500 زائــــــــــر). فـي وقـت ادى
سـلـمـ امس مراسم ماليـ ا
الـزيـارة وسط اجـراءات امـنـية
وصـحـيـة خـاصة حيـث تولت
ـشـتـركـة  قـيــادة الـعـمـلـيــات ا
مسـؤوليـة االشـراف على تـنقل
الزائرين ووصولهم سيراً على
االقـدام الى مديـنـة كـربالء مـنذ
نـحـو اسـبـوع  وتولـت فرق
حـكـومـيــة ومـتـطـوعـون تـقـد
ـواجـهة االرشـادات الصـحـيـة 
فـايـروس كـورونـا . كـما قـدمت
الـعـتـبـة احلـسـيـنـيـة اخلـدمات
الـــطــبــيــة الى الـــزائــرين عــبــر
وافتتحت مراكزهـا الصـحية  
بــالــتــزامن مـع الــزيــارة مــركـز
الــشــفـاء الــصــحي السـتــقــبـال
ــــراحل ـــــرضى في كـــــافــــة ا ا
وتلبـية االحتـياجات. وتـستعد
مـــركـــبـــات حــكـــومـــيـــة لـــنـــقل
الـــزائــريـن بــدءا مـن الــســـاعــة

االولى هـذا الـيــوم اخلـمـيس الى
مـــدنــهم وديــارهم بـــعــد انــتــهــاء
مـــراسم الـــزيـــارة الـــتي وصـــفت
بـأنـهـا حتد كـبـيـر لـوبـاء كـورونا
وتـعـبـيـر عن الـعـشق احلـسيـني.
وقــال رئــيـس احلــشــد الــشــعــبي
فـالح الـفــيـاض ان (احلـشـد جنح
في تــأمـ الـزيــارة بـرغم جــمـيع
التـحـديـات). بدوره  قال مـصدر
تطوع ان نحو خمسمائة من ا
في لواء الـعـباس تـولى واجـبات
ـــديـــنـــة لـــتـــقـــد في مـــحـــيـط ا

اخلــدمــات وحــمــايــة الـزائــرين 
حـــيث بـــلـــغت لـــيــلـــة امس ذروة
الـــزيـــارة.وبـــرغم االنـــســيـــابـــيــة
العالية التي اتـسمت بها الزيارة
وخـدمـاتـهـا  فـأن الـزائـرين رأوا
ان (اعـمــال الـشـغب الــتي حـدثت
عـند بـوابـة مـرقد االمـام احلـس
عـــلـــيـه الـــسالم عــــكـــرت صـــفـــو
روحـانـيـة الــزيـارة االربـعـيـنـيـة).
ــيــون ودعـــا نــاشـــطــون واكـــاد
ومثقفون اجلـهات احلكومية الى
التهدئـة ومنع التصـعيد الذي قد
يـدفـع الـبالد نـحــو مـنــزلق خـطـر
يـــــــؤدي خـــــــروج االوضـــــــاع عن
الـسـيـطـرة  فـيـمـا كـشـفت خـلـيـة
االعـالم االمــــني عـن تــــفــــاصــــيل
االحداث الـتي شهـدتهـا محـافظة
كـربالء امس االول الـتي اسـفـرت
عـن احـــتـــكـــاك بـــ قـــوات االمن
ـتـظــاهـرين ضـمن وحـشــود من ا
موكب تشرين . وطـالب ناشطون

ــيــون عــبــر ومـــثــقــفــون واكـــاد
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
عنية بـ (التهدئة وعدم اجلهات ا
التصعيد في الوقت الراهن الذي
قد يـدفع الـبالد الى منـزلق خـطر
يــــــــؤدي الـى خـــــــــروج االمــــــــور
واالوضـاع عن الـسـيطـرة في ظل
ـركبـة التي ـتراكـمة وا االزمات ا
نــعـيــشــهـا حــالــيـا) مـؤكــدين ان
(هنـاك بـعض االطراف واجلـهات
التي تـضررت من الـواقع احلالي
حتاول التصعيد عبر تصريحات
ـشهد استـفزازيـة بهدف تـعقـيد ا
وجر الـعراق الـى الفـوضى) على
حـــد قــولــهـم. وأظــهــرت مـــقــاطع
ـشـاركـ في مـصـورة عـددا من ا
مــراسم الـعــزاء  وهم يــحـمــلـون
صــور ضـــحــايــا االحــتــجــاجــات
ويـــرددون هــتـــافــات مــنـــاهــضــة
لـــلــتــدخـالت اخلــارجــيـــة بــشــأن
العـراق قرب الـعـتبـة احلسـينـية.
وقـالت خــلـيــة االعالم االمـني في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
(خالل مـراسم الــزيـارة جتـمـعت
تظاهرين من مختلف أعداد مِن ا
احملـافـظـات في سـاحـة الـتـربـيـة
وتــوجــهــوا نــحــو بــاب الــقــبــلــة
وحاولوا الـدخول مِن طـريق غير
مـخــصص وجـرى تــنـبـيــهـهم مِن
قـوة الـطــوق االول بـان يـتـجـهـوا
نحو طريق اخملـصص مع التقيد
باجراء الـتفتيش) مضيفا ( لكن
ندس افتـعلوا احتكاكا بعض ا

مِن خـالل اســتـــخــدام احلـــجــارة
ورمـيــهـا بـإجتـاه الــقـوة االمـنـيـة
كـلفـة بحـمايـة الزائـرين وجرى ا
سؤول معهم التعامل الفوري وا
ومــنـــعـــهـم مِن احـــداث بـــلـــبـــلــة
ــخـالــفــة االجـراءات االمــنــيـة).
فيـمـا اكدت الـعـتبـة احلـسيـنة ان
ــوكب بــعض اإلخـوة مــا حـصل 
من مـــــحـــــافــــظـــــة ذي قـــــار هــــو

إصــرارهم عــلـى دخــول مــنــطــقـة
الــــعـــزاء دون اســـتــــحـــصـــال أي
موافقات أصوليـة. وقالت العتبة
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(أي مــــوكـب غــــيـــــر مــــســـــجل ال
يـــســـتــطـــيع الـــنـــزول في جــدول
الـــــــعــــــــزاء الـــــــيـــــــومـي ألنـه لم
يسـتحـصل اإلجراءات الـقانـونية
ـــعــزين الـــتي تـــضـــمن سالمـــة ا

والزائـرين وبالـتالي سيُـمنع من
الـــدخــول حــفـــاظــاً عـــلى سالمــة
ـستـوفية واكب ا اجلمـيع كون ا
لــلــشــروط تـــدخل بال تــفــتــيش).
وعــلق  رئـيـس الـتــيـار الــصـدري
مـــقــتـــدى الــصــدر عـــلى أحــداث
كـــربـالء قـــائال (نـــدعـــو الـــقـــوات
قـدسات فـانها األمنـية حلـمايـة ا
بدايـة فتـنة يـخطط لـها مـندسون

بدعم خارجي مشبوه كما نطالب
واشار الـثــوار بـالـتـبــرؤ مـنـهم) 
الى انه ( اذا لم يـتــحـقق االمـران
فـسـنـضـطـر لـلتـدخل) مـسـتـدركا
بــالـقــول (ولـعل الــتـشــريـنــيـ ال
يـستـطـيعـون الـتظـاهـر مسـتـقبال
اذا لم يــتـبــرأوا رسـمــيــاً من تـلك
ة  فالكل سـيتبـرأ منهم). اجلر
واكـــد امـــ عـــام عـــصـــائب اهل
احلق قــــــــيس اخلــــــــزعـــــــلي  ان
االحـداث االخيـرة الـتي شـهـدتـها
كربالء والتي هي محل انظار كل
االحـرار فـي الـعــالم  والـتــشـويه
الــذي حــصل ومــحــاولــة ايــجــاد
الفتـنة  هي امر مـؤسف ومحزن
للـغاية . وقـال اخلزعـلي في بيان
ـهـازل امس ان (اسـتـمـرار هـذه ا
التي ادت الى اراقة الدماء وقطع
ارزاق الــنــاس وتــعــطــيل الــدوام
واالعتداء على منـتسبي االجهزة
االمــنـيــة بــاسم الــثـوار  دون ان
تكون هـناك اجراءات قـانونية او
مـجـتـمـعيـة مـنـاسـبـة  امـر يـهدد

االستقرار واالمان).
 بــــدوره  حـــــذر رئــــيـس جتــــمع
السند الوطني احمد االسدي من
فتـنة تـلـتف حول اضـرحة االئـمة
بــــهـــــدف صـــــرف االنـــــظـــــار عن
مــضـمــون ثــورة االمـام احلــسـ
عـلـيه الـسالم وتـدمـيـر مـعـتـقدات
االمــــــة حتـت عـــــنــــــوان االصالح
والثورة . وقـال االسدي في بيان
تـلــقــته (الـزمــان) امس (نـدرك ان

هؤالء مـدفوعون مـنذ مـدة ليست
ـــشــروع يـــســـتـــهــدف قــريـــبـــة 
ـقـدسـات الـســيـادة والـكـرامــة وا
ســخـــرت له االمــوال واجلــيــوش
االلكتـرونيـة واالسلحـة االعالمية
ـشــبـوهـة) ومـاكــنـات الـداعــيـة ا
واشـــــار الى ان (تــــلـك احلــــركــــة
شبـوهة التمت حلراك االصالح ا
الوطـني بـاي صلـة وان مارايـناه
ــثل الـعــنف بـعــيـنه والــعـدوان
ــنــاســبــة بـــاشــرس اســالــيــبـه 
تــاريــخــيـة تــلــتــقي عــنــدهـا وفي
ــــشــــاعـــر اكـــنــــافــــهـــا مـاليـــ ا
االنـــســـانــيـــة لـــيس في الـــعــراق
وحــسـب بل من مــخـــتــلف بــقــاع
الـعـالم). واعـلن شـيـوخ ووجـهاء
الــــنـــاصــــريـــة عـن بـــراءتــــهم من
ــفـتــعــلـة الســتــهـداف االحــداث ا
ـــقـــدســة  مــطــالــبــ ـــراقـــد ا ا
احلــكــومــة بــتــســلــيم هــؤالء الى
الـقــضـاء . ورفض نــاشـطـون في
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
ـــتــــظـــاهـــرين االعـــتـــداء عــــلى ا
ومـــــــنــــــــعـــــــهـم مـن اداء زيـــــــارة
االربعينية بعد هتافهم بشعارات
مـنـاهـضـة لـلـتـدخالت اخلـارجـية
بشـؤون الـعراق الـداخـليـة. ودعا
احملـلل الـسيـاسي مـحـمـد عـلـوية
ــــراجـــعـــة ـــتــــظـــاهـــريـن الى ا ا
ستمرة للـمسارات والتصحيح ا
ُـتـخـذة واعادة رسم لـلخـيـارات ا
االولـــويــــات وحتـــديـــد االهـــداف
وســــبل حتــــقــــيــــقــــهــــا الجنــــاح

الـتـظـاهـرات. وقـال عـلويـة في
بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(من أهم األمــور الـتي نــنـتــقـد
بـهـا احـزاب الــقـتل و الـفـسـاد
ـراجـعـة هي انـعـدام مـفـهـوم ا
في ادبـــيــاتـــهــا وعـــدم وجــود
مساع للتصحيح او التصالح
مع نفـسـها ومع اجملـتـمع بكل
التصرفات والسلوكيات وعدم
ــتـــغـــيـــرات الــتي مـــواكـــبـــة ا
ـنــطـقـة تــعـصف بــالـعــراق وا
والعالم) عـلى حد قوله ولفت
الى ان (الـــــثـــــوار حـــــقـــــقــــوا
بــدمــائـهم وتــضــحـيــاهــكم مـا
عجـزت طبـقـة سيـاسيـة كامـلة
عن حتــقــيــقـه طــوال الــســنـ
الـسـابـقـة من مـنـجـزات مـادية
ومـــعــــنــــويـــة و ســــيـــاســــيـــة
واجــتــمــاعــيــة بــعــد تــغــيــيــر
ــعــادالت وقــلب الــتــوازنــات ا
ورســـمم مــســـتــقـــبل الــوطن)
مؤكدا انه (ال مصـلحة لكم وال
لثـورتكـم وال مصـلحـة للـعراق
في ان تتصـادموا مع اجملتمع
وجتعلوه ينفر منكم  الن ذلك
هو ما يـريده االعداء بـالضبط
جلعـلـكم مـحل سخط وانـتـقاد
الـنــاس). وافـاد مــصـدر امـني
ـقـار احلـزبـية بـحـرق بـعض ا
فـي ذي قـــــار وغـــــلق جـــــســـــر
احلــضـــارات في الــنـــاصــريــة
احـتــجـاجـا عــلى مـا حـدث في

كربالء. 
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ـــالــيــة امس ازمــة انــهت وزارة ا
ـــوظــفـــ بـــعــد صـــرف رواتب ا
تـــــأخــــيـــــر اطالقـــــهـــــا اليــــام عن
ا مواعـيدهـا احملـددة شهـريا  
ادى الى استـياء شـريحـة واسعة
من الـعــامـلـ في الـقــطـاع الـعـام
جراء عدم التزام احلكـومة بتعهد
ــســـتــحــقــات  وبــرغم تــوفـــيــر ا
انـــفـــراج االزمــة  اال ان الــوزارة
الي في البالد اكدت ان الضغط ا
ـنـظور ـسـتـقبل ا سيـسـتـمر في ا
بــــــســـــبب الـــــنـــــقـص احلـــــاد في
اإليـــرادات نــتـــيــجـــة انــخـــفــاض
ـيا جـراء تفشي اسعـار النـفط عا
جـائــحـة كــورونـا فـيــمــا وجـهت
ـصـارف بـأسـتـئنـاف الـدوام في ا
فـروعهـا الـيـوم اخلـمـيس الجناز
ـكـتب مـعـامالت الـصـرف. وقـال ا
ــصـــرف الـــرشــيـــد في االعالمـي 
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
ــصــرف وجه مـــوظــفي فــروعه (ا
كـــافــة فـي بــغـــداد واحملــافـــظــات
باستئـناف الدوام الـرسمي اليوم
اخلــمــيس لـــدفع رواتب الــدوائــر
احلكومـية الـتي وصل تمويـلها)
صرف بـاشر ومنذ واضاف ان (ا
امس االربعاء بـرفع الرواتب بعد
ان وصل اشــعـار بــذلك من وزارة
الـية). وأعـلن مصـرف الرافدين ا

عـن الــــــبـــــــدء بــــــتــــــوزيـع رواتب
ــوظــفــ لـشــهــر أيــلــول. وذكـر ا
ــكــتب االعالمي لــلــمــصـرف في ا
بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس انه
الية (استنادا لتوجـيهات وزير ا
ــتــابــعــة وادارة واشــراف من و
باشرت ـصرف   قبل مـديـر عام ا
ـــــصـــــرف فـي بـــــغـــــداد فــــــروع ا
واحملــافــظــات  بــالـدوام لــتــوزيع
اضي) وظف لـلشهر ا رواتب ا
مـــؤكـــدا ان (الــتـــوزيع ســـيـــكــون
بـــحــسب الـــتــرتـــيب والــتـــوقــيت
احملــدد لــكل دائــرة بــعــد وصــول
ـالي الـتــمـويـل  والـتــخـصــيص ا
اخلـاص بــهــا ورفع رواتـبــهـا من

دون تأخير).
ــالـــيـــة في وقت  واكـــدت وزارة ا
ــتــأخـرة ــدفــوعــات ا ســابق ان ا
لـرواتب الـقـطــاع الـعـام عن شـهـر
أيلول سيـبدأ تسديـدها بالكامل 
بـــنــاء عـــلى تــوجـــيــهـــات رئــيس
مـــــجــــلس الــــوزراء مـــــصــــطــــفى
الـكـاظــمي . واشـارت الـوزارة في
بـــيـــان امس الى انـــهــا (مـــلـــزمــة
بـااليفـاء بـالـتزامـاتـهـا القـانـونـية
بـــــرغم مـن الــــنـــــقص احلـــــاد في
اإليـــرادات الــذي يـــواجه الـــبالد
ونتـطلع الى الـتعاون مـع مجلس
النواب واجلـهات ذات الـصلة من
اجل وضـع احلــلـــول الــســـريــعــة
ـــعـــاجلــة االزمـــة االقـــتــصـــاديــة

ــالــيــة احلــالــيــة) مــؤكـدة ان وا
ــالي ســيــســتـمــر في (الــضــغط ا
ـنـظـور كـون مـصدر ـسـتـقـبل ا ا
الـــــدخل الـــــرئـــــيس لـــــلـــــبالد من
صــادرات الـــنــفط ســـوف يــتــأثــر
ي في باستـمرار االنخفـاض العا
الطلب والـتفـشي الهائل جلـائحة
ولــفت الــبــيــان الى ان كــورونـا) 
ـلـحة ـطـالـبـات ا (الـوزارة تـقدر ا
وازنة االحتادية من جميع على ا

االجتاهات). 
ويواجه الـعـراق ازمـة اقتـصـادية
غـــيــر مــســـبــوقــة . وكـــان رئــيس
احلــكــومـة قــد اعــلن قــبل يــومـ
خالل زيارته الى محافظة ذي قار
وعـقب اجــتـمـاع مــجـلس الـوزراء

ــوظــفــ . عن حل ازمــة رواتب ا
وحثت (الـزمان) عـبر سـلسـلة من
التقاريـر التي نشـرتها في اوقات
سـابـقـة الـوزارة عـلى حل االزمـة
ـوقف بـصـرورة عـاجـلة وتـدارك ا
عيشة وضوع وتعلقه  الهمية ا
تـلكـون قوت وظـف الـذين ال  ا

اخر لتلبية احتياجات اسرهم.
ورجـحت عـضـو جلـنـة االقـتـصـاد
انـية ندى شاكر واالستثمـار البر
جـودت اسـتـمــرار مـشـهـد تـأخـيـر
ـقــبـلـة الـرواتب خـالل األشـهــر ا
فيمـا اقترحت عـلى احلكومة حالً

لتجاوز األزمة الراهنة. 
وقالت جودت في تصريح تابعته
(الــزمــان) امس إن (ســوء االدارة
وعــــدم وجـــود الــــشـــفـــافــــيـــة في
احلـكومـة احلـالـية ومـن سبـقـتـها
مـن حــــكـــومــــات كــــان الــــســــبب
األسـاس في مـا وصــلـنـا الـيه من
ازمة مـالـية دفـعت ثـمنـهـا شرائح
مـهـمـة من الـشـعب) واضافت ان
(هناك تريليونات الدوالرات التي
دخلت الى خزينة الدولة  لكن لم
جنـد اي مــشـروع اسـتــثـمـاري او
مستشفيات او مدارس جديدة او
اي نـشـاط اقــتـصـادي  وال نـعـلم
اين ذهـبت تـلك األمـوال ولم جنـد
اي مـحـاسـبــة حلـيـتـان الـفـسـاد)
مـــــؤكـــــدة ان (الـــــوضـع احلـــــالي
يجعلنـا بحاجة الى الـتركيز على

ندى شاكر جودت 

االربعاء وكان بأسـتقباله احملافظ
ابــو بـــكــر. وقــال بـــيــان امس انه
(اجلــــانـــــبــــ اوضـــــاع احملــــاكم
واســتـقاللــيــة الــقـضــاء وســيـادة
الــــقــــانــــون والــــتــــنــــســــيـق بـــ
ـؤسسـات الـقـضـائيـة والـعـدلـية ا
االحتــاديــة واقــلـــيم كــردســتــان),
واضــاف الــبــيــان ان (زيــدان قــام
بــــعــــد ذلك بــــزيــــارة مــــحــــكــــمـــة
الـسـلـيـمانـيـة واجـتـمع مع رئـيس
مـحكـمـة الـتـمـيـيـز ودائـرة االدعاء
الــــــعــــــام واعـــــــرب عن ســــــروره
ـوجـود بـ الـدوائـر بـالـتـعــاون ا
الــــــقــــــضــــــائــــــيــــــة االحتــــــاديـــــة

والسليمانية).

سائل العالقة والنقاط في حسم ا
اخلالفـــيـــة وتـــنـــفــيـــذ الـــعـــدالــة
واحقـاق احلقـوق تعـزيزاً لـسيادة
الدولة في فـرض القانـون وتوفير
) ,من االمن واالستقرار للمواطن
جــانــبه قــدم الــقــضــاة (شــكــرهم
لرئيس اجلمهوريـة لتضييفه هذا
ـهم ودعـمه اســتـقاللـيـة الـلـقــاء ا
الــقــضــاء والــشــروع في تــعــزيـز
التـعاون والـتنـسيق بـ األجهزة
الـــقـــضـــائــيـــة من أجـل تـــطــبـــيق
الــقـانــون واسـتــقاللــيــة الـقــضـاء
تـعـزيـزاً لـسـلـطـة الـدولـة). ووصل
ــــرافـق له الى زيــــدان والــــوفـــد ا
مـطـار الـسـلـيمـانـيـة الـدولي امس

عـن الــــــــقــــــــانـــــــون) ,واوضح ان
(اجملـــتـــمــعـــ  نـــاقـــشــوا حـــسم
مـشـروع تــعـديل قـانــون احملـكـمـة
االحتـــاديــــة والـــتــــنـــســــيق بـــ
األجـهــزة الــقـضــائــيـة االحتــاديـة
وإقـلـيم في هــذا الـصـدد وتـأكـيـد
ـهم لـلمـحـكمـة في الـكثـير الدور ا
ـسـائل الـقـانـونـيـة واإلدارية من ا
والـــعـــمـل عـــلى حــــســـمـــهـــا وفق
الدستـور) واكد صالح  أنه (ومن
موقـعه سـيـبـقى داعمـاً ومـسـانداً
لـكل جـهــود األجـهـزة الـقــضـائـيـة
االحتادية واالجهزة القضائية في
كــردسـتــان ومــســانــداً في اعـداد
القوان والتشريعات التي تصب

واألجـهـزة الـقـضائـيـة في إالقـلـيم
ا يفـتح الباب وفقاً لـلدستـور و
ــســـائل الــعـــالــقــة أمــام حـــسم ا
وسـرعة االسـتـجـابـة لـلمـتـطـلـبات
القانـونية والـتشريعـية في البالد
الــتي ســتــنــعــكس عــلى تــرســيخ
ســلـــطــة الـــقــانــون) ,واضــاف ان
(اللـقـاء بحـث أهمـيـة االنتـخـابات
ـقبـلة وضرورة تـوفير النيـابية ا
مستلـزماتها التـشريعيـة والفنية
ـــا يـــضـــمن الـــنـــزاهـــة ومـــنع و
الــــتــــزويــــر والـــتـالعب وحتــــقق
الــتــمــثــيـل الــواسع لــلــنــاخــبــ

وضـــرورة حـــصـــر الــسـالح بـــيــد
الدولـة ومنع اإلجـراءات اخلارجة
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عــقــد رئــيس اجلــمــهـوريــة بــرهم
صـــــالح فـي مـــــقـــــر إقـــــامـــــته في
محافظة السليـمانية اجتماعا مع
رئـيـسي الـقـضـاء االحتـادي فـائق
زيدان وقضاء إالقليم بنك قاسم
بحضـور احملافظ هـافال أبـو بكر.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ــوسع انه ( خالل االجــتــمــاع ا
تأكيد ضـرورة استقالليـة القضاء
في ترسيخ مبدأ الـعدالة وتطبيق
القـانون وتـعـزيز سـيادة الـدولة),
مشددا على (اهـمية التـنسيق ب
االجـهــزة الــقـضــائــيـة االحتــاديـة

بــــــدرجــــــات احلـــــرارة  حــــــيث
سـتـكون الـعـظـمى في بـغداد 37
درجة). وأعلنت الوكالة األوربية
ــــــراقــــــبــــــة الــــــغـالف اجلـــــوي
كوبرنيكـوس ان شهر ايلول كان
األعلى حرارة في العالم. وسجّل
خالل مــدة اإلثــني عــشــر شــهـراً
ــمــتــدة من تــشــريـن االول عـام ا
 2019إلى ايـلـول  2020 مـعـدّل
حرارة أعلى بـنحو  1.28 درجة
ـا كانت عـلـيه احلرارة مـئويـة 
خـالل الــــــعـــــــصـــــــر مـــــــا قـــــــبل

الصــناعي. 
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رجـحت الـهـيـئـة الـعـامة لـالنواء
اجلـــويــــة والــــرصـــد الــــزلـــزالي
الـتـابعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكون
طــــقس الــــيـــــوم اخلــــمــــيس في
ودرجات ـنـاطق كـافـة صـحو   ا
حـرارة مـسـتـقـرة حـيث سـتـكـون

العظمى في بغداد 37 .
وقـالـت الـهـيـئـة في بــيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس ان (طـقس الـيوم
ـــنـــاطق كـــافـــة اخلـــمـــيس فـي ا
صحو ومعتدل شماال  وال تغير
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ارتفع عدد االصابات بكورونا في
بــتــســجــيل الــعــراق من جــديــد  
 3923 حـــالـــة مـــؤكـــدة  وشـــفــاء
 3413 حـالـة وبـواقع وفـيـات 73
ـوقف حـالــة ضــمن احــصـائــيــة ا
الـــوبـــائي لـــيـــوم امس االربـــعــاء
الــــصــــادرة من وزارة الــــصــــحـــة
والبـيـئـة. واطلـعت (الـزمـان) على
ـوقف الــتي اكـدت  احـصــائـيــة ا
(تـسـجـيل  3923 اصـابـة جـديـدة
حــالـة بــكــورونــا وشــفـاء  3413 
وبــــواقع وفــــيــــات  73 حــــالــــة)
واضـــافت ان (بــــغـــداد تـــصـــدرت
ــوقف الــوبــائـي حــيث ســجــلت ا
صــحــة الــكـرخ  698 والــرصــافـة
 581 مـديــنــة الـطب  51 حــالـة).
ونـعت الــوزارة من خــيـرة أطــبـاء
االخـــتــــصـــاص واالخــــتـــصـــاص
الدقيق  توفـوا أثـر وباء كـورونا
وهم كل من جراح التـجمـيل سعد
اللـه زكو وأخـصـائي جـلـديـة ليث
چلوب الزم  أخـصائي أطفـال عبد
احلــسن جــواد أخــصــائي عــيـون
عــمــاد أبــراهــيم الــزيــدي وجـراح
ــفــتـــوح  االخــتــصــاص الــقــلـب ا
الــدقــيق اثــيــر بــاقــر االنــصــاري.
وأعلـنت وزارة الـصـحـة في اقـليم
كـــردســــتـــان عن تــــســـجـــيل 886
اصـابــة جــديـدة خـالل الـســاعـات
اضية وهو ضمن أعلى حصيلة ا
مسجلـة للموقف الـوبائي اليومي
مــــنـــــذ تــــفــــشي اجلـــــائــــحــــة في

االقـلــيم.وقــالت الـوزارة في بــيـان
انـــهــا تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس  
(اجـرت  5728 فــحــصـــا جــديــدا
بـواقع   2233 في اربــيل و 812
في الـــســـلــيـــمـــانـــيــة و  151 في
كرميان و  2498 في دهوك و 34
في حلبجة  اذ  تشخيص 886
اصــابــة جــديــدة) واشـار الى ان
(االصـابــات تــوزعت بـواقع  358
في اربيل و  167 في السليمانية
و  29 في كــــرمـــيـــان و  303 في
واكد دهوك و  20 في حـلـبـجـة) 
ــتــعــافــ من الــبــيــان ان (عــدد ا
كـورونـا  566 مـصـابــا مـنـهـا 93
في اربيل و  30 في السـلـيمـانـية
و  22 في كــــرمـــيـــان و  391 في
وتابع دهوك و  30 في حلـبـجة) 
انه ( تـسجـيل   29 حـالـة وفاة

جـديـدة). ونـعت نــقـابـة الـفـنـانـ
الــعـــراقــيـــ وفــاة فــنـــان عــراقي
بـــكـــورونــا.وذكـــر بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمـان) امس انه (بـبـالغ احلـزن
واألسى تنعى النقابة رحيل مدير
التـصوير حـسن علـي الذي وافته
ــنــيــة أثــر إصــابـتـه بــفــايـروس ا
كـورونـا). وسـجـلت مـحـافـظـة ذي
قـار 90 إصــابــة جـــديــدة . وذكــر
مصدر طـبي إن (دائرة صحة ذي
قـار ســجـلت  90 اصـابــة جـديـدة
بــكــورونــا تـــوزعت بــ اقــضــيــة
ونـواحي احملـافـظة)  وفي االردن
 اعـلــنت احلــكـومــة فـرض حــظـر
ـدة يوم اجلـمعة جتوال شامل 
والـــــســــبـت من كـل أســــبـــــوع في
مـحـاولـة مـنــهـا لـلـحـد من ارتـفـاع
. وشـددت على أن ـصاب أعداد ا

قوات اجليش ستنتشر في جميع
ــمـلــكــة لــضــمــان االلــتـزام مــدن ا
بـتـنــفـيـذ احلـظــر. وتـشـهـد االردن
ارتـــفـــاعـــا قــــيـــاســـيـــا في أعـــداد
الـــوفـــيــــات واإلصـــابـــات مـــا دفه
بـوزيـر الــصـحـة سـعــد جـابـر إلى
القـول إن (الـبـيانـات تـوضح أنـنا
قــال في وضع خــــطـــر). بـــدوره  
ــركــز مــديـــر خــلـــيــة األزمــة فـي ا
الوطـني العـمـيد مـازن الفـراية إن
(بالده قـررت إعـادة نـشـر اجلـيش
ــمــلــكــة وفــرض حــظـر في مــدن ا
شـــامل لـــلـــتـــجـــول اعــتـــبـــارا من
مــنــتــصف لــيل الــيــوم اخلـمــيس
دة  48 ساعة وبشكل أسبوعي و
بـعــد ارتــفـاع فـي عـدد اإلصــابـات
الــــيــــومــــيــــة). وســــجــــلت االردن

اضي  12 وفاة. الثالثاء ا
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تـحـدث بـاسم الـوزارة حيـدر فـاروق قد ـئـة). وكـان ا با
اكـد في وقت سابق ان الوزارة ستـعلن عن نتائج الدور
األول لــلــصف الـــســادس اإلعــدادي بــفــروعـه الــعــلــمي
واألدبي وقـال فاروق ان (تـفـاصيل الـنـتائج سـتـعلن من

خالل كلمة لوزير التربية).
الفتـا إلى انه (وبعد أيام قليلة من إعالن النتائج ستعلن
كـمل الوزارة جـدول امتـحانات الـدور الثـاني للـطلبـة ا
ــتـــأهــلـــ من االمــتـــحــان الـــتــمـــهــيــدي ـــؤجــلـــ وا وا

اخلارجي). 
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اعلـنت وزارة الـتـربـيـة عن حتـقيق نـسب جنـاح مـرتـفـعة
بنـتـائج الـسـادس االعـدادي بفـرعـيـهـا الـعلـمي واالدبي,
مـشــيــرة الى ان مــديـريــة تــربــيـة بــغــداد الــكـرخ االولى
ـــركــز األول بــنــسب الـــنــجــاح لــصف حـــصــلت عــلى ا

السادس بفرعيه العلمي والتطبيقي.
 وقـالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (نسب
ـئة النـجـاح في الـفرع الـعـلـمي الـتطـبـيـقي بـلغت 81 بـا
ـــئـــة وفي الـــفـــرع االدبي 77 وفي االحـــيـــائي  74 بـــا

رئيس اجلمهورية يلتقي في السليمانية رئيسي القضاء االحتادي وكردستان
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مـــبـــاشــر هـــان.من جـــهـــته كـــتب اريك
تــوبــول احــد الــعــلــمــاء الــذين كــانــوا
ـارسون ضـغوطـا على وكـالة االدوية
االمــيــركــيــة لــكي ال تــرضـخ لــضــغـوط
ـــثـــابـــة إعالن تـــرامـب "هــذا الـــيـــوم 
اســتـقالل إدارة الـغـذاء والـدواء".يـبـدو
أن هــذه الـوثـيــقـة الـتــنـظــيـمـيــة تـكـبح
طــمـوحــات فـايــزر الـتي أكــد رئـيــسـهـا
مـــرات عـــدة ان جتــربـــته الـــســريـــريــة
سـتـكـون حتـتـوي عـلى بـيـانـات كـافـيـة
بـحلول نـهاية تشـرين االول ما يتوافق
ـــقــــابل قـــالت مـع آمـــال تـــرامـب في ا
مـوديرنا إنهـا تراهن على مـوعد نهاية
تــــشــــرين الــــثــــاني. وتــــظـــاهــــر امس
مـعارضون لرئيس الوزراء اإلسرائيلي
بــنـيــامـ نـتــانـيــاهـو وطــريـقـة إدارته
جلـائحـة كوفـيد- ?19وذلـك على الرغم
ــفــروضــة عــلى من تــمــديــد الــقــيــود ا
ــــــوجب حــــــال الــــــتــــــجــــــمـــــــعــــــات 
.وجتمّع محـتجون في القدس الـطوار
حــــامــــلــــ األعالم اإلســــرائــــيــــلــــيـــة
واصــطـفـوا فـي الـشـوارع والــسـاحـات
ـكاني في ما مـحافـظ علـى التبـاعد ا
بــــيـــنــــهم وواضــــعــــ الـــكــــمــــامـــات

الـواقية.وفي تـل أبيب أظهـرت مشاهد
الــتـقــطت عــبـر طــائـرة مــسـيّــرة بـثّــهـا
الـتلفزيـون الرسمي جتمّـعاً ألشخاص
يـضعـون الكـمامات ويـتقـيّدون بـقواعد
ـكـاني وقـدّر تقـريـر احملـطة الـتـبـاعد ا
عــددهـم بـ"مــئــات".لــكن في وقت الحق
أفـاد مصور وكـالة فرانس برس في تل
ابــيب بـوقـوع صــدامـات بـ الــشـرطـة
ومـحـتـجـ حـاولـوا خـرق طـوق أمـني
مــــفـــــروض عــــلــــيــــهم واالنـــــطالق في

دينة.  مسيرات في شوارع ا
wKz«dÝ« wH½

ـتظاهرون الفتـات حملت عبارة ورفع ا
"طـــاغ! اســتـــقل!" ورســـمــاً كـــرتــونـــيــاً
لـنـتانـياهـو خلف قـضبـان احلبس في
إشــارة إلى مـحــاكـمــته اجلـاريــة بـتـهم
الـرشــوة واالحـتـيـال وخـيـانـة األمـانـة
وهـي تــــهـم يـــــنــــفـي رئــــيـس الــــوزراء
اإلســرائـيــلي أيّ تـورّط لـه فـيــهـا.وقـال
ـتحدث باسم الـشرطة ميـكي روزنفلد ا
فـي بـــيـــان إنّ "مــــحـــتـــجــــ شـــرعـــوا
شاركـة في مسيرة مـخالفة لـلقانون بـا
ولـلقواعد واألنظـمة".وتابع أن الشرطة
"تـتـولى الـتعـامل مع الـوضع".ولم يعط

ـئـة عـلى األقل فـعـالـيـة بـنـسـبـة  50بـا
ــنع كـوفـيـد- 19فــيـمـا تــطـالب وكـالـة
األدويــة األمــيـركــيــة بـان تــتــضـمن أي
جتــربــة خــمس حــاالت خــطــيــرة عــلى
األقـل من كــوفــيــد- 19فـي مــجــمــوعــة
الـدواء الوهمي كـون الهدف مـن اللقاح
ـرض.وقال مـنع األشـكـال األخطـر من ا
سـتـيـفن هـان مديـر الـوكـالة األمـيـركـية
فـي تـــغـــريـــدة "تـــلـــتـــزم إدارة الـــغــذاء
والـدواء األمـيـركـيـة بـضـمـان أن تـكـون
عــمـلـيـة الــتـطـويـر والــتـقـيـيـم الـعـلـمي
لـلقاحات ضد كورونا مفتوحة وشفافة
قـــدر اإلمــكــان".وأشــارت وســائل إعالم
أمـــيــــركـــيـــة الى ان مــــديـــر الـــوكـــالـــة
األمـــيــركــيــة فـــاز في صــراع قــوة كــان
يـخـوضه مـنـذ عـدة أسـابـيع مع الـبـيت
ـعــايـيــر.ونـدد االبــيض لــفـرض هــذه ا
الـرئيس األمـيركي دونـالد تـرامب بهذا
القرار وكتب في تغريدة مساء الثالثاء
ان هــذه الـقـواعـد اجلــديـدة "جتـعل من
الـصـعب أكثـر انتـاج لـقاحـات بسـرعة
ــوافــقــة عـلــيــهــا قــبل يـوم لــكي تــتم ا
االنــتــخــابــات الـرئــاســيــة. إنه هــجـوم
سـيـاسي جديـد!" وخص بالـذكر بـشكل
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رور في اشاد مراجعون الى موقع ا
احلــســيــنـيــة بــاداء الــعــامــلــ في
ـوقـع وسـرعـة اجنــاز مـعــامالتـهم. ا
كــمـا قــدمـوا الــشـكــر والـعــرفـان الى
ــوقع الــعــمــيــد حــا كـر مــديــر ا
ـــثـــال الــذي احــمـــد ووصـــفـــوه بــا
يــــحــــتـــــذى في االمــــانــــة وخــــدمــــة
ــوذج في ـــواطـــنــ وتـــقـــد اال ا
رور ضـبط االمـور وتعـزيـز هـيـبـة ا
فـي الــشــارع. وكـــانت (الـــزمــان) قــد
ـــــوقع الــــثـالثــــاء وشــــرعت زارت ا
بـتــرويج مــعــامــلــة اجــازة ســيــاقـة
لتأكـيد معلـومات حصلت عـليها عن
ـــوقـع. ورأت حــالـــة مـن االرتـــيــاح ا
التام تسود عمليات اجناز معامالت
لكية وتسديد الغرامات ومنح نقل ا
اجـازات الـســوق عـلى وفق ضـوابط
قانونيـة وتعليـمات ادارية غاية في

الدقة واالنسيابية.
ـراجـعـ بـشأن  واسـتـقـصت آراء ا
آلـيـات الـتـدقـيق والـتـرويج ووجـدت
ـديـرية شـيـوع الـهـدوء في اقـسـام ا

. وقـال ـواطــنــ اجنــاز مــعـامـالت ا
راجع ارشد فهد ان (مـتابعتي لهم ا
اكدت ان هـذه الصفـة تسـتمر يـوميا
حــتـى انــتـهــاء الــدوام فـي الــســاعـة

الرابعة مساء). 
ورصدت (الزمان) قيام الـعميد مدير
ــوقع بـجــوالت مــفـاجــئـة لالطالع ا
عـــلى حـــركـــة الــــعـــمل وضـــبط اداء
. وقـال ضـابط يـعـمل في ـنـسـوبـ ا
سؤول دير من نوع ا وقع ان (ا ا
ــيــدانـيــ وغــالـبــا مــا يـتــابع كل ا
ســاعـة او ســاعــتـ اداء الــعـامــلـ
ـــراجـــعـــ عن اي ويـــتـــحـــدث مع ا

معوقات تواجههم). 
وهـــو االمـــر الـــذي جــعـل اجنــاز اي
معـاملة ال يـستـغرق وقـتا طويال وال
يـتـجــاوز سـاعـتـ او ثالث سـاعـات

في اقصى االحوال. 
وســـــجــــلت (الـــــزمــــان) ايـــــضــــا ان
مـــعـــامالت احلـــصـــول عــلـى اجــازة
ســـوق او جتـــديـــدهـــا تــــمـــضي في
قـنــوات شــفــافــة وتــنــجــز في نــحـو

 . ساعت

كانت ثورة تـشرين وابـعادهـا هاجـسا لكل الـشرفـاء من ابنـاء هذا الوطن
الـذين يـحلـمـون بـوطن جـمـيل تـتـحـقق فـيه الـعـدالة االجـتـمـاعـيـة وتـسـتـقر
وت والـفوضى ولعل االوضاع السـياسـية بعـد سنـ عجاف من الـدم وا
ون باحلرية واالنعتاق من الظلم السابق في طليعة هؤالء هم االدباء احلا

والالحق ..
كن ان نقـدمه لتشرين كنت في جلـسة دائرية لـلحوار نـتبادل االراء ومـا
ثل الـرقي واجلـمال مـقـابل الظالم احلـالك الـقابع الثـورة واالمل ونـحن 
تعاقبة وماعليـنا سوى تخليد الثورة في منصات كراسي انظمة احلكـم ا
ا وجتسيدهـا النها ظاهـرة وطنية عراقـية لفتت انـتباه العـالم وشدتهم له 
احتـوته من مـعاني الـبـطولـة وااليـثار تـسـتحق ان تـكـون دروسا لـلـبشـرية

انبرى زميلي خضير معلقا العليك انتظر ياصديقي ! جمعاء 
ـتـنبي اهـدانا اضـي وفي جلـسة صـبـاحيـة في شارع ا  وفي االسبـوع ا
الـروائي خـضـير فـلـيح الـزيـدي احـدى ثـمـرات ثـورة تـشـرين الـعـظـيـمة ..
مجمـوعة قـصصـية تضم 20 قصة قصـيرة وبواقع 96 صفحة عن دار
سطور للنشـر والتوزيع وقد وفى الكـاتب الزيدي بوعده بتـجسيد بطوالت
تشرين واجنـازاتهـا العمالقـة غلى الـصعيـد االنسانـي والقيـمي ومعروف
عن الـــروائي خـــضـــيـــر فـــلــيـح الـــزيــدي قـــدرتـه عــلـى تـــرويض االفـــكــار
ـدى لـعـبـته الــروائـيـة وهـو احلـائـز عــلى جـائـزة الـروايـة والـشـخـصـيــات 
ـرتـ وفي عـمـلـه الـقـصـصي هـذا اسـتـطـيع ان اشـيـر الى ان الـعـراقـيـة 
الكـاتب حاول اقـتنـاص رؤى القص مـن خالل مشـاهداته وجتـواله الدائم
في سوح الـتظـاهر وقـد عايش قـسمـا من الشـخصـيات الـثوريـة عن قرب
ـها بـاطار فـني محـبوك ولـيقـدم لنـا منـجزا لدراسـة سايـكوجلـيتـها وتـقد
قصـصـيـا واقعـيـا فـيه من اخلـيال والـتـهـكم والسـخـريـة وااللم مـاتدمع له
ـتج الـعــيــون وقـد اشــيــر الى مــسـألــة مـهــمــة في اطــار الـتــقــيـيم لــهــذا ا
القصـصي واقول ان الـكاتب حاول ايـصال قـيمة ثـورة تشـرين وعظمـتها
ـفردات (الطـنانة) باسلـوب سلس ومـباشر بـعيـدا عن التهـويل اللـغوي وا
بل هو ساعد القاريء على متابعته من خالل لغة سهلة واضحة وبادوات

قديرة تمكن منها الكاتب في التوظيف واالخراج .
واغـلب ابـطـال الـقـصص هم نـتـاج بــيـئـة عـراقـيـة تـمـتـزج فـيـهـا الـشـغـبـيـة
ـتـحـظـرة ولم حتـتـكـر الـطبـقـة فـعل تـشـرين الـثـوري فـقـد كان الـوسطـيـة ا
ـلحمة الـعراقية من خـتلف تكويـناته مشـاركا وفاعال في هذه ا اجملتمع 
هـندس االشد فـقرا الى االكـثـر ثراء من الـبائع الـصـغيـر الى الطـبـيبـة وا
كلـهم كانـو ثوارا يـحاولـون استـعادة وطن سـطا عـليه الـلصـوص كغـنيـمة
ضــبـاع مــفــتــرســة حتـاول االجــهــاز عــلـيـه  اغـلـب شـخــصــيــات الــعـمل
عـان من فـقدان هـمشـ ا ـندس) تـنتـمي لعـالم ا القـصصي (عـزيزي ا
وطن يـصـونــهم ويـطـمــئـنـهم وهـي قـدمت بـاطــار شـعـبي تــكـتـنـفـه الـتـهـكم
والسـخـريـة من بـطش احلـاكم الـظالم فـنـرى كـرار (فـلفـولـة) وهـو الـشاب
احلالم بـاجلـمـال يسـتـعيـد حلـظات نـهـايـته عبـر لـقائه بـالـطـبيـبـة النـسـعفه
والـتي كـانت له امــنـيـة في خـيـالـه الالهب وهـنـاك الـشــاب الـطـيب عـدنـان
ــبـرمج وان يــحـاور قــاتــله لــفك اســرار هـذا الــتــدني الــوحـشـي لـلــقــتل ا
الصكاك ايضا انسان لـه مشاعر لكنه ينفـذ االوامر وعليه ان يطيع حتى
يرضـى علـيه (الـسـيـد) والـشـاب الراقـص ضمن فـريق مـكـافـحـة الـدخان
الذي يرقص عـندمـا يهـاجمه احلـزن وااللم كثيـرة هي الشـخصـيات التي
تفاعلنا معها ومع سلوكها الثـوري النقي قدمها لنا الروائي خضير فليح
ـتع جـسـدت وقـائع ايـام خـلت سـالت فـيـهـا الـدماء الـزيدي بـاطـار فـني 
اسـمــتـعـنـا في ــسـتـبـاح من قــبل ثـلـة مــارقـة  قـربـانــا لـلـوطن ولــلـشـعب ا
االسـلـوب الـسـردي اجلـمـيل بـادوات رشـيـقـة وهـناك
احلكـايات الـتي التنـتـهي اال بوقـــف زمن االلم عـبر
مـخاض سـتـكـون ثـورة تـشـــــــــرين والدة حـقـيـقـية

نعيشها جميعا طال الزمن ام قصر.
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أعـلن وزيـر شـؤون الــديـوان األمـيـري
بــالــكــويت عـــلي جــراح الــصــبــاح أن
أسـرة الــصـبــاح بـاركت تــزكـيــة أمـيـر
البالد نـواف األحمـد اجلابـر الصـباح
لشقـيقه الشـيخ مشعل األحـمد اجلابر
الصبـاح وليـا للـعهـد. ويتـولى مشعل
ـولـود عام 1940 األحمـد الـصـبـاح ا
منـصب نائب رئـيس احلرس الـوطني
بـدرجـة وزيـر مـنذ 2004. ويتـع أن
يـوافق مــجـلـس األمـة الــكـويــتي عـلى
.وتـوفـي أمـيـر الــكـويت هـذا الــتـعـيــ
صبـاح األحمـد الـصبـاح يوم الـثالثاء
عن  91عــامـــا وأصـــبح ولي الـــعـــهــد
نـــواف األحـــمــــد الـــصـــبــــاح احلـــاكم
اجلديـد. وتأتي هـذه التـطورات وسط
ـنـطـقـة مـنـذ مـدة بـ تـوتـر تـشـهـده ا
السعودية وإيران. ويقول محللون إن
أمير الكويت اجلـديد قد يفوض جزءا
سؤولـيات إلى ولـي عهده أكبر مـن ا
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هـذه صـورة احــتـفظ بـهـا مـنـذ
عـام 1964 حـ زار الـعراق
وفـد فنـي مصـري كبـيـر بيـنهم
ــثـلــون ومـغــنـون وحــضـروا
الى الــــقـــصــــر اجلـــمــــهـــوري
لــلــسالم عـــلى الــرئــيس عــبــد

السالم محمد عارف.
كـنت هــنـاك عـنـدمـا جـاء اوالد
الـرئــيس من مـدارسـهم فـاخـذ
الـــــفــــنــــانـــــون يالطــــفـــــونــــهم
ويــتــحــدثــون الــيـهـم وخــاصـة
اســمـاعــيل يــاســ ومـحــمـود
شـكــوكـو. وفي الـصـورة الـتي
احــتـفظ بــهــا مـنــذ ذلك احلـ
شـكوكـو وبعض اعضـاء الوفد
يــحـــتــضــنـــون اوالد الــرئــيس

ويالطفونهم.

{ واشـنـطـن (أ ف ب) - حـددت وكـالة
األدويـة األميركيـة معاييـر مشددة أكثر
مـن تلك التي يرغب بها البيت االبيض
لـلـموافـقة بـشكل طـارىء على أي لـقاح
مــسـتـقــبـلي ضـد وبــاء كـوفـيـد- 19مـا
ـتعذر إصـدار أي ترخيص يـجعل من ا
قـــبل االنــتــخـــابــات الــرئـــاســيــة في 3

تشرين الثاني. 
جتـارب جـاريةوسـيكـون عـلى مصـنعي
الــلـقـاحـات انـتـظــار مـدة شـهـرين عـلى
األقـل قـــــبل حـــــقـن آخـــــر جـــــرعـــــة في
الـتـجارب الـسـريريـة للـمـرحلـة الـثالـثة
قـبل تـقد طـلب لـلتـسـويق كمـا طـلبت
الــــوكــــالــــة "إدارة الــــغــــذاء والـــدواء"
األمــيـــركــيــة (اف دي أيه) في وثــيــقــة
نــشـرتــهـا عــلى مـوقــعـهــا االلـكــتـروني
الـثالثاء.لكـن التجارب الـثالث اجلارية
تـحدة بدأت على حـاليا في الـواليات ا
الـــتــوالي في نـــهــايــة تــمـــوز/يــولــيــو
(مـــــوديــــــرنـــــا فـــــايــــــزر) ونـــــهـــــايـــــة
أيـــلــول/ســبــتـــمــبــر (جـــونــســون انــد
جــونـســون) وأول اثـنــتـان تــتـطــلـبـان
جـــرعـــتــــ بـــفـــارق ثالثـــة أو أربـــعـــة
أســابـيع.ويــجب أن تـظــهـر الـلــقـاحـات
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ــراجــعــ حـيـث امـكن بــرغم زخم ا
ــوقع اجنـاز لــضــبـاط ومــنــســوبي ا
اعــمـالـهم دون تــأخـيـر نـتــيـجـة ضخ
اكثـر عدد من الـعامـل عـلى االقسام
ووجود شـبابـيك عدة بـدال من حصر
ـا قـد ـراجـعـة عـلى شـبـاك واحـد  ا
يـتـسبب بـتـفـاقم االزدحـام. وسـجلت
(الزمان) انـعداما شبه تـام للمـعقب
واخــتــفــاء مـا يــعــرف بــاكــشـاك ملء
االســتــمـارات الــشــائــعـة فـي مـداخل
ــواقع ومـعــظم مـؤســسـات الــدولـة ا
الــــتي تــــقـــدم خــــدمــــات مـــبــــاشـــرة
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ـراجع غــيث مـحـمـد ان (هـذه وقـال ا
االكشاك تـمثل بدايـة اي فساد اذ من
راجع مقابل مبلغ شأنها ان تغـري ا
ال الجنـاز معـاملـته بالـتنـسيق من ا
مـع ضـعــفــاء الــنــفـوس مـن مـوظــفي

الدولة). 
كــمــا الحــظـت عــدم مــغــادرة ضــبـاط
وقع امـاكنهم الي سبب ومنتـسبي ا
بـهدف عـدم اضـاعة الـوقت وتـعـطيل

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6780 اخلميس 20 من صفر 1442 هـ 8 من تشرين االول (اكتوبر) 2020م

ــراجـعـة حـمــديـة رشـيـد ان وقـالت ا
(الــتـأخـيــر يـحـصل عــادة في شـبـاك
الـلجـنة الـطـبيـة الن االطـباء يـبدأون
ـراجــعـ في الـسـاعـة بـاســتـقـبـال ا

الثانية بعد الظهر حتديدا).
 واسـتـدركت قـائلـة ان (الـعـمـيـد كان
وراء قــــرار الــــتــــنــــســـيـق مع قــــسم
الـــعـــيـــادات الـــشــعـــبـــيـــة في وزارة
الصحة لنقل اجراءات فحص النظر
وقع في احلـسيـنيـة بدال من داخل ا
ــراجع الى الــذهـاب الى اضــطـرار ا
مـــســتــوصــفـي بــغــداد اجلــديــدة او
مـديـنــة الـصـدر والـعـودة في الـيـوم

التالي الستكمال معاملته). 
ـنسوب الى ورأت (الزمان) نزوع ا
ـــراجــعـــ لــتــدارك اي مــســـاعــدة ا
مـشـكـلـة تـواجـهـهم تـقـديـرا لـلـنـسـاء
وكبار الـسن واصحاب االحـتياجات
اخلــاصـة فـضال عن بــقـيـة الــفـئـات
راتب بالـنظر لـشعـور الضـباط وا
ـوقع عن مــركـز بــبـعــد مـســافــة ا
بغـداد. ورأت ان عملـية تـصوير
ــراجع تــكـون فــوريــة او يـتم ا
تدبـير وسيـلة لـلحـصول على
صـــور شــخــصــيـــة عــاجــلــة
ــعــامــلــته اذا لم يــكـن قـد
طلوبة جلب معه الصور ا
الــــــتـي تـــــرفـق مع اوراق

فحص النظر.
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ــراجع عــبـد واقــتــرح ا
الـنور مـجـيد ان (تـعـمد
وزارة الصـحة الى فتح

مــركـز فـحص الــنـظــر مـنـذ
الـــصــــبـــاح وبـــدوام كـــامل مع

ـوقع لــتـســهـيل دوام مــنـســوبي ا
ــروريـة ــعـامالت ا عــمـلــيــة اجنـاز ا
وســـرعــة احلــصــول عـــلى الــوثــائق

الالزمة). 
ـوقع العـميد ومن جهـته قال مـدير ا
حا كـر احـمد ان (جل مـا يـطمح
ـرؤس هـو نـيل رضا الـيه وبقـيـة ا
ـــراجـــعـــ واالنــتـــهـــاء من الـــله وا
عاملة معامالتهم وقد استحـسنوا ا
وســـرعـــة االجنـــاز) واضـــاف وهـــو
وقع يـتـفـقـد جـملـون رقم  2 وسط ا
بـصـحبـة مـرافـق غـالـبـا ما يـعـتـمد
عــلـيـهم في تــسـريع اجنـاز مــعـامـلـة

ـبـدأ مــواطـنــ طـلــبـوا عـونـه ان (ا
االساس في العـالقات العـامة هو ان
ـؤسـسـة ال يـكـمن في اجنـاز جنـاح ا

ـراجع حـسب مـعـامــلـة ا
بـل مــــغـــــادرته
راضــــــيـــــا
عــــنــــهـــا.
وقد غادر
مـــــعـــــظم
راجعي ا
ــــوقع ن ا
عـــــــــــنـــــــــــد
الــــــســـــاعـــــة
الـرابــعـة وقـد
بـــدت عالمـــات
االرتــيـــاح عــلى
وجـــــــــــوهـــــــــــهـم

والــرضــا يـــغــمـــر نــفــوســـهم. وقــال
راجع عبد االميـر فيصل وهو يهم ا
وقع (احلمد لله باجتـــــــياز بوابة ا
اجنزت معاملتي في وقت قياسي لم

اكن اتوقعه. 
رحــــــم الــله والـدي جــمـيع من
ــــكـــان. هم داخـــــــــــل هـــذا ا
فــهم يـعــمـلــون كـخــلـيــة نـحل

 .( بانسجام واحترام تام
وحلظة تـسلمنـا اجازة السوق
رســمــيـا انــتــبـهــنــا الى صـوت
الـعـمـيد وهـو يـرد عـلى امـتـنان
ـــنــون يــا ــراجـــعــ ( احـــد ا
اخــي.. لـم افــــــــــــــعـل ســـــــــــــوى

استحقاقك وهذا واجبي).  

