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اعــلــنت مـحــافــظـة صـالح الـدين
حدادا على ارواح شهداء مجزرة
الـفـرحـاتـيـة الـتي شـهـدت خـطف
مجـموعـة من الشـباب واعـدامهم
على يد مـجهول ووسط حترك
قـضائـي وحتذيـر حـكـومي لـقادة
االمـن ووعــيــد بـــالــقـــصــاص من
اجملــرمـ قــريـبــاً. تـعـهــد رئـيس
احلــكــومـة مــصــطـفى الــكــاظـمي
بــــالــــقــــصــــاص مـن مــــرتــــكــــبي
ـة مـوجــهًـا حتــذيـرًا إلى اجلــر
قـــادة األمن. وعـــقـــد الـــكــاظـــمي
اجــتــمـاعًــا بــالـقــيــادات األمـنــيـة
والــعــســكــريـة فــور وصــوله إلى
احملافظة امس. ونقل بيان تلقته
(الزمـان) عن الكـاظمي الـقول من
مـــوقع احلــادث (مـــجــيـــئــنــا إلى
احملافظة برفقة القيادات األمنية
والـعـسـكـريـة واحلـشـديـة  يـأتي
لــتـــأكــيـــد أن الـــدولــة مـــوجــودة
ـواطـن وتـثـبيت حلـمايـة أمن ا

أركـــان الــقــانــون خـــاصــة بــعــد
ة الـنكـراء الـتي شـهدتـها اجلـر
وأضاف صالح الـدين مـؤخـرًا) 
ـــواطــني صالح أن (رســـالــتــنــا 
الــدين بـأن الـدولــة سـتـحــمـيـهم
ــســلــحـة وأن عــقــيــدة الــقـوات ا
تــــلـــتـف حــــول الـــوالء لــــلــــوطن
والـــــــقـــــــانــــــــون ال لألفـــــــراد أو
ـســمـيــات األخـرى) ولـفت الى ا
ان (اإلرهـاب وأفـعـاله اإلجـرامـية
ال يـــــنـــــتـــــظـــــره إال الـــــقـــــانــــون
والــقـصـاص وال مــكـان لــعـودته
حتـت أي صــــورة أو مـــــســــمى)
وحذر الكاظمي  القادة األمني
مـن (اإلجنــــرار نــــحــــو أي شـــأن
ســـيـــاسي) وتـــابع ان (اخلـــوف
يجـب أن اليكـون حـاضراً وأن ال
نـستـبق األحـكام والـقـرارات قبل
إتــمــام الــتــحـقــيــقــات). وحــضـر
الكـاظمي مراسم عـزاء الضـحايا
في مـنـطـقـة الـفـرحـاتـيـة وتـعـهد
بالقصاص من اجلناة مؤكدًا أن
اإلرهـــاب لن يــكـــون له مــأوى أو

مــكـــان مــهـــمــا حـــاول الــتـــســلل
مجدداً وأن يد القانون والعدالة
ســتــقــصم ظــهـــر فــلــوله أيــنــمــا
ظــهـروا. واكـد مــجـلس الــقـضـاء
األعـلى مبـاشـرة محـكمـة حتـقيق
بـلد اخملـتـصـة بقـضـايـا مكـافـحة
اإلرهــاب بـإجــراء الـتــحــقـيق في
حــــادثـــة خـــطف وقــــتل عـــدد من
األشخاص إضـافة إلى قتل أحد
منـتسـبي احلشـد في قضـاء بلد
جـــنـــوبـي صالح الـــدين. واعـــلن
مــسـتــشـار األمـن الـقــومي قـاسم
االعــرجي عن مـبــاشـرة الــلـجــنـة
ـتــابـعــة احلـادث الـتــحـقــيـقــيــة 
االجرامي واشار الى ان القوات
االمنية بصنوفها كافة لن تسمح
ألي جــــهـــــة بــــتــــعـــــكــــيــــر االمن
واالســتــقــرار في أي مــحــافــظــة.
ودانت رئاسة اجلمهورية حادثة
االعــــتــــداء اإلرهــــابـي في صالح
الدين.فيـما أصدر رئـيس مجلس
النـواب محـمد احلـلبـوسي أمراً
بتـشكيل جلـنة لـتقـصي احلقائق

بشأن مالبسات مجرزة اختطاف
 12مــدنــيــاً واعـدام  8مـنــهم في
الــفـرحـاتـيــة. واسـتـنــكـر حتـالف
ة مشيراً القوى العراقية اجلر
إلى أنه يـنتـظـر نتـائج الـتحـقيق
. قبل باحلادثة خالل اليوم ا
وطـالب اعـضـاء مـجـلس الـنـواب
عن صـالح الـــــــدين  احلـــــــشــــــد
ـا اسـمـوها الـشـعبي بـالـتـبرؤ 
ـســيـئــة له .وقـال الــعـصــابــات ا
بــيــان امس (عــلى احلــكــومـة أن
تـــســـارع التـــخـــاذ مــوقـف حــازم
ة الفـرحاتية لكشف خيـوط جر
وأن تـــأخــــذ عــــلى يــــد اجلــــنـــاة
وتــقــدمــهم لــلـعــدالــة وأن تــثـبت
وجــودهـا وقــوتـهــا وانـحــيـازهـا
ـــنــطق الــدولـــة والــقــانــون وأن
تـعـلن نــتـائج حتـقـيـقـاتـهـا خالل
مـدة أقـصــاهـا اثـنـتـ وسـبـعـ
ســــاعــــة وإال فــــكل اخلــــيــــارات
أمــامــنـــا مــفـــتــوحــة فـي اتــخــاذ
مــواقف ســيـاســيـة وقــانـونــيـة)
مـطالـبـ احلـشد بـأن (ال يـسمح

ألي مجموعة مسلحة خارجة عن
الــقـــانـــون وأن يـــتــبـــرأ من تـــلك
الـــعــصـــابـــات الــتي تـــسيء له).
ودان رئـــيس اقــلـــيم كـــردســتــان
ة البـشعة التي وقعت في اجلر
قـضـاء التي راح ضـحـيـتـهـا عدد
. واعـرب البارزاني واطـن من ا
في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس
عـن (تـــعـــاطف االقـــلـــيم مع ذوي
ــنــطــقــة  الــضــحــايــا وأبــنــاء ا
عـنـية في ـؤسـسـات ا ونـطالب ا
احلكومة االحتادية باإلسراع في
كشف وحتـديد اجلـهة والـفصيل
اإلرهــابـي الــذي يــقف وراء هــذه
ة وتقد اجلـناة للقانون اجلر
طالب لـينـالـوا جـزاءهم).بدوره  
ائتالف النـصر  باجـراء حتقيق
عادل في حادثة الفرحاتية بعيدا
عن الـتوظـيف الـسـيـاسي فضال
عن إعـادة الــنـظــر في خـطط أمن
اسكة له وتفعيل دن والقوى ا ا
اجلـــهـــد اإلســتـــخــبـــاري. ونــفت
ــشــتــركــة قــيــادة الــعــمـــلــيــات ا

حـصـول مصـادمـات بـ الـقوات
االمنـيـة واحلشـد بـصالح الدين
ــنــطــقـة كــمــا نــفت اســتــهـداف ا
اخلــضــراء بــالـصــواريخ. وعــلق
رئــيـس ائــتالف الــوطــنــيــة ايــاد
ـــة قــــائال عـالوي عــــلى اجلــــر
(ننتظر قرارات مسؤولة وعاجلة
ــســـؤولـــ عـــمّــا تــكـــشف عـن ا
ـــجـــزرة صالح الـــدين وصـــفـه 
ـنفـلت). ووتـضع حـدا لـلـسالح ا
ودعـا عـضـو مـجلـس النـواب عن
ــنــضـويــة في كـتــلــة احلــكــمــة ا
حتـالف عــراقـيــون حـسن فـدعم
لــلــوقـوف بــحــزم أمـام مــرتــكـبي
ـــة بـــلـــد. وقـــال فـــدعم في جـــر
تـغـريدة عـلى حـسـابه في تـويـتر
ـة مـروعة في (مـا حدث من جـر
بلـد يعيـد الذهانـنا جرائم داعش
واالرهاب ويـجب الـوقوف بـحزم
مع مـــــرتــــكـــــبي هـــــذه اجلــــرائم
ومعاقبتـهم وعلى احلكومة ان ال
تتهاون ابـدا في ملف االمن الننا
فــقــدنـا فــلـذات اكــبــادنـا شــهـداء
لـتـحـقـيـقه). وطـالب رئـيس كـتـلة
صادقون الـنيابـية عدنـان فيحان
 الى فـتح حتـقـيق مـهـني بـشـأن
حــادثــة الـفــرحــاتــيـة  مــطــالــبـا
بــوجــوب الــتـوقف عــمــا أســمـاه
خــلط األوراق. وقــال فــيــحـان ان
(احلــادث الـذي شـهــدته مـنــطـقـة
الـفرحـاتيـة ضـمن قاطـع بلـد وما
نتج عنها من اسـتشهاد واصابة
ثـالثــة مـن مــنـــتـــســـبي لــواء 41
احلــشـد  واعـدام مــجـمــوعـة من
ــواطـــنــ االبــريــاء من اهــالي ا
نـطقـة ومن ضـمنـهم منـتسـب ا
بـــاحلـــشـــد  تــــدعـــونـــا كـــقـــوى
وشــخـــصــيـــات ســـيــاســـيــة الى
االبـــتـــعـــاد عن مـــحـــاولـــة خـــلط
االوراق واســــــــتــــــــغـالل دمـــــــاء
األبــريـــاء الغـــراض ســـيـــاســـيــة
وانـتـخـابـية) داعـيا إلـى (إجراء
البـسات حتقـيق مـهني لـكشف ا
وإظــهـار احلـقــائق لـلــراي الـعـام
وقـــطع طـــريق إذكــاء الـــفــتـــنــة)
مــشــيــرا الى ان (نــقــاط احلــشــد
هناك تتـعرض إلى اعتداءات وال
زالـت دمــــــــــــاؤه تــــــــــــروي أرض

العراق). 
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قدمة من سوف تقارن الـدراسة ا
ــنــظــمـة الــدولــيــة والــدراسـات ا
ـقدمـة من الـلـجـان العـلـمـية في ا
بــــغــــداد واحملـــافــــظــــات لـــوضع
الـبــروتـوكـوالت الــعالجـيـة وفي
ضــوئــهــا ســيــتم اتــخــاذ الــقـرار
ـنـاسب في مـا يـخص األدوية) ا
وتـــــابـع أنه (مـــــا زالت جـــــمـــــيع
ـواجـهة األدويـة الـتي تسـتـخـدم 
كورونـا مـنـتجـة إلغـراض أخرى
ولــهــا تــأثـيــر ايــجــابي في عالج
كـورونـا) واشـار الى ان (جـمـيع
هذه األدويـة هي آمـنـة وال تـوجد
فـــيــهـــا مـــضـــاعـــفــات نـــتـــيـــجــة
استعمالها وسيتم اتخاذ القرار
ــــعـــــطــــيــــات الــــتي في ضــــوء ا
ســـتــخــرج بــهـــا جلــان الــصــحــة
الـتـابعـة لـلـوزارة). وأفـاد مـصدر
طــبي في ذي قــار بـتــســجـيل 82
إصـــابـــة جــديـــدة بـــكـــورونــا في
ــــصـــدر في احملــــافـــظــــة.وقـــال ا
تـــــــصـــــــريح امـس إن (ذي قــــــار
ســجــلت  82 إصــابــة بــكــورونــا
ـــســــتــــجــــد). وبـــلـغ إجـــمــــالي ا
اإلصابات بالفايروس في العراق
 420303 إصــابــات ومــجــمـوع

حـاالت الــشـفـاء  353962 فـيـمـا
يـــبـــلغ إجـــمــالـي حــاالت الـــوفــاة
 10142 بــحــسب أحــدث مــوقف
وبـائي لوزارة الـصـحـة. وأعـلنت
السلطات الصحـية الفرنسية عن
تــســجــيــلــهــا أكــثــر من  32 ألف
إصابة جديـدة بكورونا في أعلى
ارتفاع يـومي للـحاالت في البالد
منـذ بدء الـتفـشي.وأفادت اإلدارة
العامة لشؤون الصحة الفرنسية
ـســجــلـة بــأن (عـدد اإلصــابــات ا
اضية بكورونا خالل الساعات ا
بلغ  32427 مقـابل  25086 في
إحصائـية اجلمـعة ليـصل العدد
اإلجمالي للحاالت إلى .867197
كـما ذكـرت أن (حـصـيلـة ضـحـايا
اجلـائـحــة في الـبالد وصـلت إلى
 33392 حالـة بعـد تسـجيل 90
وفــاة جـديــدة امس االول مــقـابل
ـــــاضــــيــــة)  122 اجلــــمـــــعــــة ا
وأشـارت إلى أن (نسـبـة الـنـتائج
اإليــجـــابـــيـــة من الـــعـــدد الـــعــام
لـــلـــفـــحــوص اخلـــاصـــة بـــرصــد
فيروس كورونا تبلغ حاليا 13.1
ئـة خالل ـئـة مقـابل 12.9 بـا بـا

اضية).  يوم اجلمعة ا
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عامـة حيث انه لم يـصبح مـجمع
ـــنــتــســـبي اجملــلس مـــخــصص 
فقط?) مـطالـبـ رئـيس اجمللس
بت (الــتــدخل شــخــصــيــا  كـون
ـــذكــورة لـم تــقــدم أي الـــدائــرة ا
مجهـود بشـأن اجملمع بل وفرته
بـــــأســــوأ صــــورة  فـــــلم تــــوزع
األراضي أسوة بـبـاقي الوزارات
ولـم تـــقم بـــاي تـــخــفـــيـض كــون
األرض تابعة للمجلس بل زادت
ـــوافــقـــة عــلـى فــتح فـي ذالك بــا
الــتــمــلــيك لــلــعـامــة في اجملــمع
إضـافـة لعـدم وجـود أي مـجـهود
للحصـول على قرض مئـة مليون
ـركـزي لـعـامة ـقـدم من الـبـنك ا ا
) عــلى حـد تـعـبـيـرهم. ـواطـنـ ا
مـشــددين عـلى (ضــرورة تـوجـيه
ركزي ـفاحتـة البـنك ا اجمللس 
بــتـوقـيــعه لـلــمـوافـقــة عـلى مـنح
ـعـلن عن ـئـة مــلـيـون ا قـروض ا
فـــتــحـــهـــا رســمـــيـــا ومــنـــحـــهــا
سجل على اجملمع للموظف ا
لــشـراء الــشــقق بـصــورة نـقــديـة
ضافة ئة ا والتخلص من 10 با
ـقاول عـلى الـقـيـمة في من قـبل ا
بـلغ وفق شروط حال تـقسـيط ا
قاول بـتسليم البنك كمـا يوجه ا
ســنــدات الـــعــقــارات لـــســاحــبي
القرض الى البنك لوضع احلجز
حلــ الــتــســديــد وفق الــشـروط

علنة سابقا).  والقانون ا

وال حـــتى تــــســــهـــيـل حـــيث ان
أسعاره مـساوية السـعار اجملمع
ـــواطـــنــ وقـت تــوزيـــعه بـــ ا
الـكــائن قـرب مـعـمـل بـسـكـوالتـة
رغم ان مـا اوضـحـته الـدائـرة ان
األرض عــائـدة لـلــمـجـلس فــهـنـا
يجب ان نـرى فقط قيـمة الـبناء)
الفــتـــ الى ان (مــديــر الــشــركــة
افـتـتح الـتـسـجـيل لـلـمـواطـنـ 
فـكــيف األرض عـائـدة لــلـمـجـلس
وهـو يــقـوم بـتـوزيــعـهـا بـصـورة

ـفـاحتـات تسـهل لـهم االسـتالم
والـشــمـول من كـافـة الــسـلـطـات
إضـافـة الى مـوظـفي الـسـلـطـتـ
الـتـشـريـعـيـة ومـوظـفي الـسـلـطـة
الـتـنــفـيـذيـة بـشـقـيـهـا و الـدوائـر
التابعة لهم اسـتلموا في مناطق

بــــغـــداد) مــــؤكــــديـن ان (مـــا 
الــتــعـاقــد مــعه من قــبل الــدائـرة
ـالـيــة لـبـنــاء مـجـمع اإلداريــة وا
األيـادي الـسـكنـي من قـبل شـركة
مقاوالت ال يرقى ان يكون توزيع

مــــكــــتـب وزيــــر الــــنــــفط. وقــــال
ــهــنـدســون في نص الــشــكـوى ا
(نحن لفيف من مهندس كربالء
ـــخـــتـــلف االخـــتـــصـــاصـــات و
الــهـنــدســيـة الــبـالغ عــددنـا 281
مهنـدسا ومهنـدسة نشـكو تأخر
امر التعي بعد موافقة اجلهات
ناشد العـلـيا). في غـضون ذلك  
مــــوظــــفــــون  رئــــيـس اجملــــلس
الـقاضي فـائق زيـدان إلنـصـافهم

في قضية السكن.
وذكـر بـيـان مـنـاشـدة لـلـمـوظـف
مـــوجه الى زيـــدان (نـــطـــالـــبـــكم
ــوظــفي ــرة  بــااللــتــفــات هــذه ا
اجملــلس وانــصــافــهـم وال نــقـول
ــوظــفي اســوة بـــالــقــضــاة بل 
بـاقي الـوزارات واحملـافظـات من
حـيث الـسـكن) مـؤكـدا انه (مـنـذ
تأسـيس اجملـلس ولغـاية االن لم
يـتم توزيـع قطع أراضي سـكـنـية
للموظف وهذا لم يحدث في أي
وزارة او مـحــافـظــة في الـعـراق
والســيــمــا وان كم األراضي كــان
قـبل عام  2017 يـفـوق احـتـيـاج
ـوظـفـ وقـضـاة بـغـداد حـيث ا
العديد مـن القضاة حـصلوا على
أكــثــر مـن قــطــعـة ســكــنــيــة وفي
أمـــاكن مـــرمـــوقـــة وشـــمـــولـــهم
بــقــوانــ عـدة  مـــنــهـــا مــا هــو
صادر من اجملـلس او من غـيره 
ولـــكن بـــقــــوة رئـــاســـة اجملـــلس
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اقــدم الــعــشــرات من احملــتــجــ
عــلى غــلق الـــبــوابــة الــرئــيــســة
لــشــركــة نـفط ذي قــار بــواســطـة
االطـارات احملـتـرقـة  لـلـمـطـالـبـة
.وقـال شـهـود عـيان ان بـالـتـعيـ
(الــــعــــشـــرات مـن اخلــــريــــجـــ
احـتجـوا امـام مبـنى شـركـة نفط
ذي قار للـمطالبـة بتعيـينهم على
مالك الشـركة) واضاف الـشهود
ان (احملـتــجـ اغـلـقــوا الـبـوابـة
الـرئــيــســة لــلــمــبــنى و ارغــمـوا
موظفي الشـركة على العودة الى
منازلـهم بعد مـنعهم من الدوام).
واضـرب الــعـشـرات مـن مـوظـفي
ــسـتــقــلـة ـفــوضــيـة الــعــلـيــا ا ا
لـالنـــــتـــــخـــــابـــــات فـي جـــــمـــــيع
ــمـاطـلـة احملـافــظـات عن الـدوام 
الك احلكومة في تثبيتهم على ا
مهددين الدائم مـنـذ عام 2008  
بــعــدم مــبـاشــرتــهم بــاي أعــمـال
تــخص االســتـعــدادات اخلــاصـة
ـبكـرة كالـتحديث باالنـتخـابات ا
الــبــايــومــتــري وتــوزيـع بــطــاقـة
الـنـاخب اإللـكـتـرونـيـة مـا لم يـتم
الك الــدائم. تـــثــبـــيــتـــهم عــلـى ا
ـهنـدسـون في مـحـافـظة وشـكـا ا
كـربالء  تـأخـر تـعـيـيـنـهم فـيـمـا
اعـــربـــوا عن اســـتـــغـــرابـــهم من
وصـــول كــتـــاب تــوظــيـــفــهم الى
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 3110 اصابـة جديـدة بفـايروس
كــورونــا و 3186 حـــالــة شـــفــاء
وبـواقع  56 حــالــة وفـاة فــيــمـا
وقف تصدرت الـعاصمـة بغداد ا
الـــــيـــــومي حلـــــاالت الـــــشـــــفـــــاء
واالصـابـة. وجـاء في احـصـائـيـة
الوزارة  اطلعت عـليهـا (الزمان)
امس (تــســجــيل  3110 اصــابـة
جـــديـــدة بـــالـــفـــايـــروس و3186
حــالـة شــفــاء وبـواقع  56 حـالـة
وفــــاة) واضـــــافـت ان (بـــــغــــداد
تصدرت حاالت الـشفاء بـتسجيل
 806 حـــاالت في الـــكـــرخ و581
في الــرصــافــة و 82 في مــديــنــة
الطب  كـمـا بـلغ عـدد االصـابـات
سجلة في الدوائـر ذاتها بنحو ا
الف و 62 اصابـة جـديـدة). وأكد
الـــوكــيل الـــفــني لـــلــوزارة حــازم
اجلــــمـــيـــلي أن جــــمـــيع األدويـــة
ــسـتــخـدمـة لــعالج الــفـايـروس ا
آمــــنـــــة وال وجـــــود فــــيـــــهــــا اي
مـضــاعـفـات فـيــمـا أشـار إلى أن
الوزارة مسـتمرة بـتجهـيز جميع
ـــســـتـــلـــزمــات احملـــافـــظـــات بـــا
الــطـــبـــيـــة.وقـــال اجلــمـــيـــلي في
تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان) امس
إن (الـوزارة سـتـقـوم بـدراسـة مـا
ـية قـدمـته منـظـمـة الـصحـة الـعـا
بـشــأن أربـعـة أدويـة غــيـر فـعـالـة
ــواجــهـــة جــائــحــة تــســتــخـــدم 
كــورونــا) مــؤكـــدا ان (الــصــحــة
يـة لم تـنـشـر بـشكـل رسمي الـعـا
تـعـلقـة بـاألدوية غـير دراستـهـا ا
الـفــعــالـة) واضــاف ان (الـوزارة
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الـوطـنـية واالعـتـداء عـلى االمالك
الــعـــامــة او اخلــاصـــة لن يــخــدم
مـــــصــــلـــــحــــة الــــبـالد وهــــو من
احملــرمـات) واضـاف ان (الــوطن
اليـتـحــمل مـزيـدا مـن الـصـراعـات
خـاصــة من قـدم تــضـحــيـات ضـد
الدكـتاتوريـة ومن حارب داعش).
ودعـا أمـ عــام حـركـة الــبـشـائـر
ـالكي الـشبـابـيـة النـائب يـاسـر ا
إلى عدم إطالق تصريحات تشعل
نـيـران الـفــتـنـة وإيـقـاف األفـعـال
االسـتـفـزازيـة. بدوره  رأى زعيم
التـيار الـصدري مـقتـدى الصدر 
أن الــــســــلم االهــــلي فـي خــــطـــر
مشيرا الى أن العراق امانة يجب
ان ال يحـرق. وتـسائل الـصدر في
تــغـريــدة عـلـى تـويــتــر الى (مـتى
ــتـحــكم بـ يــبـقى الــعـنـف هـو ا
). واعـلنت الفـرقـاء او احلرق حالً
رئــــــيس حــــــركـــــة ارادة حـــــنـــــان
قرات الفـتالوي رفضـها حلـرق ا
فــيــمـا انــتــقــدت سـيــاســة الــكـيل
كـيال مؤكـدة ان االزدواجـية
واقف مرفوضة لكن يبدو انها با

صفة مالزمة للبعض. 
ودانـت وزارة اخلــــــــــارجـــــــــيـــــــــة
األمــريـكــيــة  الـهــجـوم عــلى مــقـر
ــقــراطي الــكــردســتــاني في الــد
بــــغــــداد فـــيــــمـــا دعـت األحـــزاب
ــسـؤولـيـة الـعــراقـيـة لـلــتـعـامل 
ــدة احلــرجـــة الــتي خالل هـــذه ا

ر بها العراق.

احلـزب. وقــال شـهــود عـيـان  ان
واطن تظاهروا (العشرات من ا
ـنــطــقـة في ســاحــة الـطــابــقــ 
الــــكــــرادة  احــــتــــجــــاجــــا عــــلى
تـصـريـحـات الـقـيـادي في احلـزب
ـــقــــراطي الــــكـــردســــتـــاني الــــد
هــوشـيــار زيـبــاري عن احلــشـد).
وعد رئيس ائـتالف الوطنـية اياد
عالوي ان االعــتـداء عــلى االمالك
الـــعـــامـــة واخلـــاصـــة لن يـــخـــدم
مـصــلــحـة الــبالد مــؤكـدا انه من
احملـــــــرمـــــــات.وقـــــــال عـالوي في
تغريـدة على حـسابه بتـويتر (في
ظـرف حــرجٍ احـوج مــانـكــون فـيه
الى تــغـلــيب احلـكــمـة واالعــتـدال
وتــــرســــيخ مــــفــــاهـــيـم الـــعــــيش
ــــشــــتـــرك فــــان شق الــــوحـــدة ا

او وكـالء عن احلـــــــزب). واتــــــهم
الــــكـــاظــــمي جــــهـــات وصــــفـــهـــا
بـاحملــرضـة  تـقف وراء اقــتـحـام
وحــــرق مـــــبــــنى احلــــزب. وقــــال
الــــكــــاظــــمي  خـالل االجــــتــــمـــاع
الطارىء للمجلس الوزاري لالمن
الـوطــني ان (مـاحــدث من احـراق
قر احلـزب في بغداد غـير عفوي
وهـــــو امـــــر مــــرفـــــوض ومــــدان
ولالسف اقـدمت جـهات مـخـتـلـفة
سـيـاسـيـة واعـالمـيـة لـلـتـحـريض
ــاضــيـــة وحتــديــد خالل االيـــام ا
مـوعد الـتـظـاهـرة والدعـوة الـيـها
ودعــمـــهــا عـــلــنــا) الفــتــا الى ان
(مـاحـصل يـنم عن خـطـر بـالغ الن
احلـوار والـتـدافع الـسـيـاسي بـدأ
يـــتــخـــذ مــنــحـى خــطـــر بــاجتــاه
استخدام العنف) مؤكدا (وجهت
نفذين القوات االمـنية بـاعتقـال ا
من اي جهـة كانـوا وسـنعـتقل كل
مـنـفـذ لـعــمـلـيـات حـرق وتـخـريب
ضـد منـشـآت مـدنـية او عـسـكـرية
رســمـيــة او حــزبــيـة او اهــلــيـة)
وتــابـع ان (احلــكـــومــة ســتـــفــعل
الــنـصــوص الـقــانــونـيــة ضـد اي
جتاوز من هذا القبـيل و التظاهر
سـيـكـون لـه سـيـاقـات وحـدود وال
يــجــوز ان يــتــحــول الى عــمــلــيـة
تـخريب). وتـظـاهـر الـعـشرات من
ـواطـنــ في سـاحـة الــطـابـقـ ا
ــنــطـــقــة الــكــرادة بــالــقــرب من
اجملمع الـرئـاسي عقـب حرق مـقر
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اكــد اخلـــبــيــر الــقـــانــوني طــارق
ـتــهــمـ حـرب ان نــقل دعــوى ا
بـــــحــــادث حــــرق مـــــقــــر احلــــزب
ــقــراطي الــكــردســتــاني من الــد
بغـداد الى اربـيل يتـطـلب موافـقة
الـقــضــاء االعـلى حــصـراً  فـيــمـا
اتــهـم رئــيس احلــكـــومــة جــهــات
وصــفــهــا بــاحملـرضــة تــقف وراء
اقتحام مبنى احلزب وسط بغداد
. وقال حرب لـ ( الزمان) امس ان
(مــحــكــمــة حتــقــيق الــكــرادة هي
اجلـهة الـتي حـددهـا الـقـانون في
ـتـهـم فـي قضـيـة حرق دعوى ا
مــقـــر احلــزب امس االول طـــبــقــاً
كان ووقـوع الفعل) واضاف ان
(نـقل هــذه الـدعـوى الى مــحـكـمـة
حتــقـيق اربــيل يــتـطــلب مـوافــقـة
مــجـلس الــقـضــاء طـبــقـاً ألحــكـام
ـــادة  55 من قـــــانــــون اصــــول ا
احملاكـمـات اجلزائـيـة وبالـشروط
مشيرا ادة)  التي حـددتهـا تلك ا
الى ان (عقوبة لـلمتمـهم بحرق
ـاده  342 من ـقـر تـكـون وفق ا ا
قـانـون الـعـقـوبـات حـيث الـسـجن
مـدة ال تــزيـد عـلى  15 سـنـة لـكل
من اشـعل الـنـار اذا كان مـن شأن
ذلك تـــعــريض حــيـــاة الــنــاس او
اموالـهم للـخطـر بعد طـلب بعض
ن تــــوكل فـي هـــذه احملــــامــــ 
تهم الدعوى سواء وكالء عن ا
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5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

خطـف وباء كـورونـا شـخـصيـة ريـاضـيـة جـديدة أمس
االحــد  امــ سـر احتــاد الــكــرة طــارق احــمــد بــعـد
معـاناة من جـراء االصابـة بالـفايـروس. وعانى الـفقـيد
من مــضـاعــفـات ســريـعــة بـســبب ضــعف قـلــبه الـذي
دة الـسابقة . اجري له عـدة عملـيات جراحـية خالل ا
وكـان احــمـد قـد شـغـل مـنـصب رئـيـس جلـنـة احلـكـام
دة طويلة كما تقلد عدة مناصب وعضـو احتاد الكرة 

عربية ودولية في االحتاد الرياضية.
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بية الوطنية العراقية.  عدسة (الزمان) قحطان سليم “U¹—…∫ وزير الشباب والرياضة يزور مبنى اللجنة االو
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ـصريـةُ قـد اعـلـنـت ان يوم مؤثـراً).وكـانـت دارُ اإلفـتـاءِ ا
امس االحد هو أول أيام شهر ربيع األول لعام 1441 
هــجـريــة.  وســمــحت الـســعــوديــة بـأداء الــصالة داخل
ـكـة  بعـد سـبعـة أشهـر من اإليـقاف سـجـد احلرام  ا

بسـبب تـفـشي وبـاء كـورونـا. وذكـرت الـسـلـطات انه (
ـقيم من داخل السـماح بأداء الصـلوات للـمواطن وا
سـجـد احلرام ألول مـرة مـنذ  7 أشـهر). ـملـكـة في ا ا
ويــأتي ذلك بـــعــدمــا أعــلــنـت وزارة احلج والــعــمــرة في
ـرحــلـة الـثــانـيـة من الـســاعـات األولى عن بـدء تــنـفــيـذ ا
العـودة التـدريجـيـة ألداء العـمرة بـجانب الـسمـاح بأداء
ــئـــة من الــطـــاقــة مــنـــاسك الــعـــمــرة بـــنــســـبــة  75 بـــا
االســتـــيــعــابـــيــة الــتـي تــراعي اإلجـــراءات االحــتــرازيــة

الصحية للمسجد احلرام. 
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رجع الديـني السيد علي الـسيستاني ان أعلن مـكتب ا
الـيوم االثـن هـو غـرة شهـر ربيع االول 1442 . وذكـر
كـتب في بيان تلقته (الزمان) امس انه (لم تثبت رؤية ا
ـناطق اجملاورة له الـهالل بالعـ اجملردة في الـعراق وا
ــظــفـر), بـعــد غــروب يــوم الــســبت 29 شــهــر صــفــر ا
واضــاف ان (يــوم امس كـــان آخــر ايــام هــذا الــشــهــر
واليوم االثن هو اول شهر ربيع االول 1442). وأفتى
ـنـتجـات اإلسـرائـيـلـية أو الـسـيـسـتانـي بحـرمـة شـراء ا
الداعـمـة لهـا. وأكـد السـيـسـتاني في فـتـوى صادرة عن
ــنــتــوجـات مــكــتــبه بــأنه (ال تــرخــيص في الــتــعــامل بــا
اإلسرائـيـليـة ومـنتـوجـات الشـركـات الـتي يثـبت بـصورة
مـــؤكـــدة انــــهـــا تـــدعم الـــكـــيــــان االســـرائـــيـــلي دعـــمـــاً
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ـواطن أماكــــــن وجودهم".ودعت ا
لإلبـالغ عـن "أي شــــــخـص يـــــــقــــــوم
ـواطن بعـمليـات ترهـيب وترويع ا
وبــعـــمــلـــيــات الـــبــلـــطــجـــة وفــرض

األتاوات" وخصصت رقما لذلك.
وتأتــــــــي احلمـلـة األمنـيـة بعـد أيام
مـن قــيــام مـــجــمــوعـــة من أصــحــاب
السوابق بـبتر يدي فـتى أردني يبلغ
من الــعــمـر 16 عــامــا وفقء عــيـنــيه
ــــاضـــــي لــــلـــــثــــأر مـن والــــده في ا
محافظة الزرقـاء بشمال شرق عمان
ـــــة أحــــدثت صـــــدمــــة في في جــــر

ملكة. ا
وكــانت األجــهــزة األمـنــيــة األردنــيـة
ذكـــرت أنـــهـــا ألـــقت الــــقـــبض عـــلى

تـورط الـرئـيسي في االعـتـداء على ا
الـــفـــتـى بـــاإلضــــافـــة إلى خــــمـــســـة
أشــخـــاص أثـــبــتـت الــتـــحـــقــيـــقــات
ــة.وقـــالت مـــشـــاركـــتــهـم في اجلـــر
ـــــتـــــهم ـــــصـــــادر إن في ســـــجـل ا ا

الرئيسي 172 غرما.
وذكــــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء األردنـــيـــة
الـرسمـيـة (بـترا) اجلـمـعـة أن "مدعي
عــام مــحــكــمــة اجلــنــايــات الــكــبـرى
الـقــاضي عـبـد اإلله الــعـسـاف أسـنـد
ـتـهــمـ جـنــايـة الـشـروع جلـمــيع ا
بـالـقـتل الـعـمـد بـاإلشـتـراك وإحداث
عـاهــة دائـمـة بـاالشــتـراك واخلـطف
اجلــــمــــاعي بـــاالشــــتــــراك وجـــرائم

اخرى".

بــــــاخلــــــطـــــــرين جـــــــدا".وأوضح أن
"احلـــمالت األمــنــيـــة لــلــقـــبض عــلى
ـشـبـوه ـطـلـوب اخلـطـيـرين وا ا
مــسـتــمـرة حلــ ضـبــطـهم جــمـيــعـاً
وتخليص اجملتمع من أفعالهم".وأكد
ـطــلـوبـ لـدى ـصــدر "وفـاة أحـد ا ا
محاولة رجال األمن القبض عليه في
مــنــطــقــة صــويــلح" فـي عــمــان بــعـد
"قــيــامـه بــإلـــقــاء نـــفــسه مـن شــرفــة

نزل". ا
وقــالــــــت مــديــريــة األمن الــعــام في
ــطـلــوبـ عـلى بـيــان إن "عـدداً من ا
قـضايـا متـعلـقـة بالـبلـطـجة والـعنف
وفــرض األتـــاوات قــامــوا بــتــســلــيم
أنــفـســهم لألمن الــعـام بــعـد حتــديـد
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ـئة من قـبل الشـركة بـنسـبة  100 بـا
نفذه لها . ا

وقــال مـديـر دائـرة شـبـكـات اجلـنـوب
الـشرقي لـنقل الطـاقة الـكهربـائية في
هندس محمد علي مـحافظة ميسان ا
عـبدالله حاسد ( لـلزمان ) إن مشروع
احملـطة ضـمن القـرض اليـاباني ومن
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أعـــلـــنت دائـــرة شـــبــكـــات اجلـــنــوب
الـشرقي لـنقل الطـاقة الـكهربـائية في
مـحـافـظـة ميـسـان مـؤخـراً عن إدخال
مـحـطة مـيسـان اجلديـدة الـتحـويلـية
KV 132/400 لـلـعمل بـعد إجنـازها

بغداد
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تلك الناس وسائل أتصال بل كان الهاتف هو وسيلة كـان فيما مضى ال 
لك هـذا االختراع بل هو مقتصر على األتـصال الوحيدة وليس كل بيت 
ـا يـحتـوي كل زقـاق هاتـفـا واحـدا يسـتـخدمه نـازل بل ر عـدد قـلـيل من ا
نطقة والرقم موزع جلميع سكان الزقاق دون أن يتذمر مالك جميع أبناء ا
الـهـاتف بل ويجـعل من أحد أبـنـائه الصـغار كـساعـي البـريد يـدعو كل من

ودة ب الناس موجودة .. يأتيه أتصال من جيرانه وكانت األلفة وا
وكــان األب أو األم هم مـن لـهــمــا احلق بــالــرد عــلى األتــصـاالت وال يــحق

لألبناء أجراءاألتصال إال بوجود األهل وأمام أنظارهم.. 
وكـانت اجلـارة الــتي تـنـتـظـر أتـصـال من أبـنـائـهـا تـأتي لـتـجـلس مع عـائـله
اجلــار النــتـظــار رنـ الــهــاتف وتـلــقي األ تــصـال مــنــهم بـعــد أن تــقـضي
ـالكة لـلهـاتف ومشـاركتـهم تفـاصيل حـياتهم الـساعـات مع أفراد الـعائـلة ا

ودة بينهم...  اليومية كعائلة واحدة جتد األلفة وا
ـساء جتتـمع العـائلة عـلى مائدة الـعشاء والـتحدث بـتفاصـيل يومهم وفي ا
ـناقـشة بكل شـاردة وواردة وبعد أكـمال الـعشاء يـذهب األبناء لـلدراسة وا
ــسـلـسـل أو الـتـمــثـيــلـيــة الـتي تــعـرض ويــبـدأ الـتــفـاعل أو الــتـفــرج عـلى ا
واألنـدمـاج مع أبطـالهـا الخ ....من الـتفـاصـيل اليـوميـة الـتي كانت تـمارس
وقـتذاك... وبـعدهـا جاءنـا األحتالل بـأرقى أنواع االتـصال ولـم نعـد نعرف
هل هـي وسـائل اتـصـال ام أنحـالل أصـبحـت الـعائـلـة من الـطـفل الـذي لم
درسـة بعـد إلى رب األسرة كـال يحـمل بيـده جهـازا دون رقابة او يـدخل ا
مــتـابـعـة وأصــبح األبـنـاء كـال في واد.. واألم واألب حـدث بـدون إحـراج..
ـواقع الـتواصل وال يـعـلم من الذي مـضى ومن الذي آت.. واألم األب اله 
كـذا األب تـركـوا أطـفــالـهم تـربـيـهم مـواقع األنـفالت.. وهم كـالـسـكـارى بل
نـاسـبات.. ولم كـأنـهم في عالـم األموات.. واجلـار ال يعـرف جـاره إال في ا
تـعد الـعوائل جتمـعهم سـفرة عشـاء أو غداء بل كال يـطلب لـنفسه بـاتصال

ودة وجتمع العائالت.. فيصله مالذ وطاب ونسوا األلفة وا
فهل هذا تطور أم أنحالل وأين نحن من كل ذلك.. مجرد سؤال?

wý«u∫  مسح ميداني للمواشي تقوم به دائرة االرشاد والتدريب الزراعي
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كـشف رئــيس الـلـجـنــة الـزراعـيـة في
مــــجــــلس ديـــــالى الــــســــابـق حــــقي
اجلــبــوري  فــقــدان  5االف طن من
اجـــود ثـــمـــار الـــرمــــان في الـــشـــرق

االوسط. 
وقـــال اجلـــبـــوري لـ (الـــزمـــان) ان (
ديـــالى لـــلــــمـــوسم الــــســـادس عـــلى
الـتــوالي تـفـقــد اكـثـر من  5االف طن
من رمان شـهـربان الـذي يعـد االجود
بـثـمـاره في مـنـطـقـة الـشـرق االوسط
بشـكل عـام والذي كـان يـنتج بـغزارة
من خالل بسـاتـ متـراميـة االطراف
ـناطق قـدادية وا في شمـال قضـاء ا

احمليطة به) .  
واضـــاف اجلـــبــوري ان (بـــســـاتــ
قـداديـة والـتي تـشـكل غـابة شـمـال ا
للرمان تصل مسـاحتها الى اكثر من
 4االف دو هي االكـبــر في الـعـراق
والــــشــــرق االوسـط وكــــان تـــــشــــكل
ــــتـــازا مــــصــــدرا  اقــــتــــصــــاديــــا 

.( للمزارع
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ـئـة من اشـجار الفتـا الى ان (90 بـا
تـــــلك الـــــغــــابـــــة هــــلـــــكت بـــــســــبب
االضطرابات االمنية واجلفاف وعدم
قـدرة االهـالي عـلى  الـوصـول الـيـهـا
بـسـبب االلـغـام واخملـاوف االمـنـيـة )
واشـــار اجلـــبــوري   الـى ان (رمــان
ـئة شهـربان كـان يـغطي نـحو 30 با
ــا من حـــاجــة اســواق الـــعــراق ور
اكثر) الفـتا الى ان  (البالد تـستورد
حـــالــيـــا رمــان من 10 دول عــربـــيــة
الي الدوالرات في ح واجنبية 
ان ديـــالى تـــمــتـــلك اكـــبــر غـــابــة في
ــــكن ان حتــــقق الــــشــــرق االوسـط 
ــزارعــ في االكــتـــفــاء لــو  دعـم ا
اعـادة احـيـاء بـســاتـيـنـهم وبـالـتـالي
تــوفــيــر فــرص عــمل كــبــيــرة وخــلق
انـــتــعـــاش اقــتـــصــادي في مـــنــاطق
ــضــاعــفـة تــعــاني حــالــيــا بـســبب ا
ـعـيـشـيـة بـعـدمـا كـانت هي االغـنى ا

عيشي لعقود ). ستوى ا با
وأعـــلــنـت وزارة الــزراعـــة عن اقــرار
ساحة اخلطة الزراعـية الشتـوية و
ـــــــا وشــــــــمــــــــلت  14553087 دو
مـخـتـلف أسـالـيب الـري مع الـتـأكـيـد
ــائــيــة عــلـى االلــتــزام بــاحلــصص ا
قـررة وعـدم التـجـاوز على مـقررات ا

ــدة امـا األبل  (500 كــغم / رأس و
360 يـــــــــوم) وكــــــــــذلـك الــــــــــدواجن
ــــئــــة من واألســــمــــاك بــــواقع 5 بــــا
العليـقة.  موضحـا (شمول أصحاب
مـــعـــامل االعالف وحـــسب الـــطـــاقــة
االنتاجية واالستيـعابية لكل معمل 
عـــلــمــا بـــأن ســعــر الـــطن الــواحــد 
لـلـشـعــيـر الـعـلـفي حـدد ب  200الف
دينار وهو سعر مـدعوم بنسبة ?50
ـئــة).  مـوجــهـا الــدعـوة جلــمـيع بــا
مـــربـي الـــثــــروة احلـــيــــوانــــيـــة الى
راجـعة الشـعب الزراعية (االسراع 
الجراء الكـشوفـات وإعداد ما مـتوفر
من ثروة حيوانية للمرب ومراجعة
مـواقع شـركــات الـوزارة ( شـركـة مـا
ب النهرين العامـة للبذور والشركة
العـراقـية النـتـاج البـذور ) في بـغداد
واحملـــــافــــــظـــــات مـن أجل اســــــتالم

الكميات اخملصصة لهم) .
و قــامـت دائــرة اإلرشــاد والـــتــدريب
ــيــداني ــسح ا الــزراعـي بــحــمــلــة ا
لــــلـــثــــروة احلــــيــــوانــــيــــة من خالل
ـعـدة من قبل اسـتمـارة االسـتـبيـان ا
قسم تطوير القوى العاملة بالتعاون
مع قــسم إرشـاد اإلنــتـاج احلــيـواني
ـعـلـومات بـهـدف جـمع الـبـيـانـات وا
ـراكز التـفـصيـلـية من خالل شـبـكة ا
ــنــتــشــرة في ــزارع اإلرشــاديــة ا وا
عـــمــــوم احملـــافــــظـــات وبــــواســـطـــة
ـرشدين ـهنـدس وا مجـموعـة من ا
الــزراعـيــ وبـاســتـخــدام اسـتــمـارة
زارع االستبيان ضمن مناطق عمل ا
نـتـشـرة في احملـافـظات اإلرشـاديـة ا
لـضمـان تـوفيـر قاعـدة بـيانـات تـمثل
الـــواقع الـــزراعي لــتـــربــيـــة الــثــروة

احليوانية .
w½«bO  `

وأوضــحت الــدائــرة أن (الــهــدف من
ـيـداني هـو وضع رؤية ـسح ا هذا ا
ـنـظـور جـديـد وبـناء إرشـاديـة وفـقا 
وإعــداد مـــجــمـــوعــة من الـــتــدابـــيــر
والــبـــرامج اإلرشــاديــة الــتــدريــبــيــة
ـسـتـنـدة عـلى واخلـطط اإلرشـاديـة ا
الــــبــــحث الـــــعــــلــــمي والــــدراســــات
اإلرشـادية لـلـنهـوض بـقطـاع الـثروة
احليوانيـة و زيادة مساهـمة اإلنتاج
احلــــيــــوانـي في حتــــســـــ الــــدخل
ـزرعي لـلـعوائـل الريـفـيـة و أهـمـية ا

ذلك في دعم االقتصاد احمللي
مـشيـرة الى أهـمـية اإلدارة الـزراعـية

مـن جــــانب اخــــر نــــفــــذت الــــكـــوادر
الـهـنـدسـيـة والـفـنـيـة في فـرع تـوزيع
كـهـرباء الـنجف األشـرف الـعامـلة في
كـافة القـطاعات في عمـوم احملافظة 
لـــرفع الـــتــجـــاوزات عــلى الـــشــبـــكــة
الـكهربـائية ومن قـبل كافة الـقطاعات

باحملافظة .
وقـال مـديـر فـرع التـوزيع بـاحملـافـظة
صـــفــاء اخلــالــدي فـي بــيــان تـــلــقــته
(الــــــزمــــــان ) امس ان (فــــــرق إزالـــــة
الـــتــجــاوزات في قـــطــاع الــكـــهــربــاء
اجلــنــوبي صــيــانــة الــصـدر وضــمن
قـــاطـع مـــســـؤولـــيـــته  قـــامت بـــرفع
الـتجـاوزات نوع تـبادل تـغذيـة ماب

مـغـذي صدر / 2 ومـغـذي ترشـيد /1
فـي شـارع حـنـون حــيث  مـصـادرة
أكـثر من 500مـتراً من الـقابـلوات مع

قطع متجاوزين عدد 60).
مــــضــــيـــفــــاً انه (فــــضالً عـن تـــوزيع
ـتـجـاوزين بـضرورة إنـذارات بـحق ا
عــــدم الـــتــــجــــاوز عـــلـى الـــشــــبــــكـــة
الـكـهــربـائـيـة  وذلك لـلـحـفـاظ عـلـيـهـا
ـــــومــــة الـــــطـــــاقــــة ولـــــضــــمـــــان د

الكهربائية).
وأشــار اخلــالــدي الى انه ( فـي حـ
قـامت مالكـات قـطـاع كهـربـاء الـنجف
الـشـمالي وضـمن قـاطع مسـؤولـيته 
بـتنفيذ حملة إلزالة ورفع التجاوزات
الـعشـوائية عـلى الشبـكة الـكهربـائية
نـوع تبادل تغذيـة ماب شارع نداء/
مــيالد  حـيـث  مـصـادرة اكــثـر من
1500 مـتـراً من الـقـابـلوات مـخـتـلـفة
األحـجـام واألنـواع مع قـطع أكـثـر من
75مــشـتــرك مـتــجـاوز عــلى الـشــبـكـة

الـكهربائية فضالً عن توجيه عدد من
اإلنذارات للمتجاوزين).
œU   ôUŠ

و كـشف عضو جلنـة الطاقة الـنيابية
امـجــد الـعـقـابي قـد كـشف عن وجـود
حــاالت فـــســاد في وزارة الــكــهــربــاء
تـتعلق بعقود بسـماية االستثمارية .
وقـال العقـابي في وثيقـة موجهة الى
جلـنـة االمـر الـديـواني /29 واطـلـعت
عـليها (الزمان) امس ان حتت عنوان
ـــــال الــــــعــــــام في وزارة (هــــــدر بــــــا

الكهرباء) ,
جـاء فـيـهـا ان (تـقريـر ديـوان الـرقـابة
ـالية بشأن عقد بسماية الكهربائية ا
االسـتـثـماريـة سـعة  4500مـيـكا واط
الــذي اثـبت فــسـاده وبـاالدلـة  ,حـيث
قـــامـت الـــوزارة في حـــزيـــران 2019
بـزيـادة سـعـة احملـطة من 3 االف الى
4500 مــيـكــا واط بــرغم من الـفــسـاد
ـوجود في الـعقد االول دون الـكبـير ا
ان تـقـوم بـتـعـديل الـعـقد) ,ولـفت الى
ان (الـــــوزارة قـــــامت بـــــدفع مـــــبـــــلغ
11782.79 دوالر عـن قـيــمـة الــطـاقـة
ـستـهلكـة داخل احملطة الـتي تشمل ا
اجــهـــزة تــبــريــد وانــارة وهــذا غــيــر

موجود في العقد).
مــــــؤكــــــدا ان (الـــــــوزارة حتــــــمــــــلت
51714510 دوالر عـن قـيـمـة الـطـاقة
ــســتـــلــمــة بــســبب ــتـــاحــة غــيــر ا ا
صـاحبة لـلوقود  ,اذ كان الـشوائب ا
ــتــعــاقــدة ان تــقـوم عــلى الــشــركــة ا
بـنصب منظومة فالتر ميكانيكية كما
هـو مـعمـول به في احملـطات الـتابـعة

للوزارة  ,لكنها لم تفعل ذلك).