روزنـفلد أي تـقديرات ألعـداد احملتج
في تل أبيب لكنه حتدّث عن تظاهرات
دينة".ولم ترد على "جتـري في أنحاء ا
الــــــفــــــور تــــــقـــــاريــــــر عـن حــــــصـــــول
تـوقيفات.وكانت احلكـومة اإلسرائيلية
أعـلنت في وقت مـتأخر من لـيل اإلثن
أن خــلـيــة فـايــروس كـورونــا بـرئــاسـة
نـتــانـيـاهـو قـررت إثـر اجـتـمـاع عـقـدته

تــمــديــد حــال الــطـوار الــتي فــرضت
ــــــاضـي أســـــــبــــــوعــــــا األســـــــبــــــوع ا
ــان أقــرّ قـانــونـاً إضــافــيـا.وكــان الــبـر
يــحـــظــر الــتــظـــاهــرات في إطــار حــال
ـفـروضـة الحـتـواء فـيروس الـطـوار ا
كـورونــا اعـتـبـر مـعـارضـوه أنه يـرمي
إلـى إســـكــــات االحــــتـــجــــاجــــات ضـــد

نتانياهو.

واكب احلسينية في بغداد واحملـافظات استعداداتها للزحف الى انهت ا
ـقـدسـة الحـيـاء ذكـرى اربـعـيــنـيـة االمـام احلـسـ بن عـلي عـلـيه كـربالء ا
السالم وهي احدى الشعـائر احلسينـية التي نحـييها في ذكرى اربـعينية
استشـهاد االمـام احلس عـليه السـالم  ويقيـنا اننـا النخـتلف قط  على
ـآثـر وااليـام في واقـعـة الطـف التي ان التـاريخ سـجل واحـدة من اعـظم ا
اسـتـشـهـد فـيـهـا االمـام من اجل احلق والـثـبـات عـلى الـقـيم االنـسـانـيـة 
ونستلهم من الثورة احلسـينية مباد احلق والعـدالة لتبقى واقعة كربالء
شاهـدا حـيا عـلى مـر الزمـان عـندمـا ضـحى فيـهـا االمام احلـسـ واهله
وانـصـاره بــانـفـسـهم فـي سـبـيل اعالء كــلـمـة احلق ضــد الـبـاطل ورفض
الـطـغـيـان والـظـلم لـيـكـمل مـسـيـرة جـده رسول الـلـه (ص) في الـتـضـحـية
والـفـداء الـتي اسـتــشـهـد من اجـلـهــا لـيـعـلن انـتـصــار الـدم عـلى الـسـيف
وذجا لـلثورات العظيمة ومنها ثورة ولتبقى ذكرى واقعة كربالء مثاال وا
االمام احلس عليه الـسالم  واليوم وعندمـا نستذكرذكرى اربـعينية ابا
ـواكب احلـسـيـنـيـة الـتي تـبـلغ ذروتـهـا في الـزحف الى عـبـد الـله ونـعـد  ا
قـدسـة بـجـمـوع مـليـونـيـة  تـتـحـدى الوبـاء الـلـعـ الـذي حل بـنا كـربالء ا
نع اجلـمـوع الزاحـفة من دول وبالـرغم من اتـخاذ  احلـكومـة االجـراءات 
اجلوار لـلـحـد من انـتشـار كـورونـا واالجراءات االحـتـرازيـة الـتي فرضت
سـيـرة الى كـربالء وتـطـبيـقـهـا بـكامل ـشـاركـ بـا واكب وا علـى ادارة ا
ـا هي جــزء من الـرســالـة االنـســانـيـة  الــتي نـنـشــد لـهـا تـفـاصــيـلــهـا ا
ونـســتـذكــر رسـالــة االمــام احلـســ الـتي  حتــمل كل الــقـيم االنــسـانــيـة
باد باد االنـسانـية الـساميـة لتـبقى رمـزا عظـيما من الـتضـحيـة وا وا
بـكرة نـتطلع ـليونـية الى كـربالء ا والقيم  ومـع البدء بـانطالق اجلـموع ا
وذجية تستذكـر رسالة احلس عليه السالم ونتمنى ان تكون مواكبـنا 
التي يـدعونـا فيـهـا الى التـسامح واحملـبة والـعـمل ونشـر اخليـر ومحـاربة
ظلوم ومساعدة احملتاج وان الفساد والظلم بكل انواعه ومناصـرة ا
ـنـطـقـة واحلي واحملـافـظـة مـاتـقـوم به ـواطـنـ في هـذه ا النـفـرض عـلى ا
ـواكب احلـسـيــنـيـة كـقـطع الـطـرق الــرئـيـسـة وتـطـبـيق االجـراءات بـعض ا
الوقائيـة للحـد من انتشار وبـاء كورونا  وغيـرها من االسالـيب التي يقوم
نـاسبـة التي تـدعونـا ان نعـمل ونرسخ بهـا بعض شـبابـنا بـحجـة احيـاء ا
رسـالـة االمـام وهي تـدعـونـا الى الـعـمل والـتـضـحـيـة ومـساعـدة االخـرين
بـروح الـيـد الـواحـدة وبـالـتالـي نـحـافظ عـلى الـقـيم االنـسـانـيـة    ويـقـيـنا
التنـظيم والـعمل بـروح اجلماعـة على اسـتذكار شـعائـرنا احلسـينـية التي
سـتـبـقى شـاهـدا حـيـا العـظـم الـثـورات في الـتـاريخ ودعـواتـنـا ان نـحـيي
شعـائرنـا احلسـينـيـة وجنعل مـنهـا منـبرا لـتـطبـيق رسالـة االمام احلـس
تـعاقـبة وبـكل تاكـيد ان الـتزامـنا علـيه السالم كـرسالـة خالـدة لألجيـال ا
بـاالجــراءات الــوقــائـيــة والــصــحـيــة ســتـحــد من انــتــشـار
االمــراض ومـنــهــا  وبــاء كــورونــا  الـذي مــرشح ان
ينـتـشر السـمح الـله اذا ما اهـمـلنـا تـعلـيـمات وزارة
رض بالتالي سنحيي الصحة والوقائية ضد هذا ا

ذكرى اربعينية االمام بسالم واطمئنان .
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الذي سيـتع عـليه الـتصرف بـسرعة
عاجلة القضايا احمللية. وكان رئيس
ــان مـرزوق الــغـا قــد قـال يـوم الـبـر
الــثالثـــاء إنه إذا وصــله أمـــر أمــيــري
األربعاء بـتزكـية ولي لـلعهـد فسـيدعو
جللـسـة خـاصـة اخلـمـيس لـلـتـصويت
على ولي الـعهـد الذي يـزكيه). وتـعهد
عـضـوان من أسـرة الـصـبـاح امس في
منـشورات عـلى تـويتـر بتـأيـيد مـشعل
ـنصب ولـي العهـد قبل إعالن األحمد 
أمـيــر الـبـالد اجلـديــد اخـتــيـاره لــهـذا
نصب.  وكان دبـلوماسـيون وخبراء ا
كـويـتـيـون قــد عـدوا أن (مـشـعل نـائب
ـنـافس رئـيس احلـرس الـوطـني هـو ا
األول على واليـة العـهـد). الى ذلك قال
مـكــتـب الـرئــيس الــتــركي رجب طــيب
أردوغــــــان إن أردوغـــــــان زار قــــــطــــــر
والــكـــويت امس األربــعـــاء. ويــلـــتــقي
الرئيس التركي مع أمير قطر تميم بن

حمد آل ثاني. 

رور عميد ا
حا كر
احمد



الشـركة :شـركة تـختص بـبيع
اجــهـزة UPS والــبــطــاريـات

والطاقة البديلة 
بيعات القسم :التسويق وا
سـمى الـوظـيفـي : مبـيـعات ا

وتسويق
كان :بغداد -العراق  ا

ــواصــفـــات : شــاب نــشــيط ا
ولـــــديه خـــــبـــــرة ال تـــــقـل عن
بـيـعات  سـنـت في مـجـال ا
يجيد اللـغة االنكليزية  ولديه

سيارة 
للـراغـب في الـتقـدم لـلشـاغر
الـــرجــــاء ارســــال الـــســــيـــرة

الذاتية للبريد االلكتروني :
salam@pceups.com

www.azzaman.com
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اكــدت هــيـئــة الــبـحـث والـتــطــويـر
الصناعي التابعة لوزارة الصناعة
ـعادن اسـتـعدادهـا لـلتـعاون مع وا
ــنــاطق صــنـــدوق اعــادة اعــمـــار ا

ــــتــــضــــررة من االهــــاب ودعــــمه ا
بـاالمـكانـيـات الـعـلـمـيـة والـبـشـرية
تـاحة لديـها. جـاء ذلك خالل لقاء ا
مــديـر عــام الـهــيـئــة احـمــد يـونس
راكز التـابعة لها والسادة مـدراء ا

مع رئــيس صـنــدوق اعــادة اعــمـار
ـتـضـررة من االرهاب في ـناطق ا ا
مقر الصندوق محمد هاشم العاني
حـــيث جـــرى تـــقــد مـــلـــخص عن
ــراكــز الــبــحــثــيـة الــتي انـشــطــة ا

بـاالمــكـان ان تـقــدم خـدمــاتـهـا الى
الصـندوق وابداء اسـتعداد الـهيئة
لـوضع جمـيع امكانـياتـها الـعلـمية
والــبــشــريــة فـي خــدمــة عــمــلــيـات
ــنــاطق االعــمــار والـــبــنــاء لــدعم ا

احملررة.  
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(جــرى خالل الــلـقــاء تــقــد شـرح
مـفــصل عن فـكــرة انـشــاء مـشـروع
نـزليـة وانتاج ـعاجلـة النـفايـات ا
ـنـشـآت الـطـاقــة لالسـتـخــدام في ا
الصناعية ومـنها مصانع السمنت
واضيع الفنية ومناقشة عدد مـن ا
ــتـــعـــلــقـــة بــهـــذا اجملـــال وكــذلك ا
تاحة في استعـراض االمكانيـات ا
ــتــجـددة مــركــز بــحــوث الـطــاقــة ا
والـبـيـئـة ومـن ابـرزهـا الـسـخـانات
ــضــخــات الــعــامــلــة بــالــطــاقـة وا
ـركـز في الـشـمـسـيـة وامـكـانـيـات ا
تـمثل بـدراسات اجلـانب البـيئـي ا
االثـر الـبـيـئي والـكـشف في اعـماق

مختلفة داخل االرض. 
من جانـبه اعرب رئـيس الـصندوق
بادرة الـهيئة عن شكـره وامتنـانه 
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كـشفت هـيئـة النـزاهة االحتـادية عن
إعادة عدد من العقارات في محافظة
مـؤكدة أنَّ كـركوك إلى مـلكـية الـدولة
قـيــمـة الـعــقـارات تـبــلغ  أكـثـر من 4
.وقـال بـيـان لـلـهـيـئة مـلـيـارات ديـنـارٍ
تلـقته (الـزمان) امس ان (فـريق عمل
من مكتب حتقيق كركوك قام بضبط
حـالـة جتــاوز واسـتـيالءٍ عــلى عـقـارٍ
تـعــود مـلـكــيـته إلى مــديـريــة بــلـديّـة
ـسح كــركـوك عـبـر قـيـام أشـخـاصٍ 
وتقطـيع العقـار الذي تزيـد مساحته
عـــلى  5 دوا وتـــبـــلـغ قـــيـــمـــته 4 
مــشــيـرا الى (رفع مــلـيــارات ديــنـار)
التـجاوز وإعـادة العـقار إلى مـديرية
وتابع الـبـيـان ان (الـفريق الـبـلـديــة)
ذاته تـمكن في عـمـليـة ثانـية من رفع
الـتـجـاوز عـلى عــقـارٍ تـعـود مـلـكـيَـته
ــديـريّــة مـاء احملــافـظــة الـذي شــيـد
عــلــيه مــحــال جتــاريــة وتــأجــيــرهــا
َّ إزالة جميع حـيث  خالفاً للـقانون
شـيدات وإعـادة العـقار الـذي تُقدَّرُ ا
مؤكدا ان قيمته  300ملـيون دينـار)
(الـــــفـــــريـق ضــــبـط حـــــالـــــة جتــــاوز
واسـتـيالءٍ عـلى عـقـارٍ تعـود مـلـكـيته
ـالـيـة  في منـطـقـة كـوباني لـوزارة ا
من قبل عـددٍ من األشخـاص بصورةٍ
حــيث  ضـبط مُـخــالـفــةٍ لـلــقـانـون 
ـشهود أثناء ُتَّهـم باجلرم ا أحد ا
قــيـــامـه بـــإنــشـــاء أسـس ودعـــامــات

واشـــار الـــبــيـــان الى انه ( بـــنــاء)
تــنــظــيـم مــحـاضــر ضــبـطٍ أصــولــيّـة
بـالـعــمـلـيـات الـتي نُــفـذَت بـنـاءً عـلى
مــذكـراتٍ قــضــائـيــة وعـرضــهــا عـلى
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قــاضي مـــحــكــمـــة حتــقـــيق كــركــوك
الذي قرر ُختصـة بقضايا الـنزاهة ا
ُـتـهم في الـعـمـليـة الـثـالـثة توقـيف ا
وفق أحـــكـــام الـــقـــرار 154 لــــســـنـــة
أعــــلـــنت 2001). في غــــضــــون ذلك 
ـنـافـذ احلــدوديـة عن ضـبط هـيـئــة ا
أدويــة مــخــتــلـــفــة بــحــوزة مــســافــر
صـيــني اجلـنــسـيــة قـادمــا من  قـطـر
لـــعــدم وجــود مــوافــقــات أصــولــيــة
ورسـمـيـة بـدخــولـهـا. واوضح بـيـان
الهـيئـة انه ( إعداد مـحضـر ضبط
أصــولي التـخــاذ اإلجـراءات الالزمـة
وذكـــر الــبــيـــان ان (مالكــات بـــحــقه)
الـهـيئـة في مـنفـذ طريـبـيل احلدودي
اتلفت مادة بـروت الصويا مـنتهية
الــصالحـيــة حـسـب تـقــريـر احملــجـر

نفذ).   البيطري في ا
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وألـزمت دائرة مـراقبـة الـصيـرفة في
شــراكـات ــركــزي الــعــراقي الــبــنك ا
الـصـرافـة والـتـوسط بـبـيع الـعـمالت
االجــنــبــيــة كــافـــة لــتــســجــيل االسم
وتـــقــيـــيــده في الـــســجل الــتـــجــاري
الـتـجـاري يـقـاعـدة بـيـانـات االسـمـاء
الـتـجـاريـة لـدى غـرفـة جتـارة بـغـداد
فـي مـــــــدة اقـــــصـاهــا الــسـابع من

شهر تــــــشرين االول اجلاري. 
وقـــال رئــيس غـــرفــة جتـــارة بــغــداد
فــراس رســول احلـمــداني ان (دائـرة
مــراقــبــة الــصــيـــرفــة قــسم مــراقــبــة
ـصـرفـيـة ـالــيـة غـيـر ا ـؤسـسـات ا ا
شـــعـــبـــة الـــدراســـات والـــتــســـجـــيل
وجـهت كـتـابـا رسـمـيا والـتـراخـيص
ألـزمـت فـيه شـركـات الـصـرافـة حتت
الــفـئــة اي وبي وشــركــات الــتـوسط

بــبــيع وشــراء الــعــمالت االجــنــبــيـة
ــراجـــعــة غـــرفــة حتت الــفـــئــة سـي
جتارة بغداد. وتـقييد كافـة بياناتها
ومــعـلـومـاتـهـا واالسم الـتـجـاري في

زارع في األسعار يدفع ثمنه ا
بـــــشــــكل مــــبـــــاشــــر). وأعــــلــــنت
ـقدادية في قائـممـقامـية قـضاء ا
مــــحـــافــــظــــة ديـــالـى عن قــــيـــام
منظـمت دولية ومـحلية بـتنفيذ

مشاريع تنموية في القضاء.
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ـقـداديـة حـا وقـال قـائـمـمـقـام ا
عبد جـواد التمـيمي لــ (الزمان )
اركي  إن  (منظمة اجمللس الد
لشـؤون الالجئـ نفـذت مشروع
شبـكـة ماء بـطول 1600 متر في
"حي الــضـبــاط" الــتـابـع لـقــضـاء
ــــقــــداديـــة ضــــمن خــــطـــطــــهـــا ا
التنمـوية في القضـاء) مبينا أن
ـشـروع يـهـدف لـلـحـد من ازمة (ا
ماء الشرب التي تعانيها  بعض

ناطق ألسباب متعددة).  ا
واضـاف الـتـميـمي ان  (مـنـظـمة
بـذور اخلـيـر لإلغـاثـة والـتـنـمـيـة
وهي مــنــظــمـة مــحــلــيــة اجنـزت
مشـروع ترميم واصالح 60 دارا

في مـنـاطق قـرى "نـوفل وحـمادة
ــســاعــدة االســر والــعـــكــيــدات" 
الــعـائــدة من الــنــزوح وتــرسـيخ
السالم واالسـتقـرار اجملتـمعي).
ــشـاريع وبـ الــتـمــيـمي  أن (ا
ـــــذكــــورة تـــــأتـي ضــــمـن اطــــر ا
وخطط الـتعاون والـتنـسيق ب
ـــنـــظـــمــات ـــقـــداديـــة وا ادارة ا
الـــدولـــيـــة واحملــــلـــيـــة  وضـــمن
ـنـاطق الـتي تـعـرضت لـظروف ا
مـعيـشيـة استـثنـائيـة الى جانب
خــطط  انـعـاش الــواقع اخلـدمي
نظمات وضمن اطر وامكانـات ا
الــــــعــــــامـــــلــــــة). الـى ذلك أعــــــلن
قــائـمــمـقـام قــضـاء بــعـقــوبـة في
مـــحـــافـــظـــة ديــــالى عـــبـــد الـــله
(انطالق احليالي لــ ( الزمان ) 
حـــمــلــة واســعـــة إلزالــة اكــشــاك
ـسـتـشفى مـتـجاوزة فـي شارع ا
وسط بعقوبة ). وقال احليالي 
إن  (فــــــــريـق مــــــــشــــــــتـــــــــرك من
القـائـمـمـقامـيـة وبـلـدية بـعـقـوبة
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كشف االحتاد احمللي للجمعيات
الـفالحـيـة في ديـالى  عن فـقدان
ئة من اشهر انواع انتاج 60 با

الليمون في العالم. 
وقـــــــال رئــــــيـس االحتــــــاد رعــــــد
الـتــمــيــمي لــ (الــزمـان) امس ان
(لــيـمــون ديــالى يــعــد من اشــهـر
انــواع الـلــيـمــون عــلى مـســتـوى
الـعالم واالغـلى بـأسعـاره قيـاسا
نتوجات األخرى)  مبينا أنه با
 (اليـــــزال يـــــحـــــافظ رغـم غــــزارة
ــسـتـورد عـلى اســعـاره بـسـبب ا

جودته العالية) . 
واضــاف الــتـمــيــمي  ان (ديـالى
ئة فقدت بعد 2003 نحو 60 با
من انتاج الليمون بسبب عوامل
مـــتــعــددة مــنـــهــا االضــطــرابــات
االمـنـيـة وتداعـيـاتهـا عـلى قـطاع
الـبـسـتـنـة بـشـكل عـام بـاإلضـافـة
الى اآلفــات الـزراعــيــة والــنـزوح
والــــــتـــــــجــــــريـف) مــــــؤكــــــدا ان
(اللـيمـون في ديالى بـات انتاجه
مـحـدود جدا رغم الـطـلب الـعالي
عـلـيه). واشـار الـتـميـمي الى ان
(الــلـيــمــون من احملــاصـيـل الـتي
لــهـــا صــدى واسع في الـــبــلــدان
العربية ومنها اخلليجية وهناك
مـحـاوالت لــتـصـديــره لـكن االمـر
ا يـحـتـاج الى خـطـة تـسـويق ر
تــســـهم في فـــتح نــافـــذه تــعـــيــد
احــيـاء بــســاتـ الــلــيـمــون مـرة
الية اخرى اذا كانت االيرادات ا
الــــقــــادمــــة جــــيــــدة ومــــربــــحــــة
لـلمـزارعـ خاصـة وان اشـجاره
حتتـاج الى عنايـة واهتـمام على

مـــدار الوقت). 
ومـن جــــانب آخـــــر قــــال رئــــيس
االحتاد احملـلي للجـمعـيات رعد
مغامس التـميمي لـ (الزمان) إن
(أكــــــــــــــثـــــــــــــــر مـن 300 طـن مـن
ستوردة اخلضروات والفواكه ا
مـن دول اجلـــــــــوار تـــــــــدخـل الى

أســــواق ديــــالـى ً يـــومــــيــــا رغم
ـــنع الـــقــــرارات احلـــكـــومــــيـــة 
ـــنـــتـــوج اســـتـــيـــرادهــــا لـــدعم ا
احملـلي).  وأضاف الـتـمـيمي أن
(اخلضروات والفواكه تدخل عن
طــريق مــنــافــذ كــردسـتــان وهي
تتـدفق إلى أسـواق ديالى بـشكل
ــكن الـقـول بـأنـهـا تـهـريب ألن
دخولـها بـاألساس غـير قـانوني
وضـــد الـــقـــرارات احلـــكـــومـــيــة
بــــذريــــعــــة انــــهـــا مــــزروعــــة في
كـردستـان لكن احلـقيـقة مـختـلفة
جـــدا).  وبــ الـــتــمـــيــمي  أن  (
تــدفق هــذه الــكـمــيــات الـكــثــيـرة
فهوم الزراعي ثل كارثة في ا
ألنـها سـتـؤدي إلى القـضـاء على
ما تبقى من النشاط الزراعي في
ــــزارعــــ إلى ديــــالى وتــــدفع ا
هــجـــرة مــهــنـــة اآلبــاء واألجــداد
بـسـبب اخلـسائـر الـتي تـسبـبـها
تــــلك اخلــــضـــــروات والــــفــــواكه
هربة من خالل انهيار مؤسف ا

انـطلـقا في حـملـة واسعـة إلزالة
ــتــجــاوزة في شـارع االكـشــاك ا
ستشفى وسط بعقوبة  نظرا ا
ــــا حتـــدثه مـن ضـــرر بــــالغ في
وصــول احلـــاالت احلـــرجــة إلى

طوار مستشفى بعقوبة) . 
واضـــاف احلــيــالي  أن  ( قــرار
ازالتـهـا جاء بـناءً عـلى طلب من

قبل صحة ديالى ) . 
وأصـدر مــحــافظ ديــالى مــثـنى
علي الـتميـمي أمر ديوانـياً بأن
ـئة يـكـون الـدوام بـنـسـبـة 75بـا
فـي جـــمـــيع دوائــــر الـــدولـــة في

احملافظة.
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ومن جـانـب آخـر قـال قـائـمـمـقام
قضاء بعقوبة عبد الله احليالي
 لـ (الزمان) إن  (قضـاء بعقوبة
أكــبـر مـنـاطق ديــالى من نـاحـيـة
الــكـــثــافــة الـــســكــانـــيــة ويــصل
تــــعـــــداده إلى نــــحــــو 400 الف
ـئة نـسـمة وهم يـشـكـلون  35با

من إجمالي تعداد السكان العام
في احملـــافـــظـــة إال أنه يـــعـــيش
واقع خـــدمي صـــعب جــدا مـــنــذ
ســــنــــوات طــــويــــلــــة). وأضـــاف
احلــــيـــالـي أن  (مـــا يــــخـــصص
لبعقوبة من أموال ال يزيد عن 1
% من حاجته الفعلية باإلضافة
ـيــزانـيـة والـذي إلى أن تــوزيع ا
حدد معـيار الكـثافة السـكانية ال
يجري تطبيـقه بشكل منصف ما
ــديـنــة اسـتــحـقــاقـاتــهـا يــحـرم ا
ـالــيـة ويـدفع الى تـأخـر إجنـاز ا
الـكـثيـر من اخلـدمات االسـاسـية
لــــســـنــــوات طــــويـــلــــة) .وأشـــار
احليـالي إلى أن (قضـاء بعـقوبة
هـــو واحــد مـن بــ أكـــثـــر مــدن
الـعـراق مظـلـومـية ويـحـتاج إلى
تـــــدخـل حـــــكـــــومي إلنـــــصـــــافه
وانــتـشــاله من الــوضع اخلـدمي
الــسي مـن خالل تــأمــ األمـوال
الـالزمــــــة إلعـــــمــــــاره وتــــــأمـــــ

اخلدمات االساســـــية).

ثمرة في ديالى تفقد انتاجيتها ULŁ—∫ اشجار الليمون ا
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ودعا الى تـزويد الصـــــــندوق بكل
ـــشــاريع ــتـــاحــة وا االمـــكــانـــات ا
ـقــــــــتـرحـة لـلــنـظـر في امـكـانـيـة ا

االستفادة منها). 
وأعـلـنـت هـيـئـة الـبـحث والـتـطـوير
الصناعي التابـعة لوزارة الصناعة
ــعــادن عن قــيـام مــركــز بــحـوث وا
ـتجـددة والبـيـئة بـتنـظيم الـطاقـة ا
الـورشــة الـتــدريـبـيــة االفـتــراضـيـة
ــوسـومـة (إنـتـاج الـغـاز احلـيـوي ا
ـؤثرة عـلـيه) للـمدة من والـعوامل ا
4 ولغـاية 6 تشـرين االول اجلاري.
ـنهـاج الـتدريـبي عددا ويـتضـمـن ا
من احملاور وتشمل مقدمة تعريفية
لــطـاقــة الـكــتـلــة احلـيــويـة وأنـواع
ستـخرج وأنـواع األحياء الوقـود ا
اجملـهريـة الـداخلـة في إنـتاج الـغاز
احليـوي تـقـدمـهـا مـسـؤولـة شـعـبة
الكتلة احليوية رئيس بايولوجي
أقـدم الدكـتـورة : وعـد عـمــاد الدين
قــاصـــد عــلــمـــاً ان الــتــســجــيل في
الـورشــة الـتــدريـبـيــة االفـتــراضـيـة
ــشــاركـون (مــجــانـي) وســيــمــنح ا

فيها شهادة مشاركة .

عادن وأصدرت وزارة الصناعة وا
تـوضـيحـاً بـخـصوص قـرار مـعالي
الـوزير مـنهل عـزيـز اخلبـاز بالـغاء
كـتــاب الـشــركـة الـعــامـة لـلــسـمـنت
ؤرخ في العراقية بالعدد 6405 وا

تشرين االول اجلاري. 
كـتب اإلعالمي لـلوزارة أن وبـيـن ا
ـتـخـذ من قــبل الـشـركـة (اإلجــراء ا
الـــعـــامـــة لــلـــســـمــنـت الــعـــراقـــيــة
بــاحلــصــول عــلى مــادة الــسـمــنت
ـنـتسـبيـهـا بديالً عـن تأخـر صرف
ــاضي الـــرواتب لــشـــهــر أيــلـــول ا
إجـراء خــاطئ إداريــاً وقــانـونــيـاً)
مـؤكـداً ان (الـوزيـر يـولي إهـتـمـاماً
ـوضــوع تـســديـد الـرواتب بـالــغـاً 
ــــــــوظــــــــفـي مــــــــركــــــــز الـــــــوزارة
والتــــــــشكيالت الـتابعة لـها كونه
حـقــا مـشــروعـا  كــمـا وان مـعــالـيه
ـوظــــــــفـ بالـطرق يـهتم  بـدعم ا
ــــــــشـروعـة قـانـونـاً وان الوزارة ا
تـــســـعـى جـــاهـــدة لـــنـــيل حـــقـــوق
ومــــســــتــــحــــقــــات مــــوظــــفــــيــــهـــا
ـالــيـة إصــولـيـاً الـوظــيـفـــــــــيـة وا

ووفق الضوابـط).
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نبض القلم
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فـتـرة اقـصـاهـا الـسـابع مـن شـــــــهر
واشار تشرين االول اجلاري 2020)
احلــمــداني الى ان (الــغــرفــة هــيــأت
مالكاتها الستقبال اصحاب شركات

الــــــصـــــرافـــــة والــــــتـــــوسط بــــــبـــــيع
وتـيسير مـعامالت وطلبات العمالت
تـــســجـــيــــلـــهم بـــبــيـــانــات الـــغــرفــة

الرسمية) .

جانب من احدى الندوات االفتراضية

WHOþË ÊöŽ«

Í—U³¹e « vO×¹ .dJ « b³Ž

دهوك

—U²² « s×½
لـنا الـغدُ: أغـنيـة األخطل الـصغـير. كـشِعـارات اإلصالح ومكـافحـة الفـساد ال صـوتَ يعـلو
تورط في تعاقبة ووعود مالحقة ا عليها في األوسـاط السياسية واحلكومات العربيـة ا
ـواطن قــضـايــا الـفـســاد لـكن شـيــئـاً ال يــحـدث وال أحـد يُــحـاسب! وهـذا يُــضـعِفُ ثِــقـة ا

ؤسسات الدولة!
بــيـان ثـورة مـصـر 1952: إنَّ ثـورة الــضـبـاط األحـرار لـم تـكن مـجــرد تـيـار مـعــادٍ لـلـمـلك

. السابق لكنها كانت وما تزال وستبقى قوة موجَّهة ضد الفساد في جميع أشكالهِ
بـيـان بـغداد  14 تـموز 1958: أقـدمـنا عـلى حتـريـر الـوطن الـعـزيـز من سـيـطـرة الـطـغـمة
ـنافع ـقدراتـه وفي سبـيل ا الفـاسـدة الـتي نصـبـها االسـتـعمـار حلـكم الـشعب والـتالعب 
الـشـخصـيـة... فإنـنا نـوجه إلـيكم نـداءنـا للـقـيام بـإخـبار الـسلـطـات عن كل مـفسـد ومسيء

وخائن الستئصاله. 
اجلزائر 1965 انقالب هواري بومدين على بن بلال: نتعهد بالقضاء على الفساد.

تــونس 1987 انـقـالب زين الــعـابــدين بـن عـلي: ال أحــد يــعــلــو عـلـى الـقــانــون وال مــجـال
الستغالل النفوذ

ان: عـلينـا أن نكـافحَ الهدر سـوريا 10 تـموز 2000 بـشار األسد يـؤدي القـسم أمام البـر
والفساد.

وبيـانـات أخرى كـانت مـقدمـة لـلـتخـلص من بـعض اخلصـوم الـسـياسـيـ أو التـلـويح لهم
لفات مخبوءة قد تطيح بهم في أيَّة حلظة. 

بغداد 2003 جئنا لتحرير الشعب من فساد البعث وقمعه وقنصه وخطفه للمتظاهرين!
كافحة الفساد لكن شيئاً ال يحدث! ورغم كثرة التشريعات واللجان اخملصصة 

: استـفدنـا مالي احلمـقى يـظهرون عـلى الـقنـوات الفـضائيـة ويعـترفـون بفـسادهم قـائلـ
ـلـفات! اسـتـفـدنا ماليـ الـدوالرات من عقـود وهـميـة زائـفة أو الـدوالرات من غـلق بعض ا

عموالت عقود حقيقية مُحمَّلة بأضعاف القيمة احلقيقية!
األدهى واألمـرُّ ال يـظـهـرون عـلـى الـقـنـوات الـفـضـائـيـة وال يـعــتـرفـون بـفـسـادهم تـنـتـشـر
احلكـايات واألساطـير والـفيـديوهات ومـواقع التـواصل االجتـماعي بشـأن حفـلة زفاف ابن
أحـدهم بـكـلـفـة خـمـسـة ماليـ دوالر أو شـراء قـصـور في بـيـروت أو غـيـرهـا من عـواصم
ـنـافـذ ـديــريـات الـعـامَّـة إلى ا ُــحـاصـصـة من الـوزارات إلى ا الـعـالم أو تـدني مـسـتـوى ا
ـرافق الـعـامـة كـافـة (بل الـسَّـاعَـةُ مَـوْعِـدُهُمْ وَالـسَّـاعَةُ ـوانئ وا ـطـارات وا احلـدوديـة إلى ا

أَدْهَى وَأَمَرُّ)
الئـمة بتقـديس الشخـصيات ووضـعها فوق احلق اخلـلل في اجملتمع الـذي يُوفر البـيئة ا
ـسـتـمر (واحلق من أسـماء الـله احلـسـنى وهـو أحقُّ من الـرجـال باالتـبـاع). وبـالـتـغيـيب ا
ـناصب ـلك يـبـيع ا ـظـلـمة ا ُـسـاءلـة. كالـعـصـور الـوسطى ا للـشـفـافـية وحلـكم الـقـانون وا
شروع. ن يدفع الثمن ويتاجر بالنفوذ ويتفاخر أعضاء اجملتمع باإلثراء غير ا واأللقاب 
انكشفَ فسـاد السياسي الذي يدينُ الفسـاد من منطلق ديني أخالقي مقابل صدق الذي

يدين الفساد من منطلق تنموي اقتصادي براغماتي. 
وانـكشف الـتتـار في مـطارات عـواصم العـالم الـكل يعـبـر بسـهولـة والتـتـار يحـشرون في
طوابـير للتـفتيش والـتحقيق. ويـحقُّ جلميع لـلمسافـرين ترانزيت من جـنسيات الـعالم كافة
طـار للتجوال اخلروج من مطار الـقاهرة بورقـة من ضابط األمن وترك جواز الـسفر في ا
ـنــوع من اخلـروج بـســبب جـنـســيـته ودولـته حـتى يــحـ مـوعـد الــطـائـرة إال الــعـراقي 

الفاشلة!
ان التتار مغـول العصر اجلديد ليسوا جتاراً كأعـيان دبي. ليسوا أصحاب صِناعة كاأل
واليابان. ليـسوا أصحاب حروب كاألمريكان موطن علماء العسكرتارية ما زالوا يرتزقون
دن العتيقة ويهتفون للراعي منكاش يُسقِطُ الشبح من حمل السالح ومحاصـرة وتدمير ا

واألباتش! نحن الـتتار لم تـبقَ لدينـا علوم وال فـنون وال آداب. لم يبقَ
لدينا شـعراء وال صالة سينما وال مـسرح. لم تبقَ لدينا صناعة
وال زراعة وال عقـول وال أفكار ليس ثَمَّة غـير الفساد والسَّلب
والــنَّـهب. اخلـضـرة انـتــزعت مِـنَّـا أرواحـنـا وتــركت لـنـا حـيـاةً
كـسـولـة بــبـطـون مُـكَـوَّرَة فــوقـهـا رؤوس فـارغـة تــعـلـمـوا كـيف
يـتـعــايـشـون بــذل وانـكـسـار دائــمـ وخـوف وقـلـق من حَـمَـلَـة

السالح.

ـالية بـاطالق رواتب شهـر ايلول .. ? ..  – بـالتـأكيد اجلـواب ليس هل إنتـهت االزمة ا
بااليجاب  ..   

كالم كـثـيــر  وقـلق  كـبـيـر  وحـراك مـالي  وســجـال  طـويل عـريض أثـيـر في االيـام
اضـيـة  حول تـأخرصـرف  الـرواتب ونيـة احلـكومـة االقـتراض لـتـأميـنـها وحتـذيرات ا
ـالي في ـعـنـيـ مـن خـطـر االفالس اذا مـا اسـتـمـر الـعـجـز ا تـقـرع االجـراس لـتـنـبه ا

تصاعد والديون في تزايد..
وظف اليـة عموما مبعث خوف حقيقي لدى الناس جميعا  وليس لشريحة ا االزمة ا
تقـاعدين فقط  النهـا تمس حيـاتهم مباشـرة  وتبدو واضحـة في البالد وال حتتاج وا
ـعـرفـة مـسـتـوى الـوضع  ( الى (تـنـظـيـر مـنـظــرين وتـفـكـيـر مـفـكــرين وحتـلـيل مـحـلـلــ

االقتصادي  والى أين يسير  وأين سيستقر في النهاية  اذا ما تفاقمت أكثر..
لـيس في األمر مـفـاجـآة  فقـد ظـهرت مالمـح القـلق من عـدم قـدرة احلكـومـة على دفع
ـانيـ ورسمـي الرواتب مـنذ أشـهر في تـصـريحـات وأحاديث عـلنـية لـسيـاسيـ وبر
ومراقـبـ  وذهبت الـتوقـعـات الى أن ما لـدى احلكـومـة  يكـفي لسـداد الـرواتب لغـاية
ايـلول  فيـما ذهبت تـوقعات أخـرى أبعـد الى نهايـة السنـة احلاليـة وهذا ما لم يـتحقق
فقـد عـاجـلهم الـعـجـز ووضع اجلمـيع في حـيـرة من أمـرهم ولم يـكن أمامـهم غـيـر هذا

الطريق ..
الـعجز عن تـوفيـر الرواتب  حـالة متـوقعـة في  بلـد أصبحت سـمته الـعجـز .. عجز في
ـوازنـة .. عجـز في االمن .. عـجـز في اخلدمـات ..  عـجز في الـسيـاسـة .. عـجز في ا
ال وإغراء السلـطة فسقطت في مسـتنقع الفساد  ... وعجز ضمائر لم تـقاوم  بريق ا

وعجز عجز .. وقائمة  العجز تطول ..
تقـدمة  لكن هناك فرق ب ا في ذلك دوله  ا االقتراض مـسألة طبيعيـة في العالم   

اقتراض وأخر ..
اقتـراض لتـحريك عـجلة االسـتثـمار والبـناء أو مـساعدة االقـتصـاد  ليعـبر أزمـة طارئة
كـمـا حصل في امـريـكـا  بعـد كـورونـا باقـتـراضـها ( 2999) مـلـيار دوال ر من خالل
ـتـضـررة من هـذا الـوبـاء  أو سـنـدات خـزيـنـة  النـعــاش االقـتـصـاد  في الـقـطـاعــات ا
االقتراض من أجل جلب أموال للبالد الستثمارها في االقتصاد وزيادة الناجت احمللي
.. فالـيابـان مـثال وهي من ب أعـلى اقتـصاديـات الـعالم بـعد امـريكـا والصـ  وفيـها
شـركات تـشكل امـبراطوريـات اقتـصاديـة عمالقـة تعـد االعلى مـديوية فـي العالم  دون
أن يشـكل ثـقال عـليـهـا النهـا تـقـترض  من اجل دفـع االقتـصـاد الى أمام أكـثـر وزيادة

الناجت احمللي ...
دول وشـركـات كثـيـرة تـقـتـرض لـتـمـويل مـشاريـع اقتـصـاديـة في مـجـاالت مـخـتـلـفة أو

لتجاوز ازمة  سكنية مثال أو توسيع مشاريع قائمة .. واالمثلة كبيرة  
الية  فهو إذا كان االقتراض طـبيعيا و يذهب الى زيادة امـكانات البلد االقتـصادية وا
ضـرورة وإجناز يحـسب  للـحكومـة  لكن غيـر الطبـيعي أن تـقترض  احلـكومة  لـتسد
الـعجـزعن دفع  الرواتب وهي اسـتحـقاق قـانوني له مـساس مـباشـر بتـفاصـيل احلياة

الشخصية والعامة والسوق احمللية ..  
ــالــيـة ــتـخــصــصــون  الــعــجــز ومن ثم االفالس وتــبــعــاته ا يــعـزو االقــتــصــاديــون وا
واالقـتــصـاديـة واالجـتــمـاعـيـة  الى اســبـاب في مـقــدمـتـهـا ســوء االدارة والـسـيـاسـات

الي وغياب الرقابة احلقيقية والتخطيط  .. االقتصادية والفساد ا
 خـبـراء ومنـظـمـات  مخـصـصـة توقـعت هـذا الـعـجز في الـعـراق بـسبب إعـتـمـاده على
ـتذبذبـة  وفشل  االدارة والفـساد  في بنـاء مشاريع النفط  وربط مـوازناته باسـعاره ا
لـهـا دورهـا في الـتنـمـيـة والـتطـور وبـالـتـالي حتـولت  احلكـومـة الى  ( أمـ صـندوق )
مـهمـته تـوزيع واردات الـنفط الـتي تـذهب أغـلبـهـا لـلمـوازنـات التـشـغيـلـيـة واستـسـهلت
وارد من مـصادر اخـرى عديـدة وما احلـكومـات هذا الـطريق ولم تـعتـمد الـتنـوع في ا
اكثرهـا .. أي ان  االدارة لم تستثمـر النفط لتـعظيم الثروة وزيـادة الناجت احمللي الذي
ـا في ذلك ـؤسـسـات  ــؤشـرات لـقـوة اقـتــصـاد الـدولـة  واصـبـحـت ا يُـعـد من أهم ا
االنتاجية عبئا على النفط  وعالة عليه  بدال من أن تأخذ مساهمتها في الناجت احمللي

ويكون لها دورها في سد حاجة الشعب من السلع واخلدمات اخملتلفة ..
 القروض إجـراء مؤقت  لعبور أزمة  معـينة  وليست حال لبـناء البالد قطعا  واذا ما
وارد من خالل كانت هي اخليـار الوحيد فيجـب ان تكون لهدف اقتـصادي  وتعظيم ا

بناء مشارع جديدة او تفعيل قائمة  ..
ان  اسـتمـرار سيـاسة االقـتراض سـيؤدي الى انـهيـار االقتـصاد وترهـن ثرورة البالد

بيد الدائن ..  
باختـصار تراكم العـجز والفشل يـؤدي  الى تدهور الوضع االقـتصادي واالنحدار ثم
االسـتقـرار في  ( بـركـة ) االفالس ... وهـنـاك جتـارب كثـيـرة لـدول افـلـست .. تـوقفت
فيهـا احلياة.. لم تـعد قادرة  لـيس على صرف الـرواتب فقط   بل على عـموم احلياة
واطن احلـصول عـلى خدمـة تنـاسب احليـاة الطبـيعـية ومـتطـلبـاتها وسيـصعب عـلى  ا

االساسية من ماء وكهرباء وامن ناهيك عن اللقمة الهنيئة ...
وبلد سمته العجز يتطلب ادارة وارادة للتغييرنحو االفضل  ..

جتارب  كثيـرة في العالم  كانت رائدة في تغـيير بلدانها واالخـذ بها في طريق التطور
ة ـثـال فكـانت جتـارب غـنيـة في هـز والـنـهوض مـنـها الـنـمـور االسيـويـة عـلى سبـيل ا
الـعـجــز والـتـخــلف والـفــقـر    وتـكــون ضـمن االقــتـصــاديـات الـكــبـيـرة فـي الـعـالم  

فاستحقت هذا التميز ..
تلك هي قيـمة االدارة النـاجحة ونـظافة اليـد والضمـير وسمو

الهدف وهو بناء الوطن من خالل  بناء االنسان ..
0000000000000000000000   
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من جــمــيل مــا قــرات ... عــلــمــتــني الــريــاضــيـات أن لــكل

مجهول قيمة فال حتتقر أحدا ال تعرفه ..
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{ بيروت (أ ف ب) - حدد الرئيس
الـلبـنـاني مـيشـال عون  15تشرين
األول مــوعــدا لـبــدء االســتــشـارات
الـنـيـابيـة لـتـكـلـيف رئـيس حـكـومة
جــديــد بـعــد فــشل مــحــاولـة أولى
ـاضي لـتـشـكـيل حـكـومـة الـشـهـر ا
" يــطـالب بـهــا الـشـارع "مــسـتـقــلـ
واألسرة الـدولية.وأعـلنت الـرئاسة
الـلبـنانـيـة في تغـريدة أن "الـرئيس
عـون حـدد يــوم اخلـمــيس تـشـرين
االول اجلـــــاري مـــــوعـــــدا الجـــــراء
االســتـشـارات الــنـيـابــيـة لـتــكـلـيف
شــخــصـــيــة تـــشــكـــيل احلـــكــومــة
اجلـــــديـــــدة".وبـــــعــــد أشـــــهـــــر من
ثمرة إثـر تعيينه شاورات غيـر ا ا
أواخــر آب اعــتـذر رئــيس الـوزراء
كلف مصطفى أديب في اللبناني ا
 26 ايــــلــــول عن عــــدم تــــشــــكــــيل
احلكـومة اجلـديدة في ظل خالفات
بــــ األفــــرقــــاء عــــلـى احلــــقــــائب

الوزارية.
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 ووسـط مطـالـبـات دولـيـة مـتـزايدة
بحكـومة تنفـذ إصالحات ضرورية
إلخـراج هـذا الـبـلـد من أسـوء أزمـة
اقــــتـــصـــاديـــة يـــواجــــهـــهـــا مـــنـــذ
عــقــود.ونــدد الــرئــيس الــفــرنــسي
انـويل ماكرون بـخـيانة الـطبقة ا
السياسية اللبنانية رغم التعهدات
الــتي قــطـعــتـهــا له في أول ايــلـول
خـالل زيــــــــارتـه الــــــــثـــــــــانــــــــيــــــــة
لــــلــــبــــنـــان.وتــــعــــهــــدت األحـــزاب
ـاكـرون خالل زيـارته الـسـيـاسـيــة 
بـــــتـــــشـــــكــــيـل حـــــكــــومـــــة تـــــضم
اختصاصـي ومستقـل في مهلة
أسبـوعـ من أجل احلصـول على
ساعـدة الدوليـة الالزمة إلنهاض ا
بـادرة أطلـقـها بـعد الـبالد عـمال 
ـــأســـاوي في مـــرفـــأ االنـــفـــجـــار ا
بيروت في  4 آب وفي وقت يشـهد
لـــبــنـــان أســوأ أزمـــة اقــتـــصــاديــة
وســـيـــاســـيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة في
تـــــاريــــخه.وغــــالــــبــــا مــــا تــــكــــون
استشارات التكليف شكلية في بلد
قـــائم عـــلى مـــنـــطق الـــتـــســـويــات
واحملـاصـصـة ويـسبـقـهـا الـتوافق
بــ الـقـوى الــرئـيــسـيــة عـلى اسم
ـــكـــلّف قـــبل رئـــيـس احلـــكـــومـــة ا
ـبدأ . وينـسحب ا تـسـميـته رسمـيـاً
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{ ســولت لــيـك ســيــتي (الــواليــات
ـتــحـدة) (أ ف ب) - لـلـمـرة األولى ا
خالل حـــمــلـــتــهـــمــا االنـــتــخـــابــيــة
الــعــاصــفـة يــتــرك دونــالــد تـرامب
وخـــصـــمـه جـــو بــــايـــدن األضـــواء
األربعاء لـنائب الرئـيس مايك بنس
ــوقـــراطـــيـــة الــتـي تــســـعى والـــد
النــتــزاع مــنــصــبه كــامــاال هــاريس
خلوض أول مناظرة بـينهما.ونظرا
إلى إصابة ترامب بفيروس كورونا
ستجد الذي أودى بأكثر من 210 ا
تحدة آالف شخص في الواليـات ا
حتــمـل مــواجـــهــة بـــنس وهــاريس
أهمية غير معهودة نظرا إلى مدى
قرب نـائب الرئـيس من سيـد البيت
واجهة في سولت األبيض.وتأتي ا
لــيك سـيـتي في وقـت تـنـزلق الـبالد

من أزمة ألخرى.
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ولم يـــصب الــرئـــيس بــالـــفــيــروس
فـــحـــسب بل تـــفـــشّي كـــورونــا في
ـــقــرّبـــ مــنـه لــيـــصــيب أوســاط ا
الـــعـــشـــرات من أهم مـــســـتــشـــاريه
ــــوظـــــفــــ فـي اإلدارة وكــــبــــار وا
ـسـؤولــ الـعـسـكــريـ والـنـواب ا
.في األثــنـاء يـرتـفع واجلــمـهـوريـ
مـــــنــــســـــوب الــــتـــــوتــــر الـــــعــــرقي
والـسيـاسي ما دفـع بايـدن للـدعوة
إلـى الــوحــدة الـــوطــنــيـــة الــثالثــاء
والــــتــــحــــذيــــر من "قــــوى الــــظالم"
واالنقسامات التي "تفرّق بيننا".في
الــيــوم ذاته أعــلن تــرامب تــعـلــيق
ـفــاوضـات بـشــأن حـزمـة حتــفـيـز ا
تضرر جرّاء كوفيد-19 االقتصاد ا
رتقبة في إلى ما بعد االنتـخابات ا

الـثــالث من تــشــرين الــثـانـي .وبـلغ
الـعـجـز الـتجـاري أعـلى مـسـتـوياته
مـنذ  14عـامـا بـينـمـا يـحـذّر ترامب
من أن األصوات الـتي سـيتم اإلدالء
بـهــا عـبـر الــبـريــد مـزوّرة في وقت
يـسـعى اجلــمـهـوريــون في مـجـلس
الــشــيـوخ لــلـمــســارعـة في تــثــبـيت
مـــرشـــحـــة الــــرئـــيس لـــلـــمـــنـــصب
الــقــضــائي الــشــاغــر فـي احملــكــمـة
الـعلـيـا وإن كان عـدد مـنهم يـخضع

لـــلــحـــجــر الـــصــحي.ودفـــعت هــذه
العاصفة السيـاسية الفريدة بجون
هوداك من معهد بروكينغز لوصف
مواجهة يوتا بـ"أهم مناظرة لنيابة
الـــــــــــرئــــــــــيـس فـي الـــــــــــتــــــــــاريـخ
األمريـكي".ومع تـخلّف الـرئيس عن
خــصــمه فـي االســتــطالعــات بــات
ــــعــــروف بـــهــــدوئه عــــلى بــــنس ا
وجتـــنّـــبه األضـــواء عـــرض خـــطــة
لإلدارة بـشـأن كـيفـيـة الـتـعاطي مع

أزمة الـوبـاء قبل أربـعة أسـابيع من
مـوعـد االنــتـخـابــات.وأمـا هـاريس
الـسـنـاتـورة عن كـالـيـفـورنـيـا وأول
ـلـونة امـرأة من أصـحاب الـبـشرة ا
تــتــرشّح لــلــمــنــصب فــســتــصــعّـد
هجـماتـها ضـد اإلدارة احلالـية.لكن
يبدو أن الطـرف سيتجـنبان تكرار
ـناظـرة ترامب االنـطالقة الـكـارثيـة 
وبـايـدن عنـدما مـنـعت مقـاطـعة كل
ــتــكــررة وتــبــادل مــنــهــمــا اآلخــر ا

اإلهانات الشخصـية األمريكي من
ـواقفهما حـيال القضايا االستماع 
األبـرز.وأقـر مديـر الـعالقات الـعـامة
في حـمــلـة الـرئــيس األمـريــكي تـيم
مـورتو أن هـاريس ستـكـون خصـما
قــــويـــا نـــظــــرا إلى خـــبــــرتـــهـــا في
االنــتـخـابــات الـتـمــهـيـديــة لـلـحـزب
ـــــــوقـــــــراطـي ومـــــــجــــــــلس الــــــــد
الشيوخ.وقال لشـبكة "فوكس نيوز"
الــــثالثـــاء "تــــذكــــروا أنـــهــــا كـــانت
مـــدعـــيـــة".لـــكـــنه أضـــاف أن بـــنس
سـيــكــون "مــســتــعــدا بــشــكل جــيـد
لـلـغـايـة". وأضـاف "سـتـكـون فـرصـة
لـــفــضح أجـــنــدة بــايـــدن وهــاريس
ــتـطــرفـة".ونــظـرا إلى الــيـســاريـة ا
إعالن إصابة ترامب بعد يوم من
مـــنـــاظـــرته مـع بـــايـــدن  إدخــال
تـغــيـيــرات عــلى حـدث األربــعـاء إذ
ـنـظّـمـون عـلى وضـع حـاجز وافق ا
من الــزجـاج الــشــفـاف يــفــصل بـ

بنس وهاريس.
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وجاءت نتيجتـا فحصي كوفيد-19
الــلــذين خــضـع لــهــمــا اخلــصــمـان
سـلـبـية بـيـنـما أشـارت تـقـارير إلى
أن بــــنس يـــعــــارض وضع حـــاجـــز
بــيــنـهــمـا.وقــالت ســابـريــنـا ســيـنغ
تحدثة باسم هاريس "إذا حتوّلت ا
حـرب إدارة تـرامب عـلى الـكـمـامات
إلـى حـرب عـلـى احلـواجـز الــواقـيـة
اآلن فـــإن ذلك يـــكـــشـف عن كل مـــا
حتــتـاجــون مــعـرفــته بــشــأن سـبب
فـــشل اســـتـــجـــابــتـــهم لـــكـــوفـــيــد-
."19ويــعــمـل تـرامـب الــذي ال يـزال
ــزيج قــوي من يــخــضع لــلـــعالج 

كافحة كوفيد- 19بعدما العقارات 
ــسـتــشـفى قـضى ثالث لــيـال في ا
جـــاهــــدا الســــتـــئــــنـــاف حــــمــــلـــته
االنتـخـابـيـة الـراميـة لـلـفـوز بـوالية
ثـانـية.وتـوقّـعت آخر االسـتـطالعات
فــوز بــايــدن إذ أشـارت "سي إن إن"
ـوقـراطي يـتـفـوّق عـلى إلى أن الـد
ئـة مقابل خصـمه بـنسـبة  57في ا
ـئـة في أوسـاط الـنـاخـبـ  41في ا
.ومع مــا وصـفه أطــبـاء احملـتــمـلــ
الـبيـت األبيض بـالـتعـافي الـسريع
ـثــيـر يــؤكـد تــرامب عــلى مــوقـفـه ا
لـــلــجـــدل بـــأنه يـــتم الـــتـــعـــامل مع
كـوفــيـد- 19بــجـديــة أكـبــر من تـلك
التي يستحقها مصوّرا نفسه على
ــــــة أنـه مــــــقـــــــاتل جنـح فـي هــــــز
الفيـروس.وبعدما حض األمـريكي
االثـنـ عـلى الـتـوقف عن الـتـخوّف
من كوفيد- 19و"عدم تـركه ليـهيمن
عــــلــــيـــــكم" هــــاجـم اإلعالم لــــعــــدم
تـسـلـيـطه الـضـوء عـلى مـا وصـفـها
بــنــجـاحــاته الــعــديــدة.لـكـن تـرامب
يـــــبــــدو فـي مــــأزق عـــــلى جـــــمــــيع
اجلــــبـــهـــات تـــقـــريــــبـــا. ولم يـــعـــد
االقــتــصـــاد الــذي كــان بــ أقــوى
أوراقه يـــســاعــده إذ أن الـــصــدمــة
الـنـاجـمـة عن تـدابـيـر اإلغالق الـتي
ـواجهـة كوفـيد- 19لم تزل فرضت 
بـعـد.ويـعـمل تـرامـب جـاهـدا إلقـناع
الناخب بأنه عاد بكامل قوته.ومن
قـرر أن يتـواجه مع بايـدن مجددا ا
في  15تــشـريـن األول  لـكن بــايـدن
قـال لـلـصـحـافـيـ "إذا بـقي يـعـاني
من كــــوفــــيــــد فـــيــــجـب أال جتـــري