ــهـمــة لـوزارة الــكـهــربـاء ــشـاريع ا ا
بــاحملـافـظـة  وضـمن خــطـة الـشـركـة
الـعـامة لـنـقل الطـاقـة الكـهـربائـية في
اجلـــنــوب . مــشـــيــراً : إلى أنـــهــا من
تــنــفـــيــذ شــركــة تــويــوتــا فــضالً عن
دنية والتسليك والنصب  األعـمال ا
بـتنفـيذ مبـاشر ثانـوي من قبل شركة

صرية . السويدي ا
واوضـح حـاسـد : إن احملـطـة أدخـلت
لــلـــعــمل بــعــد إجنــاز ربط اخلــطــوط
الـناقلـة اجلديدة ذات الـضغط الفائق

.400 KV , 132
الفـــتــاً : إلـى أن هــنـــاك الــكـــثـــيــر من
الـتحـديات والـصعـاب رافقت إنطالق
األعـمـال  وبجـهـود وتعـاون اجلـميع

 تخطيها إلجناز العمل 
وأهـمـية احملـطة الـتي جاءت نـتيـجة
زيـادة األحـمـال في مـيسـان  بـوجود
مـــحــطـــة واحــدة  حتـــويــلـــيــة  هي
مـــحـــطــة الـــكــحالء  KV 400 الـــتي
أنـشـئـت عام  2007  فـأصـبـح إنـشاء
مــحـطــة مـيـســان ضـرورة مــلـحـة في

اجلانب الغربي للمحافظة . 
مــشـيــراً : بـإن احملــطــة سـتــسـهم في
إسـتقـرار التـيار الـكهـربائي و تـوفير
إمـكانـية إستـيعـابية لـتجـهيز الـطاقة
ـسـتـقـبل  في حـالـة الـكـهــربـائـيـة بـا
تـــوفــر احلــصـــة الــكـــامــلــة بـــعــد فك
األخــتـنــاقـات عــلى مـحــطـة الــكـحالء
الــتــحــويـلــيــة وإســتـحــداث خــطـوط

.132  KV  جديدة
مــؤكـداً : تـوفــيـرهـا   150مــيـكـا واط
اآلن بعد ربط اخلطوط اجلديدة 400

KV و  KV  132 فيها .
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حقي اجلبوري

{ عــمــان- (أ ف ب) - أعــلن مــصـدر
أمـــني أردني امـس إلــقـــاء األجـــهــزة
األمــنـــيــة الــقــبض عــلى نــحــو مــئــة
شـخص من مـطلـوبـ ومـشـتـبه بهم
بــقـضــايـا تــرويع مــواطـنــ وفـرض
اتـاوات خالل حـمـلـة أمـنـيـة السـبت
ــة قـتـل فـتى تــأتي في أعــقــاب جــر

والتمثيل بجسده.
وقــال نــاطق إعالمي بــاسم مــديــريـة
األمن الــعــام في بــيــان إن "احلـمالت
ديرية األمن العام شتركة  األمنية ا
أســفـرت أمس الــســبت عن الــقـبض
على 97 مطـلوبا ومـشبـوهاً بقـضايا
ـواطــنـ فـرض االتــاوات وتــرويع ا
ــصــنــفـ ارسة امنية لقوات الشرطة االردنية على خلفية اعتقال مطلوبمن بــيــنــهم خــمـســة من ا  ∫ «u

ومــــضى الـــعــــقـــابي الـى الـــقـــول ان
(الـكـهربـاء تعـاقـدت بصـيغـة تيك اور
ـا ادى الى دفـع قـيـمـة الـطـاقة بـاي 
ـتاحة والبالغة قيمتها 145 مليون ا
و77280 الـف دوالر وحتـملـهـا مـبـلغ
191940 دوالر بـــســبب عـــدم حتــمل
ـنتجة الـشبكة الـوطنية نـقل الطاقة ا
لــيـوم واحــد نـتـيــجـة وجــود مـشـاكل

فنية بخطوط النقل).
وتــابع انه (لــوحظ في بــنــود الـعــقـد
ـشـتري مـادة تـنص عـلى اسـتـمـرار ا
الـوزارة بدفع سـعر الـطاقـة لكل مـيكا
عتـمدة اثناء وجود واط من الـقدرة ا
قـوة قاهرة سيـاسية اوطبيـعية تمنع
ـشـروع من االلـتـزام بـانـتـاج شـركـة ا
الــطــاقـة  ,حــيث  ايــقــاف الــوحـدة
الـثــانـيـة لـلـمـحــطـة وحتـديـد الـطـاقـة
االنـتـاجـيـة للـوحـدة االولى والـرابـعة

لعدم استيعاب الشبكة الوطنية).
ولـفت الى انـه (تمت تـوسـعـة مـحـطة
بـسـمـايـة بـنفس شـروط عـقـد الـطـاقة
الحـظـات الــسـابق من دون االخـذ بـا
الـتي سبق ذكرها  ,بـحيث سبب هذا
ال الـعام), الـتـعاقـد اجلـديد هـدرا بـا
ـعـنـية الى ودعـا الـعـقـابي اجلهـات ا
سؤولة (اجـراء حتقيق مع اجلهات ا
ومـحاسبتها عن هـذا الهدر للمال من
خالل الــتـعـاقـد بـتـلك الـصـيـغـة الـتي
كــلـفت الـدولـة امــوال طـائـلـة في حـ
انــهـا غــيـر مــلـزمـة بــهـذا الــشـكل من
الـتعاقـد).  فيما افـادت هيئـة النزاهة
وصل بـضبط مـدير مـحطـة كهـرباء ا
الــغـــازيــة لــوجــود نــقـص كــبــيــر في

كميات مادة زيت الغاز في احملطة.

وضوعة بالتعاون اخلطة الزراعية ا
ائية. وارد ا مع وزارة ا

  وأكــدت الــوزارة في بـيــان تــلــقـته
شتركة (الزمان) أن اللجنة الـدائمة ا
ائـية ـوارد ا ب وزارتي الـزراعة وا
ــوارد اجــتـــمــعت فـي مــقــر  وزارة ا
ـائــيــة وبــكـافــة اعــضــائـهــا بــغــيـة ا
قترحة من مناقشة اخلطة الزراعية ا
قــــبل وزارة الــــزراعـــــة  لــــلــــمــــوسم
الزراعي 2020-2021  لـلـمـسـاحات
ــرويـــة انــهـــار و مــشــاريع و ارواء ا
قترحة من قبل  ؤشرات ا وحسب ا
مـديــريـات الـزراعـة فـي احملـافـظـات 

عدا اقليم كردستان. .
 وأهـابت الـوزارة (ب وجـوب الـتزام
ــــزارعـــــ والــــفـالحــــ بـــــزراعــــة ا
ـقررة  وبخالف ـروية ا سـاحات ا ا
ـسـؤولـيـة ـتـجـاوز ا ذلك  يـتـحـمـل ا

القانونية)
ودعـا الـوكـيل اإلداري لـوزارة مـهـدي
سـهر اجلـبـوري جمـيع مـربي الـثروة
احلــيــوانــيــة الى االســراع بـاســتالم
ـقـررة لـهم من مـحـصول احلـصص ا

الشعير العلفي.
 مــبــيــنــا أن الــوزارة  (أعــدت خــطـة
متكاملة لتوزيع مادة الشعير العلفي
عـلى كـافـة مـربي الـثـروة احلـيـوانـية
وان الــتــوزيـع يــشــمل جــمــيع مــربي
اعز زرعة من االغـنام وا حيوانـات ا
دة 180 (بواقع 90 كغـم / رأس ) و
ـربي مــرتـ في يــومـا اي يــسـتــلم ا
السنة) واجلاموس (بواقع  350كغم
ـــدة 90 يـــوم اي  4مـــرات / رأس و
سنـويـا ) واألبـقار (250 كغم / رأس
دة 90 يوما والربع مرات سنويا ) و
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ـواقـف الـتي هي بـحـاجــة مـاسـة في الـشـأن لــيـست قـلـيـلــة الـتـصـورات وا
الـعـشائـري الى الـتصـدي لهـا والـسعي الى تـصـحيـحهـا بـعد ان تـعرضت
الـقيم العـشائريـة االصيلـة الى التشـويه ومحاوالت عـديدة  لسـحبهـا بعيدا
ـتضـاربة التي ـصالح ا طـلوب نـتيـجة الـظروف السـياسـية وا عن الـواقع ا
بـعضها باصابع ذات طبيعة مشبوهة خصوصا مع التسارع في االحداث
ـكن خاللـها الـتـوقف لـلـمراجـعـة او الـسؤال الـى اين نحن وهي سـرعـة ال

ذاهبون
لقد لفتت نظري  ظواهر طارئة بدأت تغزو هذا الوسط االجتماعي

ـنـزلـة الـعـلـيـا على  طـلـبـا جلـاه زائف او حـظـوة مـعـيـنـة وادعاء الـرفـعـة وا
االخـرين تـاسـيسـاً حلـالـة غـير مـوجـودة  وقـد   تصـنـيـعهـا عـلى حـساب
الـواقع والتاريخ  واعتقد ان بعض الذين نصّـبوا  انفسهم اصحاب معرفة

في االنساب قد زيفوا حقائق للترويج الى هذه االدعاءات
مـا اقــصـده  ادعـاء بـعض رؤسـاء الـعـشــائـر ان عـشـائـرهم امـارات وانـهم
ـول امــراء   ويــروجـون الى هــذه الــبـدع من االلــقــاب بـتــمـويـل اعالمي 

خالفاً للحقيقة اصال. 
ـــلف من مـــحــتـــوى وجــودي ان لي بـــحـــدود اربــعـــ عــامـــا اتــابـع هــذا ا
ـلف بـحكم ـعـروف    وألني ايـضا تـولـيت االهـتـمـام بـهـذا ا الـعـشـائـري ا
مـسؤلـيتى الـعشـائريـة مديرا لـشؤون الـعشـائر في وزارة الـداخلـية مـايزيد
عــلى اثــنــتي عــشــرة ســنــة وقــمت بــجــوالت مــيــدانــيـة عــديــدة في الــوسط
الـعشائري وراجعت العديد من الدراسات والبحوث فلم اجد اية مؤشرات
سـابقة عن هذا الكم الهائل احلالي من الزعم واالدعاء باسباغ لقب االمير
عــلى هـذا الـشـيـخ  او ذاك رغم ان  اغـالـبـهـم مـشـكـوك في تــرأسـهم لـهـذه
الـعـشـيرة او تـلك وقـد دخـلـوا في مـنافـسـات غـيـر شريـفـة لـتغـيـيـر الـتاريخ
واحلـقائق  ولد صراعات معروفة مع اقاربهم في العشيرة الواحدة . ان
ـا يـكـتسـب بشـروط واقـعـية  اسـاسـها نح وا صـفـة االمـارة  ليس لـقـبـا 
الـعمق التاريخي العام   والكثافة العددية وانها استطاعت عبر التاريخ ان
تـتميز بقدرتها االجتماعية على ان تكون قوة استقطاب اجتماعي وحضور
شورة او اقـتصادي واجتـماعي وقدرة متـميزة في جلوء عشـائر لها طـلبا 
نـازعـات الـتي قد حتـصل  مع حـضور اداري مـسـاعـدة وحكـمـة في حل ا
بل ونـظـام سيـاسي واقـتصـادي كان يـحـكمـها في الـعالقـات داخلـها ومع
مـحـيــطـهـا الـعـام فـأين ذلك من الـتـوصــيـفـات الـتي يـحـاول الـبـعض اعالء
عـشائـرهم من خاللهـا  وكذلك انـفسـهم ما لـيس فيـها   انه الـوهم الفارغ
بـادعاء االمارة  واال هل يستطيع الذين يـزعمون انهم امراء وان عشائرهم
امـارات  ان يـثـبتـوا ذلك   وهل يـعي هوالء ان زعـمـهم هـذا يلـحق الـضرر

واطن بالوطن وا
لـقـد انـتـشـرت الـظـاهـرة  وتنـتـشـراالن مع وجـود حـسـاسـيـات مـفـرطة ازاء
ثل العربي يقول قـضايا وحدة الوطن ووحـدة اجملتمع العراقي واذا كـان ا
(ركـبها محددة) فان هؤالء اسرجوا خيولها ويريدون الترفع على العشائر
االخـرى وهذا بحد ذات يلـحق ضررا بليغاً بـوحدة العشائـر العراقية التي
ـكن ان يكون لها منهجاً مشرّفاً اال منهج  التضامن والكف عن ادعاء ال 
الـتـميـز عن االخرين انـسجـامـا مع قوله تـعالى (وجـعلـنـاكم شعـوبا وقـبائل

لتعارفوا   ان اكرمكم عند الله اتقاكم)
ا ال يقـبل الشك ان اغلب الـذين يروجون لـعناوين االمارات لـقد تاكـد لي 
ـشـكــوك في اهـلـيـاتـهم  في الــشـيـخـة عـلى االخـرين الـعــشـائـريـة هم من ا
وهـناك من ابـناء الـعشـيرة مـا يشـكك بتـلك االهلـية وهم يـذهبـون بعـيدا في
نـهج االدعائي  فـلقـد مسكـتهم مـسك اليـد خالل مسـؤوليـتي مديرا هـذا ا
لـشـؤون العـشائـر من خالل مـستـمـكات تـاريخـيـة واجتـماعـيـة   وبعـضهم
ـزاعمهم وتالحقـهم اتهـامات مـوثقـة ولذلك وضـعت حدا  اصـحاب سـوابق
بل اضـيف هـنـا انـني تـلـقـيت وسـاطـات من سـيـاسـيـ لـتـسـهيـل ما يـدعي
سـؤولية االدارية التي اولـئك الزاعمون   لـكن رفضت ذلك تنفـيذا ألمانة ا

اضطلعت بها.
ـنافق بادعـاء االمارة فان انـني اذ احذر من مـغبة هـذا التيـار العـشائري ا
الـعــمل االجـتـمـاعي واحلـكـومي يــتـطـلب عـدم االجنـرار وراء ظـاهـرة كـانت
مـحكومة بـزمن غابر عـندما كان الـعراق يخضع لـسيطرة الـدولة العثـمانية
ـولـون سـيـاسـات الـتـشـرذم واالنـشـقـاقـات ب وكـان الـوالة الـعـثـمـانـيـون 
العشائر  وكانو يحاولون تصنيع جاه لبعضها على حساب البعض االخر
وهكذا تشعبت اخلصومات والصراعات داخل العشيرة الواحدة ايضا

انـني اجد ضرورة وطنية الزمة للـنخب السياسية والثـقافية في تفكيك هذه
ــزاعم الـواهــيـة وبــذلك نـحـافـظ عـلى حــقـوق جـمــيع الـعــراقـيــ وسـيـادة ا
الـتـضـامن بيـنـهم  والـكف عن انتـحـال هـذه الصـفـات التي

عفا عليها الزمن 
ان االمـارة الـوحـيـدة الـتي يـنـبـغي الـدفـاع عـنـهـا هي
وحــدة الـوطن ووحــدة اجملـتـمع الــعـراقي بــعـيـدا عن

التنابز بااللقاب

الـنـاجـحـة و تـنـظيـم العـمل الـزراعي
ـرتـكـزات األسـاسـيـة الـتي تـعـد من ا
لـبـنـاء اقـتـصـاد زراعي كـفـوء و قـادر
على حتقيق أهداف وزارة الزراعة و
تـــطـــلــــعـــاتـــهـــا فـي تـــطـــويـــر األداء

اإلنتاج)ي.
و يـشــكل قـطـاع الـثــروة احلـيـوانـيـة
الـــذي يــشـــمل األبــقـــار واجلــامــوس

ــاعـز والــدواجن واالبل واألغــنــام وا
واألسمـاك أهمـية بـالغـة وهي موزعة
على نسب وإحصائيات مختلفة على

اخلارطة اجلغرافية للبلد.
مـبـيـنــة أن هـذا الـقـطـاع يـحـتـاج إلى
عــــمـــــلــــيــــة جتـــــديــــد وحتـــــديث في
ــمــارســـات واخلــدمــات والــبــرامج ا
ــا يــتالئم مـع احلــاجـة اإلرشــاديــة 

الـفـعـليـة له بـنـاءً عـلى مـا يـتـوفر من
معـطيـات وبيـانات وإحـصائـيات من
قابالت يدانـية وا تابعـات ا خالل ا
الـــشـــخـــصــــيـــة مع مــــربي الـــثـــروة
احليوانية بـاستخدام وسائل وطرق
جــمع الــبــيــانـات الــتي تــعــد بــشـكل
يـــســـهم في إعـــطــاء رؤيـــة واقــعـــيــة

ومعلومات حقيقة .
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مـنذ صغري اسمع بـطريق احلرير وال اعـرف معناه . درسنـاه في اجلغرافية
ولـكننا لم نـستوضح ما يـعني. من خالل قراءات في األحداث عـرفت حيثيات
ـيناء الـفاو سـنجار ـوضوع والذي يـبدأ بـتسـاؤل مهم.. ما عالقـة سنـجار  ا
في الـشـمـال والـفـاو في اجلـنـوب  اجلـواب ان طـريق احلـريـر هـو الذي يـربط
سـنجار مع الفاو  طـريق احلرير البـحري الذي  يبدأ من الـص وينتهي إلى
مـيـاه اخللـيج الـعـربي وحتـديـدا عـنـد ميـنـاء الـفـاو الـعـراقي. حـيث يـبدأ اخلط
الـبري  بالبصرة جنـوبا ومرورا بسنجار حـتى احلدود التركية وثم إلى اوربا
اذا  عـمـل هـذا اخلط ســوف يـدر عـلـى الـعـراق اكــثـر من 70 مــلـيـار دوالر

عادلة سنويا . بعد ان يكتمل ميناء الفاو سوف تتغير ا
ـنـطـقـة في بـعض الـدول الـعـربـيـة. االقـتـصـاديـة في ا
ـئة من ريـعهـا االقتـصادي . وسـتفـقد نـحو سـتـ با
قـتل مـديـر شركـة دايـو الـكوريـة لم يـثن الـشـركة عن
ــشـروع  والـذي سـيـكــون األكـبـر من حـيث إكـمـال ا
استيعاب واستقبال كبرى السفن وبعمق 20 مترا.
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ـدني اعـلـنت ســلـطـة الــطـيـران ا
الــــعـــراقـي عـــودة أســــتـــئــــنـــاف
الــــرحـالت اجملــــدولـــــة مــــا بــــ

الــــعـــراق وتــــركـــيـــا وبـــواقع 7
رحالت اسبوعيا. 

وقــــالـت الــــســـلــــطــــة فـي بــــيـــان
مــقـتـضب تـلــقـته (الـزمـان) امس
(اســتـئـنـاف الـرحـاالت اجملـدولـة
بـ البـلـدين وبواقع  7 رحاالت
اسـبـوعـيا بـعـد تـعـلـيق اسـتـمـر
).فـيـمـا اكـدت وزارة الـنـقل ايــامـاً
تـسجـيل اكـثر من 7 االف و500
طـائرة عـابرة لالجـواء الـعراقـية
ـــنـــصـــرم دون خـالل الـــشـــهــــر ا

وجود عارض او تلكؤ يذكر . 
وقـال مـديـر عـام الشـركـة الـعـامة
الحــة اجلــويــة عـلي خلـدمــات ا
مـحـسـن هـاشم في بــيـان تــلـقـته
(الـــــــــزمـــــــــان) امـس إن (عـــــــــدد
الـــطـــائــرات الـــعـــابـــرة لالجــواء
الـعــراقـيــة بـلغ اكــثـر من  7500
ـنــصـرم) طـائــرة خالل ايـلــول ا
مــؤكـــدا (انـــســيـــابـــيــة احلـــركــة
اجلــويــة في الــفــضــاء الـعــراقي
بدون اي عارض او تلكؤ يذكر)
مــشـيــرا الى ان (الــشـركــة تــقـدم
الحــيــة لــشــركــات خــدمـــاتــهــا ا
رات الطيران من خالل تـوفير 
امـــــنــــة مـع االلــــتـــــزام الــــكـــــامل
ا باجـراءات السالمـة اجلويـة 
يــســهم بـــاســتــقـــطــاب شــركــات
الــطــيــران الــدولــيــة) وتــابع ان
(عـــــدد الــــطــــائــــرات الــــعــــابــــرة
الجــوائــنــا بـلغ  6,263 طــائـرة
بينما بلغ عدد الطائرات القادمة

غادرة  1,315 طائرة). وا

وكـشفت تـقاريـر صـحفـية عن ان
تـركيـا أخرت عـبـور طائـرة وزير
اخلـارجـيـة الـيـوناني 20 دقـيـقة

خالل زيارته العراق. 
واشــــارت الـــتـــقـــاريــــر نـــقال عن
صـحـيـفـة ايـكـاثـيـمـريـني إلى أن
(الـطــائـرة طـلــبت تـصــريـحـا من
سـلطـات الطـيران الـتركـية أثـناء
عـبـورهـا احلـدود الـعـراقـيـة بـعد
مغادرتها بغداد لكنها اضطرت
لالنـتـظـار 20 دقـيـقـة لـلـحـصـول
على اإلذن) مؤكـدة ان (مثل هذا
الــتــأخـيــر لـرحــلــة دبـلــومـاســيـة
حـصـلت علـى جمـيع الـتـصاريح
الالزمـة مسـبقـا أمر غـير مـألوف
وتراه أثينا استفزازا جديدا من

جانب أنقرة). 
VOIMð WMOHÝ

ويــــأتـي ذلك في وقـت تــــشــــهـــد
الــعالقـات الــيـونــانـيــة الـتــركـيـة
تـــوتـــرا مـــتــجـــددا جـــراء إعــادة
إرسال سفينة تـنقيب تركية قبل
أيـام قــلـيـلــة مـجـددا فـي مـنـاطق
مـتـنـازع علـيـها فـي شرق الـبـحر
ـتــوسط. وعــد وزيــر خـارجــيـة ا
اليونان نيكوس ديندياس خالل
ــــــــســــــــؤولـــــــ لــــــــقــــــــائـه بــــــــا
نــشـاطـات تـركـيـا في الـعـراقـيـ
ـــتــوسـط وفي اجلــزء الـــبــحـــر ا
ـيـثاق احملـتل من قـبـرص خـرق 

تحدة .  وقوان األ ا
وشـهدت زيـارته تـوقيع مـذكرتي
تـــــــفـــــــاهـم لم يـــــــتـم اإلعـالن عن
مــضــمــونــهــمــا فــيــمـا  بــحث
ــــســـؤول مــــلـــفــــات عــــدة بـــ ا
الـيـونــاني ونـظـرائه الــعـراقـيـ
تـــتــــعـــلـق بـــاالقـــتــــصـــاد واألمن

والـهـجـرة. وبـالـتـزامن مع زيـارة
دنــديـــاس أعــلـن مــكـــتب رئــيس
الــوزراء الـعــراقـي أن الـكــاظــمي
تـلقـي رسالـة خـطيـة من الـرئيس
الــــتـــركـي رجب طــــيب إردوغـــان
تـضـمــنت دعـوة رسـمــيـة لـزيـارة
تــركــيــا. و تــســلــيم الــدعــــــوة
خالل لــــقــــاء جــــمع الــــكــــاظــــمي

بالسفير التركي فاحت يلدز.
اخلالـدي يؤكد عـدم اتبـاع النفط
لـــآللــيـــات الــرصـــيــنـــة بــاحـــالــة
مــــشـــــاريـع مـــــصـــــافي الـــــنـــــفط

همة االستراتيجية ا
اكــــد رئـــــيس جلــــنــــة مــــراقــــبــــة
الـبرنـامج احلكـومي والـتخـطيط
االسـتــراتـيـجي الــنـيـابــيـة حـازم
مـــجــيـــد اخلــالـــدي عــدم اتـــبــاع
وزارة الـنـفط لـآللـيـات الـرصـيـنة
ــــصـــافي بــــاحـــالــــة مـــشــــاريع ا

ـهـمـة (كربالء االسـتـراتـيـجيـة ا
مــيــســان ذي قــار كــركــوك) من
حـيث دراسة امـكانـيـة الشـركات

الية.  الفنية وا
وطــالب خالل اســتـضــافـة وزيـر
الـــنــفـط احــســـان عــبـــد اجلــبــار
ــتـقـدم لــلـوزارة طـالب الك ا وا
بـبيـان اسـباب تـخـفيض اسـعار
الــــنـــــفط الــــعــــراقـي لالردن رغم
وجــود ازمـة اقـتـصـاديـة خـانـقـة
ـــكن ان تــؤدي الى بــالـــعــراق 
شـل االقـتـصــاد الـوطــني فـضالً
عن حتــمل وزارة الــنــفط مــبــالغ
نقل وايـصـال اخلام الى االردن.
وشـدد اخلالـدي في بـيان تـلـقته
(الـــزمــان) امـس عــلـى (أهــمـــيــة
تــطـــويــر الــقــطــاع الــنــفــطي في
الــعـراق وحــسن ادارة الـثـروات
وعـدم االعــتــمـاد فــقط عــلى بـيع
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قـتلت الـقوات االمـنيـة قيـادياً بـعصـابات
داعش فـي عـمـلـيــة انـزال جـوي نــفـذتـهـا
قــوات من جــهــاز مـكــافــحــة االرهـاب في
مــحـافــظـة كـركــوك. وذكـر الـنــاطق بـاسم
ـسـلحـة في بـيان الـقائـد الـعام لـلـقوات ا
تلقته (الزمان) امس ان ( قوة خاصة من
جـهـاز مُكـافـحـة اإلرهاب تـمـكـنت من قتُل
قـيـادي في داعـش يـرتدي حـزامـاً نـاسـفاً
بعـد عملـية إنـزال جوي مُتـقنـة نفذت في
وادي الشـاي جـنوبي مُـحافـظة كـركوك),
واضـاف ان (أبـطال اجلـهـاز تـمـكـنوا من
قـتـله بـعـد مُـداهـمـة الـنـفق الـذي يـختـبئ
فـيه). وأعـلــنت خـلـيـة االعالم االمـني عن
تـدمـيـر عـدد من االوكـار وقـتل ارهـابـيـ
ـوصل.وقالت بضـربـات جويـة جـنوبي ا
اخلليـة في بيان تلـقته (الزمان) امس إن
(طيران اجلـيش نفذ 4 طلعـات جوية في
وصل جزيـرة كنـعوص جـنوبي مـدينـة ا
أسفـرت عن تدمـير عـدد من األوكار وقتل
). فـيـمـا اكـدت مــجـمـوعـة من اإلرهـابــيـ
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة القـبض عـلى
عـوائـل داعش تـسـلـلـت عـبـر احلـدود مع
سوريا من اجلهة احملاذيـة لنينوى.وقال
بيان لالستخبـارات تلقته (الزمان) امس
ــراقــبــة وتــامـ انه (ضــمن جــهــودهــا 
ـشـتـركـة مع سـوريـا ومـتـابـعـة احلـدود ا
ـعلـومات ـتسـللـ والقـبض علـيهم و ا
استـخباريـة دقيـقة وبالـتنـسيق مع قسم
استخـبارات قيادة عـمليات غـرب نينوى
تـمــكــنت مـفــارز شــعـبــة االســتـخــبـارات
العسكرية في الفرقة 20 وقوة من الفوج
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شاة 66 من القـاء القبض الثاني لـواء ا
على عوائل داعشية تـسللت عبر احلدود
حـاذاة جبل سـنجـار غربي من سوريـا 
نـيـنــوى). وأفـادت وكـالـة االسـتـخـبـارات
العاملة بوزارة الداخلية  بإلقاء القبض
ــا يـسـمى عــلى مـســؤول مـكـتـب الـزكـاة 
واليــة راوة - قــاطع الــفــرات وثالثــة من
مـعـاونيـه في بغـداد.وذكـر بـيان لـلـوكـالة
تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس أنـه (من خالل
ستمرة لعصابات داعش التي تابعة ا ا
اتخذت من محافظة بغداد مالذاً لها بعد

ـعلـومات عـملـيـات التـحريـر واسـتنـادا 
استـخبـاراتيـة دقيـقة الـقت مفـارز وكالة
ــنــظــومــة ــتــمــثــلــة  االســتــخــبــارات ا
اســتــخــبــارات الــشــرطــة االحتــاديــة في
الــوزارة  الـقـبض عــلى مـســؤول مـكـتب
ــا يــســـمى واليــة راوه - قــاطع الــزكــاة 
الفرات وثالثـة من معاونـية في منـطقتي
ـطــلــوبـ الــدورة و حي اجلــامــعــة  وا
ـادة ٤ ارهــاب النـتــمـائـهم وفق أحــكـام ا
لعصابات داعش). وفي ديالى  اكد قائد
شـرطــة احملـافــظــة الـلــواء حــامـد خــلـيل

الـشـمـري  ,الــقـاء الـقــبض عـلى مــنـفـذي
ـة الـقـتل في قـضـاء اخلـالص.وذكر جـر
بـيـان للـقـيـادة انه (بـعد ورود مـعـلـومات
الى قــسم شــرطـة اخلــالص عن حــصـول
ــة قـتل لــرجل مــتـقــاعـد في قــضـاء جـر
اخلـالص أمــر قــائــد شـرطــة احملــافــظـة
بـتــشـكــيل فـريق أمــني مــخـتص لــكـشف
ة القتل) ,واضاف ان (الفريق منفذ جر
وبعد ساعات قليلة من البحث والتحري
الــقى الـــقــبض عـــلى شــخـــصــ وبــعــد
الــتــحــقـيـق مـعــهم اعــتــرفــوا بــقــيـامــهم

ايفان فائق

عــلى مـرّ الـعــصـور واعـتـزازهم
بـهويـتهم الـوطنـية وصـمودهم
في مــواجـهـة اإلرهــاب والـعـنف
أسوةً بباقي أبناء البلد) ,وشدد
صــــالـح عــــلى (ضــــرورة عــــودة
سيحي الى جميع النازح ا
مـــنــاطـــقــهم فـي ســهل نـــيــنــوى
ـــدن وعــدم ــوصل وبـــاقي ا وا
ادخــــــار أي جـــــهـــــد حــــــكـــــومي
لـــــتـــــحــــــقـــــيق ذلـك وضـــــمـــــان
مـــــشــــــاركـــــتــــــهم فـي احلـــــيـــــاة
الـــســيـــاســـيــة واالجـــتـــمــاعـــيــة
والـثــقـافــيـة في الـبــلـد بــالـشـكل
الـذي يــضـمن إيــصـال صــوتـهم
ومــــطــــالــــبـــهـم في احلــــكــــومـــة

ان.).  والبر
من جـانــبه اعــرب الــكـارديــنـال
ســـــاكــــو عن (عـــــمــــيـق شــــكــــره
وتــقـديـره لـرئـيس اجلـمـهـوريـة
ــتـــواصل ـــتـــابـــعــتـه ودعــمـه ا
لــــلـــمــــســــيـــحــــيـــ فـي الـــبالد
ومـسـاهـمـته في حلّ الـعـديد من
ــــســــائـل والــــعــــراقــــيل الــــتي ا
واجـــهـــتــــهم خالل الــــســـنـــوات
ـاضيـة).فيـمـا ترأس مـستـشار ا
األمن الــوطــني قــاسم االعــرجي
اجتماعا بشأن النازح وسبل
اعـادتــهم الى مـنــاطـقــهم. وذكـر
ـــــكـــــتـب االعـــــرجي ان بـــــيـــــان 
(مسـتشـار االمن الوطـني ترأس
اجــتــمـاعــا مــشـتــركــا بـحــضـور
وكـيل وزير الـهجـرة ومديـر عام
الــــفــــروع في الــــوزارة ومــــديـــر
االســتـــخــبـــارات الــعـــســكـــريــة
ـــثل عن شـــيــوخ وتـــضــيـــيف 
ــنــاطـق والــقــرى في عــشـــائــر ا
حافظة نينوى  ,لبحث ربيعة 
ســبل اعـادة الـنــازحـ الى تـلك
الـقـرى بـالـتـنـسـيق مـع اجلـهات
ذات الــعالقـة). فــيــمــا اقــتـرحت
هـيــئـة الـنــزاهـة ايـجــاد مـخـازن
بــديـلــة عن مــخــازن الـشــاجلــيـة
ـــقـــدمـــة ـــســــاعـــدات ا حلـــفظ ا
لــــلــــنـــــازحــــ . وقــــالت دائــــرة
الــوقـايـة في الـهــيـئـة انه (يـجب
أن تكون هـناك متـابعة مُـشتركة
ـهـجـرين مع وزارة  الـهـجـرة وا
ـترتـبة لـلـوقوف عـلى الـنتـائج ا
ــؤلــفـة عــلـى أعــمــال الــلــجــنــة ا
إليـجـاد مـخازن نـظـامـيّة بـديـلة
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رفــــــضـت وزيــــــرة الــــــهــــــجــــــرة
ـهـجريـن ايفـان فـائق جـابرو وا
ايــة عـودة قــسـريــة لـلــعـراقــيـ
ـرفـوضـة طـلـبـات جلـوئـهم في ا

هجر .  دول ا
وردا عـلى الــتــصـريــحــات الـتي
ادلـى بـــــهـــــا وزيـــــر الـــــهـــــجــــرة
الـبـلـجـيـكي .  قـالت (نـرفض اي
تـــــرحـــــيل قـــــســـــري لالجـــــئــــ
العـراقيـ  كمـا ويجب مـراعاة
ظـروفـهم) ولـفـتت جـابـرو (نحن
مع الـعــودة الـطــوعـيـة ولــيـست
الــقـســريـة وســنـدعــو الـســفـيـر
الـبـلـجـيـكي إلى لـقـاء لـلـتـبـاحث

لف ). في هذا ا
وبحث رئيس اجلمـهورية برهم
صـالح مع بـطريـرك الـكـلدان في
الـــــعــــراق والـــــعـــــالم غـــــبـــــطــــة
الـكارديـنال مـار لويس روفـائيل
األول ســــاكـــو  ,جـــهــــود اعـــادة
الـــنــازحــ الـى ســهل نـــيــنــوى

وصل.  وا
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وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ــهم ان (صــالـح أشــاد بـالــدور ا
ـسـيـحـيـون الــذي يـضـطـلع به ا
فـي الـبالد وتـمـسـكــهم بـبـلـدهم
ومـــشـــاركـــتـــهـم أبـــنـــاء الـــوطن
ـصاعب مـخـتـلف التـحـديـات وا

ُــهـــجــرين ال كـــون الــهـــجـــرة وا
تمتلك مخازن خاصة بها خلزن
ــســـاعـــدات الـــتي تـــقــدم تـــلـك ا

.( للنازح
W ö « ◊Ëdý

ُــرسل واضــاف ان (الــتــقــريــر ا
نسـخة مـنه إلى مجـلس النوَّاب
أشـار إلى أن مخـازن الشـالچـية
تــــفــــتــــقــــر إلـى أبــــسط شــــروط
السالمة والصحة والنظافة وال
ــواد الـغــذائـيـة تـصــلح خلـزن ا
والــصـــحــيــة الحــتــوائــهــا عــلى
احلـشــرات والـقـوارض وتـهـالك
مُــســـقــفـــاتــهـــا فــضالً عـن قــلــة
سـؤولـة عن إدارتـها الكـات ا ا
وهو ما ذهبت إليه أيضاً وزارة
الــــصـــحـــة والـــبــــيـــئـــة ومـــديـــر

اخملـازن).مـضــيـفـاً أن (الــهـجـرة
هـجرين أبـرمت عقـود إيجارٍ وا
مع وزارة النقـل لتأجـير مخازن
لـلـمـوادّ الـغـذائـيـة والـصـحـية ال
تـتــوافـر فـيــهـا شـروط الــصّـحـة
والــنــظــافـة) ,وتــابع الــبــيـان ان
(قـــسم الـــصـــيــانـــة في مـــخــازن
ــانـعـته من الـشـالــچـيـة أبـدى 
ـوادّ العـازلة تغـليف اخملـازن با
لـلـحـرارة والـرطـوبـة لـتـكـلـفـتـها
الـعـالـيـة واقـتـرح تـألـيـف جلـنة
لغرض إيـجاد مخـازن بديلة من
خالل مخاطبـة وزارات التجارة
ـعـادن والـزراعـة والـصـنـاعـة وا
لــلــتــعـاقــد مــعـهــا عــلى مــخـازن
ـواد مــبــرَّدةٍ وصــاحلــةٍ خلــزن ا

الغذائيـة).  »U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية يستقبل بطريرك ساكو
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في نـهـوض الــقـطـاع الــصـنـاعي
ـصانـع وتوفـير االف وتـشغـيل ا
من فـــرص الــــعـــمل لــــلـــشـــبـــاب.
واضـــاف الــبـــيــان ان (الــلـــجــنــة
تطرقت الى االتـفاقية مع مـنظمة
اوبك بــــشــــأن الـــتــــزام الــــعـــراق
بـتـقــلـيل حـصــته من الـصـادرات
الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة في ضـل االزمــــة
االقــتــصــاديـة والــصــحــيــة الـتي
فــرضـتــهــا جــائـحــة كــورونـا من
انـــخـــفــاض فـي اســعـــار الـــنــفط
ــيـة حـيث بـحــثت الـلـجـنـة الـعـا
امــكـانـيـة زيـادة احلـصـة واالخـذ
ـر به الـبـلد بـنـظـر االعـتبـار مـا 
من ازمـة اقـتـصاديـة اسـتـثنـائـية
فــرضـتــهــا اجلــائــحـة فــضال عن
االثــار الـســلـبــيــة الـتي تــركـتــهـا
احلــــرب عــــلى تــــنـــــظــــيم داعش

اإلرهابي).

ة القتل). وفي واسط  اعلنت قوة بجر
امـنـية الـقـبض عـلى مـتهم يـقـوم بـأجراء
حـــواالت مـــالـــيــة بـــعـــمــلـــة مـــزيـــفــة في

احملافظة.
l¹dÝ œ—

وذكر بـيـان امس ان (قوة امـنيـة متـمثـلة
القت القبض بأستخبارات الرد السريع 
ــتـــهــمــ فـي واسط يــقــوم عــلى أحـــد ا
بـأجـراء حــواالت مـالــيـة بـعــمـلـة مــزيـفـة
داخل مـحــله لـبــيع الــهـواتف الــنـقــالـة)
مشيرا الى ان (عملـية إلقاء القبض تمت
بــعــد نــصب كــمــ مــحــكم له وبــاجلــرم
ـشـهود  وضـبط بـحـوزته عـملـة مـزيـفة ا
من فـئـة مـئـة دوالر و عـمـلـة عـراقـيـة فـئة
10و 25 و 50 الـف ديـــنــــار و ســــجالت
مــــؤكــــدا ان (قـــاضي حــــواله واخــــتـــام)
التحقيق قـرر إصدار امر قبض وتوقيف
ـادة 281 بـحــقه). واخــمـدت فـرق وفق ا
ـــدني حــريــقـــا نــشب في احــد الــدفــاع ا

نازل في محافظة كربالء. ا
ــــدني في وقــــالت مــــديــــريــــة الـــدفــــاع ا
ــدني في احملــافــظــة ان (فــرق الـــدفــاع ا
كربـالء اخمـدت حادث حـريق انـدلع بدار
ـركز ـواطنـ في منـطقـة الودي  أحد ا

احملافظة).
ـفـارز في مـركـز بـاب بـغداد مـبـيـنـا ان (ا
تـمـكـنت من الـوصـول إلى مـحل احلـادث
بـوقت قـيــاسي قـصـيـر رغم ضـيق األزقـة
ـنـدلـعـة بـكل مـهـنـيـة وإخــمـاد الـنـيـران ا
ــــيــــز حـــــال دون تــــوســـــعــــهــــا وأداء 
وانتشارها إلى الدور الـسكنية اجملاورة

وبدون اي أضرار بشرية). 
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وازنـة العـامة لـلدولـة نتـيجـة األخطاء سـتمر بـا تـوارث وا يـبدوا أن الـعجـز ا
ـاضـية دة ا لف اإلقـتـصـادي طيـلـة ا ـاسكـة بـا ـتـولدة عن اتـبـاع اإلدارة ا ا
الي والـنقدي كـانت نتـيجتـها واضحـة بشكل لـسياسـة إقتصـادية بـشقيـها ا
ـتلـكـهـا أو يـستـحـصـلـها ـالـيـة الـتي  جـلي هـو سـوء األستـخـدام لـلـموارد ا
ـا جتـاوز مـبـلغ ــا جـعل حـجم الـدين الـداخــلي واخلـارجي  ر الـعـراق  
ـبـلغ مـسـتـمـر بـالـزيادة فـي ضـوء البـحث عـن طوق (132) مـلـيـار دوالر وا
ـكن لـصنـدوق الـنقـد الدولي الـنـجاة السـتعـادة الـتوازن االقـتـصادي  هل 
اضيـة مساعدة دة ا لف اإلقتـصادي طيلـة ا اسكـة با ـتشبثـة به اإلدارة ا ا
الـعراق في استعادة هذا التوازن  كون هدفه االساس كما يزعم منع وقوع
األزمـات في الــبـلـدان اخملـتـلـفــة  عن طـريق الـعـمل عــلى حتـسـ أحـوالـهـا
ــيـا  من أجل حتـقـيق ــتـوازن في جتـارتـهـا عـا الـسـائــدة  بـدعم الـتـوسع ا
اســتـقــرار أسـعــار صــرف عـمــلــتـهــا مــقـابل الــدوالر  وجتــنب الـتــخــفـيض
الـتــنـافــسي لـقــيم هـذه الــعـمالت  كل ذلك بــقـصــد إجـراء تــصـحـيـح مـنـظم
ـدفـوعـات في هـذه البـلـدان  دون أن يـكـون هـناك عبء الخـتالالت مـوازين ا
عـلى محـدودي الدخل  على الـرغم من أن جتارب الـبلـدان اخملتلـفة مع هذا
الـصندوق أثـبت حتمل العبءعلى الـفقراء ومـحدودي الدخل  نـتيجة قـبولها
بـتطبيق سيـاسات الصندوق من أجل رضـاه  وهنا يتسـائل الكثير ومن ثم
ـكن لإلقـتصـاد الـعراقي ـلف اإلقـتصـادي  هل  اسـكـة با يـسـأل اإلدارة ا
ـوازنـة الـعـامـة لـلـدولـة إذا نـفذ ـسـتـمـر با ـتـوارث وا اخلالص من الـعـجـز ا
الـسياسـات واإلجراءات األنكـماشيـة والتقـشفيـة الصارمـة التي يدعـوا اليها
الـية تـمـثلـة بـحزمـة من الـسيـاسـات ا او يـضـعهـا صنـدوق الـنقـد الـدولي وا
والـنقديـة تدعوا الى ضرورة خـفض االنفاق الـعام  وخصوصـا فيمـا يتعلق
بـالـنـفقـات الـتـحـويـلـية الـتي تـتـسم بـالـطـابع االجتـمـاعي ومـنـهـا الـدعوة إلى
خـفض الـدعم احلكـومي ألسـعار الـسـلع التـمـوينـية  والـعـمل علـى تخـفيض
وتـغيير سياسة التوظيف ورفع يد الـدولة عن التعي  والسعي بالعمل على
زيـادة إيـرادات الدولـة عن طريق زيـادة رسـوم اخلدمـات  وزيادة الـضرائب
بـاشرة وخـصـوصا عـلى الـسلع الـضـرورية واخلـدمـات احمللـية  إذا غـيـر ا
اضية هو أسلوب دة ا تمسكة به هذه اإلدارة طيلة ا مـاعلمنا إن األسلوب ا
ــالـيـة الــذي لم ولن يـؤتـي بـثـمــاره اإليـجـابــيـة عـلى االقـتــراض حلل االزمـة ا
اإلقـتــصـاد  بل انـعــكـست آثـاره أيــضـا عـلى ســلـوك هـذه اإلدارة واوجـدت
صـدر التـمـويل الريـعي اآلخر (الـنفط)  مـصدر ريـعي آخـر أصبح مالزمـا 
وأصبحا مصدري التمويل األساس للموازنة العامة للدولة  ومن ثم السبب
ـستـمـر فـيـها  هـذه الـنـتـيجـة عـنـد الـبحث عن ـتـوارث وا األسـاس لـلـعجـز ا
أسـبـابـها  يـظـهـر للـقـاصي والـداني مـدى فـقدان هـذا اإلقـتـصاد لـلـتـخـطيط
اإلقـتـصـادي ومـدى ضعـف االستـراتـيـجـيـات والسـيـاسـات اإلقـتـصـادية في
ـتمـثلة إدارة شـؤونه  واوصلـته إلى اإلعتـماد عـلى احللـول اآلنية اجلـاهزة ا
ـسـتـقـبـلـيـة واالنـيـة أيـضـا عـلى اإلقـتـصاد بـاالقـتـراض مـتـجـاهـلـة تأثـيـراته ا
الـعـراقي  مـستـبـعدة هـذه اإلدارة عن قـصـد أم دون قصـد احلـلـول البـديـلة
ـكن الـلـجـوء إلـيـهـا حلل األزمـة من جـهـة  ومـسـتـبـعـدة هذه األخـرى الـتي 
اإلدارة أيـضــا األفـكـار الـنـاجــعـة الـتي تـنــهض بـاالقـتـصــاد الـعـراقي والـتي
تـخـصصـ من أبـناء الـعـراق اخمللـص يـطـرحهـا أو يتـبـناهـا الـكثـيـر من ا

والـشرفاء الذين لـديهم القدرة واإلرادة الطـموحة إلنقاذ
ـكن إنـقاذه من بـقـايـا إقتـصـادنـا  تعـتـمـد هذه مـا 

النخبة الوطنية سياسات اقتصادية سليمة.