ناظرة". ا
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بعد زيارة السادات إلسرائيل وعقد إتفاقية كامب ديفيد  طردت مصر من
جـامعـة الـدول العـربيـة ونقل مـقر اجلـامـعة الى تـونس  و قطع الـعالقات
مع مـصـر  وبـعـد وفـاة الـسـادات وعـودة الـعالقـات مع مـصـر  زار مـصر
ـدن وفــد عـراقي  و عـمـل بـرنـامـج لـتـلك الــزيـارة يــتـضـمـن جـوالت في ا
نـشـئـات . وكـان أعضـاء الـوفـد الـعراقي ـصـريـة واألماكـن السـيـاحـيـة وا ا
تـعضون عندمـا يشاهدون سيـاحاً إسرائلي يـغضبون وينـزعجون جداً و
ـرافق للوفد العراقي صرية ا يـتجولون في مصـر . رئيس جلنة الضيـافة ا
اذا تنزعجـون سأروي لكم موضوعاً شـعر بذلك وقال لهم سـادتي األعزاء 
مـهماً وهـو أنه بعد تـطبيع عالقـاتنا مع إسـرائيل زرت إسرائـيل وعمـلوا لنا
ـهمة نـشئـات اإلسرائيـلية ا بـرنامج ضيـافة وزيـارات للمـعالم الـسياحـية وا
ستشفى حديث دخلنا في مـثلما نعمل لكم نحن اآلن  ومن ضمنها زيارة 
ردهـاته وتفاجئنا بوجـود شخصيات وأمراء من دول خلـيجية يتعاجلون في
ـا أستـفسـرنـا عن وقت مجـيـئهم إلسـرائـيل قالـوا أنهم ـسـتشـفى  و ذلك ا
دخـلوا إلسـرائيل منـذ زمن بعـيد وقبل أتـفاقـية كامب ديـفيـد  ال بل واألكثر
من ذلك قـالوا لنا أن شخصيات وامراء من دول خلـيجية كانوا قد تعاجلوا
ـسـتـشــفى مـنـذ سـنـة أو سـنـتـ أو ثالث وهم يـأتـون بـإسـتـمـرار في هـذا ا
ا في مستـشفيات عاجلـة هنا أكثـر  ودون إنـقطاع إلسرائـيل ويفضـلون ا
صري  أوروبـا وأمريكا  انتهى حديث رئيس جلنة الضيافة واألستقبال ا
اذا تـزعلـون وتنـزعجـون لتـطبيـع عالقتـنا مع إسـرائيل وأشـقاؤنا وقـال لنـا 
!!?? رحـون داخل إسرائيل وقـبل أن نطبـع بسن اخلـليجـيون يسـرحون و
ـصـريـة (أخوانـنـا اخلاليـجـة دخـله خـرجه  خـرجه دخله) وقـال بـالـلـهجـة ا

فقال ال تستغربون . 
والـيوم أيضاً نقول ال تـستغربون إن سمـعتم عن الهرولة نحـو التطبيع فهي
ا يوجد بيننا من العراقي من يسعى الى ذلك التطبيع ة جديدة  ور قد
تسارعة صوب التطبيع . وبـغض النظر عن مبررات وأسباب تلك الهـرولة ا
هـناك مـا يدحض نظـرية اخلوف من طـرف معـ واإلرتماء بـاحلضن اآلخر
واإلحـتماء به  فاخليانة قائمة والتطبيع قائم قبل كامب ديفيد والزاال سواء
وُجِـدَ هذا التـهديد أو في عدم وجـوده ألن األرضية ومـسوغات الـتطبيع هي
ـاً وحديـثـاً . وكذلك فـأن الدور األمـيـركي كان حـاضراً أصالً مـوجـودة قد
سـابقاً وحاليـاً ب ترغيبٍ وتـهديدٍ وعلى نفـس الشاكلة والـوتيرة ألن اللوبي
الـصــهـيـوني من يـهــود ومـسـيح مـتــصـهـيـنــون كـان والزال مـؤثـراً جـداً في
ـتـحـدة األمـريـكـيـة  إذن التـطـبـيع مـوجـود في الـنـفوس سـيـاسـة الـواليات ا
الـهـزيـلـة لـدى بـعض الـقـادة األراذل الـذين هم سـبب مـرض األمـة وويالتـها
وتـشرذمـها وذلك لعـدة أسبـاب; ذاتية مـنهـا وأخرى موضـوعيـة . وال يخفى
عـلى اجلمـيع فأن تـسارع عـجلـة التـطبـيع زاد بعـد غيـاب دور العـراق الذي
كـان هو السند والداعم األقوى للقضية الفلسطينية وبإذن الله سيبقى رغم
اجلـراح  وسينهض رغـم الكبوات  وكـذلك ال يأخذنا الـيأس كثيـراً وبعيداً
حـيث الزالت جـذوة رفض الـتـطـبـيـع واخلـنـوع قـائـمـة لـدى غـالـبـيـة األشـقاء
الـعـرب وخــيـر دلـيل عـلى ذلـك مـا قـام به الـنـائـب الـبـحـريـني وحــرقه لـلـعـلم
ـان . ال يـأس وال قــنـوط وال خـنـوع يـدوم  وال اإلسـرائــيـلي حتت قـبــة الـبـر
ـا نحن أصـحاب حق  وإن ضـعف وتـشرذم دائم  ويـبقـى األمل قائـماً طـا

الله سبحانه وتعالى دائماً مع احلق .
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نشور في في اجلـزء االول من مقالنا(ثالثية الذكاء واليقـظة االستراتيجية) ا
بهر في حقل ادارة االعمال يز التطور ا  9/29 عرضنا بشكل 

ـتـخـصص لـغـرض حتـقيق فـهـومه ا واعـتـمادهـا عـلى الـذكـاء االقـتـصـادي 
وهـا في محيط ـيزة التـنافـسيـة الي منظـمة اعـمال وضـمان استـقرارهـا و ا
من الـعـمل وبيـئـة حـركيـة صـعـبة الـسـيـطـرة علـيـهـا اال من خالل رؤى ادارية
يـجب ان يتمـتع بها الـقائـد االداري. ومن ضمن االدوات االستـراتيجـية التي
يـلجا اليها القائد االداري هي اليقظة االستراتيجية والتي تعد أنضج وسيلة
من خالل مـسـايرة الـتـكـنولـوجـيـا الرقـمـية لـرفع تنـافـسـية مـنـظـمات االعـمـال
ـعلومـات بعد أن اصـبحت منظـمات االعمـال ملزمة في ـعاصرة في نسق ا ا
تـعزيز قدرتها التنافسية مع منـظمات االعمال االخرى. ولتحقيق هذا التوجه
ـنـظـمـات مـدعـوة الى وضع الـيـات لـلـيــــقـظـة (تـمـــكـنـهـا من اصـبـحت هـذه ا
ـحـيــطـهـا بـهـــدف اقـتــــنـاص الـفـرص قـبل ـؤشـــرات اخلـاصـة  إسـتـبـاق ا
ناســـب واستقطاب الشركاء واحملافظة ـنافس واالستثمار في الوقـــت ا ا
عليهم من خالل اكتساب تنافسية اكبر وارســاء انظمة لليقظة االستراتيجية
والـذكاء االقتـصادي). تـلعب (الـيقظـة اإلستـراتيجـية)دورا مـتكـامال في نظام
اذ من ــقـال (اجلـزء االول) الـذكــاء االقـتـصــادي الـذي  اسـتــعـراضه في ا
ــعــلـومــات كــمــؤشـرات التــخــاذ الــقـرارات خاللــهــا يــتم(الــقـيــام بــتــرجـمــة ا
ــا يـتـنــاسب وأهـداف مـنــظـمـات ــنـاورات الـتــكـتـيــكـيـة)  اإلســتـراتـيــجـيـة وا
وينظر لليقظة االستراتيجية كونها(عملية إعالمية من خاللها تتمكن االعمـال
عـلنـة عن أحداث حـساسة من ـنظـمة من الـبحث والـكشف ُعن اإلشـارات ا ا
Vigilance  ـومـتـهـا). والـيـقـظـة اإلسـتـراتـيـجـيـة شـأنـهـا الـتـأثـيـر عـلى د

راقبة و التحليل  Strategyهي (نظام يساعد في أخذ القرارات با
ـؤثرات اإلقـتصـادية احلـاضرة و لـلمـحيط الـعلـمي والتـقنـي والتـكنـولوجي وا
سـتـقـبـلـيـة إللـتـقـاط الـتـهـديدات و الـفـرص الـتـطـويـريـة.حـيث تـركـز الـيـقـظة ا
علـومة التي لـها صفـة استراتيـجية أو عـلى القرارات اإلسـتراتيـجية علـى ا
ــهــمــة). كـــمــا يــنـــظــر لــلــيـــقــظــة االســـتــراتــيـــجــيــة انــهـــا(نــوع من أنــواع ا
كـالـيـقـظـة ـعـلـومـاتـيـة الـتي تـشـمل ســلـسـلـة من أنـواع الـيـقـظـات  الــيـقـظـة ا
ويقظة واليقظة التجارية  ؤسساتية واليقظة التنافسية واليقظة ا اإلجتماعية
والـيقـظـة القـانـونيـة والـيقـظة الـتـكنـولـوجيـة) وهـذا التـنـويع هو ولـيد الصـورة
ـعـرفة االداريـة بشـكل مـبهـر واهتـمام الـذكاء االقـتصـادي الـذي دخل حقل ا
ـزايا الـتـنافـسيـة للـمنـظمـة في االقتـصاد استـثنـائي لـضمـان البـقاء وتـنمـية ا
ـعـرفـة. ومن اهم انـواع الـيقـظـات اعاله الـتي يـعـطـيـها اقـتـصـاد ا ـعـاصر  ا
والـيـقـظـة الــذكـاء االقـتـصـادي إهـتـمــامـا خـاصـا هي الـيــقـظـة الـتـكـنـولــوجـيـة
عرفيـة وارتباطهم يزة الـتنافسـية ا الثرهم الواضح في ضـمان ا الـتنافسـية 
عقدة. وفيما يخص ربكة وا في مـستقبل منظمة االعمال ضمن بيئـة العمل ا
عـلومة الـتكنـولوجيـة ومراقبة اليـقظة الـتكنـولوجيـة فانها تـهتم بالـبحث عن( ا
دائمـة للتـغيرات التـكنولـوجية والتـنبؤ بـها والتحـكم فيهـا بطريقـة ذكية قبل
) طـمـعـا في اقتـنـاص الـفرص االبـتـكاريـة الـتي تـضمن وصـولهـا لـلمـنـافـس
زايـا الـتنـافـسيـة لـلمـنـظمـة. اما الـيـقظـة الـتنـافـسيـة فـان مهـمـتهـا تـنحـصر ا
  في االقـتـصـاد واسـتـراتـيـجـيات ـنـافـسـ احلـالـيـ و احملـتـملـ ـعـرفة ا
ـيادين عـملـهم.كمـا تهـتم(بالـتصـنت الدائم لـلتـغيـرات احلاصـلة في جـميع ا
نـظمـة بـرد الفـعل فإنـها قـصد الـتصـرف بشـكل مـسبق. فـعوض أن تـقـوم ا
هـي الـتي تــدفع إلى الـتــغـيــيـر بـحــيث تــكـون طـرفــا فـيه). وتــنـفــرد الـيــقـظـة
نـظمـة كـما تـشيـر بـعض الدراسـات حيث اإلسـتراتـيجـيـة بدور حـيوي فـي ا
ـراقبة وا ـكن تلخـيص دورها في أربـعة وظائف هي (الـتوقع واإلكـتشاف 
وفق ـمارستها  وهو وظائف اسـتراتيجيـة للقيـادة االدارية ملزمة  والـتعلم)
تعددة. والتـوقع هو(توقعات لنشاط اسـتيعابها للذكـاء االقتصادي وروافده ا
او اما اإلكـتـشاف فـهـو اكتـشـاف(منـافـس جـدد أو مـحتـمـل  ( ـنافـسـ ا
ــكن إقــامـة مــعــهم شــراكــة من أجل ــكن شــرائــهــا أو الـتـي  مــنــظــمــات 

التطوير.اما االكتشاف فهو(اكتشاف فرص في السوق).
ـنــتـوجـات في ـراقــبـة في مـراقــبـة (تـطــورات عـرض ا في حـ يــكـون دور ا
الـسوق والـتـطـورات التـكـنـولوجـيـة أو طرق اإلنـتـاج الـتي تمـس أو تسـتـهدف
الـنشـاط واخـيـرا التـعـلم اي تـعلم(خـصـائص األسـواق اجلديـدة  أخـطاء و
نـافـس وضع اسـلـوب جديـد للـتـسيـيـر أو بنـاء نـظرة مـوحدة). ان جنـاح ا
ـعرفـة الرقـمية الي مـنظـمة اعـمال سواء الـيقظـة اإلستـراتيـجية مـنهج ادارة ا
ـزايا بـواسـطـتـهـا تـتـحـقـق ا كـانت تـعـلـيـمـيـة او انـتـاحـيـة او خـدمـيـة وغـيرهـا
ـعلومـات وادماجها ـنظمـة على توفيـر وحتليل ا الـتنافسـية من خالل قدرة ا
بـاألحداث اخلارجية وهي مهارة الـقائد االداري مسلحـا بالذكاء االقتصادي
ـاذا ال يـتـسـلح الـقـادة االداري وادراك مـضـمـونه وتـفـعيل دوره. والـسـؤال 
بـالذكاء االقتصادي مضمونا ومنهجا معاصرا في العمل? وهل يدرك القادة
االداري اهمية الذكاء االقتصادي وفروعه في تعزيز القيمة
نظمات االعمال وضمان مستقبلها في ظل الـتنافسية 

تغيرات? هذه ا
كن اذا مـا تـمرس الـقائـد االداري بالـذكاء اجلـواب 

االقتصادي وتسلح به.
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{ سـتـيبـانـاكرت (أذربـيـجان) (أ ف
ب) - نــزح نـصف سـكــان نـاغـورني
ـــعــارك قــره بـــاغ مـــنــذ انـــدلـــعت ا
الـعـنـيـفة بـ االنـفـصـالـيـ األرمن
نـطقة والـقوات األذربـيجانـية فـي ا
قـبل أكـثر من أسـبـوع وفق مـا أفاد
عـلنة من مسـؤول في اجلمهـورية ا
جـانـب واحـد األربــعــاء. وتــخـوض
بـاكــو ويـريــفـان نـزاعــا مـنــذ عـقـود
نطـقة التي يهيمن للسيـطرة على ا
عـلـيـهـا األرمن والـتي انـفـصـلت عن
بــــاكـــو خـالل حــــرب انــــدلــــعت في
ـاضي وأودت تـسـعــيـنـات الــقـرن ا
بــنــحـو  30 ألف شــخص. وحتـدى
الــطــرفــان الـــدعــوات لــوقف إطالق
الــــنــــار واتـــــهم كل جـــــانب اآلخــــر

ـواجـهات اجلـديـدة التي بـإشـعال ا
بـدأت في  27 أيـلــول وعـدت األشـد
منذ وقف إطالق النار عام  1994 .
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ــســؤول وقــال أرتــاك بــلــغــاريــان ا
ــدنــيـ في ـكــلف مــلف حــقـوق ا ا
أوقات احلـرب في قره بـاغ لفرانس
بـــرس إنه "بـــحــسـب تــقـــديـــراتـــنــا
ـئة من األولـية نـزح نـحو  50في ا
ــئـة من ســكــان قــره بـاغ و 90في ا
الـنـسـاء واألطفـال -- أي مـا يـعادل

نحو  70إلى  75ألف شخص".
وأكد أن السكان الذين نزحوا جراء
الـقتـال توجـهـوا إلى منـاطق أخرى
ـنـطـقـة ذاتـهـا أو إلى أرمـيـنـيا في ا
وغيرها.وحوّل القصف الذي نفّذته

القوات األذربيجانـية ستيباناكرت
ـدينـة الرئـيسـية في قـره باغ إلى ا
مدينـة أشباح ملـيئة بالـذخيرة غير
ــتــفــجّــرة واحلـفــر الــنــاجــمـة عن ا
القذائف.واتّهمت أذربيجان القوات
األرمينية بـقصف أهداف مدينة في
ا في ذلك ثاني أهولـة  نـاطق ا ا
كـبرى مـدن البالد كـنـجه التي تـعد
أكــثــر من  330 ألـف نــســمــة.وقــال
مــتــحــدث بــاسم وزارة اخلــارجــيـة
لــــفـــرانس بـــرس إنه لـم يـــتم بـــعـــد
حتديـد عدد السـكان األذربيـجاني
ـعـارك.وتـأكّد الـذين نـزحـوا جـرّاء ا
مــقــتـل نــحـو  290 شــخــصــا مــنــذ
واجـهات بـينـهم أكثر من اندلـعت ا
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ذاتـه على تـشـكـيـلة احلـكـومـة التي
يـضــعـهـا. وتــشـجّع مـجــمـوعـة من
الشـباب اليـمنيـ سكّان الـعاصمة
صــــنــــعــــاء الــــغــــارقـــــة في ويالت
احلــــروب واالزمـــات عــــلى قـــراءة
ـا الـكـتب في مـكـتـبـات مـتـنـقـلـة 
يــوفّـر لــهم مــتــنــفـســاً بــعــيـداً من
الـنـزاعـات واألوضـاع االقـتـصـادية
الـسـيـئـة.وتــتـمـثل الـفـكـرة في حثّ
اليـمـنـيـ عـلى قـراءة الـكتـب التي
ـكنهـم استعـارتهـا مجـانا ضمن
مـــبــادرة تــعــتـــمــد عــلـى تــبــرّعــات

بسيطة ونادرة.
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ووضـع الــقــائــمـــون عــلى مــبــادرة
"الـــيـــمن تـــقــرأ" خـــمـــســة أكـــشــاك
لــلــمــطــالــعــة في أمــاكن عــامــة في
صـنـعـاء اخلــارجـة مـنـذ  2014عن
ـعــتـرف بـهـا ســيـطـرة احلـكــومـة ا
دولــــيــــا ومن بـــــيــــنــــهــــا مــــركــــز
جتــاري.وتـعــود فــكـرتــهــا إلى عـام
 2013قــــبل ســـنــــة من ســــيـــطـــرة

احلوثي علـى العاصمة ولكن 
وقـفـها بـعدمـا فر الـقائـمون عـليـها
ـديـنـة خـوفـا من احلـرب.لـكن مـن ا
الشـاب فوزي الـغويدي ( 30عاما)
أعــــاد مع أربــــعــــة من أصــــدقــــائه
إطالق الفكرة في  2019وحصلوا
عـلى إذن من الـســلـطـات احلـاكـمـة
في صــنـــعــاء.ويـــصف الـــغــويــدي

الفكرة بأنها "شمعة في الظالم".
وقـال لــوكـالــة فـرانس بــرس "عـنـد
تـــوزيـع أكـــشـــاك الـــكــــتب جنـــعل
الـناس تـشعـر أنّ احليـاة مسـتمرة
في الـيـمن".ويـشـهـد الـبـلـد الـفـقـيـر
مـنـذ أكـثـر من ست سـنـوات حـربـاً
ـــدعـــومــ من بــ احلـــوثـــيــ ا
ـوالـية حلـكـومة إيـران والـقوات ا
ـــعــتـــرف به عـــبــد ربه الــرئـــيس ا
منصور هـادي. وتصاعدت احلرب
مـع تـــــدخـل حتــــــالف بــــــقــــــيـــــادة
الــســعــوديــة لــدعم احلــكــومــة في
آذار/مارس .2015وأسـفـر الـنزاع
عن مقتل عـشرات آالف األشخاص

دني بينما غرقت غالبيتهم من ا
الـــبالد وخـــصــوصـــا الـــعــاصـــمــة
صــنــعـــاء في أزمــات اقـــتــصــاديــة
وصحـية وتـعـليـمـية مـتـتالـية.وفي
ـثــابـة الــســابق كـانـت صـنــعــاء 
ـركـز الـثـقــافي لـلـيـمن أفـقـر دول ا
شـــبه اجلـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة وقــد
ـــــــدارســــــــهـــــــا اشــــــــتـــــــهــــــــرت 
وعـلمـائهـا.وبحـسب الشـاب محـمد
مــهــدي ( 32عــامــا) فــإن "رائــحــة
البـارود تـعم أرجاء الـوطن وتأتي
هذه األكـشـاك لـتـعيـد لـنـا احلـياة"
مـشـيرا إلـى أن الفـكـرة "جمـيـلة في
بالد لم تـــعـــد الــقـــراءة فـــيـــهــا من
واطن".ويـضيـف مهدي أولويـات ا
أن "الـــصــدفــة" قــادتـه إلى أكــشــاك
الكتب وبدأ باستعارتها وإعادتها
بعـد االنتـهاء من قراءتـها.وتـمكنت
اجلـمعـيـة من تـأمـ نـحـو خـمـسة
آالف كــتـاب وتــتـطــلع إلى تـوفــيـر
عـــشـــرة أكــشـــاك في الـــعـــاصـــمــة
بـحـسب الـغـويـدي الـذي يـشـير مع

واحلــــالــــة االقــــتـــصــــاديــــة الــــتي
تـعــيـشـهــا".وتـابع "نــراهن عـلى أن
الـقرأءة هي لـلـتنـفس للـخروج من
واطن" من احلـالة التـي يعيـشهـا ا
حــرب وغــيــرهـا.وغــالــبــا مــا تـأتي
الطالـبة اجلامعـية فاطمـة الكثيري
( 24عــامـا) الســتـعــارة الــكـتب من
األكــشــاك.وتــقـول الــكــثــيــري الـتي
تــــــــدرس مـــــــادة اإلعـالم أن هـــــــذه
"واحـــدة من أهم الـــتـــجــارب خالل
الـــســنـــة األخــيـــرة" مــعـــتــبــرة ان
االكـشـاك "تـوفّـر كـتـبـا من الـصـعب
ــكــتــبـات احلــصـول عــلــيــهــا في ا
بــســبب عـدم وجــودهــا أو ارتــفـاع
أســعـــارهــا".وتـــرى الــكـــثــيــري أنّ
خـزانات الـقـراءة "تعـطي الـشخص
إحـسـاسـا بأنـه موجـود في مـكـتبه
اخلـاصـة وآلـيـة االسعـتـعـارة غـير
مـعـقـدة" مـشـددة عـلى أن "الـقـرأءة
تــســاعـد الــشـخص عــلى تــصـفــيـة
ذهــنه و تــوســيع مــداركه" في زمن

احلرب.

ــهـمـة لــيـست ســهـلـة ذلك إلى أن ا
بـسـبـب صـعـوبـة جـمـع الـتـبـرعـات
ــعــيــشــيـة خــاصــة مع الــظــروف ا
ـــــر بـــــهــــا الـــــصـــــعــــبـــــة الـــــتي 
اليمن.وتـزايدت معدّالت الـفقير في
صــنــعــاء فـي الــســنــوات األخــيـرة
بــسـبب احلـرب مــا ضـاعف أعـداد
تـسولـ والعـائالت غيـر القادرة ا
عـلى الـعـيش من دون مـسـاعدة من
ـــنــظــمــات.كــذلك وضــعت إحــدى ا
ــــدارس خـــارج احلــــرب مــــئــــات ا
اخلدمـة وأبقت ماليـ االطفال من
دون تــعـلــيم.ويــقــول الـغــويـدي إنّ
ـعـوق األســاسي الـذي واجــهـنـا "ا
وهـو الـدعـم. أينـمـا تـذهب وتـطـلب
الـدعم لـلـكــتب يـقـول لك الـنـاس إن
دعم اإلغاثة افضل مـن دعم الثقافة
ألن البالد تواجه مجاعة".وتتجنب
اجلــمـعـيــة قـبـول الــكـتب الــديـنـيـة
والـكــتب الـســيـاســيـة ألنــهـا وفــقـا
ــشـاكل في ظل لـلــغـويـدي "تــثـيـر ا
احلـــرب الـــتي تـــشـــهـــدهـــا الـــبالد
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دراجة نارية لدى
مرورها من أمام
الفتة كتب عليها
من قلبي سالم
لبيروت في
العاصمة اللبنانية 

مايك بنس  كاماال هاريس 
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حتـلــيل صـور الـضـحــايـا  الـتي تـدل
عــلى ان بـــعض هـــذه الــقـــنــابل ذات
اســتـخــدامــات عــســكــريــة و لـيــست
مــدنـيـة و  اطالقــهـا  من مــسـافـات
قــريــبــة عــلى الــرأس او اجلــسـد . و
ـــنــظـــمــة ايــضـــا الى عــدم اشــارت ا
ن تسبب في قتلهم. وجود محاسبة 
ـتـظـاهرين ومن اجلـديـر بـالذكـر ان ا
الـــعـــزل قـــد ادركـــوا مـــخـــاطـــرهـــا و
ابـتكـروا آليـات بدائـية لـلتـصدي لـها
وأقاموا معارض في سـاحة التحرير
ــقــذوفــات بل و لـلــمــئــات مـن هـذه ا
اكـتسب بـعـضهم مـهـارات في كـيفـية
الـتـقـاطـهـا والـتـعـامل مـعـهـا وتـقـد

ن تعرض لها . اسعافات أولية 
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على الرغم من كل األدعاءات  من قبل
صنـعة واحلكومات التي الشركات ا
اسـتــخــدمت هـذه األســلــحـة فــهــنـاك
تــبـعــات صــحـيــة وبــيـئــيــة خـطــيـرة
بعـضـها قـصيـر االمد واخـرى بعـيدة
بل وهـنـاك جــوانب لم تـبـحث بـشـكل
جيد  بسبب حساسية استخداماتها

علومات . وسرية ا
ـبـاشـر خـاصـة في ويـأتي الــتـاثـيـر ا
حـالـة اسـتـخـدام الـرذاذ ألن الـنـتـائج
ـرضـيـة تـعتـمـد عـلى درجـة  تـركـيز ا
ادة الكيمياويـة ومدة التعرض لها ا
وتــــؤدي الى دمـــــار جــــدار اخلاليــــا
ــصـابــة تــهــيج اجلــلــد واألغــشــيـة ا
الداخـلية  ,وهنا اود ان أخلص اهم

االسنتاجات على الشكل التالي :
1- التـأثيـرعلى الـع  حـيث  يشـعر
ــصـاب بــانـسـكــاب شـديـد لــلـدمـوع ا
وسـرعـة الـتـرمش والـتـهـاب األجـفان
الداخلي  والشعور باحلرقة والتورم
 واأللم  كــــمــــا يــــزيـــد مـن الـــضــــغط
ن لـديـهم الـداخـلـي لـلـعـ خـاصـة 

اء األسود. اعراض مرض ا
2- الـتـأثـيـر عـلى اجلـهـاز الـتـنـفـسي
حـــيث يــؤدي الى  تــهــيج والــتــهــاب
األغشـية الداخـلية لـلجـهاز التـنفسي
العلوي  ومن اعراضه الـسريرية هو
انسداد األنـف و الرشح الشـديد وقد
تــؤدي ايـضـاً الى الــتـهـاب الــبـلـعـوم
واحلــنــجــرة واألحـــبــال الــصــوتــيــة
والقـصبة الـهوائيـة ترافقـها اعراض
من الـسعـال الـشديـد وكمـيـات كبـيرة
ـن لـــديـــهم من الــــبـــلـــغـم خـــاصـــة 
أمراض تنفسـية كالربو. وفي حاالت
الــتـعـرض الــشـديـد تــؤدي الى حـالـة
الزمة ضيق حادة وشديدة تـسمى 
التنفس احلاد ومن اعـراضها شعور
بـالـضـغط عـلى الـصـدرو بـاألخـتـنـاق
احلـاد. وهـنـاك تـقـاريـر طـبـيـة تـشـيـر
الى استمـرار األعراض لعـدة اشهر .
وفي حالة التعرض الشديد قد تؤدي
الى استـقسـاء الرئـة و التي  تـتطلب
الى دخـول ردهة األنـعـاش السـريري
ـرضية ايـضاً على وتتأثـر تبعـاتها ا
درجـة احلـرارة و الـرطـوبة فـي اجلو
ويــزداد الــتــأثـر عــلى األطــفــال  حلـد
 20مـرة اكـثـر من الـبـالـغـ  وايـضاً

اللذين لديهم امراض القلب . 
3- تــأثـيــرات مــرضــيــة  نــاجتــة عن
ــادة الــكــيــمــيــاويـة الــتـعــرض الى ا
ـــــســـــتــــخـــــدمــــة إلذابـــــة  سي إس ا
وحتـويــلـة الى رذاذ والـتـي  تـتـحـول
في اجلـسم الـى مـركب اول أوكـسـيـد
الـكـاربــون الـسـام جـدا النه يـقـلل من
قـدرة الــدم عـلى نـقـل األكـسـجـ الى
خاليا اجلسـم  مؤديا  الى األخـتناق
واإلغـمـاء والـغـيـبـوبـة وهـنـاك ايـضا
اثار خطـيرة  للهـايدروج سـيانايد
ـارس تأثـيـراً سـميـاً مـبـاشراً الـذي 
عـلـى خاليـا الـدمــاغ. وقـد يـؤدي الى
تـوقف الـتنـفس  وفي الـتـجـارب على
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ــتـحـدة بـدراسـة 5- ان تـقـوم األ ا
الــسي أس  كــأحـد أشــكــال  الـسالح
الـــكــيـــمــيـــاوي وتــقــيـــيم مـــخــاطــره
وأضــراره عـــلى الــبـــشــر والــبـــيــئــة
ووضع الئــحـــة تــنـــظم اســتـــخــدامه
وحتـر ما اليـنـسجم  وحـمـاية حق
تـظـاهرين فـي احليـاة  . و نرى ان ا
بـادرة بيد جـمعـية حقـوق اإلنسان ا
الـعـراقـيـة واألوروبـيـة لـتـقـد طـلـباً
ــتــحــدة لــعــقــد رســمــيــا الى األ ا
جـــلـــســـة خـــاصـــة حـــول مـــوضـــوع
ـسـيل لـلـدمـوع و اسـتـخــدام الـغـاز ا
ـكـافـحة الـقـنـابل الـدخانـيـة كـسالح 

"الشغب ". 
6- جــرد وتـــدقــيـق مــا مـــوجــود في
ترسـانة القـوى األمنـية العـراقية من
أنــواع واشـكــال وحــجــوم الــقــنــابل
ــسـيـلــة لـلـدمـوع   من الــدخـانـيـة وا
حـــيث أنـــواعـــهـــا ومـــحــتـــويـــاتـــهــا
الكـيمـياويـة ومدى سـميـتهـا وتاريخ
نهـايـة صالحيـاتهـا وانسـجامـها مع
ــعـايــيــر الــدولــيـة وايــضــاً الــيـات ا
ـــســــتـــخـــدمـــة ومـــصـــادر األطالق ا

تصنيعها.
7- مـــراجـــعــة و تـــدقـــيق الـــبـــرامج
الـتــدريــبـيــة  الــعـراقــيـة مـن نـاحــيـة
دوريــتـــهــا و مـــدى انــطـــبــاقـــهــا مع
ــعــايـــيــر الــدولـــيــة حــول اجلــودة ا
كلفة والنوعية للقيادات وللمراتب ا
بـاسـتـخـدام هـذه األسـلـحـة  من اجل
ـــــهــــني رفـع  مــــســــتـــــوى الــــوعي ا
ـهــارات و مـخـاطـر بــالـسـيــاقـات و ا
استخـدامها  بـشكل غيـر مسؤول او
بــقـصـد جـرمي  او مـخــالـفـة  قـواعـد
ا يضـمن انسجـامها مع األشتبـاك 
الـــدســـتــور  الـــعـــراقي والـــقـــوانــ
واألعراف الدوليـة الذي يضمن  حق
ـواطن في احلـياة الـتظـاهـر  وحق ا
والــتـــوقف عن اســتـــخــدامـــهــا ضــد
ـتــظـاهــرين حـتى تــعـد لــلـقــيـادات ا
راتب بـرامج تـدريبـية  بـالتـعاون وا
ية ذات اخلبرة ؤسسات  العـا مع ا
هنية . وتـكون مهمة اسـتخدامها وا
مـحــصـورة بـفـريق مــتـخـصص فـقط
ـنع استـخـدامهـا من قـبل غـيرهم و
والــذي يـجب ان يـخــضع لـعــقـوبـات

حسب القانون. 
8- تــقــد من ثــبت اسـتــخــدام هـذا
ــتــظـــاهــرين بــشــكل الــسالح ضــد ا
ـــا يــؤدي الـى الـــوفــاة او جـــرمـي 
أضرار جسيمة الى القضاء العراقي

للمحاسبة. 
9- تـــوفــيـــر اخلــدمـــات الـــصــحـــيــة
ــيـدانـيــة الـسـريــعـة من قـبل وزارة ا
الــصـــحـــة و الـــبـــيـــئـــة الـــعـــراقـــيــة
وبـالتـنـسيق مع اخلـدمـات الصـحـية
شـاركـة لـضمـان صـحة الـتـطوعـيـة ا
تظاهـرين والقوى األمنية وسالمة ا
وضــمـان حـمــايـتـهـم من األعـتـداءات

فرط. نتيجة العنف ا
10- ان تــقـوم مــنــظــمــات اجملــتــمع
ـــدني ومـــنــهـــا نـــقــابـــة احملـــامــ ا
الــعــراقــيـــ ورابــطــة احلــقــوقــيــ
العـراقي   في تـبني حـاالت الضرر
الــصــحـي والــتــعــوق لـــلــمــواطــنــ
الـــعـــراقـــيـــ وتـــقـــــــــــد دعـــاوي
قـضــائـيــة ومـتــابـعــتـهــا في احملـاكم

العراقية. 
11- تـــقـــيـــيم ومـــعـــاجلـــة األضــرار
ـاء والتـربة الـبيـئيـة عـلى الهـواء وا
والــنـبـاتــات واحلـيـوانــات والـتـنـوع
الــبــيــولــوجـي بــســبب األســتــخــدام
الــكــثـيـف والــواسع لــهــذه الـقــنــابل
ـــنــاطق الــســكــنــيــة وايــضــاً عــلى ا
الـقـريـبـة وهـو مـوضـوع بـحـثي مـهم
ـكـن ان تـقـــــــــــوم به احــد كـلـيـات
او أقــســام الــبــيـئــة فـي اجلــامــعـات
الــعــراقــيــة وســتــــــــــقــوم جــمــعــيـة
البـيــــــــئـة والصـحة الـعـــــــــــراقـية
ــتـحــدة  بــتـــــــــقـد ــمـلــكــة ا في ا
الـدعم واألسنـاد الـعلـمي والـتنـسيق
حـــول رسـم اخلــــطـــة الــــبــــحــــثــــيـــة

ومخرجاتها.
  

 { جمـعيـة البـيئـة والصـحة الـعراقـية في
تحـدة هي منـظمـة مجـتمع مدني مـلكـة ا ا
ـية وعـلمـية ,مـستـقلـة و ليس مهـنيـة أكاد
لهـا ارتـبـاط بـأي جـهـة او حـزب سـياسي
ــتــحــدة و تـهــتم ــمــلــكــة ا مــســجـلــة في ا
بــقـضــايـا الــبـيــئـة و الــصـحـة فـي الـعـراق

حفاظاً على الشعب العراقي.

ـصـادر يرجى { للـحـصول عـلئ قـائـمة ا
األتـــصــال بــنـــا و طــلــبـــهــا عــبـــر الــبــريــد
 Email: االلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتــــــــــــــــــرونـي:  
info@iraqienvironmenthealt
hsociety.org 

{ رئيسة و مؤسسة جمعية البيئة
تحدة  ملكة ا والصحة العراقية في ا

28 طــفـال. كــمــا و  تــوصل الى ان
ادة الكيمياويـة تتحلل و تتفاعل ا
بـــســــرعـــة  مع ســــوائل  اجلـــســـد
وبالزمـا البـروتـيـنـات  واقل حتلال
اء   ولها نواجت اخطرها هو في ا
hydro-  هايـدروجـ السـاينـايد 
gen cyanide (HCN) والــــــذي
هــو اكـــثــر ســـمــيـــة من نـــتــاجــات
الـتمـثـيل العـضـوي الى السي إس

األخرى.
كـمـا ونــشـرت مـنـظـمـة األطـبـاء من
ــيــة اجل حــقــوق اإلنــســان  الــعــا
تـــقـــريـــرا خــاصـــا حـــول  تـــأثـــيــر
األســتــخـدام الــعــشـوائي  لــقــنـابل
ـسـيل لـلــدمـوع في كـوريـا الـغــاز ا
اجلــنـوبـيــة قـبل ثالثــ سـنـة ضـد
ـــتـــظــاهـــرين  ولـــكـن  قــبـل عــدة ا
ســنــوات قــدمت   تــقــريــرا جــديـدا
كــتـــبه الـــدكــتــور مـــايــكل هـــســلــر
األســتــاذ في الــطب الــبـاطــني  في
مـــشـــيـــجـــان  الـــذي قـــام بـــزيـــارة
مـــيـــدانـــيـــة الى تـــركـــيـــا  لــبـــحث
ــفــرط وغـاز اســتــخــدام  الـعــنف ا
ــتــظـاهــرين  في األعــصــاب عـلى ا
إســطــنــبــول و انـقــرة   في مــايس
ـقـذوفـات بـشـكل 2013 و اطالق ا
مـــــبــــــاشـــــر و عــــــشـــــوائـي عـــــلى
تـظاهـرين عن قرب و في مـناطق ا
ضـــــيــــقــــة  والــــتي قــــدر عــــددهــــا
130000 إطالقـه اضــــــــافــــــــة الى
ـــــطـــــاطـي و احلي الـــــرصــــــاص ا
ـمـزوجة بـالسي ـياه ا وخراطـيم ا
إس و كــانت نــتـــيــجــتــهــا  8000
جـريح   بـعـضـها نـتـيـجـة اخـتراق
األطالقـــــات الـــــرأس او اجلـــــســــد
اضــافــة الى األضــرار الـــنــفــســيــة
.وكانـت هنـاك ايـضا دراسـة  حول
استـخدام الغـازات في التـظاهرات
الــتي عــمت الــبـحــرين  في شــبـاط
ــعــاقــبــة احملــتــجــ عــبـر  2011
استخدامها كسالح ضدهم وأيضا
ـنـظـمـة تــاثـيـرات صـحـيـة وثــقت ا
ـاثـلـة  جـسديـة و نـفـسـيـة . كـما
وقدم  األستاذ  األيطالي  موسيمو
زوكــيـتي بــحـثــا في مـؤتــمـر دولي
ــسـيل حــول   اسـتــخـدام الــغـاز  ا
للدموع من قـبل الشرطة األيـطالية
فـي  مــديــنــة فــال دي ســوســا  في
2011 و جــــــنـــــوا في 2001 وثق
فيها التاثيرات السمية لغاز السي
إس  وهـــو من الـــذين اكـــدوا عــلى
ـواد احــتــمــاالت ان  تـكــون هــذه ا
الكيمـياوية  مسرطـنة و تؤثر على
اجلــيــنــات الــبـشــريــة.  وتــخــضع
تـقدمـة التي تراعي جمـيع الدول ا
مــســؤلـــيــاتــهــا  الـــدســتــوريــة في
مــراعـــاة حــمــايـــة حق الــتـــظــاهــر
ـكــلـفـ الـســلـمي  مــنـتـســبـيــهـا ا
ـهــمــة تـفــريق الــتــظــاهـرات الى
تدريـب شامل ألكـتـساب مـهارات و
معرفـة السيـاقات  في استـخدامها
ـا يـقــلل من اخلـسـائـر الـبـشـريـة
وزيـادة وعــيـهم خلـطــورتـهـا  عـلى
الـبـشر  نـتـيـجة  سـوء األسـتـخدام
والـذي قــد يـؤدي  الى حــاالت قـتل
بشعة كـما حدث في العـراق عندما
استقرت اخلراطيش في اجلمجمة
او الـــرقـــبــــة. ويـــشـــيـــر اخلـــبـــراء
األمـــنـــيـــ اال ان حــدوث ذلـك هــو
نتيـجة اطالقها افـقيا و تصـويبها
ــواطـــنـــ ألن احلـــشــوة عــلـى   ا
الـدافـعـة  جتـعل اخلـرطـوشة الـتي
تــتــمـيــز بــرأس مـكــور من الــفـوالذ
الـــســـمـــيك قـــادرة عـــلـى اخـــتــراق
اجلمـجمة  واجلـسد أشبـة بعمـلية
الـقـنص   كـمـا ان هـنـاك سـيـاقـات
ـستـخـدمة أيـضا حـول األسـلحـة ا
فـي  اطالقــهــا خـــاصــة في الــنــوع
الــذي يــقــذف من الــبـنــادق فــسـوء
األســتـخـدام يــؤدي الى حتـويــلـهـا
الى سالح قاتـل قنـاص  كمـا حدث
في الــعـراق  مـنـذ بــدء األنـتـفـاضـة
الـــتـــشـــريـــنـــيـــة في 2019 حـــيث
جتـــــاوزت أعـــــداد الـــــضـــــحـــــايــــا
والشـهـداء أي استـــــــخـدام سابق

نطقة او العالم .  لها في ا
وقد تناولت مـنظمة العـفو الدولية
و مـنـظمـة مـراقـبـة الـشرق األوسط
األمريكية في بياناتها  األستخدام
الواسع لهذا الـسالح وبشكل قاتل
فـي الــــــعـــــــراق مـــــــنــــــذ بـــــــدايــــــة
األحــتـــجــاجــات في تــشــرين األول
2019- فـفي بيـان  مـنظـمـة العـفو
الدولـيـة  الـصادر في 31- تشرين
األول  2019 اشــارت الـى نــوعــ
من األطالقات  غير معـروفة سابقا
ـــتـــظــاهـــرين اســـتــخـــدمت ضـــد ا
بــــاألعـــــتـــــمــــاد عـــــلى شـــــهــــادات

ومــشــاهـــدات عــيــانـــيــة   كــمــا 

األفضـل بدلًـا من إطالق  الـرصاص
ـتظاهرين. طاطي على ا احلي او ا
ـسـتـخـدمـة في وتـصـنـع الـقـنـابل  ا
الـــعــديــد من الــبــلــدان ولألطالقــات
فترة محددة  لألستخدام  عادة بعد
خــمــســة ســنــوات من صــنــاعــتــهــا
نع والـتي يـتم بـعـدهـا اتالفـهـا  و

اســتــخــدامــهــا مــيــدانــيــاً.  وقـد 
اكــتــشــاف  اول مـــادة كــيــمــيــاويــة
استخدمت  لتصـنيع  هذه األسلحة
 في امــريــكــا عـام  1928 و طـورت
فـي بـــــــــريـــــــــطــــــــــانـــــــــيــــــــــا  وهي
الـكلـوروبـنـزالدين مـالـونونـيـتريل (
o-chlorobenzylidene malo-
nonitrile) وسـمـيت بـاسم  الـسي
إس CS لــتــعـكـس احلـروف األولى
ــــصــــنــــعــــيــــهــــا وهم اثــــنــــ من
الـكـيـمـيائـيـ االمـريـكـان و هـما بن
كـــورســون و روجــر ســـتــوتــون . و
يـبلغ وزنـهـا اجلـزيئي 188.6 وهي
عـلى شــكل مــادة بــلــوريـة بــيــضـاء
ـادة صــلــبــة ويـتم وبــســبب كــون ا
تــذويـبـهـا ورمـيـهــا  بـعـد حـلـهـا في
MC مذيب كيمـياوي  عضوي مثل
ــيــثــيــلــ ــادة ا وهــو مــخــتــصــر 

methylene chloride  كـلــورايـد
ويـــطــلق  عـــلى شــكـل رذاذ  شــديــد
الـتـطـاير يـنـشـر بـلـورات السي اس
في اجلو على شكل  دقـائق صغيرة
جـدا و يــعــتـمــد مــدى اسـتــمــراريـة
تــواجــدهـا في الــبــشـر عــلى  درجـة
احلـمـوضـة  الـداخـلـيـة في الـعـضـو
من  4او اقل  و الــذي هــو مــوجـود
في احلــــويــــصـالت الــــرئــــويــــة في
األنـسـان.  وفي حـالـة حتـلـله يـكـون
CN, C2H2, HCl,  الــــــــنـــــــاجت
.NOx, CO, COCl2, N2O
ومـع الــــتـــطــــور الـــتــــكــــنـــولــــوجي
والكـيمـياوي ,هنـاك اليـوم اكثر من
خمـسـة عشـر  صـنفـا من األطالقات
ـواد الــكـيـمــيـاويـة حــسب تـنــوع  ا
فـيـهـا ودرجـات تـركـزهـا و األضـرار
الصحية النـاجتة عنها ولكن مازال
الــسـي إس أكــثـــرهــا اســـتــخـــدامــا
واد وتصنيعا. وقد خضعت هذه  ا
الـكيـمـيـاوية الى بـحـوث علـمـية في
األربعينات واخلمسينات من القرن
ـاضي إال و لكـن  لم جتد طـريـقـها ا
للنشر وأيضاً لم تـعكس انسجامها
مـع ا لـضــوابط احلــديــثـة لــضــمـان
نوعـية البـحوث و مـخرجـاتها ومن
ضـمنـها الـتجـارب عـلى احليـوانات
كالفئران والـكالب والقطط والقرود
وأيضا على البشـر اللذين تعرضوا

لها . 
وفي عام 1997 وقعت معظم الدول
عــلــى مــعـــاهــدة حـــظــر األســـلــحــة
الــكـيـمــيـاويـة  في احلــروب ومـنـهـا
السي إس  خشية من ردود فعل في
حــالــة اســتــعـــمــاله  تــؤدي إلطالق
غـازات كيـمـياويـة سـامة   والـعراق
ــوقـعـ عـلـيـهـا  اال ان هـو  احـد ا
اســــتـــخـــدامه داخـــلــــيـــا لـــتـــفـــريق
ه ــــتــــظــــاهـــريـن  لم يــــتم حتــــر ا
راقـبة اواالتفـاق عـلى نظـام دولي  
اســتـــخــدامـه  ضــد  الـــتــجـــمــعــات
الــبـشـريـة كــمـا في حـالــة األسـلـحـة
الكـيميـاوية واجلرثـومية والـنووية
والـــذي شــــجع  الـــســــلـــطـــات  الى
استخدامه ضد شعـوبها وتطلق يد
تظاهرين القوات األمنية لترويع  ا
عـبــر الـقـصف الـعــشـوائي  وايـضـاً

بسبب  سهولة استيرادها.
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قام األسـتاذ الـدكتـور  هيـنريش في
عام 1993 و هو من  الكلية الطبية
ــانــيـا في جــامــعــة هــانــوفـر  مـن ا
ـتخـصص بعـلم  تـأثيـر السـموم وا
بــإعـــداد دراســـة حــول اســـتـــخــدام
القوات الفيدرالـية األمريكية ل سي
أس  في حــصـار ومــداهـمـة مــجـمع
سكـني في  واكـو قـرب من تكـساس
ـغـادرة  في -1-9 إلجـبـارهـم عـلى ا
1993 و عــــلى شــــكل مــــقــــذوفـــات
وحيـث قتل 75 شـخصـا من بـيـنهم

ـــوت احلــــيـــوانــــات كــــان خـــطــــر ا
مـــضـــاعــــفًـــا اذا  كـــان هـــنـــاك  اول
أوكـسيـد الـكاربـون والـسايـنـايد في

الدم. 
4- امــا األعـــراض اجلــلـــديـــة فــهي
شعور بلسعات في اجللد وباحلرقة
ـواد لــفـتــرة قـصـيــرة ولـكن بــقـاء  ا
البس الكيـمياوية الـسامة عـالقة با
يطيل امد الشعور بهذه األعراض و
يـؤدي الى حــروق فـعالً. وقـد يـؤدي
ايـضـاً  الى أضـرار دائـمـيـة نـتـيـجـة
احلــروق اجلــلــديـة  بــســبب تــفـاعل
ادة  الكيـمياوية مع رطـوبة اجللد ا
بــــســـبـب  الـــتــــعـــرق او في حــــالـــة
ــواد الــكـــيــمــيــاويــة الى تــعــرض ا

الشمس الشديدة . 
5- امـا اعــراض اجلـهـاز الــهـضـمي
فهي  نتيجة تلوث الطعام و الشرب
 وتـــــؤدي الى  ســـــيالن الــــلـــــعــــاب
سـتمر الـتقيئ والـغثيـان  وفقدان ا
الــشــهـيــة واألسـهــال  وأالم مـعــويـة
ومـن األعــراض األكــثـــر خــطــراً هــو

التهاب الكبد احلاد.
6- ولـكن أهم مـاجـاء في الـدراسات
احلديثة ان هذه الغازات السامة قد
تـــكـــون مـــحـــفــــزة لـــلـــســـرطـــانـــات
والـتـغـيـيـرات اجلـيـنـيـة. وقـد تـؤدي
أيضاً الى األجهاض لدى احلوامل.
واد الـكيـميـاوية 7- ويزيـد تـأئيـر ا
ـسـيـلـة لـلدمـوع سي إس لـلـقـنـابل ا
والـــقــنـــابل الـــدخـــانــيـــة في حـــالــة
اســتــنـشــاقــهــا من قــبـل األطــفـال و
صــغــار الــعــمــر بــنــسـبــة اكــبــر من

. البالغ
8- امـا عـلى صـعـيـد البـيـئـة فـتـترك
ركبـات الكيمـياوية والغازات هذه ا
الــســامــة   الــنــاجتــة عن انــشــطــار
ـقــذوفـات اثـار بـيــئـيـة  تـؤدي الى ا
ــيــته ظــهـور أعــراض خــطــيــرة و
تـــصـــيـب الـــتـــنـــوع األحــــيـــائي في
نـاطق احلـضريـة وتشـمل الطـيور ا
كــاحلــمـام والــعــصــافــيــر وغــيــرهـا
والـــقــطـط والـــكالب واحلـــيـــوانــات
ـــدن األخــــرى الــــتي تــــعــــيش فـي ا
الـعـراقـيـة. وهـنـاك نـقص شـديـد في
دراسـة الــتـأثــيــرات الـبــيــئـيــة عـلى
الـتـنـوع األحـيـائي والـنـبـاتي وعـلى
ياه التربـة وخاصـة على الهـواء وا
وايضاً تأثيراته الـطويلة األمد على
واطن العراقي. كما يجب البيئة وا
ان ال نـقـلل من أثـارة الـسـلـبـيـة على
األبــنـيـة ومـجـمل الـبــيـئـة الـعـراقـيـة
بـشـكل عـام والـتي لم تـتم دراسـتـهـا

وتدقيقها حلد األن.
تظاهرين في وقد تقدم العديد من ا
ـدن االيــطـالـيـة حـيث جـنـوا ,أحـد ا
استـخدمت هـذه الغازات في 2011
بـــدعـــاوي قـــضـــائــــيـــة في احملـــاكم
ضـاعـفـات  مـزمـنة في ألصـابـتـهم 
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ـقــتــرحــات الى أقـدم هــنــا بــعـض ا
احلــكــومــة الــعــراقــيــة ومــنــظــمـات
ــــدني والــــدولي حـــول اجملـــتــــمع ا
استخدام هذا النوع من السالح في
الـــعـــراق والـــتـــقـــلـــيل مـن اضــراره

البشرية والبيئية:
1- تـطويـر اسالـيب حـديثـة سـلمـية
ـتـظــاهـريــ واحلـفـاض حلــمـايــة ا
ـــواطـــنــ والـــقــوات عــلى ارواح ا
األمـنيـة العـراقـية كـبـديل ألستـخدام
ـسـيلـة لـلـدموع والـقـنابل الـقـنابل ا
الــدخــانــيــة والــصــوتــيــة والــعــتـاد
ــــطــــاطـي وتــــقــــد من يــــخــــالف ا
الــتـعـلـيـمـات الـى الـقـضـاء الـعـراقي

العادل . 
2- الـقـيـام بـدراسـة بـحـثـيـة  طـبـيـة
وبيـئيـة حول تـبعـات استـخدام هذا
الــسالح وتـــأثــيـــره عــلى الـــصــحــة
الـــعــامـــة والـــبــيـــئــيـــة احلــضـــريــة
وبالتنسيق مع احد الكليات الطبية
في العراق  والذي سيكون له صدى
ـي بـسـبب نـدرة الــبـحـوث حـول عـا
ـوضوع  ,كمـا ويـسر جـمعـية هذا ا
الــبــيــئــة والــصــحــة الـعــراقــيــة في
تحدة  ان تتعاون علميا و ملكة ا ا
ـعـطـيات تـدعم هـذا الـبـحث بـأخـر ا

ية. العلمية واألكاد
3- نشر نتائج التحقيق الذي قامت
بـهـا اجلـهـات اخملـتـصـة في الـعراق
حول استخـدام مقذوفات السي إس
 والقنابل الدخانية في العراق  منذ
تشرين األول 2019 وبشـكل شفاف
ــــتــــظـــاهــــرين ــــشــــاركــــة من  ا و
دني السلمي ومنظمات اجملتمع ا

العراقية والدولية .  
ـرضية نتيجة 4- متابعة احلاالت ا
ـسيـلة لـلدموع استـخدام الـغازات ا
في الــعــراق من قـــبل جلــان طــبــيــة

متخصصة.
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يـثـيـراسـتـخـدام الـقـنـابل الـدخـانـية
سيلة للدموع في ضمن سياقات وا
مـايـطـلق عـليه مـكـافـحـة " الـشغب "
قــلـقــاً شــعـبــيــا  ورسـمــيــا عـراقــيـاً
ـئات يـاً نـتيـجـة  استـشـهاد  ا وعـا
من الـشـبـاب من الـضـحـايـا واألالف
ـعـوقـ  في بـغداد من اجلـرحى وا
ـــدن الــــعـــراقـــيــــة األخـــرى وهم وا
يـطــالــبـون بــحــقـوقــهم أإلنــسـانــيـة
ـشروعـة في تـوفيـر  اخلـدمات من ا
هـــواء نــقي ومــاء  صــالح لــلــشــرب
وكـهـربـاء وتـعـلـيم وصـحـة  وفرص
عمل الئقـة ووطناً يوفـر لهم العيش
الـكــر و من اجل بــيــئــة نـظــيــفـة.
ولـــوحـــظت ســـحـــابـــات الـــســـمــوم
الـكـثـيـفـة الـتي انـتـشـرت في سـاحة
الـتـحــريـر واحملــافـظــات الـعــراقـيـة
األخــرى والـتي جــعـلت مـن الـعـراق
حــسب بــعض الـتــقـاريــر اكـبــر بـلـد
عربي استخـدم  فيه اطالقات قنابل
سـيل لـلـدمـوع كـسالح ضد الـغـاز ا
تظاهرين  ,األمر الذي يتطلب من ا
اخملتـص تـقد دراسـات وتقـارير
مـوضـوعـيـة وعلـمـيـة رصـيـنـة حول
هـــذا الـــسالح  واســــتـــخـــدامـــاته ,
خاصتـاً وان األستنتـاجات العـلمية
هـنيـة ان توفـرت فهي سـتسـاعد وا
األجـهـزة األمـنـيـة الـعـراقـيـة نـظـريـاً
وعلـمياً لـتصحـيح مسـار سياقـاتها
اضافـتاً في األسـتخـدام والـتدريب ,
الى تـعــزيـز الــثــقـة بــ احملـتــجـ
الشباب والدولة وتدعم هيبتها. 