الية  { باحث في الشؤون ا
{ دكتوراه محاسبة

قاسم االعرجي

نيكوس ديندياساحسان عبد اجلبارفاحت يلدزرجب طيب إردوغان

الـــنــفـط اخلــام والـــتــوجه نـــحــو
اقتصـاد حر غير ريـعي وتنشيط
الـقــطــاع اخلـاص وتــقـد كــافـة

التسهيالت امامه). 
‰uKŠ l{Ë

الفتـاً الى ان (االزمة االقتـصادية
احلــالـيــة تــتــطــلب وضع حــلـول
ســريـعـة و خـطط عـمـلـيـة تـراعي
ـكن الـظــرف االســتـثــنــائي وال 
االستمـرار بالوضع احلالي دون
تظافر اجلهود ب السلطات). 
كما بحثت اللجنة خطط الوزارة
اخلـاصـة بــتـطـويـر قــطـاع الـغـاز
واستثماره بالطريقة الصحيحة
دون االعتماد عـلى استيراده من
دول اجلــــوار وعــــلـى ان يــــكـــون
ـــادة الـــغــاز الـــعـــراق مُـــصــدراً 
فـــــــــــــــضـال عــن مـــــــــــــــشــــــــــــــروع
الـبتـروكيـمـاويات الـذي سيـسهم

gO²Hð∫ رجل امن بنقطة تفتيش
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تـسـالـني (الـزمــان) كـيف تـقـضي يـومك وجــزءا  من لـيـلك ? اجـبت .. امـضي
نـهاري وجـزءا من لـيلي بـامـرين االول ان اترك ذاكـرتي تـطوف عـلى االحداث
واالزمـان مـنـذ عـام 1950 مـنـذ كـان عـمـري 16 سـنـة و48 كـان عـمـري 14
أمون وال نعرف انهم سـيطلقون علينا ظاهرات علـى جسر ا سـنة  وخرجنا 
الـرصـاص الننـا كـنـا صـغـارا وقـصـار القـامـة وبـحـكم الـعـمـر لم نـصب بأذى
بـينما اليوم ونـحن نقرا التاريخ عـلى نفس اجلسر قتل جـعفر اخو اجلواهري
وشـاب اخر وهو قيس االلوسي الى جانب الكثـيرين قد قتلوا وفي مظاهرات
ـامـون بـشـارع ـظـاهـرة في ســاحـة جـسـر ا شـارع الـرشـيـد ايـضــا وصـلت ا
الـكفاح وحتـديدا بسـاحة زبـيدة وايضـا قتل الكـثيـرون ومظاهـرة اخرى وقفت
امـام ضـريح االمـام عـبــد الـقـادر الـكـيالني وكـان شــرطـيـا يـقف فـوق شـجـرة
ـبنى وتذكرت وانا ـبنى وبفضـاء صغير تـدخل الشجرة ا الـسدر التي امام ا
اراجع النـني لـم اتـرك كـتب الــتـاريخ وبـ فــتـرة واخـرى اضع امــامي كـتـابـا
اون واحـاول عمل اسقاطـات ومقارنات فـرايت مقارنة ووصـلت لها االم وا
امـون بنـظرته العـامة لكل يـشبهـان عبد الـكر قـاسم وعبد الـسالم عارف وا
امـون بتـسامـحه واالم بـشراسته الـناس واالم بـنظـرته القـوميـة للـعرب وا
وقـوته فـاعـتـبـروه صـراعـا بــ الـعـرب والـعـجم كال فـهـو صـراع بـ مـدرسـة
عـروفة عنـد العربي التي امون ومـدرسة الرد والـثار ا الـتسامح الـتي مثلهـا ا
ـثل االمـ وعبـد الـكر قـاسم كان مـثلـهـا االم وعـبد الـسالم عـارف كان 
امون واتـرك هذا االمـر للمـختـص بـالتاريخ عـسى ان يكـلف اساتذة ـثل ا
اجـستيـر والدكتـورا لدراسة هـذه الفكـرة ويشيرون الـتاريخ طالبا يـدرسون ا
امـون هـما الى انـهـا فكـرة حـسن الـعلـوي وهـو من حـقي فيـهـا وان االمـ وا
عـبد الـكـر قـاسم وعـبد الـسالم عـارف وانـقـسم اجملتـمع عـلـيـهمـا واعـتـبروا
ـامون عـربي يـؤيد الـعربـية ـــــــــامون يـؤيد الـعرب وا االمـ يؤديـد العـجم وا
الى ان تـقوم الساعـة لكن نظـرته انســــــــانـية ونظرتـه مثل ما نسـميهـا وطنية
ـامون يقول فـاالم كان قومي كـعبد الـسالم عارف  فكرة مـرت علي  كان ا
لـوعرف النـاس  حبي لـلعفـو لتـــقــــــربوا الي بـالذنـوب وهذا راي عبـد الكر
قــاسم لــو عــرف الـنــاس حب عــبــد الـكـــــــر قــاسم  لــلـعــفــو لـتــقــربــوا الـيه
بـالذنــــــوب وانـا واحد مـنهم  وانا واحـد منهم ولـكـــــــني لم اتـقرب اليه وانه
عـفـا عـني وكـنـا لـؤمـاء مـعه ومن اين جـاء الـيـنـا هـذا الـلـؤم ال اعـرف  امـا انـا
ــــــــكن ان يعفـو الله عـني ابدا ومهـما تـبت الن عبد الـكر قـــــــاسم  لم ال

ــنع يــسئ لــنــا وكــان والــدي يـخــاف عــلــيــنــا وحــتى 
ـامون هـما عـلــــــيـنا ان نـسـتمع لـلراديـو فـاالم وا
عـبـد الـكــر قـاســـــــم وعـبـد الـسالم عـارف واكـرر
ـامون لوعرف الـناس حبي لـلعفو لـتقربوا الي كالم ا

بالذنوب .  
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{ الــــــــــقـــــــــدس (ا ف ب) وقــــــــــعت
اســـرائــــيل والـــبـــحــــرين امس  في
ـــنـــامـــة اتــــفـــاق إقـــامـــة عالقـــات ا
دبــلــومــاســيــة كــامــلــة كــمــا أعــلن
ــنــامــة مـــســؤول اســرائــيــلـي من ا
األحـد يــأتي بـعــد تـوصــلـهــمـا إلى
اتّـفـاق تـطـبـيـع بـوسـاطـة أمـيـركـيّـة

اضي. الشهر ا
وأقـلـعت صـبـاح األحد من تـل أبيب
طائرة تـقل وفدا إسرائيـليا يترأسه
رئـيس مـجلـس األمن القـومي مـئـير
بن شـبـات مـتوجـهـة إلى الـبـحرين

في رحلة ليوم واحد.
وقــبل إقالع الــطــائــرة قـال رئــيس
الــوفـد اإلســرائــيــلي "نــحن بــصـدد
إجــراء مـحــادثـات من أجل تــرجـمـة
اتـفـاقـيـة السـالم التي  تـوقـيـعـها
في حـــديــقـــة الــبــيـت األبــيض إلى

خطط عملية واتفاقيات ملموسة".
ـــــســــؤول ـــــنــــامـــــة قـــــال ا وفـي ا
اإلسـرائـيــلي لـصـحــافـيّـ إنّ وفـداً
إسـرائــيـلـيّــاً زائـراً ومــسـؤولـ من
البحرين سيوقّعون "بياناً مشتركاً"
إلقـــامــــة "عالقـــات دبـــلــــومـــاســـيـــة
ــــســـؤول أنه كـــامــــلـــة".وأضــــاف ا
جرّد توقيع الـوثيقة خالل احلفل
ــقــرّر مـــســاء األحـــد ســتــتـــمــكّن ا
إســرائـيـل والـبــحــرين من افــتــتـاح

. سفارت
ووقـعت إســرائــيل رســمــيـاً في 15
أيــلــول/ســـبــتـــمــبــر فـي واشــنــطن
بـرعـايـة الـرئـيس األمـريـكـي دونـالد
تـرامب اتفـاقي تـطبـيع مع اإلمارات
والبحرين ما جعل هات الدولت
اخللـيجـيتـ أول طرف عـربي يقدم
عــلى هـذه اخلـطــوة بـعـد األردن في

 1994ومصر في .1979
وانــضم وزيــر اخلــزانــة األمــريــكي

ــســـاعــد ســـتــيـــفن مــنـــوتــشـــ وا
ــــفــــاوضـــات اخلــــاص لــــشــــؤون ا
الدوليـة آفي بيركوويـتز إلى الوفد
اإلســـــرائـــــيـــــلـي في رحـــــلـــــتـه إلى
الــــبــــحــــرين وذلك بــــعــــد هــــبـــوط
توقع طائرتهما في تل أبيب.ومن ا
أن يــوقـع اجلــانــبــ اإلســـرائــيــلي
والـبـحـريـني عـلى مـا بـ سـتة إلى
ثمانية مذكرات تفاهم وفق ما أفاد

بيان حكومي اسرائيلي.
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وبـحـسب شـبـات ســتـركـز الـزيـارة
عــلى "جــمـــلــة من الــقـــضــايــا مــثل
التـمويل واالسـتثـمارات والـتجارة
واالقتـصاد والسـياحة والـطيران
واالتــصـاالت والـثـقـافـة والـعـلـوم
والتكنولوجيا والزراعة وغيرها".
كــذلك ســيــكـون لــلــتــعــاون األمـني
مكانة بارزة في العالقات الثنائية.
وفي وقت سابق هذا الشهر أجرى
وسـاد االسـرائيـلي يوسي رئـيس ا
كــوهــ مـحــادثــات مع مــســؤولـ
أمـني واسـتــخـبـاراتي كــبـيـرين في
وضوعات البحرين حيث ناقش "ا
ــشــتـــرك" وكــذلك ذات االهـــتــمـــام ا
"آفـاق الـتـعـاون بـ الـبلـدين" وفق
مـا أفادت وكـالة األنـباء الـبحـرينـية

الرسمية.
ولي عـهــد الـبـحـرين ورئـيس وزراء
إسرائـيل يبـحثـان التـعاون في أول

اتصال هاتفي معلن
تـحـدة توصي رعـايـاها الـواليـات ا

في البحرين بـ "توخي احلذر"
ورأى الـفـلــسـطـيـنــيـون في اتـفـاقي
اإلمــارات والــبـحــرين مع إســرائـيل
"خــيــانـة" مــســتــنــدين في ذلك إلى
الــتـوافق الــعـربي الــذي ظلّ سـاريـاً
إلـى حـيـنه حـول عـدم الـتـطـبـيع مع

إســرائـــيل قـــبل الــتـــوصل إلى حل
للنزاع اإلسرائيلي-الفلسطيني.

وتــشـتــرك اإلمـارات والـبــحـرين مع
إسـرائــيل في الــعــداء جتــاه إيـران
الــتي تــعــد أيــضًــا الــعــدو الــلــدود

نطقة. لواشنطن في ا
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وتـقـيم الـعـديـد من الـدول الـنـفـطـية
الــعـــربـــيــة بـــتــكـــتم اتـــصــاالت مع
السلطات اإلسرائيلية منذ سنوات
لـكن تطـبيع الـعالقـات يؤمن فـرصا
كثـيرة ال سـيمـا االقتصـادية مـنها

لتلك البلـدان التي حتاول التخلص
مـن عـواقب أزمــة فــيـروس كــورونـا
ـسـتــجـد. ويـشــدد رئـيس الـوزراء ا
االسرائـيلي بـنيـام نتـنيـاهو على
أن دوالً عـربـيــة أخـرى تـريــد إقـامـة
عالقات مع اسرائيل معتبراً أن تلك
الدول باتت تعطي األولوية للفرص

التجارية.
وحثّ وزيــر اخلــارجــيــة األمــريــكي
مـايك بومـبيـو الـسعـودية األسـبوع
اضـي على "تـطبـيع عالقاتـها" مع ا
إســــرائــــيل عـــــلى غــــرار اإلمــــارات

اخلـمـيس عـلى اتـفـاق الـتـطبـيع مع
االمــــارات وســـيـــجــــري تـــصـــويت
مـنفـصل عـلى االتـفاق مع الـبـحرين
فور وضع اللمسات النهائية عليه.
يـأتي ذلك بـعـيــد مـوافـقـة اسـرائـيل
األربـعـاء للـمـرة األولى منـذ تـوقيع
االتفاقـ على بنـاء آالف الوحدات
االسـتـيـطـانـيـة اجلـديـدة في أنـحـاء
متفـرقة من الضفـة الغربيـة احملتلة
وبـعـد ثـمـانـيـة أشـهـر عـلى جتـمـيـد
الـنـشـاط االسـتــيـطـاني في خـطـوة

دانتها القوى األوروبية.

lO∫ جانب من حفل توقيع اتفاقية التطبيع ب اسرائيل واالمارات والبحرين في البيت االبيض uð 

والــبـــحــرين. وســـيـــمــثل اعـــتــراف
الـسـعوديـة بإسـرائـيل نـقطـة حتول
حـــقـــيـــقـــيــــة في الـــشـــرق األوسط.
ومـارست حــكــومـة دونــالــد تـرامب
طوال أشهـر ضغوطا لـتحقيق ذلك
ـملـكة قـالت بوضـوح إنها لن لكن ا
تـتـبع اإلمــارات والـبـحــرين الـلـتـان
خــرقــتــا "اإلجــمــاع الــعــربي" الــذي
يشـرط التطـبيع مع الـدولة العـبرية
بـــتــســـويـــة الــنـــزاع اإلســـرائـــيــلي

الفلسطيني.
ـــان االســـرائـــيـــلي وصـــادق الــبـــر

بغداد
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ح مـات صـديقـي ابو ابـراهـيم بـكورونـا وهـو ليس كـبـيـرا في السن,وال
يعاني من مرض مزمن بـدأت اشعر بانزعـاج من احد خطاب نـسمعهما
في الفـضائـيات يـتكـرران دائمـا.اخلطاب االول يـصدر مـن مختـص في
ثلون وجهة نظر وزارة الوبائيات,والصحة العامة لكن هؤالء اخملتص 
الصحة ألنهم يعـملون اطباء لـديها.ومن الطبيـعي ان يكون احلديث هادئا

ومطمئنا للجميع.
  هـنـاك خـطـاب اخــر يـخـتـلف عن اخلـطــاب االول ألنه يـنـتـقـد اداء وزارة
الصحة,وغالبا ما نسـمع هذا اخلطاب في يوتـيوبات او لقاءات تـلفزيونية
.وفي احلقيـقة ال اريـد التـوقف عنـد اخلطاب الـثاني لـسبب بـسيط هو ان
بعض مالحـظاتي الـتي سـاعرضـها االن تـخص خـطاب من يـتحـدث وهو
ـنـظومـة الصـحـية.وهـذا احلـديث هو مـا يـشعـرني في احلـقيـقة جزء من ا

باالنزعاج دائما.
 اولى مالحـظـاتي تــتـعـلق بـاحلــديث عن نـسب شـفـاء,وال تـتـطـرق لـنـسب
الـوفـيــات الـتي تـصــدر الـعـراق بــهـا الـوطـن الـعـربي مــتـقـدمــا حـتى عـلى
سؤول الى هـذا االمر فان التفـسير الوحيد مصر.واذا ما تطـرق احد ا
ـتــوفــ يــعــانــون من امـراض الرتــفـاع اعــداد الــوفــيــات يـكــمن فـي ان ا
مزمنـة.انا اتـساءل هل هذه حـجة مـقنعـة.انا اعـرف اشخاصـا توفوا دون
ئـات من ـا يـكـون هـنـاك ا ان يـكـونوا مـصـابـ بـايـة امـراض مـزمـنـة.ور
سيقولون ما اقـول لو سئلوا عـمن يعرفون من اصدقـاء توفوا بسبب هذا

الفيروس.
  مالحظـة ثانـيـة وهي ان احلديث عن ان الـنظـام الـصحي في الـعراق لم
يتـعرض النـهـيار فـأنا اول الـداعـ ان يظل صـامدا.لـكن كـيف نفـهم هذا
رضى الـذين يراجعـون العيادات االمر مقـارنة باعـداد الوفيات,واعداد ا
اخلاصة,ويتحملون نفقات العالج الباهظة.لذا فان احلديث عن زيادة في
السعة السريـرية ال يعني بالضـرورة تقد خدمة افضل,وال يعني ايضا
ـتـابـعـة.ان مـرضى كـورونـا لـيـسـوا ـصـابـ بـالــعالج وا شـمـول جـمـيع ا
بـعــيـدين عــنـا كــاالشـهــر االولى من اجلـائــحـة حــ كـنــا نـســمع بـهم وال
نراهم.انهم شهود االن ويروون لنا كيف اصيبوا,وكيف تداووا,ومن مات
مـنهم اخـذ مـعه سـره الى الـقـبـر.اكـثـر من اسـتـمعـت اليـهم لم يـذهب الى
ستشـفى بل الى العيادات اخلـاصة.كثـيرون منهم تـماثلوا لـلشفاء دون ا
.بـعـضـهم مـات عــنـدئـذ ادرج مـوته بـكـورونـا في ان يـسـجـلـوا كـمـصــابـ
شهـادة وفـاته.هـذا هـو ما يـنـبـغي ان نـتـحدث عـنه.ال ان نـذهب بـعـيدا في

رّة ابدا. حديث قد ال يقربنا من احلقيقة ا
مالحظة ثالثة,نحن جميعا نعرف الواقع الصحي في العراق قبل كورونا
كن تـسـجيل ـكن االشارة الـيه االن هـو كـيف  فكـيف به بـعـدها?. ومـا 
نـطقة ـتابعـة ا حاالت وفاة في الـبيـوت ثم ال تخـرج فرق 

التي تعرضت الصابات ووفيات.?
ـنتـمـ للـمـؤسـسة الـطـبيـة قـد يبـتـعد عن  خطـاب ا
حدود احلقـيقـة بعد اشـهر قاسـية من صـراعنا مع

جائحة خطيرة.
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ـا لـبـضع سـنـ اخـرى كـانـتـا أمـريـكـا وايـران هـما ور لـسـنـ طـويـلـة 
الدولتان األشد تأثيراً في الـسياسة العراقية. وهـذا التأثير إتخذ أشكاالً
ـدى اإلنـكـشــاف الـسـيـاسي مـتـعــددة لـكـنه كـان مــحـكـومـاً بــأسـتـمــرار 
واالقتـصـادي وحـتى االجتـمـاعي الـداخلي. إن الـتـقـييم الـواقـعي لـلوضع
الـســيـاسي الــعـراقي يــؤكـد ان هــذا االنـكـشــاف الـســيـاسي ســيـســتـمـر
لـعـوامل مـوضـوعـيــة كـثـيـرة. أمـا اإلنـكـشـاف ـقـبـلــة لـلـسـنـوات الـقــلـيـلـة ا
ـدة الــقـادمـة وألســبـاب واضـحـة األقـتـصــادي فـسـيــزداد كـثـيــراً خالل ا
ـوضـوعي لـقـوة ورغـبـة الالعـبـ لـلـعـيـان. من جـانب آخـر فـأن الـتـقـيـيم ا
يـعـطي الـرئـيـسـ (امـريـكــا وايـران) في الـتـأثـيـر بـالـســيـاسـة الـعـراقـيـة 
مؤشرات قوية على إحتمال تـصاعد دور العب جديد هو أوربا في مقابل
تــقــلص (نــســبـي ولــيس كــلي)لــلــدوريـن األمــيــركي واأليــراني. فــظــروف
وايـران فـضالً عـن ظـروف الـسـيـاسـة الـسـيـاسـة الــداخـلـيـة في امــيـركـا 

ا كان. الداخلية في العراق ستجعل التأثير االميركي وااليراني أقل 
ـنطقـة العربـية كـساحة خـلفيـة تؤثر قابل فـأن ادراك اوربا ألهـمية ا في ا
وادراكها لـتقلص التأثير االمـريكي الذي يقابله على امنها بشـكل مباشر
وتركيا يـجبر اوربا على االهتمام بشكل روسيا صعود في ادوار الص
ـا يجـري في منطـقتـنا(وفي العـراق خصـوصاً) وتداعـياته االمـنية اكبر 
نـظومة االوربـية وتزايد عليـها. من جانب آخـر فأن خروج بـريطانـيا من ا
ـانـيا سـيـجـعل اوربا ارشق واكـثـر قـدرة على التـفـاهـمات بـ فـرنسـا وا
انيـا مؤهلة اكـثر من غيرها التأثير في الـسياسة اخلـارجية. وهنـا تبدو ا

لقيادة هذا االجتاه التأثيري اخلارجي.
انيا ستـكون من ب اكثر بلدان ؤشرات االقتصادية تـؤكد ان ا ان كل ا
العالم قـدرةً على لعب دور خـارجي بعد اخلـروج من محنـة كورونا. لذلك

ستكون هي القاطرة التي تسحب اوربا غيرها.
انـيا ثم ان تعـميـق العالقـة مع اوربـا (وعلى رأسـهـا ا
فرنـسـا)بـات ضـرورة قصـوى لـلـسـياسـة اخلـارجـية

للعراق. 
{ عن مجموعة واتساب
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اليـخـتـلف إثـنـان على ان الـعـام احلـالي  هـو من اشـد االعـوام قـساوة
وهـو شـهـد ومـازال فـواجع تـتـصـدرهـا الـوفـيـات الـتي حـصدت ارواح
احبـة لنـا واصدقـاء وشخصـيات قـريبة ومـعروفـة وجنوم في الـرياضة
والفن واجملتمع وتـلك هي ارادة الله سبحانه وتـعالى  القلق واخلوف
بدا يتـملكنـا ح نتـصفح مواقع التـواصل االجتمـاعي صباح كل يوم
وعـزف الكـثيـرون من عـدم تصـفح مواقع الـتـواصل االجتـماعي خـوفا
ـفـاجآت الـغـير سـارة الـتي تعـلـمنـا ان فالن الـفالني غـادرنا الى من ا
جوار ربه بعد اصابتـه باجلائحة او مرض عضـال ومفاجئ ليضاعف
حـزنـنـا وبـكل تـاكيـد ومن حـقـهم راح الـغـالبـيـة من اصـدقـاء الـتواصل
االجـتـمـاعي بـنـشر تـلك االخـبـار اي اخـبـار الـوفيـات وراحـو يـنـشرون
ويــواسـون ويــتـرحـمــون عـلى كل من يــرحل الى الـعــالم االخـر وصـار
صـفـحـات الـتواصل االجـتـمـاعي تـنـقل وتواسـي الراحـلـ مـعـبرة عن
فارقات التي احزنتنا هي عندما يكتب صديق حزنهم العميق  ومن ا
ما مواساته لرحيل احـد اقرباء جاره السابع بـالتالي بدات منشورات
تـابعي التـواصل االجتماعي  الوفيـات تقلق وتـضفي احلزن العـميق 
يـقينـا انهـا ارادة الله سـبحـانه وتعـالى والاعتـراض علـى امره بالـتالي
سجل لـنا الـعام احلـالي رقمـا قيـاسيـا بقسـاوته واحداثه الـتي ارهقت
واتـعبـت البـشريـة في جـميع ارجـاء الـكرة االرضـيـة  فجـائـحة كـورونا
ـواطـن والـسـياسـي ـتصـدر ومـازال احاديث ا الـوباء الـلـع كـان ا
الى جانب ماخلفت اجلائحة من اضرار اقتصادية وسياسية وصحية
الـية الكبـيرة التي عـصفت بغـالبية دول واهمـها اخلسائـر البشـرية وا
ـعاناة التي تركتها العالم بسبب انخفـاض اسعار النفط وغيرها من ا
اجلائحة  وهنا البد ان نتضرع الى الباري عزوجل
ان يــزيل هـذه الـغـمــة عن الـبـشـريـة ويــنـجـيـنـا من
الـوبـاء والــبالء وان يـلــطف بــحـالـنــا انه الـلــطـيف

اخلبير .
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{ واشـــــنــــطن  –ا  ف ب:  يــــهــــدد
ـزيـفـة جـهود ـعـلـومـات ا انتـشـار ا
مــســؤولـي الــصــحــة في الــواليــات
ـتحـدة حلض الـسـكان عـلى تـلقي ا
ـضاد لإلنـفونـزا لـتخـفيف الـلقـاح ا
الـــــضــــــغـط خالل الــــــشــــــتــــــاء عن
نـشغـلة أسـاسا في ـستـشفـيـات ا ا

مكافحة كوفيد-.19
وتــنـتــشــر عــلى وســائل الــتـواصل
االجــتــمــاعي مــعــلـومــات مــضــلــلـة
خـصـوصـا تـلك الـتي تـشـيـر إلى أن
تلقي لقاح اإلنفلونزا يزيد من خطر
ـسـتـجـد أو قد اإلصـابـة بـكـورونـا ا
يـؤدي إلى ظـهـور نـتـيجـة إيـجـابـية

بفحص كوفيد-.19
ويشير ادعاء مضلل  تداوله على
فيسبـوك وإنستغـرام أن تلقي لقاح
اإلنـفـلـونـزا يـزيـد احـتـمـال اإلصـابة
ـئة. بـكـوفـيد- 19بـنـسـبة  36في ا
ويشـير آخر انـتشـر على إنسـتغرام
إلى أن لقاح اإلنفلونزا الذي تنتجه
شركة "سـانوفي" ويسـمى "فلوزون"
ـيت أكـثر بـ 2,4مرة مـن كوفـيد-

19.
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وتـوصـلت دراسـة أجـرتـهـا جـامـعـة
مــيـشـيـغــان إلى أن ولي أمـر من كل
ثالثة قرر التخـلي عن إعطاء أبنائه
لـقـاح اإلنـفـلـونـزا هـذا الـعـام حـيث
أرجع آبـــاء وأمــهـــات الــســـبب إلى
ـا فـيـهـا تـلك مـعـلـومـات مـضــلـلـة 

التي تشير إلى أنه غير فعال.
وقــالت األخـــصـــائــيـــة لــدى مـــركــز
ميـشيـغان الـطبي لألبـحاث وتـقييم
صــحـة األطـفــال سـاره كالرك الـتي
أشـــرفت عـــلـى الـــدراســـة إن "لــدى
مـقدمي الـرعايـة األوليـة دورا مهـما
حـقــا عـلــيـهم الــقـيــام به في مـوسم

اإلنفلونزا احلالي".
وأضــافت "عـلــيــهم إيــصـال رســالـة
واضحة وقـوية لآلباء بـشأن أهمية

لقاح اإلنفلونزا".
لـــكن مـع ارتــفـــاع عـــدد اإلصـــابــات
اليومية بكوفيد- 19إلى مستويات
قـيـاسـيـة في عدة واليـات أمـيـركـية
ـضلـلـة حـاجزا ـعلـومـات ا تـشـكل ا

في طريق تطعيم السكان.
وأفـادت جـانـ غـايـدري االسـتـاذة
ـســاعـدة في جـامــعـة فـيـرجــيـنـيـا ا
كـومـونويـلث الـتي تـدرس الـرسائل
ـنــتـشـرة عــلى وسـائل الـصــحـيــة ا

الـتــواصل االجــتـمــاعي أن "هــنـاك
ــضـلــلـة ــعـلــومـات ا الــكـثــيـر من ا
رتبطة بكوفيـد وأعتقد أنها تمتد ا

كذلك" إلى اإلنفلونزا.
ــعـلــومـات وتــتـفق الــبــاحـثــة في ا
ــضـلــلــة وطـالــبـة الــدكــتـوراه في ا
جــامــعـة جــونـز هــوبـكــنـز أمــيـلــيـا
جـيمـيسـون مع هذه الـرؤيا وتـقول
"بات اإلنفلـونزا جزءا من الروايات
التي نـشهـدها عـن فيـروس كورونا

ستجد". ا
ـتــحـدة وتــفـيــد مـراكــز الـواليــات ا
لـلـسيـطـرة عـلى األمراض أن 49,2

ئة فقط من النـاس تلقوا لقاح في ا
اإلنفلونزا في موسم .2018-19
ـضــلـلـة ـعــلـومــات ا وفـضال عـن ا
تسببت اإلجراءات الرامية الحتواء
تفشي كوفيد- 19بخفض الزيارات
الوقائيـة الشخصـية إلى العيادات
والـــتي يــتــلــقـى كــثــيــرون خاللــهــا
الـلـقـاح. كـمـا تـوقـفت جـرعـات لـقاح
اإلنـفـلـونـزا الـتي عـادة مـا تـوفـرهـا
دارس. جهات العمل والكنائس وا
وبقي مالي األميركي دون تأم
صـحي إثـر ارتـفـاع عــدد الـعـاطـلـ
عن الــــعــــمل جــــرّاء الــــتـــداعــــيـــات

االقـتـصـاديـة لــلـوبـاء مـا يـعـني أن
الواليـات ستضـطر لـتحمّل تـكاليف

رضى. اللقاحات عن مزيد من ا
وبــيــنــمـا بــإمــكــان فــعــالــيــة لــقـاح
اإلنــفــلــونــزا أن تـتــبــدّل بــنــاء عـلى
مـسـألـة إن كـانت ساللـة اإلنـفـلـونزا
ــنـتــشــرة تـتــطــابق مع تــلك الـتي ا
يــحــمــلــهــا الـــلــقــاح قــالت مــراكــز
الـــســيـــطــرة عـــلى األمـــراض إنــهــا

جتنّب مالي اإلصابات كل عام.
ية األمـيركية لطب وتوصي األكاد
األطـفــال بـتـطــعـيم جـمــيع األطـفـال
الذين تتجاوز أعمارهم ستة أشهر.
وأفـــادت اخلــبـــيـــرة فـي لـــقـــاحــات
اإلنـفـلـونـزا لـدى مـركـز "كـولـومـبـيـا
الــبـــريــطــانــيـــة" لــلــســـيــطــرة عــلى
األمراض دانـوتا سـكورونـسكي "لم
نـر أي رابط في أوسـاط األطـفال أو
البـالغ بـ تلقي لـقاح اإلنفـلونزا
و(زيــادة) خــطــر فــيــروس كــورونــا
ـســتـجــد".وبـيـنــمـا تــتـرك وسـائل ا
الــتـواصل االجــتـمــاعي اإلمــكـانــيـة
ـضـللـة فيـها ـعلـومات ا النـتشـار ا
إال أنــهـــا تــتــحــرّك فـي الــوقت ذاته
ـكن الـوثـوق بـها لـنـشـر إرشادات 

بشأن اللقاحات.
وأعـلن فـيـسـبـوك هـذا األسـبوع أنه
ــسـتــخـدمـ في سـيــبـدأ تــوجـيه ا
ـتـحــدة إلى مـعــلـومـات الـواليــات ا
بشأن األماكن التي سـيتعيّن عليهم
التوجه إليها للحصول على تطعيم
مـن اإلنــفــلـــونــزا وتــعـــهّــد بــرفض
اإلعالنــات الـــتي حتض عـــلى عــدم

تلقي اللقاحات.
وقــبل الـوبـاء وضع كـل من تـويـتـر
وبــنـــتــيــريــست ســيــاســات إلعــادة
تـوجـيـه عمـلـيـات الـبـحث الـتي تـتم
باسـتخدام كـلمات مـفتاحـية معـينة

تـتـعـلق بـالــلـقـاحـات إلى مـنـظـمـات
الصحة العامة.

ـعلـومات لـكن آدم دان مديـر نـظم ا
رتـبطة بالـطب احليـوي والصحة ا
الـرقمـيـة في جامـعـة سيـدني أشار

إلى أن ذلك غير كاف.
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وقـــــــال إن األســــــالـــــــيب الـــــــتي 
تـــطــويـــرهــا لـــتــشـــجــيع انـــخــراط
ستـخدم عـلى وسائل التواصل ا
ــكن أن تــســتــخـدم االجــتــمــاعي "
بطـريقـة أكثـر حكـمة إلرشـاد الناس
ــصــداقــيــة ــعــلــومــات ذات ا إلى ا

بنية على األدلة". وا
كـــمــــا طـــالب بـــإنــــشـــاء مـــزيـــد من
دافـعة عـن اللـقاحات "اجملـتمـعات ا
ــتــوائــمــة مع تــنــوع الــصــادقــة وا

وجهات النظر حول العالم".
ـسـاعـدة في كـلـيـة وأمـا االسـتـاذة ا
بـرديــو لـلـتــمـريض لــبي رتـشـاردز
فــقـــالت إن احلــصــول "عـــلى لــقــاح
اإلنـفـلــونـزا أهم من أي وقت مـضى
هــذا الـعــام" مـحــذرة من أن حـاالت
اإلصـــابــــة األشـــد بــــكـــوفــــيـــد-19
ـعدات واإلنـفـلونـزا تـتـطلب نـفس ا

. صاب إلنقاذ حياة ا
وشــــددت عـــلـى أن "تــــلـــقـي لــــقـــاح
اإلنـفلـونزا لن يـوفر حـمايـة صحـية
شـخــصـيـة فــحـسب بل سـيــسـاعـد
كــذلك في تــخــفــيف عبء األمــراض
التنفـسية على مـنظومتنـا الصحية

ضغوطة أساسا". ا
وشجّعت رتشاردز الناس على أخذ
علومات. وقتهم للتأكد من صحة ا
وقالت "هـناك الـعديـد من األسـاطير
ـرتـبــطـة بـلـقـاح اإلنــفـلـونـزا الـتي ا
كن دحضـها بوضوح عـبر القليل

من القراءة".
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{  سان إستـيبان سـاسروفيراس-
(أ. ف. ب) كــان ظالم الـلــيل ال يـزال
حـالـكاً عـندمـا دهـمت الشـرطـة بيـتاً
صـــــغــــيـــــراً فـي إحــــدى ضـــــواحي
بــرشـلــونـة. في الــطـبــقـة الـســفـلى
وحتـت ضـوء أصـفـر شــديـد تـنـمـو
ـئــات من نـبـاتـات الـقـنب في هـذه ا
ــزرعــة" غــيــر الــقــانــونــيــة الــتي "ا

ينتشر الكثير مثلها في إسبانيا.
شـكّـلت إسـبـانـيا مـدى عـقـود بـوابة

حشيشة شمال أفريقيا إلى أوروبا
إالّ أنـــهـــا أصـــبـــحت الـــيـــوم دولـــة
ـنـظـمـات مـنـتـجـة لـلــقـنب جتـذب ا

اإلجرامية من كل أنحاء أوروبا.
فـــقــد زادت مــضــبــوطــات نــبــاتــات
ــاريـجــوانـا في إســبـانــيـا أربــعـة ا
أضـــــعـــــاف بـــــ عـــــامي  2014و
 ?2018وفــقًــا لــوزارة الــداخــلــيـة
ـضبـوطات داخل وهي تمـثّل ثلث ا
االحتـــاد األوروبي بــــحـــسب آخـــر

تقريـر أوروبي عن اخملدرات  نُشر
عام  .2019وأصـبـحت كـاتـالـونـيـا
الـواقعـة في شمـال شرق إسـبانـيا
عـلى احلــدود مع فـرنــسـا "مــزرعـة
(الــــقـــنـب) في أوروبــــا" عــــلـى مـــا
وصـــفـــهـــا رامـــون شـــاكـــون أحــد
مـــســـؤولي قـــسـم الـــتـــحـــقـــيـــقــات
اجلـــنــائـــيــة في شـــرطــة مـــنــطـــقــة
كـاتـالـونـيــا. وذكّـر شـاكـون بـأن كل
شيء بدأ قبل عشـر سنوات عندما

ـنظـمـات التي تـتـولى على أدركت ا
الـساحـل اإلسبـاني لـلبـحـر األبيض
تـوسط توزيع احلـشيـشة الواردة ا
من الـــضـــفـــة اإلفـــريـــقـــيـــة "أنـــهـــا

اريجوانا". ستكسب أكثر من ا
ويُعـتبر استـهالك القنـب األكبر ب
ـواد اخملـدّرة في أوروبـا إذ يـبـلغ ا
عدد مستهلكيه  25مليوناً ووصل
حـــــجم جتــــارتـه إلى نــــحــــو 11,6
مــلــيـــارات يــورو عــام 2019وفــقــاً

لتقديرات منظمة "يوروبول".
نفذّت الشرطة خالل األسبوع األول
من شــهـــر تــشــرين األول/أكــتــوبــر
اجلاري ثالث عـملـيات ضـد اإلنتاج
غير القانوني للقنب في كاتالونيا.
ورافقت وكـالة فـرانس برس واحدة
من هــــذه الــــعـــمــــلــــيـــات فـي ســـان
إستـيبان ساسـروفيراس عـلى بعد
 25كـيـلـومـتـراً من بـرشـلـونـة وقـد
تـمـكـنت الـشـرطـة خاللهـا من وضع
يـدهــا عـلى  1500نــبـتــة وأوقـفت

أربعة أشخاص.
بـــصــمـت تــقـــدّم رجــال الـــشــرطــة
بـبـنـادقـهم الــهـجـومـيـة وسـتـراتـهم
الــواقـــيــة من الـــرصــاص بــاجتــاه
مـجـمـوعة مـنـازل صـغيـرة مـعـزولة
ـزرعة" غـير اسـتعـداداً لدَهم هـذه "ا

القانونية.
ـافـيـا هـذه وتـسـتــأجـر عـصـابــات ا
ــــنـــازل وهي في الــــغـــالب غـــيـــر ا
ــالــيــة عـام مــأهــولــة مــنـذ األزمــة ا
 2008 وتقـيم فيهـا مزارع قـد يبلغ
إنتاج الواحدة منها أربعة أضعاف

مــا تـنــتــجه أيّ مـزرعــة في الــهـواء
الـــطـــلق. في الـــطـــبـــقـــة الـــســفـــلى
الــضـخــمــة تــنـتــشــر حتت أضـواء
كاشفة صفراء قوية مئات الشتالت
التي يـصل ارتفـاعهـا إلى نحـو متر
واحــد ورغم وجـــود مــراوح ثــمــة
نسبـة عالية من الـرطوبة في اجلوّ
كــمـــا في غــابـــة تــنـــضح بـــرائــحــة
احلــشـــيـــشـــة. مع أربـــعـــة مـــواسم
حصاد سنـوياً كان التـجّار يأملون
في بيع إنـتاجـهم بسعـر يراوح ب
 200ألف و 400ألـف يـــــــــورو في
السوق األوروبية بحسب الشرطة.
ويـبــلغ سـعــر غـرام احلــشـيــشـة في
إسـبـانـيـا خـمـسـة يـوروهـات لـكـنه
ـــعـــدّل ثالثـــة يـــزيــــد في أوروبـــا 
أضــعــاف أو حـتى ســتــة في بـعض

الدول االسكندينافية.
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وجتـــذب هـــذه األربـــاح الـــكـــبـــيــرة
ــنــظّـمــة األجــنـبــيـة "اجملــمــوعـات ا
ـتعـددة اجلنـسيـة التي تـقيم في وا
إسبانـيا مراكز إنتـاج كبيرة لـتلبية
الـطلـب في بلـدانـها" عـلى مـا شرح
الـنـاطق بـاسم "يـوروبـول" يان أوب

ج أورث.
وأوضح رامــون شــاكــون أن أكالف
ـنــخـفـضــة في إسـبــانـيـا اإلنـتــاج ا
ناطق الرماديـة" في تشريعاتها و"ا
تـــغــري مـــجـــمــوعـــات إنــكـــلــيـــزيــة
وسـويـســريـة وصـربـيــة وبـولـنـديـة
وفـرنـسـيـة وتـشـجـعـهـا عـلى إقـامـة

"مزارع" في إسبانيا.

وحتـظـر إسـبـانـيـا اإلجتـار بـالـقـنب
واستهالكه الـعام في إسبـانيا لكنّ
إنـــتــاجه لـالســتـــهالك الــشـــخــصي
مـسـمـوح. وقـد أتـاح هـذا الـتـشـريع
إنـشـاء جـمـعـيـات لـلـمـسـتـهـلـكـ ال
صــفـة قـانــونـيــة لـهــا تـنـتـج الـقـنب

ألعضائها.
وقـــد نــتج عـن ذلك في رأي رامــون
شـاكـون تَـحَوُّل الـقـنب أمـراً عـادياً
والــتــقــلــيل مـن أهــمــيــة امــتـدادات
جتــارة اخملـــدرات الــتي تـــصل إلى
"كل طبقات اجملتمع" وتعتمد حتى
أســــالــــيـب فـــســــاد مـع الــــشــــرطـــة

. والسياسي
وتَــرافَق االزدهـار الـواسـع لإلنـتـاج
غـيـر الـقـانـوني مـع اشـتـبـاكـات ب
العصابات وتهريب أسلحة واجتار
ــهـاجــرين بــالــبــشــر في صــفــوف ا
الــــذيـن يــــتـــعــــرضــــون لــــنــــوع من

زارع. العبودية في بعض ا
وفي هـذا اإلطــار  مـثالً تـسـجـيل
ثالث جـرائم قـتل مرتـبـطة بـتـهريب
ـــــاضـي في الـــــقـــــنب الـــــشـــــهـــــر ا

كاتالونيا.
وقـال رامون تـشاكـون الذي يـخشى
ــسـتـقـبل إن أن يــزداد الـعـنف في ا
هــذا الـوضع "بـدأ يـصـبح مـألـوفـاً".
ال من والحظ أن "اجلميع يـكسب ا
دون منافسة كبيرة ب العصابات"
في الوقت الراهن لكنّه حذّر من أن
"األمــر ســـيـــنـــتـــهي إلى مـــزيـــد من
الــتـــوتــرات بـــيــنـــهــا وســيـــصــبح
الصراع على األرض أكثر تعقيدًا".  gO²Hð∫ رجل امن اسباني يفتش مزرعة قنب



أعـتـقـد ان حـلم االجـيـال الـتي ولـدت في عـقـود الـسـتـيـنـات والـسـبـعيـنـات وحـتى
ألسـباب موضـوعيـة وذاتيـة رافقت حـياتهم غيـر أنه لم ينـدحر الثمـانيـنات تـراجع
احلـصـار وسيـاسـة قـائـمـة عـلى تـفـتيت الـقـمع  احلـروب  الـغـارقـة بالـصـراعـات 
ـادية وانـتهاءاً وغيـاب حاجـات االنسان االسـاسيـة بدءاً من احلـاجات ا الشـعب 
واصبح ـواطن الـعـراقي يـكابـد لـتـحـقيـقـهـا  بـالـذاتيـة . تـلك احلـاجـات التي ظل ا

يجري في أحاي كثيرة خلف سراب ما برح قائماً .
فقد تعددت ظل يراوده حتى اتخذه ذريـعة للهروب  ليس في سـبيل سوى احللم 
واقف الـتي سار فيـها الـناس للـوصول لـواقع جتاوزته الـشعوب من احملطـات وا
فـيما نزال نراوح ضمن دائرة احلاجات أجل االستـقرار والتقدم وحتقيق الذات 
نافع احلـزبية والـطائفـية والقـومية ـفقودة جـراء سياسـات تغلب عـليهـا ا ادية ا ا

بعيدة عن االهداف الوطنية .
يُعد هو اخلطوة االولى لكل غير أن احلـلم وهو بداية التفكـير والتطلع نحو الـغد 
بـادراك وحتــلـيل الـتــجـارب  الـتي انـسـان ضــمن مـجـتــمع يـسـعى الـى االرتـقـاء 

عاناة والصراعات التي افضت الى الركود . ثقل با اضي ا ينطوي عليها ا
رء بغير سياسات رشيـدة تعتمد اخلطط والبرامج العلمية تلك ثوابت ال يـطالها ا
مــعــاجلـة بــهــدف رفع مــعــدل مـســتــوى احلــيــاة  في ادارة الــدولــة او اجملــتــمع 
شـاركة اجلـماهيـرية في صـياغة واتـخاذ الـقرارات التي ا السـلوكيـات اخلاطـئة 
تاحة من خالل الوسائل ا ناقشة العلنية بـ اجلمهور والسلطة تتم بالـتفاعل وا
ال ســيــمــا مع فــضــاء مــزدحم بــتــرددات لــدى قــطــاعــات واســعــة من اجملــتــمـع 
وكل منـصات التـواصل االجتماعي الفـضائيات مـختلفـة االجتاهات واخلـطابات 
كن حلـارس البـوابة الـسيـطرة عـليهـا وكبح اآلراء التي غـدت أداة اتصـاليـة ال 

التي حتملها مثلما كان سابقاً .
بأيـدولوجـيات كن حـصرهـا إن االحالم التي يـحمـلهـا غالـبيـة أفـراد الشـعب ال 
ـنـتمـ لـهـذا احلـزب أو تلـك الفـئـة الـتي تـبوأت مـعيـنـة تـؤمن بـهـا مجـمـوعـة من ا
تـصـلـبة وحتـكـمت بـالقـرارات . إذ أن واجب تـلك الـنـخب السـيـاسـيـة ا الـسـلطـة 
الـتفـاعل مع تـطلـعات اجلـمـهور وتـهـيئـة اخلطط بـأفكـارهـا ازاء التـغيـيـر السـريع 
لــتــحـويـل االحالم الى اقع يــحــقق الــعــدالــة االجـتــمــاعــيــة الـتـي غـدت هــدف كل

الشعوب.
ا بكل ـا بكل فـقط وا ولكـنه ال يرتـبط بهم فقط وا وألن احللم يـقترن بـالشـباب 
فـعم باألحالم فـقد أخـذ احلراك الـشبـابي ا الـفئـات العـمريـة بدرجـاتهـا متـبايـنة 
ـتغيرات واالفادة من ا اجلامـحة ينطـلق لتغيـير صورة احلـياة وحتس جـودتها 
السيـاسيـة وفضـاءات حريـة التـعبـير عن الـرأي  التي مـنحـتهـا وسائل الـتواصل
واالنــتـرنت . الـتي يـســتـخـدمـهـا حـالـيــاً في الـعـراق أكـثـر مـن عـــــشـرين مـلـيـون

مواطن.
لـــذلك فــأن هــذا اجلــيل يــخــتـــلف عن تــلك االجــيــال الـــتي قــزمت الــدكــتــاتــوريــة
واالستـبداد أحالمها ولكنها بغية حتـقيق جزء من أحالمها أصبحت تشكل قوى
اجـتمـاعيـة كبـيرة داعـمة لـتظـاهرات مـدينـية تـلتـقي مع أفكـار تلك االجـيال بـشأن
حتى أنهم رفعوا شعار (أريد وطن) اختصاراً لكل تلك االحالم مستقبل وطنهم 
الـتي حــددهـا بـعض الـبـاحــثـ (بـالـذاتـيـة واالســريـة واحملـلـيـة والـقــومـيـة) لـبـنـاء

ستقبل. ا
أن الـعراق يـشهد زيـادة سكـانية فقد نـشرت مـنظـمة أطبـاء بال حدود الـفرنسـية 
عدالت العالية في زيادة السكان في وهي من ب ا عدل مليون شخص سنوياً

العالم .
ـركزية السي أي الدوليـة لوكالـة اخملابرات ا فاكت بـوك  واستـناداً إلحصـائيات 

ئة من سكان العراق االن هم دون 14 عاماً . فأن 40 با أي 
أي أن نـسبـة الـفئـة العـمـرية لـلـشبـاب التـي ترافـقهـا االحالم تـشكل الـغـالبـية من

وهـذه االحـالم الـتي انــطــلـقـت مع حتـطــيم قــيـود الـســكــان 
احلــريـــة وبــزوغ الـــوعي الــوطـــني ال تــلـــجم بــاخملـــاتــلــة
اذن البد من وسلـوكيات قـمعت حلم االجـيال السـابقة 
االسـتــجــابــة وتـغــيــيـر ــشــاركــة  ا احلـوار  الــتــفــاعل 
الـسـيـاقـات الـسـائـدة إزاء كل االجـيـال الـتي يـتـقـدمـهـا
لترميم وطن تصدع من ـقراطي  جيل يـحلم بالغد الد

فرط الوالءات الفرعية واخلارجية .
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والـصـفـر في الـعربـيـة عـنـد اخلوارزمي
ــ الـعــدد فـقط وال رقـم يـوضع عــلى 
قــيــمــة له عــلـى يـســاره. وبــعــد الــفــتح
اإلسـالمي لألنــدلس وصل الــصــفـر إلى
أوروبـــــا; وهـــــو األمــــر الـــــذي أدى إلى
ـترجـمة انـتـشار مـؤلـفات اخلـوارزمي ا

في إجنلترا.
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اســـتـــخــدم الـــعــرب (حـــســـاب اجلــمل)
بـوضع رقم لكل حـرف من حروف الـلغة

العربية بدال من االرقام
وقـد عرفت شخصيا حساب اجلمل منذ
الــصـغـر فــقـد عــلـمـني ذلـك عـمي حـسن
رحـــمه الـــله وهـــو حــســـاب اســتـــخــدم
األبــجـديـة الـعـربـيــة حـتى حـرف الـغـ
كـلــمن سـعـفص (أبــجـد هـوز حــطي 
قـــرشـت ثـــخـــذ ضـــظـغ) واســـتـــخـــدمه
ــســلـمــون في تــثـبــيت الــتــاريخ. لـكل ا
حـرف مـدلـول رقـمي يـبـدأ بـالرقم  1الى
10 ثـم عـشـرات الى 100 ثـم مـئـات الى

الرقم 1000.
ا كتبه وبهذه الطريقة عرفت ميالدي 
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ــديــنــة فـاس في جــامــعــة الــقـرويــ 
ـــغــربــيــة وإلـــيه يــرجع الـــفــضل في ا
عارف الـعربيـة مثل احلساب إدخـال ا

الرياضيات والفلك إلى أوروبا.
وقــد تــعــرف الــبـابــا من خـالل دراسـته
عـلى االرقـام الـعـربيـة ومن ثم أدخـلـها
إلـى أوروبا فـمن أجل ذلك يـطـلق عـليه
أحــيــانــاً بـابــا األرقــام وكــانت أوروبـا
حـــــيـــــنــــــهـــــا تـــــســـــتــــــعـــــمل األرقـــــام
الـرومـانـيـة/الالتـيـنـيـة الـتي ال تـسـاعد
على إجناز أبسط العمليات احلسابية.
فـكـانت األرقـام العـربـيـة بديـالً منـاسـباً
وسـهالً. كـما كـان سبب انـتشـار األرقام
الـعربيـة في أوروبا هو جمـال وبساطة
شـــكـل الـــرمـــوز الــــعـــربـــيـــة ووضـــوح

واجهتها.
×× الدول العربية تخلت عن ارقامنا

بــعض الــدول الـعــربــيـة تــبــنَّت األرقـام
وأخـــرى تـــخــلـت عــنـــهـــا وهي جــزء ال
يـتـجزأ من تـاريخ اللـغة الـعربـية وهي
مــــوجـــودة وبــــوضــــوح في الــــوثـــائق
واخملـطـوطـات اإلسالمـيـة الـعـائـدة إلى
ــة. وتـلك الــعــصـور اإلسالمــيــة الـقــد
نـقـطـة  إثبـاتـها مـنـذ سـنوات طـويـلة
مـضت من قِبل الفرع اإلقـليمي العربي
لـلوثائق (عـرابيكا). وخـرجت توصيات
إلى كــافــة الــدول الــعــربــيــة بــضــرورة
الـعـودة مـجـدداً إلى استـخـدام أرقـامـنا

العربية.
ــبـادرة في ــغــرب الـعــربي كــانت له ا ا
اســتـخـدام األرقـام الـعــربـيـة األصـلـيـة
وهـي حاضـرة اآلن في كل مـؤسسـاتهم
وصــحـفـهم. األردن أيـضـاً يـدرس قـراراً
بـتبني األرقام العربية. أما الكويت فقد
قـامت بـعض مـؤسسـات الـدولة بـتـبني
األرقـام العربية إال أن الـعديد غيرها ال

يزال يستخدم األرقام الهندية.
وبــقي الـعـراق مــثل الـكـثــيـر من الـدول

العربية يستخدم االرقام الهندية.