وتــعـــتــبـــر  اجلــهـــات األمــنـــيــة في
الـعـديـد من بـلـدان  الـشـرق األوسط
مــثل تـــركــيـــا والــبــحـــرين ومــصــر
واألراضـي احملـتــلــة وفي أفــريــقــيـا
ـسـيل وجــنـوب أسـيــا  أن  الـغــاز ا
لـــلــدمـــوع  والــقـــنــابل الـــدخــانـــيــة
والـصـوتـيـة هـو الـوسـيـلة  األفـضل
لــلـــســيــطـــرة عــلى األحـــتــجــاجــات
اجلمـاهيـرية الـتي يطـلق علـيها من
ؤسـسات األمـنـية " الـشغب " قبـل ا
لــشل  حــركـــة احملــتــجــ   والــذي
ـتـعـارف يـتـطــلب حـسب الـقـواعـد ا
عـــلـــيـــهـــا  عــســـكـــريـــا  واجلـــهــات
اخملــتـصـة بــشـؤون األمن الــداخـلي
توفيـر مستـلزمات الـتدريب الشامل
تواجدة لضمان اكتساب القوات  ا
ــــهـــارات والــــوعي  عـــلـى األرض ا
راتب والـقيادات هني  مـن قبل  ا ا
فـي حـــالـــة اســــتـــعـــمــــالـــهـــا  ضـــد
ـا حتـمله ـتـظـاهـرين  السـلـمـيـ  ا
من مــخـاطـر فـي حـالـة األســتـعـمـال
ــهــني  والــعــشــوائي حــيث غــيــر ا
تتحول الى سالح فتاك   يؤدي الى
وت  نتـيجة اختـراق اخلرطوشة  ا
لـلـجــمـجـمـة والـصـدرو اجلـسم  في
حـالــة تـصـويـبـهـا مـبـاشـرتـاً  اشـبه
ـتظـاهرين بـبنـدقيـة القـنـاص ضد ا
اواطالقـــهــا بـــشــكـل أفــقـي و لــيس
عامـودياً حتـى تفقـد من سرعـتها و
قوتهـا.  عسكـرياً  يهـدف  استخدام
تـظاهر هذه القـنابل  الى  إصـابة ا
الـذي يـقع فـريسـة سـمـومهـا بـحـالة
من فــــقــــدان اإلدراك  والــــشــــلل في
أالحاسـيس  بسبب تـهيج والـتهاب
األغــشـــيـــة الــداخـــلــيـــة   في األنف
واألذن والفم و العيـون  والقصبات
و عـمـوم اجلـهـاز الـتـنـفسـي وتزداد
ـواد الكيمياوية في كثافة وسمية ا
هــذه الــقـنــابل  إذا اســتـخــدمت في
مناطق مغلقة او صغيرة  كغرفة او
ـــكن ان عـــربــة او تـــكـــتك والـــذي 
ـصـابـ .   كـمـا يـؤدي الى  وفـاة ا
وتختلف القـدرة السمية لألطالقات
 حسب وزن اخلـرطوشـة والتـركيب
الـكـيــمـيـاوي في داخـلـهـا و نـوعـيـة
ــسـتــخــدم إلطـالقــهـا  ان الــسـالح ا
كــانت بـنــدقـيــة او تـرمى كــرمـانـات
يــــدويـــة وأيـــضــــا مـــدى مـــهــــنـــيـــة
اســتـــخــدامــهــا ضــد الـــتــجــمــعــات
الـــبــشـــريــة. ويـــعــتــمـــد الــتـــركــيب
والـتـركـيز لـلـمـواد الكـيـمـيـاوية  في
األطـالقـــــــات عـــــــلى الـــــــهـــــــدف من
اسـتـخـدامهـا في مـا اذا كـان مـدنـيا
او عــسـكــريــا. وتــخــتــلف الــقـنــابل
ــســتــخــدمـة ــســيــلــة لــلــدمــوع  ا ا
تظاهرين ألغراض مدنية كتـفريق ا
 عن  غــيــرهـا  ذات األســتـخــدامـات
داهمات العسـكرية مثل عـمليـات  ا
لــتــحــريــر رهــائن او في ســيــاقــات
. ولــلــعـلم ال الــتــصـدي لـألرهـابــيـ
تـوجـد إحــصـاءات دولـيـة  او شـرق
اوســــطــــيـــة حــــول عـــدد الــــقــــتـــلى
ـسـيل واألصــابـات بـســبب الـغــاز ا
لـلـدمــوع و الـقـنـابل الـدخـانـيـة  بل
ولــيس هــنــاك  ضــوابط قــانــونــيــة
لــتـوثــيق مـعــامالت تـصــديـرهـا  او
اســتـــيــرادهـــا من قـــبل الــشـــركــات
صنـعة الى بلـدان الشرق األوسط ا
ــنـتــجــات الـكــيــمـيــاويـة أسـوة  بــا
اخلــطـرة  بــيـنــمـا تــوحي إعالنـات
صدرة لها بأن نتجة وا الشركات ا
مــايــطـلـق هـو مــجـرد  ســحــابـة من
الـــدخـــان  ولـــيس هـــنـــاك ضـــرورة
لوضع ضـوابط و تـشريـعات دولـية
تــقــ اســتــخـــدامــاتــهــا كــالــسالح
الــكــيــمــيــاوي وانه  مــازال اخلــيـار
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قبل سبـعة واربعـ عامـا وبالتـحديـد في سته اكتـوبر من عام 1973حقق
ـصـري اعـجازا عـسـكريـا عـنـدما اجـتـازت قواتـه قنـاة الـسويس اجليش ا
ـعــداتـهـا الــعـســكـريــة اكـبـر مــانع مـائي وحـطــمت خط بـارلــيف وعـبــرت 
وحطمت اسطورة اجليش االسرائيـلي الذي اليقهر وللتاريخ ورغم ان هذا
الـنــصـر كــان مـفــخـرة لــكل الــدول الـعــربـيــة الـتي شــاركت بـهــذه احلـرب
صـري حتديـداً تغـافل دور اجليش بامـكانـياتـها اال ان االعالم الـعـربي وا
الـعــراقي في هـذه احلــرب فـقــد كـان لـلــطـيــران الـعــراقي دور صـاعق في
قصف مواقع ذلك الـكيان مـنذ السـاعات االولى للـحرب فقـد شارك سرب
من طائـرات الـسـوبر هـنـتر بـقـصف مـواقع اجليش االسـرائـيـلي عبـر قـناة
السويس بـحسب كتـاب اسرائيلـي اسمه التـقصير او احملـدال مترجم من
اللغـة العبـرية الى الـلغة الـعربـية سنـحت الفـرصة لي ان اقرأ ذلك الـكتاب
شـاركـة ذلك السـرب الـعراقي وقد اعـتـرفت االستـخـبارات االسـرائـيلـيـة 
ـؤلف ان ضـابـطـا عراقـيـا بـرتبـة نـقـيب واسـمه على مـا اذكـر عـبد وقال  ا
ـوصل اسر بعـد سقوط طـائرته واعيد مع القادر  وهو من اسـرة تسكن ا
االسرى الى الـعراق بـعد انـتهـاء احلرب ومن مـحاسن الـصدف ان الـتقي
ـصادقـة وشـرح لي بايـجاز ظـروف اسره بهـذا الطـيار الـبـطل عن طريق ا
بـعد تـنـفـيـذ عـملـيـة الـهـجـوم ٠٠ وللـتـاريخ لم تـكن نـخـوة اجلـيش الـعراقي
تنتهي عند هذا احلد فقد شاهدت بام عيني مع زمالئي كيف ان الدبابات
ـثنى العـراقيـة غـادرت بغـداد وهي تسـيـر على الـسرفه من شـارع مـطار ا
باجتاه احلدود الـسورية النـقاذ دمشق من السـقوط وترجـلنا انا وزمالئي
ـنـظـر وبــدأنـا نـصـفق من الـسـيــارة ونـحن في نـشــوة من مـشـاهـدة ذلـك ا
بهـستـريا لقـواتنـا العـسكـرية الـتي الهـبهـا احلمـاس فكـانت تسـير بـسرعة
ـقدسة وانقاذ دمـشق من السقوط ٠٠ واثار فائقة للـمشاركة في احلرب ا
حفيظتي ماذكره لي احد عنـاصر اجليش العراقي  بعد فترة من ان وزير
نـحه مبلغ 500 دينار مع سـاعة يدوية الدفاع كرم ضـابط صف عراقي 
لـقـيـامه بـتـدمــيـر سـبع دبـابـا ت لـلـعـدو الــصـهـيـوني في حـرب الـدفـاع عن
دمشق بعد مباغـتتها من اخللف ملـقناًجيش الكيـان الصهيوني درسا في

الشجـاعة والصـمود ٠٠ هذه شـهادتي للـتاريخ التي
تؤكد مشاركـة اجليش العراقي في حتـقيق النصر
والـتي تـدحـض وسـائل الـتــضـلــيل االعالمي الـتي
اهـملـت دور اجلـيش الـعـراقي في حتـقـيق الـنـصر

٠٠ وهي شهادة للتاريخ.
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تـصـريحـات الـنـائب عـالـيـة نـصـيف األخيـرة عـبـر وسـائل اإلعالم وتـوجـيـهـها
سؤول عراقـي بتلقي رشا لتـغليب مصلحة الـكويت على مصلحة اتهـامات 
الـعراق في قـضايـا ترسـيم احلدود وعـدم االعتـراض على بـناء مـينـاء مبارك
الحة فـي خور عـبـد الـله فـضال عن تـصريـحـات اخـرى لـوزير الـذي يـخنـق ا
الـنـقل االسبـق عامـر عـبـد اجلـبار الـذي اكـد فـيـها نـوايـا الـكـويت الحلاق اذى
بـأقتصـاد العـراق مشـيرا الى ان اجلانـب الكويـتي طلب مـنه خالل شخـصيا
دة خـمسة عـشر عامـا وهو مـا يعد امـرا على درجة تـأخير بـناء ميـناء الـفاو 
عـالية من اخلطورة كونها اتهامات تصل الى اخليانة العظمى  والسيما وان

عنية كهيئة النزاهة والنائب العام التزما الصمت. اجلهات ا
شـحونـة جند ان احد كـبار الـشخصـيات الـسياسـية يزور وفي تـلك االجواء ا
الـكويت ال ليطلب منهم الكف عن ايـذاء العراق خصوصا ان اهداف الزيارة
غـير مـعلـنة وقـد جرت الـعادة ان يـتـهافت الـسيـاسيـون على دول اجلـوار قبل
كل انـتخـابات للـحصـول على الـدعم لتـغطـية نـفقـات احلمالت االنـتخـابية. ان
ـال الــسـيــاسي الــوافـد الى داخل الــعــراق من جـمــيع اجلـهــات كـان وراء ا
ـواطنـون الى مـثل هـذه الزيـارات وفي هذه الـتفـريط بـحقـوق الـعراق ويـنـظر ا
سؤول الـتوقيتـات بع الـريبة والشـك وان كانت اهدافهـا صادقة لـذا على ا
ان يـكون دقـيقـا في حتديـد وقت الزيـارة ويسـبقـها بـبيـان يب فـيه اغـراضها
حـتى يتـجنب الـوقوع في بـراثن الـشبـهات. ان بـعض الزيـارات تقـلل من هيـبة
ناورة في السياسة امر مطلوب الدولة ومكانتها الدولية وعلى الرغم من ان ا
عـقول فـاالفراط بـشكل كـبيـر وفي اوقات حـرجة لـكن يجب أن تـكون ضـمن ا
مـرتـبطـة بـوضع الـبالد ومـصـاحلة االقـتـصـاديـة والـسيـاسـيـة دون أي مـراعاة
ـنـدد بـاجــراءات اجلـانب الـكـويــتي الـضـارة بـحق لـلـمـزاج الــشـعـبي الـعــام ا
سـؤول العراقيـ واهدارهم حلقوق البالد.  ان اهم شي الـعراق وتهاون ا
تـعلـمه النـاس من هذه الـسيـاسات هـو استهـالك يومي طـيلة هـذه األعوام من
ضغ الـشعـارات الـفرغـة ووعود االصالح احلـكم اثرت عـلى قـدرة  حتمـلهـم 

والتغيير  التي لم يقابلها فعل حقيقي على االرض يغير حال
الـــنــــاس نـــحـــو األحـــسن بـــســـبـب مـــجـــامالت بـــعض
ـسـؤولـ ومـتـاجـرتـهـم بـقـضـايـا ومـصـلـحـة الـبالد ا
لـهذه األسـباب وغـيرهـا  حتولت حـياة الـعراقـي إلى
واقـع سيء يـــشـــوبه الـــفـــســـاد وعـــدم االطـــمـــئـــنــان
ـستـقبل اجملـهـول فمـتى نسـتــــوعب واخلـشيـة من ا
مـقـولـة : "الـعـراق اوال قـبــــل أن نـفـــــكـر بـأي شـــيء

اخر ? ".
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أعـذروني ألني لم اعـرف مـا الـذي قـام به ثـوار تـشـرين سـوى انـهم رفـعوا
شعارات سياسية  وهناك من سماها (استفزازات سياسية)  وهناك من
اذا ? ألن االمر حصل في قال انها (مهـازل)  وقامت الدنيـا وال زالت .. 
اربعـيـنـيـة سـيدنـا احلـسـ (ع) الـسؤال هـنـا : الـيس االصالح سـيـاسة ?
وهل ان سـيـدنـا احلــسـ خـرج لـغــيـر اإلصالح (الـسـيــاسـة) ? أين يـلـطم
ن يــشـكـون مــا حل بـهم أن لم الـثـوار ويــنـدبــون أن لم يـكن امــام بـابه  و
كـان األمثل بتـقديري ـفسـدون واللصـوص ? أنه ا يشكـو له ما فـعله بهم ا
تواضع ثوار خرجوا لنفس الهدف الذي خرج ألجله ابوهم .. ابو الثوار ا
الئكـة ألن  بـيـنهم  600 شهـيـد وعـشرات اآلالف ترفـرف فـوق رؤوسـهم ا
ـغيـب وهم يـحمـلـون احللم الـعراقي  حـلم شعب الـعراق من اجلرحى وا
فسدون باجتاهها في اصالح حاله وأنقاذ نفسه من الهاوية التي يدفعه ا
أســأل فــقط هل ان قـــصــدكم من نــكــران طـــرح الــســيــاســة او شــعــارات
االصالح امام سـيـدنا احلـسـ هو انـكم تـريدون بـنـاء دولة مـدنيـة تـفصل
الدين عن الـسيـاسة? ان كـان األمر كذلـك فالشـعب كلـه معكـم  ولكن هذا
يتطـلب حل االحزاب االسالمـية برمـتهـا ألن ال احلس (ع) وال جـده آمنو
باألحزاب فـهم مسـلمـون فقط . فضـال عن سيدنـا احلسـ لم يسـتصحب

فصائل مسلحة او مقاومة اسالمية عند خروجه لإلصالح .
الكثيرون صرحوا وعـلقوا على احلدث اال السيـد الكاظمي ألذي لم نعرف
سلحة التي اهتمت بإرهـاب الثوار ولم تهتم بسقوط العلم رأيه في قواته ا

العراقي اجلليل من ايدي الثوار وتركوه ارضا .
سؤال اخيـر: أذا كان الـسبب هـو ان الثـوار رفعو الـشعـارات امام سـيدنا
ظـلـومـ امـام ضـريحه ? هل احلسـ فـلـمـاذا نـسمح بـالـدعـاء وشـكـوى ا
نـوعة امـام سيد لكـون الثـوار فكـروا بصـوت عال? وأن كـانت السـياسـة 

الثوار فلماذا  قنصهم في ساحة التحرير وساحة احلبوبي وغيرهما?
نـعــزيــكم يــا ثـوار تــشــرين بـوفــاة ابــيـكـم ابي الـثــوار وســيـد شــهــدائـكم 
ــنــدســ بـ صــفــوفـكـم من لـدن ونـوصــيــكم ثم نــوصــيـكـم ان حتـذروا ا

األحزاب  وتمسكوا بسلميتكم فوالله ال نصر اال بها 
ألن اعداءكم الـذين هم اعداء شـعبـكم يتـمنـون اليوم
الذي تـخـرجون فـيه عـنـها النـهم يـعرفـون جـيدا ان
ذلك يـعنـي سقـوط الـثـورة . واتـركـوا حـرق مـقرات
هي ستزول بـسلـميتـكم   وكذلك ال تـقطعـو الطرق
وكل مـا يــشـوه حـضــاريـة الــثـورة ومـا الــنـصـر اال

صبر ساعة.
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ـتخم بـالـنـجوم وفي الـسد  الـقـوي ا
وقــتــهـا كــان الــكـابــ احــمـد راضي
يـنـافس عـلى لـقب هـداف الدوري مع
ـهاجـم محـمـود الـصـوفي وكالهـما ا
باراة سجل ثمـانيـة أهداف وأثنـاء ا
وصــلـتــني الـكــرة وراوغت اكــثـر من
قدوري تسجيل الهدف العب وكان 
بـــعــــد أن واجـــهت احلـــارس لـــكـــني
ناولت الكرة الى احـمد وسجل هدفه

التاسع واحرز لقب هداف الدوري.
{ رأيــنــا غــيــاب عـــدد غــيــر قــلــيل من
الـنــجـوم والالعـبــ في الـتــشـيـيع
الرمـزي الـذي أقـيم لـلـكـاب
احـــــمـــــد راضـي قـــــبل

. أسبوع
-بــصـراح
ة عـتــبي
عــلى كل
العــــــــــب
وجنـم لم
يـحـضـر الى
التـشـييع أذا لم
يــــكـن لــــديه ظــــرف
ــــنـــعه مـن احلـــضـــور .
صفة الوفاء مع األسف تتالشى
في هذا الزمن . احلضور للتشييع
هـــو مـــوقـف ووفـــاء اجتـــاه الـــراحل
الــــذي كـــــان فــــعال نــــورس لإلبــــداع
واحلب في ســمــاء الـكــرة الــعـراقــيـة
سـة وفاء وحضـورنا لـلتـشيـيع هي 

له.
 { كيف تـرى العمل اللجنة التطبيعية في

إدارة كرة القدم في العراق.
- عـملـهـا جيـد قيـاسـا للـوضع الـعام
لـلبـلـد والـريـاضة بـصـورة خـاصة
حــــيث تـــوقــــفت احلـــيــــاة في كل
ـــفـــاصل احلـــيــاتـــيـــة بـــســبب ا
فـــــيـــــروس كـــــورونــــــا وكـــــانت
احـتـفـالـيـة  قـرعـة الـدوري قـبل
ايام خطوة رائعة نحو تطوير
الـــعـــمل ونـــأمل اإلســـراع في
إجنـــاز الــــنـــظـــام الـــداخـــلي
وتهيئة األجواء لالنتخابات
القـادمـة ال سيـمـا أن الفـيـفا
مــددت عــمل الــتــطــبــيــعــيـة

لتسعة إشهر قادمة.
{ اكـثـر الـنـجـوم يـتـجـهـون لـلتـدريب
اذا فضـلت العمل االداري بعـد االعتـزال 

على التدريب ?
- بـعـد االعـتـزال دربت نـادي الـبـريـد
حـيث كـان يــلـعب في الـدرجـة االولى
وكـانت نــتـائج الـفـريق جــيـدة لـكـني
ابتـعدت عن الـتـدريب بسـبب مرضي
وايضـا سـبب االبـتعـاد أنه في حـالة
درب كبش خسـارة الفـريق يصبـح ا
الــفــداء وفِي الــفـوز هــنــاك اكــثـر من
شــخص يــدعي انه صــاحب الــفـضل
فـلـهـذا فــضـلت الـعـمل االداري حـيث
وجــــدت نـــفــــسي فـــيـه واآلن رئـــيس

الـهــيـئـة الــعـامـة لــنـادي الـزوراء وال
يـعـطى له اي تـمـثـيل في انـتـخـابـات

االحتاد .
واالن بــــــعـــــد رحــــــيـــــله

يــــــــــــريــــــــــــدون
ه.  عـلما تكر
إدارة الزوراء
لم تــــهــــمش
الــــــــــراحـل
وحــــــــــــده
ـــــــــا وإ
هـمـشت
وحــاربت
اغــــــــلب
جنـــــــوم
الـنادي.
اقـولــهـا
بــــــــــــكـل
مـــــــرارة
وحـــــزن
لــــــــــــــــــم
تــــنـــــصف

االدارة كــــــــــل
جنـــــوم الــــزوراء

الذين خدموا النادي
ورفـعـوا اسـمه عـالـيـا
واحــرزوا الـــبــطــوالت
والــــــكــــــؤوس حــــــيث
أبـــعـــدتــهم  بـــقـــصــد
وتعـمد وكانـت تعمل
بــازدواجـــيــة . فــهل
ـــــعـــــقــــول ان مـن ا
تبعد جنوم الفريق
الذين  دافعوا بكل
حرص على ألوان
الـــفـــريق وتـــاتي
بــآشـــخــاص هم
بعدين كل البعد
عــن تــــــــــــــاريـخ
الــــــــــــــــــــــزوراء
واجنازاته

{ لـديك الكـثير
من الــذكــريـات
مع زمــيـلك في

هو واحـد من ابرز مـا أجنبـته الكرة
الـعـراقـيـة من مـوهـبـة كـرويـة فذة إذ
يعتبر مـحور خط الوسط وشكل مع
زمــيـله حـبــيب جـعــفـر وســعـد قـيس
ثالثي رهــيـب في مــنــتـخـب الــعـراق
تخشاهم كل الـفرق . يجيـد التسديد
بالـقدم الـيمـنى واليـسرى ومـستواه
ـــبـــاريــــات  وكـــانت ثــــابت في كـل ا
تـمــريـراته الـرائــعـة لـزمــيـله الـراحل
احمد راضي اغلبها يـترجمها أحمد

الى أهداف
تألق في الـزوراء وأبـدع في الرشـيد
واحـــتـــرف فـي الـــوكـــرة الــــقـــطـــري
وتــغـزلت به الــصـحــافـة الـلــبـنــانـيـة
عــنــدمــا لــعب فـي نــادي االنــصـار ..
صـاحب هــدف الـفـوز عـلـى مـنـتـخب
الــبـحــرين في بــطـولــة اخلــلـيج وبه
أحــرزنــا كــأس الــبــطــولـة وصــاحب
اجمل هدف في مرمى عمر احمد في
مباراة الزوراء واجلوية . اعتزل في
قــمـة مـســتـواه ومــازلـنـا نــبـحث عن
ـالعب فــلم جنــده .. خــلـــيــفــته في ا
ضيـفنا  الـنجم اخلـلوق لـيث حس
الــذي تـأثــر كــثـيــرا في رحــيل رفـيق
دربه الـكــابـ احـمــد راضي ورأيـنـا
دموعه على الـفضائـيات وهو يـتكلم

بحرقة عن رحيله
{ كيف ترى رحيل الكاب احمد راضي
- خــسـارة كــبـيــرة لـلــعـراق والــكـرة
الــعــراقــيــة والــعـربــيــة واآلســيــويـة
لــرحــيـل جنم وأســطــورة وهــداف ال
يتكـرر . يكفي أن تـقول احمد راضي
فتجد  أمامك تاريخ زاخر  باألهداف
والــــبـــطـــوالت واجلــــوائـــز ومع ذلك
يــحــارب ويــهــمش في وطــنـه سـوى
عـــلـى صــــعــــيــــد نــــادي الـــزوراء او
االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم وتـمت
ـشـروعـة مـحـاربــته بـكل الـوســائل ا
والـغيـر مـشـروعة بـهـدف أبـعاده عن
خدمة الريـاضة ومع األسف جنحوا
في ذلك بامـتياز  و ابـعاده قـسريا
عن نادي الـزوراء  الـذي شهـد بـداية
تـألـقـه وجنـومـيـته فــهل  يـعـقل جنم
بـحـجم احــمـد راضي اليـكـون ضـمن
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ـكـتـبه في مـقـر الـوزارة بـاطـول رجل في الـتـقى وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال 
العـراق الشاب فيض العـيساوي من محافـظة الديوانية والـبالغ طوله مترين و 37 سم.واوعز
سابقات هرجانات وا كتبه بدعم الشاب فيض الـعيساوي من خالل ا درجال بحـسب بيان 
الـدولـية واقـربـها الـبـطولـة الـتي ستـجـري في دولـة قطـر الطـول رجل في العـالم لـعام 2021
ـشاهـير ـركز األول فـضال عن مـشاركـته بفـعالـيات مـتحف ا ونـامل ان يـحصل فـيهـا على ا
الذي سينظم في العاصمة بغداد.من جانبه اثنى العيساوي على الدعم واحلافز الكبير الذي

ثمر. تلقاه من زيارته للسيد الوزير وسعادته بهذا اللقاء ا
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خـدمات جـليـلة لـلحـركة الـرياضـية
بي. والفكر األو

وفي خـتــام حـديــثه جـدد حــمـودي
ثـــنــاءه وشــكــره لـــوزيــر الــشــبــاب
والـريـاضـة الـســيـد عـدنـان درجـال
ولــلـــجــنـــة الــشـــبــاب والـــريــاضــة
الـنـيابـيـة وجملـلس القـضـاء االعلى
ومجلس الـدولة وللـجمعيـة العامة
ولكل من اسهم في تشريع القانون

واقرار النظام الداخلي.
وكـان مجـلس القـضاء االعـلى حدد
هــيــئــة مـؤلــفــة من ســبـعــة قــضـاة
للتهـيئة واالشراف عـلى انتخابات
ــكـــتب الــتـــــــــنــفـــيــذي لــلـــجــنــة ا

بية. األو
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يـواصـل فـريق كـرة الـقـدم بـنـادي
الــزوراء الـريـاضي اســتـعـداداته
لـــلـــمـــوسم اجلـــديــد مـن الــدوري

متاز 2021 /2020. ا
وقـــال عــضـــو الــهــيـــئــة اإلداريــة
لـــنـــادي الــزوراء عـــبـــد الـــرحــمن
رشــيــد في حـــديث صــحــفي  إن
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W³ÝUM∫ ليث
حس خالل
ي حفل تكر

اقامته (الزمان)
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ــبــيــة حــدد رئــيس الـــلــجــنـــة االو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  رعـد حـمودي
ــقــبل الــرابـع عــشــر من الـــشــهــر ا
ـؤتـمـر االنـتـخابي مـوعـداً القـامـة ا
ـبية للـمكتب الـتنفـيذي للـجنة االو

الوطنية العراقية.
ودعا حمودي اجلـمعية الـعمومية
بـــكـــتـــاب رســمـي لالجـــتــمـــاع في
ــؤتـــمــر ــوعـــد احملــدد القـــامـــة ا ا
كتب التنفيذي اخلاص بانتخاب ا

اجلديد.
وجــــاء ذلـك في حــــديث حــــمــــودي
بـية لـلمـكتب االعالمـي للـجنـة األو
وعـد جاء بالتدارس الفتاً الى ان ا

ــــشـــــرفــــة عــــلى مع الـــــهــــيــــئــــة ا
ــا يـــنــســجم مع االنـــتــخــابــات و

بية. النظام الداخلي للجنة االو
وبــــيّن حــــمــــودي ان جــــمــــلــــة من
االجـتـمــاعـات سـتــجـري قـبل ذلك
النـــتـــخـــاب جلـــنـــة الـــريـــاضـــيــ
ـــبــــيـــ وجلـــنــــة الـــريـــاضـــة األو
ـثــلي الــريــاضــيـ الــنــســويــة و
ــبــيــ من كال اجلــنــســ في األو
اجلـمــعـيـة الـعــمـومـيــة وإنـتـخـاب
ـــثــلـــيــ أثــنـــ عن االحتــادات
(وهي االحتــادات ـــعــتـــرف بــهـــا ا
الـــتي لـــيـــست ضـــمن الـــبـــرنـــامج
ـــبـي) ومـــؤتـــمــــر إنـــتـــخـــاب االو
ـمـيـزة التـي قدمت الـشـخـصـيـات ا

فريق نادي
الزوراء
الرياضي
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وابداع.
{ مارأيك بهوالء النجوم ?

-حس سعيد
جنم كـــروي وهــداف من طـــراز نــادر
لــــكـــنـه مع األسف خــــدم نـــفــــسه في
الــعــمـل االداري اكــثــر من ان يــخــدم

الكرة العراقية
-عدنان درجال
أسطورة الدفاع
- حبيب جعفر
توأم روحي
عمو بابا

-تاريخ الكرة العراقية
ـــدربــ أشـــرفــوا عــلى { الــكــثـــيــر من ا
تـدريبك من هـو صاحب الـفضل االول في

مسيرتك الكروية ?
درب حازم درب حـجي رشيـد وا - ا

جسام
درب ? { العب ظلموا من قبل ا

- كثـيـر من الالعبـ ظـلمـوا من قبل
ظلـوم الالعب دربـ لكن ابـرز ا ا
ابـراهــيم عـبـد نـادر والـالعب مـحـمـد

جاسم.
{ لـو طلـبت مـنك اختـيـار تشـكـيلـة مـثالـية

نتخب العراق فمن تختار ?
رمى عماد هاشم - حراسة ا

خط الـدفـاع . غــا عـريـبي . عـدنـان
درجال . ناظم شاكر . كر عالوي

خط الوسط .
ســـعـــد قـــيس.  هـــادي احـــمــد. لـــيث

حس . حبيب جعفر
خط الـهـجـوم . حسـ سـعـيـد احـمد

راضي
{ افضـل منتخب واجهته ومن هو افضل

العب عربي?
-   افـــضل مــنــتـــخب هُــو مـــنــتــخب
تـونس أمـا افـضل العب فـهـو الـنـجم

صري طاهر ابو زيد ا
ــصـري مـحــمـد فـؤاد ـطـرب ا { أغـنـيــة ا

ن تهديها? فاكرك يا ناسيني 
-   جلمهور نادي الزوراء

{ مـادمـنـا في الــغـنـاء فـمن هـو مـطــــربك
فضل? ا

- القيـصر كاظم الـساهر وإسـماعيل
فروجي.

فضل أوربياً { فريقك ا
-  في اسـبــانـيـا اشــجع بـرشــلـونـة وفِي

إنكلترا اشجع مانشستر يونايتد
انتهى لقائي معك هل لديك ماتقوله

أشــكــرك جــدا عــلى هـذا الــلــقــاء وأشــكـر
جـريدة الـزمـان والعـامـل فـيهـا وأتـمنى
لك كـل الــتــوفــيـق في عــمــلـك الــصــحــفي
وأقــول الــرحــمـة الــكــابــ احــمـد راضي
ونـاظم شاكر وعلي هـادي انتهى حواري
 بـالــلـيث األبــيض الـذي صــال وجـال في
ـالعب وهـــز شـــبـــاك اخلـــصـــوم من كل ا
االجتـــاهــات حــتى أصــبـــحت كل الــفــرق
تـخشى تسديداته وتـتمنى لو يصاب وال

يلعب ضدها أي مباراة.
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و ما

العب هل حتدثنا عنها? ا
- مــــا اكـــثـــر الـــذكـــريـــات واألوقـــات
ـفـرحـة مع الـراحل احـمد اجلـمـيلـة ا
راضي خـــاصـــة وقت االنـــتـــصــارات
والــفـور بــالـبــطـوالت وأتــذكـر اثــنـاء
احـترافـنـا مع نـادي الوكـرة الـقـطري
كانت لدينـا مباراة حـاسمة مع فريق

الهيئة اإلدارية لنادي اخلطوط.
{ ماهـو الفرق ب جيلكم واجليل احلالي

من الالعب ?
- الفـرق كـبيـر جـدا حيث الالعب في
ـادة الــوقت احلــاضــر يـلــعب ألجـل ا
ن يـــدفع لـه اكـــثـــر في حـــ فـــقـط و
جيلنا جيل مواهب كان يلعب ويبدع
ويتألق ألجل الـنادي وفانيـلة الفريق
الــتي تـعــتـبــر مـقــدسـة بــالـنـســبـة له
باالضافة الى حبنا للكرة وأتذكر كنّا
ناتي للتـدريب قبل ساعـة وحتى بعد
ــلـعب انــتـهــاء الــتـدريب نــبــقى في ا
نــتـدرب لـكي نــكـتـسب لــيـاقـة بــدنـيـة

اعلى.
{ لــو نــريــد ان نـــفــتح دفــتـــر الــذكــريــات
ونــســأل هل تــتــذكــر مــبــارتك االولى عــلى

ملعب الشعب?
بـاراة مع نادي - وهل تنـسى هـذه ا
الطـيران سـنةً 85 وانتـهت بالـتعادل
بـهـدف لـكل فـريق وبـعـدهـا أصـبـحت
مرعب حلراس مرمى اجلـوية بعد ان

 تغير أسمه بدل الطيران
{ جـــوابك الـــســابق يـــقــودنـي الى ســؤال
مــاهـــو ســر تـــالــقك الـــدائم ضـــد اجلــويــة
وتـسـجـيـلك األهـداف الـرائـعـة في مـرمـاهم
وأتـذكــر هـدفك عـلى احلــارس عـمـر احـمـد

من بعد أربع مترا تقريبا ?
-   دائـمـا مــبـاراة الـزوراء واجلـويـة
ـيـز وتـسـتقـطب لـهـا طـعم خـاص و
جـمــاهـيـر كـبـيـرة ويــتـابـعـهـا االعالم
والــتــلــفـزيــون بــشــغف فــيـجـب عـلى
ــيـزة في الالعب ان يــتـرك بــصـمـة 
مـثل هـكـذا مـبـاراة جـمـاهـيريـة وانت
تـعــرف شـدة الـتـنـافـس بـ جـمـهـور
تـلئ ملـعب الشعب الفـريق حـيث 
ـباراة بـسـاعـتـ وكل جـمـهور قـبل ا

الالعـب اإليــراني الــشـــهــيــر  ”عــلي
دائي  ”لـــكن االحتـــاد الـــعـــراقي في
وقــتـــهــا رفض وبــعـــدهــا ذهب عــلي
ــانـيــا وتـعـاقــد مع نـادي دائي الى أ

بايرن ميونخ.
{ وما قـصـة احـتـرافك مع نـادي الـشعب

اإلماراتي ?
ـسـتـوى اجليـد والـرائع مع - بـعـد ا
االنصار الـلبـناني كانت عـيون نادي
الـشـعب اإلمـاراتي تـراقـبنـي واتصل
بي النجم اإلماراتي عدنان الطلياني
عــارضـا عــلـيــة االحـتــراف في نـاديه
ــبــلغ 400 الف دوالر في الــشــعـب 
حــ كــان عــقــد احـتــرافي فـي نـادي
األنــصــار 150 الف دوالر وعـــنــدمــا
وصل االمـر في وقـتـهـا لـعدي رئـيس
االحتــاد رفض ذلـك وأصــر ان الــعب

مع نادي االنصار اللبناني
{ كانت لك جتـربة إعالمية ناجـحة حدثنا
عنها قد ال يتذكرها اجلمهور الرياضية?
- الــتــجــربــة االولى كــانت مـع قــنـاة
الـنـهـرين في بـرنـامج ريـاضي أسـمه
100 عـــلى 100 وقــــد جنح بــــشـــكل
رائع وأصــــــبح لـه مـــــتــــــابـــــعـــــون .
والـــبـــرنـــامج الـــثــــاني مع الـــقـــنـــاة
الــعــراقــيــة اســمه  اســرار الــنــجـوم
حـيث كـنت أســتـضـيف جنـوم الـكـرة
ونـــتــــحــــدث عن ابــــرز ذكــــريـــاتــــهم
ـــواقف احلــــرجـــة الـــريــــاضـــيــــة وا
والــطـــريـــفـــة الـــتي صـــادفـــتـــهم في
حـيـاتهم . كـان بـرنـامج نـاجـحـا جدا
لــــكن لألسـف تـــمت مـــحــــاربـــتي من
البعض خشية من جنوميتي وتركت
الـــقـــنـــاة وابــتـــعـــدت عن تـــقــد اَي
بــرنـامج بــعــدهـا بــالــرغم من اشـادة
ـا قدمـته من جنـاح وتألق اجلمـيع 

يهتف بـأسمـاء الالعب وهـذا يكون
حـــافـــز قـــوي لـــتــقـــد األفـــضل في
باراة واحلـمد الله والـشكر في كل ا
مبـاراتنـا مع اجلـوية أتـالق وأسجل

اجمل االهداف في شباكهم.
{ احتـرفت في نادي الـوكرة الـقطري مع
زمــيــلـك الــراحل احــمــد راضي وبــعــدهــا
احــتــرفت في نــادي االنــصــار الــلــبــنــاني

حدثنا عن احترافك اخلارجي ?
- جتربـة االحتراف في قـطر ولـبنان
كـانت ناجـحـة بامـتـياز حـيث تـألقت
وكـــتـــبت عـــنـي الـــصـــحف كـــثـــيـــرا
وأحـرزت لــقب افــضل العب اجــنـبي
في الــدوري الـقــطــري اكـثــر من مـرة
وكذلك مع االنصار الـلبناني احرزت
مـعهم لـقب بـطـولة الـدوري والـكاس
وأحرزت جـائـزة احـسن  العب لـعدة

مواسم.
{ هـنـاك مـانـشـيت عـريض كـتـبـته احـدى
الصـحف اللـبنانـية بـعد أول موسم لك مع

االنصار اللبناني هل تتذكر عنوانه ?
- نعـم أتذكـر عـنوانه حـيث سـاهمت
في فوز فـريق االنصار بـكأس لـبنان
وسجلت هدف وتألقت كثيرا وكتبت
احـدى الـصـحف الـلـبـنـانـيـة عـنـوانا
أول دخـــلــــوا كــــأس عــــلـى طــــولـــوا
ويــــــعـــــنـي اني فـي اول مـــــوسـم مع
االنصـار احـرزت لهم بـطـولة الـكأس
وأتـــذكــر ان جـــمــهــور الـــنــادي كــان
ينتظـر خروجي من البيت لـيرافقني
ـــلــعب وهـــو يــهــتـف بــاســمي الى ا
ويشجـعني بكل قـوة وحماس سوى

في تدريب الفريق أو في الدوري.
{ هل جــــاءت لـك فــــرصـــــة االحــــتــــراف

أوربيًا?
- نــــعم فـي نــــادي هــــامـــــبــــورغ مع

ليث حس

خـطوات اكثـر من جيـدة تقـوم بهـا اللـجنـة التطـبيـعيـة الحتاد كـرة القدم
العـراقي في اشارة واضـحة مـنهـا تدل عـلى ان من يريـد العمـل بشكل
نـعه منـها  ثـمة امور جدي فـان اجملال امـامه واسع وليس هـناك من 
يـجـب ان نـشــيـر لــهــا  وهي ان االحتـاد الــعــراقي لـكــرة الــقـدم ومــنـذ
ـسابـقة الدوري تأسيـسه في العام 1948 لم يقم بـعمل شـعار خاص 
احملـلي فضال عن عـدم اهـتمـامه بتـفاصـيل اخـرى عديـدة هو اهـملـها 
وسواء كان ذلك بقـصد منه او العكـس ففي احلالت هـو مقصر  كان
امرا مـهمـا للغـاية ان نشـاهد هـذا التنـظيم اجلمـيل لعـقد مؤتـمر سحب
باريات قرعة الدوري احمللي بـهذه الطريقة مع اصـدار كراس جلدول ا
وكراس اخـر عن تفـاصيل دقـيقـة ومهـمة تـخص شؤون الـلعـبة  فضال
عن اهتمام التطبيـعية بضرورة اقامة دوريات الفـئات العمرية باعمارها
الـصـحـيـحـة بـدون تالعب او تـزويــر في االوراق الـرسـمـيـة مـثـلـمـا كـان

اضي  يحصل في ا
االحتاد الـدولي لكـرة القـدم ( فيـفا ) مـتواصل مع اعـضاء هـذه اللـجنة
وهـو قـريب من عـمـلـهـا   لـذلك لـم يـكن االمـر غـريـبـا ان يـقـوم بـتـمـديـد
ـسـانـدة في ـدة جـديــدة في وقت يـجب ان تـتـلـقـى به الـدعم وا عـمـلـهـا 
ســبـيل تــأسـيس بــنـاء رصــ لـلــمـســتــقـبل يــكـون نــظـام عــمل بـدال من
االرجتال والـعشوائـية التي كـانت سائـدة لسنـوات طويلـة ماضيـة  ثمة
وجـودين في من يـحـاول ان يـقـلل من شـأن خـبـرة بـعض االشـخـاص ا
ـرور الـوقت يـؤكـد هـؤالء ان وضع حـجـر االسـاس الـتــطـبـيـعـيـة ولـكن 
ــشـروع مــعـ ثم يــتـركـه بال تـكــمـلــة لـيس اكــثــر من عـمــلـيــات نـصب
واحـتـيـال وضحـك على ذقـون اجلـمـاهـير الـريـاضـية ونـحن نـبـحث مـنذ
زمن طـويل عن االشــخـاص الــذين يـتــرجـمـون اقــوالـهم الـى افـعـال في
ـوبايل او من دولة يـدان وسئمـنا من ادارة شـؤون الكرة عـبر ا ارض ا
اخرى او عـبر الرسـائل وهناك شـواهد كثيـرة عن ذلك يعـرفها االغـلبية

بل اجلميع وهي مشخصة من قبلهم 
الـعديـد من الـهيـئات االداريـة تتـسـابق بشـكل محـمـوم على الـتعـاقد مع
ـتازة لو كان االمر العب تقـول عنهم مـحترف وهي خـطوة اكثر من 
ـصلـحة فـريقهـا ولكن هل يـعقل هـذا واغلب فـرق الدوري ليس يصب 
لـديـهــا سـاحـة تـدريب نـظـامـيـة   ان لم نـقل لـيـست  لـديـهـا مالعب ولم

تسدد مستحقات مالية بذمتها متراكمة من مواسم ماضية ? 
في الوقت الذي نـعتقـد به جازم ان احلل االمـثل لكل مـشاكل االندية
يتـمـثل في حتويـلهـا الى شركـات استـثمـارية من دون
ـال احلـكومي الن االخـيـرة دائـما االعـتمـاد عـلى ا
تكون مدانة حتى في حال ابداء الرأي ليظهر من
ـال مـنـهــا لـيـقــول  ان هـذا يـعـد يــحـصل عـلـى ا

تدخال حكوميا ?

الــفــريق ســيــغــادر يــوم الــســبت
ــقــبل الى مــحــافــظــة الــبــصـرة ا
خلـوض مـعـسـكـر تـدريـبي مـغـلق
يـــســـتـــمــر حـــتى الـ 17الـــشـــهــر

اجلاري.
وأوضـح أن نـــــــــــادي الـــــــــــزوراء
سـيـخـوض مـبـاراة وديـة يـوم غد
امام الصـناعات الـكهربـائية على

ان يخـوض مباراتـ في معـسكر
الـــبـــصـــرة امـــام نـــفط اجلـــنــوب
ـينـاء وبـعد عـودته الى بـغداد وا
سـيـواجه فــريـقـاً جـمــاهـيـريـاً في

متاز. اخر بروفة للدوري ا
ـــقـــرر ان يــــنـــطـــلق دوري ومـن ا
ـمـتاز في الـ 25من شـهر الـكرة ا

تشرين األول اجلاري.

 رعد حمودي
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الــبـــائن فـــيــمـــا يـــخص قــضـــيــة
التعاقد مع الالعب عالء عباس .
وقال الوكيل محمد ابراهيم الذي
يـتـخـذ من السـعـوديـة مـقرا له ان
االتـفـاق بـ الالعب عالء عـبـاس
وادارة الـشـرطة  بـالـفـعل حيث
 ارســــال الــــعـــقــــد  عن طــــريق
ــيل لــغــرض تــوقــيــعه اال ان اال
ورود عــقـد فـريق جـيـل فـيـسـنـتي
البرتغالي  في الـلحظات االخيرة

حال دون اتمام الصفقة .
واضـــــــاف ابـــــــراهــــــــيم ان ادارة
الـشــرطـة مـنـحت الالعب احلـريـة
فـي اتـخـاذ الـقـرار الــذي يـنـاسـبه
ــــا يــــدل عـــــلى عــــمـــــــــــلــــهــــا
ميـز  الذي نتـــــمنى االحترافي ا
ان يــــكـــــون مــــنــــــــهــــاجـــــا لــــكل

انديتــــــنا .

ÊU e « ≠œ«bGÐ
قــدم وكــيل اعــمـال
ـــنــتـــخب العـب ا
الــوطــني بــكـرة
الـــــقـــــدم عالء
عباس شكره
وتــــقـــديـــره
الــــكـــبــــيـــر
الدارة

نـــــــــــــــــادي
الـــشـــرطــة
لـتــفـهـمـهـا
الـــكــبــيــر
وعمـلها
االحتر
افـــــــي

عالء عباس



حجر صحي بعـد اكتشاف إصابته
ـرض ـسـبب  بــفـيـروس كـورونـا ا
كـوفــيـد-19. يــأتي ذلك بـعــد ثالثـة
أيـام من إعالن الـنـادي اإلجنـلـيـزي
إصــــابـــة العـب الــــوسط ثــــيــــاغـــو
ألـــكـــانـــتــارا بـــالـــفـــيـــروس. وقــال
لـيــفـربــول إن اجلـنــاح الـسـنــغـالي
"ظــهــرت عــلـــيه أعــراض طـــفــيــفــة
لإلصـابـة بـالـفـيروس لـكـنه يـشـعر
أنه في حـالـة صحـية جـيـدة بصـفة
عامة"

.وشــــــــــار
مــــــــــانـي (28
ـباراة أمام عاما) في ا
فـــريـق أرســـنــــال يـــوم
االثــنــ الــتي انــتـهت
بـفـوز لـيـفـربول 3-1.
لــكـنه لم يــكن ضـمن
تــشـــكـــيل الـــفــريق
الــــــــــــــــــــذي واجـه
أرســـــنـــــال يـــــوم
اخلـــــمـــــيس في
مــبـاراة بــكـأس
رابطـة األندية
اإلجنــلــيــزيــة
احملـــتـــرفــة
انــــــتـــــــهت
بــــــــفــــــــوز
األخـــــيــــر
بـــركالت
الـترجي
ح.وقـــال
ليفربول
في بيان
ــوقـعه

AZZAMAN SPORT

دير الفني للـسد القطري بشأن توليه قيادة رشح لرئاسة برشـلونة عن كواليس احلوار الذي دار بينه وب تشـافي هيرنانديز ا { مدريد- وكاالت - كـشف فيكتور فونت ا
شروع الرياضي بيب الفريق الكتـالوني مستقبلًـا.وقال فونت في مقابلة مع إذاعـة "أوندا سيرو" اإلسبانيـة: "عندما بدأنا العـمل على مشروعنا فكـرنا في شخصيت لـقيادة ا

جوارديوال وتشافي".
وأضاف: "القرارات الريـاضية يجب أن يقوم باتخاذها الريـاضيون وحتدثنا مع تشافي ليكون فـيرجسون برشلونة لكنه أخبـرني بضرورة استمرار رونالد كومان كمدرب إذا

قام بعمل جيد".
وأكد فونت على صـعوبة وضع النادي احلـالي مشيرًا إلى أن جـوسيب ماريا بارتـوميو الرئيس احلـالي كان يجب علـيه الدعوة لعقـد انتخابات عـاجلة.وواصل: "أهميـة عملية
سحب الثقـة ليست تقد مـوعد اإلنتخابـات في حال جناحها فـسيتم منع هذه اإلدارة من اتـخاذ القرارات ولن نوقع عـلى حتالفات كمـا هو احلال في السـياسة إما أن نفوز
أو أن نـعود إلـى منـازلـنا".وتـابع: "كـان يـنبـغي عـلى بـارتومـيـو أن يـدعو لالنـتـخـابات وضع الـنـادي حـرج للـغـايـة".وزاد: "ال أتخـيل بـرشـلونـة يـلعـب في دوري آخر غـيـر الدوري

اإلسباني البارسا هو وسيلة تساعد على تقد شرح للعالم عن كتالونيا لكن ال يجب للنادي أن يقحم نفسه في السياسة".
وافقة على رحيل سواريز إلى أتلتيكو وال أريد عودة نيمار إلى برشلونة". وختم: "كان يجب أال يتم ا
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ـجـلس ـا أثـار اسم الــنـائب  لــطـا
ـــصــري ورئـــيس نــادي الـــنــواب ا
الـزمالك مـرتضى مـنصـور اجلدل

عـبـر مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
وفي األروقة الرياضية والسياسية
في جمـهوريـة مصـر العـربية.إال أن
ـصـرية قـرار الـلـجـنة األولـيـمـبيـة ا

ـنع مـنـصـور عـن مـزاولة األخـيـر 
ـــــدة أربع أي نـــــشــــــاط ريـــــاضـي 
ســنـوات وعــزلـه من رئــاســة نـادي
الـــزمــالك كـــان األكــثـــر جــدال خالل

.ورد الــنــائب ــاضــيـ الــيــومــ ا
ـــصــــري عــــلى قــــرر الــــلــــجــــنـــة ا
األولــيـمـبـيـة من خالل بـيـان نـشـره
عـــلـى صـــفـــحـــته الــــرســـمـــيـــة في
فـيــسـبــوك قـال فــيه: "بـدأت الــيـوم
اتـخــاذ أول خـطــوات الـلــجـوء إلى
ي مـذكـرة لـلـسـيـد الـقـضـاء بـتـقـد
وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة احملـترم
الدكتـور أشرف صبـحي طلبت منه
ادة  1من قانون 71 فيـها إعـمال ا
لـ2017 وبـاقي مـواد هـذا الـقـانون
أن يعـلن بطالن الـقرار الـصادر من
بـية بتاريخ  4أكتوبر اللجـنة األو
تضمن إيقافي عن مزاولة 2020 ا
دة  4 أعـوام وهو ذات أي نـشـاط 
الـقـرار الــذي سـبق وألـغــاه قـضـاء
مصر الـعادل منذ عامـ وتضمنت
ــذكـرة أنه في حــالـة عـدم اإلعالن ا
ـبـيـة عـن بـطالن قـرار الـلـجـنـة األو
سيكـون هذا قرارًا سلـبيًا من حقي
الـطـعن فـيه أمـام مـحـكـمـة الـقـضاء

اإلداري".
سـتشار مـرتضى مـنصور وشكـر ا
جــــمـــاهـــيــــر الـــزمـــالـك وأعـــضـــاء
اجلـمـعيـة الـعـمومـيـة على وقـفـتهم
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– لـــــــــنـــــــــدن 
وكاالت

دخـــــــــــــــــل
ســـــاديـــــو
مــــــــــاني
مــــهـــاجم
فــــــــــريق
ليـفربول
 فــــــــــــي
حـــــــالــــــة

{ لندن- وكـاالت- أبرز الهولنـدي فيرجيل فان دايك مـدافع ليفربول صـعوبة بقاء فـريقه على القمة
ة مهـينة أمام أسـتون فيال (7-2) مشـيرًا أيضًـا إلى أزمة غيـاب اجلماهـير.وتكـبد الريـدز مؤخرا هـز
ــمـتـاز.وقـال فـان دايـك خالل تـصـريـحــات لـشـبـكـة ضـمن اجلـولــة الـرابـعـة من الــدوري اإلجنـلـيـزي ا
"BBC: أعـتقـد أن مـحـاولـة البـقـاء عـلى الـقـمة هـي أصعب شـيء عنـدمـا تـصل لـلـقمـة يـريـد اجلـميع
سقوطك.. هذا ما تدور حـوله احلياة خاصةً هذه األيام".وأضاف: "بالنسبة لي أريد أن أعطي كل ما
لدي حتى االعتـزال ال أريد الشعـور بأي ندم.. ستـكون هناك أوقـات صعبة قـادمة لكنـنا أبطال وهو
كن لـلجماهـير أن تلعب دورًا األمر الذي يـجب أن نستمـتع به طوال الوقت ونـستمر عـليه".وأردف: "
ـبـاريات وأيـضًـا في األوقات اجلـيـدة.. عنـدمـا تسـتـقبل أهـدافًا كـبيـرًا في األوقـات الصـعـبة خالل ا

شجعون وحينما تسجل فإنهم يجعلون اخلصم يبتعد عنك". سيرفع مستواك ا
وتابع: "هـذا هـو احلال بـالـنسـبة لـلـجمـيع لـكن بالـنـسبـة لنـا عـلى وجه اخلصـوص يـعرف الـكل مدى
ـكن ألنـنا صـعوبـة الـلعب فـي أنفـيـلد مع وجـود اجلـمـاهيـر.. نـأمل أن تـتغـيـر األمور في أقـرب وقت 
".وعن حتقـيق أحالمه قـال فان دايك: "أنت بـحاجـة إلى الـقلـيل من احلظ لكن ـشجـعـ بحـاجة إلى ا
بصـرف الـنـظر عن ذلك األمـر يـتـعلـق بالـعـمل اجلـاد.. حدد أهـدافك وعـلـيك أن تـؤمن بذاتك.. إذا لم
ـكن أن تكون لديك أحالم دى..  تفـعل ذلك بنفسك فـلن يفعله أحـد".وأكمل: "أحدد أهدافًـا قصيرة ا

كنة دائمًا.. أستمتع بالرحلة والهبوط والصعود". وال تتوقف عن احللم أبدًا ألن األشياء 
وختم: "لقد مررت بالعديـد من األشياء في احلياة لكنها جعلتني ما أنا عليه اليوم.. اعط كل ما لديك

وثق بنفسك وال تستسلم أبدًا".