ؤلفه براهما جوبتا الذي "سدهانتا" 
اسـتخدم فيه األرقـام التسعة:4 3 2 1
 9 8 7 6 5 قبل أن يضيف العرب

بعد ذلك الصفر.
ـنـصـور بـطـريـقـة الـهـنود في أعـجب ا
الــتـعـبـيـر عن األرقــام وأمـر بـتـرجـمـة
الـكـتـاب إلى الـلـغة الـعـربـيـة وقـد أخذ
الــعــرب بـــهــذا الــكــتــاب حــتى عــصــر
أمـون. وفي عام  825نـشر اخلـلـيفـة ا
اخلــــــوارزمي رســــــالـــــة تُــــــعـــــرف في
Algoritmi de nu- الـالتيـنـيـة باسم
meroorumأي "اخلـــــــــــــــوارزمـي عـن

األرقام الهندية".
وقـام اخلـوارزمي بـاخـتراع مـجـمـوعة
أخـرى مـن األرقام تُـعـرف الـيـوم بـاسم
"األرقــام الــعـــربــيــة" لــكــنــهــا لم حتظَ
ـشـرق الـعـربي بـانــتـشـار واسع في ا
لــكـنــهـا القت اســتـحــسـان الــعـرب في
ـغرب الـعربي ومن هـناك األنـدلس وا
انـتـشـرت إلى أوروبا ثم انـتـشرت في
أنـحاء الـعالم كـله على الـشكل الـتالي:
1234567890
وقــد قــام اخلـوارزمـي بـتــصــمـيـم تـلك
األرقــــام عـــلى أســــاس عـــدد الـــزوايـــا
(احلـادة أو القـائمة) الـتي يضـمها كل
رقـم. فــالــرقم واحـــد يــتـــضــمن زاويــة
واحـدة ورقم اثنـ يتضـمن زاويت
والــرقـم ثالثــة يــتــضــمن ثالث زوايــا

إلخ.
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سلـمون الـرقم صفر أضـاف العـلمـاء ا
الـذي كان شكـله دائرة ليـست فيها أي
زاويـة (عدد الزوايا صفـر). ويُعتقد أن
اخلــوارزمي هــو مـن ابــتــكــر الــصــفـر
وجـعل منه قيمة عـددية رياضية حيث
جـعلـه عدداً مـضاعـفاً لـلعـشرة فـحقق
ـــئـــات بـــذلـك مـــنـــازل الـــعـــشـــرات وا
واأللــوف.. إلخ وســهّل بــذلك عــمـلــيـة

الضرب واجلمع والقسمة.

ـاذا الــكــثـيــر مــنـا يــســتـغــرب كــيف و
نـــــســــتـــــخــــدم االرقـــــام الـــــهــــنـــــديــــة
(123456789) بـــيـــنــمـــا يـــســتـــخــدم
الـغـرب بل الـعالم كـله االرقـام العـربـية
(123456789) الـتـي وضعـهـا الـعـالم
ـسـلم مـحـمـد بن مـوسى اخلـوارزمي ا

في العهد العبّاسي.
واذا كـنا قـد ورثنا االرقـام الهـندية من
انـظـمـة وحـكام سـيـطـروا عـلى الـعراق
والعالم االسالمي بعد العهد العباسي
فــلـمـاذا ال نـعـود الى ارقــامـنـا بـعـد ان
تـــولى احلـــكـم خـــكــام عـــراقـــيـــون في
الـعراق وعـرب في بلـدان عربـية اخرى
غـرب العـربي التي اخذت عـدا بلـدان ا
ــســتــعــمــرين االرقــام الــعـــربــيــة من ا

.!! االوربي
ال جــــواب عـــلى الــــســـؤال وال اظن ان
جـهة ما في العراق فكرت بالعودة الى
ارقـامنـا منـذ تاسـيس الدولـة العـراقية
ـاضي حـتى االن مع ان اوائـل القـرن ا
ذلك لـيس صـعبـا كمـا اعتـقـد بتـطبـيقه
ـدارس فـي مـؤســســات الــدولــة وفي ا
ابـــتـــداء من الـــصف االول االبـــتـــدائي
وبـــــعـــــد ســـــنـــــوات يـــــصـــــبـح الـــــكل

يستخدمون ارقامنا.
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وفـي بحث عـن االرقام الـعـربـيـة وجدت
ان الــفـضل يـعــود  في اخـتـراع األرقـام
إلى شـعوب منطقة بالد الرافدين الذين
ـيالد وضــعـوا قــواعـدهـا األولى قــبل ا
بـنـحو 3400 عـام وجـاء الـفـراعـنة في
مـصر بعدهم بنحو 300 عام ليطوروا
ــا طـــريــقـــة الــعـــد إلى شـيء شــبـــيه 
نــسـتــخـدمه الــيـوم. ومـنــذ ذلك احلـ

أضــاف عـــلــمــاء احلــســـاب كــثــيــراً من
الــقـواعـد الـريـاضــيـة الـتي طـورت عـلم
ــــا يــــتـــنــــاسـب مع حــــاجـــة األرقــــام 

اإلنسان.
كــــــان الــــــعــــــرب فـي قــــــد الــــــزمـــــان
يــســتــخــدمـون احلــروف لــلــداللــة عـلى
األرقـام كـتابـةً أي إنـهم كانـوا يـكتـبون
األرقـــام بـــاألحـــرف دون وجـــود أعـــدادٍ

تعبر عنها.
wÝU³F « bNF « w  W¹«b³ « 

اسـتـمـر الـوضع عـلى مـا هـو عـلـيه إلى
أن جــاء عـهـد اخلـلـيـفــة الـعـبـاسي أبـو
نصور ففي عام 771  وفد إلى جـعفر ا
بالط اخلــلـيــفـة الــعـبــاسي أبـو جــعـفـر
ــنـصــور فــلـكي هــنــدي ومـعه كــتـاب ا
مــشـهــور في الـفـلـك والـريـاضــيـات هـو

طرب الـشاعـر خضر الـقزويني (والـد ا
ـعروف ياس خضر) وهو من اصدقاء ا
جـــدي وكـــان قـــادمـــا مـن الـــنـــجف الى
شخاب سنة والدتي فكتب مـنزلنا في ا
بـيـتـ  من الشـعـر سـجلـهـمـا جدي في
سـجـل تـوارثـنـاه وفـيه مـوالـيـد الـذكـور

من العائلة.
قل للجواد والد  احلس ثم احلسن
لله ارخته (غدا احلمد بعبد احملسن)
وهـذه اجلـمـلـة االخـيـرة حـسب حـساب
اجلــمـل لــكل حــرف فــيــهــا تــشــيــر الى
1354 هجري وكتب في السجل يوم
10 ربيع االول.
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امـا كـيف انـتـقـلت األرقـام الـعـربـية إلى
أوروبا فترويه كتب التاريخ كما يلي:
درس الـبابـا سلـفسـتر الـثاني بـجامـعة
غرب وهو القروي في مدينة فاس با
الــبـابـا الــوحـيــد الـذي تـعــلم الـعــربـيـة
وأتــقن الــعـلــوم عــنـد الــعــرب. وقـد زار
ـناطق واطـلع عـلى مـعـارف عـديـد من ا
بـدول العالم الـعربي واإلسالمي القد
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- هذا غيـر صحـيح فإسـرائيل لم تكن
مـــتـــأكـــدة من عـــزم مـــصـــر وســـوريــا
مهـاجـمتـهـا يوم 6 أكتـوبر ولـو كانت
متأكدة لقامت بضربة استباقية وهذا
كـان بـالــقـطع ســوف يـســبب مـشــكـلـة
كبيرة لنا ولكن كان هناك خالف حول
مـــوعـــد بـــدايــــة احلـــرب بـــ مـــصـــر
وســـوريـــا هل تـــبـــدأ احلـــرب مع أول
ضـوء أو آخـر ضـوء حـتى  االتـفـاق
عــلـى حل وسط  وهـــو تــبـــدأ احلــرب

الساعة الثانية ظهرا .
 { وما صـحـة األنـبـاء الـتي ترددت عن أن
السـادات أبلغ كـيسـنجـر أن مصـر ال تنوي

 …—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

ال تــــزال حـــرب تــــشــــرين  1973 ذات
تـأثـيـر في الـتــاريخ الـعـسـكـري  ومن
ـــنــطـــلق كــان لـ (الـــزمــان)  مع هــذا ا
اللـواء مـحـمـد رشـاد وكـيل اخملـابرات
االســـبق هـــذا احلــــوار الـــذي  كـــشف
ـزيـد عن أسـرار تــلك احلـرب وفـيـمـا ا

يلي نص  احلوار :
{ تــــرددت أنــــبــــاء عن تــــلــــقي إســــرائــــيل
مـعـلـومـات قـبل سـاعـات من انـدالع احلـرب
عن نـوايـا مـصـر وسـوريـا لـشن حـرب ضـد
إسـرائـيل يوم 6 أكتـوبـر  فـما مـدى صـحة

علومات ? تلك ا
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مرات ? التقدم بعد ا
- هذا أمـر غـيـر دقـيق ولـكن الـسادات
أبـلغ كـيــسـنـجـر عــبـر بـرقـيــة سـلـمـهـا
حــافظ إســـمــاعــيـل مــســتـــشــار األمن
القومي للـسفارة األمـريكيـة بأن مصر
لن تعمق الـهجـوم بالطـول او توسعه
ــــنـــاطق بـــالــــعـــرض ولـن تـــضــــرب ا
السـكانـية وهي الـبرقـية الـتي ابلـغها
كيسنـجر لإلسرائـيلي والتي فـسرتها
ــمـرات بــأن مـصــر لن تــتــقــدم بــعــد ا
فــركـزت كـل جـهــودهــا عــلى اجلــبــهـة
الــســوريــة وتــمــكــنت من طــردهــا من
ناطق التي اسـتولت عليـها والتقدم ا

على طريق دمشق .
{ ذكر الـسادات أن السفير الروسي أبلغه
يــوم 7 أكــتــوبــر بـــرغــبــة ســـوريــا في وقف

إطالق النار . فما صحة ذلك ?
ـــا كــــان طـــلب - هـــذا صــــحـــيـح ور
سـوريـا راجع إلى أن إسـرائـيل ركـزت
الــهــجــوم عــلـــيــهــا بــدايــة من يــوم 7
أكـتوبـر وتـمـكـنت من االسـتـيالء عـلى
ناطق التي اسـتولت عليـها والتقدم ا
عــلى طـــريق دمــشق وهـــو مــا أحــدث

اختالالً في توزان القوى .
{ وهل خـانت مـصـر سـوريـا عـنـدمـا قبـلت
وقف إطالق النـار فيما كانت سوريا تخطط

لهجوم مضاد عليها ?
- سـوريـا خــرجت من احلـرب عــمـلـيـا
يوم 13 أكـتـوبــر بـعـد أن اســتـطـاعت
ـنــاطق الــتي إســرائـيـل طـردهــا مـن ا
استـولت عـلـيـها والـتـقـدم عـلى طريق

دمـشق والـتي أصـبــحت تـهـددهـا ولم
تكن تـقوى علـى شن هجـوم مضاد إال
أن كـيــسـنــجــر ضـغط عــلى إســرائـيل
لــوقف هــجــومــهـــا بــنــاءا عــلى طــلب
أردني بــأن اسـتــمــرار الــهــجــوم عـلى
ســوريــا يــهــدد مــصــاحلــهــا وهــو مـا
اســتـجــاب له كــيــســنــجــر خــاصـة أن
ـتـحدة بـعدم األردن وعدت الـواليات ا
ـــشــــاركـــة في احلــــرب طـــمــــعـــا في ا

احلصول على معونات .
{ هنـاك من يرى أن ثغـرة الدفر سوار هي
نـتـاج صـور األقـمـار الـصـنـاعـيـة األمـريـكـية
الـتي أرســلــتـهــا أمـريــكـا إلســرائــيل والـتي
ـنطـقـة الـفـاصـلـة بـ اجلـيـش اوضـجت ا

الثاني والثالث ?
- الـثـغـرة بــدأت بـعـد فــشل مـصـر في
تطويـر الهـجوم يوم 14 أكتـوبر وهو
ما مـكن إسـرائيل في تـسـريب قواتـها
ـنـطـقــة الـفـاصـلــة بـ اجلـيـشـ ي ا

الـــثــــاني والــــثـــالـث يـــومي 15 و 16
أكــتـــوبـــر عــلى الـــضـــفــة الـــشــرقـــيــة
ــرة في مـنــطـقــة الـدفـر لـلــبـحــيـرات ا
ســـــوار فـــــضـال عن فــــــشل أجـــــهـــــزة
االسـتطـالع في حتـديـد حـجم الـقوات
الـتي عـبـرت والــتي قـدرتـهــا بـسـبـعـة
دبـابـات وأربع عـربـات مـدرعـة بـيـنـمـا
الـواقع أن إســرائـيل جنــحت يـوم 16
أكـتـوبـر في أن يـكـون لـها فـي الـضـفة
الغـربـية لـلـقنـاة لواء مـدرع مـكون من

110 دبابة وكتيبة مظالت .
{ وهل تــرى أن الـــســـادات اخــطـــا بـــعــدم

االسـتــجـابــة لـطــلب سـعــد الـدين الــشـاذلي
رئـيس األركــان بـسـحب قــوات من الـشـرق

واجهة الثغرة ?
ـصـريـة جنـحت في وقف - الـقـوات ا
تـقـدم اجلـيـش اإلسـرائـيـلـي لـتـطـويق
اجلـيش الــثـاني في الــقـطـاع األوسط
فـأضــطــر إلى الــتـقــدم جــنـوبــا نــحـو
السويس حيث جنح في تدمير حائط
ـصــريـة وهـو كـا أعـطى الـصـواريخ ا
احلريـة للـقوات اجلـويـة اإلسرائـيلـية
لدعم القوات األرضية إال أنه فشل في
اقـتـحــام الـسـويس لــضـيق مــدخـلـهـا
قـاومة الـشـعبـية الـبـاسلـة وحاول وا
دخل من الفريق الشاذلي فى إغالق ا
الــشـرق إلغـالق الـثــغــرة إال أنه فــشل
فطلب سحب قوات من الشـرق لتنفيذ
همة إال أن القـائد العام للقوات تلك ا
ـســلـحــة الـفــريق احـمــد إسـمــاعـيل ا
رفض ذلك وطــلب حتـــكــيم الــســادات
الـذي انـحــاز إلى وجـهــة نـظــر احـمـد

إسماعيل .
{ وهـل كـانـت مـصــر تــســتـطــيع تــصــفــيـة

الثغرة عسكريا ?
- أعتقـد أن ذلك صعب لـتدمـير حائط
ــصـــريــة والـــذي مــكن الــصـــواريخ ا
الطيـران اإلسرائـيلي من دعـم القوات

االرضية .
{ وهل كـانت الـثغـرة تشـكل تهـديدا فـعلـيا

صرية ? على القوات ا
- بالتأكـيد ألن تطـويق قوات اجليش
الـثـالث من الـشـرق يـؤثـر عـلى الـقـوة محمد رشاد يتحدث لـ (الزمان)
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-1-
ـنـاقب والـصـفـات احلـمـيــدة يـكـون (الـوفـاء) واسـطـة الـعـقـد في تـلك حـ تُـذكـر ا

نظومة األخالقية . ا
ولـيس ثـمـة من خالف او نـقـاش في أنَّ االوفـيـاء مـحـبـوبـون مـكـرّمـون ولن تـغـيب

مواقفهم عن االذهان  وكفاهم ذلك مفخرا ..
-2-

ـتـد لـيـشـمل ـا  ونـطـاق الـوفـاء ال يـنـحـصـر في اطـار الـعالقـات الـشـخـصـيـة وا
قضايا خطيرة مهمة في طليعتها :

الوفاء للرسالة 
والوفاء للوطن 

والوفاء للقيم األخالقية األصيلة ...
-3-

وعـلى هــذا فـان الـشــهـداء هم ســادة األوفـيـاء النــهم ضـحـوا بــأرواحـهم مِنْ أجل
مبادئهم وأوطانهم .

ا قلناه في الشهيد : ومن هنا احتلوا موقعاً متميزاً من القلوب و
وت للحياة سبيال  جعل ا

ومضى ناصعَ اجلب نبيال 
ويشعّ الشهيدُ في األفق شمساً
دى موصوال وضياءً على ا

وتموت األجساد والنهجُ باقٍ 
يتحدى الطغاة جيال جيال 

انّ خير الرجال من جاد بالنفس 
وأبقى في الناس ذِكراً جميال 
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وضـرب أصـحـاب االمـام احلـسـ (ع) أروع األمـثـلـة في الـوفـاء حـتى قـال فـيـهم

(عليه السالم ) :
{ فاني ال أعلم اصحابا اوفى وال خيراً من أصحابي } 

ـستـمـيت وجعل ان عـمـرو بن قـرظة االنـصـاري جاهـد يـوم الـطف جهـاد الـواله ا
أضالعه تـرسـاً لـلحـسـ يـتلـقى دونه سـهـام (العـدو) ويـسـتقـبل بـصـدره احلراب

واالسنة .
ورغم ذلك كله ساوره الشك في وفائه فقال للحس :

يا ابن رسول الله :
هل وفيتُ بالعهد ?

فقال احلس (ع) :
نعم 

لقد وفيتَ وأحسنت 
درسة الواعدة ص  74-75 لحمة اخلالدة وا راجع كتابنا : كربالء ا

-5-
ولم تـكن مـنـازلــة االبـطـال الـعـراقـيــ لـلـداعـشـيــ االوغـاد اال فـصالً جـديـداً من

فصول الفداء والوفاء اخلالديْن .
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وقد وقفت على لون جديد من ألوان الوفاء ... وهو الوفاء للمكان ...
متع الـذي كتبه االستـاذ الدكتور ابـراهيم العاتي قرأت ذلك في الـكتاب النـفيس ا
ـرحوم السيد احمـد الصافي النجـفي والذي اسماه (غربة عن الشـاعر الشهير ا

الروح ووهج االبداع) حيث جاء في الصفحة  53 قوله :
ة في جامع " البد من االشـارة الى ان تمسـك الصافي بـالسكن في غـرفته القـد
زرية الـتي وضعهـا في شعره ة رغم حـالتهـا ا ومدرسـة اخلياطـ بدمشق الـقد

وحشة . هو نوع من الفته لالماكن ا
وقـد نـقل لي الــشـاعـر انّ وزيـر األوقــاف الـسـوري قـد اســتـقـبـله مــرة قـبل عـقـود
ـنـتـشرة وأخـبـره ان الـوزارة راغـبـة في اعـطـائه بـيـتـا مـريـحـا في احـد امالكـهـا ا
كـانـة الشـاعـر األدبيـة وانـقاذا له من تـلك الـغرفـة الـبائـسـة التي بـدمشـق تقـديـراً 

يقطنها والتي ال تليق بامثاله قال فأجبته :
اني سـكـنت هذه الـغـرفة مـدة اربـع عـامـاً وكـتبتُ فـيـها ثالثـة عـشر ديـوانـاً فهي
(كغار حـراء) بالـنسبـة لي وليس من الوفـاء بعـد تلك العـشرة الطـويلة ان افـارقها

او ارحل عنها ..!! "
راجع غربة الروح ووهج االبداع ص  53

واذا كان هـذا الوفاء للمـكان غريباً في بـابه  فالغرائب في حياة
الصـافي كثيرة  وقد كشـف الدكتور العاتي الـنقاب عنها

في سفره الفريد عن الصافي .
ويــعــدّ كـتــاب الــدكــتــور الــعــاتي عن الــصــافي مِنْ أهم
ؤلف صـادر  النه كتب بـعد مـعايشـة طويـلة جـعلت ا ا
مـحـيــطـاً بـالـكـثـيـر مـن االسـرار واالخـبـار عن الـصـافي

النجفي .
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قــال مــســـؤول من مــنــظــمــة الــصــحــة
ـــــضــــادة ــــيـــــة إن األدويـــــة ا الـــــعـــــا
لـلفـيروسـات من شركـة جلـعاد لـلعـلوم
Gilead Sciences قــد تــكــون أفــضل
جـرعة لـعالج الفـيروس الـتاجي. ولكن
ــديــســيــفــيـر ــكـن أن يــعــالج ر هل 
Remdesivi اخلاص بجلعاد فيروس

كورونا?
ـديسـيفـير  وهـو عقـار جتريبي  ر

ـكـافــحـة فـيـروس اإليـبـوال  تــطـويـره 
يـخضع حالـيًا للـتجارب الـسريرية في
. مـرضى الفـيروس الـتاجي فـي الص
ـيـة أن تـتــوقع مـنـظـمـة الــصـحـة الـعـا
تـتـوافـر بيـانـات الـتجـارب في غـضون

أسابيع.
وفـي مـؤتـمــر صـحـفي في بــكـ  قـال
ـنـظمـة الـصـحة ـدير الـعـام  مـسـاعـد ا
يـة  بروس أيـلوارد: "يـوجد اآلن الـعـا
عـقار واحد فقط نعـتقد أنه قد يكون له
فـــعــــالـــيـــة حــــقـــيــــــقــــيـــة وهـــذا هـــو

ديسيفير " ر
وفـقًا لـ CNN تـعـاونت شـركة جـلـعاد
مع الـسـلـطات الـصـحيـة الـصيـنـية في

جتربت للدواء في مرضى كورونا .
ـــتـــحـــدث بــاسم جـــلـــعــاد ونُـــقل عن ا
سـاينس قوله: "إن الـدراست  واحدة
ـرضى الـذين يـعـانـون من مـرض فـي ا
ــرضـى الــذين شـــديـــد واألخــرى فـي ا
يـعـانـون من أمراض مـعـتدلـة  تـسجل
حــالـيـا مـشــاركـ ونـتــوقع نـتـائج في

أبريل"
فـي وقت ســــابق مـن هـــذا الــــشــــهـــر 

ـعـاهــد الـوطـنـيــة األمـريـكـيـة أعــلـنت ا
كن ـديسيـفير  لـلصحة (NIH) أن ر
ـنع نـوعًـا من فيـروسـات التـاجـية أن 

في القرود.
ووفــقًــا لــبـيــانــات من دراســة أجــراهـا
ـعـهد الـوطـني لـلصـحـة  فإن الـعـقار ا
مـنع متالزمة الشرق األوسط التنفسية
(MERS-CoV) لــلــفـيــروس الــتـاجي
عـــنــــد إعـــطـــائه قـــبـل اإلصـــابـــة. وفي
ـــــــصــــــابــــــة  أدى احلــــــيـــــــوانــــــات ا

ديسيفير إلى حتس حالتهم. ر
ارتـفـعت أسـهـم شـركـة تـطـويـر األدوية
جـلـعـاد إلى أعـلى مسـتـوى لـها في 16
شــهـرًا بــعـد أن قــال مـســؤول مـنــظـمـة
ية أن الـعالج التـجريبي الـصحـة العـا
كافحـة الفيروسات هـو أفضل وسيلـة 
الـتاجية. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة
 ?6.9بـعد االفـتتـاح قبل حتـقيق بعض
ـكـاسب. دفـعت الـقفـزة أسـهم جـلـعاد ا
إلى أعــلى مـسـتــوى لـهـا مـنــذ أكـتـوبـر

2018.
وارتــفع ســهم شـركــة الــتـكــنــولـوجــيـا
احلـيوية بـنسبة 13 تـقريبًـا في فبراير
سـتثـمرين فـي أن يكون  وسـط آمال ا
عـالجـهــا هـو أول من يــحـد من تــفـشي
الــفـيــروس الـتــاجي. ارتـفــعت جــلـعـاد
بـنسبة تصل إلى 13 في 3 فـبراير بعد
أن ذكــرت بـلــومـبــرغ نـيــوز أن الـعــقـار
الـذي  إعادة تصميمه سيبدأ جتارب

. بشرية في بك
ـدسـفيـر من جـلـعاد ـكن لـر لـكن هل 

عالج فيروس كورونا?

مـقـابـلـة حـصـريـة مع الـسـيـد شـيـاو إن
Xiao En عــالم الـفـيــروسـات الـسـابق
فـي مـعــهـد أبــحـاث اجلــيش األمــريـكي
ـــهــمــة حـــول الــعــديـــد من األســئـــلــة ا
ـتعلقـة بالتغـطية اإلعالميـة للفيروس ا
الـتاجي من قـبل اإلدارة الصـينـية التي
أجـراهـا تلـفزيـون ساللـة تانغ اجلـديدة
(NTDTV) بـاللغة الصينية وترجمها
GreatGa- إلى اللغة اإلجنليزية فريق
meIndia يــتـعــامل مع مــسـألــة مـا إذا
ــكن عالج ــدســفـيــر جــلــعـاد  كــان ر

فيروس كورونا.
قابلة: فيما يلي مقتطفات من ا

ـــســـاعـــدة ـــنــــسق: بـــاحلـــديـث عن ا ا
اخلـارجية  أود أيـضًا أن أسأل الـسيد
شـــيــاو إن مــبـــاشــرة  أنــنـــا نــعــلم أن
تحدة لديها دواء غربي يتم الـواليات ا
. يـسـمى اخـتــبـاره سـريـريًـا في الـصـ
هــذا الـدواء أمل الــشـعب الـصــيـني من
. قــد يـكــون فــعـاال. هل ــواطـنــ قــبل ا
ـكــنك الـتـحـدث إلـيـنـا بـسـرعـة  دواء
ـديـسـيــفـيـر هـذا في شــركـة جـلـعــاد ر
ــتــحــدة  مــا هــو األسـاس الــواليــات ا
ـنــطـقي لـفـعـالـيـته ? سـؤال آخـر  هل ا
ـكن أن يـعـمل في مـنـطـقة تـعـتـقـد أنه 

كبيرة في بيئة سريرية?
شــيـاو إن:  أعــتـقـد أنـه يـجب مــعـاجلـة
ـسـألة بـحـذر  ألن هـناك الـعـديد هـذه ا
مـن األشياء فـي وسائل اإلعالم احملـلية
الـتي لـها تـأثـير مـكـثف آلالت الدعـاية ;
كـمــا لـو أنه يـعـطي الـنـاس األمل دفـعـة
نـقـذ. بغض الـنـظر واحـدة  فـقـد أتى ا
عن مـكـان تـقـد هـذا الـدواء  سـيـكون
لــوســـائل اإلعالم الــرســـمــيــة لــلــحــزب
الـشـيـوعي الـصـيـني مـثل هـذا الـغرض

من الدعاية. 
ولـكن في الواقع  من وجهة نـظر طبية
 يـــجب أن تـــكـــون حـــذرًا بـــشـــأن هــذا
ديسيفير ليس حقًا دواءً الدواء. إن ر
لـــفــيــروس كـــورونــا  إنه يـــشــبه دواء
حــمض ريــبي  RNA واسـع الـنــطـاق.
فـي األسـاس  بــعــد دخــول الـدواء إلى
جـسم اإلنـسان  سـينـتج مـادة وسيـطة
كن أثـنـاء عـملـيـة الـتمـثـيل الـغـذائي. 

ـادة أن تمـنع تكـاثر الـفيروس  لـهذه ا
وسيكون لها مثل هذا التأثير.

ــاضـي   تــطـــويـــر هــذا ولـــكن فـي ا
ــكــافـــحــة فــيـــروس اإليــبــوال. الـــدواء 
وعـنـدمـا انـدلع فـيـروس إيـبـوال في عام
رضى  ? 2014 تـطبيقه فعليًا على ا
بـكـمـيـة صـغـيـرة  لـكـنه لم يـطـبق عـلى
نــطـاق واسع. بــعـد عـام 2018 عــنـدمـا
انــدلـع وبــاء اإليــبــوال في الــكــونــغــو 
أجـريت بعض الـدراسات البشـرية على
نــطــاق واسع. لــكن األطــبـاء احملــلــيـ
قـالـوا في وقت الحق أنـهم لم يالحـظوا

أي تأثير واضح لهذا الدواء.
لـــذلك هــذا الـــدواء  اآلن في الــواليــات
دسفـير يُظهر تأثـيرًا معينًا ـتحدة ر ا

رضى.  في بعض ا
أمـا ما إذا كـان لهـذه التـجربـة البـشرية
واسـعة النطـاق تأثيرا واضحـا فأعتقد
أنه سـيـكـون هـنـاك الـعـديد مـن عالمات
االسـتفـهام. ألن األمـر هنـا هو أن هـناك
مـــشــكـــلـــة تـــتــعـــلق بـــكــمـــيـــة األدويــة
ـســتــشــفى. كم من ــســتــخــدمـة فـي ا ا
ـريض هـذا الـدواء الــوقت يـأخـذ هـذا ا

دسفير?  ر
مـــتى يــجب أن نالحـظ الــتــغــيــرات في
ــرضى? هل هــنـاك ردّ فــعل لـفــيـروس ا
ــريـض عــلى هــذا الــدواء? ثم مــا هي ا
الـتـأثيـرات اجلانـبيى لـهذا الـدواء على

ريض نفسه?  جسم ا
أعـتقد أن هناك الكثير منها. في الواقع
 هــذا من عـلم الـصــيـدلـة. يــجب عـلـيك
أيـضًـا إلـقـاء نـظـرة فـاحـصـة علـى مدى

فعالية هذا الدواء.
ان األمـر لـيس بـهـذه الـبـسـاطـة. هـذا ال
يــعـني أن الـدواء يـصـبـح فـجـأة مـنـقـذا
لــلـنــاس. ال أعـتــقـد ذلك  ولــكن عـلــيـنـا
وضوعـية. والواقع أن األمر الـتفكـير 
األكـثر أهـميـة اآلن هو مـعاجلـة الوضع
الـوبـائي بـأكـمـله بـعـقـالنـيـة. بـالـنـسـبة
ـرضى  من احملـتم أن تـتـبـنى لــعالج ا
الـص أيـضًا عالجًـا شامالً يـتكون من

العديد من األدوية.
ـا في ذلك التجـارب السابقـة جلامعة
ووهـان لـعلم الـفيـروسات عـلى اخلاليا

البسيطة في اخملتبر  وجدوا أيضًا أن
هناك أدوية أخرى  تشكل طيفا واسعا
ــنــاعــة  تــســتــهــدف فــيــروس نــقص ا
الـبشريـة. والكلـوروك  وما إلى ذلك 
قــد تـكـون من األدويـة الــفـعـالـة في هـذا
اجملـــال. ألنه يـــنـــطـــوي عـــلى اإليـــبــوال
والـــفــيــروس الـــتــاجي فـــإن لــهــا أوجه
تــشـابه في الــعـمــلـيــة الـتي يــدخل بـهـا
الـــفـــيـــروس اجلــــسم ويـــرتـــبط بـــهـــذا
لـذلك  قد  ÆENDOSOME اإلندوسوم
اثلة  يـكون لبـعض األدوية تأثيـرات 
ولـكن كم من اآلثار اجلانـبية على جسم
اإلنــســـان ســوف حتــصل? هــنــا ســوف
نـحـتـاج حـقًـا إلى الـدراسـة بـعـنـايـة من
ــكن اســتـخــدام هـذا أجـل إظـهــار أنه 

الدواء بأمان في مناطق واسعة.
ــــنــــسـق: نــــعم  حــــول هــــذا الــــدواء ا
ــدسـفــيـر أيــضـا  أعــتـقــد أن أحـدث ر
نـقطة ساخـنة غير متـوقعة إلى حد ما 
ولـكن يـرجى أيضًـا التـحـدث عن السـيد
تـانغ جـينـغيـوان  هي قضـية الـبراءات
ـدسـفيـر. نرى احملـيـطة بـهـذا الدواء ر
أن مـعهـد ووهان لـلفـيروسـات قد سجل
هـذه الـبراءة في 21 يـنـاير عـلى أساس
ـكن أن يعـمل على هذا أن هـذا الدواء 
الـفيروس التاجي. ولـكن  تطوير هذا
الــدواء من قـبل شـركــة أمـريـكــيـة  فـمـا
الـذي يـحـدث لـبراءة االخـتـراع هـذه? ما

رأيك بهذا?
تــانـغ جــيــنــغــيـــوان: أعــتــقــد أن بــراءة
االخـتراع هذه هي في الواقع خدعة من
ـيـة الـصــيـنـيـة لــلـعـلـوم. بـراءة األكــاد
االخـتـراع التي تـقـدموا بـهـا لم تكن في
ــدسـفــيـر نــفـسه. ألن الــواقع لـعــقـار ر
الـدواء نفسه  تـطويره من قـبل شركة
ـستـحـيل اإلمـساك به أمـريـكـية  فـمن ا
ـفــتـوحـة. كـانت ــثل هـذه الـطــريـقـة ا
بـراءة االختراع التي تقدمت بها صيغة
 إنـشاؤها عن طريـق اجلمع ب عقار
ــــدســـفـــيــــر مع دواء آخـــر يــــســـمى ر
. قــالت أن هـذا فــوسـفــات الــكـلــوروكـ
الـدواء كـان له تـأثـيـر مـعـ عـلى مرض
االلـتــهـاب الـرئـوي الـتـاجي اجلـديـد أي

كـــورونـــا  لــذا فـــإن الـــبـــراءة الــتي 

الـتقدم للحصول عـليها تشير إلى هذه
الـصـيغـة. بـعبـارة أخـرى  لنـقم بـعمل
ـدســفــيـر تــشــبـيه. إذا كــان الــدواء ر
عـــبـــارة عن كـــرة حلـم مـــغـــذيـــة  فــإن
يـة الصيـنية لـلعـلوم تسـتخدم األكـاد
ـسـتـوى أو فـي الـواقع خـداعًـا عـالي ا
ــيــة ســرقــة عــالــيــة. تــنــاولت األكــاد
الــصـيـنــيـة لـلــعـلـوم الــدواء  وجـلـبت
كـرات اللحم  ثم لفته بطبقة رقيقة من
. هــذه زالبــيــة  ثم تــقــدمــوا الــعـــجــ
لـلحـصول عـلى براءة اخـتراع. كـما لو
أنــني أتــقــدم بــطـلب لــلــحــصــول عـلى
بـراءة اختـراع لهذه الـكعـكة  أو براءة
اخـتراع لهذه الزالبـية. وبعبارة أخرى
 إنـها تـقنـية ذكـية جـدًا  لكن اجلـميع
يــعـــرف أنه يــجب عــلـــيك تــنــاول تــلك
الــكـعـكـة  أو تـنــاول الـزالبـيـة. الـشيء

احلقيقي هو أكل تلك احلشوة!
نسق: أساسا هذا احلشو. ا

تــــانغ جـــيــــنـــغـــيــــوان: أهم شيء هـــو
احلـــشـــو. مــا يـــعـــمل حـــقـــا هــو تـــلك

احلشوة. 
بـسبب هذا فوسفات الكلوروكوين يتم
دمــــجـــهــــا. أي نـــوع مـن األدويـــة هـــو
? يسـتـخـدم هذا فـوسـفـات الكـلـوروكـ
ـالريا. الـدواء بـشـكل رئـيـسي لـعالج ا
مرض للمالريا نـحن نعلم أن العامل ا
هو  Plasmodiumوهـو طفيلي. لذلك
 فــهــو في الــواقـع مُــمْـرِض مــخــتــلف
تــمـامًـا عن الـفـيــروس  فـلـمـاذا يـكـون
لـفـوسـفـات الـكـلـوروكـ أيـضًـا تـأثـيـر
مـثـبط على الـفيـروس الـتاجي اجلـديد

أي كورونا ? 
ـنطقـي واضحًا لـم يكن هـذا األساس ا
حـتى لـهـؤالء اخلبـراء. إنـهم يشـبـهون
الــذهــاب إلى االخــتــبــار اآلن. عـلى أي
حـال  أخـرج هـذا الـدواء وأجـربه  ثم
ــا هــذا أخـــرج دواء آخــر وأجــربه. ر

هو النوع.
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Can Gilead’s Remdesivir
 Treat Coronavirus
By GreatGameIndia  
-March 2, 2020 

ـصرية شـرق القناة الدافعة لـلقوات ا
فضال عن عملية اإلمداد اإلداري .

{ هناك انـتقادات التفاقـية كامب ديفيد من
جـانب الـعسـكريـ والسـياسـي . فـما هي

رؤيتك لتلك اإلتفاقية ?
ـنطقة أ  ب  - ترتيب األوضاع في ا
ج يـخص الـعـســكـريـ والـطي أبـدوا
اعتراضـا على ذلك أمـا اإلتفاقـية فهي
ــصــر كــانت ضـــروريــة بـــالــنـــســبـــة 
وإسرائـيل ألن مـصـر كـانت تـرى أنـها
ــــــعـــــاجلــــــة األوضـــــاع ضـــــروريــــــة 
ـنــهــارة بــيـنــمــا تـرى اإلقـتــصــاديــة ا
إسـرائــيل أنــهـا ضــروريــة إلخـــــــراج
مـــــصـــــر مـن الـــــصــــــــراع الـــــعـــــربي

اإلسرائيلي .
{ هــنـــاك من يــشـــكك في نــصـــر أكــتــوبــر
ة ويعـتبر أن مـا حتقق لـيس نصـرا بل هز

?
- هـذا غــيـر صــحـيح .. ألن مــصـر في
الـنـهـايــة اسـتـطـاعت حتــقـيق هـدفـهـا
الـســيــاسي من إســتــعـادة أراضــيــهـا

شكلة سياسيا . وحتريك ا
{ وهل تـعـتـقـد أن حـرب أكـتـوبـر تـعـد آخر

احلروب كما قال السادات ?
- مـجـال احلـروب الـتــقـلـيـديـة تـراجع
وأصــبح اجملــال أمــام خــروب اجلــيل
الـــــرابع مـن خالل حتـــــويـل الـــــدولــــة
سـتقـرة إلى دولة فـاشلـة اجتـماعـيا ا
وســيـــاســيــا واقـــتــصـــاديــا من خالل
تــفـجــيــر الــصــراع الـداخــلي بــدال من

الصراع اخلارجي .
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اخلـطـورة وال تثـيـر االهـتمـام النـنا
ـبــيـة ال نـتــصـرف وكــأنـنـا في االو
(مركـز شرطـة) وقد يـعد في تـصور
الـســيـد حـمــودي اجـراء مـنــاقـضـا
ــثل ــبي و ــيـــثــاق االو ــبــاد ا
واحدا من اوجه التدخل احلكومي

في الشأن الرياضي !! 
لـــــــــــو اردنـــــــــــا وضـع كـل هـــــــــــذه
االيضاحات امام ناظري اي متابع
عـــارف ومــنــصـف النــتــهـــيــنــا الى

نتيجت ال ثالث لهما : 
اولـهـمـا : وجـوب الـكف واالبـتـعـاد
عن حتـمـيل االخرين نـتـائج الـفشل
واالشــارة بــتــعــمــد مــبــالغ الـي مـا
يــــروجه الــــبــــعض مـن اشــــاعـــات
مـغـرضـة . الـسـيـد الـرئـيـس يـعرف
ـقـصـود من هـذا الكالم بـالـتـاكـيد ا
فـي بــيـــانـه  فــلـــقـــد ســـبق ذلك ان
حتــــــدث به عـالنـــــيــــــة مـــــوظــــــفي
بتزة ومعتمدي جلنته من االقالم ا
ـأجـورة من مـلـتـقـطي ومـروجي وا
ــقــصـودة والــبــرامج االشــاعــات ا
ـتــفـرغـة الــفـضـائــيـة الــريـاضـيــة ا
الثـارة الـفـتـنـة والـتـسـقـيط الـكاذب
ــنــظم الــذي يــتــواله مــنــتــفــعي وا
الــسـيــاحـة الـريــاضـيــة ومـلــذاتـهـا
ـعــلــومــة عــلى نــفــقــة الــريــاضـة ا

ـــاضي ومـــحــــررة من كل قــــيـــود ا
ومــزاجـاته اخملـربـة . هـذه الـهـيـئـة
الـعـامـة اغـفـلت شـروط انـتـخـابـهـا
واجــتــمــعت ثـم قــررت  بــنــفــســهـا
لنـفسهـا   ان تستـمر في مواقـعها
لـســنـوات خـمس بـدال من واحـدة .
ـزاجي نـتـيــجـة كل هــذا الـتـطــلع ا
الـــــغـــــريب ان اســـــتــــمـــــرت هــــذه
الـــســــنـــوات فـي الـــســــعي العـــداد
القانون واكمال مدة جتاوزت ستة
عـشـر عامـا مـتـواصلـة  اي الربـعة
دورات انــتـــخــابــيـــة  ابــتــدات من
اوائـل ســــنـــة /  2004 ولــــغــــايــــة
اواسط عـــام / 2020 والـــلــــجـــنـــة
ــبـــيــة الــوطـــنــيــة الـــعــراقــيــة االو
وادارتـهـا وقراراتـهـا وميـزانـياتـها
ـوجب تــعـمـل وتـنــتــخب وتــقــرر 
لوائح تطـرز  على مصـالح ومنافع
صـانـعـيـهـا وال تـسـتـنـد الي قـانون
وطني رسـمي مقر . هـذه حقائق ال
يلتفت لها نظر (الرئيس) في بيانه
ــا خــشــيــة مـن االخالل في عــدد 
محتسب من اصـوات مضمونة في

معركته االنتخابية القادمة !! 
ان ال يـفكـر او يـوضح في اي بـيان
ن صـــدرت مـــبــــررات الـــســــمــــاح 
بـــحـــقـــهم احـــكـــام جـــنــائـــيـــة حق
ــشــاركــة في االنـتــخــابــات كــأمـر ا
تمـنعه القـوان العـراقية الـسارية
ؤسـسات الـرسمـية في وعـلى كل ا
وغير الرسمية العاملة فيه  سؤال
خــطـيـر يـفـتـرض ان ال يـتـعـرض له
ـوازين تـقــريـر الــرئـيس حتــسـبــا 
الـقــوى االنـتـخـابــيـة ونـتــائـجـهـا 
مـــثــــلـــمــــا ال يـــجـــوز  مــــثال اعالن
ـتـخـذة فـي مـحـاسـبـة االجــراءات ا
الــعـديــد من الــريــاضـ مـن الـذين
اعـلن رسـمـيا سـقـوطـهم  في شراك
نـشطـات احملضـورة اثناء تنـاول ا
مـشـاركتـهم في الـبطـوالت الـعربـية
ــهــمــة . او ان يــتــرك والــدولـــيــة ا
مــوقــعـه الــرســمي ويــهــرب خــارج
الــبالد فـــجــأة ودون ســـابق اعالن
ـبـيـة (امـيـنـا عـامـا) مــنـتـخـبـا لالو
ـا جـادت عـلـيه خـزائـنـها مـحـمال 
من منـافع مالـية وغيـر ماليـة تمثل
واقــــعــــة او حــــدثـــا لــــيـس بـــتــــلك

مـــا  تـــســـتـــوجـــبه هـــذه الـــصـــفــة
ــبي (اخلــطـــيــرة) فـي الــعـــمل االو
ومسـتقبـله  اجراء  لم يعـد يدغدغ
ـبيـتـنا مـشـاعـر وتطـلـعات قـائـد او
ـــطــروحــة في ودرجــات تـــفــائــله ا
الـبـيـان .او ان تـعلن وتـنـشـر جلـنة
الــشـبــاب والــريــاضــة في مــجـلس
الـنـواب قـرائـتـهـا الـثـانـيـة لـقـانون
االنــديـة الــريـاضــيـة  الــتي تــمـثل
مــــــجـــــمـل قــــــاعــــــدة االجنــــــاز من
صدر الـذي تسـتمد الريـاضيـ وا
مـنه وتـرشح عـنه كل اداري الـعـمل
االحتادي ان تـعـلن ذلك وتبـشر به
نـــحــــو الـــتــــصـــويـت  قـــبل ودون
مشورة رسـمية او تـدقيق ملزم من
مـجــلس شــورى الــدولــة والـوزارة
ــســؤلـة الــقــطـاعــيــة احلـكــومــيـة ا
قانـونيا عن اجـازة ومراقبـة وتقيم
عـمل االنديـة هذه  بـادرة متـعجـلة
وجتــاوزا غـــريــبــا ال يـــجــد رئــيس
بـيتنـا اية اهمـية تذكـر للتـفكير او
بـاسبـابه ودوافعـها!! ان نـنسى او
بيتنـا العراقية قد نتناسى بـان او
ولــــدت مـن رحم دوكــــان وقــــرارات
ــر ) ولـــوائح ســـيئ الـــذكـــر ( بـــر
ـعـدة مـســتـشـاره ( مـارك كالرك ) ا
ـــنـــافع بـــقـــصـــد واضح من اجل ا
اخلـــاصــة اغــتـــنــمـــوهــا ومن اجل
تـمـزيق  الــصـفـوف والــفـرقـة الـتي
ابــتـــغــتـــهــا ســـيــاســـات االحــتالل
وســـلـــطــــاته عـــلـى عـــمـــوم وحـــدة
جــغـرافــيـة ريــاضـتــنـا الــوطـنــيـة .
فـالــسـلــطـات هـذه ومــسـتـشــاريـهـا
اغــــفــــلت بــــقـــصــــد االعالن عن اي
اجــراء او مـوقف حـيـنـهـا  عـنـدمـا
اجـــتــــمـــعـت الـــهـــيــــئـــة الــــعـــامـــة
ــــبـية( 29شـخـصـا) مـبـاشرة لالو
بـعد انـتهـاء اجتـماع دوكـان والتي
ـعـلـنة ـوجب لوائـحه ا انـتـخـبت 
دة سنة واحدة الجل اكمال للعمل 
تـــشــــريع قـــانــــون وطـــنـي حـــديث
ــبـــيــة فـي مــواجـــهــة الـــقــرار لالو
ـر  بـاعـتـبـارهـا وكل الـلـعـ لـبـر
اجهـزتها ( كـيانـا منحال ) من اجل
الـبـدء بـالعـمل كـمـؤسسـة حـقيـقـية
ــهـــام وكــفــرع لـــلــجــنــة مــعـــرفــة ا
ــبـــيــة الـــدولــيـــة في الـــعــراق االو

االهم الـذي يـتـوجب تـوضـيـحه في
ـاثــلـة هــو الـضــمـانـات بــيـانــات 
الـعـمـلـيـة الـتي تـسـتـطـيع ان تـقـدم
خالل الـدورة  االنـتـخابـيـة الـقـادمة
فـي مـواجـهـة تـكـرار حـاالت الـفـشل
والـتالعب والـتـزويـر واالنـشـقـاقات
واالســــــتــــــغالل والــــــواســــــطــــــات
الـسـياسـية وغـيـر السـيـاسيـة التي
بي صـاحبت رئـاستـكم لـلعـمل االو
ــــــارة من اذار / كـل احلـــــقــــــبــــــة ا
2009ولـــغــايـــة ان يــفـــرجــهـــا الــله
ســبـــحــانه وتـــعــالـى عــلى عـــبــاده
الـصـاحل بـوجـوب التـوقف قـليال
نهج ومراجعة النفس والسلوك وا
سؤلية  اخملتار في اسلوب ادارة ا
وجب القانون قرة  ومتطلباتها ا
حـمايـة لسـمعـة الريـاضة الـعراقـية
وسمعـة قادتها وتاريـخهم ايضا !!
الــيس ذلك هــو االكـثــر اهــمــيـة في
الـــذي يـــفـــتـــرض الــــتـــــصـــريح به

واعالنه ??  
ان يـــصـــدر ويـــعـــلـن ويـــنـــشـــر في
اجلريـدة الرسميـة النظـام الداخلي
بـية الـوطنيـة العـراقية لـلجنـة االو
بزمن قـياسي مُـلفت لـالنتبـاه وقبل
انـتـهـاء مـراجـعــة وتـدقـيق مـجـلس
ـبــيـة شــورى الـدولــة لـقــانــون االو
ــــشــــرع   وهــــو ( اي الــــنــــظــــام ا
الـداخـلي ) مـلـحق متـمم لـلـقـانون 
حــالــة ال تـــلــفت اهــتــمـــام الــســيــد
حـــمـــودي ومـــاذا يــخـــبئ او خـــبئ
وراءها !! وان يـفتح باب الـترشيح
(لـلخـبراء) عـلى مصـراعيه دون اي
اعـالن او وجــــوب االلــــتــــزام بــــاي
مـواصـفـات وضـوابط مـطـلـوبـة في

ان الــســؤال االهـم الــذي يــفــتــرض
تـوجـيهه الى رعـد حـمـودي   ليس
ــكـــلل بـــتــفــاؤل بـــيــانه االعـالمي ا
افـتــرضه لـنـفــسه  بـشـأن مــسـيـرة
االنـــتـــخــابـــات واعالن ضـــمـــانــات
االمان للجـميع . فالبـيان ومحتواه
يـؤشر مـا ال يـقبل الـشك مـا سبـبته
ـارة من تمـزقات سـياسـة السـن ا
وفـــضــــائح في مــــســـيـــرة الــــعـــمل
لـيارات ـبي ونتـائجـه مقـابل ا االو
الــتـي وظـــفت واســـتــغـــلت لـــغـــيــر
مـــصـــلـــحـــة الـــريـــاضي الـــعـــراقي
نـتـظـرة  كمـادة وغـاية ونـتـائـجه ا
ــبـي . انــهــا  حــقــيــقـة الــعــمل االو
اعــتــرف بــهــا شــخــصــيــا الــســيــد
حـمــودي حـ اعــلن بـان اكــثـر من
ــائـــة من مــيــزانــيــات ســبــعــ بــا
وامــوال جلــنــته قــد اســتــنــفــذتــهـا
ـصـروفة الـرواتب واخملـصـصـات ا
لـلـعـامـل فـيـهـا  وفِي احتـاداتـها 
وهم ولله احلمد  ال تـضاهيهم في
اعـدادهم وكفـاءة اغلـبهم  اي جلـنة
ــبــيــة الي بـــلــد آخــر عــلى وجه او

االرض ..   
اذن فـــــان الــــــســـــؤال االهـم الـــــذي
بية سيرة االو يفترض على قائد ا
ـــعــلن هـو مـا اجـابـتـه في بـيــانه ا

يلي :
مـاذا اثـمـرت نـتـائج عـمل الـدورت
ــاضـيــتــ الـتي االنــتــخـابــيـتــ ا
ـبـيـة ومـكـتـبـها تراسـت فيـهـا  االو
الــتـــنــفـــيــذي  والـــذي عــد بـــنــظــر
راقب واخملتص  بانه االسوأ ا
ادارة ونــــــتـــــــائج فـي كل  تـــــــاريخ
الــريــاضــة في الــعــراق  !! كــمــا ان
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قدم نـائب رئـيس الـهـيئـة االداريـة لـنـادي الطـلـبـة محـمـد طـالب الـهاشـمي اسـتـقـالته من
منصبه في الهيئة االدارية السباب شخصية.

وذكر الـنادي في بـيان ان الـهاشـمي تقـدم بـالشـكر اجلـزيل لكل من سـانده من اعـضاء
االدارة واالعالم واجلـمـاهـير الـريـاضـيـة وتـمـنى الـتـوفـيق والـنـجـاح لـلـنادي فـي الدوري
القادم. واضاف ان رئيس الهـيئة االدارية للنادي عالء كـاظم اعلن موافقة االدارة على
ه خدمة للنادي في السنوات االستقالة وتقد الشكر للهاشمي على كل ما حاول تقد

السابقة.
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الـدولي الـسـابـق احـمـد خـضـير
فـضال عن احلــكـمــ الـســابـقـ
نــعـــمــة حــمــــــيــد وعــمــــاد عــبــد

الرزاق .
واختتمَ رحيم بـالقول: إن جناح
احلـكـام في اجـتيـاز االخـتـبارات
جــاء وسط الـتـفـاؤل الــكـبـيـر من
إدارة جلــــــــــنـــــــــة الــــــــــصـــــــــاالت
الكـات والــشــــاطـئـيـة بـتـأهـيل ا
الــتــحــكــيــمــيــة ووصــولـهــا إلى
مـراحل مـتــقـدمـة والــسـيـر عـلى
اخلــطـــة الـــتـي وضــعـــهـــا قـــسم
احلـــكــام فـي الــلـــجــنـــة بــزيــادة
االهــتــمــام بــالـتــحــكــيـم لــقــيـادة

باريات إلى بر األمان. ا
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عـقـدَ اجـتـمـاع تـنـسـيـقي بـ الـلـجـنة
الـنــســويـة في الــهـيــأة الـتــطـبــيـعــيـة
بحضور رئيسة الـلجنة ازهار محمد
ـثل عن احتـاد غـرب آسـيا جاسم و
ورابطة الـدوري االسبـاني للـسيدات
ـناقـشـة الـسـبل الـكـفيـلـة بـالـنـهوض
بواقع الكرة النسوية العراقية.وقالتْ
 ازهـار مـحـمـد  ان االجـتـمـاع طـرحت
ـهـمـة الـتي فـيه الـعـديـد من الـنـقـاط ا
ـكن ان تـسهم  بـتـطـويـر كـرة الـقدم
الـــنــــســـويــــة في الـــعــــراق من  خالل
حتديد نقاط الضعف ووضع اخلطط

جـميع االندية الريـاضية وحسب القـانون تعرف بإنـها (ذات شخصيـة معنوية
مـستـقـلة مـالـيا واداريـا ...) ومـعروف لـلـجـميع بـان هـذه االنديـة تـدار من قبل
قتضب هـيئات ادارية منـتخبة من قبل الـهيئة العـامة للنادي  ,هـذا التعـريف ا
يـجعلنا نـشير الى شيء مهم جـدا وهو مادامت االنديـة مستقلـة ماليا واداريا
ـاذا تقـبل على نـفسـها اسـتالم االموال من اجلـهات احلـكومـية وعـندمـا تريد
مـولة لالنديـة كشف حسـاباتها بـالصريـفات تعـده االندية نوع هـذه اجلهات ا
من انـواع (الـتدخل احلـكـومي) وعـنـدما (تـتـضـايق) من تـراكم الـديون عـلـيـها
ـأزق الـذي وجـدت نـفـسـهـا وكـأنهـا تـلـفظ تـلـجـأ الى احلـكـومـة النـقـاذهـا من ا
انـفاسـهـا االخـيرة وبـذك انـكـشفت (عـورة) الـكـثيـر من االنـديـة بـإنهـا تـصرف
ـليارات (بدم بارد) على كرة القدم وتتباكى علـيها ألن فريقها مهدد بالهبوط ا

وال تبكي على الرياضة في النادي التي اندثرت وتالشت !!
ا يسمى ـسؤول الرياضي او غير الرياضي قبل ان يبذر أموال مؤسسته  ا
(الـدعم) عليه ان يـسأل أين الريـاضة اليـوم في (بعض) االنديـة  ألن الرياضة
ـا الــعـاب كــثـيــرة مـنــهـا  كــرة الـيــد والـكــرة الـطــائـرة لــيـست كــرة الـقــدم وأ
صارعة واالثقال وغيرها من الكمة وا واجلمناستك والعاب القوى والسلة وا
االلعاب التي كان العراق يتسيدها في مالعب آسيا والعرب واليوم نحن على
مالعـبنا وب جمهورنا والنـستطيع الفوز بلـقب أي بطولة  للمنـتخبات الوطنية
والنـستـطـيع إقـالة أي مـدرب ألنـنا أضـعـنـا الوقت بـالـصـبر (الـكـاذب) ونذهب
سـؤول بضيق الـوقت الذي دائمـا ما تتم اضـاعته باحـترافية لـنتبـاكى أمام  ا
ـتسرب ال ا ن يعـرفون جيـدا طريق الـتسول واالسـتحـواذ على ا ـتباكـ  ا

الى اجليوب الفاسدة.. 
سـؤولـ يبـحثـون مع ادارات انـدية مـهددة في مـوسم مضـى  أثارني اجـراء 
بـعـقوبـات من جـراء سـوء االدارات (سابـقـة أو حـاليـة) لألسـهـام في ان تـبقى
ضـمن الـدوري كي التــهـبط .. واليـبـحــثـون عن أسـبـاب جـعــلت بـعض االنـديـة

مكبلة بديون كبيرة وال أحد يعرف ماجرى
ـسـؤول فـي ايـجـاد حـلـول (تـرقـيـعــيـة) هـو جـزء من دعم الـفـسـاد مـسـاهـمـة ا
سـؤول ان يشخص العـلة أوال قبل ان تأخذه والـتغطيـة عليه ألنه من واجب  ا
(الـعاطفة) في فتح اخلزينة لـتسرق مرت مرة عنـدما  توقيع عقود الالعب
ـسـؤول ويـسـدد الـديون ـدربـ بـدون (غطـاء مـالي) وأخـرى عـنـدمـا يأتي ا وا

دون ان يتوقف عند االسئلة التالية  :
عـندمـا  تـوقـيع عـدد من العـقـود لالعـب هـل كانت هـنـاك سـيولـة نـقـدية في

(خزانة) النادي ?
اذا لم تـتـوقف الهـيـئات االداريـة عن تـوقيـع العـقود ـدة الـزمنـيـة  طـوال هذه ا

(بالآلجل) كي التتراكم الديون ?
اذا لم تـثار مسألة التراخيص وشـكاوي الالعب والهبوط الى الدرجة االدنى
ـســؤول (لالنــقـاذ) أم ســتــزداد الـعــــــقـود ــوضـوع ويــتــدخل ا .. هل يـثــار ا

والديون ..?
أخـيرا هذه االنـدية لديـها مؤسـسات حكـومية تـدعمهـا هي األولى بأن (تدوخ)
ــوضـوع وهي األولـى أيـضــا ان تـعـرف (فــلـوســهـا) أين بـا
ذهـبت ومن أهـدرهـا ووضع الـنادي في زاويـة اليـحـسد

عليها ثم تقرر ماذا تفعل ....?
كـي حتــافظ عــلى كــيـان الــنــادي بــطــريــقـة حــقــيــقــيـة
التـرقـيــعـيـة وهي  طــريـقـة  أشــبه بـاسـنــاد الـفـسـاد ,

ألستم معي ..?
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اجـــتـــازَ حـــكـــام كـــرة الـــصــاالت
والـشـاطـئـيـة اختـبـارات الـلـيـاقة
الـبـدنـيـة واالخـتبـارات الـنـظـرية
(اون الين) بنجـاح في االختبار
الــــذي جــــرى صــــبــــاح الــــيــــوم
الــســبت عــلى مــضــمــار مــلــعب
وزارة الـــشــــبــــاب والـــريــــاضـــة
وحضـره رئيس اللـجنـة صبحي
رحـيم ونـائـبه الــدكـتـور مـحـمـد
غـني فــضال عن قـسم من حـكـام

اللجنة.
وأكــدَ رئـيس الــلــجـنــة صــبـحي
ـشـارك في رحـيم: أن احلكـام ا
االخـتــبـارات وعــددهم خـمــسـة

اجـــتــازوا اخــتــبـــارات الــلــيــاقــة
الـبــدنـيــة بـنــجـاح حــيث ضـمت
االخــتـــبــارات أربــعـــة من حــكــام
الـــصــاالت الـــدولــيــ وحـــكــمــا
واحـدا لـلـكـرة الشـاطـئـيـة وعلى
الـــرغم مـن االنـــقـــطــاع الـــطـــويل
بـــســبب جـــائــحــة كـــورونــا لــكن
احلـكــام بـذلــوا جـهــوداً كـبــيـرة
وتمكنوا من اجتياز االختبارات

بنجاح.
وأضـــــافَ رحــــيم: أثـــــمن الــــدور
تميز الذي قام به أعضاء قسم ا
اللياقة البـدنية في جلنة احلكام
ــركـــزيــة الــذين أشـــرفــوا عــلى ا
االخــــتـــبــــارات وهم احلـــــــــــكم

بية ثلي الالعب في االو UÐU ∫ جانب من انتخابات  ²½«

العراقية واموالها !! 
وثـانــيـهـمــا  ان تـتـركــوا  الـسـعي
ــعــاودة الـــتــرشــيح الى والــعـــمل 
ـبـيـة  ـواقع الـتـنـفـيـذيـة في االو ا
ن هم اكـفا وان تـفـسحـوا  اجملـال 
واكـــثــر اخالصــا ونــزاهـــة لــلــقــيم
ــبـاد الــريــاضـيــة والــوطـنــيـة وا

احلقة. 
ـارة قد شهدت ان جتربة الـسن ا
 بـال اي شك  فــشــلــكم كــافـراد او
كـمـجــمـوعـة وخــواء امـتالكـكم الي
امـكـانـيـة فـكـريـة او عـمـلـيـة كـافـيـة
بية وقرراتها سيـرة االو لالخذ با
ــــهـــمـــات  الى وضـع يـــتالئـم مع ا
ــبــيــة في ــعــلــومــة لــلــجــان االو ا
مـــخــتــلـف بــلــدان الـــعــالم  ..... او
اعلنـوا بدال من  ذلك  التـنازل عما
جـنيـتمـوه او سـتجـنوه من رواتب
ومـخـصصـات كـبيـرة ومـا تمـتـعتم
به من مــوارد ومـــكــاسب وحــقــوق
(وجـاه )  قـررتمـوهـا النـفـسكم من
غـيـر شــرع او قـانـون  او اعــلـنـوا
بــدال من ذلك افـرادا او مـجــتـمـعـ
اعـادة جتـمـيع وتـوظـيف هـذا الـكم
الـــهــــائل  من االمـــوال وصـــرفـــهـــا
لصالح عمـليات تطـوير  الرياض
الـــذين نـــعـــتـــاش جـــمـــيــعـــا عـــلى

والــــبـــــرامج الــــتـي تــــعــــضــــد طــــرق
انـــــــتــــــــشــــــــارهـــــــا الكــــــــتــــــــشـــــــاف
: تــعـــهــد اجلــانب ــواهب.واضـــافتْ ا
اإلســبــاني بــفــتح قــنــوات الــتــعــاون
تعددة لـدعم مشروع تـطوير الـلعبة ا
في الـــعــراق بـــتـــدريب وتـــأهـــــــــــيل
ـدربــات والالعــبــات وإقــامـة ورش ا
العـمل خملــــــــــتلف اجملـاالت االدارية
والـتـنـظــيـمـيـة والــفـنـيـة مع ضـرورة
االهـتــمـام بـنــشـر الـلــعـبـة فـي جـمـيع
احملـــافـــظــــات واالنـــديـــة وتـــوســـيع
ــنــتــخــبـات قــاعــدتــهــا ومــشــاركــة ا

الوطنية في البطوالت الدولية.
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ــثـــلــةً لــلـــذكـــور ورنــد ســـعـــد 

لألناث.
كـــمــــا إنـــتـــخب الــــريـــاضـــيـــون
بـيون جلـنتـهم التي تـألفت األو
من خـمــســة أعـضــاء هم وحــيـد
عبدالـرضا وحسـ علي حس
وعــدنــان طــعـــيس وعــلي نــاظم

ورند سعد.
وبذلك إنضم ثالثة أعضاء جدد
لــلــجـمــعــيــة الـعــامــة هم كل من
بــــــيــــــداء كــــــيالن والـالعــــــبـــــ
ــبـيـ حـسـ عـلي حـسـ األو
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باشراف جلنة قضائية سباعية
مــنـبــثــقـة عن مــجــلس الـقــضـاء
األعـــــلـى أنـــــتـــــخـــــبت األســـــرة
بية العـراقية ثالثة أعضاء األو
جــدد جلــمــعــيـتــهــا الــعــامـة في
مؤتـمرين أنـتخابـي تـكميـلي
أثـنـ أقـيـمـا بـفـنـدق شـيـراتون
في العاصمة بغداد عصر اليوم

السبت.
ـؤتـمـر األول النـتـخاب وكـرس ا
الـلــجـنــة الـنــسـويـة الــتي فـازت

بـــرئــــاســــتــــهــــا بـــيــــداء كــــيالن
بـاالضــافـة ألربـعـة عـضـوات هنّ
لــيـــلى مــحــمـــد ولــيــنـــا صــبــاح
وشــــــذى عـــــــلـي وعــــــصـــــــمــــــاء

. عبداحلس
ـــؤتــــــــــمــر االنـــتـــخــابي وفي ا
الـتـكـمـيـلي الـثـاني والـذي أقيم
فـــور االنــتـــهــاء من األول فـــقــد
بـيون إنـتخب الـرياضـيـون األو
ـــثـــلـــ أثـــنـــ عـــنــهـــمـــا في
اجلـــمــعــيــة الــعـــامــة حــيث فــاز
ـــثالً حـــســــ عـــلـي حـــســــ 

ؤتـمرين ورنـد سعـد.في ختـام ا
أشـاد الـقــاضي رئـيس الــلـجـنـة
ـــشـــرفـــة عـــلى االنـــتـــخـــابــات ا
ـبـيـة بـجهـد رئـيس الـلـجـنة االو
ـــــبـــــيـــــة رعـــــد حـــــمـــــودي األو
ـــبـــيـــة وآلـــيــات الكـــات األو وا
الـــتــــنـــظـــيـم وعـــمـل الـــلــــجـــنـــة
الــتـــحـــضــيـــريـــة آمالً ان يـــقــام
ـؤتـمـر االنـتـخـابي الـتـكـمـيـلي ا
ــقـــبل يــوم اخلــمـــيس الــقــادم ا
بـاألداء والشـفافـــــــــية واجلـهد

ذاته.
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وافـقَ االحتـاد االردني لـكــرة الـقـدم
عــلى طــلب الــهــيـأة الــتــطــبـيــعــيـة
لـالحتـاد العـراقـي بـخـوض مـباراة
ـنتـخـب خالل الـشـهر وديـة بـ ا
ـقبل وذلك حتـضيـراً للـتصـفيات ا
ؤهـلة لـكأس زدوجـة ا اآلسـيويـة ا
الـعـالم 2022 فـي قـطـر ونـهـائـيات
كـــــــــــــأس آســـــــــــــيــــــــــــا 2023 فـي
.وخاطبتْ الهيأة التطبيعية الـص
اجلـــانـب األردني إلقـــامـــة مـــبــاراة
ـــنـــتـــخب وديـــة بـــعـــد اعـــتـــذار ا
ــبــاراة الـــعُــمــاني عـــلى خــوض ا
نـتـيجـة قيـود الـسفـر اخلاصـة بهم
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مـنحـتْ جلنـة التـراخيص في الـهيـأة التـطبـيعـية
الـرخـصـة اآلسـيــويـة اخملـصـصـة لـلـمـشـاركـة في
دوري أبـــطــال آســيــا ألنــديــة اجلــويــة والــزوراء
والشرطة فـيما  رفض ترخيص (16) ناديا لم

طلوبة. تطلبات ا تكمل رفع ا
ـاجد: إن اللـجنة وقالَ مـدير الـتراخيص مـاجد ا
عمـلت على إشراك األنـدية  الـتي تلعب في دوري
متاز وعددها (19) في النظام للحصول الكرة ا
عـلى الــرخـصـة اآلسـيــويـة لـلــمـشـاركـة في دوري

لفات. أبطال آسيا إذ تباينت األندية في رفع ا
ـــاجــــد: مـــنـــهــــا من أكـــمــــلت بـــعض وأضـــافَ ا
تطلـبات والقسم اآلخـر من األندية لم يرفع أي ا
مـلف يـذكـر وبـعـد انـتـهـاء الـفـتـرة احملـددة لـرفع
لـفات لم يـتمـكن سوى ثالثـة أنديـة هي اجلوية ا
والـزوراء والـشرطـة من احلـصـول على الـرخـصة
اآلسيـوية و رفض تـرخيص بقـية األنـدية أما
نـادي الـقـاسم فـهـو غيـر مـوجـود في الـنـظام وال
ـتطـلبـات اخلاصة كـن إضافته ألنه لـم يكمل ا

بإضافته للنظام.

بـــــســـــبـب جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس
كـــورونــا.وســـيالعبُ مــنـــتــخـــبــنــا
الـوطني نـظيـره االردني في الثاني
عـشـر من تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبر
ـقـبل فـي دولـة االمـارات الـعـربـية ا
ـتــحـدة فـيـمـا يـخـوض  مـبـاراته ا
الودية الثانية في السابع عشر من
الـــشـــهـــر نـــفــسـه أمـــام مــنـــتـــخب
أوزبــكـسـتــان.وسـيـبــدأ مـنـتــخـبـنـا
الـــــــــوطــــــــنـي أول جتــــــــمـع لـه في
الــعــاصــمــة بـغــداد بــعــد جــائــحـة
قبل كـورونا بالسادس من الشهر ا
 قـبل السـفر إلـى االمارات خلوض

وديتي االردن وأوزبكستان.
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جانب من
االختبار
االفراضي
حلكام

الصاالت

ـبـذولة وكـمـيات الـعرق جـهودهم ا
تصبب من جباههم  .  ا

انه االختبـار احلقيـقي الذي يعرف
درجـات الــوالء وااللــتـزام  بــالــقـيم
الرياضية والوطنية احلقة بدال من
بــيــانــات تــبــديـــد الــقــلق والــلــغــة
ـضللـة .. كذلك كاجراء الضبـابية ا
ـوذجـا  لالقـتداء ـكن ان يـكـون 
وقــــد يــــضـــعـف او يـــضـع حـــدودا
لالنـدفـاع  الـكـبـير والـغـريب لـتـبوا
مــــوقع ( اخلــــبـــيــــر ) فـي الـــعــــمل
ــبـي ومــســـتــلـــزمــاته من دون االو
االلـتـزام باي مـواصـفـات وضوابط
ودراسـات عـلـميـة وخـبـرات عمـلـية
تــتـطــلـبــهــا  بـالــضـرورة واجــبـات
ومــــــــــهـــــــــمــــــــــــات مـــــــــثـل هـــــــــذا

الـــلقب(اخلطير)  . 
خالصة كل ذلك  بـان على قـيادات
ـسـتـقـبـلـية ـبيـة احلـالـيـة  وا االو
ايـــضــا  ان تــبـــتــعــد وتـــكف عــلى
الـــنـــظـــر واالهــتـــمـــام بـــنــفـــســـهــا
ـصاحلـها ( فـقط )  وان تمـتلك و
مـن الــشــجــاعـة مــا يــكــفي لــتــقــبل
نـصــائح وانـتـقـادات االخـرين دون
الـــلــجــوء الـى مــا تــقـــرره لــقــاءات
واتــفـــاقــات وحـــســـابــات الـــغــرف
ـظلـمة والـبيـانات الـدعائيـة التي ا

تـــــــســــــــبـق (دومـــــــا ) احلــــــــمالت
االنتـخابـية الـتي تتجـاوز بعـمد ما

حصل واقعا .   
ان االجنـــازات الـــريـــاضـــيــة الـــتي
هـمة االولى واالخيرة الي تعتـبر ا
كن بـيـة في الـعـالم  ال  جلـنـة او
ان تـصـنـعهـا الـبيـانـات الـضبـابـية
ومــا تـتــضــمــنه من احـالم  او مـا
ــكن ان تــقــود الــيه الــتــشــبــثـات
ـبذولـة او مـناورات والـواسطـات ا
االنــقالبــات من اجل الــبــقـاء  رغم
تــراكم جتـارب الـفــشل وافـرازاتـهـا
ا هي  ضـرة لسـننـ طوال  ا ا
اي االجنــازات  صـنـاعـة حـقـيـقـيـة
تـــســتـــمـــد وقــودهـــا من مـــعـــانــاة
الريـاضي وتـطلـعاتهم ومن كـمية
ـتـصـبب من جـبـاه اولـئك الـعــرق ا
الـذين يـوفـرون لنـا جـمـيعـا الـقوت
الوحيد خلـبزتنا (احلالل) في هذه

احلياة . 
ـارة ان جتـربـة الـسـنـ الـعـشـرة ا
ونـتـائجـهـا وازمـاتهـا وفـضائـحـها
اخملــجــلــة  بــرهــنت وبال اي شك
ــبــيـة اســتــحــالــة تـفــهم قــيــادة او
الـــعــراق بــانـــهــا (خـــادمــة ) حــقالً
للرياضة العراقية وليس العكس !!

والله من  وراء القصد .

احدى االجتماعات النسوية في الهيئة التطبيعية



يــــعـــــتــــقــــد أن بـــــإمــــكــــانـي صــــنع
ــعـــجــزات?".بــعــد مــضي ســنــوات ا
خـمس حـصـلـنـا عـلى اإلجـابة عـلى
ذلك الـسـؤال.فـخالل نـصف عـقد من
ـتـواصـل في الـتطـور والـتـحسن ا
ــاني كــلــوب نــادي احلــمـــر فــاز األ
بــبـطــوالت وكـســر أرقـامــا قـيــاسـيـة
وأعاد لـلـيفـربـول موقـعه في صدارة
ـمتـاز وأصبح الدوري اإلجنـليـزي ا
دينـة ليفربـول كلها - مصدر إلهـام 
وهـذه إجنــازات رائـعــة خـصــوصـا
"لــرجل عـادي مـن الـغــابـة الــسـوداء
ـــانــيــا)" كــمــا يــصف كــلــوب (في أ
نفـسه. تلـقي تقـارير هـنا نـظرة على
بـعض األرقـام الـرائـعـة الـتي مـيـزت
عـــهــد كــلــوب الــذي احــتــفل لــلــتــو
بــالـــذكــرى الـــســنـــويــة اخلـــامــســة

لوصوله إلى أنفيلد.
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في الــيــوم األول لــتــعــيــيــنـه مــدربـا
لـلـنـادي في شـهـر أكـتـوبـر/ تـشـرين
األول من عـام 2015 حتــدث كــلــوب
ـشـكـكـ إلى عن ضـرورة حتـويل "ا
" وذلك فـي إشــــارة إلى مـــــؤمــــنـــــ
العـبي الـفـريق وأنـصـاره. وقـد فـعل
ذلك فـــــعـال من خالل 272 مـــــبــــاراة
خاضـهـا الفـريق حتت إمـرته فاز بـ
164 مـنـهـا.وشـهـد كل مـوسم شـارك
فـيه لــيـفـربــول في سـبـاق الـدوري
حتــســـنــا مـــلــحـــوظــا مـــقــارنــة
ـوسم الذي سـبـقه وتكـللت با
ـــزيـــد كـل حـــمـــلـــة بـــإحـــراز ا
ــــزيـــد مـن االنـــتــــصـــارات. وا
وشهدت فـترة كلـوب في منصبه
ـــئـــويــة ارتـــفــاعـــا فـي الــنـــســـبـــة ا
لـلـمـبـاريــات الـتي فـاز بـهـا الـفـريق
ـــئــة في حــيث زادت من 44.2 في ا
مــــــــــوسـم 16-2015 إلى 71.9 في
ـــاضي ـــوسم ا ـــئـــة في ا ا
20-2019. وفي مــؤتــمــره
الـــصـــحـــفي األول الـــذي
تطرقـنا إليه أعاله قال
كـــــــلـــــــوب "ال أقــــــارن
نـفــسي بــالـعــبـاقـرة
الـذيـن يـزخــر بـهم
تاريخ لـيـفـربول
وحـتـى هـؤالء لم
يــــقـــولــــوا إنـــهم
يـريـدون الـتـحـول

AZZAMAN SPORT

{ روما- وكـاالت - شن فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة اإليطالي هـجومًا عنيفًا على البرتغالي كريستـيانو رونالدو جنم  يوفنتوس بعدما نفى الدون اختراقه
للبروتوكول الصحي في إيطاليا.

ـنتـخب بالده قـبل أن يـرد الـدون بـأنه لم يـخـترق وكـان سـبـادافـورا صرح أن رونـالـدو اخـتـرق الـبروتـوكـول الـصـحي بـعـدما غـادر احلـجـر في يـوفـنتـوس لـلـرحـيل 
البروتوكول وأنها أنباء كاذبة.

ؤسسات وأن وقال سـبادافورا في تـصريحات أبـرزتها صـحيفة "تـوتو سبـورت": "سمعـة ومهارة بعض الـالعب ال تخـول لهم أن يكـونوا متـعجرف وال يـحترمـوا ا
يكذبوا".

سؤولية التفكير قبل التحدث وأن تكون مثال جيد يُحتذى به". وأضاف وزير الرياضة اإليطالي: "على العكس من ذلك كلما زادت معرفتك كلما شعرت 
سألة أؤكد ما قلته باألمس بـخصوص خروج بعض العبي يوفنتـوس من احلجر بناء على رسائل النادي : "ليس لـدي أي نية لالستمرار في التحدث عن هـذه ا وأ

صاب بالشفاء العاجل". للسلطات الصحية بتورينو أجدد تمنياتي لكل الالعب ا
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في أول مؤتـمر صـحفي
عـــقــده بــعـــد تــعـــيــيــنه
مـدربا لـلـيـفـربول وجه
يـــورغن كـــلـــوب ســؤاال
نظريا كان الغرض منه
التقليل من قيمة نفسه:
"هـل يـــــــــــــوجـــــــــــــد مـن
احلـــاضـــرين فـي هــذه
الــــغـــــرفــــة من

{ مـدريد- وكاالت - كـشف تقرير صـحفي عن تلقـي برشلونـة أنباء سعـيدة عقب إجراء
الـفريق الختـبارات فيروس كـورونا مؤخـرًا قبل مواجـهة خيـتافي في اجلولـة السادسة من

الدوري اإلسباني.
ووفـقًا لـصحـيفـة "موندو ديـبورتـيفـو" فإن كل العـبي برشلـونة اجـتازوا اخـتبـارات كورونا
باراة ـستدعـاة  ا يـعني عـدم استبـعاد أي عنـصر من القـائمة ا وجاءت النـتيجـة سلبـية 
ستوى األوروبي ألن الئحة خيتافي.ويحـمل هذا األمر أنباء سعـيدة للبارسا أيضًـا على ا
سـتدعـ للمـباراة سـلبـية قـبل أسبوع االحتـاد القـاري تشـترط أن تكـون نتـائج الالعبـ ا
ـقبل في ـواجهـة فريـنـكفـاروزي الثـالثاء ا عـلى األقل من أي مبـاراة. ويـستـعد بـرشـلونـة 

اجلولة األولى من دور اجملموعات بدوري أبطال أوروبا.
ـركز اخلامس في جـدول ترتيب الـدوري اإلسباني بـرصيد 7 نـقاط ويـحتل الـبارسا ا

سابقة. عقب خوض 3 مباريات فقط با
إلـى أســاطــيــر عــنــد مـــجــيــئــهم إلى
النـادي".وكان كـلوب يـشيـر بذلك إلى
مـدربــ أسـطــوريـ من أمــثـال بـيل
شـانكـلي وبـوب بـايزلي وجـو فـاغان
وكـــيـــني دالـــغـــلـــيش.ومـــا زال أمــام
ـــاني طــريــقــا لــيـس بــالــقــصــيــر األ
لـلــوصـول إلـى مـا أحــرزه بـعض من
أسالفه من بطـوالت وألـقاب (بـايزلي
وحـده أحرز 20 لـقبـا) ولـكـنه تـفوق
علـيهم جـميـعا في مـا يتـعلق بـنسب
باريـات التي فاز بـها الفريق حتت ا
قيـادته.كـمـا تنـافس إجنـازاته أفضل
إجنــــــــازات أقـــــــــرانـه فـي الــــــــدوري
مـتاز.فـلم يـتمـكن من التـفوق عـليه ا
فـي عـــدد الــــنــــقـــاط احملــــرزة من كل
مـباراة إال مـدرب مـانـشسـتـر سـيتي
بـــيب غـــوارديـــوال مـــنـــافس كـــلــوب
انيا والذي ينخرط في السابق في أ
منـافسـة كبـيرة مـعه في إجنلـترا في
. ويـعــد مـعـدل ــاضـيــ ــوسـمـ ا ا
الـــنـــقـــاط الـــتي يـــحـــصل عـــلـــيـــهـــا
غوارديـوال للمـباراة الـواحدة األعلى
ـمـتـاز مـنذ في الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
مـوسم Æ1992-93 وســيــكــون تــقـدم
كلوب على مدرب مانشـستر يونايتد
األســطــوري ألــيــكس فــيــرغــســون -
الــــذي ســــبق له أن أعــــلن أن نــــاديه
"أســقط لــيــفــربــول من عــرشه" خالل
الـســنـوات الـ  27الـتي تــولى فــيـهـا
تـــدريب الــفـــريق - مــصـــدر ارتــيــاح
وسعادة ألنصار احلمر.ويقول كلوب
إن "الـتـاريخ هــو األسـاس بـالـنـسـبـة
ــســمــوح تـنــاسي لــنــا ولــيس من ا
الــــتــــاريخ وحــــمــــله في حــــقــــيــــبـــة
الظـهـر".وكان كـلـوب قد حـدد خـططه
إلطالق "منـحى جـديد" لـلـيفـربول في
ـــقـــابالت الـــتـي أجــراهـــا مع أولى ا
اإلعالم البريـطاني وقـد صدق وعده
بـطـريـقــة قـيـاسـيـة.فـاز احلـمـر بـ 18
مـتاز مبـاراة مـتعـاقبـة في الـدوري ا
بــ أكــتــوبــر/ تـشــرين األول 2019
وفــبــرايــر/ شــبــاط 2020 وهـو رقم
قياسي بـالنسـبة للـدوري اإلجنليزي
ـمـتـاز.حـقق لـيـفـربـول أيـضـا رقـمـا ا
قــيـاســيــا عـنــدمــا فـاز بـ 24 مـبـاراة
مــتــعـاقــبــة عـلـى أرضه بـ فــبــرايـر
 2019ويولـيو/ تـموز 2020.لم يفز
باريات أي فريق على ليفـربول في ا
الـ  61األخـيــرة الـتي خـاضــهـا عـلى
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أرضه في مــلـعب أنــفـيــلـد وهـو رقم
يعد الثالث بالنسـبة للمباريات التي
ـمـتـاز على خـاضتـهـا فـرق الدوري ا
أراضـيـهـا.وأحـرز لـيـفـربول 97 و99
نــــقـــــطــــة فـي مــــوســـــمي 2018-19
ثل و 20-2019بالتعاقب وهو ما 
نـــتـــيـــجـــتـــ من أفـــضل 6 نـــتــــائج
أحـــرزتــهـــا كل الـــنــوادي فـي تــاريخ
ـــمـــتـــاز. يـــذكـــر أن نــادي الـــدوري ا
أرســـنـــال الـــذي كــان يـــقـــوده آنــذاك
آرسـ فـينـغـر لم يـخـسـر أي مـباراة
في مـوسم 04-2003 الـذي فــاز فـيه
بــــبــــطـــــولــــة الــــدوري مــــحــــرزا 90
نـقــطـة.وسـبق لــكـلـوب أن قـال "أؤمن
بــقـــدرات وقــابــلــيــات هــذا الــفــريق
وهـنـاك أربـعة أو خـمـسـة مـهـاجـم
بــإمــكــاني الـــعــمل مــعـــهم ولــديــنــا
مــدافـعــ مـحـنــكـ وحــارس مـرمى
تاز حقا".وكان كـلوب محقا في ما
يـتـعـلق بإمـكـانـيـات الـتشـكـيـلـة التي
ورثها عـند التـحاقه بالـنادي في عام
 .2015ولـكـنه أدخل إلـيـهـا إضـافات
.واســتــخـدم مــهــمــة مـنــذ ذلك احلــ
اني  88العبـا خالل مـسـيرته مع األ
ليفربول وأتاح لـ  58العبا مستجدا
فرصة اللعب ألول مـرة منهم كونور
باراة التي راندال (الذي شارك في ا كيليان مبابي
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الالعــبـــ الــذين كــانت لــهم حــصــة
األســـــــد من هــــــــذه األهـــــــداف - من
الالعب الـ 42 الذين تضمهم قائمة
الـهـدافـ - لن تـفاجـئ أحدا.فـثالثي
الــهــجـوم مــحــمــد صالح وروبــرتـو
فـيـرميـنـو وسـاديـو مـانـيه سـجل ما
مجموعه 261 هدفا لـليـفربول حتت
ثل 46 في قيـادة كـلـوب وهـو رقم 
ـــئــة من مـــجــمــوع األهـــداف الــتي ا
سابقات في سجلها الفريق في كل ا
ــاضـيــة.وكـان الــسـنــوات اخلــمس ا
كـــلـــوب هــو الـــذي اســـتـــقــدم صالح
ومانـيه بأسـعار مـرتفـعة تـمثل جزءا
اني بـلغ الـكـلي الذي أنـفـقه األ من ا
مـــلـــيــون في شــراء الالعــبــ (480 
ـا جــنــيـهــا إســتـرلــيــنـيــا).  ولــكن 
يــحــسب لـه بــشيء من اإلعــجــاب أن
كلـوب تمـكن وسـاعده في ذلك إلى
حـد كـبــيـر بـيع الالعـب فـيـلـيب
كـوتـيـنـيـو إلى بـرشـلونـة من
تــأســيس فــريق عــلى أعــلى
مستوى بإنفاق مبلغ صاف
ال يزيد عن 115 مليونا من
اجلــنـيــهـات اإلســتـرلــيـنــيـة
ـســتـقـاة (بـحــسب األرقــام ا
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ـبيك نـيم بـربـاعـية { بـاريس- وكـاالت فـاز باريس سـان جـيـرمـان على مـضـيـفه أو
نظيفة اليوم اجلمعة ضمن منافسات اجلولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وسجل كيـليان مـبابي "ثنائـية" وأليـساندرو فلـورينزي وبابـلو سارابـيا في الدقائق
32 و78 و83 و88.