الـفــريق اإلجنـلـيـزي من خالل عـقـد
.ومنذ غادر باريس سان دة عام
جـــيـــرمــان فـي نــهـــايـــة يـــونـــيــو/
حــزيــران ال يــرتــبط كــافــاني بــأي
عــقـد.واكـتـنف الـغـمـوض مـغـادرته
الــفـريق الــفـرنـسـي بـعـد خالف مع
نــيـمـار. ويـشـعـر كـافـاني أن مـازال
لـديه الــكـثـيـر لــيـقـدّمه لــكـرة الـقـدم
األوروبـــيــة.ورصـــد مـــانـــشـــســـتــر
يـونـايـتد انـطـباعـا إيـجـابيـا بـشأن
رغـبـة كافـاني في الـلـعب لـصاحله
وإذا تـأكـد هـذا االنـطبـاع من خالل
قـابلـة وجها لـوجه فإن الـطرف ا

سيوقعان على اتفاق.
ـتـوقع أن يـتجـاوز أجر ومن غـير ا
كـافــاني الـهــيـكل احلــالي لألجـور.
وبـالـتـالي ال ترى إدارة مـانـشـسـتر
يـونــايــتــد وجــهــا لـلــمــقــارنــة بـ
كافاني وأليكسيس سانشيز الذي
كـان يـتقـاضى أسـبـوعـيا 350 ألف
جـنـيه إســتـرلـيــني دون أن يـبـرهن

بلغ. على استحقاقه هذا ا
كـــمــــا تـــرى إدارة الـــنـــادي أن سِن
كـــافـــاني لـــيس مـــــــــشـــكـــلــة وأن
خـبــرته سـتــسـهم في تــطـويـر أداء
الالعـبــ األصـغــر سـنــا في فـريق
ــدرب الـــنــرويــجـي أولي غــونــار ا

سولشاير.
ويـبـدو أن مـفـاوضــات مـانـشـسـتـر
يونايتد مع جـيدون سانشو جناح
فريق بوروسيا دورتموند لم حترز

على اإلنترنت "كما حدث مع ثياغو
ألـكـانــتـارا فـإن لـيـفــربـول يـتـبع -
وســـوف يــــســـتـــمــــر في اتـــبـــاع -
الـبـروتوكـوالت اخلـاصـة بكـوفـيد-
19 وســوف يــخـضع مــاني حلــجـر
ـطــلـوبـة".وأحـرز صـحي لـلــفـتـرة ا
ليـفربـول حتت قيادة كـلوب بـطولة
ـــمــتــاز في الــدوري اإلجنـــلــيــزي ا
ــــــاضي ومـــــا زالـت في ــــــوسم ا ا
جـعــبـته ســبع مـبــاريـاتـوســيـغـيب
مــاني الـــذي أحــرز ثـالثــة أهــداف
ــوسم عن لــفــريــقـه مــنــذ بــدايــة ا
مـباراة لـيفـربول أمـام أستـون فيال
ـقبل في إطـار الدوري يوم األحـد ا
ــمــتــاز قــبل تــوقف اإلجنــلــيــزي ا
الـــبــطـــولــة إلفـــســاح اجملـــال أمــام
ـنـافـسـات الدولـيـة.وسـتـكون أول ا
مـباراة لـليفـربول بـعد ذلك فـي قمة
مـرسـيـسايـد أمـام ايـفـرتون في 17
أكـتــوبــر/ تــشـريـن األول.وفي يـوم
ـاضي أعــلن الـقــائـمـون االثـنــ ا
ــمـتـاز عـلى الــدوري اإلجنـلــيـزي ا
لـكـرة الـقـدم إصـابـة عـشـرة العـبـ
بـــفـــيــــروس كـــورونــــا في أحـــدث
جـــوالت اخــتـــبـــارات الــكـــشف عن
اإلصــــابـــة. وهــــذا أعـــلـى عـــدد من
ـؤكدة مـنذ بـداية حاالت اإلصـابة ا
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وأعــلـن االحتــاد الــفــرنـــسي لــكــرة
الـقـدم الـثالثـاء ان نـتيـجـة اخـتـبار
ـســتـجــد الـذي فـيــروس كـورونــا ا
خـضع له مــدافع فـريـق لـيــون لـيـو

دوبــوا جــاءت إيــجــابــيــة وأنه 
عـزلـه بـعــد مــشـاركــته في تــمـارين
ــــــــنــــــــتــــــــخـب الــــــــوطــــــــنـي في ا

. كلـــــــيرفونت
ولن يـــشــارك دوبـــوا األربـــعــاء في
ــبـاراة الــدولـيــة الــوديـة ألبــطـال ا
العالم ضد أوكرانيا وسيحل محله
مــــدافع ريـــال مـــدريــــد اإلســـبـــاني
ـبــاراتـ ضـد فـيـرالن مــنـدي في ا
الــبــرتــغـــال األحــد في ســان دوني
وكــــــرواتــــــيــــــا في  14تــــــشــــــرين
األول/أكـــتــوبــر ضــمن دوري األ

األوروبية.
وقــال االحتـــاد في بـــيـــان له "جــاء
اختـبـار +كوفـيد- +19الذي أجراه
االحتــــاد األوروبـي لـــكــــرة الــــقـــدم
الـثالثـاء إيـجـابـيـا و وضـع لـيو
دوبـــوا في الـــعـــزل بـــعـــد وصــول
الــــنـــتــــائج فـي خــــتـــام احلــــصـــة
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مـعه في األزمـة األخـيـرة.وطـلب من
مـحـبــيه عـدم الـنــزول إلى الـشـارع
قـائال: "وأنـوه لـبـعض الـشـباب من
جـماهـيـر الـزمالك الـذين عـلمتُ من
ـواقع أنهـم ينـوون النزول بعض ا
في وقـفـات احـتـجـاجيـة لـلـتـضامن
مـعي وقد أعـلـنت في قنـاة الـزمالك
مــــنــــذ قـــــلــــيل أن مــــصـــــر أهم من
مـرتـضى مـنـصـور وأخـشى عـلـيهم
أن يــــنــــدس وســـطــــهم بــــعض من
اإلرهــابـيــ من جــمــاعــة اإلخـوان
ويـســتــغــلــوا جتـمــعــاتــهم لــنــشـر
الـفـوضى وهذا مـرفـوض ألني كـما
قـــــلت وأكــــدت أن مــــصـــــر أهم من
مـرتــضى مـنــصـور وأنــني أحـصل
عــلى حــقـي بــالــقــانــون عن طــريق

صري العادل". القضاء ا
وأضـاف: "لـذلك أنـاشـد اجلـمـاهـيـر
عــلـى مــخــتــلف انــتــمــاءاتــهم بــأن
تـــتـــوحـــد لـــيـس خـــلف مـــرتـــضى
مـنـصـور ولـكن خـلف بـلـدنـا مـصـر
في الــــظــــروف الـــتـي تــــمـــر بــــهـــا
والـتــربص من اخلــونــة والــعـمالء
الــذين يــحــاولــون بــشــتـى الــطـرق
إشــاعـة الــفـوضى في وطــنـنـا"ومن مرتضى منصور

ساء الـثالثاء".وأضاف التـدريبيـة 
"عــلى غـرار اجملــمـوعــة بـأكــمـلــهـا
خـضع لـيــو دوبـوا الخـتــبـار قـبـيل
عسكـر التدريبي وكانت الـنتيجة ا
ســـلــــبـــيـــة".وكــــان حـــارس مـــرمى
مـــرســـيـــلـــيـــا اخملـــضــرم ســـتـــيف
مانداندا قد عـاش أمرا مشابها في

معسكر شهر أيلول/سبتمبر. 
هاجم باريس سان كذلك بالنسـبة 
جرمان كيليان مبابي الذي اظهرت
نــــتــــائج فــــحــــوصه أنـه مــــصـــاب
بـالـفـيروس مـا تـسبـب بانـسـحابه
من الــــتــــشــــكــــيـــلــــة خـالل فــــتـــرة

االستعدادات.
ويـــخـــوض مـــنـــتــخـب أوكـــرانـــيــا
مــبـاراته ضـد فـرنـسـا األربـعـاء في
ســـان دونـي مــتـــأثـــرا بـــاصـــابــات
عــديـدة فـي صـفــوفه بــالــفــيـروس
بـيــنـهــا لـثالثــة من حــراس مـرمـاه

األربعة.
ـــنــتـــظــر أن يــصـل مــهــاجم ومن ا
بــاريـس ســان جــيــرمـــان الــســابق
إديــنـسـون كـافــاني يـوم األحـد إلى
إجنـلــتـرا لالنــضـمـام إلـى صـفـوف
فـريق مـانشـسـتر يـونـايتـد.وخاض
العـب مـنـتــخب أوروغـواي الــبـالغ
من العمر 33 عاما مـفاوضات مع
مانـشسـتر يـونايتـد بالـفعل. وعلى
الرغم مـن عدم الـتوصل إلى اتـفاق
ــرجـح عــلى حــتـى اآلن فــإن مـن ا
نحـو متزايـد أن ينضم الالعب إلى

 فيرجيل فان دايك

الـصـيـد.ويـؤكد هـايـكي لـوكـالـة "فراس
بــــرس" ان مــــشــــاركــــته فـي االلــــعـــاب
ــبـيــة ونـيــله مـيــدالـيــة هـو "أكــبـر االو
كن أن يـحـصل".ويـتابع "رجل شـرف 
شــرطــة هـو حتــد جــديــد. ولــكن أريـد
اسـتــخـدام قــدراتي في الــسـبــاحـة من
أجل مــســاعــدة الـنــاس. عــنــدمــا كـنت
صـغـيـرا كنـت فـعال أريـد الـقـيـام بـهذه
هنة".ويضيف صـاحب البنية القوية ا
واالبــتـسـامــة الـكــبـيـرة والــشـخــصـيـة
احملـببـة "إذا بعـد اعـتزالي (الـرياضي
عام 2015) حصلت على هـذه الفرصة
من أجل االنـضمـام إلى سـلك الشـرطة.
لـقـد حـقـقت حـلم طـفـولـتي".وال يـتـذكـر
هايـكي عدد االشـخاص الـذين انقذهم
ولـكـن تـشـيـر االرقـام إلى أن مـعـدل 30
ـيـاه كل عام شـخـصـا يـسـقـطـون في ا
إن كـــان بـــســــبب االســـراف في شـــرب
الـكـحول أو اللـتـقاط صـورة عـند حـافة
الــبــحــيـرة.تــمــكّن الــريــاضي الــسـابق
وزمـالؤه في الـشــرطــة من إنــقـاذ رجل
كـاد يـغـرق عن طـريـق إنعـاشـه بـجـهاز
الـصدمـات الـكهـربائـيـة.وال تغـيب هذه

{ شنغهاي, (أ ف ب) - يخدم السباح
الـصينـي جيانـغ هايكـي بالده بطـريقة
يداليـة برونزية مخـتلفة: بـعدما فـاز 
ـبــيــاد لــنـدن 2012 حتـوّل إلى فـي أو
شرطي يـعمل عـلى إنـقاذ النـاس الذين
يــســقــطــون في مـــيــاه شــنــغــهــاي من
الـغـرق.مـا زال هـايـكي يـرجتـف عـنـدما
ــركــز تــعــود بـه الــذاكــرة إلى إجنــاز ا
الــثـالث الـذي احـتـله في سـبـاق الـبـدل
ــبــيــة في لــنــدن عـام في االلــعــاب االو
ـثيـر للـجدل 2012 إلى جـانب زميـله ا
سون يـانغ. ولكن مـنذ عـام اسـتبدل
بــذلـة الـســبـاحــة بـبـذلــة زرقـاء تــابـعـة
لــلـشــرطـة.في سن الـ 28 عــامـا يــقـوم
هايكي صاحب القامة الكبيرة والطول
الـفـارع (88 كـلغ و 1,99م) بـدوريـات
عـلـى مـ قـارب في بـحـيـرة هـوانـغـبو
الـتي تـعـبـر شــنـغـهـاي امـام نـاطـحـات
الــسـحــاب الــعـصــريــة وجـادة "بــونـد"
التاريـخية.مهـمته االساسيـة: مساعدة
ــــيـــاه الــــنــــاس الــــتي تــــســــقط فـي ا
والـتعـامل مع اي نـشـاط غيـر قـانوني
عــــلى غــــرار عــــدم احـــتــــرام قــــوانـــ
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متاز لكرة القدم جانب من احدى مباريات الدوري االنكليزي ا
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تقدُّما. 
وعـــــلى الـــــرغم مـن هــــذا تـــــرفض
مـصـادر في الـنـادي الـتـعـليـق على
ما إذا كانت محاوالت النادي لضمّ
ـــنـــتـــخب اإلجنـــلـــيــزي ذي العب ا
العشرين ربيـعا قد انتهت.ويتأهب
ــواجــهـة مــانــشـســتــر يــونــايــتــد 
انـتـقـادات لـكن إدارة الـنـادي تـرى
في سـجِلّ كـافـاني مـا يـبـرر خـطوة
ضـمّه.وسـجَلّ كـافـاني إجـماال 341
هدفا في 556 مباراة على مستوى
األنديـة بيـنها 200 هدف في 301
مـبـاراة مع بـاريس سـان جـيـرمـان.
كــمــا ســجل كــافـاني 50 هــدفـا في
116 مــبــاراة دولــيــة مع مــنــتــخب

أوروغواي.
WLBÐ „dð

وبـــــاإلضــــافــــة إلـى ذلك لـم يــــنسَ
مـســؤولــو مــانـشــســتــر يـونــايــتـد
اخملـضرمـون البـصـمة الـتي تركـها
زالتان إبراهيموفيتش على الفريق
عـنـدما انـضم إلـيه ح كـان عـمره

 34عاما في 2016.
وحــال إتــمـام الــصــفــقـة ســتــكـون
إحدى أوليات مباريات كافــــــــاني
في صفوف مانشـــــــــستر يونايتد
أمام ناديه الســــــابق باريس سان
ــــــــزمـعة في يوم 20 جيـرمان وا
أكــتــوبــر/ تــــــــــشــرين األول عــلى
مــلـــعب األخــيـــر في دوري أبــطــال

أوروبا.

دير الفـني إلنتر ميالن قائمة { روما- وكاالت- أعلن أنطونـيو كونتي ا
الـنـيـراتــزوري لـلـمـشـاركــة في مـنـافـسـات دوري أبــطـال أوروبـا. وشـهـدت
الـقائمة تواجد الـبلجيكي رادجا نـاينجوالن في ح  استـبعاد ماتياس

فيتشينو ودانييلي باديلي.
وحل إنـتـر مـيالن في اجملـموعـة الـثـانـيـة الـتي ضـمت إلى جـواره كـلًا من

ريال مدريد شاختار دونيتسك وبوروسيا مونشنجالدباخ.
وجاءت قائمة إنتر ميالن كالتالي:

رمى: سمير هاندانوفيتش  –إينوت رادو  –فيليب ستانكوفيتش. حراسة ا
خط الـدفـاع: أشـرف حـكـيـمي  –سـتـيـفـن دي فري  –ألـكـسـنـدر كـوالروف –
أنـدريـا رانـوكـيـا  –أشـلي يـوجن  –دي أمــبـروزيـو  –مـاتـيـو دارمـيـان  –مـيالن

سكرينيار  –أندريا باستوني.
خط الـوسط: روبـرتو جـالـيـارديني  –سـتيـفـانو سـيـنسي  –إيـفـان بيـريـسـيتش –
أرتــورو فـيـدال  –نـيـكـولـو بـاريال  –كـريـسـتـان إريـكـسن  –رادجـا نـايـنـجـوالن –

مارسيلو بروزوفيتش  –موريتي.
خط الهجـوم: أليكسـيس سانشيز  –روميـلو لوكاكو  –الوتارو مارتـينيـز - أندريا

بينامونتي.

احلـادثـة عن ذاكـرة الـسـبـاح الـصـيـني
الـسـابق إذ يـقـول "أنـقـذنـاه وهـو على

وت.  شفير ا
هي حادثة أثرت بي كثيرا".ولد هايكي
فـي شـنـغـهـاي وعـانى مـنـذ صـغـره من
صـعـوبـة فـي الـتـنـفـس وقـضى فـتـرات
ــســتــشــفى لــلــعالج من طــويــلــة فـي ا
ــتـكـررة الـتــهـاب الــشـعب الـهــوائـيـة ا
وااللـتــهــاب الــرئـوي إال أن مــرضه لم
ــــنـــعـه من الــــتـــألـق داخل أحـــواض
الـسبـاحة حـ جنح في حجـز بطـاقته
لـسـبـاق الـبدل  200 * 4مـتـر حرة في

بياد لندن 2012.  أو
حـيـنـها خـاض هـايـكـي البـدل الـثـالث
ـركز تـاركـا مـهمـة إنـهـاء السـبـاق في ا
الـثالث لاليـقونـة الـوطنـية سـون يانغ
ــنـتــخــبـ االمــيـركـي بـقــيـادة خــلف ا
االسـطـورة مـايـكل فـيـلـبس والـفـرنسي
يانـيك أنيـيل.وبخالف مـسيـرة هايكي
تــلــطخ اسم مــواطــنه يــانغ إذ فــرضت
عـلــيه مــحــكـمــة الــتـحــكــيم الــريـاضي
(كاس) هذا العام عقوبة اإليقاف لفترة
ثــمــانـيــة أعـوام عــلى خــلـفــيـة تــنـاوله

oÒK ð ‰ËUŠ ÍbM uÐ q²I
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{ اسـالم ابـــاد (أ ف ب) -لــــقي مـــتــــســـلق
بــولـــنـــدي مــصـــرعه جـــرّاء ســقـــوطه خالل
مــحـاولـتـه بـلـوغ قــمـة أحـد جــبـال سـلــسـلـة
كاراكورام في شمال باكستان على ما أعلن
الــــســـــبت نـــــادي مــــتـــــســــلـــــقي اجلـــــبــــال
الـبــاكـسـتـانـي.وقـال الـنـاطـق بـاسم الـنـادي
كـــرار حــيـــدري لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس إن
إيـلـتـشــوك مـايـكل جـاكــوب سـقط اخلـمـيس
أثـنـاء تـســلـقه جــبل دهي داست سـار الـذي
يبلغ ارتـفاعه نحـو ستة آالف مـتر وما لبث
أن فــــارق احلــــيـــــاة اجلــــمــــعــــة مــــتــــأثــــرا
بــجــروحه".واضــاف أن "فــريق االنــقــاذ اكـد
مـقـتل ايلـتـشوك مـايـكل جاكـوب".ولم يـنجح
ـتـسـلق في بـودغـانـسـكي جـاكـوب زمـيل ا
إنـقـاذه رغـم مـحاوالتـه وفـقًـا للـنـاطـق الذي
قـال إن الـظـروف اجلـويـة كـانت سـيـئة وقت
وقـوع احلـادث.وتــولت مـروحـيـة عــسـكـريـة
إنــقــاذ بــودغــانــســكـي جــاكــوب ونــقــله من
مــعـــســكــر الــقــاعــدة.تــقع ســلــســلــة جــبــال
كـاراكـورام في منـطقـة جـيلـجيـت بالـتسـتان
اجلـبلـية  الـواقعـة غرب جـبال الـهيـمااليا 

لــلـمــنـشـطــات بـرغـم اعـتـراف هــايـكي
بـــالـــدور الـــكـــبـــيـــر الـــذي لـــعـــبه جنم
رة الـسـبـاحـة الصـيـني الـغـارق هـذه ا

نشطات. في أحواض ا
وبـرغم الشـعبـيـة التي كـان يتـمتع بـها
والـنــجـومـيــة إال أن هـايـكي الــسـبـاح

جــهـتــهــا حــذرت وزارة الـداخــلــيـة
ـصـرية عـبـر صفـحـتهـا الـرسمـية ا
فـي فــيـــســبـــوك من أي جتــمـــعــات
خــارج اإلطــار الـــقــانــوني قــائــلــة:
"صرح مـصدر أمـني بتـداول بعض
صــــفـــــحــــات اإلنــــتـــــرنت دعــــوات
بــالـــتــجـــمع أمـــام نــادي الـــزمــالك
اعـــتـــراضــا عـــلى قـــرار الـــلـــجـــنــة

بية بشأن رئيس النادي". األو
وأضـــافـت: "حتــذر الـــوزارة من أي
جتـمـعات خـارج اإلطـار الـقـانوني
وســتــتـــخــذ حــيـــالــهــا اإلجــراءات
الــقــانـونــيــة الـفــوريــة بـكـل حـسم
وتـــؤكـــد عــــلى ضــــرورة االلـــتـــزام
بـالطـرق الـشرعـية فـي التـعامل مع
قـرار اللـجنة".وأطـلق مـستــخدمون
وسـم #مـــرتـــضي_بـــره_الــــزمـــالك
والـذي كـان من ضـمـن قـائـمـة أكـثر
الـــوســوم انـــتـــشــارا في مـــصـــــــر
حاصـدا أكـثر من 67 ألف تغـريدة
ــــــــغــــــــردون طـــــــــالب مـن خـاللـه ا
بــتــــــــــنـــفــيــذ الــقـــرار ومــعــاقــبــة

مرتضى منصور.
ـــعـــاطي زكي: "الـــلي فـــقـــال أبـــو ا
بـيـنتـقـد تـوقـيت الـقـرار لم نـسـمع
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- وكاالت- اعتـبر تقـرير صـحفي إسبـاني امس األربعاء أن الـبلـجيكي تـيبو كـورتوا حارس { برلـ
ـدريـديـة أن كـورتوا أقل ريـال مـدريـد هـو األفـضل في أوروبـا حالـيـا.فـقـد أبرزت صـحـيـفـة "مـاركا" ا
اضـي وهو موعد احلـراس استقـبالًا لألهـداف في الدوريات احملـلية األوروبـية منـذ يونيـو/حزيران ا
عـودة كرة الـقدم من الـتـوقف.وخاض كـورتوا 14 مبـاراة بـقمـيص الريـال في الـليـجـا منـذ اسـتئـناف
الـنـشاط جنـح في في اخلروج بـشـبـاك نظـيـفة من 9 مـنـهـا أمام "فـالـنـسيـا مـايـوركا إسـبـانـيول
خيـتافي أتـلتـيك بيلـباو أالفـيس ريال سـوسيداد بـلد الـوليـد ليـفانتي" بـينـما اسـتقبل 6 أهداف
نـافس لـكورتوا فقط.ويـعد السـلوفيـني يان أوبالك حـارس مرمى اجلار أتـلتيـكو مدريـد أقرب ا
ــواجــهــات وخـرج من  8مــبـاريــات بــشــبــاك نـظــيــفــة وتــلـقى 7 حــيث خــاض نــفس الـعــدد من ا
اني مارك أندريه تـير شتيـجن حارس برشلـونة الذي أبعدته ركز الثـالث األ أهداف.ويـأتي في ا
لك أرقـامًا جـيدة فـقد لعب  10مـواجهات بـعد اسـتئـناف الـنشاط بـاريات لكـنه  اإلصابـة عن ا

وخرج بشباك نظيفة من 6 لقاءات بينما استقبل  7 أهداف.
وخـاض مانـويل نويـر حارس بـايرن مـيونخ 10 مبـاريات في الـبونـدسلـيجـا واستـقبل 12 هـدفًا
بـينمـا حافظ على مـرماه نظـيفًا في  6 لـقاءات. أما البـرازيلي إيدرسون حـارس مانشسـتر سيتي
ـاضي واستقبل  11هدفًا متاز مـنذ يونـيو/حزيران ا فلعب 13 مبـاراة في الدوري اإلجنليـزي ا

ولم تهتز شباكه في  7مواجهات.

رأيه فـي تــــــوقــــــيت الــــــشــــــتــــــائم
واإلهانـات واخلوض في األعراض
واالفــتــراءات عـــلى مــدار ســنــوات
طويلـة صوتك كان فـ يا جنم ما
سـمـعنـاش صـوتك وأنت يـتم سبك
أنـت وأبــــوك دلـــــوقت تـــــنــــتـــــقــــد
الــــتــــوقــــيت طــــيب وإيـه رأيك في

أفعاله?! تقدر تنتقده".
rýË —UA²½«

ـقـابل عـبـر مـحـبـو مـنـصـور وفي ا
عن وقــوفــهم إلى جــانــبه من خالل
وسم #كــلــنـا_مــرتـضي_مــنــصـور
الـذي تـصـدر قـائـمـة أكـثـر الـوسوم
انـتشـارا فيمـصر حـاصدا أكـثر من
155 ألـف تــغـــريــدة.فـــقــال أحـــمــد
السعـيد: "طب لو مرتـضى منصور
رفض تــنـفــيــذ هـذا الــقــرار األهـبل
ـــتـــعـــجـــرف جلـــنه احلـــرامـــيـــة ا
ــــبي حــــتــــعـــــمل إيه? وقــــوف األو
مـــشـــجـــعـي الـــنـــادي أيـــد واحـــدة
ســـيـــزلــزل األرض حتـت أقــدامـــهم
وسيتم رحيلهم جميعا أيد واحدة

خلف رئيس النادي".
وبعـد انتهـاء التحـقيقـات التي قام
بها القاضي رئـيس جلنة التحقيق

ورئـيس مــحـكـمــة االسـتــئـنـاف في
اخملـالفـات التي تـناولـها الـتحـقيق
ضد رئـيس نادي الـزمالك مـرتضى
منـصور قرر مـجلس إدارة اللـجنة
ــصــريـــة بــاإلجــمــاع ــبــيـــة ا األو
وافقة على مـا انتهت إليه مذكرة ا
جلنـة التـحقـيق بتوقـيع العـقوبات
اآلتـيـة عـلى مـرتضى أحـمـد مـحـمد
مـــنــصـــور رئــيـس نــادى الـــزمــالك
لأللـــعـــاب الـــريـــاضــيـــة:أوالً: وقف
مــرتـضـى أحـمــد مـحــمــد مـنــصـور
رئيس مـجـلس إدارة نادي الـزمالك
لأللـعاب الـريـاضيـة عن مـزاولة أي
دة أربع نـشاط ريـاضي في مـصـر 
: إبالغ النيابة العامة سنوات.ثانياً
بـــالـــوقـــائع الـــتي تـــضـــمـــنـــتـــهـــا
ة الـتـحـقـيقـات والـتي تـشـكل جـر
جـــنــــائــــيـــة إلعــــمــــال شـــؤونــــهـــا
حــيـــالــهـــا.ثــالـــثــاً: إبـالغ اجملــلس
األعــلـى لــتــنــظـــيم اإلعالم إلعــمــال
شؤونه حيـال ما يتم إذاعـته بقناة
الــزمــالك الـــفــضــائــيـــة من ألــفــاظ
وعـبــارات تـشــكل خـدشًــا لـلــحـيـاء
ــيـثــاق الـشـرف الـعــام بـاخملــالـفـة 

اإلعالمي.

والــــتي تــــضم 18 من أعــــلى 50 قــــمــــة في
ـعروف (8611 الـعـالم مـنـها جـبل "كي 2 ا
نـطقة أيضاً ثالثة من أطول متراً). وتضم ا
سـبــعـة أنـهـار جــلـيـديـة فـي الـعـالم  خـارج
ـنـاطق الـقــطـبـيـة.وتـشـكّل هـذه الـسـلـسـلـة ا
مـنــطـقـة مـهـمـة لـلـمــتـسـلـقـ نـظـراً إلى أن

الكثير من جبالها لم يتم تسلقها بغد.

السابق والشـرطي احلالي يعيش في
عـالم ال يـعــرف اضـواء الـشــهـرة مـنـذ
اعــتــزاله الــســبـاحــة. فــالــنــاس الـتي
ينقذهـا من الغرق غالـبا ما جتهل انه
ــيــدالــيـة ــبـي تــوج عــنـقـه  بــطل أو

برونزية.
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عضو جمعية الصحفي العمانية
اإلعـالم والــدبـــلـــومـــاســيـــة تـــوأمــان
مــتالزمــان يــســتــحــيل فــصــلــهــمــا 
ويـعــرف اإلعالم بـصـورة عــامـة بـأنه
لــسـان الــســيـاســة الــنـاطق وأداتــهـا
ؤثرة في جميع شرائح اجملتمع بل ا
وتـتــعـدى حـدود الـداخـلــيـة لـتـصـبح
إقليمية ودولية استنادًا لقوة احلدث
ونـــــوعه وبـــــالـــــتـــــالـي فـــــإن اإلعالم
والـدبـلـوماسـيـة لـهـمـا تأثـيـر مـبـاشر
عـــــلـى الـــــرأي الــــــعـــــام الــــــداخـــــلي
واخلــــــارجـي. واإلعـالم الــــــعــــــربي )
صـحافـة وأدواتـهـا) هـو إعالم موجه
من قـبل الـسلـطـة الـسـياسـيـة خلـدمة
بـــقــائــهــا  بــيــنـــمــا اإلعالم الــغــربي
الـرأسـمـالي مـوجه سـيـاسـيـاً خلـدمـة
مــــصــــاحلــــهـم االقــــتــــصــــاديــــة أوالً
واسـتـراتـيـجـيـتـهم ثـانـيـاً. وتـتـوشح
الدبلـوماسيـة دائماً بـثوب الصـحافة
ــعــالم الــســيــاســيــة الــتي إلخــفـــاء ا
بداخلهـا وهذا ما سوف نـتطرق إليه
حــيث تــعـتــمـد الــدبـلــومــاسـيــة عـلى
سالحــــ مـــهــــمــــ  هـــمــــا اإلعالم
الـدبلـومـاسي والـسيـاسي  واالثـنان
عــمــلـة واحــدة ذات وجــهــ وسـوف
نتـطرق بـصورة مـختصـرة عن هذين
ـــهــمـــ في عـــصـــرنــا الـــسالحـــ ا
احلـــاضــــر.  اإلعالم الـــدبـــلـــومـــاسي
ـفـتــاح الـذهــبي لـلـســيـاسـة أصــبح ا

اخلارجية للـدولة وليس التقوقع في
بـــنــايـــة الــســـفــارة وعـــدم االتــصــال
بــاآلخـرين ألسـبــاب أمـنــيـة يـعــرفـهـا
اجلـمــيع فـنـحن اآلن في عــصـر عـلم
الـنانـو واالقـتصـاد واسـتـراتيـجـيات
ـــفـــتـــوح ونـــظـــريـــاتـــهــا الـــســـوق ا
اإللكـترونـية ولـيس سلـوكيـات القرن
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 U öŽ d¹uDð

ـبادأة إن اإلعالم الـدبلـومـاسي هـو ا
ـبـادرة والتـفـاعل في مـكـان اقـامة وا
الدبـلومـاسي والبـعثـة الدبـلومـاسية
ـضـيف ; حيث يـبـرق لبـلده بالـبـلد ا
فاتـيح التي حصل علـيها بعد بكل ا
أن  تدقيقها ومعاجلـتها وغربلتها
ـكن وتـقـيـيـمــهـا  الـتي من خاللـهـا 
تـــطــويــر الــعـالقــات عــلى مـــخــتــلف
الـصعـد. يـكون اإلعـالم الدبـلـوماسي
ـعالم واحلدود  بـعيدًا عن محدودَ ا
اجلـمـهـور وفــقـاعـات اإلعالم الـدولي
ـكن الـقـول بـأنه هـو الـتلـقي وهـنـا 
واإلرســال مــعــتــمــدا عـلـى احلـقــائق
ـلـمـوسـة  لـذلك ـرئـيـة وا الـثـابـتــة ا
عــلـى الــدبــلــومــاسي الــنــاجح جــمع
علومات الرصيـنة وإعداد التقارير ا
ــســتـــنــدة إلى األرقــام والــتــواريخ ا
ـــكن أن واألسـس الـــرســـمـــيــــة فال 
يصـدر تصـريح من دبلـوماسي حول
مـــشـــروع اقــتـــصـــادي وهــمي أو أن

يـكـون هـنـاك خــلل كـبـيـر في واقـعـيـة
شروع لذلك يعتمد األرقام وأهمية ا
اإلعالم الـــدبــلــومــاسي كــثــيــرا عــلى
البعـثة الدبلـوماسيـة وحنكة الـسفير
وطاقم السفارة. اإلعالم الدبلوماسي
يتطـلب كادرًا محـنكًا مـتمرسًـا لكونه
يــعـكس حـقـل الـسـيــاسـة اخلــارجـيـة
والدولـيـة ب طـرف والـتـأثيـر الذي
ثـله من خالل االتصـال والتـخاطب
مع االحتفاظ بـاخلصوصيـة الوطنية
والـتـعـبيـر عن أهـدافـهـا ومـصـاحلـها
وحــضــورهـا وتــطــويــرهـا  واإلعالم
الدبلوماسي واجـبه هو خلق جسور
تواصل ب اجلمـيع . وأنا أتذكر من
ـهـنـية الـدبـلـوماسـيـة حيث حـياتي ا
كان سفـيرنا ( ع.ع) يـجتمع بـنا كادر
الــســفــارة بــعــد نــهــايــة كـل أســبـوع
ويــطــلب مــنــا حتـديــد عــدد الــكـروت
الشـخصـية الـتي حصـلنـاعيـلها  أي
عـنى كم شـخـصيـة قـابلت ومن هم
ومـا فائـدتـهم لتـطـوير الـعالقـات ب
الـبــلـدين والــذي لم يـحــصل عـلى أي
ـــعــنى أنه كـــســول ال يــقــوم كــارت 
بـواجـبه بــصـورة صـحـيـحـة . وعـلى
الــكــادر الــدبــلــومــاسي أن يــضع في
حـســابـاته أنـنـا  لــسـنـا اآلن في زمن
احلــمــام الــزاجل في نــقـل اخلــبـر أو
اجللوس في غرفـته بالسفـارة ينتظر
وصــــول األخـــبـــار له بـــالـــتـــطـــورات

التـكنـولـوجيـة والتـقنـيات اإلعالمـية
ـتالحـقـة وظـهـور أشـكال احلـديـثـة ا
غــيــر تـقــلـيــديــة لـوســائل الــتـواصل
االجــــتــــمــــاعي من خـالل الـــصــــحف
اإللـكـترونـيـة واإلنـترنـيت لـلـحـصول
عـلـومـة  وعلـيه االنـتـباه إلى عـلى ا
ـعلومات. كل ماهو مـضلل من هذه ا
اإلعالم الــدبــلــومــاسي يــحــدد هـدف
الـــتــصــريح مـــســتــنـــدا عــلى وقــائع
مــلـــمــوســـة مــثل تـــصــريـح بــإعــادة
العالقـات مع الـدولة س أو تـصريح
بـزيـارة هـرم الـدولـة والـتي تـتـضـمن
جـدول الــزيــارة أو تـصــريح بـإطالق
مــحــتـجــز لـديــهــا أو تـوقــيع مــذكـرة
تــفــاهم بــخـصــوص إلــغـاء ضــريــبـة
الدخول  بالتالي نرى بأنه ذو هدف
ـلـوس مـسـتـند إلى مـعـ حقـيـقي 
وقـــائع رســـمـــيــة صـــادرة من أعـــلى

اجلهات.
ويـعـد اإلعالم الــدبـلـومـاسي من أهم
مـــقـــومـــات جنــاح وتـــفـــوق الـــدولــة
اقـتـصـاديـا وهـو هـدف اسـتـراتيـجي
يـرسم من قـبل هـرم الـدولـة. ويـعـرف
بـــأنـه أداة جــــلب لالســــتــــثــــمـــارات
ـنــافع الــوطـنــيـة اخلــارجـيــة لــرفع ا
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـي كل اجملـــــاالت
واألنــشــطــة عــدا الــعــســكــريــة وأمن

سيادة الدولة.
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وبالتالي أصبح اإلعالم الدبلوماسي
عيار احلـقيقي لثـقل وهوية الدولة ا
فـي قـضــايــا الــتــنـمــيــة واالقــتــصـاد
والــسـيـاحــة في الـبــلـد حــيث تـقـوم
الـــدول حـــول الــــعـــالم بــــاســـتـــغالل
جــهـــازهـــا الـــدبــلـــومـــاسي خلـــدمــة
مصـاحلـها االقـتـصاديـة وبـذلك يأتي
االعالم الدبلوماسي كأولوية قصوى
لــــــدى الـــــكــــــثـــــيــــــر من األجــــــهـــــزة
الــدبــلــومــاســيــة حــول الــعـالـم كـون
الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة هي انـعـكـاسا
للسـياسـة الداخلـية وواحدة من أهم
األدوات لتـحقـيق أهدافـها بـعيدًا عن
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تقلب. السياسية وفلكها ا
ولإلعالم الـسـيـاسي أهـداف وغـايات
مــحـــددة ومــرســومــة  والــســيــاسي
يــــتـــحــــدث إلـى اجلــــمـــهــــور عــــكس
الـدبلـومـاسي الـذي لـيس لـديه عالقة
باجلمهـور والسيـاسي يخدم وسائل
ــارســة الــســلــطــة اإلعالم لــغــرض 
وكـذلك الــتـأثـيـر عــلى األفـراد وعـلى
ثال يعتبر اإلعالم السياسي سبيل ا
احلـــجــر األســـاسي في أمـــريـــكــا في
الـفوز بـاالنـتخـابـات الـرئاسـيـة حيث
عـلـومـات ويـتم رصـدها من تـتدفـق ا
ـتــنـافــسـ  والـذي قــبل الـطــرفـ ا
يعتـبر نقـطة انطالق لـلجمـهور حيث
يــقــوم اإلعـالم الــســيــاسي بــإشــهــار
ـعــلـومـات بــعـيـدا عن الــتـحـلـيل أو ا
التـفـسيـر أو الـتأجـيل  وهنـا يـعتـبر
الـــســيــاسـي احملــنك مـــثل العب كــرة
هاجم أو القدم الذي يـشغل وظيـفة ا
رأس حــربــة الـفــريق حــيث يــســتـغل
الـفرصـة الـسانـحة لـتـسجـيل الـهدف

ولو بالدقيقة األخيرة.
إن أهـــداف اإلعـالم الـــســـيــــاسي هي
الــــتـــأثــــيــــر واحلــــركـــة فـي جـــمــــيع
االجتــاهــات لـغــرض تــســويق فــكـرة
مــعــيـنــة وإن كـانـت غـيــر صــحـيــحـة
كــاحلــرب األمــريـكــيــة الــبـريــطــانــيـة
الحتالل العراق عام 2003 حيث قام
اإلعالم السـياسي بـتسـويقـها لـلعالم
والـتـأثـير عـلـيه. ومن أهـداف اإلعالم
أيــضـا هـو الــتـثــقـيف وبث افــكـارهم
لـغــرض تـوسـعــة قـاعـدتـهم الــفـكـريـة
ذهبـية فلـوال الترابط والعقـائديـة وا
ـا كانت هذه ستـقبل  رسـل وا ب ا
األهــداف مـــطــروحــة عــلى الــســاحــة
اإلعالمــيــة بــاإلضــافــة إلى أن هــنـاك
أهـــدافــا خــارجـــيــة ودولـــيــة لإلعالم
الـــســـيــــاسي لـــغــــرض خـــلق صـــور
إيجابـية وانـطباعـات واقعيـة تعكس
إيجابية مؤسسات هذا النظام  وإن
كانت سلبـياته أكثر من إيـجابياته  
إضافة إلى حتـقيق نـوع من التداخل
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عديـدة هي الـتـحديـات الـتي واجـههـا الـكاظـمي مـنـذ تسـلـمه مـنصب
رئاسة مـجلس الـوزراء الى أيامـنا هـذه وفي  مقـدمة هـذه التـحديات
ـالــيــة اخلــانــقــة وسـوء إدارة وزارات ومــؤســســات الــدولـة األزمــة ا
ــسـتـشـري فـي مـفـاصـلــهـا واحلـراك الـشــعـبي ومـطـالب والـفـسـاد ا
ـتــظـاهـرين وعــدم حتـديــد اجلـهـات الــتي تـقف وراء عــمـلــيـات قـتل ا
ـهم لـلـعـدالة ـتـظـاهـرين والـنـاشـطـ اإلعالمـيـ وتـقـد واخـتـطاف ا
يضاف الى هذا كله جـائحة كورونـا وتأثيرهـا على الوضع الصحي
واالقـتـصــادي في الـبالد لــكن يـبــقى الـتــحـدي األكـبــر الـذي واجـهه
ـتـنـفـذة تعـطـيل كل عـمـلـية الـكاظـمي هـو مـحـاولـة األحزاب والـكـتل ا
إصالح يـقـوم بـهـا الـكـاظـمـي لـبـقـاء الـعـراق في فـوضى الالدولـة أو
حتت رحــمـة الــدولــة الـعــمــيـقــة الــتي تــؤمن لــهـذه األحــزاب والــكـتل
الفـاسدة والـفاشـلة بـقـاءها في الـسلـطة وهـيـمنـتهـا على أمـور البالد
والعـباد  ,لقـد عـمت الـفـوضى وسـوء اإلدارة كل نـواحي احلـياة في
الـعـراق السـيـاسـيـة واألمـنـيـة واالقـتـصـادية والـتـعـلـيـمـيـة والـصـحـية
واخلـدمـيـة وعـمـلـيـات الـبــنـاء واألعـمـار ودُمـرت الـصـنـاعـة والـزراعـة
وأهـمـلت الـفــنـون واآلداب وسـيس الـقــضـاء مـنـذ ان ابــتـلي الـشـعب
ـزيفة ومنذ ان ـقراطية ا شوهة والد العراقي بالعـملية الـسياسيـة ا
سيطـرت األحزاب الفـاشلـة والفاسـدة على مـقاليـد األمور في البالد
وتــقــاســمـــهــا لــلــمــنــاصـب احلــكــومــيــة وكل مـــنــاصب الــدولــة وفق
ـزورين ــقـيـتــة الـتي أوصــلت ا احملـاصــصـة احلـزبــيـة والــطـائـفــيـة ا
ناصب في احلكومة والدولة تعلم واجلهلة الى أعلى ا وأنصاف ا
تخصصة واخلبيرة هنية وا ية ا وأبعدت الكفاءات الوطنية واألكاد
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ال وبسبب  الفوضى وسـوء اإلدارة كثر الفسـاد والرشوة وسرقة ا
الــعــام ونــهب ثـــروات الــوطن  وأهــمــلـت اخلــدمــات وسُــرقت أمــوال
مشـاريع والـبـناء واألعـمـار ومـوازنـات الدولـة من قـبل قـادة األحزاب
والــكــتل وأحــزابــهم ومــقــربــيــهم وأتــبــاعــهم  و فُــقــد األمـن واألمـان
ـسـلحـة اخلـارجـة عن سيـطـرة الـدولة ـيـلـيشـيـات ا وازدادت أعداد ا
وتـصــاعــدت عــمـلــيــات اخلـطـف والـقــتل واالغــتــيـاالت واالعــتــقـاالت
والتـغـيـيب الـقسـري بـعـد ان سلـمت قـيـادة اجلـيش والقـوات األمـنـية
ـهـنـيـ وغـيـر الـنـزيـه ـهـمـة الى غـيـر الـكـفـوئـ وغـيـر ا الـعـلـيـا وا
ناصب الـعسـكريـة واألمنيـة العـليا وضباط الـدمج  وبعـد ان بيـعت ا
بـالـدوالر و تــسـيـيس الــقـضـاء وانــيـطت بــعض مـنـاصـب الـقـضـاء
ـرتش  ,و بسبب هـذه الفـوضى والفـساد والـسرقات للفـاسدين وا
الـكــبــرى ألمــوال الـبــلــد وسـوء اإلدارة والــظــلم واجلــور واسـتــئــثـار
األحـزاب وقـادتـهـا بـأمـوال الـشـعب ازدادت نـسب الـبـطـالـة  والـفـقـر
واجلوع واألمـراض واألمـيـة واجلهل وتـعـاطي اخملـدرات والعـمـلـيات
سـلح وفُقد األمن اإلرهابيـة وجرائم االغـتياالت واخلـطف والسطـو ا
واألمان  ,وبسـبب خـيـانـة الـسيـاسـة الـفـاشـل والـفـاسـدين وبـيـعهم
ناصب لـقادة فـاسدين وفاشـل مـثلـهم الذين سُلـمت ثلث مـساحة ا
العراق لداعش لترتكب جرائم العصر بحق أبناء شعبنا من مختلف
القوميات واألديان فازدادت أعداد األرامل واأليتام وأعداد الشهداء
اليـ من أبنـاء شعـبنـا عن محـافظـاتهم ومـدنهم بـعد وهُجـر ونزح ا
احتالل داعش لها ,و قبل ذلك وفي سنوات  الصراع الطائفي هجر
الين ألســـبــاب ســيــاســـيــة وطــائــفـــيــة وازدادت عــمــلـــيــات الــقــتل ا
واالغـتـيـاالت والــتـصـفـيــات اجلـسـديـة من قــبل مـيـلــيـشـيـات أحـزاب
الـســلـطــة إلفـراغ الــعـراق من كــفـاءاته الــوطـنــيـة  حــتى عم اخلـراب
والـدمـار كل مـدن الـعـراق وعـانى أبـنـاء شـعـبـنـا  مـعـانـاة ال تـوصف
بــسـبب ظــلم الــســاســة الـفــاســدين الــفـاشــلــ وفــسـادهـم الـكــبــيـر
وسـرقـاتـهم ألمـوال الـدولـة والـشـعب واسـتـئـثـارهم  بـأمـوال وثـروات
الـوطن هم وعـوائـلـهم ومـقـربــيـهم وإهـمـالـهم تـقـد ابـسط اخلـدمـات
وتأمـ أبـسط احلـقوق ألبـنـاء هذا الـشـعب وجتـاوزهم على الـقـانون
تنفذة والنظام حتى فقدت الدولة هيبتـها بعد ان سيطرت األحزاب ا
ـسلحـة على كل شيء في البالد واسـتشرى الـفساد وميلـيشيـاتها ا
في كل دوائــر ووزارات ومــؤســسـات الــدولــة وازدادت احملــســوبــيـة
نسوبية  ووصلت نسب البطالة واألمية واجلهل والفقر الى نسب وا
مخيفة  واسـتغل الساسـة الدين للسرقـة وتخدير الـشعب  بخرافات
ـمــارســات مـا انــزل الـله بــهــا من سـلــطــان خـدروا بــهـا الــسـذج و
ـطـالـبـة والـبـسـطـاء وجـعـلـوهـا وسـيـلـة إللـهـاء الـشـعب وإبـعـاده عن ا
بحقوقه  فحرفوا الدين عن قيمه السامية وأهدافه النبيلة  ,هذا جزء
ـكنة ـا فعـلته أحـزاب السـلطة لالسـتئـثار بـها أطول فـترة  بسيط 
وليـتـمكـنوا من سـرقـة كل أموال الـشـعب  حتى وصـلت أمـور البالد
والعباد الى الهاوية السحـيقة التي يصعب اخلروج منها  ,هذا على
الصـعـيـد الداخـلي أمـا عـلى الصـعـيـد اخلارجي فـقـد ركـنت أحزاب
الــســلـــطــة وارتــمت فـي أحــضــان األجـــنــبي ورهــنـت قــرار الــعــراق
السياسي واألمني بيد دول اجلوار الـتي باتت تتحكم حتى في تع
همـة وباعت هذه األحزاب احلكومة ورئـيسهـا وكل مناصب الدولـة ا
أرض العـراق ومـيـاهه اإلقلـيـميـة بـثـمن بخـس لدول اجلـوار وتـنازلت
عن حقـول نـفـطه لهـذه الـدول مـقابل حـفـنـة من الدوالرات  ,وبـعد ان
دمرت أحزاب الـسلطـة الصنـاعة والـزراعة في البالد أصـبح العراق
نتجات الصناعية يصرف مليارات الدوالرات سنويا الستيراد كل ا
والـزراعـيـة من إيـران والـدول احملــاورة األخـرى إلضـعـاف اقـتـصـاد
تهالك بسبب العقوبات نقذ القتصاد إيران ا البلد فأصبح العراق ا
األمـريـكـيـة عـلـيـها نـاهـيـك عن اسـتـيـراد الـغـاز والكـهـربـاء مـن إيران
ـلــيـارات أخــرى من الـدوالرات ســنـويــا  بـعــد ان تـعــمـد الــسـاسـة
والقادة الفاشـلون والفاسدون  تـعطيل تطـوير صناعة الـغاز والطاقة
في البالد ,لـقـد فـرطت أحـزاب الـسـلـطـة بـسـيادة الـعـراق  وبـثـرواته
وحدوده  وبـقـراره السـيـاسي   وباخـتـصار أصـبح الـعراق في زمن
األحزاب اإلسالمـيـة حـديقـة خـلفـيـة إليـران و لدول اجلـوار فـضاعت
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وبـعـد كـل هـذا اخلـراب والــدمـار بــسـبب سـيــطـرة األحــزاب والـكـتل
الفاشلة  ومـيليشـياتها على كل شئ فـي العراق وتدميـرها القتصاد
البلد ظلـمها للشـعب العراقي الذي عـانى األمرين بسبب سوء إدارة
هـذه األحـزاب الــفـاشـلــة والـفـاسـدة  لــلـدولـة وفــسـادهـا وســرقـاتـهـا
صالح الكبرى وطائـفيتهـا وارتمائهـا في أحضان األجنـبي وتقد ا
الشـخصـيـة واحلزبـية والـطائـفـية عـلى مصـالح الـوطن والشـعب وما
جـلـبــته هـذه األحـزاب والــكـتل لــلـشـعب والــوطن من كـوارث وويالت
ومآس ال مثـيل لها  أوصـلت العـراق الى الهاويـة السـحيقـة وبعد ان
ضــاع كل شيء في هــذا الــبـلــد حــتى الــقــرار الــســيـاسـي واألمـني
وضاعت هـيبـة الدولـة فهل يـسـتطـيع الكـاظمي بـعد كل هـذا اخلراب
والدمـار وسـوء اإلدارة واحملـاصـصـة والـفسـاد والـسـرقـات الـكـبرى
يليشيات واالنفالت والتناحر الطائـفي والقتل واالغتياالت وسطـوة ا
األمني وانتـشار الـسالح خارج سيـطرة الـدولة  ان  يواجه الـتحدي
ن يـريد بـقاء الـعـراق في عصـر الالدولة  وان االكبـروهو الـتصـدي 
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احلـضــاري ودعم ثـقــافـة الــدولـة في
احملـافـل الـدولـيــة واإلقـلـيــمـيـة. ومن
أبرز أنواع اإلعالم السياسي اإلعالم
ــنـاســبــاتي  ; ألنه الــتــظــلــيــلي أو ا
يعمل على إخفاء احلـقائق وتلوينها
وهي من أهم سمـاته وهو مـا يسمى
ـنــاسـبــاتي حــيث تـمــلـيه بــاإلعالم ا
احلـاجـات والـظـروف أكـثـر من كـونه
مــنــهــجــا ثــابــتـا فـي سـمــات اإلعالم
الـــــســـــيـــــاسـي أو اإلعالم الـــــدولي 
وغـالـبـا مـا يـبـرز في أوقـات األزمـات
الــسـيـاســيـة أو احلــروب الـداخــلـيـة
األهــلــيـة أو الــدولــيــة  وفي اجلــهـة
األخـرى يبـرز لـنـا اإلعالم الـسـياسي
ـوضوعي الـذي يـرتـكز عـلى إيـجاد ا
ـرتـبـطـة بـاحلـدث وبـثـهـا احلـقـائق ا
كـمـا هي دون تـلـويـنـهـا أو إعـطـائـها
حـــــجـــــمـــــا أكـــــبـــــر من ذلـك. اإلعالم
الـــســـيــــاسي هـــو أداة ونــــظـــريـــات
وأهداف الدولة أو الـنظم السـياسية
الــتي  تـمــثـلــهـا بـاخلــارج والـداخل;
مبـنيـة عـلى استـراتيـجيـات وأهداف
سـيـاسـيـة مـعـيـنـة مـرسـومـة مـسـبـقاً
للـوصول إلى مـا  االتفـاق عليه أو
الـــذي  حتــديـــده ســابـــقــاً. اإلعالم
الـسـيـاسي والـدبـلـومـاسـيـة بـصورة
عـلومات عامة هـو عبـارة عن جمع ا
ــصـدر وحتــلــيــهـا وإرســالــهــا إلى ا
لغرض االنتقال إلى اخلطوة األخرى
ــبــدأ وهــذا عـــمــومــا مـــا يــقـــابــلـه ا
الفيزيائي ( لـكل فعل رد فعل..) مثال
ذلك إذ قـــامـت الــدولـــة "س" بـــإطالق
محتـجز لديـها فعـلى الدولة "ص" أن
تـــقـــوم بــــنـــفس اخلــــطـــوة بـــإطالق
مـحـتجـز الـدولـة "س" تـأكـيـدًا حلسن
الـنـيـة والـبـدء في حتـسـ العـالقات
الـثـنائـيـة بـ البـلـدين. وأخـيـرا فإن
اإلعالم السياسي يعتـمد على نظرية
الــتــأثــيــر اإلعالمي عــلـى اجلــمــهـور
وهدفه األول واألخـيـر غرس الـثقـافة

بدأ الذي يُراد العمل فيه. أو ا
{ دبلوماسي سابق
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بغداد

بـسـبب الـسـياسـات اخلـاطـئـة التي
تــــتــــبــــعــــهــــا زعــــامــــات األحـــزاب
وحكومات الـدول وأرباب الشركات
االحـتـكـاريـة الـكـبـرى عـبـر سـعـيـها
جــمـيــعًـا لــفــرض أدوات الـهــيـمــنـة
والسطو والتسلّط غير العادل على
كلّ شيء بــذرائع واهـمـة وحـجج ال
ترضى بها اإلنسـانية وال يقبل بها
مــريـــدو حتــقــيق احلـق والــعــدالــة
. ــســاواة بــ الــشــعـوب واأل وا
ومن هـذه الـفـايـروسـات الـعـصـريـة
ـة الــتي تــطـرّق إلــيــهـا بــابـا الــظــا
الــفـــاتـــيــكـــان أيـــضًــا " فـــايــروس
اقـتـصـاد الـسـوق اجلـامح والـظـلم
وت االجـتـمـاعي الـعـنـيف حـيـث 
الـنـاس كـاحلـيـوانـات" كـمـا يـقـول.
وقــد رسم قـداسـتُه صــورة مـخـيـفـة
ـسـاواة الـتي نـشأت ـشـكـلـة عدم ا
أو سـتـنـشـأ بــفـعل هـذا الـفـايـروس
االقــتـصــادي والـتي من شــأنـهـا أن
تـــــخـــــلق هـي األخـــــرى أمـــــراضًــــا
اجتماعية ال تقلّ خطورة عمّا خلّفه
ومازالَ يخلّـفه فايروس كورونا في
هـذه األيام كـنتـاج واقـعي القتـصاد
ريض القائم أصالً ومدى السوق ا
تـأثـيـره احلقـيـقي عـلى اجملتـمـعات
والـدول الـفقـيـرة والنـامـية بـصورة
نهك خاصة. ومثل هذا االقـتصاد ا
ناجم بـطبيـعة احلـال بسبب الـنموّ
غـيـر الـعـادل لـثـروات الـبعـض على
حــسـاب عـامـة شـعـوب الـدول الـتي
تـعـاني مـن الـفـقـر واحلـرمـان وعدم
احـــتــــرام حـــقــــوق اإلنــــســـان ومن
جتاهل لـلقـيم اإلنسانـية األسـاسية
من جانب فئـات قليـلة أو أشخاص
قـلـيـلـ يـحــكـمـون الـسـيـطـرة عـلى
ي ومخارجه منـافذ االقتـصاد العـا
سكون بثـروات البلدان والعالم و
من دون ان تــتـحــرك أحــاســيــسُـهم
ـخـافـة الله اإلنـسـانـيـة أو تـشـعـر 
وقــدرة الــسـمــاء.  وإذ يــقــرُّ الــعـقلُ
ـنـطق بأبـجـديـة التـجـارة احلرّة وا
في مـا يُـسـمّـى بـ "اقـتـصـاد الـسوق
" أو "نـــظـــام الـــســـوق احلـــرّ" احلـــرّ
ـعـتـمِـد أسـاسًـا عـلى نـظـام الـربح ا
واخلــســارة في أيّ نــظــام حــيــاتيّ
ـقـابل ال بـدّ من مـعــاصـر إالّ أنّه بـا
تــوفّــر الـنــيــة احلــقـيــقــيـة واإلرادة
الصادقة لقيام سوق موازٍ ال يخرج
عن أدبــيـات "نــظــام اجــتـمــاعي" له
كن ـا  ضـروراتُه االجـتـماعـيـة و
تــــســــمــــيــــتُه بــــنــــظــــام "الــــســـوق
ـكنه االجـتـمـاعي". وهـذا األخـيـر 
ـعقـولة قـاربة ا اعـتمـادَ شيءٍ من ا
ولــــو في حــــدودهــــا الــــدنــــيــــا في
الـتـطـابـق والـتقـارب بـ مـفـهـومي
"الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة" و"الـعـدالـة
االجتماعية" حـينما ينجح مثالً في
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واألمان واالسـتقرار وتـنغّص على
نــفـوس وأرواح ســائــلي الــرحــمـة
والـــراحــة في مــحـــدوديــة الــعــمــر
الــبـشــري عـلى األرض الــتي يـبـدو
علـيهـا تعبُ السـن الـثقيـلة وعدم
ـــقـــدرة عـــلـى حتـــمّل الـــتـــكـــاثـــر ا
الالمـنــتـهي فـي الـنــمـوّ الـســكـانيّ
ـتـزايدة ـتـنـامي وفي شـرورهـم ا ا
يــومًـا بــعــد آخــر بـأشــكــال وطـرق
كـثـيرة مـسـتـنبـطـة في أغلـبـها من
حـاجــة الـبـشــر أنـفـســهم ومن شـرّ

أفعالهم وأفكارهم وسلوكياتهم?
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في زمن كورونا الـذي لم يعرف أن
ـيّـز بـ الفـقـيـر والغـني الـسـيّد
ـــرؤوس والــــعـــبـــد الـــرئـــيس وا
الصغير والكـبير من كال اجلنس
عــلى الـســواء لم تــتــوقف ســيـول
الـــشــرّ بــالــرغم مـن إمــكــانــيــة عــدّ
اجلـائحـة حتذيـرًا ربّانـيًا بـاشتداد
اردة غضب اخلالق على خليقته ا
ودنــوّ مــحــاســبــته لــلــبــشــر غــيــر
ي الــــرحــــمــــة األســــويــــاء وعــــد
واحملـبة فـيما بـينـهم وكذا بـسبب
ضيـق آفاق الـتفـاهم واالبتـعاد عن
احلـــــوار اإليــــــجـــــابـيّ بـــــ األ
والـشــعـوب والــدول عـلى الــسـواء
ومن دون اسـتـثنـاء قـومٍ دون آخر.
وهـــذه من األســــئـــلـــة الـــعـــتـــيـــدة
والـواقـعـيـة الـتي تـكـتـسب أهـمـيـة
أكبـر مع تفشّـي فايروس اجلـائحة
ستجدّ "القد أصالً" الذي شكّل ا
ـرّة أكـثر من صـدمـة لـلـعـالم هـذه ا
نـظرائه من األوبـئـة السـابقـة التي
شــــهـــدهــــا الـــعــــالم في ســــنـــوات
منصرمات مع إمـكانية تمكّن هذه
ــمــيــتـة من اجلــائــحـة احلــديــثـة ا
ـضنـية السـاعية جهـود البـشرية ا
من أجل حصر تأثيره وإيقاف مدّه
وتـــفـــشّـــيـه بـــجـــهـــود الـــطـــيـــبــ
والـطــيـبــات الــبـاقــ عـلى األرض
ّن أكرمـهم اخلالق الـقديـر على و
كلّ شيء أن يـكـونـوا حـمـائم سالم
ورسل خيـر ومحبـة ورحمة لـلبشر
والـبـشـريـة. ولـيس مـسـتـغـربًـا وال
بـعـيــدًا أن يـذكّـرَ بـابـا الــفـاتـيـكـان
وهو أعلى سلطة روحـية مسيحية
مـؤثـرة خالل مـقابـلـة له في تـموز
2020 عــمّـا أصــابَ الــبــشــريـة من
امـتعـاض وقـلق من آثـار اجلائـحة
ــســتــجــدّة الــتي جــلــبت مــعــهــا ا
فـايـروسـات أخـرى قـاتلـة ومـقـلـقة
مــــنــــهــــا اقــــتــــصــــاديــــة وأخــــرى
اجــتـــمــاعــيــة.  فــقــد أجنــبت هــذه
اجلــائـــحــة بـــنــفـــســهــا وأنـــتــجت
فـــايــروســـات ال تــقلّ خـــطــورة في
تـأثــيـرهــا عـلى مــجـتــمـعـات ودول
وشـعوب بـسبب سـلوكـيات الـبشر
من نـــاحــيــة ومن نـــاحــيــة أخــرى

عذبة كثيرة وعديدة آالمُ البشرية ا
ال تُحصى. فمنذ خلقِها دخل الشرُ
أبــوابــهــا بــفــعل امــرأة من حــواء
الــــتي جـــرّبـت مـــا حـــرّمـه اخلـــالق
عـلــيـهـا وعـلـى بـعـلــهـا آدم بـعـد أن
وهـبهـما جـنّة عـدن للـعيش الـطيب
فـيهـا بكل مـلـذات أرضهـا وثمـارها
ومــيـاهــهـا وجــبـالــهـا ومــنـاظــرهـا
وطيـورهـا وحـيـوانـاتـهـا ودبـيـبـها
عـنــدمـا حـلّـلَ لـهـمــا الـتـمــتع بـهـذه
ّـا لم يحلما به جميعًـا وبغيرها 
إالّ من ثمـرة تلك الـتي حرّمـها على
. ومع كـــبـــر الـــزوجـــ الـــفـــتـــيّـــ
وتـنـامي الـبـشــر لم يـتـوقف الـشـرّ
مــتـــمـــثالً بــأحـــداثٍ ســـردهــا لـــنــا
ــقـدسـة الـتــاريخ وبـعض الــكـتب ا
ــاذج بــربــريــة الــتـي نــقــلت لــنــا 
بــعــيـــدة عن طــيــبــة اخلــالق الــذي
تــمــنّى كل الــطــيــبــات وكلَّ اخلــيـر
خلــلــيــقــته حـــيــنــهــا. كــمــا دخــلت
الـبـشـريـة من حـيـنـهـا في سـلـسـلـة
أمراض واوبـئـة وحروبٍ ونـزاعات
وخصومات ال حصر لها ومتنامية
لـــغـــايـــة يـــومـــنــا هـــذا من دون أن

تتوقف أو ترتاح وتيرتُها.
سـؤال مــلحٌّ يــتــبــادرُ إلى األذهـان:
هل كــان ضــمن الـــســرد اخلالئــقي
لـلـخـالق "اجملهـول" مـخـطَّط مـسبق
بــتـرك اخلــلـيـقــة تـنــسـاق لــهـواهـا
ونـــوازعــهــا ورغــبــاتـــهــا ومــجــمل
شرورها كيـفما تشاء وأيـنما تفعل
من دون العـودة لهـذا اخلالق الذي
تــوجَّهُ لـه الــيــوم اتــهــامــات بــتـرك
احلبـل على الـغارب لـلخـارج عن
طاعـته من دون تدخل ربّـاني أبويّ
سـتفـحلة للـحدّ من شـرور العـالم ا
وتزايدهـا يومًا بـعد آخر? وهل في
جـــعـــبــة هـــذا اخلـــالق الـــكـــبـــيــرة
الـواسعـة التي ال حـصر لـها إرادة
ربــانــيــة مـــســبــقــة بــاالســتــمــتــاع
ـة في جـلّـها ـشـاهـد قاسـيـة ومؤ
تـمثـلة عـبر الـتاريخ وعـميـمهـا وا
بــــاآلالم واحلــــســــرات واألمــــراض
واحلروب واجلوائح وأنـواع الشرّ
والـقتل وسـمات الـكراهـية واحلـقد
تـناميـة ب األ والشـعوب منذ ا
فجر اخللـيقة ولغايـة الساعة? فمن
حقّ أيّ إنــسـان أن يــعــود خلــالـقه
لــلــســـؤال واالســتــفــهــام عن أبــوّة
تـفـتقـدهـا الـبشـريـة اليـوم أكـثر من
أي وقـت مــضى. ومن حـقّ الــكــائن
ــقـــهــور الــبـــشــري الـــضــعـــيف وا
ـظــلـوم أن يــتــسـاءل بــجـدّ: إلى وا
مـتى يـبــقى األلم والـشــر يـكـسـران
ـستضـعفـ قسرًا عظـام البـشر وا
ووراثة بـال رحمـة وال شفـقة? وإلى
مـــتى تــبـــقى الـــكــوارث واحلــروب
واألوبــئــة حتــاصــر أهلَ الــطــيــبــة
واإلحـسان وتـنـكلُ بطـالـبي السالم

وبصرف الـنظر عن مـقومات الربح
واخلـسارة وحـيثـيـاتهـا ونتـائجـها
والتي تدخل فـي حسابـات اقتصاد
الــسـوق احلـر في عـالـم الـيـوم كـمـا
أســـلـــفــنـــا إالّ أن الـــبـــارز في هــذا
الــنـــظــام الــطـــاغي غــيــابُ األدوات
ـكن بـهـا حتـقيق اخلـجـولـة الـتي 
مـفـهـوم هـذه الـعـدالـة االجـتـمـاعـية
الــغــائــبــة كــثــيــرًا في ســلــوكــيــات
أصحـاب القرار وفي دهـاليـز "نظام
ـعنيّ والذي يعاني " ا السوق احلرّ
أســاسًـا من الـفــوضى واالسـتـغالل
وحـبّ تـكــديس األمــوال والــثـروات
عــلى حــســـاب الــفــئــات الـــفــقــيــرة
واحملـرومة في الـدول النـاميـة. وما

أكثرها في عالم اليوم. 
فاحلياة ليست فقط ربحًا وخسارة
فـــحــسـب وال حــســـابـــات في هــذه
وتــلك. إنّـــمــا مـــا يـــحــكمُ احلـــاجــة
والـــــضــــــرورة قـــــبل كـلّ شيء وأيّ
شيء هو التركيز على كيفية توفير
قـوت الــبـشــريـة بــأسـهل الــوسـائل
وأكثـرها دينـاميكـية وأيسـرها نيالً
بحيث ال تخلـو من نسمات الرحمة
الــتـي تــقــصــدهــا وتــوفــرهــا قــدرة
الـسـمـاء مع احلفـاظ عـلى الـكـرامة
الـبـشــريـة والـضـرورات احلــيـاتـيـة
لإلنــسـان أيــنــمـا كــان.  فــلـيس من
نـطق القـبولُ بـتسيّـد حفـنة جتارّ ا
ومـقـاولي شـركـات كـبـرى القـتـصـاد
الـسـوق والـتـحــكم بـثـروات الـعـالم
وتــنــامــيــهــا عــلى حــســاب صــراخ
اجلياع وآهـات العطـاش وحسرات
احملـــــرومـــــ من أبـــــسط وســـــائل
. والــسـبب بـسـيط الــعـيش الـكـر
لـكــونـهـم أبـنــاء الـله اخلــالق الـذي
خـــلـــقـــهـم عـــلى صـــورتـه ومـــثـــاله
ليكـونوا أحرارًا ال عـبيدًا أو أدوات
بــيــد فــئــاتٍ جــاحـدة ومــســتــكــبـرة
ومـتـعـالــيـة عـلى الـنــعـمـة الـتي هُم
فيهـا بحيث ال يـخشون مـخافة الله
وال يـقـبـلون بـتـبـنّي رحمـة الـسـماء
وال االســتـجـابـة حلـاجـات اإلنـسـان

احملتاج.
ÕËd « ¡«bŽ√ WO u _«Ë W¹u³FA «
 لـقـد سبق لـبابـا الـفاتـيـكان أيـضًا
بــوصـفه صـاحبَ أرفـع مـركـز ديـنيّ
ـيّ أن ذكّــــرَ مـــــرارًا وتــــكــــرارًا عــــا
ـتــنـامي بــسـبب بــأشـكــال الـقــلق ا
صعود مرض آخر قبل عقودٍ زمنية
لـيـست بـبـعـيـدة مـتـمـثالً بـصـعـود
مرض "الشعبوية" وسط مجتمعات
بــدأت تـكــشّــر عن أنــيـابــهــا وتـقف
حـجــر عـثــرة أمـام فــرص الـتــفـاهم
واحلوار والتـكاتف والتـعايش ب
اجملـــتـــمـــعــات واأل والـــشـــعــوب
والـدول بـســبب سـعـيــهـا لالنـغالق
على ذاتـها عادّا هـذه اآلفة بكـونها
" مضـطهـدة للـروح وقاتـلة لـلنفس"
في آنٍ مــعًـا. واخلــوف كلّ اخلـوف
يـة وأحزاب من جنـوح زعامـات أ
سـيـاسـيـة من مغـبـة االجنـرار لـهذه
ـقـلـقة في قـطـار الـبـشـرية السـكـة ا
ــــتــــأزّم أصـالً بــــســــبب تــــقــــاطع ا
صـالح وحب الهيـمنة عـلى الغير ا
واستبعاد سـبل احلوار والتعايش
الـطـبـيـعي بـحسـب عطـايـا الـسـماء
ومحبـة اخلالق للـبشر حـ خلقِهم
وتــكـرّمِه بــاألرض ومــا عـلــيــهـا من
ثمار وموارد عديدة ال تُحصى لكي

"يكثروا وينموا ويتعايشوا".
قــبل أكـثـر من عــام أصـدت جـريـدة
"الســتــامــبــا" االيــطــالــيــة جلــمــلـة
انـتــقـادات الذعـة وردت عـلى لـسـان

روّج للفكر بابا الفاتيكـان ضدّ ا
الشـعبـوي في دول الغـرب واصفًا
مــا يـقـومــون به من دور ال أخالقيّ
بتصـرّفات انغالقـية غير مـقبولة ال
تــقلّ في خـطــورتــهـا عــمّـا شــهـدته
أوربـا عــلى وجه اخلـصـوص إبـان
تـــنـــامـي هـــذه الـــظـــاهـــرة مـــطـــلع
اضي إبّان الثالثيـنات من القـرن ا
ـرّة (1933م). احلـقـبـة الـهـتـلـريـة ا
فـالـتـمـتّع بــالـسـيـادة ال يـنـبـغي أن
يعني مـفهومًـا انعزالـيًا أو انغالقًا
عـــلى الـــغـــيـــر وعـــلـى بـــقـــيــة دول
وشـعــوب الـعـالـم الـتي تــبـحث عن
االســتـقــرار والــتـعــايش الــســلـميّ
وتسعى للحـصول على لقمة عيش
محـتـرمـة عـبـر الـتـفـاهم والـتـحاور
ومن دون أن تــــفــــقـــد كــــرامـــتــــهـــا
وإنـسـانـيـتَـهـا وحـقـهـا في الـعـيش
الـكــر عـلى أرض الــله الـواســعـة
أيــنــمــا وجــدتْ راحــتــهــا ونــشـدتْ
كن استـقرارهـا. وهذه جـميـعًا ال 
احلصـول علـيها طـبعًـا إالّ بوجود
عـالقات دولـيـة واجـتـمـاعـيـة طـيـبة
ومــســتــقـرّة ال تــخــلــو من احــتـرام
ومـودة ورحـمـة وإنـسـانـيـة نـابـعـة
جــــمـــيـــعــــهـــا من روح الــــتـــعـــاون
والـتــفـاهـم واحلـوار الــهـاد غــيـر

نغلق على الذات.   ستفزّ أو ا ا
إنّ جلوء أصحاب التيار الشعبوي
الســـتـــمـــالـــة فــئـــات مـــهـــزوزة من
ـدى ــدركــة  شــعــوبــهم مـن غــيــر ا
خــــطـــورة هــــذه الـــظــــاهــــرة عـــلى
مجـتمعـاتهم أوالً وعـلى غيرهم من
مـجـتـمـعات الـعـالم الـراغـبـة بشيء
سـاواة والعدالة من التشـاركية وا
في مـصادر الـثروة ومـنافع الـناجت
ــكن أن يــقـوّض فـرص الــوطـني 
الــسالم واالسـتــقـرار ويــهـدّد سـبل
الـــتـــعـــايش الـــســـلـــمي بـــ األ
والـشـعـوب لـيس لـصالـح شعبٍ أو
دولـــة دون غــيـــره أو غـــيـــرهــا بل
تـنظـيم ذلك في حـدود مـا تقـتـضيه
"الـعــدالـة االجــتـمــاعـيـة" وتــفـرضه
احلـاجات اإلنـسانـيـة في حقـبة من

الزمن.
ــكن قــولـه في صــعــود  فــكلُّ مـــا 
الـتـيـارات الـشـعـبـويـة في صـفـوف
فئات أو أحزاب متطرفة في الغرب
وأمـــيـــركـــا بـــصـــورة خـــاصـــة في
الــــســـــنــــوات األخــــيــــرة أنّ هــــذه
التـيارات النـاشزة سـوف لن يُكتب
لـهـا احلـيـاة لـفـتـرة طويـلـة بـسـبب
ســقــوطــهــا األكــيــد في مــســتــنــقع
الـتـمـيـيـز الـعـنـصـري وحتـريـضـها
عــلى تـــنــامي الــكــراهــيــة الــتي لن
يـكـون من ورائـهـا فــائـدة لـشـعـوب
ـــدى مـــثل هـــذه الـــبـــلـــدان عـــلى ا
الطويل. ذلك أنّ ديـناميكـية احلياة
لن تتيح لهـا الهرولة حـتى النهاية
وراء ما حتمـلُهُ مفاهـيمُها الـضيقة
الــتـي ال حــصــرَ لــهــا من مــخــاطــر
ومـنـزلــقـات اجـتـمـاعــيـة وحـيـاتـيـة
مــتــعــددة قـد تــعــيق جــهــود إدامـة
شـــــروط احلــــــيـــــاة والــــــرفـــــاهـــــة
االجتماعية حـ السعي حلصرها
بـنخـبة أو أمّـة أو بلـدٍ دون غيـرها
تـمامًـا كـما سـتكـون حـال التـيارات
ــنــغــلـــقــة األخــرى الــتـي هــتــكت ا
بــالـبـشــريـة في نــزعـتــهـا الـديــنـيـة
ـذهـبـيـة والـطـائـفـيـة والـفـئـويـة وا

ناطقية الضيقة.  والعرقية وا
ّـا ال يــقـبل اجلـدل فـإنّ صـعـود و
ــفــاهــيــمــهـا كـلّ هـذه الــتــيــارات 
نـغلـقـة قد أتى بـها زمن الـضيـقـة ا

ــة الـذي خــلط األوراق وبـدّد الــعـو
األخالق ومـــزّق األ والـــشـــعــوب
باجتاه مفـهوم الهيمـنة على الغير
ـقدّرات والـتسـلّط على الـثروات وا
من دون وازع ضــمـيــر وال خــشــيـة
وال اســــتــــحـــيــــاء. وهــــذا مــــا دفع
ة" الـبـعض لـلـتـشكـيك بـدور "الـعـو
ـفـاهيم ومـا أتت به من مـثل هـذه ا
نضـبطـة في حياة الـشعوب غيـر ا
عـــنـــدمـــا ســـعت دول وحـــكـــومــات
وزعــامــات إلفـــراغ مــحــتــواهــا من
الغـرض الذي وُجـدت من أجله بأن
يكون العالم قـرية صغيرة من أجل
ـزيــد من الــقـوت الــكـر تــوفـيــر ا
وســــبل الــــتـــقــــارب والــــتـــعــــايش
والــتــفـــاهم بــ األ والــشــعــوب

والدول. 
وبدورنـا لسـنا نـنكـر اليـد الطولى
ة الـذي أُسيء تقـديرهُ لـنظـام العـو
والـغـايـة مـن خـلـقه وبــالـتـالي من
ـــــتــــرتـــــبــــة عـــــلى ســــوء اآلثــــار ا
اســـتــخــدامـه في تــنـــامي تــيــارات
ــيـة شــاذة وخــلق خــصـومــات عــا
ٍ وشـــرور كـــثــيـــرة. وفي وزرع فـــ
مقدمـة هذه اآلفات والـشرور يأتي
الـتـيــار "الـشـعـبــوي" الـذي اجـتـاح
أوربا وأمـريكـا بصـورة خاصة ردّا
عــلى مـفــاهــيم مـنــغـلــقـة وتــيـارات
أصولية مهـاجرة وقادمة من بلدان
ومــنــاطـق غــيــر مـســتــقــرّة يــحــمل
روادُهــا ومـحـرّضـوهـا في جـعـبـهم
وضمن أهدافـهم أجندات مـشبوهة
ال تـــــخــــلــــو مـن ســــوء الــــنــــوايــــا
ـقــصـودة بـاجتــاه تـدمـيــر ثـقـافـة ا
ـــنــفـــتح وكــســـر شــوكــة الــغــرب ا
ــســتـــرخــيـــة أكــثــر من شــعــوبـه ا
ّــا ســاعــد ودفعَ غــيــرهـــا. وهــذا 
أربـاب الــتـيـار الــشـعـبــوي لـفـرض
تنـامية هو اآلخر بسبب سطوته ا
ا مـا تتـمتع الـبـلدان الـتي نشـأ و
وصعد فيها من رقيّ وتقدّم وتطوّر
فـي األوضــــــاع االقــــــتــــــصــــــاديـــــة
واالجـتماعـية والـعلـمية والـثقـافية
ـتمـيزة واألكـثر بـالنـموّ والـتطور ا
والتقدّم أكثر من غيرها. وال ننسى
ـالي الـذي الـســبب االقـتـصـادي وا
فرض ذاته وتأثيـره هو اآلخر على
الــســـيـــاســات الـــعـــامــة مـن حــيث
الـــهـــيــمـــنـــة عـــلى رؤوس األمــوال
ـــاكـــنـــة االقـــتـــصــاد واإلمـــســاك 
ي مــا خــلق حــالــة مـن عـدم الــعــا
سـاواة في تـوزيع ثروات األرض ا
الــتي أمــر بـــهــا خــالقُ الــكــون كي
تكون متاحـة جلميع خالئقه ضمن
ـســاواة والـعـدل اإللـهي. مــفـهـوم ا
وفي حــــالــــة خــــروج الـــبــــشــــريـــة
وزعـــــامــــاتـــــهــــا الـــــســــيـــــاســــيــــة
واالقـتـصـاديـة بـصـورة خـاصة عن
ســـــكّـــــة الـــــتـــــفـــــاعل اإلنـــــســـــاني
واصطـفافـها مع الروح الـعنـصرية
الـتي يـفـرضـهـا الـتـيـار الـشـعـبـوي
ـتـنــامي أو الـتـيــارات األصـولـيـة ا
ــتـشــددة فــذلك إشــارة واضــحـة ا
عـلى عـدوانـيـة مـقـيـتـة ضـدّ الـروح
اإلنــســانــيــة الـتـي زرعــهـا اخلــالق
الـقـديـر في نـفــوس الـبـشـر لـتـكـون
بـذرة طـيـبـة لـلـتـفـاهم بـ شـعـوب
األرض واأل والـــــــــدول ولـــــــــيس
لــلـصــراع والـتــصــارع والـهــيـمــنـة
سـتـبـدّة بـهـدف الـقـتل والـتـدمـير ا
والــتـخـريب. فـالـله هـو نـفـسُه هـذه
الـروح. ومَن قـتلَ الـنـفس الـبـشـرية
بدون ذنب كـأنّمـا قتل روحَ الـقدير
! احلالّة في نفوس البشر أجمع
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دهوك

œ«dD²Ýù« n u¹ q³'« n¹e½
التداخل السردي والشعري في مجموعة نواف خلف السنجاري

صدر عن دار امجد للنشر والتوزيع في عمان الكتاب البكر للباحثة حن سـعد سلمان بعنوان (الصورة الصحفية واالرهاب الرقمي). يتضمن الكتاب موضوع
ا هو توظيف الـصوة الـصحفـية الـرقميـة من قبل الـتنظـيمات االرهـابيـة واستغاللـها كـرسالة بـصرية قـوية الرسـاء مفاهـيم في عقـول اجلماهـير وعـلى النقـيض 
توخاة من النشر لتلك تشددة من انـها حترم عملية التصويـر واستخدام الصورة اال انها جلأت الى تـوظيف الصورة لتحقيق اهدافـها ا معروف عن التيارات ا
الـتنـظـيـمات االرهـابـيـة. فالبد الي صـورة يـنـشرونـهـا ان تـكون صـادمـة وينـبـغي لـلـصورة الـتـاليـة ان تـكـون اكثـر عـنـفا من الـتي سـبـقـتهـا الحـداث االرتبـاك والـقـلق لدى
كن ان تـرتكبه التنـظيمات االرهابـية فيما بـعد. وقد استطـاعت التنظيـمات االرهابية تـصوير عملـياتها باسـتخدام تقنـيات حديثة للـغاية في انتاج ا  مشاهدتهـا. خوفا 

الصور الرقمية والفيديوهات. 
واقع االعالمية لتـلك التنظيـمات بعرضها بـاالعتماد على سيـاسة اعالمية احترافـية. ويهدف الكـتاب كذلك الى التعرف عـلى عمليات توجـيه واستخدام الصورة وقامت ا
كن ان ـواقع التنـظيـمات االرهابـية على االنـترنت ومن خالل الـصورة الـصحفـية  الصحـفيـة بقصـد محـدد حيث حتتل تـلك الصـورة حيزا مـهمـا في احملتوى الـرقمي 
تضيف التنظيمـات االرهابية الى احلقائق اجملردة تكـوينات قادة التنظيم الـعقائدية والنفسـية واالجتماعية والسـياسية لتجعل الـصورة الصحفية فوق تـفاصيلها اجملردة وجهة

ها مع احملتوى الرقمي بطريقة توحي برأي او تدعو الى االقناع.  نظر او رأي او تقد

رسالة عمان
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في الـكتاب القصصي الـثالث للمؤلف ( نزيف
اجلــبل ) جنــد مـا أســلـفتُ ذكــره من عـنــاصـر
الــتـــشــويق مع إمـــكــانــيــة عـــالــيــة في طــرح
ـواضــيع بـنـفس سـردي وشـعـري مـذهل. أن ا
اخـتـيـار (نـزيف اجلـبـل) عـنـوانـا لـلـكـتـاب هو
ـا تعـرّض له الـكـاتب من صدمـات فـقد نـاجت 
أســنـد الـنـزيف إلى اجلـبـل - يـقـصـد به جـبل
ــا نـزيف أبـان ـا نـزف أ ســنـجـار- الــذي طـا
اجـتـيـاح ( داعش ) لـلـمدن والـقـرى األيـزيـدية
في ســـنــجــار وبــعــشــيــقــة وبــحــزاني في آب
 ?2014وال أريــــد أن أســــرف في شــــرح تـــلك
ـعانـاة التي سـنراهـا في الكـثيـر من قصص ا
وت هـذا الـكتـاب الـذي غلب عـلـيه مصـطـلح ا
واحلـرب والـسواد والـقـتل وكل ما يـتـفرع عن
الـدمـار واخلـراب والسـبي واالغـتـصـاب ففي
قـــصّـــة ( خالص ) ص 81يـــتـــطـــرق الـــقــاص
الــسـنــجـاري إلـى مـوضــوع إنـســاني خـطــيـر
كن يـخـتصـر مـلف النـزوح ومـعانـاته.. ومـا 
ـوتـون مالحــظـته أن أغـلب أبـطـال قـصـصه 
عاناة كمـا في هذه القصة بـبطء نتيجة تـلك ا
وقـصص ( سانـدريال سنـجارية / احـتضار /
طــفـلـة ) وغــيـرهـا الـكــثـيـر مـن نـصـوص هـذه
اجملــمـوعــة.. لـقــد مـزج الـكــاتب قـصــصه بـ
الـــواقـع واخلـــيـــال والـــذات والـــذات اآلخـــر
فـكانت مـوضوعـات الكـتاب قـريبـة من وجدان
عرفي الذي أسرده ـتلقي فضال عن البعد ا ا

ؤلف من خالل عنصر ( الزمكان ) ..  ا
كــنتُ أتــمـنى لــو أن قـصــصــا أخـرى كــمـا في
هدة إلى نـادية مراد) والتي قـصة (حمـامة- ا
انـتهت ببعض األمل والتمسّك باحلياة ولكن
الـقاص نواف الـسنجـاري برّر هذا األمـر فقال
ذات احـتفاء به: ( عـندما كتـبت هذه القصص

الــقـصـة الــقـصـيــرة جـداً جــنس أدبي ظـهـر
حـديـثـا لـيُـلـبّي حـاجـات اإلنـسـان ولـيـطرح
كنة وهذا القصر أفـكاره بأقصر عبارات 
( اإليــجــاز / الـتــكــثــيف ) مـهـم جـدا في أي
جــنس أدبي وال سـيـمـا الـقــصـة الـقـصـيـرة
جـــدا. ولـــهـــذا االيـــجـــاز أســـبـــاب كـــثـــيــرة
ـكن أن يـكـون ذلـك الـقـصر ومـعـروفـة وال 
عـشـوائـيا بل مـدروسـا وهـادفا وهـنـا تـكمن
الـصعوبة ( القصة القـصيرة ليست بحاجة
إلى الــطـول  ولـكن جــعـلـهـا أقــصـر هـو مـا
يـستغرق وقتا طـويال ) " هنري ديفيد ثورو

: ص / 21نزيف اجلبل "
ـــكن تـــعــويـض هــذا الـــقــصـــر بـــبــعض و
الـتـفصـيل واإليـضاح مـثل (عـنـوان) القـصة
الــقـصـيـرة جـدا فـفـي كـثـيـر من األحـيـان ال
كن الوصول إلى غاية الكاتب دون وجود
(عــنـوان) مـتـنــاسق مع مـضـمــون الـقـصـة..
هـمة في لـذلك يُـعدّ الـعنـوان من العـناصـر ا
هـذا اجلنس األدبي رفـقة الـعنـاصر األخرى
ـفـارقـة والــزمـكـان والـقـفـلـة من احلــبـكـة وا

ــدهـشــة والــبـدايــة اجلـاذبــة ورُقي الـلــغـة ا
والـنفس السردي الـطويل والرمز واإلشارة
ـكن الـتـغاضي عـن الدور الـشـعري في وال 
هـذا اجلنس األدبي كون أنّ جميع األجناس
األدبـــيـــة تـــشــتـــرك في بـــعض الـــعـــنـــاصــر
واألدوات مـع بعـضـهـا الـبعـض وسبب ذلك
هـــو األهــداف الــتي تـــتــشــارك فـــيــهــا هــذه
ـكن مالحـظـة ذلك فـي كـتاب ( األجـنـاس. و
نـزيف اجلبل ) للقاص والشاعر نواف خلف
الـسنـجاري الذي هـو موضـوع قراءتنـا فقد
مـرّت عليّ بعض قـصص هذا الكتـاب سابقا
قـبل الـطـبع وركّـزت انـتـبـاهي عـلـيـهـا آنذاك
قـــبـل أن يـــتـــكـــفّلَ االحتـــاد الـــعـــام لألدبـــاء
والــكُـتّــاب في الــعـراق بــطـبــاعـته.. الــقـاص
الــسـنـجــاري غـني عن الــتـعــريف في مـجـال
الـقـصـة الـقـصـيـرة جـداً وقـد خـدم هذا الـفن
يا وحصـد جوائز كثيرة في هذا عـربيا وعا
ــضـمــار ونـشــرت له الـكــثـيـر مـن اجملـلّـات ا
ـيــة وتــرجـمت واجلــرائــد الـعــربــيـة والــعــا

بعضها الى لغات مختلفة ..

تــتــمـيّــز قــصص هــذه اجملـمــوعــة بـبــعــدهـا
االنـساني الـنبـيل ألنـها نـتاج جتـارب ذاتية
فــالـــقــصــة الــقــصــيـــرة جــدا هي اقــتــنــاص
الــلـحـظــة كـمــا غـلب عــلى مـعـظـم الـقـصص
طـابع احلزن ألن أبـطالهـا في الغالب يـنتهي
ــأسـاوي أو يـطـرح من ـوت ا األمــر بـهم بـا
خاللـهم أسئلة وجوديـة أي أن الشخصيات
عـنـده لـيـست عـبـثيّـة أو ورقـيـة وخـيـر مـثال
عـلى ذلـك قصـص ( خوف مـزمن / خالص /
ــة ) حـــيث يـــســرد مـن خاللـــهــا واقع مـــكـــا
ـضطـهـد اخلائف من اإلنـسـان السـنـجاري ا
كـان عـنـده لـيس نـزهة االنـقـراض كـمـا أن ا
أو حــديــقـة بل في الــغــالب سـاحــة حـرب أو
ــزقــة كــمــا في قــصص ( حــكــايـة خــيــمــة 
لألطـفال / ساندريـال سنجارية / مـستنقع )
ومن هـــنــا كـــان اهــتــمـــامه بــالـــشــخـــصــيــة
الــســنـجــاريــة فـاعــطــاهـا مــســاحـة واســعـة

وتركيز كبير.
ÍdFý fH½

امـتـازت قـصص نواف الـسـنـجاري بـالـنفس
الـشـعري لـكـونه قـاصا وشـاعـرا فاعـتـمد في
ســرده عــلى الــتــشــبــيــهــات واالســتــعــارات
واجملـاز والـفـنـون الـبالغـيـة األخرى دون أن
ـط القـصة القـصيـرة جدا ومن يـخرج عن 
األمـثـلـة عـلى ذلك: عنـدمـا شـبّه فـردة احلذاء
ــة في قـصــة (ســانـدريال بــقــطـعــة آثـار قــد
سـنجارية) وقـوله في قصة (خالص) : ح
هـطل الـلـيل... اجـتـاز عـتبـة الـلـوحـة كـناسك
في مــعــبــد.. لــقــد كــان اعــتــمــاده عـلـى هـذه
الـصور الـشعـرية لإلقنـاع واإلمتـاع واشغال
ـا يـعـطي أيـضـا فـسـحة ـتـلـقي بـالـنص  ا

للتأمل والتأويل ..

وت بصمت كـان كل شيءٍ يحتضر أمامي و
ويـقصد بذلك فترة النزوح فخرجت القصص

هكذا دون وجهة أمل )
وال يـخفى عـلى القـار ما عـرضه الكاتب من
جـوانب مـثـيـولـوجيـة وتـاريـخـيـة عن ديـانته
األيـزيدية في مجـموعته (نزيف اجلـبل) فعبّر
عـنـهـا بالـطـبـيعـة تـارة وبـاللـون تـارة أخرى
ـا له من داللـة وقـدسـيـة عـند مـثل (األبـيض) 

األيزيدي ..
ـ من سمات الكتاب :

1ـ االيجاز والتكثيف وعدم االستطراد 
2ـ الـرمـز وااليحـاء والـتشـويق ودقّـة اختـيار

عاني  ا
ـــعـــرفي 3ـ الـــبـــعـــد اإلنـــســــاني والـــبـــعـــد ا

والتاريخي 
ـفارقة والسـخرية من بعض الـتناقضات 4ـ ا

في احلياة
زج ب التخيّل والواقع   5ـ ا

 -6النفس السردي والنفس الشعري 
7ـ متانة اللغة وجودة األسلوب 

ـ مـلـخص: يـركز هـذا الـكـتاب عـلى عـدة أمور
منها :

1ـ الــــــــرفـض: رفـض كـل أنــــــــواع اخلــــــــراب
وت ... والدخان واالغتصاب والسبي وا

2ـ الــوالء لــلــوطن: كـمــا في قــصــة ( ذيـول )
وليس األشخاص 

3ـ تقبّل اآلخر اخملتلف 
4ـ الـوقوف على معانـاة األيزيدين وإعطائهم
حـق الــعـــيش الــكـــر وحق الـــرأي وبــقـــيــة

احلقوق
وت ويعود 5ـ األمل: وكـان قليال نسـبة إلى ا
الــســبب إلى تــوقـيت كــتــابـة هــذه الــقـصص

ومناسباتها اخلاصّة
ــــكـــنــــنــــا عـــرض ثالث ـ و
ـــاذج قــصــصــيــة من هــذا

الكتاب : 
1ـ ( أرقام ) :

( حــ رحل عن قــريــته كـان
فـيهـا نصبـا تذكـاريا واحدا

و (  ( 74منزالً ...
حـ عـاد كـان هـنـاك ( ( 74
نــصــبــا تــذكــاريــا  ومــنــزال

واحدا ! )
2ـ ( زيارة )

( احلــرارة داخل اخلــيـمـة ال
حتـتمل تـعبـت يده الـواهنة
مـن حتـريك قـطـعـة الـكـرتون
ـريض .. فــوق وجه طـفــله ا
فـجـأة هـبّت نـسـمـة مـنـعـشـة
حتـــمل مــعـــهــا عــطـــر ربــيع
اجلـــبل إلـــتـــفت األب فــرأى
زوجـته (اخملتطفة) منذ أكثر
مـن عام تبتسـم لهم بحنان 
وتــــمـــرّ أمـــامـــهـم كـــطـــيف..
حـيـنـهـا كـان الـصـغـيـر يـغطّ
فـي نـــوم عــــمـــيق ويــــحـــلم

باألزهار والعصافير )
3ـ ( طوق )

ــسك شــعــر الــعــجــوز ( بــيــده الــغــلــيــظــة 
األشـيب وينحره كخروف تتخضب شوارب

القتيل الكثة بالدماء 
لـكن الطـوق األبيض الـذي يحـيط رقبـته يظل

ناصعا كالثلج ! )
أخـيـرا : أتمـنى أن أكـون قد وفـقتُ في عرض

الكتاب بالصورة التي تليق به وال أخفي
أنـني تـألّمت واسـتمـتـعت واندهـشت وأنا
أقــرأ قـصص هـذه اجملــمـوعـة ومــا تـرتـكه
عـــــلـي من أثـــــر حـــــسن. وآمـل أن تـــــنــــال
مـجـموعـة (نـزيف اجلـبل) ما تـسـتحق من

اهتمام ونقد ودراسة.
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تـضاف إلى الروايـة التاريـخية ككل ألن لـهذا
اجلـاسوس أعـوان كثـر كان لـهم نصـيب كـبير
مـن فـشل االنـتـفــاضـة الـكـبـرى الــروايـة تـعـد
دينـة تعرضت حلـادثةٍ هزت وثـيقة تـاريخيـة 
الـدولة والعـالم أيضاً لـوال أن العالمَ قصر أو
ستقبل الذي لم يـدعم هذه الثورة خوفـاً من ا
يــأتي بــعـد الــنـظــام احلـاكم! ال تــسـتــطـيع أن
تـسـتـجمع أنـفـاسك وأنت تـطالع الـسـرد كيف

يـتـنـاولُ الـكـاتبُ قـضـيـةَ مـهـمـة تـاريـخـيـة
اجــتـمــاعـيـة ســيـاسـيــة ووطـنـيـة كـلّ هذه
اجــتــمـعت في ثــيــمـةِ الــروايـة إن عــمـلــيـة
الـكـتـابـة الـتـاريـخـيـة تـستـدعيَ مـن الكـاتب
مـعـرفة الـواقعـة جيـداً ومـعرفـة الشـخصـية
الرئيسية والثانوية فيها ليجعل من عملية
اســتــرجــاع احلــدث الــتــاريــخي ذو نــكــهـة
جـميلة في طريقة السرد وهذا واضح جداً
فـي الــروايــة إذ الـــقــاص كـــان عــلى إطالعٍ
ومـعــرفـةٍ كـبـيـرة في حـوادث هـذه الـروايـة
ـا كـان مـشاركـاً في بـعضِ فصـولـها أو ور
هم أنّ القاصَ شـخصية من شخصياتها ا
كـان مـلــمـاً بـحـادثـةٍ مـهـمـةٍ وثـورةٍ شـعـبـيـةٍ
عــارمــة لــو هُـيــأت لــهــا الـظــروف بــصـورة
أفــضل لـغـيــرت مـعـالم الــنـظـام الــسـيـاسي
بـصورةٍ شبه جذرية فـندق السالم قد يبدو
الـعنـوان غريـباً على الـقار الـذي ال يعرف
كانٍ  فيه حجز واعـتقال الكثير أنه اسـم 
مـن الــثـــوار الـــذين ثـــاروا بـــوجه ســـلـــطــة
دكتاتورية مقيتة حكمتهم باحلديد والنارِ
أن تــسـتــرجعَ حـادثــة تـاريـخــيـة بــإسـلـوبٍ
قــصــصي لــهيَ مــهــمــة صــعــبـة وال بــدّ من
ـسـاتِ االبداع فـيـها الـقـصةُ تُـشـيرُ إلى أنّ

أهـالي اجلنـوب العراقيّ كـانوا مـتذمرين من
الــسـلـطـة الـتي سـامــتـهم اخلـسف والـهـوان
والــتـــعــذيب طــوال ردحــاً من الــزمن مــلّــوا
الـسـلـطـة وقـرروا أن يثـوروا بـوجـهـهـا ثورة
مـسـلـحة كـان الـوقتُ منـاسـباً لـقـيامِ الـثورة
الـشعبية في الـوسط واجلنوب العراقي ألن
الـنظام كان مُـحارباً من كثـير من دول العالم
ومــقــيـد ومــحـاصــر حــتى االخـتــنـاق وكــان
خـارجاً لتوهِ من حربٍ سخـيفةٍ أقحم الشعب
بــهـا وفـرضـهـا فــرضـاً عـلـيـهم كــان الـنـظـامُ
مـتعباً مـنهاراً ال يكـادَ أن ينهضَ من كبواته
الـطويلة وخسـاراته التي ال تعد وال حتصى
نـتـيجـة لعـدم رؤية سـياسـيـة تنـمويـة حتقق
اقــتـصـاد نــفـعي لـلــبـلـد الــثـورة كـان تــتـقـدُ
شــرارةً وغــضـبــاً من الـنــظـام لــعلَ لــلـثـورةِ
جـــذوراً أقــــدم من وقـــتــــهـــا لـــكـــنـه لم يـــحن
موعدها تـبدأ القصة بصورةٍ شفيفة جاذبة
وهــو لـــقــاء بــ الــعــاشـــقــ والــذين هــمــا
ان اللقاءُ شخصيت هما عليّ وحبيبته إ
كـان جميالً بـينهما الـسردُ أعطى لـشخصيةِ
ا تعد ان ور ا أعطاه إل عليّ دوراً أكبر 
ـان شـخـصـيـة ثـانـوية قـيـاسـاً بـحـبـيـبـها إ
عليّ شـخصيـة عليّ كانت متـحركة متـفاعلة

مـع مـجــرى احلـدث مــنـذ أول انــطالقه حـتى
نـهاية احلبـكة الروائية وحـلّها تمـاماً عندما
أسـقـطت قـوات االحـتالل الـصنـم احلاكم في
بــغــداد الــروايــةُ كــان تــتــسمُ بــأن حــدثــهــا
ــكن مــتــحــركـــاً مــتــفــاعالً مــشــوقــاً لــذا ال 
االسـتـغـنـاء عن قـراءة صـفـحـة دون صـفـحة
ـا جتـد شـخـصـيـة أو ألنّ في كـلِّ صـفـحـة ر
حـــدث أو مـــســـألـــة مــا الـــروائـي جـــعل من
الــروايـةِ حـديـقـة غـنّــاء تـضمُ شـتّى أصـنـاف
الـزهـور غـلـيـان احلـدث بـعـملـيـةٍ تـصـاعـدية
مــتـنــاسب مع تـطــور احلـدث الــرئـيس وهـو
االنـتفاضة هـنالك نزعة دينـية ترافقُ السرد
كـثيـراً باألخص في شخـصياته فـسبب هذا
هـو أن شـخصـياته حـقيـقـية فـحافظ الـقاص
ـعـرفـيـة دون أن يـسـبغَ لـوناً عـلى األصـالـة ا
جديداً على أيةِ شخصية كان الثورة مؤثرة
في نـفسية القاص ويكن لها أعظم األثر فلم
يـكـتب عن سـلـبـياتـهـا الـتي تـرافق كل ثورة
ألن بـطـبـيـعـةِ الـثـورة ال تـخـلـو من سـلـبـيـاتٍ
وهــذه مــسـألــة طــبــيـعــيــة في كل الــثـورات
الــثــورةُ كـــانت بــوجهٍ واحــدٍ وهــو األبــيض
الـلّـمـاع هــذا ال يـعـدُ عـيـبـاً عـلى الـراوي ألن
فــنــيــة الــروايــة وقــوة حـبــكــتــهــا وقــيــمــهـا
اجلـمـاليـة هي التـي حتدد أنّ الـرواية جـيدة
أو ال مـثالً كانت شخصيـة مصعب البصري
شـخـصــيـة جـاسـوسـيـة فـهـو عـ لـلـسـلـطـةِ
فــيـقــول الـقــاص عــنه في صـفــحـة  :18كــان
مــصـعب الـبــصـري الـذي عـصب رأسه والث
عـلى رقـبـته يـشـمـاغاً أسـود يـصـور احـتراق
ــركــز ( الــذي اخــتــرقه الــثــوار) بــكــامــرته ا
الـصـغيـرة الـتي ال يـزيد حـجـمهـا عـلى حجم
قـداحــة سـجـائـر... كـان يـصـور بـدقـة وجـوه
ـتظاهرين ويركز علـيها وخاصة من يشعر ا
أنهم أصحاب رأيّ وقرار هـذه منقبة جميلة

ــضـي وإلى مــاذا ســيــصل مـــضى وكــيف 
فـبـاإلمـكان قـراءة الـرواية من أي صـفـحة ألن
في كل صفحة متعة فنية ومعلومة تاريخية
نـاهـيكَ عن الـلـغـة الـتي هي عـنـصـر مـهم في
عـملـية الـتواصل إذ أنّ الـلغـة هي األداة ب
ــتــلــقـي فــهي الــتـي تــمــدُ جــســر ُــرسِـل وا ا
االقـتــران وتـقـوي الـعالقـة بـ االثـنـ هـذه
الـلـغة الـتي كـتبت بـهـا الروايـة كـانت مـتيـنة
ــا جـــعل الـــعالقــة ورصـــيــنـــة 
وشــيـجـة بـ الــكـاتب والـقـار
أول ظـهـور لـكـلـمـة فـنـدق السالم
كـان في الـصفـحة 61 هـنا أدرك
الـــــقـــــار ووصل الـــــســـــرد إلى
مـــــرحــــلـــــةٍ يُــــمَـــــكِـــــنهُ من فـــــهم
واسـتيعـاب القصة الـثورة تريد
أن تــــســـقـطَ الـــنــــظـــام فــــقط مع
احلـفـاظ عـلى مـؤسـسـات الـدولة
هـــذا مـــا ذكـــر في صـــفـــحــة 83
الــشـخـصـيـة الــديـنـيـة في روايـة
فـــنــدقِ الــسالم كـــان ذكــيــة وقــد
وضـعَ لــهـــا الــقـــاص صــنـــدوقــاً
لــلــحــفـاظِ عــلــيـهــا من أي شيء
وهــذا من احلــوار الــذي دار بـ
ـــرجع األكــبــر زعـــيم الــثــورة وا
الـسيد اخلـوئيّ ورئيس الـسلطة
فـي مقر الرئيس احلاكم احلوار
الــــذي دار بــــيـــنــــهـــمــــا لم يــــكن
ـا ـسـتـوى الـثـورة مـطـلـقـاً ر
هــذه ال تـعـد مـثـلــبـة في الـروايـة
أيـضاً ألن الـقـصـة حـقيـقـة ولـها
واقـع يـشــهـد ويــؤيـد لــهـا إذ أن
وقـوف زعيم الثـورة أمام رئيس
ـثل قـوة وصالبـة الــسـلـطـة ال 
الــثــورة الــتـي هــزت وكـادت أت

تـقـوض الـنـظـام لـكن الـروائـي يعـمـد إلى أن
يـتـرك احلدث واحلـوار يبـقى عـلى حالهِ دون
ـيك آب عليه مـثل آخر وهـو مسألة إسـباغ ا
عـدم قتـال أبنـاء القـادة مع الثـوار إذ الرواية
قد جعلت من أحدِ أبناء القائد الثوري ضمن
مركز القيادة هذه جعلت السؤال يُثار وال بدّ
مـن إجـابة تــسـتـمـرُ الـقــصـة بـسـردِ حـوادث
الـقـصة تـارةً تـأخذ اجلـانب الـسيـاسي ومرة
اجلــانب الـوطــني وهـكـذا لــتـتــدخل الـروايـة
دينةٍ أو لبلدٍ تعرض لـتكون وثيقة تاريخيـة 
ألزمـة حادة خانقة فجرت ثورة كبرى سُميت
انـتفاضة الواحد والـتسع إشارة إلى سنةِ
ـــرأة ـــان ا حـــدوثـــهـــا وهـــو عـــام 1991 إ
احلـبيـبة كـانت راجحـة العـقل لكن الـسرد لم
يـعـطـهـا الـصـوت الـروي الـكـبـيـر في الـقـصة
لـلـتـنـاسب مع هـيـمـنـة الـسـرد مـع شـخـصـية
عــلي مــكــان وزمــان الــروايــة كــان واقــعــيــاً
ومؤرخاً كـل االحداث كانت مدعـومة بتاريخٍ
يُـعضدُ قـوتها ويجـعلها أوثق مـن االنطالقة
ــشي األولـى لــلــســرد واحلــدث يـــتــحــرك و
بـصورة تكـاد تُرهق القـار ويكاد يـفلت منه
حـبـل الرويّ احلــدث كـان مـتـفـجــراً كـتـفـجـر
الـثورة ومستعراً كلهيب الثورة هل الرواية
إال حـدث? هذا الـسؤال كثـيراً ما رددهُ الـنُقاد
فــيــمـا بــيــنــهم ونـقــول هل هــذه الــروايـة إال
حــدث نــعم احلــدث أو مــجــمــوعــة االحـداث
كانت تصب في مصبٍ واحد ومنطلقٍ واحد
الـرواية جامعـة شاملة في الـنضال والثورة
كـأن تـكـون الـثـورة فكـريـة أو هـمـجـية يـذكـرُ
الـروائي أن الثوار أنـشأوا جريـدة لهم ألنهم
يـريـدون أن ينـظـروا لثـورتـهم بثـقـافة ووعي
الـذي هـو أبـقـى وأكـثـر أثراً لـغـة الـسالح لم
تـلـجأ لـها الـثورة حـتى طـفح الكـيل ولم يبقَ
مـن وسيلةٍ إال هو لـعلَ عنصر التشويق كان

يـرافق احلـدث ويسـايـره في دينـامـيكـيته
ــسـتـمـرة حـتـى آخـر الـقـصـة لـعـل هذه ا
الـروايـة ستـبقى ولـن ينـدثر أثـرها ألنـها
وثـيقـة تـاريخـية وتـاريخ وهذا مـستـحيل
أن يُــدرسَ أو يُـطـمس أثـره عـلى مـدى كل
األجيال ال بدّ ألي جيل أن يحفظ تاريخه
والـــقــاص هــنـــا حــفظ تــاريـــخه وتــاريخ
مــديـــنــته في مــا خـــطه في روايــته هــذه
ـــيلُ إلى االســـلـــوب الـــســـردي لم يـــكن 
احلـشــو بل كـان هـمهُ أن يـسـردَ مـا يـؤثـر
وأثـــر في مـــســـيــرة الـــســـرد وحـــركــيّـــته
ـستمرة تـنتهي القصـة والقار محمل ا
بـشتى األسئلة واالستفهامية والتعجبية
عــمـــا قــرأ ومــا نــتج عــنه احلــدث?! هــذه
االســئـلــة تـفــتحُ أبـوابــاً أمـام الــقـار أن
يــعــيــدَ الــقــراءة لــيــحــفظَ هــذه االســمــاء
الـكثـيرة التي وردت إنّ األسـماءَ الواردة
في الــروايـة كـثــيـرة جـداً حـتـى لـيـصـعب
عـلى الـقـار أن يـحصـيـهـا كلـهـا ويـعرف
أدوارهـا ما لم يـعيـد ويعـيد حـتى يحفظ
حتـتـاج عنـد قراءة الـرواية إلى مـسودات
كــثــيــرة تــكـثــر أو تــقــول بــحــسب ســعـة
اطالعـك ومعـرفتك الـتي تريـد أن تأخـذها
ـشي في سهمٍ مـن الروايـة. احلدث كـان 
هـرمي صاعـداً إلى األعلى قـد يقف بعض
األحـيان لـيلتـقط القـار أنفـاسه قليالً ثم
يـعــود احلـدث الـسـردي يـتـحـرك بـصـورة
تـصـاعديـة مـتطـورة يـوماً بـعـد آخر زمن
ــا الــســرد كـان مالزمــا حلـدث الــسـرد 
أعــطـى قــنــاعــات لــلــقـــار فــيــمــا يــقــرأ
ـــــؤرخ األدبي الـــــكــــــــاتـب مــــارس دور ا
ولـــيس الـــتــاريـــخي الـــبــحت هـــنــا ضم
ـيـزت مـعـاً فحـقق لـلقـراء مـا يشـتـهون ا

وما يريدون.
غالف الرواية

غالف اجملموعة

 —bOŠ rÝUł 

بغداد
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ـــرأة وكــــوردســــتـــان" و" مــــانـى وديـــنـه" و" ا
ــوصل اجلــديــد" و" ـــكــســورة " و" تــاريـخ ا ا
ـذنـبة" و" ـلكـة ا الـبـارزاني رجل الـسالم" و" ا
الـلـعـبة مـسـتـمـرة" و" رؤية الـكـورد" و" رقـصة

النجوم" وغيرها .
{ هل تأثرت بأدباء وكًتاب عراقي وعرب ?