وقفز العـمالق الباريسي لصدارة جـدول الترتيب برصيد 15 نقـطة متفوقا
ركز بـفارق األهداف عن ريـن بينـما جتـمد رصـيد نـيم عند  8 نـقاط في ا

الثالث عشر.
ودفع تومـاس توخـيل بالوافـدين اجلديـدين رافيـنيا ومـويس ك لـتعويض

الغيابات العديدة.
لـكن لم تــمـر سـوى عـشـر دقـائق لــيـخـسـر تـوخـيـل العب الـوسط لـيـانـدرو

باريديس; بسبب إصابة عضلية ليشارك مكانه أندير هيريرا.
غــلب عـلى أداء العـبي نــيم الـعـنف الـبــدني حـيث نـال لــوي النـدري بـطـاقـة

حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف ضد رافينيا.
تأثر أصحاب األرض بـالنقص العددي وحتول اللـقاء إلى مواجهة مباشرة
ب بـاريس وبابـتيـست ريني حارس نـيم الذي تـصدى لـعدة فـرص مؤكدة

من مويس ك وهيريرا ومبابي وفلورينزي وإدريسا جايي.
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الدقـيـقة 16.وبـهذا االنـتـصـار يرفع
قـــادش رصـــيــده إلى 10 نـــقــاط في
وصــافــة جــدول الــتــرتــيب بــيــنــمـا
يـتجـمد رصـيد ريـال مدريـد عند 10
نــــــقــــــاط في الــــــصــــــدارة بــــــشــــــكل
ــتــوقع بــدأ قــادش مــؤقت.عــكـس ا
ــبـــاراة بــضـــغط مُـــبــكـــر وكــاد أن ا
يــفـتــتح الـتــســجـيل في الــدقـيــقـة 2
حيث استغل ألفـارو نيجريدو خطأ
كـارثــيـا من العــبي ريـال مــدريـد في
مــنــطـــقــة اجلــزاء وســدد كــرة تــألق
رامـوس في تـشتـيـتـهـا من على خط
ـــــرمى.واســــتـــــمــــر الــــضـــــغط من ا
الــضـيــوف بــتــسـديــدة من لــوزانـو
مهاجم قادش داخل مـنطقة اجلزاء
تـألـق كـورتــوا حــارس ريـال مــدريـد
في التصدي لها وحولها إلى ركنية
في الــدقـيــقـة 8. أول رد فـعـل لـريـال
مــــدريــــد جــــاء فـي الــــدقــــيــــقـــة 10
بتسديدة علـى حدود منطقة اجلزاء
ـا وصــلت ضـعـيـفـة من كـر بـنـز
بــ يـدي حــارس قــادش لـيــدســمـا.
وأرسـل لـوكـاس فـاسـكـيـز تـصـويـبة
نـطقـة مرت أعلى قويـة من خارج ا
مـرمى قـادش في الـدقـيـقـة 11.وكاد
ألـفـارو نـيجـريـدو مـهـاجم قادش أن
يُـسـجل الـهدف األول لـفـريـقه حيث
ــنــطــقـة تــلــقى كــرة عــرضــيــة في ا
وســـدد كــــرة رأســـيــــة قـــويــــة مـــرت
بـجـانب الـقـائم األيـسـر في الـدقـيـقة
13.واســتــمـــر ضــغط األنــدلــســيــ
بـتـســديـدة صـاروخـيــة من سـالـفي
تـألـق كـورتــوا حــارس ريـال مــدريـد
في التصدي لها وحولها إلى ركنية

في الدقيقة 14.
وجنح أنـتوني لـوزانـو في تسـجيل
الهدف األول لقادش في الدقيقة 16
حـــيث تـــلـــقى تـــمــريـــرة مـن زمــيـــله
نيجـريدو ليـنفرد بـاحلارس كورتوا
وسـدد الـكــرة في الـشـبــاك.وسـيـطـر
ريـال مـدريـد عـلى الـكـرة لـكنـه فشل
في اختراق دفاعات قادش ليضطر
ـنــطــقـة عــبـر لــتــسـديــد من خــارج ا
ـــــا لـــــكن دون أي كـــــروس وبـــــنــــز

جدوى.
وتــلـقى رافـائــيل فـاران مـدافع ريـال
مـدريـد كـرة عـرضـيـة من ركـنـية في
الـــدقــيـــقــة 38  وســـددهــا بـــالــرأس
بـــقــوة لــكـن مــرت بــجــانـب الــقــائم

أصحـاب نزعـة هجـوميـة ولم يتبق
في خـط الــــوسط لـــــلــــدفــــاع ســــوى
بـوسـكـيـتس من أجل الـضغـط على
العــــــبي خــــــيــــــتــــــافي لــــــتــــــعــــــديل
الـنتـيجـة.وأهدر هـيرنـانديز مـهاجم
ــرمى خـــيـــتــافـي انــفـــراد صــريـح 
بـرشـلـونـة حـيث سـدد الـكـرة بـقـوة
شــديــدة أعــلـى احلــارس نــيــتــو في
الدقـيقة 89.وفشل العـبو بـرشلـونة
في تــعـديـل الـنــتــيـجــة في الــدقـائق
األخــيـرة لـيـواصل الــبـارسـا نـزيف
الـــنــقـــاط بــعـــدمــا تـــعــادل اجلـــولــة
ــاضــيـة ضــد إشــبـيــلــيــة مع عـدم ا
اســتـــغالل فـــرصــة تـــعـــثــر الـــغــر
الـتـقـلـيــدي ريـال مـدريـد بـاخلـسـارة
الـــيــوم أمـــام قـــادش.تــعـــرض ريــال
مـــدريــد حـــامل لــقـب الــلـــيــغــا ألول
ـوسم بهدف دون رد خسـارة هذا ا
خالل مـــواجــهـــة قـــادش  في إطــار
مـنــافـســات اجلـولــة الـســادسـة في
مـــــــــعـــــــــقـــــــــلـه "ألـــــــــفـــــــــريــــــــدو دي
ــبـاراة ســتـيــفـانــو".وســجل هـدف ا
الوحـيد لـقادش أنـتوني لـوزانو في

يـسـار احلـارس نـيــتـو ومـنح فـريـقه
هـدف الـتـقـدم في الـدقـيـقـة 56.وقرر
ـديــر الـفــني لــبــرشـلــونـة كــومــان ا
الـدفع بـأنسـو فـاتي وكوتـيـنيـو بدال
ـبلي وبـيـدري والحقًـا أشرك من د
تـرينـكاو وبـرايـثوايت وريـكي بويج
بــدال مـن جــريــزمــان وفـــريــنــكي دي

يوجن وسيرجي روبيرتو.
وأرسل مـــيـــسي كـــرة عـــرضــيـــة في
ـنــطــقـة وصــلت إلى رأس بــيــكـيه ا
الـــذي ســددهــا لــكــنـــهــا مــرت أعــلى
مــرمى سـوريــا حـارس خـيــتـافي في

الدقيقة 64.
وانـطــلق أنـســو فـاتي عــلى الـطـرف
األيسر وسـدد كرة قويـة مرت أعلى

مرمى خيتافي في الدقيقة 69.
وحـــــرمـت الـــــعـــــارضـــــة األفـــــقـــــيــــة
هــيــرنــانــديــز مــهـاجـم خـيــتــافي من
مــضــاعــفــة الــنــتــيــجــة لــفــريــقه في
الـدقــيـقـة 83 بـعــد هـجـمــة عـكــسـيـة

خطيرة.
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تـغيـيرات كـومان كـلهـا كانت العـب

افـتـتـاح التـسـجـيـل في الـدقـيـقة 22
حـــيث أرسـل تـــصــويـــبـــة قــويـــة من

نـــــــطقة. داخل ا
وأهــدر أنــطــوان جــريــزمــان فــرصـة
تسجـيل الهدف األول لبـرشلونة في
الدقـيقة 30  حيث تلـقى تمريرة في
العـمق من بيـدري ليـنفـرد باحلارس
سوريا لكنه سدد بقوة أعلى مرمى
ــبـاراة خــيــتــافي.واحــتــسب حــكم ا
ركلة حرة مباشـرة لصالح برشلونة
عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء انـبـرى
لــتــنــفـيــذهــا مـيــسي الــذي ســددهـا
ضـعـيـفـة بـ يـدي احلـارس سـوريـا

في الدقيقة 41.
وانــتــهى الــشــوط األول بــالــتــعــادل

السلبي بدون أهداف.
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ومع بدايـة الشـوط الثـاني احتسب
ـــبــــاراة ركـــلـــة جــــزاء عـــلى حـــكـم ا
فـريـنـكي دي يـوجن العب بـرشـلـونة
بعد تدخله العنيف على ديني العب
خـيــتـافي وانـبـرى لــتـنـفـيــذ الـركـلـة
ي ماتا الذي سـدد بنجاح على خا
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حـقق خيـتافي انـتـصارا مـهمـا على
بــرشـــلــونــة بـــهــدف دون رد خالل
مــــواجــــهــــة الـــفــــريــــقـــ فـي إطـــار
مــنـافــســات اجلــولـة الــســادسـة من

الليغا.
سـجل هــدف خـيــتـافي الــوحـيـد في
ي مـاتا من ركـلة جزاء بـاراة خا ا
في الدقـيقة 56 ليُـكبـد البـارسا أول

وسم. خسارة هذا ا
وبــهــذا االنــتــصــار يــرفع خــيــتــافي
رصــيـده إلى 10 نــقـاط في وصــافـة
جـدول الـتـرتـيب خـلف ريـال مـدريد
بيـنما يـتجمـد رصيد بـرشلونـة عند

ركز التاسع. 7 نقاط في ا
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ـبــاراة كـان عــبـر أول تـهــديـد فـي ا
مــاكـســيـمــوفــيـتش العـب خـيــتـافي
الــذي سـدد كـرة وصـلـت سـهـلـة بـ
يــدي نــيــتـو حــارس بــرشــلــونـة في

الدقيقة 18.
رمى خيتافي وحرم القائم األيسر 
قـائـد بـرشـلـونـة لـيـونيـل ميـسي من
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فريق برشلونة
الى خسارة

مفاجئة واضاع
فرصة الصدارة

ـــن حلــــــــــــــــــــــــارس األ
قـادش.وانــتـهى الـشـوط
األول بـــــتـــــقـــــدم قـــــادش
بهـدف دون رد.ومع بـداية
الــشــوط الــثــاني قــرر زين
ـديـر الـفـني الـديـن زيـدان ا
لــــريــــال مـــــدريــــد الــــدفع
يـليـتاو وفـالفـيردي
وكــــــاســـــيــــــمـــــيـــــرو
وأســيــنـســيــو بـدال
مــن رامــــــــــــــــــوس
ومـــــــودريـــــــتش
وإيــــــــســــــــكـــــــو
وفاسكيز.وتوغ
ل فـينـيـسـيوس
في مـنطـقـة جزاء

قــــــادش وســـــدد كـــــرة
قوية مـرت أعلى مرمى
احلـــارس لــيـــدســـمــا في
الـــدقــــيـــقـــة 53.وتــــلـــقى
فـــيــــنـــيــــســـيــــوس كـــرة
عــرضــيـــة في مــنــطــقــة
اجلـــــــزاء ســــــــددهـــــــا
بـالــرأس لـكـنـهـا مـرت
بـــــجــــــانب الــــــقـــــائم
ـرمى قادش األيسـر 
في الــــــــدقـــــــيــــــــقـــــــة
66.وســـجل الـــبــديل
لوكا يـوفيتش هدف
الــــتــــعــــادل لــــريــــال
مــدريـد في الـدقــيـقـة
79 مستـغال تمريرة
ــــــا في مـن بــــــنـــــــز
مـنطـقـة اجلـزاء لكن
احلــكم ألــغــاه بـداعي
الــــــــتــــــــســــــــلـل عــــــــلى
ـــــــا.وحـــــــرمت بـــــــنـــــــز
ـا الـعــارضــة كـر بــنــز
من تسـجيل هـدف التـعادل
في الدقيقة 81 والذي أرسل
تــصــويـــبــة صــاروخــيــة عــلى

حدود منطقة اجلزاء.
واستـمرت مـحاوالت ريـال مدريد
إلدراك الـــــتــــعـــــادل فـي الــــدقـــــائق
بـاراة لـكن العـبو األخـيـرة من ا
قادش حافـظوا على تـماسكهم
الــــــــدفـــــــاعـي لــــــــيـــــــخـــــــرج
األنــــدلـــســــيــــون بـــنــــقـــاط

باراة الثالث. ا

زين الدين زيدان
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{ لـنـدن- وكـاالت - أكـمـل تـوتـنـهـام هـوتــسـبـيـر اإلجنـلـيـزي
إجـراءات الـتـــــــعـاقـد مع جو رودون قـلب دفـاع منـتخب

دة 5 سنوات. ويلز قادما من سوانزي سيتي 
وذكــرت وســائل إعـالم بــريــطــانــيــة أن تــوتــنــهـام
سـيـدفع 11 مـلـيـون جـنيـه إسـتـرلـينـي مـبـدئـيا

( 14.21مــــــلــــــيــــــون دوالر)
لــلـــحـــصـــول عـــلى خـــدمــات
دافع البالغ من العمر 22 ا

عاما.
 وتـدرج رودون في الفـئات
السـنيـة لسـوانزي قبل أن

ينـضم للفـريق األول ويلعب معه
وسم األخيرين بدوري الدرجة األولى. بانتظام في ا

وشــارك رودون الــذي ســيــكــمل  23 عــامــا بــعــد أســبـوع
أساسيـا في كل مباريات ويلز الـثالث خالل الفترة الدولية

أمام إجنلترا وأيرلندا وبلغاريا.
وأبدى جوزيه مـورينيو مدرب توتنـهام رغبته في تعزيز
خـيـاراته فـي الـدفـاع بــعـدمــا تـعـاقــد بـالـفــعل مع مـات

دوهيرتي وسيرجيو ريجيلون.
ــتـــوقع أن يـــكــون رودون بـــديال طـــويل األمــــــــــد ويُ
لالعـب الــبــلـــــــــــجـــيــكي يــان فـــــــــــيــرتــونــخن
ــوسم الــــــــــذي غــادر تــوتــنــــــــــهــام بــنــهــايــة ا

اضي. ا

وث في فاز لـيفـربول بـها علـى بور
أكـــتـــوبــر 2015 في بـــطـــولـــة كــأس
الـرابطـة) وديـيـغو جـوتـا (الـذي نزل
باراة التي من مقاعد االحتياط في ا
فاز بـها لـيفـربول عـلى ليـنكولن 7-2
ـباراة في سـبـتـمـبـر/ أيـلـول وهي ا
الـتي شارك فـيـهـا كونـسـتـانتـيـنوس
تــسـيـمــيـكـاس وريــز ولـيـامــز لـلـمـرة

األولى أيضا).
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وكــان الالعب الــذي شــارك في أكــبـر
ـــهـــاجم ـــبــاريـــات هـــو ا عـــدد مـن ا
الـبـرازيـلي روبـرتـو فـيـرمـيـنـو (242
مـبـاراة) الـذي مـثّل لـيـفربـول في 89
ـبـاريات الـ  272التي ئـة من ا في ا
خـــــاضــــهـــــا الـــــفـــــريق حتـت إمــــرة
كلوب.األمر األهم الـذي دأب ليفربول

عـلى حتقـيـقه بـشـكل ثابت
حتت إدارة كـــــلــــوب
كــــــان تـــــســــــجـــــيل
األهــداف إذ حــقق
الــــفــــريق مــــعـــدال
يـزيــد عن هــدفـ
في كل مباراة في
الــــــــســــــــنـــــــوات
اخلــــــــــــــــــــــــــمــس
األخيرة.وأسماء
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ـاليـة علي عالوي في أفـاد وزير ا
مؤتمر صحفي عقب تبني الورقة
الـبــيـضـاء لإلصـالح االقـتـصـادي
من قــبل مــجــلس الــوزراء في 13
تــــشـــرين األول اجلـــاري قـــائال "
لـديــنـا عـالقـة مــتـيــنـة وقــويـة مع
ـركزي لنوحـد السياسات البنك ا
الية وهذا سيوفر لنا النقدية وا
االمكـانية ان نـغطي كل متـطلبات
ـوظـفـ واسـتــحـقـاقــات رواتب ا
تـقـاعـدين" مر هـذا الـتـصريح وا
مــــرور الــــكـــــرام عــــلى الـــــنــــخب
الـــســـيـــاســــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة
واإلعالمـيـة ولم يــلـتـفت احـد الى
مـــاحـــمــلـه تــصـــريح الـــوزيــر من
الية حتول جذري في السياسة ا
لـــلــدولــة الــعــراقــيــة من مــســاس
واضح ومـثيـر باسـتقاللـية الـبنك
ـالـيـة ـركــزي عن الـسـيــاسـات ا ا

عتمدة من قبل احلكومة. ا
ــالـيــة واضـحـة مــقـاصــد وزيـر ا
ـركزي اصـبح "مـتعـاونا فـالـبنك ا
ـــالـــيـــة جـــدا" مـع الـــســـيـــاســـة ا
لــــلــــحـــكــــومــــة بــــعـــد ان كــــانت
اسـتقاللـيته طبـقا لـقانونه الـنافذ
تـتـعارض مع أمـكـانيـة أي تـعاون
س بالقواعد األساسية محتمل 
لــلـــبــنك حـــفــاظــا عــلـى ضــمــانــة
االقــتــصـــاد الــعــراقـي وقــوته من
جــانب وعــدم حتــمل أي أخــفـاق
حــكــومي فـي أدارة الــســيــاســيــة

ـالـية مـن جانب آخـر في سـياق ا
مــتـعــارف عــلــيه مع احلــكــومـات
ـركزي ـتـعاقـبة ولـكون الـبنك ا ا
يعتـمد سـياسـات نقـدية مـستـقلة
ـالـيـة. عن سـيـاسـات احلـكـومـة ا
واخلالف الذي نشب بـ حكومة
ـالــكـي ومـحــافـظ الـبــنك نــوري ا
ــركــزي سـنــان الــشــبــيــبي عـام ا
2012  لـيس بــعـيــدا عن الـذاكـرة
والذي أنتهى الى اتهام الشبيبي
بـالفسـاد وصدور أوامـر قضـائية
بـإعـتـقالـه! في أثـنـاء تواجـده في
الـعــاصــمـة الــيــابـانــيــة طـوكــيـو
ــؤتــمــرات لـــلــمــشــاركــة أحــدى ا
االقـتـصـاديـة بل وصل األمـر الى
مـحـاكـمـته غـيـابـيـا واحلكـم علـيه
ـدة سـبع سـنـوات عام بالـسـجن 

2014 واقالته من منصبه.
Íe d*« pM³ « —Ëœ

ـركزي مـؤسسـة مسـتقـلة الـبنك ا
مــالـــيـــا واداريـــا عن احلـــكـــومــة
ـادة 103 من الــدســتـور حــسب ا
الـــعــــراقي  وهـــو مــــســـؤول عن
وضع السيـاسة النـقدية وإصدار
وإدارة الــــعــــمــــلــــة الــــوطــــنــــيـــة
واالحـتـيـاطات األجـنـبـية ووضع
األنـظـمة واالجـراءات والـضوابط
صارف احملـلية في الـبلد لعـمل ا
ومـراقبة عـملـها وتدقـيقهـا ويعد
اجلـــهــة الــرســمــيــة الــتي تــمــثل
ـالــيـة ـؤســســات ا الــعــراق في ا

والـنـقـديـة الـدولـيـة مـثل صـندوق
الــنـــقــد الــدولي والـــبــنك الــدولي
وغيرهمـا.  ومن ب مهامه أيضا
حتــديــد الــعـــرض والــطــلب عــلى
الـنـقـود مـن خالل حتـديـد أسـعـار
الــفــائــدة. كـــمــا أنه مــســؤول عن
تـــســلم ودائع مـــبــيــعـــات الــنــفط
وحــــفظ اخلــــزيـن االحــــتــــيــــاطي
النقدي للدولة وله حق التصرف
الية كانة ا ا يحفظ ا باخلزين 
لـــلـــدولــة فـي احملــافـل الــدولـــيــة
ويــحــافـظ عــلى قــيــمـــة الــعــمــلــة
ا يـعني أن اسـتقالل الـوطنـيـة. 
ـركــزي عن الــسـيــاسـات الــبــنك ا
ـالـيـة احلـكـومـيـة يـعـد في غـاية ا
ـال العام األهـميـة للـحفـاظ على ا

ودع في خزائن البنك. ا
ــالـــيــة في أن مـــا أعــلـــنه وزيـــر ا
تــصــريــحه آنف الـــذكــر يــعــتــبــر
سابـقـة خـطـيرة في اقـحـام الـبنك
ـــركــزي فـي صــلب الـــســيـــاســة ا
ـالــيـة لــلـحــكـومـة وجــعـله أداة ا
لتنـفيذ هذه السـياسة وقد جتلى
ذلك واضــحــا عــبـر مــاتــضــمــنـته
(الــورقــة الـبــيـضــاء ) من تــمـويل
ــوازنــة واعـــتــبــار الـــعــجــز فـي ا
اخلــــزين االحـــتـــيـــاطي مـــصـــدرا
وحـيـدا لـسد الـعـجـز وهـنـا يـكمن

اخلطر احلقيقي.
الالفـت لالنــــتـــــبــــاه ان الــــورقــــة
البيضـاء أشارت في الصفحة 37

الى خــطــورة اســـتــخــدام الــبــنك
ـــركـــزي كـــمــصـــدر لـــلـــتــمـــويل ا
"سـيـؤدي الى ضـغط شـديـد عـلى
ــركــزي ومـا احــتـيــاطي الــبــنك ا
يـــــنـــــتج عـن ذلك مـن تـــــبـــــعــــات

مستقبلية غير مستدامة". 
وعاد اخلـبراء لـيؤكـدوا على هذه
اخلطورة حيث جاء في الصفحة
42 من الــورقــة أعاله "الــتــمــويل
ــبــاشـر مـن قـبل الــنــقـدي غــيــر ا
ـــركـــزي الــعـــراقـي هــو الـــبــنـك ا
ــتــبـقي....ان ـصــدر الــوحـيــد ا ا
احلـاجـة الى هـذا االحـتـياطي في
تــــــــمــــــــويـل واردات الــــــــســـــــــلع
واخلــدمـــات تــعــني انـــخــفــاضه
بشـكل خـطـيـر في غضـون تـسـعة
اشـهر والـذي سيـؤدي في نهـاية
ــطـاف الـى أزمـة حــقــيــقــيـة في ا
قيمة الدينـار العراقي يصاحبها

احتمال انهيار قيمته"
ـركـزي جـديـر بـالـذكـر ان الـبـنك ا
وخـــزيــــنه االحـــتـــيــــاطي مـــهـــدد
بـاالنـخــفـاض عـبـر ثالثـة مـحـاور

هي: 
أوال : اســـــــتـــــــخـــــــدام اخلـــــــزين
ـــركــزي االحـــتـــيـــاطي لـــلـــبـــنك ا
ـالي لـلحـكـومة لـتمـويل الـعجـز ا
وهــذا يـكـون بــطـريــقـتـ األولى
"بـــشــــراء الـــســــلع واخلــــدمـــات"
بــاسـتــخـدام الــعـمــلـة الــصـعــبـة
والـطـريـقــة الـثـانـيــة بـاسـتـخـدام
ركزي خلفض سعر ادارة البنك ا
صــرف الــديــنــار مــقــابل الــدوالر
ـــســتـــويــات ادنـى من اجل "دفع
االســتــحـــقــاقــات الــشـــهــريــة من

الرواتب".
ثانيا : استمرار مزاد بيع العملة
سـيئ الـصــيت والـذي هـو مـكـمن
ـتـنـفذين لـلفـسـاد ومـصـدر ثراء ا
ـــال في عـــالـم الـــســـيـــاســـيـــة وا
واالعـــمــال حـــيث ان مـــبــيـــعــات
الـعـمـلة الـصـعـبـة تـفـوق إيرادات
الــدولـة فـي اكـثــر األحـيــان وهـذا
يــــعــــني الــــســــحـب من اخلــــزين

االحتياطي وانخفاضه.
تزايد من دائني ثالثا : الضغط ا
الدولة وخـصوصا ايـران لتمويل
اقتـصادها بـالعملـة الصعـبة بعد
ان ادرجت اإلدارة االمــريـكـيـة 18
مــصــرفــا إيــرانــيــا حتت طــائــلــة
ركزي العقـوبات ليصـبح البنك ا
ـصــارف الــعــراقــيـة الــعـراقـي وا
مــنــفــذا وحـيــدا إليــران لــلـعــمــلـة
الــصــعـبــة. وجــاء زيـارة مــحـافظ
ـــركـــزي اإليــــراني الى الــــبـــنـك ا
الـــعــــراق في 12 تـــشــــرين األول
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ـالــيـة لم ان تــصــريـحــات وزيــر ا
يقابلها أي تـصريح من محافظية
ركزي حـول هذه اخملاطر البـنك ا
ولم نــســمع من احملــافظ اجلــديـد
مـاهي رؤيـته حـيـال إدارة شـؤون
البنك ?! وماهي سيـاسته النقدية
?! وكـيف يتسـنى له احلـفاظ على
االحتـياطي الـنقـدي?! وسط تفاقم
األزمـة االقـتـصـاديـة الـراهـنـة. لذا
بات يـتحـتم على احملـافظ اجلديد
أن يـبــ لــلـرأي الــعــام والــنـخب
اجملـتـمعـية آفـاق سيـاسات الـبنك
ـــركــزي ومـــوقــفـه من مــخـــاطــر ا
األزمــة احملــدقــة بــالــبالد وســبل
معاجلـتها واحلـفاظ على اخلزين

االحتياطي. 
öŠ fO  ‰uK(« qNÝ«

بـحـسب مصـادر مـطلـعـة ان فريق
اخلـــبـــراء مــازال مـــنـــهـــمــكـــا في
أنضاج الـورقة البيـضاء واضافة
تـفاصـيل ومالحق كمـرحلـة ثانـية
إلعــداد خــارطــة الــطــريق بــشــكل
تـفـصـيـلي وقـد أشـار الـفـريق الى
خـــطــورة االقـــتـــراض من الـــبــنك
ـركـزي بل وحتى الـضـغط على ا
ســـعـــر الـــديـــنـــار واســـتـــخـــدامه
كوسـيلـة وحـيدة لـسـد العـجز في
ـــوازنــة الـــعـــامــة كـــمــا ورد في ا
الصفحة 42 من الورقة كما حذر
ــكـلف بــاعــداهـا من أن الــفــريق ا
ذلك "سـيــؤدي الحـقــا الى ارتـفـاع
عيشة وبالتالي خفض تكاليف ا
قـدرة غـالـبـيـة األفـراد عـلى تـلـبـية
مـتطـلـباتـهـا لكـون الـبالد تعـتـمد
اعــتـمــادا كــلـيــا عـلـى االسـتــيـراد
لـتـلـبـيـة االسـتـهالك". مـايعـني أن
غالبية الـشعب ستدفع ثمن تفاقم
معـانـاتهـا جـراء هذا الـتـحول في

تبعة.  الية ا السياسة ا
ويــــؤكـــد خـــبــــيـــر مـــالـي لم يـــود
االفــصـاح عـن هـويــته ان "اقــصـر
ــــعــــاجلــــة هـــو واســــهل طــــرق ا
الـلجـوء الـى اخلزيـن االحـتيـاطي
ـركزي والـتوجه نـحو في الـبنك ا
طـبع الــديـنـار ولــكن سـلـوك هـذا
الــــــطــــــريـق لــــــيس حـال بـل هـــــو
االنــتــحـــار بــعــيــنـه" والــتــخــوف
احلــقــيــقي هــو جلــوء احلــكــومـة
والــقــيــادات الــســـيــاســيــة لــهــذا
الـــــــطـــــــريق بـــــــدال مـن الـــــــبــــــدء
باإلصالحـات اجلذريـة احلقيـقية
والـتـي حتـتـاج قـرارات تــنـفـيـذيـة
تــصــدرهـــا احلــكــومــة وقــرارات
اخــرى مــدعــومــة تــشــريـعــيــا من
ان ان في حـالة تـعاون الـبر الـبر

مع احلكومة.
الـواجب الـوطني هـنـا يحـتم على
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مر الـنظام السياسي العراقي بعد عملية التغيير عام 2003 بازمات عدة
سـتقـر في ادائه الـسيـاسي واالقتـصادي جعـلـته في وضع النـظام غـيـر ا
واالجــتـمـاعي ونـتـيـجـة ذلك كـان ظـهـور الـعـديـد من االزمـات الـتي هي في
ظاهـرها سياسيـة اال ان جوهرها ذو خـلفية اقتـصادية او اجتـماعية  وقد
يـعـود ســبب ذلك الى طـبـيـعــة الـنـظـام الـسـيـاسـي الـعـراقي  والـذي تـمـثل
ـاني  والـذي طـغت عـلـيه صـفـة الـتوافـقـيـة في عـمـلـيـة صنع بـالـنـظـام الـبر

همة. واتخاذ القرار وسن التشريعات ا
ـذكـورة انـفـاً قـد يـكـون وجـودهـا في بـعض الـنـظم ان كـل تـلك االسـبـاب ا
قراطية السـياسية عامل قـوة وليس ضعفا  ومـثال ذلك جناح جتربة الـد
ارك  الـسويـد  وغيـرها من انـيا الـد التـوافـقيـة في بلـجـيكـا  سويـسـرا ا
الدول وعـلى الـرغم من وجـود اخـتالفات جـوهـريـة بـ البـيـئـة السـيـاسـية
ذكورة اال ان للـنظـام السيـاسي العـراقي وبيـئة تلك االنـظمـة السيـاسيـة ا
ـقراطية احملصـلة النهـائية ان النـظام السـياسي العراقي يـسير وفـقاً للد
ـنـظور الـطـبـقة الـسـيـاسيـة الـعـراقيـة  ولـيس وفـقاً الـتـوافقـيـة  ولـكن وفـقاً 
قـراطـية الـتـوافقـية ي الذي اكـد عـليه نـهج الـد للـمنـهج الـعلـمي واالكـاد
صـلحة صـلحـة الوطنـية الـعلـيا عـلى ا والذي يـرتكز عـلى اهمـية تـغلـيب ا
الـفـئــويـة الـضــيـقـة لالحــزاب والـكـتـل الـسـيــاسـيـة عــبـر الـعــمل عـلى عـدة
اجتـاهـات لـتـخـفـيف حـدة الـصـراعـات الـسـيـاسـيـة بـ االغـلـبـيـة واالقـلـية
ـهمة بالتوافق واشراك االقلية وبالـوقت ذاته العمل على اتخاذ القرارات ا
ـعــارضـة لــتـقـو االداء ــنـتـخــبـة فـي ادارة احلـكم دون اغــفـال جــانب ا ا

احلكومي .
قـراطـية الـتوافـقـية  وكـيفـية ان ذلك الطـرح يشـكل رؤيـة حول مـاهـية الـد
قـراطية جرى الـتعامل مـعها من قـبل الطبـقة السـياسيـة في العراق فـالد
ـعـمول بـهـا في الـنـظام الـسـيـاسي العـراقي بـعـد عام 2003 الـتـوافـقيـة ا
اصبـحت ذات مردود اقـتصـادي على جـميـع االحزاب والـكتل الـسيـاسية
انية  والتي يعد وجودها عارضة البر أذ عملت تلك االخيرة على تغييب ا
انـيـة  ومحـاسـبة  امـر مـهم لـتقـو اداء عـمل احلكـومـة عـبر الـرقـابة الـبـر

طروح. احلكومة على اداءها وفق البرنامج احلكومي ا
  فعـملـية اشـراك اجلمـيع في ادارة احلكم عـبر الـسلـطة الـتنـفيـذية سوف
يفـتح الباب على مـصراعيه لالحزاب الـسياسيـة للعمل عـلى كسب النفوذ
والـسـلـطة دون وجـود ادارة حـقـيقـيـة مـوجهـة لـبـوصلـة الـنظـام الـسـياسي
الــعـراقي واالداء احلــكــومي  وبــالـتــالي ســوف تـكــون مــخـرجــات الــعـمل
صالح اخلاصة لالحزاب والـكتل السياسية بسبب احلكـومي عبارة عن ا
غيـاب القنوات الوسيطة في نـقل مطالب اجلماهير الى السـلطة السياسية
عارضة  والتي انصهرت فعلياً وابرز تلك القنوات الوسيطة هي احزاب ا
ـقراطـية في داخل االدارة احلكـومـية بـسـبب سـوء استـعـمال مـفـهوم الـد
التـوافقيـة  وتعد جمـاعات الضـغط ايضاً من ضمن الـقنوات الـوسيطة اال
انـهـا مغـيـبة تـمـاماً او غـائـبة عـن تفـاعـلهـا مع الـنظـام الـسيـاسي الـعراقي
ـاهـيـة الـنـظـام السـبـاب عـدة لــعل من ابـرزهـا عـدم تــبـلـور رؤيـة نـاضـجــة 
السـياسي االصلح للعراق بعد مرور سبعة عشر عاماً على عملية التغيير

السياسي .
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انية  وتـمثيلي الصبغة اذ ما زال الـنظام السيـاسي العراقي ذا طبيـعة بر
والتي اثـبتت تلك الـوصفة فشـلها في الـعمل داخل بيئـة النظـام السياسي
ـقـراطـية العـراقي عـلى كـافـة الصـعـد فـبدالً ان يـكـون ذلك الـنـوع من الد
جاذبـاً للحلول االنية والسـريعة خملتلف االزمات اخلانـقة التي يعاني منها
شكالت النـظام السيـاسي العراقي  اصبح مصـدراً رئيساً في تـصدير ا
اني اصالً بوجود عدد لبـيئة النظـام السياسي بسبب ارتـباط النظام الـبر
ؤسسات الرسمـية وغير الرسميـة  والتي جتعل من عملية من الهـياكل وا
عقـد في عملية اجنـاز بعض القوان صنع واتـخاذ القرار ياخـذ الطابع ا

همة. والتشريعات ا
 فـاذا مـا كــان هـنـاك مـشــروع لـقـرار مــهم فـان الـعــمـلـيــة الـبـيــروقـراطـيـة
ـسـاومـات الـسـيـاسـيـة بـ االحـزاب والـكـتل الـسـيـاسـيـة سـوف تـكـون وا
ـعطلة حاضـرة بكل شواخـصها وبـقوة  وبالتـالي انتاج نـوع من االليات ا
همة  وهذا يحتاج الى نوع من شـاريع ا ؤخـرة لعملية اقرار بعض ا او ا
ـتـبـادلـة غـير الـسـرعـة في اجنـاز االجـراءات االداريـة وتـقـد الـتـنـازالت ا
ـشـروطـة من قـبل االحـزاب والـكـتل الـسـيـاسـيـة لـتـسـهـيل عـمـلـيـة اجناز ا

واطن البسيط. همة السيما تلك التي تمس حياة ا شاريع ا ومرور ا
ان سـواء احلاليـة ام السـابقـة فانـنا سوف   واذا ما الحـظنـا دورات البـر
جند ان جـميع التشـريعات والـقوان التي دأبت الـسلطـة التشريـعية على
واطن ان سـتـوى الـطمـوح لـلـمواطـنـ بـحيث يـشـعـر ا انـفـاذهـا لم تـكن 
ـستـوى االقتـصاد او الـتـعلـيم او الصـحة او الـسكن هنـاك حتسـن على ا
ـسـتدامـة لـلمـجـتمع فـضالً عن غـيـاب الرؤيـة عن كـيفـيـة حتقـيق الـتنـمـية ا
العـراقي  فـكـان جل هم صـانع الـقـرار الـتـشـريـعي هـو تـشـريع او تـعديل
واطن واقرب ما بعض الـقوان السابقة التي هي ابعـد ما تكون حلاجة ا
تكـون حلاجـة الطـبـقة الـسيـاسيـة  وهذا بـحد ذاتـه يخـلق نوعـا من النـفور
ـشـاركة ـا يـؤدي مـستـقـبالً الى الـعزوف عن ا واطن  السـيـاسي لـدى ا
ـقراطـية حـلقـة مهـمة من السـياسـية  وبـالتـالي سوف تـفتـقد الـعمـليـة الد
حلـقات اكتمالها اال وهي ورقة الناخب والتي لـها التأثير االكبر في تأكيد
ـشـاركـة في الـتـصـويت شـرعـيـة الـنـظـام الـسـيــاسي ام ال فـعـمـلـيـة عـدم ا
شاركة  االنتخابية سوف يولد اسئلة االنتخابي واالقبال الضعيف على ا
جـوهـريـة مـهـمـة حــول شـرعـيـة الـنـظـام الـسـيـاسي  فـاالقـبـال اذا مـا كـان
ضـعيف يدل على وجود خـلل في جسد النـظام السياسي  وبـالتالي يجب
على الـطبقة السياسية احلاكمة العمل على معاجلة ذلك اخللل قبل فقدان

النظام السياسي شرعيته.
ÂUE½ WOŽdý

فأذا مـا ارادت الطبقة الـسياسيـة تعزيز شـرعية النظـام السياسي فـعليها
ـواطن واحلـكـومة عـبـر الـعـمل عـلى اشراك بتـقـويـة اواصـر العـالقة بـ ا
واطـن بـصورة مـكثـفـة في عمـليـة صنع واتـخاذ الـقرارات الـتي تخص ا
مصـيرهم لـيكـون بذلك القـرار صادر بـصورة تـشاركيـة من صمـيم البـيئة
ــشــكالت  وتــوجــد ضــرورة مــلــحــة الــتي تــعــاني مـن وجــود االزمــات وا
لتـخفيف احللقات الزائدة في العمـلية االدارية  واهمية تسهيل االجراءات
االداريـة عـبـر تــفـعـيل نـظـام الالمـركـزيـة االداريـة واعـطـاء سـلـطـات واسع
لـلـمـحـافظـات في اتـخـاذ الـقرارات الـتي تـمس الـصـالح الـعـام للـمـواطـن
ـواطن بـان هــنـاك احـسـاس و لـتـوفــيـر اخلـدمـات وحتــسـيـنـهــا لـيـشــعـر ا
مسـؤولية مشتـركة تقع عليـه نتيجة مـاتقدمه احلكومـة له من خدمات وهنا
سـؤولـية تـضـامنـيـة وليـست ذات اجتـاه احادي فـمـثل ما سوف تـصـبح ا
عـلى احلــكــومـة احلق فـي تـوفــيـر فــرص الــعـمل لــلــمـواطــنـ واخلــدمـات
ـواطن مــنـهــا ضـرورة احملــافـظــة عـلى ـتــكـامــلـة هــنـاك واجــبـات عــلى ا ا
متلكات العامة واخلاصة  وصيانتها  وضرورة احترام القوان النافذة ا
سـاهمـة في خـدمة  شـاركـة الفـاعـلة في قـضـايا اجملـتـمع احليـويـة  وا وا
ـبـادرات الــتي تـعـني ـشـاركــة في ا ـاء فــكـرة اجملـتــمع احملـلي عـبــر ا وا
ـواطن هـو جزء من بـاالعمـار  والـتكـافل االجـتمـاعي فـضالً عن كون ان ا
ا سؤولـية تكون كبـيرة نظراً  الدولـة  كونه يقع في قاعـدة الهرم للدولـة فا
يتـحـمله هـرم الـدولة مـن عبئ كـبـير مـروراً بـاجملتـمع الـذي ياتي في وسط

ثابة حلقة الوصل ب الفرد والدولة. الهرم الذي بدوره يكون 
اذن عمـلية ايجاد نـظام سياسي فاعل في اجملتـمع يحتاج الى وجود عدد
ـترابـطـة  ولكـي تكـون تلـك العـنـاصر مـتفـاعـلة مـع النـظام مـن العـنـاصر ا
السـياسي يجب ان يـعطي النظـام السيـاسي اهتمامـاً كافيـاً بتلك االجزاء
هـمة اي الفرد واجملتمع لـتحصل عملـية التفاعل بصـورة سلسلة  ولكي ا
ينـتج عنها اداء سياسي مؤثـر للنظام وسط البيـئة احمللية وحتقيق االرادة
قراطـية بدالً ـقراطيـة وتفعـيل احملركـات والدوافع لنـمو وازدهار الـد الد
زيد من من وضع الـعوائق والكوابح في طريق عجلة الـنمو عبر اختالق ا
ـتــضـرر الــوحـيـد مــنـهـا هــو الـفـرد االزمـات الـســيـاسـيــة  والـتي يــكـون ا

واجملتمع بصورة رئيسة.

جـمـيع الـقـوى الـسـيـاسـيـة وبـكل
اطيافـها وزعاماتـها عدم الوقوف
شاركة الفعالة مكتوفة االيدي وا
في تـــبــنـي احلــلـــول الــعـــمــلـــيــة
والـصــعــبـة والــتي سـيــعـرضــهـا
الـــــفــــريـق احلــــكــــومـي من خالل
الــورقــة الــبــيـــضــاء ومالحــقــهــا
باإلضافة الى مـايعرضه اخلبراء
اآلخـرون خــارج هـذا الــفـريق من
ــراكــز الـــبــحـــثــيــة ـــان وا الـــبــر
االقـتـصــاديـة الـرصـيـنـة وخـبـراء
الـسيـاسات الـنقـدية فـاالجراءات
اإلصالحية احلقيقية بحاجة الى
قــــرارات شـــجــــاعـــة وحــــاســـمـــة

شاركة اجلميع. و
ان ابـقاء أبواب الـفسـاد مفـتوحة
عــلـى مــصـــراعـــيــهـــا في مـــعــظم
مـؤسسـات الـدولة والـتواني عن
كبح جـمـاح حـيتـان الـفـساد وفي
مقدمتها األحزاب احلاكمة ذاتها
وعدم الـغاء مكاتـبها االقـتصادية
للحد من سيـطرتها على الوزرات
ؤسسات والقطاعات احليوية وا
كـفـيلـة بـاسـتـمرار تـفـاقم مـخـاطر
الي الراهن وتهديدات الوضع ا
مـايـعـنـي أن الـعـراق مـاض نـحـو
إنهـيـار حـقـيقي وال يـحـول بـينه
وبـ هـذا االنـهـيـار سـوى أشـهر
مــعــدودات فــحــسب. وبــإنــهــيـار
ـالي واالقـتـصـادي كـما الـوضع ا
هـــو مـــتـــوقـع فـــان الـــعـــمـــلـــيـــة
الـسياسـية سـتنـهار هي األخرى
لـيــلـحـقـهــا انـهـيـار كــيـان الـدولـة
الــــعـــراقــــيـــة وبــــالــــتـــالـي تـــعم
الــفـوضـى وحــيــنـذاك لـن يــكـون
قدور أحـد إعادة ضبط الوضع
والــســيـطــرة عـلــيه من جــديـد إال
ـنال ـعـجـزة سـتـكـون صـعـبـة ا

والتحقق. 
أن ما يـزيد من حدة الـتشاؤم هو
أنـنـا نـعـيش في مـجـتـمع مـتـعـدد
األجـــنــحــة والء وتــســـلــيــحــا مع
فــقـدان الــســيـطــرة عــلى تــوجـيه
الـــبــوصــلــة لــصــالح اســتــقــراره
بالظـروف الطبيعـية فما بالك في
ظــــــروف االفـالس والــــــتــــــنـــــازع
ـوارد وفـقدان الـسـيـاسي وشـح ا

قوت الشعب.
نــحـن أمــام الـــفـــرصـــة األخـــيــرة
ولــيس أمـام الـقــوى الـسـيــاسـيـة
ـسار ـبادرة لـتـصحـيح ا سـوى ا
والـــتــوافق عــلى أتــخــاذ قــرارات
شـجاعـة ومسـؤولة لـتدارك أسوأ
الـــســيـــنـــاريـــوهــات الـــكـــارثـــيــة

احملتملة.

{ رئيس اجمللس اإلستشاري العراقي
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بغداد

تـطـويـر اإلدارة وإدخـال احلـكـومة
والـنـظم اإللكـتـرونيـة وهـذا حديث
متـداول مـضت عـلـيه سـنـوات ولم
جند شيئـاً والعراق من أكثر بالد
الــعــالم الــثــالث تــخــلــفــا فـي هـذا
اجملـال فـهل سـنـرى شـيـئـا جـديـدا

? فعالً
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ــصــارف األهــلـــيــة أصــبــحت { ا
دكـــاكـــ صـــيــــرفـــة شـــخـــصـــيـــة
وجتـــــاوزت االربـــــعـــــ وهـــــذا ال
يؤهـلـها لـتـؤدي دوراً حـقيـقـيا في
تطـوير االقتصـاد ويجب اخلروج
ــدى بـــخــطــة واضــحـــة بــعــيــدة ا
لـيكـون لديـنا جـهاز مصـرفي فاعل
وله أثــر في تـــطــويــر االقــتــصــاد.
ضـمـان الـودائع شـرط ألي تـطـوير
ــصـرفـي ولن يـتــطـور لـلــجــهـاز ا
ــصـــرفي  اال بــضــمــان اجلــهــاز ا
الودائع وحريـة اإليداع والسحب
وكثـير من الـناس يـحـتفظ بـنسـبة
كــبــيـرة من أمــواله بــشــكل خـاص
حلــريـــة الــتــصــرف بـــهــا ويــجب
معاجلـة هذه احلالة وتعـزيز الثقة

صارف. با
ـواطن الـعـراقي يـسـتـهلك 30 { ا
ئـة من دخله عـلى الغـذاء وهذا بـا
هـو القـطاع األكـبر الـذي يسـتطيع
االقـتصاد الـعراقي تلـبيته بـسرعة

عبر إجراءات سريعة وحازمة.
{ عـلى احلـكـومـة أن ال تـكـتفي أن
تـكون داعمـة للقـطاع الـزراعي كما
تـبنـت الورقـة بل عـلـيـهـا أن تـكون
مبادرة ورائـدة ومخططـة لتحقيق

االكتفاء الزراعي بنسبة كبيرة.