ــعـنى الــتــأثـيــر لـكن -  حــقـيــقــة لم أتـأثــر 
أعـجـبت بـكـتـابـاتـهم ومـنـشـوراتـهم  أعـجبت
كـثيـرا بقـصائـد وأشعـار الشـاعر الـكبـير نزار
قـبـاني  وكذلك بـكـتابـات ومؤلـفـات الدكـتورة
نــوال الـسـعـداوي  وأيـضـا بــالـكـاتـبـة دوريـا
عــوني  وأيـضــا الـصــحـفــيـة حــنـان فــكـري 
ــؤلـــفــات الـــدكــتــور عـــلي الــوردي وكـــذلك 
والــكـاتب والـصـحـفي الــكـوردي الـراحل عـبـد
الـــغــني عـــلي يــحـــيى  وغــيـــرهم الــكـــثــيــر ال

يسعفني الذاكرة لذكرهم .
{ مـــاذا عن مــجـــلــة خـــازر الــتي تـــصــدر بــالـــلــغــة

الكوردية?
- لـقد عـملت رئـيسا لـتحـرير مجـلة خـازر منذ
بــدايـات صـدورهــا حـتى الــيـوم فـهي مــجـلـة
فـصلية تصدر باللغة الكوردية والعربية لكن
بـعـد جـهـود مضـنـيـة أسـتـطعـنـا أن نـصـدرها
ـا أن الـصــحف الـصـادرة بــشـكل شـهــري و
وصل بـالـلـغة الـعـربيـة كـثـيرة في نـيـنـوى وا
خـصوصا بعد العام  ?2003أرتأينا أن يكون
هـناك مـجلـة كورديـة تنـظم إلى تلك الـصحف

وصل . وحظيت بترحيب ودعم أهالي ا

رأى الـنـور ألول مـرة في حـيـاتـه عام 1962
وزين الـتـابـعة لـقـضـاء برده رش بـقـريـة 
لــكـنه عـا طــفـولـته نــاحـا ومـهـجــرا بـسـبب
إلـتحاق والده بـالثورة التحـررية الكوردية
حـيث جلأ مع أسرته إلى جـبال كوردستان
وبـعد أنتكاسة ثورة أيـلول أضطروا للجوء
إلى إيـــران  حــيث عــاشـــوا هــنــاك لــنــحــو
عــشـرين سـنــة قـبل أن يـقــرروا الـعـودة في
مـطـلع التـسعـينـيـات يجـمع ب الـصحـافة
واإلعالم واألدب والـشعر لـكنه يجـده نفسه
ا هـو صحـفي وإعالمي فـقد كـاتـبا أكـثـر 
كــتب ونــشــر في الــعــديــد من الــصــحف بل
وتـــولى رئــاســة حتـــريــر بــعـض الــصــحف
ـكــاتب قـنـوات واجملالت كــمـا عـمـل مـديـرا 
ـــوصـل ذلك هـــو األديب فــــضـــائـــيــــة في ا
وزيـني كان والـكـاتب والصـحفي سـعيـد 
لــنــا مــعه هــذا الــلــقــاء لــيــحــدثــنــا عن أهم

احملطات في حياته قلنا له:
ـوزيـني { الـكـاتب واألديـب واإلعالمي سـعـيـد 
هل لك أن حتـــدثـــنـــا عن بـــدايـــاتك مـع الـــكـــتـــابــة

والنشر?
ــطـالــعـة  - بــدايـاتـي كـانت مع الــقـراءة وا
لــسـنـوات طـويـلـة قـرأت الــعـديـد من الـكـتب
األدبـيـة والفـلـسـفيـة خـصوصـا حـول تاريخ
الـــكــورد وكـــوردســتـــان لـــكن بــدايـــاتي مع
الـكتابة كانت في مطلع الـتسعينيات أتذكر
أول مـقال كتـبته نشـر في صحيـفة الفـضيلة
ــذكــور لم ــقــال ا اإليــرانـــيــة إال أن نــشــر ا
ـــســــتـــوى ـــا ألنـه لم يـــكـن  يــــســـرنـي ر
طــمــوحي آنــذاك لــذلك قــررت عــدم الــنــشـر
مـجددا حـتى منـتصف التـسعـينـيات حيث
 نـشـر أول مـقال لي فـي مجـلـة كَازى وهي
بــالـلـغـة الــكـورديـة والـتي كــانت تـصـدر في
دهـوك  وهكذا توالت كـتاباتي في الصحف

واجملالت حتى يومنا هذا.
ــركــز الــثــقــافي الــذي أســســته في { مــاذا عن ا

قضاء برده رش ?
- بــعــد أن كــنـت لــنــحــو عــقــدين من الــزمن
مـــقــيــمـــا في إيــران عــدت إلـى الــعــراق في
مـنتصف التسعيـنيات  وحتديدا إلى بلدتي

بــرده رش حــيث ســارعت إلى تــأسـيس أول
مـــركــز ثـــقــافـي كــوردي فـي في الــقـــضــاء و
ــنـطـقــة والـذي رأى الــنـور في يـوم -5 -4 ا
ـــراكـــز  1995لـــيـــصـــبـح من أهم وأنـــشط ا
ـنطقـة وفي كوردستـان بشكل الـثقـافية في ا
عـام كما أسـست أول مكتبـة في قضاء برده
رش والـتي صـدر عـنهـا مـجلـة خـازر بالـلـغة
الـكوردية وهي أول مـجلة تـصدر في مـنطقة
بـرده رش و هي مـسـتـمـرة بـالـصـدور حـتى
يـــومــنــا هـــذا  أمــا بــعـــد ســقــوط الـــنــظــام
الصدامي في نيسان  ?2003كنت من أوائل
ـوصل ـثــقـفـ الـذين عـادوا إلى مـديـنـة ا ا
حــيـث أســست فــيــهــا أول مـــنــتــدى ثــقــافي
كـــوردســــتـــاني وحـــرصـت عـــلى أن أشـــرك
ـوصل فيها وبـالفعل أنـظم العديد مـثقفي ا
ثـقف من األدبـاء والكـتاب والـصحـفيـ وا
ـنـتـدى وهم يـنـتـمون ـوصـلـيـ إلى هـذا ا ا
نـتدى ألطـياف وقـوميـات مخـتلـفة لـيكـون ا

. ثقف جامع لكل هؤالء ا
ـؤلـفـات واألدبـيـة مـنـها { كم يـقـدر رصـيـدك مـن ا

على وجه اخلصوص?
- مـؤلفاتي جتاوزت ألـ  18كـتابا وأول تلك
ـاضي الــكــتب هـو كــتــاب " بـرده رش بــ ا
واحلـاضر " تـناولت فـيه تاريخ مـنطـقة برده
عالم الـتاريخيـة فيها رش وسـكانهـا وأهم ا
وكـذلـك األحـداث الـتي شـهـدتـهـا من بـيـنـهـا
كــــتــــاب " الــــعـــريـس " و " تــــاريخ الــــكـــورد

{ ألـم يـــتــــأثـــر صــــدور مـــجــــلـــة خــــازر بـــاألزمـــة
ر بها اإلقليم? األقتصادية التي 

- صـــراحــة هــنــاك كــتـب ومــجالت وصــحف
ودوريــات تـصـدر في اإلقـلــيم عـلى الـرغم من
ر بـها الـتـقشف واألزمـة االقـتصـاديـة التـي 

ؤسـسات اإلعالمية اإلقـليم نعم لـقد تأثرت ا
والــثــقــافــيــة بــاألزمــة اإلقــتــصــاديــة والــشـد
ـركز واإلقليم بسبب واجلـذب ب حكومتي ا
ـوازنة العامة إال أنها مستمرة في عطائها ا
رغم الـتحديات من ضمنـها مجلة خازر التي
تصدر بأنتظام شهريا وسنويا أحرص على
إصدار كتاب جديد وآخر مؤلفاتي هو كتاب
" اجلـــســارة واألمل " لــبـــراك أوبــامــا  قــمت
بــتـرجـمــته من الـلــغـة الـفــارسـيـة إلى الــلـغـة
الــكــورديـــة  كــمــا صــدر لي روايــة بــالــلــغــة
الـفـارسـيـة حمـلت عـنـوان" الـلوحـة الـدمـوية"

كونني أجيد اللغة الفارسية بطالقة.
{ يقال بـأن لديك نشاطات في اخلـارج  ما حقيقة

ذلك ?
- نــعم لــدي أنــشـطــة في الــعــديــد من الـدول
خــارج إقــلــيم كـوردســتــان فــقـد شــاركت في
الــعـــديــد من الــنــشــاطــات الـــتي أقــيــمت في
الــبــلـدان األوربــيــة بــعـد أن تــلــقــيت دعـوات
ـثقـف ـراكـز الثـقـافيـة وا مـشـاركة من قـبل ا
ـثــقـفـ ــهـجـر فــقـد شــاركت ا الــكـورد في ا
الــكـورد فـي روسـيــا وفي بـرلــ وفي لـبــنـان

ومصر.
{ هل مـارست كـتابـة الشـعر ومـاذا عن الـقصـائد

التي كتبتها?
- نــعم أكــتب فـي الــصـحـف واجملالت  كــمـا
أنــنـي أكــتب الــشــعــر أيــضــا لــكن صــراحــة
اشـعـاري ال أنـشـرهـا بل أحـتـفظ بـهـا  ألنني

قـلــيل الـكـتـابـة في مـجـال الـشـعـر وكي ال
أحـسب عـلى الـشعـراء  فـضلت عـدم نـشر
اشـعـاري  حـيث تـأثـرت كـثـيـرا بـالـشـاعر
الـكبيـر محمد مـهدي اجلواهري بـأعتباره

شاعر ومناضل .
وزيني هل يستمع { األديب والكـاتب سعيد 

للموسيقى والغناء?
- نــــــــعـم بـالشك أســــــــتــــــــمـع لـألغــــــــاني
وسـيقى ـوسـيقى وأفـضل االغـاني وا وا
طربـ الذين أسـتمع لهم الـهادئـة ومن ا
الــراحل نـاظم الــغـزالي و وحـيــدة خـلـيل
ومن الـكورد حـسن زيـرك و محـمد شـيخو

وأردوان زاخولي وغيرهم .
{ كــيف تـصف لـنــا عالقـاتك مع الــعـامـلـ في

الوسط الصحفي واإلعالمي?
- عالقـاتي طيبة مع اجلميع ألن أساسها
ــتــبــادل الــتـــعــامل احلــسـن واإلحــتــرام ا
والـــتــعــاون والــتــواصـل خالل ســيــطــرة
داعـش كـــنت أتـــواجـــد فـي الـــكـــثـــيـــر من
األحـيان عند السواتر  فكنت أزود الكثير
من الـصحـفيـ واإلعالميـ العـامل في
الـقـنـوات الـتـلفـزيـونـيـة واالذاعـات وحتى
الــصــحف بــأخــبـار الــقــوات األمــنــيـة من
الـبـيـشـمـركـة واجلـيش وكـذلك عـن حتـرير
ـــوصل  ــــنـــاطق بـــأطـــراف ا الـــقـــرى وا
ن يـتـعـذر عــلـيـهم الـتـواجـد خــصـوصـا 

والوصول إلى السواتر األمامية. وزيني سعيد 
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قهى : منذ الصّبحِ الباكرِ أجلسُ في ا
طنجةُ تستيقظُ .

لستُ أنا مَن يُوقِظُ طنجــةَ ...
مَن قالَ : الـحُـلـمُ ينام ?

nÝu¹ ÍbFÝ
البصرة بصرتنا ..وهذا النوح عادتنا 

اصول البصري تومان عازف ا
يـسكن اجلـنود بعض بـهجة من مـشاعر
خــفــيــة تــقـول لــهم : أن االغــاني وافالم
الـسـيـنمـا من بـعض الـهواجس اخلـفـية
الـتي تقلل مـن تأثيـر احلرب ومجـهولها
وخـسائرها  بـعد أن كانت وجوه االباء
شـاعر األكثر شيوعا واحلـبيبيات هي ا
في صناعة هذا التأثير  لهذا كان اغلب
مـراتب الـبـطـريـة الثـالـثـة ك م مـتو 240
ـتـدون بــانـتـشـار من اجلــنـود والـذيـن 
قـتـالي مع مـدافـعـهم عـلى مـسـاحة 300
مـتـر قريـبـا من ضفـاف بـحيـرة االسـماك
في الـــبــصــرة يــفــضــلــون الــذهــاب الى
مـشاهدة االفالم السينـمائية في العشار
بــــدال مـن الــــذهـــــاب الى احلـــــمــــامــــات
الـرجاليـة عندمـا يؤذن لهم لـنصف نهار
في كـل اســـبـــوع يـــبــــدأ من الـــعـــاشـــرة

صباحا وحتى السادسة مساء.  
بـالـنــسـبـة لي إذا كـان الـفـيـلم لـصـوفـيـا
لـورين أو بـرجـيـت باردو او هـنـد رسـتم
فــأن أي حـرب لن تــمـنــعـني مـن الـنـزول
ــشــاهــدة هــذا الــفــيــلم  الى الــعـــشــار 
وفـرحت كـثـيـرا عـنـدمـا عـريـف اخملـابرة
خـــلـــيـل ابـــراهـــيم ســــمـــ من عـــشـــاق
الـسـيـنمـا ايـضـا  ولكن مـلـهـمته االولى
ـمثـلة الـهنـدية هـيما مـيالني التي هي ا
كانت ملكة جمال الهند قبل ان تمثل في
الــفـيـلم الــهـنــدي الـشـهــيـر ( أنـداز ) مع
ـمـثـلـ شـامي كـابـور وراجـيـش كـنا . ا
وحــتى يــسـمح لـي بـالــنـزول اخــبـره ان
سـيـنــمـا الـكـرنك في الـعـشـار سـتـعـرض
واحــدا من افالمــهــا وعــلي أن احــضـره
نـيابـة عنه  وانـا اعرف ان الـفيـلم الذي
يــــعــــرض هـــــو األمس والــــيــــوم وغــــدا
لـصـوفيـا لـورين والذي شـاركه الـتمـثيل
ـــمـــثل االيـــطــــالي  مـــارســـيـــلّـــو فـــيـه ا
مــاسـتــرويــانّي .وكـتب قــصــته الـروائي

الشهير البرتو مورافيا.
فـيـفرح ويـقـرر ان يـشاركـني الـنزول الى
الــــبـــصـــرة  وحــــ يـــكــــتـــشـف كـــذبي
سـيغـضب ويـتهـمني بـخداعه ولـكنه في
الـنـهايـة سـيدخـل معي ويـشـاهد الـفـيلم
وسـيـشـعـر بالـفـرح ويـشـكـرني عـلى تلك
ــتـعــة ثم يـدعـونـي لـلـذهــاب الى مـحل ا
لـبـيع الـسـمـبـوسـة  ومع لـذة الـبـهارات
الـهـنديـة لـلسـمـبوسـة يـعتـرف خـليل أن
نـظـرات لورين وفـخـذيهـا يـتفـوقـان على
ـثــلـته الــهـنــديـة رغــبـته بــرؤيـة افـالم 

فضلة. ا
ناطق الى كـانت منـطقة الـعشار اقـرب ا
خــنـــادق جــبــهــات الــبـــصــرة من جــهــة
الــشالمـجـة حــيث رحى مـعــارك قـاسـيـة
كـلفت العـراق وايران االفا من الـضحايا
 ثالثـــة اربــاعـــهم من الــعـــزاب  وكــمــا
يـقول عـريف اخملابـرة خلـيل :العازب إن
ثلة تلك في خياله  ـتلك حبيبة  لم 

سينمائية .
لـــهـــذا كــــان الـــوصـــول الى واحـــدة من
ســيــنـمــات الــعـشــار هــو الــوصـول الى
ضـفاف اخـيلـتنـا العـازبة  فـح نذهب
الى  مـنطقة العشار نـعيش متعة رقابنا
الــتي تــســتــديــر صــوب اجلــهـات الــتي
نــسـمع مــنـهــا مـوســيـقى وقـع خـطـوات
انـثـى  ثم تـخـتـفي نـظـراتـنـا عـنـد ظالل
نــخــيل شط الــعــرب فــنــذهب الى حــيث
ـكان بـأبنـيته احلـديثـة وشرفـات فندق ا
الـشيـراتون وواجـهات احملالت الـكبـيرة
في ســــوق حـــنـــا الـــشـــيخ والـــزخـــارف
الهندسية لبيوت الشناشيل التي تركها
ـديــنـة  يــهـود الــبــصـرة ارثــا ألزمـنــة ا
لــيـتـمــنى كل واحـد مــنـا ان تــكـون لـديه
عـيني زرقاء الـيمامة ويـدعي انه يشاهد
االن بــوابــة ســيــنــمــا الــكــرنك لــيــعــرف
اجلـنـود عـنـوان الـفـيـلم الـذي سـيـعرض
في الـــيــوم الـــذي ســيـــنــزلـــون فــيه الى
ـدينة  وحتى اجعلـهم يعيشون حلظة ا
متلئة اغراء انتظار االجساد البيضاء ا
بــشــهــوة الــتــمــني واخلـالص والــعـادة
الــســريــة ادرج الـيــهم عــنــاوين مــثــيـرة
ألفالم رومــانــســيــة وابــاحــيــة شــهــيـرة
واغــلـبــهـا افـالمـا يــونـانــيـة وفــرنـســيـة
وسـويديـة  فتـقفز في شـراي ذكـورتها
مــوجـات دم فــائـر  وبــصـمت يــلـعــنـون
احلــرب ويــتــمــنـون لــيــلــة ســحـريــة مع
ـــــــثـالت تـــــــلـك االفالم . واحـــــــدة مـن 
فـيعيشون مع تلك القائمة الطويلة التي
ادرجـها لـهم مـتعـة التـخيل وقـد حتولت
اجـفـانـهم الى شـوارع طـويـله تـوصـلهم
من مـالجئـهم حـتى شاشـات الـسيـنـما 
ـة وقـد ســكـنـتـهم ذكــريـات حلـظـات قـد
وهـو يرفعـون شعار :من االسـتمناء الى

احلمام الشعبي .
‚œUM)« …œuŽ

 ذلك يـــحــدث دائــمــا عــنــدمــا يــغــادرون
الـــفـــيــلم فـي نــهـــايـــته ولم تـــزل نـــهــود
ــمــثالت االيــطــالــيـات والــفــرنــســيـات ا
والـيـونــانـيـات مـعـلـقـة عـلى صـدورهم .
لـيــسـتـعـيـدوا مـتـعــة الـنـوم مـعـهـا حـ
يـعـودون الى خـنـادقـهم حـيث يـسـكـنـهم

طقس االستمناء مرة اخرى.
كـانت الكـرنك مأوى افـتراضـا لسـحر ما
يـتـمـنـاه اجلنـود الـذين ال يـرون ضرورة
لـلذهـاب الى احلمـامات ودلك اجـسامهم
بــالـصــابـون مــفـضــلـ رائــحـة الــتـراب
ــمـــثالت عــلى عــطــر صــابــون وعــطــر ا
ــتــلك الـوقت الــلــوكس  وغـيــرهم من 
ثيرة لالثـن معـا  مشاهدة الـلقطـات ا
ثم الـذهاب بـعد ذلك الـى احلمـام وحجز
لـوج خاصا يستحم فيه ويفعل ما يشاء

من االماني وهو عاريا .
لم افـعلهـا بالرغم اني كـنت اذهب معهم
الى تــلك االفالم  وقـد صـنـعت غـريـزتي
لـدي هاجـسا من كبت انـفالت ما اتـمناه
ومـثـل مـا كـان يـفـعل كــافـافـيس ابـقـيت
جـماليـة حسي في لهفـة تعيش معي في
الـتـعـبـير عـنـهـا بـقصـيـدة او خـاطرة او
قــصــة  وحــتى ال أخــدع صــبــري .اخــر
الـليل ح يـأوي اجلميع الى شـخيرهم
ـثلـة ايطـالية  حتـركني الـرغبـات الى 
اسـمها اورنـيال موتي واتخيل مـعها ما
يتخيله اجلنود ويفعله في احلمامات.
ـتـعـة الـشـجـاعـة في مـرات كـثـيرة تـلك ا
تـتقاطع معـها افكارا وهواجـسا مزعجة
ا يـخـبـئه القـادم لك  الـقصف تـذكـرك 

ـــعـــادي  والـــذهـــاب الى والـــهـــجـــوم ا
ـرصد بواجب الـرصد في مـسافة قد ال ا

تبعد مئة متر عن القناص االيراني.
وت وبـتـر واحد وقـتـهـا تتـفـوق صـور ا
من االعـضـاء عـلى اخـيـلـة الـسـبـاحة في
ثالت افالم سينما الكرنك عـطر انوثة 
حـيث يـنتـظـرنا اسـبـوعا قـادمـا للـذهاب
الى هناك عندما يكتب الله لنا السالمة.
ذهـبت تـلـك االيـام  ولكـن حلـظـة واحدة
من حلـظـات مـحطـات سـفـرك تعـيـد اليك
لـذة ومتعة كل تلك الطقوس  وقد كانت
مـدينة تـطوان واحدة من مـحطات اقدار
ذلك الــسـفـر الـذي اسـتــعـدت فـيه ازمـنـة
حـروب الــبـصـرة ودهـشـة االخـيـلـة عـلى
شــاشــات ســيــنـمــاتــهــا  عــنــدمــا اصـر
صـديـقي ومـرافـقي الطـنـجـاوي عـلي بو
درار وهــو صــاحـب مــكــتــبــة في شــارع
مــوسى بن نــصـيــر ان اكـون ضــيـفه في
بــيت اهل زوجــته في تــطــوان وقـبــلــهـا
كـنت قد قضيت ليلة الستعادة الذكريات
اخلـــاصـــة في شـــقـــة الـــريـــبــو صـــديق
غـربي الشـهير مـحمـد شكري الـروائي ا
والــذي ذكـر لـنــا مـا اخـبـره فــيه شـكـري
ذات جـلسة مـؤانسة ب صـحو وسكر 
وانئ ا كـانت واحدة من ا أن طـنجـة ر
الــتي رست فــيــهـا ســفــيـنــة الــسـنــدبـاد
الـبـصري. وانه في طـفـولته كـان يـسمي
الــبـسـاط الـذي حتــيـكه والـدتـه بـبـسـاط
الـريح ليتـمنى الصـعود علـيه والطيران
فـيه الى امكنـة ابعد من قريـته الفالحية
ـا هـذا الـبــسـاط هـو من الــنـائـيــة  ور
اوصـــله الى طـــنــجـــة لــيـــعـــيش فــيـــهــا

وليصبح مشهورا كما السندباد. 
واتـخيل شكري في واحدة من نصوصه
وهـو يـتـحـدث عن بـهـجـة الـسـفـر خـارج
طـنجة في اول زيارة له الى هولندا وقد
حتـدث في رسائـله الى محـمد برادة انه
تـــعــرف فـــيـــهـــا عــلى امـــرأتـــ واحــدة
صيدالنية واخرى مدرسة كيمياء  وانه

توسدهن غراما وثمالة .
ـــاذا شــعـــرت ان شـــكــري ال وال اعـــرف 
يـجانب الكثير من احلقيقية في قصصه
ــا ألنــني الــغـــرامــيــة في هــولـــنــدا  ر
ــــرأة اعـــــيـش في اوربـــــا واعـــــرف ان ا
ــكن ان تــمـنح ــتــعـلــمـة ال  االوربــيـة ا
جـسدها لرجل جاء الى بـلدها في سفرة
سـيـاحيـة ألسـبوع  وأن اراد هـذا الشي
فـيمـكن ان يجـده عنـد موامـس الشوارع
اخلـلـفـية فـي العـاصـمـة امسـتـردام لـقاء
ثـمـن يـتـفق عـلـيه  فـيـذهب مع احـداهن
ـارس الـغـرام الى شــقـتـهـا الـقــريـبـة و
بـعـجل واذا لم يـحـسن الـتحـدث بـالـلـغة
ــارس مـعــهـا ـومس  الــتي تـتــقــنـهــا ا
ــسـاعـدة االشـارة والـتـأوه  وإذا كـان
ـضاجـعة في شـكـري صادقـا في قصـة ا
ـرأتـ هــولـنـدا  فـهـذا يــعـود الى  أن ا
ـا قد عرفن من ترجمة اخلبز احلافي ر
لــلــهـولــنــديـة ان هــذا الــرجل ــ الـروائي
ـلك طـاقـة فـحل عاش اسـاطـيـر الـكبت

والتشرد واحلرمان بأقسى الدرجات.
بـعيدا عن محمد شكري  كان من بعض
احالم سـفـري ان ازور قـاعات سـيـنـمات
طــنــجــة لـــشــعــوري انــهــا مــثل قــاعــات
سـينمات مـدينتي النـاصرية التي ولدت
فـيــهـا  وفي مـنـاخــات شـاشـات طـنـجـة
سـأجد الكـثير من تـشابه ذكـريات جنود
حــروب الــبــصــرة حــيث يــقــال هــنــا ان
اجلـــنـــود الــغـــربـــاء تــرســـوا ســـفـــنــهم
ـديــنــة ولـيس وبــوارجــهم في مــيـنــاء ا
لـديـهم سـوى طقـسـ ليـوم كـامل خارج
الهي ليال الـبحـر  السيـنمات نـهارا وا
واغـلبهم من االسـبان الذين لـيس لديهم
ـثالت مشهـورات يحملن اغـراءً مثيرا
فـيـذهـبـون لـلـبـحث عن سـيـقـان بـرجـيت
بـــاردو واإللــيــزابـــيت تــايـــلــور وراكــيل

وولش.
وكـأنـهم يـحـمـلـون ذات شـهـيـة ورغـبـات
جـنــود بـحـيـرة االسـمـاك  والـفـرق انـنـا
ثالت الـسينمـا ونحن جنودا نـشتهي 
داخل الــتـراب الـوطــني وهم عـلى تـراب

ستعمرات التي يحتلونها. ا
قـلت لـصـديـقي الـطـنجـي : لنـمـر عـلـيـها
ونـشـاهـد بـعـضـا من افالمـهـا ألسـتـعـيد

امكنة تركتها هناك .
 لـقد كانت السينما سريرا لتخيل شهية
ـمـارسة امـرأة كـان اجلـنـود يـحلـمـون 
ثالت الـغـرام معـها  واظـن ان معـظم 
ـــا يــشـــعــرن األغـــراء يــعـــرفن هــذا ور
بـــالـــســعـــادة حـــ يـــعــرفـن ان مــعـــظم
مــشــاهــدي أفالمــهن فـي بــلـدان الــعــالم
الـــثــالث هـم من اجلــنـــود حــيث تـــكــثــر
احلــروب فــيــهــا في صــراعــات طــويــلـة

وقصيرة.
قـال صـديـقي : لم تـعد سـيـنـمات طـنـجة
كـــمــا كــانت  فـــهي االن حتــمل اســرارا
اخـــرى حـــ يـــأوي الــيـــهـــا الـــشـــبــاب
واغـــلــبـــهم من الـــعــاطـــلــ عن الـــعــمل
ــــ مــــثل ــــدرســــة واحلـــــا وتــــاركـي ا
الـــقــراصـــنــة لـــيــعـــبــروا الى الـــشــاطئ
االســـــبــــــاني حـــــيـث اوربـــــا  وهـــــؤالء
يـجنحون الى اهواء غـريبة اثناء عرض

الفيلم وبعده .
قـلت : عـنـدمـا كـنـا جـنـودا كـنـا نـفـعـلـهـا

بسبب احلاجة الى ما نتمناه .
ــــا تـــفـــعــــلـــوهـــا فـي اخلـــفـــاء قـــال :ر
واالضـواء معـتمـة .هؤالء يـفعـلونـها في

رات. العلن في بعض ا
قــلت : كال .كــان الــغـرام يــســكـنــنــا بـكل
جــوانـحه ومــعه يــسـكــنـنــا الــكـثــيـر من

احلياء واخلجل واخلوف ايضا.
ــ لــــهـــذا انــــقـــطـــعـت عن الــــذهـــاب الى
الـــســـيـــنــمـــا ألنـــهـــا لم تـــعـــد صـــاحلــة
ألحــاســيــسـنــا وذلك االرتــبــاك اجلــمـيل
الـــذي كـــان يـــســـكن وجـــوهـــنـــا  كـــمــا

وجوهكم انتم جنود حروب البصرة.
ضــحـكت وانــا اســمع من مـغــاربي هـذه
العبارة ( جنود حرب البصرة ) وسألته

ان كان يعرفها جيدا ?
قـال : مـن خالل اخـبـار الـتـلـفـاز وبـعض

الروايات العراقية . 
قـــلت : حـــروب الــبـــصــرة يـــا صـــديــقي
حــصـدت وقـتـلـت وخـربت واتت بـأحالم

السفر ألغلب الناج منها .
ــ نـــعم  ولــذلـك انت هــنـــا . ومن اجــلك
ســأحـقق لك مـا تــتـمـنــاه واحـضـر مـعك
عـرضا سيـنمائـيا واتمـناه يكـون عرضا
لــفـيـلم في احـدى ســيـنـمـات تـطـوان ألن
اجـمـل ذكـريـاتي تـقـتــرن بـأفالمـهـا فـهي
اريـــــــكـــــــة غــــــرامـي االولـى  ذلك ألن أم
اوالدي مـن اهل تــــطــــوان وكــــنــــا ايــــام
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اخلـطوبة ال تمر جـمعة دون ان نحضر
سوية عرضا سينمائيا وفيه نتمنى ان
تكون نادية لطفي هي البطلة  ذلك الن
حــبـيـبــتي وزوجـتـي عـايـدة تــشـبــهـهـا
كـثـيـرا وهي من طلـبت مـني ان نـدعوك
الـليلة على العشا في بيتنا  لقد كبرنا
 ولــكــنك عــنــدمـا تــرى اصــغــر بــنـاتي
ه سـتـتـأكـد ان عـايـدة كـانت تـشبه نـد

نادية لطفي تماما .
قلت :ليحفظها الله لك ولبيتك .

. ــ آم  اللهم ام
في جـلسة العشاء  عدنا لنستذكر هذا
رئي الذي يالزم ظالل طفولتنا الفرح ا
وصــبـــانــا والــشـــبــاب   وأخــبــرته أن
دن مع هاجس السينما يكاد خـواطر ا
ـمثالت يـكـون متـشابـهـا  وان وجوه ا
واجـسادهن هـو الرابـط االقوى ان كان
من يــشـاهـد الـفـيـلـم من ابـنـاء بـويـنس

ايرس او من صعيد مصر.
ضــحك وقــال : هــذا يــعــني ان طــنــجـة

اخت البصرة سينمائيا?
قلت : بالضبط .

قـال : ولـكن بصـرتكم مـبتالة بـاحلروب
وهي تــذهب لــتـرى فــيـلم ســيـنــمـائي 
ـشــاعـر تـكـون فــيـمـا طـنــجـة في ذات ا

مبتالة بحلم السفر الى اوربا .
ــ الـهاجـسان كالهمـا حرب  فـاحلجاج
يـــقــول : لـــوال فـــرحــة االيـــاب لـــعــذبت

اعدائي بالسفر. 
ا صدقت في هذا .  ــ اوه .ر

قـلت : مـتى تتـذكر  فـأن صدق الـذكرى
ــا كــانت تــمــنـحـك ايـاه تــلك يــرتــبط 
الــشـــاشــات وخــصــوصـــا في طــفــولــة

مدينتي السومرية .
قــال صـديــقي الــطـنــجي : أنه اليــعـرف
الـــنــاصــريـــة جــيـــدا ولــكــنـه ســمع عن
الـبـصرة مـنـذ ان قـرأ قصص الف لـيـلة
ولـيلـة  وفي احلرب سـمع كثـيرا عـنها
غاربة كـان يشفقون على ايـضا  وان ا
مـوت الـعـراقـي فـي جبـهـاتـهـا  النهم
يـعـرفون ان اجلـيش العـربي الذي عـبر
مع طـارق الى اسبانـيا عبر طـنجة كان
والـكثـير الـكـثيـر فيه من اهل الـبـصرة 
ــغــربـــيــة الـــتي عــادت من الـــعــوائـل ا
لـتـسـكن هـنـا بـعـد سـقـوط دولـة الـعرب

في االندلس حتمل لقب البصري.
وحــتى ابــعــد الــنــقــاش عن اشــكــالــيـة
احلـرب واسـبـابـهـا .قـلت : لـنـبـقى عـند
الـسينما  فما ذكرته اعرفه تماما .فقط
اريـــــد ان اعــــرف ســـــر مـــــودتــــنـــــا مع
الـــــشــــاشـــــات بــــالـــــرغم مـن اخــــتالف

اجلغرافيات ?
قــال : بـبـســاطـة  بـرجــيت بـاردو مـثال
المح والــلـقــطـة كــانت تــظـهــر بــذات ا
الـرومـانـسـيـة عـلى شـاشـات سـيـنـمـات
طــنــجـة وفـي الـوقت ذاتـه تـظــهــر عـلى
شـاشات سـينـمات الـبصـرة  والعـيون
كـــلـــهــا آلدم واحـــد يـــنــظـــر ويـــتـــمــنى
مثل ويتحسر . االمكنة تختلف ولكن ا

واحد .
قــلت : ولــكن في الــبــصــرة .قــد يــغـادر
اجلـندي الفيلم بعـد نهايته ليذهب الى

وت فيها? خنادق احلرب و
قـال :نعم انهـا مفارقـات النهـاية .دائما

تكون بأقدار مختلفة.
مع كـالم صــديـــقي اعـــيـــد الى نـــفــسي
ـوسـيـقى  قـنـاعــة ان الـسـيـنـمـا مـثل ا
انـها ذائقة كونية واحدة تسكن رؤوس
واحـالم كل ســـكــان الـــعـــالم  وهي من
تـمزج بعاطفتها موجة نهر شط العرب
والفضل يعود الى ـوجة بحر طنجة 
مـا تـفــعـله شـفـاه بـرجـيت بـاردو اثـنـاء

التقبيل. 
اء وعاطفة القبالت  تسكنني عاطفة ا
فــأتـخـيل مــيـاه بـحـيــرة االسـمـاك حـ

يـحمر موجها من دم ضحايا حروبها 
فـيـسكـنـني احلـزن  فأتـمـنى ان تبـتـعد
مثالت من دون الـذكرى لتيـقى وجوه ا
مــــوج الـــعــــائم بــــحــــزن وضـــحــــايـــاه
يـصبـغهـا االحمـر  بل اريد لـألحمر ان

يصبغ الشفاه فقط .
ا اشـعره االن ويقول يـشعر صـديقي 

:
ان اهل طـنجة بحـريون  ويشعرون ان
ـــاء في ارواحـــهم تـــأتي من عـــذوبـــة ا
الـبحر بالرغم من انه مـاحلا  فتغذيهم
يـنـابـيع اجلـبال احملـيـطـة بطـنـجـة بدال

اء . عنه عندما حتتاج اجسادهم ا
ارد عـليه : ومثلهم البـصريون .ولكنهم
اء يـعانـون من مشـقة احلـصول عـلى ا

ألن شط العرب مائه ماحلا .
ـــــلـح ســــبـــــبه ــ ال تـــــقل لـي ان هــــذا ا

السياسة ?
ــ نعم يا صديقي بسببها .

ــ لــو كــان نـفط الــبــصـرة فـي طـنــجـة 
جلـعـلـنـا بـاريس مـعـوقـة وتـمشـي على

عكازين .
اضـــحـك وانـــا اصـــدق كـالم صـــديـــقي
واشــكـر زوجــته عــلى طـبــخـهــا الـرائع
ـطبـوخ وخـصـوصا الـلحـمـة والرز ا
بـــالــطــاجـــ  وقــد اخــذت مـــنه وعــدا
بـزيارة قـاعات السـينمـا في طنجـة بعد

ان نزور قاعات سينما تطوان .
قـال : قال سندخل اليها كلها ( روكسي
وفـــيــتـــارامـــا وفــوكس والـــريف ) انت
تــسـتـعــيـد مــعـهـا مــا كـان هــنـاك .وانـا

استعيد ما كان هنا.
كــان نــهـارا جــمــيال ونــحن نــدور عـلى
امــكــنـة كــانت في االمس اكــثــر امـكــنـة

دينة نبـضا وغراما  وامام تلك جـسد ا
الــبـنــايـات الــتي لم ادلف الى مــتـعــتـهـا
ولـكـني احس بـذكـريـات شـبـيـهـاتـها في
الـناصـرية والبـصرة فـأتخـيلهـا متـاحفا
لـطـرد غـيـوم الـنسـيـان من ذاكـرتـنـا وقد
حتـول بـعضـها الى كـراجات لـلسـيارات
وبـعـضهـا مخـازن مواد غـذائـية لـلتـجار
واخـرى مهمـلة ومتـروكه كما في الـكثير
من ســيــنـمــات بــلـدان الــعــالم الــثـالث 
ويـفتـرض ان تكون تـلك االمكنـة شواهد

لتواريخ ال تتكرر في حياة البشرية  
عـنـدما يـخـبرني صـديـقي ان الكـثـير من
ســقــوف احالم الــســيــنــمــا انـهــارت مع
نـــهـــايــة احلـــرب الـــبـــاردة وزوال دولــة

ة االنترنيت: السوفييت ومجيء عو
ـسـتـجـدات الـرقـمـيـة عـطـلت من ــ تـلك ا
لهفة الضوء وبراءته وشهيته في عيون
وقـلــلت الـكــثــيـر من حــمـاس ــمـثـالت  ا
خـواطـر الكـتابـة .وعـليـنـا ان نقـاوم هذا
الـغزو في استعـادة الذكريات وتـدوينها

.
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في الــلــيل اعــود الى غــرفــتي في فــنـدق
اطــلس بـشــارع مـوسى بـن نـصــيـر وقـد
كــان وعـد الـغـد من صـديـقي بـو درار ان
نـعـود غـدا الى تـطـوان لـنـشـاهـد فـيـلـمـا
لــصـوفـيــا لـورين عـنــوانه الـيـوم وامس
وغـدا والـذي سـتـعـرضه سيـنـمـا افـنـيدا
الــتي يــعــد مـعــمــارهـا واحــدا من حتف
الـبناء اجلميل ب بنايات دور السينما
في الـبلدان االخرى وقد بناها االسباني
اء خـوسيه بـودار وكان قبل ذلك يـبيع ا

في شوارع تطوان .
سأتذكر غدا الساحرة االيطالية لورين 
سـكونة وقـد اغرت طـفولـتنا بـأفالمهـا ا
بـأحالم روما ويولـيوس قيصـر والبرتو
ذهلة مـورافيا ومدن إيطـاليو كالفـينو ا
والـــوجه الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــري لــلـــفـــاشي
مـوسـلـيـني  وسوف اذهب مـع عيـنـيـها
الى امـس داعبه الـفـقـر واحلـرب بأحالم
ـسـافـرة عنـدمـا كـنـا نـتـخيل احلـقـائب ا
عـينـياها سـماوات حتـلق بها الـطائرات
الــتي سـتــذهب بــنـا بــعـيــدا عن شـوارع

درسة , الوحل ب بيوتنا وا
هـــو الــفــيـــلم ذاته الـــذي حتــديــنـــا فــيه
االوامـر الصارمة بعـدم النزول ومغادرة
اخلــنـــادق بــســبـب عــنف الـــهــجــومــات
االيـرانـيـة علـى قاطـعـنـا  عـندمـا ذهـبـنا
مــتـخـفـ نــحن االربـعـة واخـتــبـئـنـا في
سـيـارة احلـانـوت الذاهـبـة الى الـبـصرة
شـاهدة ذلك الـفيلم لـلتـسوق وحـضرنـا 
في سـينمـا الكرنك وفي اخر ايـامها قبل

دافع . ان تغلقها شظايا ا
كــنـا نــرتــعش مـثل اخلــيط قــبل ان يـلج
بـثقب ابرة ونحن ننـتظر انطفاء االنوار
وبــدايــة اطاللــة صــدر لــورين بــثــوبــهـا
غري وشهية نظرتها الشرقية االسـود ا
فيـما وقـد حـضر بـعضـنا سـالح رغبـته 
كـبتهـا انا لشـهية كـتابة اخـر الليل وانا
ـلجأ مع ضوء الفانوس وصورتها في ا

لجأ. علقة على جدار ا ا
وحـتـمــا عـنـدمـا تـطـفئ افـنـيـدا انـوارهـا
ة سـأستعيد شـهية تلك اللـحظات القد
أيــام الـكـرنك .وعـلى طــول الـطـريق بـ
ـرتـفـعات طـنـجـة وتـطـوان الـذي يـشق ا
اجلـبـلــيـة وقـد مـلـئت سـفـوحـهـا غـابـات
اشـجـار الـسـرو كنت اسـتـمع واسـتـمتع
بـشـروحـات صـديـقي عن جـغـرافـيـة تـلك
االمـكنة  وعن القرى التي يـعتني اهلها
اعز بـاحلمير اضافة الى قطعانهم من ا
والــغـنم النــهم يـحـتــاجـون احلــمـيـر في
ــرتـــفــعـــات  ومن خالل تـــســلق هـــذه ا
احلـمير يـستطـيعون تـشغيل نـواعيرهم

لسقي حقولهم .
وصـلـنـا تـطـوان وقـد فـاجـئـتـنـا حـمـامـة
بــيـضـاء ضــخـمــة مـنــحـوتـة بــجـمــالـيـة
انــثـويــة غــربـيــة وقــد نـحــتــهـا الــفــنـان
اإلســبـاني كـارلــوس مـويال هــو مـصـمم
عـلمـة في أواخر الـثمـانيـنات من هـذه ا
ــاضـي بــعـــد مـــجـــمــوعـــة من الـــقـــرن ا
اإلصالحــات الــتي عــمت مـدخـل مـديــنـة
ـهـدي (طـريق تــطـوان و شـارع مـوالي ا
طــنــجـة ســابــقـا). ولــد كــارلــوس مـويال
ــديــنــة تــطــوان ســنـة  1936و تــلــقى
تــعــلــيــمه فــيــهــا و تــخــرج مـن مــدرسـة

الفنون اجلميلة .
ـدن عـنـدما قـلت لـصـديـقي الـطـنـجـي : ا
تــكـون احلـمـامــة تـعـويـذتــهـا تـبـدوا في
اخـيـلة ابـنـائهـا سـمـاء حلم تـطـفو فـيـها
الـذكريـات بحـرية ومـرح. وألنني أتـفاءل
بــــاحلـــمـــام الن اغــــلب جــــيـــرانــــنـــا في
الــنـاصــريـة يــربـونه فــأنـا سـأتــخـيل ان
جـسـد صـوفـيـا لـورين سـيـكـون حـمـامـة
وعلي ديـنـة  ويـطـيـر عاريـا في سـمـاء ا
ان اصـيـده بـنـظـراتي واجـلـبه مـعي الى

ليلة احللم في فندق اطلس بطنجة.
ضــــحك صــــديـــقـي وقـــال : الــــشــــعـــراء
الــسـومـريــون مـجــانـ وقـد يــفـعــلـوهـا
وخــصــوصــا عــنــدمـا تــســكن احالمــهم

ذكريات احلرب.
ـنــحـوتـة وقــفت اتـأمـل تـلك احلــمـامــة ا
بـذائـقة عـميـقة في تـصـور أن اجنـحتـها
ـــديـــنــة فـي دف لــقـــاء زائـــرهــا تـــضم ا

القادم اليها من جهة طنجة .
اتــذكـر حـمـامــات جـنـود بـطــريـتـنـا وهم
يــفــتــرضـونــهــا زاجال ويــعــلــقــون عـلى
رقابها رسائلهم الى اهاليهم ليخبروهم
انـهم مـا زالـوا على قـيـد احليـاة بـالرغم
ــرتـبك فـي هـذه احلـرب  من اجلــحـيم ا

ــدافـع وبــطــاقـات تــتــحــول من حــرب ا
ـفخخات والكوا الـتموين الى حرب ا
. يـشعر صـديقي بحـسرتي ويهمس لي
: مــثل تــلك االفـالم ال جتــلب احلــزن يـا

صديقي  انها جتلب السعادة فقط .
أمــسح عن اجــفـاني بــقـايــا دمـعـة وارد
عــلـيه : الــسـعـادة قــد جتـلـبــهـا لك ألنك
تــشـاهـد الــفـيــلم في قـاعــة سـيــنـمـا في
وطـنك . أما أنا فـكل قاعة سيـنما خارج
حــدود الــعـراق هي مــكــان لـلــمــنـفى او

حديقة للغربة وردها أسود .
يـضع صديقي يديه على كتفي ويقول :
ال عـليك فتطوان وطـنك  وطنجة وطنك
. ومـراكش ايضا . اسـتعد هـنا براحتك
ذكــريــات من تــريــد اســتــعــادته  فــأبن
بـــطــوطـــة حـــ وصل مـــديــنـــتك وحط
بـــرحــــاله عـــلى ضــــفـــاف شط الـــعـــرب
واسـتمتع بأناشيد الصوفي في مرقد
الــســيــد احــمــد الـرفــاعي وزار خــرائب
بـابل واسواق بـغداد لـم يشـعر بـغربة .
حـتى اني اتصوره قد نطق عبارة وهو
يـغـادر البـصرة الى عـمـان ومكـة قوله :

من يفارق البصرة ستالزمه احلسرة.
اسـتقر عند كالم صديقي  واخبره اني
وفــاء حلــســرة ابن بــطــوطــة  عــلي ان
اعـيد قراءة طـنجة من جـديد واني افكر
بـــالـــكـــتـــابـــة عن االثـــر االنـــدلـــسي في
احــيـــائــهـــا وتــواريــخـــهــا  وثـــمــة مــا
يـحـريـني ح عـرفت ان ابن زيـاد الذي
حــكـمــهـا ومــنـهـا ذهـب الى االنـدلس لم
ـت بل مـات فــقــيـرا يــعش فــيــهـا ولم 
بـــبـــؤس احلــــال عـــنـــد دكـــة من دكـــات

اجلامع االموي في دمشق.
يـبـتسم صـديقي ويـقـول : هو تـأريخـنا
اخلـفي  تعرفه جيـدا يا صديقـي مثلما
تـعـرف اسرار مـا خلف قـمـيص صوفـيا

لورين .
قـلت : ايـام كـنا نـشـاهد هـذا الـفـيلم في
سـينما الكـرنك في البصرة  كنـا نعتقد
ــمــثــلــة االيــطــالــيــة حـ أن قــمــيص ا
تــتـــقــطع ازراه ســيـــحــدث دويــا هــائال
كــالـذي يــحــدث عـنــدمـا تــســقط قـذائف
ــدافع االيــرانــيــة عــلى مـالجـئــنــا في ا

بحيرة االسماك.
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واآلن عــــلى صــــدى ذكــــرى الـــبــــصـــرة
وطـنجة وتـطوان تطويكَ امـكنة وازمان
لونة ؤنثـة وا  وتـبقيك تـلك الوجـوه ا
اسـيـر اشـرعـة السـفـر الـذي فـارقت فيكَ
ظـالل وجــوه رفــاق الــقـــلق واحلــلم من
جـــنــود بـــطــريـــتك وقــد كـــانــوا مـــثــلك
ــتـلـئـ بــشـهـوة الـشــوق الى الـنـهـد

والى الشفاه والى اخلالص.
ذاك مــات  وهـــذا عــاش  ولم يــبق من
حلـظـات نهـايـة الفـيـلم سوى مـوسـيقى
طـريق الـعـودة الى طنـجـة  وقد مـلـئته
خــضــرة اشـجــار الــصــنـوبــر والــسـرو
والـزيتون  فيما كان طريق العودة ب
الـــبـــصــرة والـــنـــاصـــريــة فـي اجــازات

احلرب صحراويا قاحال .
ـــسك صـــديـــقـي الـــطـــنـــجي تـــشـــتت
نـظـراتي ويـقـرأ مراثـي لهـفـة الى بـقـعة
ارض تـركتهـا هناك  وفيـها سرير امي
علقة توفي ا وقـبر ابي وصورة اخي ا
ــــا عـــــلى اجلـــــدار  ويـــــقـــــول لـي : ر
سـتستعـيد ذكريات اخـرى في سينمات

طنجة ?
ــ قـد ال احـتاج  فـطـنجـة بـكل عمـرانـها
وجغرافيتها هي شاشة سينما هائلة .
ــ أذن يـا صـديـقي لن حتـتـاج الى ازرار
قــمـيص صــوفـيــا لــورين وهي تـتــقـطع

أمام عينيك .
قـلت : لن احـتـاج  فمـديـنـة مثل طـنـجة
تــمـنــحك الـهــاجس الـروحي فـي خـيـال
تمتع اخر  يذهب بك الى ان تكون ظال
وتـرحل مـعه  عـائـما لـصـاحب الـنـاقـة 
ـــاء وفي الـــرمل وعــــلى اســـفـــلت فـي ا
ـقـاهي . قـد حتـتـاج الــشـوارع وارائك ا
الى واحـدة تـشـبه لـورين .لـكن احلـاجة
الـكــبـرى هي طـنـجـة عـنــدمـا تـسـجـلـهـا
تعة ال تنتهي بانتهاء تـفاصيل رحلة 

الفيلم السينمائي.
قال : كنت بتطوان ولم تتأثر بها مثلما

تتأثر انت اآلن بطنجة ?
قـلـت : لـقـد نـسي ابن بـطـوطـة ان يـذكـر
في حــاشـيـة كـتـابه (تُــحـفـة الـنُّـظـار في
غــــــــرائـب األمــــــــصــــــــار وعــــــــجــــــــائب

األســــــــــــفار ) : 
أن من يـغادر طنجة لـيرى العالم  عليه
ان يـــدرك ان حـــنــــ الـــعـــودة الـــيـــهـــا
سـيـتـفـوق عـلى سـحـر كل اجلـغـرافـيات

التي سيراها.
قال :لنطلق عليك لقلب (عاشق طنجة).
ا  فعـشق مدينة يـتغلب على قـلت : ر
ـقدورك أي عـشق  ذلك عـنـدمـا يكـون 
ـــديــنـــة الى امــرأة او ان حتـــول تــلك ا
حانة او خشبة مسرح او فناج قهوة

او ثمالة حتت عريشة عنب.
قــال : دعـــهــا مــعـك ايــضــا واســـتــمــتع

برفقتها .
قلت : وهذا ما سأفعله يا صديقي.

واآلن امـد اجفـاني عبـر امتـداد الطريق
الـواصل بـ تـطـوان وطـنجـة فـتـقـترب
ـدينة ومـعها يقـترب البـحر  واتخيل ا
خطوات ناقة تمشي على رمال الشاطئ
وقــد تـزود صـاحـبــهـا بـالـتــمـر واخلـبـز
ـا والزيـتون .وحـ أسألـها الى أين وا

يقودكِ صاحبكِ ?
ترد :الى ارض أور والبصرة.