ــركــزي تــتــراجع بــشـكل الـبــنك ا
كـبـيـر بــسـبب االسـتـيـراد الـذي ال
يـقـابـله تـصـديـر فـنـحن نـسـتورد
بـســتـ مــلـيــار بـضــائع ســنـويـا
ـا ال يـزيــد عن أربـعـ ونـصــدر 
مليار دوالر سنوياً ويعوض ذلك

ركزي. من احتياطات البنك ا
ـركـزي ال يسـتطـيع حتمل الـبنك ا
ذلك أكـثـر من عـام واحـد وبـعـدها
يـعـجــز الـبـنك عـن تـغـطـيــة قـيـمـة
ـستـوردات فلـماذا ال نـستـعجل ا
األمر بفرض قيود على االستيراد

ليتوازن مع الصادرات?!
{ أشـارت الـورقـة إلى االضـطرار
إلى تـــخــفـــيض ســـعـــر الــديـــنــار
الـــعـــراقي ولــــكن الـــعـــراق بـــلـــد
مستـهلك لكل حاجاته تـقريباً لذا
فـــهـــذا يـــعـــني ارتـــفـــاع حـــاد في
االسعار بعضها حقيقي وبعضها
مفـتعل ولن يبـقى قطاع لن يـشهد
ـهن ارتــفــاعـاً فــكل اخلــدمــات وا
وااليــجـارات ســتــشــهـد ارتــفــاعـا
وسيتأثر اصحاب األجور الثابتة
ـنـخــفـضـة في الــدولـة وخـاصــة ا

فهل هذا ما نريده?
{ مـن اجـل زيـــــــــادة الـــــــــواردات
وتـقـلـيل النـفـقـات وإيـجـاد فـرصة
لـلـمــنـتج احملـلـي فـيـجب اعــتـمـاد
ــضـافــة عـلى ضــريـبــة الـقــيـمــة ا
سـتـوردة إضـافة إلى الـبـضـائع ا
نتج الرسـوم اجلمركـية واعفـاء ا
احملـــلي مـن ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمــة
ضـافـة وهـذا سيـولـد فـارقاً في ا
ـنــتج احملــلي واالجــنـبي ســعــر ا

نتج احمللي. ا يشجع ا
{ تناولت الورقة البيضاء عملية

قــــدمت احلـــــكــــومــــة رؤيــــتــــهــــا
االصـالحـيــة لـقــطــاع االقـتــصـاد
فـيما عـرف بـ (الورقـة البـيضاء)
وبـعد االطالع عـلـيهـا وجدت من
الحظات:  فيد تسجيل هذه ا ا
{ الــورقــة مــبــادرة جــيــدة غــيـر
مــكــتـمــلــة وذهــبت احــيــانـاً الى
الـتعـمـيم الـواسع وذلك في غالب
الــورقــة واحـيــانـاً إلـى تـفــصـيل
دقــــيــــقي جــــزئـي كــــاســــتــــيـــراد
ستعملة دون حتديد السيارات ا

الضوابط.
{ الــــعـــراق يـــســــتـــورد حـــوالي
خـمـسـة الـى سـبـعـة مـلـيـار دوالر
غـاز سنويـا ال توجـد احصـائيات
دقـــيـــقـه وغـــالـــبـــيــــته من ايـــران
ويـحـرق ســنـويـاً حـوالي 20-18
مــلـــيــار قـــدم مــكـــعب من الـــغــاز
صـاحب لـلنـفط ولو الـطـبيـعي ا
استغـلت حقول الـغاز في العراق
ـــــلك مــــــا يـــــقـــــدر رابع الــــــذي 
احتـياطي غـاز في العـالم ألصبح
ـــنـــتـــجـــة فـي مـــقـــدمـــة الــــدول ا

صدرة للغاز في العالم. وا
ـصـاحب للـنـفط احملـترق الغـاز ا
منتج ال يحتاج إال معاجلة تقنية
ـكن االستثـمار فـيهـا وحتصيل
الـــنـــتـــائج في فـــتـــرة قـــصـــيــرة
واسـتــثـمــار مـا نــشـتــريه بــسـنـة
ـصـاحب يـكـفي إلنـتـاج غـاز من ا
لـلنفط يـسد حـاجة العـراق اآلنية
ويـساعـد عـلى توفـير فـرص عمل
ــرة واحــدة يــوفــر واســتــثـــمــار 
لــلـــدولــة من 4-6  مــلـــيــار دوالر

. سنوياً
{ بـيـنت الــورقـة أن احـتـيـاطـات
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تكافئ { التبادل التجاري غير ا
ظـاهرة ملـموسـة وتركـيا وإيران
والـــــصــــ وكــــوريـــــا يــــكــــادون
يستـأثرون بالسـوق العراقي فما
اذا هي قـيـمـة صـادراتـنا لـهـم و
واردات الـصـ من الـنـفط اخلـام
من أنغـوال تزيـد عن وارداتها من
? ئـة تقـريباً نفط  الـعراق 50 بـا
ـاذا واردات تــركــيـا من الــنـفط و
اخلـام الـعـراقي مـتـدنـيـة مـقـارنـة
بصادراتها الغـذائية والصناعية
لنـا ويقـال االمر نـفسه مع إيران
ـيزة لـوال ان الـعـراق ال يـتمـتـع 

تصديرية معها.
{ تـذكر تـقـاريـر وزارة الـنـفط أن
االســـتـــهالك احملـــلي من الـــنـــفط
اخلـــام يــقــارب مـــلــيـــون بــرمــيل
يـومـيـا ولـو أجـريـنـا مـقـارنـة ب
الـــعـــراق ودول أخـــرى مـــقـــاربــة
لــلـعــراق في ظــروفه لـوجــدنـا أن
هذا القدر مبالغ فيه كثيراً سيما
والـــعــراق ال زال يــســتــورد غــازا
ومـنــتـجــات نـفـطــيـة أخــرى فـهل
فـعال يــسـتــهـلك الــعـراق مــلـيـون
بـرمـيل نفـط خام يـومـيا ام هـناك

سر خفي?
شركـات القـطاع الـعام توظف   }
60 الف عامل فيها وهي تكاد ال
تـنـتج شـيـئـا بـيـنـمـا فـي مـرحـلة
ســـابـــقــة كـــانت تـــنـــتج كل شيء
ـبـاني ال زالت قـائـمة تـقريـبـاً وا
ــعـــدات مــوجــودة وكـــثــيــر مـن ا
مــهــجــورة. ومــا ورد في الــورقـة
الـبـيـضـاء غـيـر كـافٍ نـنـتظـر من
احلـكـومـة ان تـقـدم ورقـة جـديـدة
حتــدد فـيــهــا مــا الــشـركــات وكل
صانع وماذا ستقوم به اما ما ا
ورد فـي الـورقــة الـبــيــضـاء فــهـو

ل نـســمـعه مـنـذ تـكــرار حلـديث 
ســــنــــوات لــــذا نــــأمـل من وزيــــر
الـــصـــنــــاعـــيـــة هـــو وطـــاقـــمه ان
يـشـمـروا عن ايديـهم ويـرونـا ماذا

سيعملون.
{ انـتبـهت الـورقـة الـبـيـضاء الى
أهـمـيـة الـطـاقـة الـشـمـسـية ولـكن
حـمـلت مـسؤولـيـتـها الى االدارات
احملـلية لـتشـييد مـحطات صـغيرة
دن تـمـد الـنـواحي الـبـعـيدة عـن ا
الــــكـــبــــرى بـــالــــكــــهـــربــــاء فـــهل

ستتجاوب االدارات احمللية?
ـــكـن ان تـــصـــدر احلـــكـــومــة اال 
تـشريـعـا يـلزم  كـل منـزل تـتـجاوز
مــســاحــة ارضه  200مــتــر مــربع
مـــربـــعـــا ان يــنـــصب مـــنـــظـــومــة
شمـسية لـتوليـد الكهـرباء واخرى

اء? لتسخ ا
كن لـبعض شركـات القطاع واال 
العـام ذات االختصاص الـهندسي
ان تـــــتــــحــــول إلنـــــتــــاج األلــــواح
نظومات الشـمسية باتفاق مع وا
ـناسبة ية ا احدى الـشركات العـا

لكي تقلل كلف االستيراد?
{ االعالن عن الــورقــة الـبــيــضـاء
يــثـــيــر مــشــاكل عــدة فــغــالب مــا
تــعـــرضت له الـــورقـــة إصالحــات
ــا لن تـتــحـقق ـدى ور طــويـلــة ا
جـمـيـعهـا خالل الـفـتـرة الـقـصوى
الــتـي حــددتـــهــا احلــكـــومــة وهي
خــمـســة سـنــوات أمـا اإلجـراءات
الــعـاجـلـة فـكــانت مـحـدودة وغـيـر
واضـحــة بـشـكل كــاف وهي تـثـيـر

كثيرا من اخملاوف.
هـل ســـتــــقــــدم احلـــكــــومــــة عـــلى
تـخفيض سـعر الديـنار وما نـسبة
الـتــخـفـيض? الــورقـة لم تـنف ذلك
وهــذا ســيــتـــرتب عــلــيه إجــراء ال

تـــرغب به احلـــكــومـــة وســيـــزيــد
األوضـاع االقــتــصـاديــة تــعـقــيـدا
واطـنـ بـسحب يـتمـثل بـقـيـام ا
مدخـراتهم من البـنوك وحتويـلها
إلـى الـــدوالر وهــــذا ســـيــــضـــيف
ركـزي الذي ضـغطـا عـلى البـنك ا

يتعرض االن إلى ضغط شديد.
وتخـفـيض سعـر الـعمـلـة احمللـية
يــنــفع االقــتـصــاديــات الــتي لــهـا
تـــنــوع وانـــتـــاج مـــحــلي كـــبـــيــر
ومــتـــعــدد ومــعــدالت عـــالــيــة من
الـتـصـديـر ألنه سيـعـزز مـكـانـتـها
ــيـة وقــدرتـهــا في األسـواق الــعـا
تنافسة أما االقتصاد األحادي ا
كاالقتصاد الـعراقي فإنه سيشهد

صعودا سريعاً في االسعار.
{ اخلـيــارات األخـرى الـســريـعـة
ـكن لـلـحــكـومـة اتـخـاذهـا الــتي 
ولكنها لم تركز عليها وهي زيادة
الرسوم اجلمركـية وبنسب عالية
عــلى الـكـمــالـيـات وهــذا سـيـزيـد
الـواردات ويــخــفض االسـتــيـراد
وبـالـتـالي سـيـحـافظ عـلى رصـيد

العراق من العملة الصعبة.
{ أن اعـتـمـاد خـطـة عـاجـلـة جدا
لــــلــــتــــوسع بــــاإلنــــتـــاج احملــــلي
وحـــمــايــتـه ضــروري جــداً وهي
خـطة يـجب أن جند آثـارها خالل
أشـهر قـليـلة فـاحلكـومة اعـترفت
أن اســـتـــمـــرار الــــوضع احلـــالي
يــعـــني فــقـــدان الـــعــراق لـــغــالب
احتياطه من العـملة الصعبة وما
نـدعو إلـيه اليـوم بفـعل استـباقي
مـخــطط ســتـضــطــر إلـيه الــدولـة
بشكل مرتبك وانعكاسات شعبية

. سيئة جداً

{ عن مجموعة فايبر

WOE U×  s  `¹dBð Í√ UNKÐUI¹ r  WO U*« d¹“Ë  U×¹dBð Ê«

b¹b'« k U;« s  lL ½ r Ë dÞU<« Ác¼ ‰uŠ Íe d*« pM³ «

W¹bIM « t²ÝUOÝ w¼U Ë ø pM³ « ÊËRý …—«œ≈ ‰UOŠ t²¹ƒ— w¼U

jÝË øÍbIM « wÞUO²Šô« vKŽ ÿUH(« t  vM ²¹ nO Ë °ø

WM¼«d « W¹œUB² ô« W “_« r UHð



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6789 Monday 19/10/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6789 االثن 1 من ربيع االول 1442 هـ 19 من تشرين االول (اكتوبر) 2020م

ZNM Ë l «ËË W¾¹dł WO ¹—Uð W¹ƒ—

لك مـثلي ان يبـدي بشـهادة يـشهد بـها أو رأيـا يقـيم فيه سـماحة ال 
الـسـيـد أحـمـد احلـسـني الـبـغـدادي فـانـا رجل عـلم دنـيـوي مـهـنـدس
واهتم بعلـوم حتاول ان تمنح اإلنـسانية شـيئا من الرفـاهية في احلياة
على هذه األرض. أما سماحته اعزه الله فهو رجل علوم دينية يجتهد
(كما اجـتهـد اسالفه رحمـهم الله) في عـلوم حتـاول ان تمـنح اإلنسان
ا فهـمـا ادق واعـمق لـلـحيـاة اآلخـرة كي يـسـتـقيـم سلـوكه الـدنـيـوي 
يـنـسجـم مع الـشريـعـة اإلسالمـيـة الـسـمـحـاء ولـيـكـافئ هـذا االنـسان
عـنــدمـا يـغــادر هـذه الــدنـيـا الى دار الــبـقــاء من قـبل رب الــعـزة الـذي
سيـجزي عـباده الـصاحل خـير اجلـزاء عن حسـناتـهم التـي عمـلوها

ويتجاوز عن سيئاتهم التي اقترفوها.
لقد عرفت السيد البغدادي عن قرب منذ اكثر من  13عاماً عندما كنا
مـعـا بــعـيـدين عن وطـنــنـا احملـتل امــيـركـيـاً وكــان تـعـارفـنــا وتـقـاربـنـا
مصادفة ح اتفقنا معاً في الرؤى ومن دون ان نعرف بعضنا على
ـتـاجـرين بـالـوطـنـيـة في تـشـخـيص وادانـة مـوقف انـهـزامـي من احـد ا
حـيـنــهـا وكـاد ان يــتـســبب مـوقـفه
ذلك الــدعـي األشــر بـــشق الــصف
ـغـتـربـ في الـوطـني لـلـعـراقــيـ ا
ذلك الـبـلـد الشـقـيق . واحلـق أقول
ان مـعـرفــة الـنــاس وطـبـائــعـهم في
ـكن ان تكون اعمق بـكثير الغربة 
ا لـو كانـوا في وطـنهم يـعيـشون
حيـاة آمـنـة مـسـتـقـرة. واكـاد اجزم
ان الـغـربـة تـظـهـر كل مـا هـو سيء
من اخالق الــبـشــر وجتـعــلــنـا في
س اليد خير الوقت نفسه نلـمس 

ما عندهم.
مناسبة هـذا احلديث هو استالمي
هـديــة من نــســخـة من آخــر كــتـاب
كتبة العربية في اخلامس والعشرين من آذار عام 2020 أحتف بها ا
ميالديـة سـماحـة السـيـد آية الـله الـعظـمى احـمد احلـسـني البـغدادي
وقد جاء في مـقدمـته اخملتزلـة حيث قال: »وبعد: كتـبت هذه االسرار
ـا فـيـهـا من مـخــبـوءات ألنـهـا لم حتـرر في حـيـنـهـا في والـقـضـايـا و
كتابي: »في مواجهـة الدين اآلخر مـذكرات أحمـد احلسني الـبغدادي
طبوع عام  2011 ميالدية والذي مَرّ عليه نقد.. مواقف.. توقعات «ا
عـشـرة أعـوام وكــان تـوزيـعه يــتم بـشـكلٍ مــحـدودٍ ألغـراض في نـفس
يعقوب.  من هنا صـار هذا الكتاب اخلـالد الذكر جزءاً ثـانياً يتضمن
»مالحق «عـديــدة تــنــشــر ألول مــرة من أبــرزهـا: »مـلــحق رقم (:(1
ـلـحق هـوامش األسـرار «الـذي هـو بـ يــديك وقـد جـعـلـت من هـذا ا
كـتــابـاً مــسـتــقالً حتت عــنـوان: »ايـران والــعـراق اســرار وقـضــايـا.«
ـرجع من مـرصـده (ان صحت الـتـسـميـة) الـفـكري وسمـاحـة الـفقـيه ا
يـدانـيـة لألحـداث رسم لـنـا صورة عـرفي والـثـقـافي ومـعـايـشتـه ا وا
ـألـوف السـائـد في اجملـالـ الـديـني والـسيـاسي من دقـيقـة تـتـجـاوز ا
ـرحلـة زمنـية مـفـصلـية في حـياة الـعراق خالل هذا الـكتـاب يوثـق فيه 
ا والعراقي خالل نصف القرن األخير. ويوضح لنا نوع محدد ور
يكـون مـخـفـيا من الـعالقـات اإلنـسـانيـة داخل اجملـتـمع الـعـراقي ككل
ـذهـبـيــة حتـديـداً.  وفي رحـلـة وبـ اوسـاطه الـســيـاسـيـة والـديــنـيـة وا
ـعرفة تلك الـتفاصـيل اخلطيرة القراءة لهـذا الكتـاب القيم استـمتعت 
ا أكون قد سمعت  البعض مـنها او عايشتها في زمن ما ألحداث ر
ا عـرفت بعض تفـاصيلهـا عن قرب وكأني اسـمع بها من او حتى ر
جـديـد واكـتـشف تـفــاصـيـلـهـا مـرة أخـرى بــوصف وتـصـويـر مـخـتـلف
احتفـنـا فـيه سـمـاحتـه دام ظله. شـكـراً لـكم سـمـاحة الـسـيـد عـلى هذه
الهدية الرائعة اطـال الله في عمركم حتى تروا الـعراق كما احببتم له
ـسـكـاً بــزمـام امـره عـصـيـاً عـلى ــا مـرفـهـاً  ان يـكـون عـزيـزا كـر

اعداءه واحلاقدين عليه يرفل بالنعمة ورضا الله ثم رضا ابناءه.

مـن الـــــســــودان
ــقـال األدبي من وزارة وجــائـزة ا
ـصريـة وجـائـزة كـتاب الـثـقـافـة ا
اجلمهـورية فرع الـنقد األدبي من
مـــصــر وجــائــزة مــجـــمع الــلــغــة
الـعربـيـة بالـقـاهرة في الـدراسات
األدبية وأخيـراً جائزة "كتارا" في

النقد األدبي الروائي.

األسـطـر الــشـعـريــة وتـوظـيف
الـــفـــراغ وحــجـم الــكـــلـــمــة أو
الـكتـابة بـخط اليـد أحيـانًا ثم
تـــتــــوالى الــــعـــنـــاصــــر مـــثل:
تــــوظــــيـف الــــعالمــــات غــــيــــر
ــلـفــوظـة كــعالمــات الـتــرقـيم ا
لصقات وغيرها واستخدام ا
وتقـسيم القـصيـدة إلى مقاطع
وأخـيــرًا تـقــد الــقـصــيـدة في
دٍ عـلى شـكـلٍّ كـتـابيٍّ كـليٍّ مُـجـسـَّ
الـــورق وكل هـــذه الـــعـــنـــاصــر
يــرصـــدهــا الــكـــتــاب مُــصـــنــفًــا
ومحلالً في محاولةٍ للتمييز ب
أبــعــادهــا الـفــنــيــة واجلـمــالــيّـة

زنـة وجتـاوزاتــهـا الـتـجـريـبـيّـة ـتـَّ ا
ـُـنـدَفِعـة. جديـر بـالذكـر أن الـكاتب ا
) والـذي ألـقـبه بـصـائد (أحـمـد كُـر
اجلوائز قـد حصل علـى عدة جوائز
في النقد األدبي والدراسات األدبية
مــــنـــهـــا: جـــائــــزة (إحـــســـان عـــبـــد
الــقـدوس) وجـائـزة(الــطـيب صـالح)
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ا تملك من سحر يبدو ان الرواية 
وجـاذبـيـة قد سـرقـتنـا من االهـتـمام

بالدراسات والكتب البحثية.
ـتـنـبـي) تـوجد  في سـوق الـكـتب (ا
ـكـتـبـات عـنـاوين مـثـيـرة جدا في ا
ضــمن االصــدارات اجلــديــدة ســنـة
 2020 تـــســــتـــحـق دراســـتــــهـــا او
الـتوقـف عنـدهـا لالشارة الـيـها الى
ــــنـــــاسب حـــــ تـــــوفــــر الـــــوقـت ا

لقراءتها.
ÂuKE*« ·u KOH « ”uÐuÝ√ »U²

صــــدر هــــذا الـــكــــتــــاب من دار امل
اجلـديـدة ودار جـلـجـامش نـاشـرون
ومــوزعـــون ســنـــة االصــدار 2020
ويــقع الــكــتــاب في  271صــفــحـة 
ـغـتـرب تـألـيف الـروائي الـطــبـيب ا
(رعــــد صــــادق احلـــلـي) والـــكــــاتب
همة (ارث تعرفنا عليه من روايته ا
االفـــعى) كــــمـــا انه من كـــتـــاب ادب
تع بعنوان الرحالت ولديه كتاب 
ـرة يـزيد الـعـيار (بـالـصـدفة) هـذه ا
لـولـوج مـجـال الــفـلـسـفـة والـسـيـرة
الـــذاتــيــة قـــد يــوحي الـــكــتــاب من
الـعــنـوان الى مـفـردة (الـظـلم) الـذي
تعـرض له هذا الـفيـلسـوف الذي لم
يـشــتـهـر مـثل (افالطـون او سـقـراط
وارســـطـــو) عــلـــمـــا بـــإن كل هــؤالء
شـهورون الـكبار  –كما الفالسـفة ا
ــؤلف- كــانـوا يــعـدون يــذكـر لــنـا ا
انفـسـهم تالمـيـذا عـنـد الـفـيـلـسوف
(أيـسـوبوس) " كل هـؤالء الـفالسـفة
الـعظـماء كـانـوا يعـدون أيسـوبوس
مــعــلــمــهم الــروحي ومــلـهــمــهم في
قـضــايـا األخالق الــنـبــيـلــة وكـانـوا

يـــدرســـون لـــتالمــــيـــذهم قـــصـــصه
اخلــرافــيـة الــفــلـســفــيـة) وهــذا هـو
اجلــانب االخـر مـن عـنـوان الــكـتـاب
ــثــيــرة و 110من (قــصــة حـــيــاته ا
اروع حــــكـــايـــته اخلــــرافـــيـــة) وفي
ؤلف مـقـدمـة الـكـتـاب يـوضح لـنـا ا
جـوانب من شـخـصـيـة (أسـوبـوس)
"مــا يــدعــو لإلعــجــاب حــقــا هـو أن
أيـســوبــوس لم يــكن ال مـعــلــمـا وال
داعـيـة ولم يـدع لـنـفـسه فـي يـوم ما
صفة الـفيلسـوف.. بل إنه كان عبدا
ـــلـــوكـــا ولم يـــدرس الـــعـــلــوم أو
الــفـــلـــســفـــة عــلـى يــد أســـاتــذة من
الفالسـفة الـكبـار .. لم يتـعلم إال من
مـدرسـة احلـيـاة الـقـاسـيـة الـشـاقة..
ا هـذا كان من حـسن حظـنا ألنه ر
لم يلـبس لبـاس الفيـلسـوف الوقور
ـتـعــالي الـصـعب ..وأســتـطـاع أن ا
يـقـدم أفـكاره وفـلـسـفـتـه الـواضـحة
بـــكالم يــفــهـــمه اجلــمـــيع..اجلــاهل
تـعلم..الفـقير والـغني.. الصـغير وا
والـكـبيـر. بل واألروع واألبـدع أنـها
فلسفة كالم تالئم أي زمان أو مكان
يـــعـــيــشـه اإلنــســـان ومـــهـــمـــا كــان
انـــتـــمــــاؤه األثـــني أو الــــديـــني أو
اجلـــغـــرافي.  وبـــذكـــاء نــادر جـــعل
قصصه وكأنها قـطعة قماش تقاس
وتفصل وتقص وتخيط على مقاس
ومزاج أي إنسان في األرض"ص11
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الزال الـتــاريخ يـفــرض نـفــسه عـلى
احلـاضـر بل حــتى عـلى مــشـاعـرنـا
وافــكـارنــا ومــواقــفـنــا في احلــيـاة
ولـــعل الــكـــثـــيــر مـن اخــتـالفــاتـــنــا
وخـصـومـاتـنـا عـلى الـرغم مـن انـها

تـخص مـشـاكل مـعـاصـرة ومـصالح
آنيـة لـكـنـنـا نرجع جـذورهـا لـتـمـتد
الى عـــمق الـــتــاريـخ! ولــعل كـــتــاب
(اآلثـار االجـتـمـاعــيـة لـلـقـرامـطـة) –
ـــوذجـــا- لـــلـــكـــاتب الـــبـــحـــريـن أ
والـبـاحث والروائـي (عالء الوردي)
والـصادر عن دار الـورشة الـثـقافـية
لـلـنـشـر والـتـوزيع  –سـنـة االصدار
 2020والـذي يقع في  231صـفـحة
يـــزيل الــــغـــبـــار والــــوهم عن هـــذه
احلـركــة الــتي لم تــأخـذ حــقــهـا في
الــبــحث والـــدراســة  لــيـــقــدم لــنــا
ـــؤلف مـــا يـــطـــلق عـــلــيـه (تــاريخ ا
اجملتمع او الشـعوب) وليس تاريخ
قدمة .وجاءت ا احلكام واحملكوم
الـــتي قـــدمـــهـــا الـــدكـــتـــور (ســـعـــد
ــعــلــومــات الــتــمـــيــمي) غــنــيـــة بــا
ــؤلـف فــهــو يــقــول وبـــالــكــتــاب وا
"أتسمت الدولـة العباسـية بالبطش
واالضـطــهــاد الـذي كــانت تــقـوم به
ـــعـــارضـــة أدى الـى ظـــهــور ضـــد ا
حــركـة الـقـرامـطـة الـتي تـسـعى الى
ــســـاواة االجــتــمــاعــيــة وشــيــوع ا
لكـية لتتـماهى مع انتـفاضة بابك ا
اخلرمي وثورة الزجن"ص 9ويدخل
هـذا الـكــتـاب في مـجــال الـدراسـات
ـؤلف عـلى الـتـاريـخـيـة إذ يـوضح ا
انه (يـعـتـمـد الــعـرب الى حـد كـبـيـر
ثقافة النص في مدونـاتهم الثقافية
ـا والــتـاريــخـيــة واالجـتــمـاعــيـة 
جـــعل تـــدويـن تـــاريخ حـــركـــاتـــهـــا
الــثــوريــة الــكــبــرى فــقــيـرة ولــذلك
يـصطـدم البـاحث  بعـقبـات متـعددة
صادر ومنـها : ضيـاع العديـد من ا
التي تـوثق هذه األحـداث فضال عن

الـوردي"ليـشكل خـطوة حتـمل شيـئا
ــغــايـرة عــمــا كـتــبه كــثــيـر من من ا
ـــانـــا مـــنه بـــأن هـــذه الـــكـــتـــاب ا
احلــــــركـــــــات درسـت حتت ضـــــــغط
ا السـلطة الـسيـاسية والـدينيـة قد
وحــديـثــا فــأخــتـار دراســة االبــعـاد
اإلجـتــمـاعـيـة لــثـورة الـقــرامـطـة في
الــــبـــحـــرين خـــصــــوصـــا من خالل
الـتـنـقـيب في الـروايـات الـتـاريـخـيـة
وحتــلــيــلــهــا لــلــوصـول الـى اآلثـار
االجــتــمـاعــيــة الـتـي خـلــفــتـهــا هـذه
كن ان ـا  احلـركـة في البـحـرين 
يـــجــنـب الــقــار فـي هــذا الـــكــتــاب
اإلشــكـــالـــيــة والـــغــمـــوض الـــلــذين
يـكــتـنــفـان هــذه احلـركــة فـضال عن
ـتـبـاينـة بـحق هـذه احلـركة" اآلراء ا
الدراسة تعتمد على مجموعة كبيرة
ـصادر الـتاريـخـية والـدراسات من ا
احلــديــثــة وهـــو كــتــاب يـــســتــحق
الـقراءة ويـقدم رؤيـة حتـليـلة عـلمـية
عن الـــتــاريخ.بــعــيـــدا عن صــعــوبــة
االعــتـمـاد عـلى الـنـقل الـشـفـاهي من
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ال يـتـردد الكـاتب "عـادل عبـد الـزهرة
شــبــيب" في اعالن مــوت االقـتــصـاد
الـعــراقي بل قــد يـصـل به االعـتــقـاد
بإن العراق هو من تعرض لالغتيال
 فهل نحن ازاء نظرة متشائمة جدا
"لـــقـــد ادت ســـيـــاســـة احلـــكـــومــات
ــتـعـاقــبـة بـعـد  2003الى اغـتـيـال ا
الـعـراق واغـتيـال اقـتـصاده"ص. 13
والكـتـاب ليس دراسـة في االقتـصاد
ا بل هو اوسع نـطاقـا وأبعـد مآال 

يوحيه العنوان .
كـتـاب (إغـتـيـال اإلقـتـصـاد الـعراقي)
الـصـادر من دار الــورشـة الـثــقـافـيـة
لـلــنـشــر والـتــوزيع والــذي يـقع في

 206صفحة سنة االصدار 2020
ويــحــتـــوي عــلى مــجــمــوعــة من
قـاالت االقتـصاديـة التي تـشير ا
ـــعـــلــومـــات والـــبـــيـــانــات الى ا
االحصائـية وال تخـلو من حتليل
العـمـيق لـلـظـواهـر الـسـلـبـية في
مـجـاالت القـطـاعـات االقتـصـادية
(الــنــفط والــصــنــاعــة والــزراعــة
واخلدمات والكهـرباء  والتجارة
والــضــمــان االجــتــمــاعي ) وهي
مـقــاالت قـد نـشـرت في الـصـحف
احملـلـيـة والـعربـيـة لـكن الـفـائدة
من جـمـعـهـا في كـتـاب يـجـعـلـهـا
مصدرا للبـاحث والدارس في
كن مجال االقتصاد العراقي و
ايـضـا االسـتـفـادة مـنـهـا من قـبل
اخملـتـصـ والـقـائـمـ علـى تلك
ركزي الية والبنك ا القطاعات ا
ووزارة التجـارة ومجال الـتعليم
ــصـارف ومــحــاربـة الــفــســاد وا
الــــعــــراقــــيــــة واالصالح االداري
واالقتصـادي والسياسـة النقدية
"ان االوضــــــاع  الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة
ألقـتـصادنـا الـوطـني حتـتاج الى
ـعــاجلـتــهـا ووضع وقـفــة جـادة 
الــســتــراتــيــجــيــة االقــتــصــاديـة
الــقـــريــبـــة والــبـــعــيـــدة من اجل
حتـقـيق الـتـنـميـة االقـتـصـادية –
االجـتـمـاعيـة وحتـقيـق الرفـاهـية
االقـتــصـاديــة لـشــعـبـنــا صـاحب
الثروات االقتصـادية الكبيرة الن
الــواقع  اثـــبت ان الــســـيــاســات
ــعــتــمـــدة حــتى االن لم حتــقق ا
ــعــانــاة مـا جنــاحــا بــدلــيل ان ا
زالت قـائــمـة:فـقــر بـطــالـة ازمـة
ســـكـن انـــخــــفـــاض مــــســـتـــوى
ـــــــعـــــــيـــــــشـــــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا ا
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مصـدر  لـقد اردت ان اوثق احلـقائق
وأن اجعل من هذا التوثيق كجزء من
الـتـأريخ الـعـراقي الـثـقـافي والـفـكري
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في القـريب الـعاجل  سـيـصدر كـتاب
رياض عبد الكر .. سنوات التحدي
واالصـرار  وفـيه يـتـنـاول بـالـتوثـيق
ـهنـية صـحفـيا والتـفـصيل الـسيـرة ا
واعالمـــيـــا وفــكـــريـــا مـــنـــذ بـــدايــات
ــاضي وحــتى ســبــعــيــنــات الــقــرن ا
يـومـنـا هـذا الـكـتـاب يـتـنـاول توثـيق
لـتـجـربـة مـهـنيـة واجـهت مـن خاللـها
صــعـاب وحتــديـات وظــروف قـاســيـة
اســتــطـعـت بـفــعل االرادة والــتــحـدي
واالصــرار عـلى جتــاوزهــا والـتــغـلب
عليـها  واالنـطالق نحو افق الـنجاح
مــحـقــقـا اجنــازا كــبـيــرا في مـســيـرة
الــــعــــمـل الــــصــــحــــفـي والــــثــــقــــافي
ـؤلف لـ (الــزمـان) واالعالمي وقــال ا
نجز (لم اقدم نفسي كمميز في هذا ا
ــثل  لــكــنــني رويت تــلك االحــداث 
مــاجـرت بــالـتــفـصــيل مـعــتـمــدا عـلى
ذاكرتي التي مازالت تنـضب بالعطاء
دون االســــتـــعـــانـــة او الـــرجـــوع الي

الـذي يـجب ان اليـنـتـهك او يـلـغى من
الذاكرة  واعظم ما في هـذه التجربة
انـــنـي عــــمـــلـت مع الــــكــــبـــار الــــذين

مـنــحـوني الـقــدر الـكـبـيــر في الـتـعـلم
ــفــكــر ــغــيب ا والـــتــعــمق  مــنــهـم ا
عزيزسيد جاسم والراحل الكبير عبد
بدع الرحمن مـنيف والـراحل ا
زهيـر الدجيـلي وصديق الـعمر
ـــــطـــــيــــر ـــــفـــــكـــــر جــــاسـم ا ا
ـتـوهج د مـحسن ي ا واالكـاد
ـناضل وسـوي والسـياسي ا ا
الـــنـــبــيل صـالح عــمـــر الـــعــلي
والـصــحـفي الـبــارع اسـمـاعـيل
زايــــر  واليـــفـــوتــــني ان اذكـــر
صديقي العزيـز جدا هيثم فتح
ـبــدع واالنـسـان الـلـه الـفـنــان ا
الراقي الـذي قـدم لي كل الـعون
في اجنـاز وطبع هـذا الـكـتاب 
كل هـــــؤالء الــــكــــبـــــار كــــانــــوا
مـــدرســتـي في احلــيـــاة مـــنــهم
تــعـــلــمت وبــهـم اقــتــدي  وقــد
شـــرفــنـي اســتـــاذي ومــعـــلــمي
ـفـكـر جـاسم وصـديق الـعــمـر ا
طير بالتــقد لهذا الكتاب . ا
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ضمن منشـورات االحتاد العام لألدباء والكتّاب في العراق صـدر كتاب في السرد لالديب حس اجلاف بعنـوان ( حكايا الليالي احللوة) يقع
ـا كتـبه الكـاتب (حكـايا الـليالـي احللـوة كتاب فـي السرد الـذي تدخل ـتوسط. ومـن غالفه االخيـر نقـرأ بعض  في  241 صفـحة من الـقطع ا
الن وراء كل مـثل قـصة ضمـن حدوده جـغـرافيـة الـقصـة والـقصـة الـقصـيـرة جدا والـروايـة والروايـة الـقصـيـرة (نوفـيـلـيت) واالمثـال الـشعـبـية
ـسرحـيةوكتـابة الـسيرة الـشخـصية (تـرجمـة احلال) وكتـابة الرسـائل ألن الرسـائل عادة تروي نادمـة والتـمثيـلية وا والليـالي مثل ألف لـيلـة وا
ـيم وفتح الالم) الـتي دخلت لح بـ(ضم ا فـكرات والـذكريـات عالوة على الـنوادر واللـطائف والـنكـات وا قـصصا واحـداثا لألهل او االصـدقاء وكـتابـة ا
ي واصبـحت جزءا منه). ومن مـقدمة اجلزء الـثاني نقـرأ ما كتبه اجلـاف (نفذ اجلزء االول كـلها ومـنذ زمن بعيـد خانة االدب الفـولكلـوري الشعبي الـعا
طـلب مـني الـنـاقد ا فـكـرت في اصـدار اجلـزء الـثاني مـنه  ـن يطـلـبـونه مـني في االمـاكن التـي أختـلف الـيـهـا و من كـتـابي مـواويل وليـالي وبت أواجه 
ن فـاته قراءة اجلزء االول أن قرأه العراقي الكـبير شـيخ نقاد العـراق االستاذ فاضل ثـامر ان ادمج اجلزأين االول مع اجلزء الـثاني اجلديد لـيتسنى 
مندمجـا مع اجلزء الثاني.. فأقتنعت لنـصحه وها انا اقدم للقار العـزيز اجلزأين في مطبوع واحد) موضـحا(وعلى الرغم من انني اطلقت على اجلزء
الثاني من كتابي عـنوانا جديدا هو حـكايا الليالي احلـلوة اال انه عمليا هـو جزء ثان او طبعة ثانـية منقحة ومـزيدة لكتابي السـابق مواويل وليالي). ومن عناوين
نـاضلـون  الـعالمة الـزهاوي واحلـمـال الفـطن الـشيخ الـيعـقـوبي وابنـاء االراذل عوسي السـجـان وا مـقاالت الـكـتاب نـقرأ: من طـرائف الـسرد الـعربـي القـد

اجلزائري احد قادة ثورة العشرين قبلة على جب مديرة مدرسة والرئيس

رسالة بغداد
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الـشـبـهـات الـتي تـثـار بـشـأن بـعض
صـادر الـتي سردت هـذه االحداث ا
بـتـأثيـر من الـسـلطـة الـسيـاسـية أو
الـديـنـيـة احـيـانـا) كل مـا نعـرفه عن
حركـة القرامطـة بأنهـا حركة عـنيفة
تـــمــــثل الـــقــــســـوة والـــقــــتل حـــتى
اصـبـحت في كـتب التـاريخ (تـهـمة)
ـا هي حركة (ثـورية) وحتى اكثر 
الــكــاتب طه حـســ في كــتـابه (مع
تنبي) تنبي) كان يتهم الشاعر (ا ا
بإنه (قرمطيا)! يقول سعد التميمي
عن الـكـتـاب وعن مـؤلـفه "يـأتـي هذا
الكـتاب (الـقرامطـة:قراءة مـعاصرة)
لــــــلـــــــبـــــــاحـث اجملــــــتـــــــهـــــــد"عالء
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تــتـنــاول دراسـة الــكــتـاب (كــتـابــيـة
ـــعــنـى حتــوُّل الـــنص الـــشـــعـــر) 
الشعري إلى نص مكتوب يتوجه –
ــقـام األول  –إلى مــتـلقٍ قـار في ا
يـتـلـقى الـنص الـشـعـريَّ مـكـتـوبًـا ال
مـسـمـوعًـا ومن ثمَّ كـانت: (حتوالت
البـناء) فقـد اقتضت كـتابيـة الشعر
عدة حتوالت بـنائيـة أهم ما رصده
هـذا الـكـتـاب مـنـهـا هـو: (الـتـشـكـيل
الـبـصـري الـكـتـابي) الـذي تـظـهر به
القصيدة في هيئـتها الطباعية على
الـورق وال شكَّ أنَّ طـريـقـة الـكـتـابـة
الـتي تُـقدَّم بـها الـقـصيـدة الـشعـريّة
احلــديــثـــة قــد أصــبــحت ذات بــعــد
جــمــالي ولــهــا أهــداف أســلــوبــيــة
وداللـيـة مُـهـمّـة يحـاول هـذا الـكـتاب
رصـدهـا واسـتـقــصـاءهـا والـكـشف
عن جــمـالــيــتــهــا عـبــر عــنــاصــرهـا
ـُتعددة بدايةً من طـبيعة التنسيق ا
ـا يـتـضــمـنه من تـوزيع الـكـتـابـي 
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ضـمن منـشورات االحتـاد العام لـالدباء والكـتاب في
الـعـراق صـدر اجلـزء االول من كــتـاب(صـفـحـات من
تاريـخ الفن الـروائي الـعـراقي - دراسـة بـيلـوغـرافـية
نقـدية  لالبـداعات الـروائية الـنجـفية خالل   90عـاما
  ( 2003-1930و تــضــمن الــكـتــاب بــاالضــافـة الى
ان السـلطاني التعريف بالرواية قـدمة للدكتورة ا ا
ـديـنة  وكـيـفـية كـتـابـاتهـا  وتـاريخ الـنجف  وطـبـيـعة ا
االجـتـمــاعـيـة واالقــتـصــاديـة والـفــكـريـة الــتي مـهـدت
لـوالدة الـفن الـروائي تــضـمن االصـدارات الـروائـيـة
مـاقبل   14 تـموز   1958 وخاللـها ومـابعـدها حتى
عام  2003 حـيث بلغ عدد الـروائي والـروائيات في
الـنجف  17 روائـية وروائـيا ابـدعوا مـا مجـموعه 33
ؤلف ( نأمل ان يـتابع احتادنـا العريق رواية ,وقـال ا
اصـدار اجلزء الثاني من الكتاب  البلغ  482صفحة
ويـضم الكـتابة عن  28 روائـية وروائـية ابـدعو  اكـثر
من  45رواية   في الفترة  من   2003 الى 2020 )
مضـيفـا (نتـمـنى ان يحـظى الكـتـاب باهـتمـام الكـتاب
والنـقاد والـباحثـ في الفن الـروائي العراقي عـموما
والـنجفي عـلى وجه اخلصـوص  وكما وصف الـناقد
الـكـبـيـر يـاسـ الـنـصــيـر الـكـتـاب في مـقـالـة مـطـولـة
نشرها حول الكتاب في جريدة طريق الشعب (كتاب
ــوســوعي واحــد من اجنــازات ثــقــافــيــة احلــريــزي ا
ـديـنة بـاالنتـاج الـثقـافي  ليس تؤسس لـعالقـة بنـية ا

ا لتمثيلها فنيا). كأنعكاس لهذه البنية وأ
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قيمة في دبي مجموعتها القصصية صدرت للـقاصة العراقية رغد احليالي ا
اجلديدة (شتاء بغداد ودبي) ويتضمن عددا من قصصها القصيرة احلديثة.
 تقـول رغد في وصف مجمـوعتها الـقصصـية ومحتـواها:  رسالة مـجموعتي
هي الـواقع ولـيس كل عالقـة تنـتهي نـهـاية سـعيـدة وكـما كـنا نـقـرا قصـصا
ونحن صـغار حيث تنـتهي القصـة بعبـارة (عاشو عيـشة سعيـدة). تريد رغد
اإلشارة الى نـوع مـختـلف من الـنهـايـات وتقـول: ليـس بالـضرورة ان تـنـتهي
القـصة نهـاية سـعيدة فـلكل إنـسان قـصة مخـتلـقة عن اآلخـر وكل قصة حب
لــهـا حــكـايـة طــويـلــة وأنـا هــنـا اخــتـصــر الـقــصص ولـكن رســالـتي هي أن
ن حتـبون التـستـسـلـموا لـلـزمن ولـلعـادات ولـلتـقـالـيد الـتي تـقـيد عالقـاتـكم 
واطـلـقوا الـعـنان ألنـفسـكم كـونوا مـع من حتبـون حتـى لو إجـتمع الـعـالم كله

ضدكم.
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ــغــدور. كــان يــســقي االهــداء الى (كـــلــبي ا
رأسي بـــالـــوفـــاء فـي زمن ال يـــعـــرف غـــيـــر
عروف الغدر). وسبق ان اصـدر اجلنديل ا
رمـوقة اربع روايات بكـتابـاته الصـحفيـة ا
وست مـجـمـوعـات قــصـصـيـة وقـد تـوجـهـا

.( برواية الواقع (امبراطورية الثعاب
»U²  ÆÆvHDB   eŽ

صـدر لـلـدكـتـور عـادل تـقي الـبـلـداوي كـتاب
جـديد عـنوانه (عـزت مصـطفى رحـلة طـبيب
ووزيـر عـراقـي في عـالم الــسـيـاســة حـقـائق
تاريخية مجهولة) صادر عن مطبعة الكتاب
في بغـداد. وهنـاك كتـاب صدر الـباحث علي
يون ؤلف عنوانه (اكاد جليل جاسم عن ا
في الصحافة االلكترونية.. االستاذ الدكتور
ـوذجـا) صادر عـادل تـقي عـبـد البـلـداوي ا

عن مطبعة الكتاب.

وما تاريخية بسعة او تأثير تاريخ الطبري
عـرف قـبله تـوزع بـ مغـاز اهـتم التـابـعون
بها لشرفهـا وأهميتها لكـونها مثلت الوعاء
الـذي  بــوااسـطــته احلـفــاظ عـلى الــسـنـة
الـنـبـوية مـن االنـدثـار وفـتوحـات اسـالمـية
سعت كل قبيلـة الثبات ان دورها كان االكبر
فـضال عـن أيـام الـعــرب قـبل االسالم فـيـهــا
ـة الـتي ــتـوارث من أخـبـار اال الــقـد وا
اجـتـمع االسـطـوري بـالتـاريـخي فـيـهـا. هذه
الــفــروع اخملـتــلــفـة  احتــدت لــتــؤلف جـذع
شــجـــرة الــتـــاريخ االسالمي فـــيــمـــا عــرف
ـلوك) اذ بـتاريخ الـطبـري(تـاريخ الرسل وا
سـعى ابـو جـعفـر مـحمـد بن جـرير الـطـبري
الى اجلمع ب هذه التجاهات الثالثة فكان

بحق سيبويه التاريخ او شافعيه).
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صـدر لــلـكــاتب الـصــحـفي والــروائي احـمـد
اجلنديل كتاب جديـد بعنوان (غابة الوهم)
وهــو مـــرويـــات صـــاغــهـــا قـــلـــمه مـــتـــعــدد
االهـــتــــمــــامــــات اســــتـــنــــادا الـى حـــوادث
وســرديــات نــوه عـنــهــا في بــدايـة الــكــتـاب
بالـقول (العـناوين التي بـاللون االحـمر تدل
عــلى حــوادث حـصــلت بــرفــقـة كــلــبي وهـو
يـروي لـي حـكــايــاته نـداء من الــكــلب وهـو
يــحــثـنـي عــلى مــواجــهــة االعــاصـيــر الــتي
حصلـت لنا. وفي الـفصل الثـاني يدل اللون
االحمر على الصراع الـنفسي العنيف لبطل
الــروايــة وهــو يــنــثـــر مــرويــاته عــلى قــبــر
رويـات باحلس الـفكه الـفقـيد). وتـتم هـذه ا
احــيـانــا وبـالـعــمق الــداللي احـيــانـا اخـرى
وبـاحلــكــمــة واالشــارة االنــســانــيــة الــدالـة
احيانا ثالثة وتصب في امتدادات مرويات
التراث الـعربي التي صـاغها اجلاحظ وابن
ـقـفع وغـيـرهمـا عـبـر مـا تـنـاقـلـته االجـيال ا
ــشــتـــغــلــون فـي حتــقــيق واســتـــخــلــصـه 
الـنـصـوص واخملـطـوطـات. ولـعل ابـلغ داللة
ــؤلف الــذي يــعــد هــذا في مــا ذهـب الــيه ا
الـكتـاب منـتـجه احلادي عـشر جـاء في هذا
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عن دار دجلـة لـلـتـألـيف والـنشـر والـتـرجـمة
وضمن سـلـسـلـة دراسـات سيـمـيـائـيـة صدر
كتاب (بناء احلكاية التاريخية عند الطبري
مـقـاربــة سـيـمــيـائــيـة) تـالــيف سـعـيــد عـبـد
ــهـرج يــقع في  292صــفــحـة من الــهــادي ا
توسط.ويضم الكتاب ثالثة فصول القطع ا
عـــــــنـــــــاويـــــــنـــــــهــــــــا :(تـــــــشـــــــكل اجملـــــــال
(الـتــشـكل احلــكـائـي لـلــمـدونـة الــتـاريــخي)
(البناء الفـني للنص التريخي) التاريخيـة)
وسبق هذه الفصول تمـهيد بعنوان (السرد

السيري حلياة الطبري).
ـــاذا تــاريخ ومن مـــقــدمــة الـــكــتـــاب نــقــرأ(
الطبري? التاريخ االسالمي لم يعرف مدونة

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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احلـكم بسـبب اصوات الـتكـنولـوجيا
اجلديدة.

ولهذا علـى حكام البلـدان العربية ان
يــدركــون خــطـورة الــتــكــنــولــوجــيـا
وعـــلـــيـــهم ان يـــذهـــبــون الـى زاويــة

اصالح واقعهم وبناء بلدانهم لكون
تـغـيرهم اصـبح اسـرع من الـبرق من

خالل مواقع التواصل االجتماعي.

f½R*« Ê«Ëeſ - القاهرة 

لم تتوقف احلياة عند مستوى علمي
وتـكـنـولوجـي مـع بـل تـستـمـر في
احلداثية فعقول البشر متشابه فلم
يــخـتــلف عــقل االنـســان الــعـربي عن
عـقل االنـسـان الــغـربي بـشيء حـتى
تــبــتـكــر عــقـول الــغــرب تــكـنــوجلــيـا

جديدة.
عقول العرب توقفت عند سوق عكاظ
في عــالم االتــصـــال بــيــنــمــا ذهــبت
الـعقول االخـرى بالـتفكـير واالبـتكار
واالبداع في سماء االتصال الواسع.
الـــصـــحــيـــفـــة ثم االذاعـــة وبــعـــدهــا
التلـيفزيون والصـحيفة االلـكترونية
وصوال الى منصات مواقع التواصل

االجتماعي.
كل وســيـلــة خـلــقت اصـوات جــديـدة
للمطالبة في التغير ازاء احلكومات.
حـــــيث امــــسـت مــــواقع الـــــتــــواصل
االجــتــمـــاعي تــمــثـل هــاجس خــوف
وذعــر لــدى احلـكــومــات لـكــونــهـا ال
تتقـيد بقيـود حارس البوابـة كما هو

احلال في اإلعالم التقليدي وال قيود
سياسة البلدان.

الـتكـنولـوجيـا اجلديـدة خلـقت بيـئة
افــتــراضــيــة ومــســاحــة لــلــتــعــبــيــر
والنقاش والنقد لدى اجلمهور نحو
مـا يحصل فـي بلدانـهم التـي تعاني

من فساد الطبقة احلاكمة.
مـكن السـيطرة اضي كـان من ا في ا
عــلى الــرأي الـــعــام من خالل اإلعالم
الـــتـــقـــلـــيـــدي لــــكن الـــيـــوم اصـــبح
الــســـيــطـــرة عــلـى الــرأي الـــعــام في
غــايـــــــــة الــصـعــوبــة بــســبـب عـدم
وجـود رقـيـب عـلى مـواقـع الـتـواصل

االجتماعي.
ولـهـذا اصبـحت تـمثل الـتكـنـولوجـيا
ـشـهـد اصـوات جـديـدة تـاثــر عـلى ا
الــســيــاسي بــرمــته خــصــوصــا في

البلدان العربية.
لم يــتــصــور احــد ان حــكــام الــعــرب
ــــعـــمـــرين ســــوف يـــذهـــبـــون الى ا
احملـــاكم بـــعـــد طـــردهم من كـــراسي

لم تـمــلك امي سـواي االن فـقـد ودعت
شـقـيـقي االصـغـر والـوحـيـد لـنـا يـوم
ــاضي تــرك في مــســامــعــنــا الــعـام ا
ا كـلمـات بـقت تشـاركنـا في نـحيـبنـا 

قال
نازل اخذ حقي... 

لم يكن احلـق الذي يـدعي به ذو شان
... كبير ويكلف بل كان طلبه بالتعي
كــونه تـخـرج من كـلـيـة الـقـانـون ومن
الـعــشـرة االوائل فـرحت وقـتـهـا امي
فـرحا شـديـدا وعلت الـزغـاريد بـاعلى
صوتها حتى ظـننت جارتنا ام وسام
لـتـقف ببـاب مطـبـخنـا البـسـيط قائـلة

بسؤالها
على اخلير هل خطبت ذكريات.? 

اجــابت امي وبــتــشــنج وبــعــصــبــيـة
اجابت

كال... كـال.. لــــقـــد جنـح فــــؤاد ولـــدي
جنح... جنـح... هــلــهــلـي يــاجــارتــنــا

العزيزة... 
هلـهلت بصـوت بسـيط وكان االمر لن

يليق بها وعقبت بالكالم
مبروك الف مبروك... 