في شـهـر محـرم احلـرام عمـوماُ و الـعـشرين من شـهـر صفـر خصـوصـاً يتـوافد
سـنـويـاً أكـثر من 20 ملـيـون زائـر تـقـريـبـاً عـراقي وعـربي وأجـنـبي  يـقـدر عـدد
األجـانب فيهم 3-5 مالي زائر من  60 بـلدا لزيارة ضريح األمـام الشهيد في
قدسة  األغلـبية منهم قادمون من إيران اجملاورة للعراق والتي تربطها كربالء ا
بالعـراق ثالثة منافذ حدودية جنوبية هي ( الشالمجة في البصرة ومنفذ الشيب
نـافذ في في ميـسان ومـنفـذ زربـاطيـة في محـافـظة واسط ) وقـد تعـرضت تـلك ا
نـافذ السـنوات الـسابـقة إلى دخـول عشـوائي للـزوار اإليرانـي مـختـرق تـلك ا
ــوجـات بـشــريـة هــائـلــة تـقــدر بـعــشـرات األلــوف دون احلـصــول عـلى الــفـيـزا
(التـأشيـرة ) بسـبب سـوء التـخطـيط من قـبل اجلانب الـعـراقي وإهمـال احلكـومة
وتقـصيرها الواضح في هذا اجملال وتعـاملهم العاطفي مع احلدث دون الرجوع
إلى اجلـانب األمني واالقـتصـادي للـموضوع  وهـذه واحدة من منـزلقـات العمل
ا تـسبب بتـحشيـد أكثر من 30 ألف عـسكري حلـماية ـبرمج  احلكـومي غير ا
ـقـدسة ـديـنة كـربالء ا الـزوار  كـمـا أن معـظم الـطـرق اجلنـوبـيـة التي تـربـطـها 
ـقـتـل وجـرح الـعــشـرات من الـزوار  ولـكــثـرتـهم بـجــانب واحـد ضــيق تـسـبـب 
الفائـضة عن اإلمكانـيات تقوم احلـكومة بنـقلهم بواسـطة سيارات حـمل مكشوفة
أو بـواسـطـة سـيـارات الـنقـل الـبري  دون الـنـظـر إلى جـانب الـسالمـة واجلـانب

وضوع . احلضاري في ا
ـتمـثـلة وخالل هـذا الـعام وبـعـد تفـشي وبـاء كـورونا مـنـعت احلـكومـة الـعراقـيـة ا
بالـسيد رئـيس الوزراء مصـطفى ألكـاظمي دخول إعـداد هائلـة من الزوار العرب
ا فيهم اإليرانيون إلى العراق وسمحت بدخول 1500زائر فقط من واألجانـب 

كل بلد جواً.
أتـمـنى أن تـكون هـذه اخلـطـوة برنـامج عـمل لـدخول الـزائـرين بـواسطـة اخلـطوط
ـنافـذ احلـدودية الـبريـة الـتي تشـهد زحـاماً اجلويـة بدالً من الـدخـول عن طريق ا
ـليونية ـنافذ من تسـجيل تلك األعداد ا سؤولي ا ا ال تـسمح  غـير مسبوقاً  ر

. التي تنشد األكل والشرب والنقل والسكن اجملاني من العراقي
رحلة ية الـسبت أن العـراق دخل ما تسـمى  فقـد ذكرت منظـمة الصـحة العـا
رحـلة الـثالـثة مـحذرة من انـتشار "التـفشي اجملـتمعي" لـفيـروس كورونـا وهي ا

الوباء في عموم البالد.
صاب بالفيروس خالل ية من "تزايد مـحتمل ألعداد ا نظمة العا ـثل ا وحذر 
ــقـبــلـة; جــراء اسـتــمـرار الــتـجــمـعــات وعـدم أتــبـاع إجــراءات الـوقــايـة الـفــتـرة ا
وااللتــــزام بـالتـعلـيمـات الصـحيـة السيـما إن الـزيارة األربـعيـنية ودخـول فصل
ـصـاب الـشـتـاء قـد يـؤديـان إلى زيـادة كـبـيـرة في عـدد ا

وبالـتالي سيكـون هناك طـلب على األسرّة الستـيعاب تلك
األعداد وقـد يشـكل ذلك مشكـلة حـقيقـية إذا تـضاعفت
ــســجـلــة خـالل هـذه أعــداد اإلصــابــات عــلى األعــداد ا

ـدة. ا

ÊU∫ نهر العشار في البصرة ايام زمان “

وهم بــ كل ثالثــة نــهـارات يــســرقـون
توسال من العرفاء ليأذنوا لهم بالنزول
الى الـــبــصــرة ويــســـتــمــتـــعــون بــلــذة
ـشاهدة لـنهدي صـوفيا لـورين اللذين ا
ـــغــري بـــســبـب حــجـــمــهـــا الـــكــروي ا
يــحـاوالن ان يـشـقــا فـسـتــانـهـا االسـود
ـشتـهية لـينـفجرا امـام عيـون اجلنود ا
قـنابل من الـعسـل سيـتذوقـونهـا ال حقا
الجئ في احلــمــامــات الــشــعـبــيــة او ا
لــتـكـون تـمــيـمـتــهم الـتي حتــفـظـهم من

شظاياها احلرب ومصائبها.
نتصبة على قاعدة مع حـمامة تطوان ا
حــجــريــة وهي تــفــتح اجــنــحــتــهــا في
اسـتعداد دائم للطيران حتركت خواطر
الــــشـــوق الى هــــنـــاك  وال ادري كـــيف
شــعــرت ان هـذه احلــمــامــة الـضــخــمـة
رفــرفت بـأجــنـحــتـهــا بـســعـادة عــنـدمـا
شــعـرت بــقـدومي وكــأنـهــا تـفـتــرضـني
ســـنـــدبـــادا آتِ من جـــهـــة الـــبـــصـــرة 
وصــــارت تـــــردد بــــفـــــرح غــــريـب تــــلك
درسية االزلـية التي تقول : االنـشودة ا
بالد الـعرب اوطاني ..من الشام لبغدان
ـن ..ومـن مــــــصـــــر ..ومـن جنــــــد الى 

فتطوان.
أتـخيل أن احلمامـة تسألني : هل اتيت

من جهة بغدان ?
ـدن في العراق لكن ارد : نـعم تختلف ا

جهتها واحدة هي بغداد .
قـالت :وهل حتمل معك حكاية لشهرزاد

?
قـلت : العراقيـون عندما يـعبرون حدود
بـلــدهم ال يـرتـدون مـعـطــفـا لـذكـريـاتـهم

سوى حكايات شهرزاد . 
قـالت : لـو كان الـوقت ليال لـدعوتك الى
ســـهــرة نــشـــرب فــيه شـــاي الــنـــعــنــاع
ونـستمع الى احلكايـات  ولكن صوفيا

لورين تنتظرك.
ودعت احلــمـامـة وذهـبـنـا صـوب سـوق
ــســاء لــنــذهب ــديــنــة فـي انــتــظــار ا ا
واســتــعــيــد مــتــعــة مــشــاهـدة الــفــيــلم

االيطالي للمرة العشرة.
حتـدث عـلي بـودرار عن السـيـنـمات في
تـطوان ويـكاد ان يكـون عددها مـساويا
لـسـينـمـات الـبصـرة  سـينـمـا فكـتـوريا
ــهــنــدس األشــبــاني الــتي صــمــمــهــا ا
الـشهير كـارلوس اميلو وكـان صاحبها
رجال يـهوديا ويـدعى اسحـاق العطار 
ـنـصـور وسيـنـمـا ميـسـيون وسـيـنـما ا
كـــاطــولـــيــكـــا وكــانـت تــعـــرض افالمــا
لألطــفـال الـذين اعـمــارهم اقل من سـتـة
عـشر عام  وسيـنما مونيـمنطال والتي
ـطرب الـسـعودي قـدم عـلى مـسرحـهـا ا
مــحــمــد عــبـــده واحــدة من حــفالته في

غرب . ا
كــانت لــيــلـة تــفــيض رومــانـســيــة وقـد
حـجـزنــا مـقـصـورة فـاخـرة في سـيـنـمـا
افـيـندا تـخيـلت ان احـد ملـوك اسـبانـيا
او لـوردات فـرنـسـا او قيـاصـرة روسـيا
كـان قـد جلس فـيهـا قبل ذلك  وال ادري
كـيف تخيلت اني اشم رائحة تبغ فاخر
من غـليونات جنرالت اسـبان كانوا هنا
ايـام االحــتالل وجـلـسـوا يــسـتـمـتـعـون
تـحركـة وهم يضـحكـون على بـاألفالم ا
حـركات شارلي شابـلن  وح انطفئت
انــوار الـقــاعـة بــقي مـصــبـاحــا احـمـرا
واحـدا يشبه مصابيح غرف النوم ومن
خالل لـــذة شــعــاعه اســتـــعــدت مــتــعــة
ـشـاهدة االولى مع اول كـتابـة لتـايتل ا
الـفـيـلم ظـهـرت لـنـا  فـعـدت الـى طواف
تـــلك االيــــام وهي تـــســـكن شـــفـــاهـــنـــا
وتـتـحـول االن الى خـواطـر وافـخــاذنـا 
ـدن الـتي اتى مـنـها سـفـر روحـيـة في ا
ــا اسـتـراح ابن بــطـوطــة ذات يـوم ور
كان الـذي بنيت فيه بـناقته قـرب ذات ا
الحـقــا سـيـنـمـا الــكـرنك  وقـد وصـفـهـا
وصفا ساحرا في رحلته كقوله عنها :
((وكــانت الـبــصـرة مـن اتـســاع اخلـطـة
وانــفــسـاح الــســاحـة بــحــيث كــان هـذا
ـسجد في وسطها. وبينه اآلن وبينها ا
مـيالن وكـذلك بـينه وبـ الـسور األول
احملــيط بـهــا نـحــو ذلك فـهــو مـتـوسط

بينهما.
ومـديـنة الـبصـرة إحدى أمـهات الـعراق
الـشـهــيـرة الـذكـر في اآلفـاق الـفـسـيـحـة
ونـقة األفـناء ذات الـبسـات األرجـاء ا
الـكثيرة والفواكه األثيـرة توفر قسمها
ـــا كـــانت مـن الـــنـــضـــارة واخلـــصـب 
مــجـــمع الــبــحـــرين: األجــاج والــعــذب
ولــيس في الــدنــيـا أكــثــر نـخالً مــنــهـا
فـيباع التـمر في سوقها بـحساب أربعة
عــشـر رطالً عـراقــيـة بــدرهم ودرهـمـهم

ثلث النقرة.))
مثلة االيـطالية  فيغلق يـتحرك رمش ا
ابن بـطوطة اجفانه ويذهب بعيدا عني
الـى مـــدن اخــــرى  وحــــتى اطــــيب من
خـــاطـــره  اخــــبـــره ان طـــنـــجـــة الـــتي
يـعشقها قرأت هـاجس اجلمال فيها من
خالل كـتـاب  واخـبره انه زارنـا رحـالة
ونــحن نـزوره ردا جلـمــيل انه كـتب عن
بـطائح مـدينـتي أور وكتب عن الـبصرة
ـا كـان في خـياله أن هـذه اجلـنائن ور
الـتي وصف نـخـيلـهـا بـاحلسن والـثـمر
وسـيقى ـا تكـون ذات يوم مـسرحـا  ر

دافع. ا
يـتركني ابن بـطوطة معـتليـاً ناقته وأنا
اعـــتــلي شـــهــيـــة ايــامي مـــتى تـــظــهــر
االيـــطــالـــيــة الـــســاحـــرة عــلى شـــاشــة
الــســيــنــمــا فـيــشـع في اجــفـانـي ضـوء
احلــنـ الى بـالد تـركـتــهـا هــنـاك وهي

 W Ëœö «Ë W Ëb «
نفلت  بيد عناصر خارجة عن القانون  بعد انتشار السالح ا

وبـات يهـدد امن وسيـادة وسالمة وحـدة البالد والـعبـاد يجب عـلى الدولة ان
تـعـمل بـشـكـل جـدي وفـوري عـلى نـزع الـسالح مـنــهم وحل كـافـة الـفـصـائل
ـسلحة اخلـارجة عن سيـطرة الدولة وتـتخذ مـعهم اجراءات قاسـية وحازمة ا

ادة اربعة ارهاب  حيث تصل العقوبة وفق ا
حـيث الـفصـائل الـتي قـامت بـالوقـوف مع الـعـراق وشعـبه االبي بـحـربه ضد

االرهاب  حتضى بحب واحترام كافة ابناء العراق 
ولكن الفصائل اخلارجة عن سيطرة الدولة هذه تمثل  ارهاب من نوع اخر 
يـجب عليـها ان تـطيع اوامـر احلكـومة الـعراقيـة وتقـوم بتـسلـيم السالح فورا
ا تسير بالبالد كن اخمادها بسـهولة ور قـبل فوات االوان واندالع نار ال 
الى حـرب اهـلـيـة اشد واقـسى مـن احلرب االهـلـيـة الـتي حـدثت بـلـبـنـان قبل

اكثر من عقد من الزمن. 
عـلى العـقالء واحلـكمـاء بـالبالد ان تـتـدخل بشـكل فـوري وجدي وان تـتـخلى
عن دور احلـكواتي وتفتح احلوار معهم وبالتـحديد  على الذين  لديهم  تأثير

عليهم 
كون احلوار معهم افضل بكثير من لغة التهديد والوعيد 

واطـنة ولـيس العيش والـعراقيـ جمـيعا يـطمحـون الى العـيش وسط  دولة ا
افيات وسط دويالت حتكمها البلطجية وا

ــقـراطــيـة ولالسف من كــان يـظن ان الــعـراق ســوف يــصـبح واحــة من الـد
فسدين واخلارج عن القانون  اصبح العراق واحة للفاسدين وا

حـيث بـدأ بـالـعـراق نــشـاهـد به افالم االكـشن الـتـي تـعـرض بـدور الـسـيـنـمـا
بــهـــولــيـــود بــشــكـل اكــثـــر اضــاحــة  بـــعــد ان  وضع بـــالــعـــراق مــنــذ االف
الـســـــــــــنـوات اول مـسلـة قـانونـيـة وهي مـسلـة حـمورابي ونـهـايته الـقـانون

تكون هكذا  
الىً هـذه الـلحـظـة ال نـصدق مـاذا يـحصـل  اين اجملتـمع الـدولي واين الـدولة
واطن واكثر ما نخشاه تحدة عن مثل هكذا افعال تهدد حياة ا واين اال ا
ثـانية اندالع حـرب اهليـة واذا اندلعت ال سمح الـله سوف تنـهي ما تبقى من

بسمة على وجوه العراق والعراقي  
وان اسـتـمر احلـال عـلى مـاهـو عـلـيه االن لن تـكـون هـناك انـتـخـابـات مـبـكرة
نـزيــهـة الــتي حتـدث بـه رئـيس الــوزراء الـعــراقي  ســوف تـســيـطــر عـنــاصـر
ـراكــز االنـتـخـابـيـة وسـوف تـتالعب بـالـنـتـائج الالدولـة عـلى كـافـة مـفـاصل ا
وسوف يشهد البالد عزوفا اكثر من االنتخابات االخيرة 
وال نـعلـم ماذا تـخبـئ اليـنا االيـام نـتمـنى ان نـخرج من
هـذا الكابوس االسود بصورة سلـمية بعيدة كل البعد
ـعـهـود والى احلـروب وان يـعــود الـعـراق الى عـهــده ا

نطقة ودول العالم مكانته السابقة ب ا

ديالى
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œUB² ù« »d{ …œ—u² *« —uL² «
ـاضي حتددت بـنيـة االقتـصاد الـعراقي وتـبلـورت بتـزايد مـنذ ثـمـانيـنات الـقرن ا
ـستـدام لقـطاع اخلـدمات غـير اعتـماده عـلى قطـاع النـفط اخلام والـتوسع غـير ا
ـنـتـجـة كـالـزراعة والـصـنـاعـة عـلى نـحـو مـتواصل نـتـجـة واهـمـال الـقـطاعـات ا ا
ولالسف نرى الـيوم ان هذه السـياسة اصـبحت هي السانـد على تخـطيط الدولة
بل راحت اغلب اغلب مؤسساته اخلدمية تعاني من االهمال وقلة االهتمام به

ما يثـير الدهشة اليوم ما نشاهده في االسواق الـعراقية من انتشار كبير للسلع
واد ـستـوردة منـها مـواد غذائـية جافـة وغيـر جافـة ومن ابرز تـلك ا والبـضائع ا
ـستـوردة من خارج القـطر والـتي تستـخدم طـريقة نـاجحة الغذائـية هي الـتمور ا
في عـمـليـة تعـلـيب التـمور وارسـالـها مـرة اخرى الى بـلـدنا  اذ تـعمل هـذه الدول
على كـبس التـمور الـعراقـية بـعد شرائـها فـي وقت سابق وبـطرق حـديثـة ومتـقنة
وتـصـديرهـا الى الـعراق وهـذا يـنـعكس سـلـبا عـلى االقـتـصاد الـذي يـعتـمـد على
نـتجات الزراعـية. ويحتـوي العراق عـلى العديد من النـفط كمورد اساس وتـليه ا
مـصانع تـعلـيب كبس الـتمـور في كل احملافـظات الـعراقـية تقـريبـا ولكـنهـا معـطلة
ـاذا ال تعمل احلكومة تمـاما وفاقدة لاليدي العـاملة والسؤال الـذي يطرح نفسة 
ـاذا التقوم العـراقية عـلى تشكـيل او انشاء مـعامل حديـثة اسوة بـتلك الدول ? و
ـا لـها دور في تـخفـيف نـسب البـطـالة في اجملـتمع بتـخصـيص االمـوال الالزمة 
والـنــهـوض بـاالقـتــصـاد الـوطـني في وقـت يـحـتـاج هـذا الــبـلـد مـشــاريع تـنـمـويـة
وازنة  والتي ادت الى توقف حركة االعمار ان من للـنهوض بالعجز الكبير في ا
االسبـاب والعوامل التي ادت الى استيراد التمور هو توقف معامل كبس التمور
زارع وجتريف البسات وحتويلها الى اراض سكنية العـراقية وكذلك هجرة ا
ـا ادى الى انـخـفـاض انــتـاج االصـنـاف اجلـيـدة من الـتــمـور لـذلك عـمـلت تـلك
الدول عـلى استغالل هذه الـعوامل وعمـدت الى تصدير الـتمور وبأصـناف جيدة
هـمة. على لـفات ا عـنية عن هـذه ا ا ساعـد ذلك غفـلة اجلهـات ا الى العـراق و
توقفة عن العمل ـعنية العمل على منح اصحاب معـامل كبس التمور ا اجلهات ا
قروضـا ماليـة لتشـغيلـها ولسـد احلاجة احملـلية فـضال عن استصالح االراضي
ـنــهـكـة والــعـمل عـلى مــنع جتـريف بـســاتـ الـنـخــيل واعـداد بـرامج الــزراعـيـة ا
تلـفزيونيـة توعوية بـالتنسـيق مع مكاتب العالقـات العامة في
ـعامل اليضـاح خطوات كـبس التمـور التي تـميزها تلك ا
ـســتــورد واتــخـاذ اجــراءات رادعه من قــبل االمن عـن ا
ستـوردة لهذه التمور والتي االقتـصادي بحق اجلهات ا

حتاول ضرب االقتصاد الوطني.
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»Ÿ«bÐ∫ رفل القيسي تعرض لوحاتها

خالل عالقـاتـه االجـتـمــاعـيـة وتــأثـيـره
عـلى مــحـيــطه وتـأثــيـر احملـيـط عـلـيه
ــــــديــــــنـــــة أو ســــــواء كـــــانـت داخـل ا
خـارجـهـا). مـشيـراً إلى (اعـتـمـاده على
بـعض اإليـحـاءات والـرمـوز كـمـحـاولـة
لــــتــــجــــريــــد األشــــكــــال واالهــــتــــمـــام

ضمونها وجوهرها).

 5KO¼ ÊU  —U²OJ « ·“UŽ qOŠ—

 f¹dš W×OLÝ

w UA « nðU¼ ÊUM³

 Ê«uKŽ włU½ bFÝ

 WE U×  wKŽ

ـؤسسـة الـعربـية ؤرخ االردنـي صدر له حـديثـا عن ا ا
للـدراسات والنشر كتـاب بعنوان (ذاكرة األيام  –عمر

من التعلم والتعليم والعطاء الفكري).

—bMJÝ« oO uð

ـمـثل الـسـوري يـجسـد شـخـصـية الـعـقـيـد سـامر في ا
الفـيلم اجلديد (أنت جـريح) للمخـرج ناجي طعمي من

تأليف قمر الزمان علوش.

ÍdDA « tK « b³Ž —bOŠ

 uAI½ œuL×

الــبـاحث والـشــاعـر الـسـوري حتــدث خالل مـحـاضـرة
نظـمها فـرع جمـعية الـعاديات بـحمص عن الـعالقة ب

الشعر وفن العمارة.

w½UFð Êu Uł f¹—UÐ
WK UF*« ¡uÝ 

عاملة أثناء وجودها في مدرسة سوء ا
بروفو كـانيون لـتعديل سـلوكها في سن

راهقة). ا
وشـاركت بـاريس رسـالـة عبـر حـسـابـها
اخلــاص عـــلى أحـــد مـــواقع الـــتــواصل
االجـتـماعي تـقـول فيـه(أنا أيـضـاً ذهبت
دة إلى مدرسة داخلية لتعديل السلوك 
عام تقريباً عـندما كنت مراهقة حيث
شـخــصت بـعــدهـا بــاضـطــراب مـا بــعـد
ـدرسة وال أزال اعاني الصدمـة بسبب ا
من الكوابـيس ومشاكل الـثقة).وأضافت
(أقف مع ?بــاريس هــيـلــتـون ?وجــمـيع
ــــدرســـة وأقـــدم الــــنـــاجــــ من هـــذه ا
الـتـمـاس إلغالق مـدرسـة بـروفـو لـنـبـدأ
بـبـروفـو ولـكن ال نـتـوقف إلى هـذا احلد
دارس حيث اتمنى ان نلقي نظرة إلى ا
االخـــرى).وأشــارت الـى (أنـــهـــا ال تــزال
قريبة من الفتـيات اللواتي كن معها في
درسـة تعديل الـسلـوك وأنهن جمـيعاً ا
يــتـشـاركـن نـفس أعـراض اضــطـراب مـا
بــعـد الــصــدمــة والـكــوابــيس ومــشـاكل

الثقة).

{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - تــلـقى
مـحبـو ابـنة مـلك الـبوب الـراحل مـايكل
جاكسون صدمة بـإعالنها عن تعرضها

للعنف في مدرستها الثانوية.
وكشفت بـاريس جاكسون بـأنها (عانت

bNA  w  “Ëd
dODš

مؤشرات إيـجابية فى عملك تدل عـلى احتمال ترقيتك
خالل األسابيع اآلتية.

qL(«

ك هـدية مـفـاجأة لـلـشريك قـد حتسـن كثـيرًا من تقـد
عالقتكما ببعضكما.

Ê«eO*«

يوم  االجتهاد الـذى بذلته سـتظهر نـتائجه قريـبًا جدًا
السعد االربعاء.

—u¦ «

ـارسة الرياضـة بشكل يـومى الفتـرة القادمة عليك 
لتتخلص من السمنة.

»dIF «

 ال تـلـتفت إلى أحـاديث أحـد من حـولك فهـو يـغار من
جناحك.

¡«“u'«

حان الـوقت لـلتـخـلص من أكثـر الـصفـات الـسيـئة بك
. .يوم السعد االثن

”uI «

حاول التـوفيق ب إيـجاد وقت للريـاضة وإيجاد وقت
لراحتك أنت.

ÊUÞd «

ت بك في اليوم انتهـيت من الفترة العصـيبة التي أ
اضي . رقم احلظ .7 ا

Íb'«

تــتـنـاقش مع شــريك حـيـاتك بــشـأن مـشـكــلـة مـا .يـوم
السعد الثالثاء.

bÝô«

تبدأ يـومك بنشاط وحـيوية مع اولويـة خاصة العمالك
. . يوم السعد االثن

Ë«b «

ـشاكـل مع الـشـريك أكـثر ال حتـاول االسـتـمـرار فى ا
رقم احلظ.2 من ذلك

¡«—cF «

الــعـمل ســوف يـضــغط عـلــيك مـنــذ الـســاعـات االولى
وحتى ساعات متأخرة من اليوم.
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اكـتب الـكـلـمـات وفق تـوضـعـهـا
ــــربـــعـــات الـــصـــحــــيح داخل ا
لــتــحــصل عــلى كــلــمــة اغــفــلت

عمدا: 
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مــــجـــــلس االمــــة  –بــــاريس –
ــيــة – يـاســمـ  –بــطــولـــة عــا
ابراهـيمي  –الدمع  –استـعاد
 –البـاسـلة  –مـجر  –مـعاد –

مــرهــون  –الــفـــنــون  –رنــا –
اهداف  –رما.

ـســرحي الــعـراقي ضــيـفه االثــنـ الــكـاتب واخملــرج ا
ـسرح فـي احتاد أدبـاء العـراق بـجلـسة اضـي بيت ا ا
ــسـرحي ــشــهــديـة لــلــنص ا تــفــاعـلــيــة عن (الــقـراءة ا

وذجا). العراقي.. جتربة اخملرج كاظم النصار ا

الـشاعـر الـعراقي نـعـته االوساط
ـوت الــثــقـافــيــة بــعــد ان غــيـبـه ا
ـاضي في الــديـوانــيـة االثـنــ ا
سـائـلـ الــله تـعـالـى ان يـسـكـنه

فسيح جناته.

ـي الـعــراقي تــلــقى كــتــاب شـكــر وتــقــديـر من االكـاد
مجـلس كلية بغداد لـلعلوم االقتـصادية اجلامعـة تثمينا
ثمرة واخمللصة التي بذلـها اثناءفترة تسنمه جلهـوده ا

مهام عمادة الكلية.

الـكـاتــبـة االردنـيـة عـرضت لـهــا االثـنـ مـسـرحـيـة (إال
أنت) وهــــــي مـن تـالـيـفــهـا عـبـر مـنــصـات الـتـواصل
ـسرحـية كـما عـرضت ا ـسرح احلـديث  تقـد فـرقة ا
ــلـكي بــحـضـور 20 ــركـز الـثــقـافي ا لـعــدة ايـام في ا

شخصا.
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الــصــحــفي الــعــراقي صــدر له عن مــكــتــبــة زيــان في
الـسـلــيـمـانــيـة كـتــاب بـعــنـواان (مـذكــرات صـحـفي من

كردستان) يقع في 176 صفحة من القطع الكبير.

توم كروز

كربالء والدكـتورة ناديـة غازي جبر
سـتنـصرية العـزاوي من اجلامعـة ا
والـــدكــتــور ســعــيـــد جــاسم عــبــاس
الزبيدي من جامعة نزوى العمانية.
الى ذلك قررت دائـرة الـفنـون العـامة
تـمـديد مـوعـد تـسـلم األعمـال الـفـنـية
ـشــاركــة في مــهــرجـان اخلــاصــة بــا
الــواســطـي حــتى نــهــايــة األســبــوع
ـقـبل.بــعـدان كـانت قـد حـددت الـ ٨ ا
تــــشـــريـن االول احلـــالي آخــــر يـــوم
دير العام لتسلم تلك األعمال.وقال ا
للدائـرة علي عويـد (إن قرار التـمديد
ـراعاة ظـروف زيـارة أربعـينـية جاء 
اإلمام احلسـ عليه الـسالم ولفسح
ــــشــــاركــــة أوسـع من قــــبل اجملـــــال 
). مــعـــربــا عن (أمـــله من الـــفـــنــانـــ
الـفـنـانـ اإلسـراع بـتـقـد أعـمالـهم
ـــعـــارض في الـــفـــنـــيـــة الى قــــسم ا

التاريخ احملدد).
ــقـــرر أن حتـــتـــضن الـــدائــرة ومـن ا
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تــبــنت وزارة الــثــقـافــة والــســيــاحـة
واآلثار مشروعاً لطبع أعمال الشاعر
الــكـبــيــر مـحــمـد مــهـدي اجلــواهـري
كامـلـة.جاء ذلك في أمـرٍ وزاريٍّ صدر
ـاضي. وتـأتي نـهـايـة شـهـر أيـلـول ا
هذه اخلطـوة بإشراف الـوزير حسن
ـتزايـدة على ناظم نـظراً لـلـطلـبات ا
أعـــمــال اجلـــواهــري بـــوصــفـه نــهــر
ا قـدمه الـعـراق الـثـالث واحـتـفـاءً 
من مــنـجــزٍ ابــداعي طـوال مــســيـرته

الشعرية واإلنسانية.
وستتولى جلنةٍ برئـاسة ناظم عملية
متابعة ومراجعة مراحل طبع ديوان
اجلــــواهـــري وكـــتــــاب (مـــذكـــراتي)
بطبعةٍ أنيقةٍ حديثةٍ تليق بالشاعر.
وتتكون اللجـنة من : الدكتورة رهبة
أســــودي حــــســــ مــــديــــر عـــام دار
الــشـؤون الـثــقـافـيــة الـعـامــة وكـالـةً
والـدكتـور سـعـيـد عدنـان من جـامـعة

13 والــــتي تــــشـــمـل فـــنــــون الـــرسم
والنحت واخلزف والكرافيك.

ــقـبل خالل شــهـر تــشــرين الـثــاني ا
مهـرجان الواسـطي السـنوي بدورته

2021 وحتـــقـــيق نـــشــاطـــات كل في
دولـتـها ومـديـنـتـها لـتـسـهم في بـناء
مجتمعها). واكد (أن الدكتورة جنان
هـي امـراة عــراقــيــة خــريــجــة كــلــيـة
الـصـيـدلة / جـامـعـة بـغـداد و عـضو
في نــقـابـة الــصـيــادلـة الـعــرب  لـهـا
شهـادة خـبرة في تـرمـيم البـشرة من
يـة شار ميـران في لبنـان ولها أكاد
مــســاهـــمــات بــارزة فى الــعــديــد من
فــعـــالــيـــات الــعـــمل الـــتــطـــوعي في
ـدني وعــمـلت مــنـظــمـات اجملــتـمـع ا
كثـيـرا في اجملـال االنسـاني والـطبي
ومـــســــاعــــدة الـــنــــازحـــ وعــــوائل
الشـهداء ولـها اهـتمـامات في تـنمـية
وثقـافة الطـفل) .وقال رشـيد (وجهت
الـدعـوة حلضـور هـذا الـكـرنـفـال لكل
من  الفنان التونـسي لطفي بوشناق
والـفـنـان الــعـراقي جـواد الـشـكـرجي
وعدد من الـدبـلومـاسيـ ومن جنوم

الثقافة والفنون).
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أقـامت دار الـثـقـافـة والـنـشـر الـكـردية
ـاضي مــعـرضــا تــشـكــيـلــيـاً االثــنــ ا
إلكتـرونيا لـلفنان مـحمد لقـمان حس

عبر صفحتها في ( فيسبوك).
وقال لـقمـان عن معـرضه (إن الـلوحات
تـتــنـاول اإلنــسـان كــمـحــور رئـيس من
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تــسـتـعــد الـتــشـكــيـلـيــة  رفل الـقــيـسي
القامة مـعرضهـا الشخـصي الثالث في

ت عندي ينجزه وتعلمت على يديه و
قابلية التفـكير اجلمالي النتاج ابداعي
 وتستطـرد بالقول (كان والـدي مهتما
بـاخــتـراع االجـهــزة ومن ذلك اخـتـراعه
كــامــيــرا اســـود وابــيض يــســتــعــرض
االلوان وقد كرمه معـد ومقدم برنامج (
الــعـلم لـلـجـمــيع) كـامل الـدبـاغ في عـام
1967كــمــا انـه ورغم اخــتــصــاصه في
مــجــال الــطب الــبــيـطــري اال ان ذلك لم
ــــوســــيــــقى ــــارســــة ا ــــنــــعه مـن 
ـمـيــزة) واضـافت (اني واالبــتـكــارات ا
مــحـبــة لــفــني بــكل انــواعه كــمـا واني
مـولـعـة بــكل مـاهـو بـعــيـد عن الـرتـابـة
والـتــقـلــيـد فـيــمـا اســتـمـد اعــمـالي من
ـستهلكـة وحتويلها الى واد ا تدوير ا
ابــداع فــني) . وعـن اخــتــيــارهــا لــلــفن
التشكـيلي قالت(ان الفن التـشكيلي فيه
مــجـال لـالبـداع وكــنت مــنــذ طــفــولـتي
زج بـ االلوان والـتنـسيق شغـوفة بـا
بـينـها  ويـستـطيع الـفنـان ان يعـبر عن
ــــواد مــــشــــاعــــره مـن خالل حتــــويل ا

االولــيــة اخلــام الى اشــكــال مــزخــرفـة
ومـــنــحـــوتـــات ومن اهم االمـــور عـــنــد
الفـنان هـو اخليـال الواسع واالسـلوب
ـواد الى انــتـاج فـني واعــادة تـدويــر ا

تلقي ). يرقى الى استمتاع ا
 وسـبق لـلـقـيـسي ان اقـامـت مـعـرض
وصـل احدهما شخصـي في مديـنة ا
عــام 2014 بــعـــد ان طــويت صـــفــحــة
داعش والـثانـي في عام 2019 اضـافة
الى مـشـاركــاتـهــا في مـعـرض نــيـنـوى
الدولي وفي منتدى الشباب والرياضة
وصل ومهرجان (ارت 7) في جامعة ا
ــعــرض الــتــشــكــيــلي (الــزهــور وفي ا
كولدن مول) اضافـة الى مشاركتها في
مــعـرض افــتـراضي في مــصـر بــلـوحـة
بغـدادية  . كـما نـالت تكـر من جهات
فــنــيـــة واداريــة عــدة وهـي عــضــو في
جمـعـيـة الـتـشـكـيلـيـ الـعـراقـيـ فرع
ـوصل ورواد الفن فـي مصـر والـيمن ا
وعـــضـــوة مــؤســـســة نـــدى لـــلــفـــنــون

التشكيلية الدولية.

بـارك قــلـعــة اربـيل في الــهـواء الــطـلق
التي حدثتنا عن بدايتها في عالم الفن
قـائـلــة (دخـلت عــالم الـفن الــتـشــكـيـلي
عـــنــــدمـــا كــــنت في
ــرحـلــة االولى في ا
مـعـهـد الـفـنـون وقـد
افـتــتـحت مــعـرضي
الــــشــــخـــصي االول
وكـانت هي الـبـداية
الــتي مــثـلـت نـقــطـة
حتول في حياتي) .
ت لديك -  وكيف 
مــــوهــــبــــة االبـــداع

الفني?
اجابت قائـلة: طابع
الــفن لــدي مــنــحــدر
مـن ابـــــــــــداعـــــــــــات
واهـتـمـامـات والدي
الــذي كـنت مــرافـقـة
له وقـريبـة مـنه وقد
ــا كـان اســتـفــدت 
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 اخـتار مـهـرجان األقـصـر للـسـينـمـا األفريـقـية
سينمـا السودان ضيف شـرف دورته العاشرة
الــتي ســتـعــقــد في آذار الــقـادم.وكــان اخملـرج
السـوداني أمجـد أبو الـعالء فاز بـجائـزة أسد
اضي ستقـبل من مهرجان الـبندقيـة العام ا ا
عن فيلمه (سـتموت في العـشرين) والذي توج
بـالـعـديـد من اجلـوائـز في مـهـرجـانـات عـربـية
وأجــنـبــيـة كــمـا نــال فـيــلم (حـديـث األشـجـار)
لـلـسـوداني صـهـيب قـسم الـبـاري جـوائـز عدة
عــلى مـسـتــوى الـعـالـم.وقـال رئـيس مــهـرجـان
األقصر للسيـنما األفريقية الـسيناريست سيد
فؤاد (إن اختيـار السودان كـضيف شرف جاء
نــتـــيــجــة الـــصــحــوة الـــكــبــيـــرة في اإلنــتــاج
ـاضيـة كـما الـسوداني فـي األعوام الـقـليـلـة ا
وكــــيـــــفــــا وجلــــهـــــود جــــيل الـــــشــــبــــاب من
الـسيـنـمائـي الـسـودانيـ وتـمثـيـلهم الـثري
هرجانات الكبرى). للسينما السودانية في ا
ـهــرجـان الـذي وتــقـام الـدورة الــعـاشــرة من ا
سـتـقـل تـنـظمـه مؤسـسـة شـباب الـفـنـانـ ا

بـــدعم من وزارتي الــثــقـــافــة والــســيــاحــة في
ــديــنــة الــفــتــرة من 12 إلى 18 آذار 2021 
األقـــصــر في جـــنــوب مـــصــر. وقــالـت مــديــرة
هـرجان اخملـرجة عـزة احلسـيني (إن الدورة ا
اجلديدة ستعرض خمـسة أعمال تمثل مراحل
انـــتــقـــال في صـــنـــاعــة الـــفـــيـــلم الـــســوداني
الــتــسـجــيــلي والــروائي كــمـا ســيــتم إهـداء
ـمـثل الــسـوداني الـهـادي الـدورة لــروح ا
الصديق 1948-2020 إضافة لتنظيم
نـدوة حــول الـسـيــنـمـا الــسـودانـيـة

بحضور عدد من صناعها).
وكـان مــهـرجـان األقــصـر آخـر
مهرجان أقيم في مصر في
ـاضي قـبل تـعـليق آذار ا
األنـشـطـة اجلـمـاهـيـرية
وغـلق دور الــسـيــنـمـا
ــسـارح فـي إطـار وا
إجـراءات مـكـافـحـة
تــفــشي فــايــروس

كورونا.

جــنـان ســلـمــان عــبـد  من مــحـافــظـة
االنــبـار  (امـيــرة الـعـنــقـاء الـذهــبـيـة
الـدولـية لـلـتـنمـيـة ) تـثـميـنـا لـدورها
البارز في اجملال االنـساني والعلمي
وإرســـاء مــــبـــادىء وقـــيم اجملـــتـــمع
رأة دني في مجـال الطفـولة وا ا
وبــنــاء اإلنــســان واجملـتــمع
وجــاء اخـــتــيــارهــا لــهــذا
الـلـقب  ضـمن مـسـابـقـة
اميرات جائزة العنقاء
الــذهـــبــيــة الــدولــيــة
لــلـتــســامح والـسالم
والـــتـــنـــمـــيـــة لـــعــام
2020 الــتي ســتــقـام
في  25  تـــــــشــــــــرين
الــــثـــانـي الـــقــــادم فى
اربــــــيل  ويــــــتـــــجـــــول
هرجـان بعـدها في عدد ا
ـدن الــعـربــيـة هى :- من  ا
"الـــشـــارقــة . صاللـــة . بـــيــروت

{ أوســـلــو  –وكـــاالت - رصـــدت عــدســـات مـــصــوري
ي تـوم كروز وهـو ـشاهـيـر (الـبـابارازي) الـنـجم الـعـا ا
يصور مشهداً خطيراً فوق قطار يجري بسرعة كبيرة
سـتحـيلـة) بجزئه هـمة ا ضمن مـشاهـده في فيـلم (ا

السابع.
وقام كروز بالتلويح للجمهور الذي التقط صور له
عبـر هـواتفـهم أثـنـاء السـيـر بجـوار الـقطـار الذي

شاهد في النرويج. يصور عليه تلك ا
شـاهد ويـحـرص كروز 58 عـاما عـلى تـقـد ا
مثل اخلطرة بنفسه حيث جتري العادة ب ا

باإلستعانة بدوبلير. 
وكـانت عـدة تـقاريـر أجـنـبـيـة كـشـفت أن وكـالة
ي ية نـاسا أكدت (أن الـنجم العا الـفضاء العـا
تـوم كـروز ســيـغـادر كــوكب األرض مـتــجـهًـا الى

الـفـضـاء اخلـارجي من أجل تـصـويـر فـيـلـمه اجلـديد
بصحبة اخملرج دوج ليكان).
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نامة. القاهرة .اخلرطوم . الرياض ا
.  وقــال مـــؤسس ورئــيـس اجلــائــزة
األديب محمـد رشيـد لـ(الزمان) امس
(ســـيـــتم اإلعالن عن 26 امـــيـــرة في
تـخـصـصـات عـديـدة تسـهـم في بـناء
االنــســان واجملـتــمع مــنـهــا : امــيـرة
ــســنــ .امــيــرة مــكــافــحـة رعــايــة ا
رأة. كـانسـر الـثـدي. اميـرة حـقـوق ا
اميـرة رعـايـة اطفـال مـتالزمة داون .
امــيـرة رعـايــة مـرضى الــثالسـيــمـيـا
.امــيـــرة رعــايــة ذوي االحــتــيــاجــات
. ـســنـ اخلــاصـة . امــيــرة رعـايــة ا
امــيـرة مــكــافـحــة الـتــدخـ . امــيـرة
اإلنسـانـية. امـيـرة الرفـق باحلـيوان.
امــيـرة مــكــافـحــة اخملـدرات . امــيـرة
الـــرفق بـــاحلــيــوان .امـــيــرة ثـــقــافــة
الطـفل. امـيرة احلـفاظ عـلى الـبيـئة .
ــــــراسم امــــــيـــــرة اإلتــــــيــــــكــــــيت وا
الـدبــلـومـاسـيــة). وأشـار  رشـيـد (ان
جميع االميرات سيحملن اللقب لعام
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اخـتـار (مـهـرجـان الـعـنـقـاء الـذهـبـية
الدولي الرحـال) في دورته اخلامسة
2018-2021 (اسـتـرالـيـا - بـيرث /
الــعـراق - مــيـســان )  الـصــيـدالنــيـة

ـوسيـقيـة ألغنـية "بـيت إت" الشـهيرة ا
ايكل جاسكون سنة 1983.

وســطـع جنم الــفــرقــة بــفــضل أغــنــيــة
"جـامب" الــتي ألّـفـهــا إيـدي لـكـنّ بـقـيـة
الـفـرقـة رفـضــتـهـا في الـبـدايـة.ووردت
هـذه األغنـية في األلـبوم األكـثر مـبيـعا

للفرقة "1984 .
وتـصـدّرت قـائـمـة أفـضل األغـنـيات في
تحدة خلمسة أسابيع على الواليات ا
الـتـوالي.واضـطـرت الــفـرقـة في الـعـام
2012 إلـى إلـغــاء حـفـالت في الـيــابـان
. بسبب عمليـة طارئة إليدي فان هيل
وبــــعـــد ثـالث ســـنــــوات عـــاودت
الــفـرقـة جـوالتـهـا في الـواليـات

تحدة وكندا. ا
وواجه فــان هـيـلــ مـشـاكل
إدمـــــان عـــــلـى الـــــكـــــحـــــول
واخملـدرات وعـانى سـرطـانا
فــي اجلـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــاز
الــهـضــمي.وتــســبب إدمــانه
ـــمـــثـــلـــة هــــذا بـــطالقه مـن ا
فــالــيــري بــرتــيــنــيــلـي ســنـة
2007 بـــعــد زواج دام 16

سنة.

{ لـــوس اجنــلـــوس (أ ف ب) - غـــيّب
وت عـازف الكيـتار إيدي فـان هيل ا

" مؤسس فرقة الهـارد روك "فان هيل
إذ تــوفيّ الــثالثــاء عن 65 عــامــا بــعـد
ـــرض وفق مـــا "صـــراع طـــويـل" مع ا
أعــــلن ابـــنـه وولف.وغــــرّد وولف فـــان
هــيـلـ (خـســر والـدي إدوارد لـودفـيك
فان هيل صراعه الطويل والشاق مع

السرطان هذا الصباح).
أسس إيدي وشـقيقه الـبكـر أليكس مع
ـــغــنـي ديــفــيـــد لي روث فـــرقــة (فــان ا
) الــذائـعــة الـصــيت في مــجـال هــيـلــ
الــهـــارد روك في الـــثـــمــانـــيـــنــات في

بـاسـاديـنـا بـالـقـرب من
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
أجنــلــوس.ولــد
إيـــــــــدي فـــــــــان
هــــــيـــــلــــــ في
هــولــنـــدا لــكــنه
انــتــقل لــلــعـيش
في باسادينا. و
ــوهــبـته تــمــيّـز 
فـي الـــعــزف عـــلى
الـــغــيـــتـــار وبــأداء
مــنــفـرد المـع عـلى
هــــــــــذه اآللــــــــــة



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6780 Thursday 8/10/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6780 اخلميس 20 من صفر 1442 هـ 8 من تشرين االول (اكتوبر) 2020م

ئة األعراض مشيراً إلى أن 40 با
مـن اإلصـابـات تــكـون بال أعـراض.
نـطـقي وأضـاف خـانـا: “كـان مـن ا
ــا يــكــون ســبب االنــتــشــار أنـه ر
ــسـتــمـر لــفـيــروس كـورونــا عـدم ا
ـــراحل ـــرض في ا الـــشـــعــــور بـــا
بكرة ألنه ال يوجد ألم  الفتاً إلى ا
أن ذلـك يـحــدث عن طــريق ارتــفـاع
بـــروتــ فـــيــروس كـــورونــا الــذي
يُـسـكت مـسـارات إشـارات األلم في
اجلــــسـم. وأثــــبت الــــعــــلــــمــــاء أن
الـــبـــروتـــ الـــشـــائك لـــفـــايــروس
كـورونا اجلديد يـستخدم مـستقبل
اإلنــز احملــول لألجنــيــوتــنــسـ

لـلـخاليا الـبشـريـة لدخـول اجلسم
كما أشارت دراستان نُشرتا سابقاً
إلى أن هـناك مستـقبالً آخر يسمى
نــيـروبـيـلـ 1 هــو مـســتـقــبل ثـانٍ
لـفـيـروس كـورونـا. وذكـر خـانا أنه
وفـريـقه البـحثـي درسوا مـجمـوعة
سارات مـعقـدة من البروتـينـات وا
ـعـاجلـة األلم الـذي الـتـي تـتـعـلق 
يـقع في اجتـاه مجـرى نيـروبيـل

: أدركـنـا أن هـذا قـد يـعني أن قـائالً
وجود بفيروس بـروت السنبلـة ا
ا يـكون مـتورطاً كـورونا أيـضاً ر
فـي نـوع من مــعـاجلـة األلم  .وقـال
الــبـاحــثـون: تُــظـهــر بـيــانـاتــنـا أن
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بـــاتت اخــبـــار فــايـــروس كــورونـــا جــزءً مـن اخــبــار
ـصـرية جنالء الفـنـانيـ  حـيث تـعرضت الـفـنـانة ا
بدر لوعكة صحيـة مؤخرا حيث عانت سعاال شديدا
 وهـو مــا دفـعـهـا لـلـقـلق حــول إصـابـتـهـا بـفـيـروس
ــسـحـة فــايـروس كـورونـا كـورونـا .جنالء خـضـعت 
ونشرت نتيجة التـحليل على حسابها اخلاص على
الـفـنـانة سـلـبـية . انـسـتـجرام )والـتي جاءت  موقع (
 co- ــــصـــريـــة كـــتــــبت: أول مـــره اعـــمـل حتـــلـــيل ا
 nega- واحلـمـد لله طـلـعت سلـيـمة الـنـتيـجةvid19
 tiveسالبه.. وأضافت: كان عندي كحة ناشفة وبعد
الـتــحــالـيـل واالشـاعــات كــلـهــا.. احلــمـد لــله طــلـعت
حساسـية صدرية .. خلـوا بالكم و ربنـا يحفظكم من
صرية جنالء بدر كانت قد كل شر .يذكر أن الفنانة ا
سـلسـل هـما ـاضي  شـاركت في موسم رمـضان ا
(الـفــتـوة) بــطـولــة الـفــنــان يـاســر جالل ومـســلـسل

(البرنس) بطولة الفنان محمد رمضان.

لـو عُدنـا الى القـرارات التي صـدرت بشـأن تشـكيل
جلــان حتــقــيق أو جلــان تــقــصي حــقــائـق أو جلـان
لدراسـة مقتـرح أو تطويـر مرفق معـ في السنوات
االخـيـرة حلصـلـنـا عـلى كم هـائل يـحـتـاج ذاته الى
همل منه ـتحقق من ا مئات اللجـان لفرز ومعرفة ا
والتـثبّت من مصـير القـرارات التي ساقـتها الـلجان

الى جهات أعلى منها.
ولــو قـــامت فـي ســـلّم الـــتــرهـل احلــكـــومي االداري
عروف مـؤسسة عامة أو مـديرة عامة لـلجان لكان ا
لها من مواد أولية لعمل موظفيها ما يبرر وجودها
ا جنـد من يـقتـرح حتـويـلهـا الى حـقيـبـة وزارية ور
تعنى باللـجان وما خلّفته وراءها من طـبقة ثقيلة من
الــتـسـويـف والـتـســتـر واالسـتــهالك والـفــسـاد عـاد

صلحة العامة. بشتى انواع الضرر على ا
تــشـــكـيـل جلـنــة هــو مـســؤولــيــة وطـنــيــة في ســيـاق
احلـقوق والـواجبـات ولـيس عمـليـة اشغـال مسـاحة

شاغرة.
مـعــظـــــم الـلــجـان تــقـوم اســتـنـاداً الـى مـقــتـرحـات
ــشـورة والــتـصـويب حتـتـاج الــتـعــضـيـد بــالـرأي وا

والنمو. 
صـاحبـة سلـيمـة في مبـادىء االمر وتـكون الـنيـات ا
من اجل االفادة من مسارات تنـظيمية لالدارة لكن
نـاصب الوزارية حتت لواء التبـدالت السريـعة في ا
احملـــاصـــصـــة  جتــعـل مــلـــفـــات الــلـــجـــان في طي
الـنــسـيــان وكـــأنّ الـدوائــر والــوزارات تـفــتــقـد الى
ذاكـرة مــوحــدة تــرجع الى قــوام الــدولـة الــعــراقــيـة

وقوانينها. 
وفي اجلانب اآلخر هنـاك سبق اصرار وترصد في
تـشـكيل جلـان لـقمع الـتـطويـر وحـجزه عن الـوصول
ـؤسـسات الى حلـقـات مـهمـة من الـنـمو في جـسم ا

العراقية.
ـعنـية سـوّفة تـلك ا ـهمـلـة وا أخطـر انواع الـلـجان ا
بــحـــيــاة الـــنــاس وأمـــنــهـم الــيـــومي واالقــتـــصــادي

صالح العليا للبالد. والصحي وا
كل ذلك يندرج حتت سقف االصالح االدراي الذي
واطن في يحتاج الى ثورة حـقيقية تعـيد  للدولة وا

آن واحد .

كم أنت أيــهــا الــزمــان صـاحـب وجـوه ووجــهــات نــظــر وأحــكـام
كثيرة…

كتبت عشرات الكتب ورويت مـئات األحاديث عنك يا أبا صباح.
منـها ما خـونك ومنهـا ما حاول أن يـنصفك ونـعود اليـوم لنقرأ

من أشاد بك وبوطنيتك وعروبتك وبإخالصك وحكمتك.
لقد كانوا يـكنونك بالباشـا وهو تعظيم لقـدر ومسؤولية وأعمال
ثم عـاد نــفـر آخـر لــيـهـيــنك ويـقــتـلك ويـقــطـعك إربـاً إربــاً ويـرمـيه
لـلكالب. ولم يـنته الـزمن إلى ذلك فعـاد من يتـرحم عـليك ويـعتذر

عن ما جنته ايادي حاقدين غوغاء.
ـعمـعـة في احلـكم عـلى نـوري سـعـيـد رئيس أين نـحن من هـذه ا

وزراء العراق?!
ـبادىء األسـاسيـة للـحكم عـلى إنسـان في أقواله وأفـعاله من ا
كـان إلى جانب هـو ضرورة األخـذ باالعـتبـار  ظروف الزمـان وا

ذاتية ذلك اإلنسان سواء في خلقه أو وعيه.
وبغض الـنـظـر عن اخـتالفـات وجهـات الـنـظـر في شـخص نوري
سـعيـد سـواء الـباشـا أو الـعـميل فـإن مـا يـجب أن يهـمـنـا نحن
العراقي هو عبرة التـاريخ التي تنير لنا درباً في احلياة ونحن
رج بـعـد أن سالت دمـاؤنا أنـهاراً وهـجر نـعـيش اليـوم الهـرج وا
أبـنـاؤنــا أفـواجـاً ودمـرت دورنــا ومـزارعـنـا ومــصـانـعــنـا ونـهـبت
اض وال نـفرح بـحاضر وال أمـوالنـا وثرواتـنا. ولم نـعد نـفخـر 

ستقبل. نستهدي 
مـا الذي يـشتـرك في حـال األمس واليـوم? إنه اجلهل والال وعي
والـغـفـلة واالنـفـعـال والال رحـمـة االنـسانـيـة وعـدم حتـكـيم الـعقل

سؤولية الوطنية. والطمع واجلشع وغياب الشعور با
لقـد بـدأ نـوري سعـيـد الـعـراقي األصل والبـغـدادي الـوالدة عام
1888 حيـاته في عائلـة سعيـد أفندي مـتوسطة احلـال. تعلم في

يـة احلربيـة فيها بغـداد وإسطنـبول وتخـرج ضابطـاً من األكاد
ومن ثم لـيــكـمل تـخـصـصه الــعـسـكـري في األركـان عـام 1911.
وكــان مـنــذ صـغــره قـد اســتـهــوته الــسـيــاسـة وعــروبـة الــعـراق
لك فـيصل أبان الـثورة الـعربـية الـكبرى فـانخـرط في صفـوف ا
وشـارك في تأسيس أول مـجلس لـلحـكومة الـعراقـية عام 1922
كمـا شـارك في تأسـيس عـصبـة األ  وجـامعـة الـدول العـربـية
التي كان يطمح أن يـكون مقرها في بغـداد وأن يكون هو رئيساً

لها.
وفي غـضــون أربــعـة عــقـود شــارك في تــشـكــيالت أربع عــشـرة

وزارة عراقية.
لـقد سـاعـده على ذلك نـبوغه الـسيـاسي ودهـاؤه في التـعامل مع
تـغـيرات والـتـناقـضـات والظـروف اخملـتلـفـة ناهـيك عن أطـماع ا
اآلخرين ومؤامرات احلسـاد واألعداء من أهل الديرة واجليران
ـية وقـيـام الـدولة “اإلسـرائيـلـية سيـمـا في أزمـان احلروب الـعـا

ارد الشيوعي واكتشاف النفط. ونهوض ا
عـلــيـنـا أن نــسـتـحــضـر في الــذاكـرة كـتـل الـشـعب الــعـراقي في

قومياته ودياناته ومذاهبه ودرجات تعلمهم وتباين ثقافاتهم.
سـرحت فـي خـيـالي وأنـا أتـابع مـقـابـلـة مع الـنـاشـطـة الـيـسـاريـة
“جنــيــة الـســاعـدي ”ومــا قـامت به واعــتــقـاالتــهــا ومـا روته من

مشاهد عن اجملتمع العراقي وحكوماته.
تذكرت انـقالب وثورة الرابع عشـر من تموز عام 1958 وما حل
الـكـة وأحداث الـشـواف وإعـدام عبـدالـكـر قاسم بـالعـائـلـة ا
ومـقـتل عـبـدالـسالم عـارف وخـلع عـبـدالـرحـمن
عـارف وتـنـحـيـة احـمـد حـسن الـبـكـر وشـنق
! ومـا آلت الـيه أمـور الـعراق صـدام حـسـ

منذ الغزو واالحتالل.
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االلـــتــهــاب الــرئـــوي والــتــهــابــات
اجلـهـاز الـتـنـفـسي احلـادة ونزالت
الـــبـــرد. وأضـــاف الــبـــاحـــثــون أن
“مــكـمالت الــزنك كـانت فــعـالـة في
تــقـلـيل حـاالت الــعـدوى لـدى كـبـار
الـــــسن .”وأوضـــــحــــوا أن الــــزنك
“فــــعــــال فـي تــــقــــلــــيل اإلجــــهــــاد
الـتأكـسدي وتـوليـد السـيتـوكيـنات
االلــتــهـابــيـة .”والحـظ مـعـهــد عـلم
انـيا أن مـا يصل إلى ـناعـة في أ ا
ئة من البالغ يعانون من 30 با
ـعـدن مـا يـعرض نـقـص في هـذا ا
الـفـرد خلـطر أكـبـر لإلصـابة بـنـزلة
بـرد. ووجدت إدارة الصحة العامة

في هـلـسنـكي فنـلـندا أن مـكمالت
ـكن أن تـسـاعـد في تـقـليل الـزنك 
مــدة نــزالت الـبــرد.  وبــاسـتــخـدام
COVID بـــيـــانـــات من تـــطــبـــيق
Symptom أنـشأ الباحثون قائمة
بــاألعــراض األكــثـر شــيــوعــا الـتي
ـــرضى فـي األيــام أبـــلغ عـــنـــهــا ا
رض. السبعة األولى بعد ظهور ا
وأوضـح الـبــاحــثـون: “انــشــغـلــنـا
ــبـكـرة لـ بــالـبــحث عن األعـراض ا
“كــــوفــــيـــد- ”19حــــقــــا ألن هـــذه
ـسـاعـدتـنـا ــعـلـومـات ضـروريــة  ا
جــــمـــيــــعـــا عـــلـى وقف انــــتـــشـــار
قـبلة. وإذا الـفيروس في األشـهر ا

تـمـكـنـا من اكتـشـاف احلـاالت بـناء
عـــــلى األعـــــراض في وقـت أقــــرب
فـسـيـكون الـنـاس قـادرين عـلى بدء
عـزل أنفسهم في تلك األيام القليلة
األولـى ووقف االنـتـشار الـعـرضي
لــلـفـيـروس .”وتــتـمـثل اثـنـتـان من
ـبـكـر إثارة أكـثـر عالمـات اإلنـذار ا
لــلــدهــشـة الــتي كُــشف عــنــهـا في
الــــــــــدراســـــــــة فـي الــــــــــصـــــــــداع
واإلرهــــــــاق.وأوضـح الـــــــبــــــــاحث
راجـيش خانـا من جامعـة أريزونا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة في الــواليـات ا
أن مـــا يــقــرب من نـــصف انــتــقــال
فـيروس كـورونا يـحدث قـبل ظهور

ÊU e « ≠ ÊbM
حــذر بــاحـثــو (كــيـنــغــز كـولــيـدج)
لــنــدن من عـدة أعــراض مــفـاجــئـة
ــــكن أن تــــكـــون عالمــــات إنـــذار
مــبـــكــرة لــلــفـــيــروس.فــيــمــا درس
بـاحـثـون من قـسم الـطب الـبـاطني
فـي مـــيـــشـــيـــغـــان دور الـــزنك في
تــــعـــزيــــز مـــنــــاعـــة اجلــــسم ضـــد
األمــــراض وكـــشـــفــــوا أنه مـــركب
“ضـــروري لــلـــوظـــائف اخلــلـــويــة

ناعة.” ا في ذلك ا تعددة  ا
ـراجعـات العـلمـية وبـالنـظر إلى ا
لــوحظ أن مـكـمالت الــزنك تـسـاعـد
األشـــخـــاص الـــذين يـــعــانـــون من

ـبـكـرة األكــثـر شـيـوعـا األعــراض ا
هـي في الــــــواقع الـــــصـــــداع (82)
والـــتـــعب (72) وهـــذا هـــو احلــال
بـالنـسبـة جلميع الـفئـات العـمرية.
ــئــة من الـــبــالــغــ وفـــقط 19 بـــا
ـصـابـ بــكوفـيـد الـذين تـتراوح ا
أعـــمــارهم بــ 18 و65 عــــامـــا لم
يــعــانــوا من الــصــداع أو الــتــعب.
وفـقـا لـروسيـا الـيـوم. وعـلى الرغم
ستويـات العالية إال أن من هـذه ا
1  فــــقط مـن الـــذين أبــــلــــغـــوا عن
الـتـعب أو الصـداع عبـر الـتطـبيق
انـــتــهـى بــهم األمـــر إلى اخـــتــبــار
اإلصــابــة بـفــايــروس كـوفــيـد-19.

عدسة حسن الشرشاحي
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