ظل اخـي يـــطـــالب بـــحـــقـــوقه وازداد
اصـرارا يـوم اصــبح خـريـجـا لــكـلـيـة
احلـقـوق وعــلـيه ان يـطــالب بـحـقـوق
االخــريـن كــذلك فـــلم انس يـــوم قــتل
احــد اوالد جــيــرانـا لــنــا وتــكــفل هـو
ــطـالـبــة بـحــقه الـشـرعي وعــنـدمـا بـا

سااته
لم كل هذا احلماس... 

اجابني ببساطة
شروع...  هذا حقه ا

من يومـها وانـا شعـرت باخلـوف منه
وعليه عـندما اصـبح ثائرا ومنـتفضا

عندما وجدته يكرر عباراته

نريد وطن... 
ـا انـا اعــرفه وكــذلك امي بــانه مــســا
اليــعـرف الـقـوة لــذا اصـبح قـائـدا في
االنتـفـاضـة الـتـشريـنـيـة الـتي اعـلنت
شــــرارتـــهــــا االولى لــــتـــتــــحـــول الى
اعـتـصام دائم خـطى نـحوه وحـيـدنا
ولم يـعد الـينـا ليـمر عام عـلى غيـبته
خـــرج لــــيـــاخــــذ حـــقـه اخـــذوا روحه
بـبــرود لـتــبـقـى امي وانـا في حــيـرة
دائـمـة واسـئـلــة اتـعـبـتـنـا وارهـقـتـنـا
مستـفسرين من عدة دوائـر امنية وال
جـــواب لـــنـــا اذا اين ذهب مـــداعـــيــا
ـــطـــلــبـه واخـــفـــاه هــذا الـــتـــداعي
وافق للشريعة والقانون والصدمة ا
افـقدت امي قـواها وانـعـدمت رؤيتـها
ـسـتـمـر ولـوعـتـها من شـدة بـكائـهـا ا
لـلـفــراق وجـدتـهـا تــزحف بـاجتـاهي

اتسالني وبتكرار
هل عاد فؤاد... 
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يُحَدِثُني
وانا افتحُ عينيّ للتوِ
قمر غارق في احلُلم

ليرفعُ الغفوةَ
عَني غيمة٠٠٠غيمة

تفتحة فأنهضُ كما الوردة ا
للتوِ

ألجلس في " تويج" شَغَفْهِ
الصباحي 

كحديقة مكتملة اجلمالِ
يقول: صباحُكِ أنا

فأُرَدِدُها : صباحُكَ أنا
كي ال يحزن الصباح

احملُ جوالي
ألدور كالفراشة على حن صوته

ُنساب في رأسي ا
رغم تصلبُ مافيه
ألرتشفُ احلياة 
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ـا وعمـيـقاً في اجملـتـمع قد رأة  الـعـراقيـة ظـلمـاً مـؤ بـعـد ان القت ا
تأثر فيـها األفراد بشكل مبالغ فـيه  … فنجد اليوم ان كل االجناس
رأة ليست آلة ملهـاة او للتسلية; ومنهم واألصناف تتـفق على ان ا
من يـنـظر لـهـا عـلى انـها الـقـداسـة بـذاتهـا … نـحن الـيـوم في صدد
رأة الـتـكلـم عن تأثـيـر ثـورة تـشـرين الـعراقـيـة وكـيف اثـرت  عـلى ا
ـعركـة والتي ـثقـفة ذهـبت الى ا ـرأة العـاملـة او ا …!! فـا خصـوصاً
اقـصد بها الـثورة وأسمـيتهـا معركـة النها كـانت حقاً تـستحق هذا
ا ال نـعيـشها ; التـسمـية ; مـعركـة من اجل حيـاة سنـعيـشهـا او ر
معـركة من اجل اجيـال ; من اجل حضارة من اجل حتـرر فكري ;
ـرأة في تلك السوح سـاواة والعدالة ; ا من اجل وعي ; من اجل ا
 في اغـلب األحيـان  تُعـامل وتتـعامل مـثلـما حال الـرجل ;سواء من
خالل مــشـاركـتــهـا الــفـعـالــة  او هـتـافــاتـهـا الــتي تـلــتـهب بـالــغـيـرة
والشهامـة ; حيث كان دورها مهم جـدا بالنسبـة للرجال ; حتى ان
الرجل هناك صار متعوداً عليها ; فكل من اجلنس ذاهب هناك ;
ـودة واإلخاء والعدل ; عراق مـصغر موجود حيث احلق واحلب وا
في كل سـوح الـتـظاهـرات  نـحـتـاجه كـثـيـراً ; نـحـتـاج هـكـذا عـراقاً
ذهب مـع او احتقار لفـئة معينة خالياً من اَي حتـسس او انتقاد 
او تـنـقـيص مـن جـنس مـعـ ;  ونــحن نـعـلم ان اجملــتـمع الـعـراقي
ـرأة كـائـناً مـجـتـمع مهـتم جـداً بـالعـادات والـتـقالـيـد ولـهذا يـعـتـبر ا
ــطـبخ ومـربــيـة أطـفــال تـهـتم ضـعـيــفـا ال وجـود له ; وجــودهـا في ا
بالرجل وحتقق كل رغباته حتى وان كان ذلك رغماً عنها ; وبسبب

ذلك الكبت الذي سببه له مجتمعها الشرقي 
انــفـجــرت بـوجه الــظـلـم وراحت تـصــرخ بـشــدة لـتــتــنـفس ; وبــتـلك
الصرخة أقنـعت كل من حولها بـثقتها وشـرفها وهويتـها االنسانية
والـوطنيـة واالنتماء ; اصـبح انتمـاءها للعـراق ووالئها لـذاتها فقط ;
وهذه الثـقة أشعلت القـناعة في عقل الـرجل وتوعى اكثر ; راح هو
يبحث عن مساندتها وطبطبة كفها على كتفه كأخت تداوي اجلراح
ويفـتـخر بـهـا ; حتى ان األب رغم اسـتـخدامه اسـوء الـطرق لـتـبقى

ابـنـته حـبـيـسـة الـدار راح يـأخـذهـا هـو لـسـوح الـثـورة
لـترسم وتـخط كلـماتهـا بحبـر دماء الـشهداء ; لم
تسـجل اَي حاالت حترش ; الكل تخلى عن أناه
ـسـاواة  وعن وبـات يـبــحث عن احلـريــة  وعن ا

العراق...

ـيـا كـان له اثـر كـبـير عـلـى الـعراق يـعـد هـبـوط اسـعـار الـنـفط عـا
ـالــيـة عــلى بـيع كــون احلـكــومـة الــعـراقــيـة تــعـتــمـد بــوارداتـهــا ا
احملروقات فـقط واهملت القطاع الـزراعي والصناعي والسياحي
واالستـثمـار ايـضا  ولـو صـبت اهتـمامـهـا بهـذه القـطـاعات لـكان
احلال ليس مـثل ماهو عليه االن  كان ايضا لها احتواء للجيوش
عقول ان تقوم احلكومة بتوفير البطالـة بالعراق  حيث ليس من ا
عدد كبيـر من الدرجات الوظيفية لهكذا اعداد من جيوش البطالة
بل وحـتىً اصحـاب الـشـهادات الـعـليـا ال تـتـوفر لـهم فـرص عمل
سؤول حكومـية هذا ليس انصاف بتاتـا حيث اقارب وحاشية ا
ـكن تــتـوفـر لـهم فــرص عـمل حـكـومــيـة فـور تـخـرجــهم وايـضـا 
احلصول عـلى فرص عمل حـكومية من خالل اعـطاء مبـالغ مالية
ـا حتت الــتــخـنــدق احلــزبي عـلى لــسـمــاســرة الـفــسـاديـن او ر
احلـكـومـة الـعــراقـيـة ان تـقف وقـفـة جــادة مع الـشـبـاب  وتـشـكل
مجلس اجملـلس اخلدمة االحتادي كما كـان العمل به سابقا ابان
ـا تــقـوم جــهــات خـارجــة عن الـقــانـون الـنــظـام الــبـائــد حــيث ر
وارهـابـيـة بااسـتـغالل احـتيـاجـات الـشبـاب لـلـمال وتـقـوم بـزجهم
ـان الـعـراقي لـم يـنـصف ال الـعـامـلـ بـصـفـوفـهـا ولـالسف الـبـر
ـتقـاعدين حـيث معظـم قرارته تصب بـصفـوف دوائر الـدولة وال ا
ـعـقـول موظف صـلـحـة االحـزاب ومصـلـحـتهـم كون لـيس من ا

يخدم العراق والعراقي عشرات السن 
ــئـة من مـتــقـاعــدي اجملـلس الــنـيـابي وتــقـاعــده ال يـسـاوي 25بـا
والـوزاري  هذا لـيس انصـافا بـتاتا وهم ال يـخدمـون العـراق غير
اربعة سـنوات  علما ان الراوتب الـتي يتعاطوها الـعامل بدوائر
ـتـقـاعـدين ايـضا ال تـسـد الـقـوت الـيـومي واحلـكـومة ال الـدولـة وا
تبالي لهـم بتاتا  هذا االمر غير مقبول بتاتا على اجمللس النيابي
والــرئـاسـات الـثالث ان تــعـمل وان تـقف وقــفـة جـادة مع شـرائح
الــشـعب قـبل فــوات االوان  وحـذاري الـشـديــد من ثـورة اجلـيـاع
وهـذا العـراق ليس الـعراق الـذي كان يـطمح الـيه كافـة العـراقي

بــعــد ان كـان يــحــلم الــعـراقــيــ بـعــد االطــاحـة
بالنـظام البائـد بعراق مـزدهر وبعيـد كل البعد
ـاضي عن االيــام الــسـوداء الــتي عــاشـهــا بــا
ونــتـمـنى جــمـيـعـا  ان نــرى عـراق وغـد اجـمل

بأذن لله يليق بالعراق والعراقي جميعا 

بغداد
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االستغالل واجلـشع وحب األنا كلها تدل على الشخـصية الضعيفة واحلاقدة واحلس ده وال
كن الـسكوت عنهـا ابدا قد تدمر او حتب اخلير لـلغير ولكن هـناك حاالت استـثناء حاالت ال
عتمـد او التصنع بـأمراض لكي تسـتغل ضعف النـاس أو طيبة تقضي عـليك حاالت الكـذب ا
الـبعض ولـكن قد ال نـتحـمل ذلك انـا شخـصيـا مرت بي حـالة عـجيـبه غريـبة وهي هـناك رجل
لك الـعمـارات والبـيوت الـضخـمه وال يعـطي فرصـة لالخرين مـليـاردير وغـني على مـستـوى 
ــلك أرض مـتـروكه ويـبـكي عـلـى الـشـاشه ونـحن نـعـرفه بـالـنــهـوض يـطـلب من احلـكـومه ان 
اذا هـذا اجلـشع والطـمع اعـطي فرصـة لـلنـاس الـذين يعـانـون احلاجـه والفـقر او شـخصـيـا 
أشـاهد كـثـيـر من الـعـوائل لـيـست فـقيـره تـاخـذ قـوت اآلخـرين ألـيس احلق الصـحـاب الدخل
احملـدود او الي حتت اخلط الـفقـر يـاريت كل الـنـاس تـتـعاون فـيـمـا بـينـهـا وتـسـامح وتـسامح
وتساعـد غيرها ونبتعد عن الـطمع واجلشع لكي نرحم ويرحمـنا من في السماء بعض الناس
أو الـعوائل تـخجـل ان تقـول انا مـحتـاج يـجدهـا صعـبة في هـذه الـظروف ظـرف كورونـا التي
ـساعـده مـخـفيه او حـطـمت الـكل وتـعب الـكثـيـر من الـعـوز وال تتـفـوه بـكلـمه يـجب أن تـكـون ا

بالسر بدون احراج البعض العراق أصبح بلد كثر فيه احملتاج معنويا وماديا... 
Ê«“u - بغداد « wKŽ ’öš≈

من ثغرهِ
أرتشاف عصفور
لقطراتْ الندى

اعلقُ على فنجانِ شاييّ
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tðu  q³ قراطية في  مع تنامي احلالة الد
الــــعـــراق واعــــتــــراف الـــدســــتـــور
ـتـعــاقـبـة الـعــراقي واحلـكـومــات ا
باالقليات واعـطاء حصه لها ضمن
نـظــام الـكـوتــا اال انـهم لـم يـعـززوا
دورهم ومع ان الــعــراق واحـدا من
هـمة في الـشرق األوسط الـبلـدان ا
التي حتـتضن الـكثـير من األقـليات
الـديـنـيـة واالثـنـيـة والـقـومـيـة مـنذ
آالف الــــســــنــــ وهم من أبــــنــــاء
الــســـكــان األصــيـــلــ لــبالد وادي
: كـلـدان ــسـيــحـيــ الـرافــدين (كـا
اشـــــــوريــــــــ ارمن ســــــــريـــــــان
نـدائي واأليـزيديـة والصـابئـة ا

ـــتـــدّ والـــشـــبك والـــتـــركـــمـــان و
ــئـات حــضـورهـم في هــذه الــبالد 
الـســنـ  ويـنــتـشــرون في شـمـال
ووسـط وجــــــــنــــــــوب الــــــــعـــــــراق
وغــالــبــيـــتــهم اآلن في مـــحــافــظــة
نينوى وكركـوك وبعض محافظات
وسط وجنوب العراق حيث يعيش
غالبيتهم هناك اليوم. أن الدستور
العراقي في مواده ((2-3-4-41-47
ضــمـن حــقــوق األقــلـــيــات وأســهم
بــتــمـثــيــلـهم فـي مـجــلس الــنـواب
ومــفــاصل الــعـمــلــيـة الــســيـاســيّـة
وجــمـيع أبـنـاء الـشـعب مُـتـسـاوون
باحلقوق ويعـملون في مؤسسات
الــدولـة كــافـة وأن عــدوَّ أي مـكـون
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هـو عــدوٌّ لـلــعــراق كـله وأن أبــنـاء
الــعــراق ومــنــهم أبــنــاء األقــلــيــات
يــقــفـــون صــفــاً واحــدا حتت لــواء
الـقـوات الـعـراقيـة في وجه داعش
ويحقـقون انتـصارات كبـيرة دفاعاً
عـن الـــعــــراق بــــاإلنـــابــــة عن دول
الــعــالـم. ولــكن وجــودهم االعالمي
ـســاهـمه بــاحلـيـاة واحلـقــيـقي بــا
الـعـامه وصــنع الـقـرار الــسـيـاسي
واالداري الزال ضــــــعــــــيــــــفـــــا وأن
ـــشـــهــد حـــضــور األقـــلـــيّـــات في ا
العراقي يـعد ضرورة مـلحهفي ظل

مـــوجــــات كـــبــــيـــرة مـن احلـــمالت
والهجمات والتغيرات اجلذريّة في
مـارسة ـوقع اجلغـرافيـة وفي ا ا
ضـدّهم بــالــدرجـة األســاس فـيــمـا
ــــحـــاوالت أو حـــمالت يــــتـــعـــلّق 
ــا طـــمس الــهـــويّــة والــتـــشــويه 
ـشـاركة ـزيـد مـن ا يـحـتـاج مـنـهم ا
واحلـضـور االعالمي واالجـتـمـاعي
لـتـعـزيـز دورهم الـبـنـاء فـي احلـياة

العامة.
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اذا اشـعر انك جهة محايده ب الشعب واحلكومة لذلك ال اعلم 
ـا النك جـديـد الـعـهد والذنـب لديك اضع شـكـوتي بـ يـديك ..ر
عـلى تـخـبـطات الـتـي نعـيـشـهـا .. ولـقـد مـر الـعـراق بـكـافـة انواع
التدهـور اجتماعيا ..وامنيه.. االقتصادي ..ولكن ليس الى درجة
قطع الـرواتب وعـدم توزيع احلـصـة التـمـوينـيـة ..لقـد مـرت علـيـنا
حـروب وقتـال وحرب طـائفـية وحـوادث لم تـمر عـلى شعب مـثلـما
مـرت علـيـنـا ..لديـنـا اثـار وسـياحـة ديـنـية لـديـنـا نـهران عـظـيـمان
واغـلـب اراضي سـهـول صـاحلـة لـلــزراعـة لـديـنـا الـذهب االسـود
يتدفق على شكل اعيون وهذا يجب ان نقول من فضل الله علينا
لـكن الـتـخــبط جـعـلـته لـعـنـه عـلـيـنه بـسـبـب االطـمـاع ..التـنـقـصـنـا
كفـاءات عـلمـيـة ويشـهـد العـالم كم من كـفـاءة استـغـلت في الدول
الـعـظـمـة وجـعـلوا مـن الـعـراق بـيـئـة طـاردة للـكـفـاءات ولـلـمـواهب
وليست فـقط طاردة بل قاتـلة لكل من يـحاول نهـوض بهذا الوطن
اجلـريح الـذي يعـاني االمـرين ..ندرك انه الذنـب لك فيـمـا وصلـنا
الـيه ..الطـاقـة لـنـا ان نـنـتظـر االنـتـخـابـات ونـحن النحـمل اي امل
لتـكـون نزيـهة في وجـود نـفس االوجه ونفس الـعـملـية الـسـياسـية
ـوظف بـدون ـنــهج ..في ظل االوضـاع الـغـيـر مــنـطـقـيـة  ونـفس ا
ـومه راتب وهي الـشـريـحـة االعـظم بـاجملـتـمع وهي من حتـرك د
احلياة واحملـرك الرئيسي لـلسوق ومصـدر غير مباشـر للشرائح
االخـرى جملــتـمـعـنــا ..الاعـلم كــيف وصـلـنــا الى هـذا احلـال رغم
ية اسـتمـرار تدفق بـيع النـفط مسـعار مـرضيه في االسـواق العـا
..امـا جـائـحه كـورونـا فـاحلـال مـثل بـقـيـة الـبـلـدان فـاي بـلـد تـأثر
مثـلـما تـأثرنـا نـحن العـراقـي الـبؤسـاء ..لـقد وصـلت االمور الى
لقمه العـيش لقد وصلت الى تقليل عدد الوجبات الطعام بالنسبة
لطـبقـة الوسطى لـلمـجتمع فـكيف حـال الطبـقات الـفقيـرة الكـسبة
والـبطـالة ..كـلـما سـبق ذكره سـوف تـكون احـد اسبـابه اذا اطال
سكوتك او عـدم ردت فعل عنما يجـري للشعب فكل راعي والكل
سـؤوليـة والتـركة مـسؤول عن رعـيتـه ان لن تسـتطـيع ان حتمـل ا
الثقـيلة فواجب علـيك الرحيل وسوف نـكن لك كل احلب والتقدير
ـوقف النك لم تــرتـضي الــذل الـشـعب ومــحـاوالتك تــغـيـر لـهــذا ا
ـا لنـا حظ اوفر بـشخص احلـال كانت لـها اثـرها في قـلـوبنـا فر
يكـون اكـثر حـزمـا عـلى الفـاسـدين ويسـتـطـيع تغـيـر احلال ..اين
عدل الله مـنهم ماذنب عوائلنا في هـذا ايام العجاف التي لم تمر
ـسـؤولـ عـلـى الـعـراق حـتـى بـايـام احلــصـار ..في ظل عـوائـل ا
ؤعـيشـون في اخلارج بـكل رفـاهيه وتـنـعم بخـير الـرواتب الـعالـية
سؤول ان هم ا التي يشـرعونها النفسهم ..نعم احلـكومة والبر

عن هـذا االنـحـدار االقتـصـادي لقـد وصـلـنا الى
احلد االدنى للـحياة الـبسيطـة الننا تـنازلنا عن
لذاتكم فـلهم الدنيا ة لعوائـلكم و احلياة الـكر

ولنا حكم العزيز اجلبار .
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تـاحة كما  للطـاقات واإلمكـانيات ا
اإلشــــارة إلــــيه  لــــتــــشــــكل كـل هـــذه
الـسـلـبيـات  مـعـرقالت تعـمل  بـالـضد
ــــومــــة احلـــيــــاة وتـــطــــورهـــا من د
ونــهــضــتــهــا   والــرخــاء اإلنــســاني
تماشيا مع مـا يؤمن به الفكر اخلالق
ـتـجـرد من إنـانـيـته بـاعـتـبـاره طوق ا
جناة من التشرذم والتفكك واالنحالل
واالعــتالل الـذي يـصــيب جـسـد األمـة
متمثال بأمراض اجتماعية خطيرة. 
وفي هـذا الــصـدد يـقــول الـعــلـمـاء أن
اجملــتـمع الـسـلــيم هـو الـذي يـدور في
ــبـاد أمـا اجملــتـمع فـلك األفــكـار وا
ـــريض فـــهـــو الـــذي يـــدور في فـــلك ا
األشـخـاص بـيـنـمــا يـصـبح مـيـتـاَ إن

كان يدور في فلك األشياء. 
ـبــاد الــنـقــيـة لــذلك فــان األفـكــار وا
احلــرة  تـعـد  أداة مـهـمـة  لالرتـقـاء و
الـتـطـور وتؤثـر إيـجـابيـا  عـلى مـسار
احلــيــاة ونـــهــضــتــهـــا بــدل الــرؤيــة

ــتــخــبط الــضــيـــقــة لــلــفــكــر االنـي  ا
والــــفـــــوضـــــوي  الــــذي  يـــــؤدي الى
االنـكفـاء على الـذات نـتيـجة اسـتمـالة
الــعــقــول والــقـلــوب وانــحــرافــهـا عن
مـــســارهـــا الــطـــبـــيــعي  وبـــالـــتــالي
االجنـرار وراء مــتــاهـات وتــعـقــيـدات
ــا هـزت اجملــتــمع بـل الـدولــة من طــا
جـذورهـا فـي مـنـاسـبـات عـدة مـا زلـنا

نعاني من آثارها السلبية . 
إذا الـتـوازن الـفـكري وجـعل مـصـلـحة
الــبـلــد فــوق اي مــصـلــحــة أخـرى من
شـأنه أن يسـهم  في الـرقي االنـساني
عبر  إيجـاد أرض خصبة من األدوات
قـومـات الـتـي أشـرنا وتـمـاشـيـا مـع ا
ـتـلك مـتـطـلـبات ـا جتـعـله  إلـيهـا  
احلـيـاة الـعـصريـة  لـتـنعـكس ايـجـابا
عـلى بــنـاء جـيـل واع مـؤمن بـقــضـيـة
وطــنه وأن له حــقــوقـا كــمــا أن عــلـيه

واجبات . 
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يـجـري علـيه احلـال في بلـدنـا نتـيـجة
تــعـــدد الــتــوجـــهــات واألهــتـــمــامــات
والتـشتت في اآلراء واألفـكار لـتصبح

الـهـويـة الـوطـنـيـة تـأخـذ مـعـاني عـدة
قدس وليس األنصهار في جوهرها ا
ــثـالي  إلى جـانب عــدم الـتــوظـيف ا

تـــشـــكل األحـــداث الـــتي تـــعـــيـــشـــهــا
الـشــعـوب مـادة حــيـة لـتــدوين تـاريخ
ـا شخـصـهـا الـباب الـدول  والـتي طـا
العقـول لالخذ باإليـجابيـات ومعاجلة

السلبيات. 
ـؤلم الـذي نـعـيـشه و ولــعل واقـعـنـا ا
تـداعــيـاته  الــتي رافـقـت رحـلـتــنـا مع
احلــيـاة طــوال ســنــوات خـلـت حـالت
دون تــلـمس أي مــؤشــرات ايـجــابــيـة
ـعنوي ادي وا للـتطـور في جانـبهـا ا
رغم اإلمـكـانـيـات الـقـويـة الـتي يـتربع
عــلــيــهــا الـبــلــد في مــجــاالت احلــيـاة
اخملــتـلــفـة   قــيـاســا بـدول وشــعـوب
أخــرى ومـنــهـا الــعـربــيــة الـتي وضع
ـسؤولـون فيـهـا األمور في نـصابـها ا
الــصــحــيـح بــعــيــدا عـن الــتــأثــيــرات
العـاطـفيـة الـفئـويـة الضـيـقة جـاعـل
من رفـاهـيـة بـلــدانـهم ومـجـتـمـعـاتـهم
الــغــايــة الــكــبـــرى  رغم  إمــكــانــيــات
ـا يــنــعـكس بــعـضــهــا احملــدودة   

ـــــادي ايـــــجـــــابــــــا عـــــلى الــــــوضع ا
واالجتماعي والنفسي لديهم . 

وفـي هــذا اإلطـــار أكــد الـــبــروفـــســور
باتريك فالفـ من جامعة بـايلور عبر
ـــــوقع الــــعـــــلــــمي مــــقـــــال نــــشــــره ا
"ســـيـــكـــولـــوجي تـــوداي" أنه أصـــبح
بإمـكان الـباحثـ اختـبار مدى تـأثير
العوامل االقتصادية والسياسية على

رفاهية اإلنسان "
 عــبــر االســـتــفـــادة من اإلمــكـــانــيــات
ـتـاحة وجـذب الـكفـاءات وتـوظيـفـها ا
لــبــنــاء مــنــظــومــة تــســايــر  احلــيــاة
الــعــصــريــة َ مــســتــلـهــمــة كـل فــكـرة
نا ايجـابيـة تطـلق هنا وهـناك في عـا
ـتــرامي األطـراف وجــعـلــهـا فــرصـة ا
ألحــداث الـــتــغــيــيــر اإليــجــابي الــذي
يجعل من احلياة أكثر حيوية ونشاط

في مختلف مفاصلها. 
ونافـلة الـقول إن التـطور الـذي تطمح
إلـيه الـشـعـوب يـسـيـر عـكسـيـا مـع ما

ان احملاصصه- الادري -من يفكر -ان بر
ـرسوم له سـيـتراجع عن سـلـوكه وخـطه ا
من اخلــارج الكـمــال تــدمـيــره وتـقــســيـمه
وتمزيقه وجعله تابـعاذليال خانعا تتحكم
صير شعبه االعاجم -انه االصرار على
ذلـك من قـــــــبل مـن حتــــــكـم زورا بــــــوضع
الــعـراق طـيـلــة-اكـثـر من 17عـام -يــقـابـله
ان- لك في هـكذا بر شعب نفـذ صبره ال
الــصــوت الــذي يــعـــطــيه -االولــويه-وهم
هـكـذا -صـنـعـوه- لـلـمـرة االخـيـره-يـفـشل
عــلى -صــيــغــة االنــتــخــابـات الــقــادمه--
ــتــوســطه--او ــنــاطق(الــواحــده--او ا ا
الصغيره) كل ذلك التاجيل هو لغرض --
الـتــزويـر- فــقط --الـصــغـيــره وبـاشـراف
كن ضبط نزاهتها قدر االمكان-- دولي 
ولـــكـــنــــهم يـــصـــرون عـــلـى--الـــكـــبـــيـــره
توسطه- لتحقيق غاياتهم في التزوير وا
وعـــودة -الـــوجــوه الـــتـي بــاعـت ودمــرت
البالد-و التاجيل عـلى التصويت كاحد
ـطـبات والـعـوارض والعـقـبات لـتـنفـيذ -ا
االنـتـخـابـات-ولـلـتـوضـيح لـيس هـذا فقط
ـا مـجمـوعـة كبـيـره تنـفـذ -وستـنـفذ- وا
بـالتـتـابع بالـداخل او من اخلـارج االعداء
-الــنـفط وهـبـوط االســعـار وسـرقـاته ومن
اكـثـر من جـهة-تـصـفـيـر خزيـنـة الـدولة--
ـلـيــارات من الـدوالرات-الـقـصف ســرقـة ا

عــلى الــســـفــارات- ضــرب واســتــهــداف-
الــقـوات الـدولـيه-سـلـطـة فـاسـده لـتـعـرقل
مسار الـدولة في الداخل واخلـارج-العمل
عـــلـى صـــنع االربــــاك وذلك لـــتــــاجـــيل او
-زرع وظف تـقاعدين وا تعطيل رواتب ا
اخلوف لـدى دول العالم لـسحب سفـرائها
--الـــعـــمل عــلـى عــدم مـــســـاهــمـــة الــدول
باسـتثـمار لـلمـشاريع وقـتل--مديـر شركة
كورية جنوبيه تـعمل في-ميناءالفاو- كي
باقي الشركات تهرب من العمل في ا لفاو
او خــــور الـــــزبـــــيـــــر فـي بـــــنـــــاء اكـــــبــــر
ـنـطـقه--وهـذا وراءه دول سـبق مـيــنـاءبـا
ومنـعت العراق وهـددته-الكـويت- وهناك
رتزقه--االن وقد منينفذلها من العمالءوا

-وصل الـسـيل الـزبا -حـان انـقـاذ الـعراق
ـوت-فــقـد بـان قـطــعـا-فـامــا احلـيــاة او ا
الــتـامــر واضــحــا يــخــطط له في الــداخل
ـؤســســات واصـحــاب نـفــوذ وعــلـيه- و
االسـراع بفـضح بـاالسمـاء لكـل الفـاسدين
ـان واعالن -حــالـة الـطــواريء وحل الـبـر
وتـشـكــيل مـجـلس رئـاسي الدارة الـبالد -
ـعـاهــدات الـتـعـاونـيه حلـمـايـة وتـفـعـيل ا
ليـشيات- البالد- وشل حـركة او الغـاء-ا
ــــــعـــــاهـــــدة ـــــوجب-ا ــــــســـــاعــــــدة و
االســـتـــراتــيـــجــيـه االمــريـــكـــيه-هــذا وان

السكوت يعني ضياع العراق

سيب eLŠ rÝU… - ا

انه زارني بـاالمس بـااحلـلم وفي اول
يوم من شهر تشرين ليقول لي

يـا امي التنـتظـريـني انا هـناك بـاعلى
السموات عند الله... 

قلت له 
وحقك نسيته... 

اجابني مبتسما وبوجه متنور
من بـعدي عـاهدوني انـهم سيـاخذون
حــقي اوال وحــقـــوق االخــرين بــوطن

البد ان تشرق الشمس عليه... 
ودت الـــنـــهـــوض لـــكـــنـــهــا ســـقـــطت
مـحـتضـنـة صورة ولـدهـا وهي تذرف

الدموع رافعة يدها للسماء... 
بـكـيت مـعـهـا وايـدت دعـاءهـا بـالـرغم
انــنـي لم اســـمع مـــاتـــقـــول... لــكـــني
شعرت انـها خرجت من الدنـيا بدعاء

اخير....
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ـرحـلـة احلـالـيـة ومـا تـمر في خـضم ا
فيها الدولة من أمـور معقدة وشائكة!
ومـنــعــطــفــات خــطــيــرة عـلـى الـســلم
اجملتمعي وبـعد دعوة السـيد مقتدى
الصدر اعزه الله الى شـيوخ العشائر

للسيطرة على األنفالت االمني ..
نقترح مايلي: -

- تــتـحــمل الــدولــة مـســؤولــيـة األمن
الـداخـلي واالمن اجملـتمـعي وحـمـاية
هــيــبــة الــدولـة وتــطــبــيـق الــقــوانـ

الصادرة بدعم من القضاء. 
ـان إصـدار - عـلى احلــكـومــة والـبــر
قـــوانــ جـــديــدة وتـــعــديـل قــوانــ

رحلة  صادرة تتالئم مع متطلبات ا
ــان تـعـديل - عـلى احلــكـومـة والــبـر
قـــانــــون احلـــريــــات الـــشــــخـــصــــيـــة
واجملــتـــمـــعــيـــة وبـــالــذات اخلـــاصــة
بالتظاهر وجعلها تتالئم مع إفرازات

رحلة.  ا
- إبــعــاد الــعــشــائـر عـن األرهــاصـات
الــتي حتــدث خـــوفــاً من اإلنــزالق في

حرب أهلية ال حتمد عقباها. 
- عـلـى الـعـشــائـر تـوحــيـد صـفــوفـهـا
ــشـاكل ونــبـذ خـالفـاتــهــا وأحـتــواه ا
احلــاصــلــة هــنــا وهــنــاك . وتــغــلــيب
ــصــلــحـة ـصــلــحــة الــعـامــة عــلى ا ا

اخلاصة
- أن تــكــون الــعــشــائــر وشــيــوخــهــا
الظهير القوي لـلدولة والوقوف معها
من اي خـــطــر خــارجي أو مـــحــاولــة

االلتفاف على الدولة. 
- احــتــرام الــقــوات األمــنــيــة بــكــافــة
صـــنــوفــهـــا واليــجـــوز بــأي حــال من
األحـوال االعـتداء عـليـهـا ألنهـا تـمثل

هيبة الدولة ومرتكزها.
والله من وراء القصد
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{ رومـــا (أ ف ب) - انــطـــلـــقت اخلـــمــيس
ـهـرجـان ـاضي الـدورة اخلـامـسـة عـشـرة  ا
ـنع تفشّي رومـا السينـمائي وسط إجراءات 
ــســتــجــد وعُــرض في فــايــروس كــورونـــا ا
االفــتــتــاح فـيــلـم (ســول) الــتـحــريــكـي الـذي
أنـتجـتـه شـركـة بـيـكـسـار.واتُـخِـذت إجراءات
ـواجـهـة جـائـحـة كـوفـيـد- 19عـلى مـشـدّدة 
غــرار تـــلـك الــتـي طُـــبّــقَـت خالل مـــهـــرجــان
الـبــنــدقــيــة في أيــلـول الــفــائت إذ اســتــعـ
ـاسحات حراريـة لقيـاس حرارة األجسام
وفــرضَ وضـع الــكـــمــامـــات وسُــمِحَ بـــعــدد
ــلــزمـــ حــجــز ـــشــاهـــدين ا مــحــدود من ا
تــذاكـرهم ســلـفــاً بـواســطـة اإلنـتــرنت. وقـال
ـهـرجان أنـطـونـيـو مونـدا في مـقـابـلة مديـر ا
نشـرتها صحـيفة إل ميـساجيرو أن (سالمة
اجلـــمــيـع قــبـل كل شيء).وأقـــيــمـت مــراسم
االفـتــتـاح بـحـضـور وزيـر الــثـقـافـة اإليـطـالي
ـمـثـلـ اإليـطـالـي داريـو فـرانـسـيـشـيـني وا
الــذين أدوا بــأصــواتـهـم أدوار شـخــصــيـات
ثـابة حتـيّة سول عـلمـاً أن هـذا الفـيلم هـو 
ـتوقع أن وسـيـقى اجلاز. ومن ا شـعريـة 
يُــعــرَض سـول عــلى مــنـصــة ديـزني
ــــرور بـــصـــاالت بالس من دون ا
الـسـيـنـمـا. وسـيـحـصل مـخـرج
الـفيـلم بيـت دكتـر على جـائزة
ـية عن مـجمل مـسيرته تـكر
الـسينمـائية. ورأى أنـطونيو
مـونـدا أن (مـرحـلـة األزمة
الراهنة تتطلب التطلع إلى
ـستقبل وهذا ما فعلناه ا
من خالل اخـــتــيـــار عــدد
كــبــيــر من األفالم األولى
خملـرجيهـا). ومن النجوم
الـقلـيلـ الذين حـضروا
ـــهــــرجـــان افـــتــــتــــاح ا
اخملـــرج الـــبـــريـــطـــاني
سـتـيـف مـاكـوين الـذي
حــــــضـــــر مـع زوجـــــته

وولديه.
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ي االردني صــدر له بـدعـم من وزارة الـثــقـافـة االكـاد
وسـيقى والـغناء في األردن) األردنيـة كتـاب بعـنوان (ا

يقع في أربعة فصول.
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اخملـرج الـعـراقي تـلـقى تـهانـي البـيت الـثـقـافي الـبـابلي
اجستير بدرجة امتياز. حلصوله على شهادة ا

ÊQAÐ Î«—«d  V Jð W UI¦ «

«dÐË_« —«œ ŸËdA
الـشـؤون الـقـانـونيـة لـلـوزارة عـلـماً إن
تـعاقد قرار الـتمـييز جـاء الن الشـركة ا
معـها أخلت بالـتزاماتـها التـعاقدية فال
ـبلغ الوارد في قـرار محـكمة تسـتحق ا
االســتــئـــنــاف وال تــســتـــحق الــشــركــة
الــــتــــعــــويض وقــــد تــــأكــــد اخـاللــــهـــا

بالتزاماتها).
مـضـيــفـاً إن (الـدعـوى أعــيـدت حملـكـمـة
االستئـناف على أسـاس النقض الوارد
من مـحـكـمــة الـتـمـيـيـز لـلـسـيـر بـاجتـاه
إلغـاء قرارهـا وفق ما ورد فـي حيـثيات

قرار التمييز).
وكــان عـقـد إنـشــاء دار األوبـرا قـد ابـرم
عام 2011 ورغم منح مـدة إضافـية من
قــبل الـوزارة لــلـشــركـة إال إنــهـا بــقـيت
مــتــلــكــئــة ولم حتــقق تــقـدم فـي اجنـاز
ـا ــتـعـاقـد عـلى تــنـفـيـذهـا  األعـمـال ا
حــدى بــالـوزارة إلي ســحب الــعـمل من
الشـركـة طبـقـاً لـلتـشـريعـات الـقانـونـية
النافـذة وهذا ما أيدته مـحكمة الـتمييز

نوه عنه. االحتادية في قرارها ا
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ميزت وزارة الثقافة والسياحة واالثار
وبـإشــراف مـبـاشــر من الـوزيــر حـسن
ناظم قـراراً يتـضمن إلـزامهـا دفع مبلغ
11 مليار وسبع مـائة واثنان وثالثون
مــلــيـــون ديــنــارعن دعــوى إنــشــاء دار

األوبرا.
وأوضح مدير قسم الشـؤون القانونية
ــشــاور الــقــانـوني لــوزارة الــثــقــافـة ا
األقـدم كـرم حـسـ حـميـد (إن مـحـكـمة
التمييز االحتادية نقضت قرار محكمة
اســتــئـنــاف بــغـداد الــكــرخ والــقـاضي
بـــإلــزام وزارة الــثــقــافـــة بــدفع مــبــالغ
وقـدره (احـد عـشـر مـلـيـار وسـبـع مـائة
واثـــنــان وثالثــون مــلـــيــون ومــائــتــان
وثـمـانــيـة وعـشــرون ألف وثالث مـائـة
عــشــر ديــنـــار عــراقي) عن إنــشــاء دار

األوبرا العراقية).
مـبــيــنــاً (إن الــدعــوى الــقــضــائــيـة 
ــمـثل الـقـانـوني مـتـابـعــتـهـا من قـبل ا
ـــوظف بـــقـــسم كـــرار هـــادي صـــالـح ا
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ومقرها العاصمـة الكورية اجلنوبية
ســـيــــؤول.  والـــثالثـــة هم مـــســـؤول
الـورشـة الـفـنـيـة في الـدائـرة الـفـنـان
طالل محمـود  في مجـال النحت إلى
جــانب الـــفــنــان حــسن إبــراهــيم في
مجال الرسم والفـنان عدنان صدام
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ســمـت دائــرة الــعالقــات الــثــقــافــيــة
العامـة في وزارة الثقـافة والسـياحة
واآلثـــار ثالثـــة فـــنـــانـــ عـــراقـــيــ
للـمـشاركـة في األعمـال الـتي تقـيمـها
ـيـة لـلثـقـافـة والـفـنون ـنـظـمة الـعـا ا

في مـــجــــال الـــتــــصـــمــــيم واحلـــرف
ـشاركة اليـدوية  لتـمثيـل العراق و ا
نـظـمة ـعارض الـتي تـقـيمـهـا ا في ا
في كوريـا وبغـداد وبعض الـعواصم
ــــهــــرجــــانــــات ــــيـــــة و في ا الــــعــــا
واالحتفاالت.  ويأتي تسمية الدائرة
 للـفنانـ الثالثـة في ضوء الـتعاون
نـظمة وبـالتـنسيق مع الثقـافي مع ا
السفـارة العراقـية في سيـؤول. علما
ــنــظــمـــة هي  ثــقــافـــيــة دولــيــة أن ا
تأسـست عام 2007 وتضم اكـثر من
300 عـــضـــو من 73 دولـــة تـــشـــجع
ــهـــرجـــانــات إقــامـــة الـــعـــديــد مـن ا
والتـبادل الـثقـافي واالنشـطة الـفنـية
واحلفـاظ على التـراث.  وقال الـفنان
طالل مــــحــــمـــــود (أن انــــضــــمــــامي
ـنـظـمة سـوف يـعزز وزمالئي لـهذة ا
مـكــانـة الـعــراق بـ الـدول من خالل
تــقــد االعــمــال الــفــنــيــة وتــنــظــيم

عارض. ا

 إيـاك واالنغـماس في الـسـهر الـطويل والـتدخـ .يوم
السعد االربعاء.
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تظـهـر مسـؤوليـات ملـحّة ومـهـمّة تـسلّط األضـواء على
براعتك .رقم احلظ7.
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تــتــحــمّس ثـم تــقع في الــقــلق وتــشــعــر بــأن أفــكــارك
. يوم السعد االثن مشوشة
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ــصـاعـب والـتــغـلب حـافظ عــلى قــدرتك عـلـى حتـمّل ا
عليها مهما تكن الظروف.
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 تـثق بـنـفــسك وبـقـدراتك وخـيــاراتك وال تـتـأثـر بـأحـد
عادة.رقم احلظ 98.
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 لـقــاء حـاسم مع الــشـريك وخـصــوصـاً أنّ األخـطـاء
باتت تتكرر بينكما. 
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 تستـدعي بعض الظروف الـتحفظ واالنتـباه واالبتعاد
عن ارجتال القرارات.
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ـــتــاعب يـــرهق أعــصـــابك ويــتــلـــفــهــا الـــســعي وراء ا
عاجلة أصبحت ضرورية. .ا
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جتـنـب اإلقـدام عـلى أي تــعـديل أو تـغــيـيـر في اجملـال
العاطفي.
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ــقــبــلــة. ــا يــنــتــظــرك في األيــام ا  حــذار 
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 اإلغـراءات كــثـيــرة إال أن الـوقــايـة خـيــر من الـعالج
للمحافظة على صحة سليمة. 
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 في الـعــمل تـتــسـلّط األضــواء عـلى مـهــارتك وقـدرتك
على مواجهة األعباء.
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اشطب االرقـام بـشـكل صـحيح
داخل الدوائر بكافة االجتاهات
لـــتـــصل الـى مـــجـــمـــوع ارقـــام

تشكل الرقم السري للشبكة:
-524-4381-842-6941

-873-3341-622-7522

-721-4231-17-27

-2116-211-211-3521

-483-7491-642-5822

-7421-628-3631

-4317-37-212-6221

-715-5892-47-314

.37-94-109-1793-57

سـلسل الـشامي مـثلـة السـورية تـشارك في بـطولـة ا ا
ؤلفه حسام حتسـ بيك  ومخرجه سمير الكـندوش 
ن رضـــا ـن زيـــدان  أ حـــســـ  ويـــشــــارك فـــيه أ

حسام حتس بيك .

مثل السوري انضم إلى أسرة ا
فيلم (أنت جريح) للمخرج ناجي
طــعـــمي تـــألــيف قـــمــر الـــزمــان
عــلـوش وإنـتـاج الــهـيـئــة الـعـامـة
لـإلذاعـة والـتــلـفــزيـون مــجـسـدا

شخصية ارهابي.

ــســتــشــار الــثــقــافـي لــلــمــعــهــد الــعــراقي لالصالح ا
االقتـصادي اعـلن عن جـلسـة حواريـة لـلمـعهـد بعـنوان

(الورقة البيضاء:ما لها وما عليها).

التـشكيلية االردنية تشارك مع فنانات عدة في معرض
صــحــوة األحالم الـــذي افــتــتح فـي كــالــيــري جــودار
حيث رض سرطان الثدي بالتزامن مع شهر التوعية 
بـيعات إلجـراء فحوصات ئة من ا سـيتم توجيه 40 بـا

كشف مبكر عن السرطان .
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هـنـدس العـراقي  ضـيفـته رابـطة اجملـالس الـبغـدادية ا
الـثـقـافـيــة عـلى مـنـصـتــهـا االلـكـتـرونــيـة في مـحـاضـرة
بــعــنـوان(الــعالمــة الــكـبــيــر الــشـيخ مــحــمــد حـسن آل
/مآثر وأثار) بجلسة ادارها الشاعر عبدالهادي ياس

صادق.

ميغ فوكس

وصل . و 2017الستعادة مدينة ا
ومــنــتــجـــا الــعــمـل هــمــا األخــوان
أنـتوني وجـو روسـو منـتـجا فـيلم
ـنتـقمـون.. انتـهت اللـعبـة) الذي (ا
حـــقق إيـــرادات أســـطـــوريـــة حــ
عرض في السينما وأكدا أنهما لم
يـترددا لـثـانيـة واحـدة في تصـوير
ــوصـل بـالــلــغــة الــعــربــيـة فـيــلم ا

األصلية.
وروى جـو روسـو في تـصـريح(أنه
راح يــبــكـي عــنــدمـــا قــرأ تـــقــريــرا
أوردته مجلّة نيـويوركر  األمريكية
ـؤلفة من ضباط عن هذه الوحدة ا
خـسـروا أفـرادا من عـائالتـهم عـلى

يد تنظيم الدولة).
وأضـــاف (لم أقـــرأ يــومـــا من قـــبل
مقاال صحـفيا أبكاني فـمحنة هذه
ــــوصل الــــوحــــدة وكـلّ ســــكـــــان ا
جــعـلـتــني أذرف الـدمـوع.. وكـان ال

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
قــالـت شــركــة نــتـفــلــيــكـس إلنــتـاج
األفالم والــتـــرفــيـه الــتـــلــفـــزيــوني
األمـريـكـيـة إن (الـفـيـلم الـتـشـويـقي
ـوصل سيعرض على الهوليودي ا
مــنــصـتــهــا الـعــمالقــة في تــشـرين

قبل). الثاني ا
والـفـيلم أخـرجه مـاثـيو كـارنـاهان
وشارك في تنفيذه اخملرج العراقي
محمد الدراجي وآخرون وهو أول
فيلم صوّر بالكامل باللغة العربية
وباللهجة العراقية حتديدا ليكون
ي يـــنــــفـــذ بـــهـــذه أول فــــيـــلم عــــا
الـــطــريـــقـــة وعـــرض الــفـــيـــلم في
مـهــرجـان الـبـنــدقـيـة الـســيـنـمـائي

اضي. العام ا
وصل على وحدة ويتمحور فـيلم ا
خـــاصــة فـي الــقـــوات الـــعـــراقـــيــة
حــاربت تـنـظــيم داعش بـ 2016

وفيما تُتهم هولـيود غالبا بتشويه
صـورة الـعـرب واحلطّ من شـأنـهم
يأمل اخملـرجـان في أن يصـبح هذا

بدّ من احلـفاظ عـلى أصـالة الـقصة
ــســتـــطــاع) وأكّـــد (لم يــكن قـــدر ا

لدينا خيار آخر).

الــفــيـلم نــقــطــة حتـوّل في طــريــقـة
إظـــهـــار الــــعـــرب عـــبـــر شـــاشـــات

السينما.
وأشــاد اخملــرج الــعــراقي مــحــمـد
الــــدراجي الــــذي تـــولى اإلنــــتـــاج
الــتــنـفــيــذي لــهــذا الــفــيــلم بــهـذه
اخلـــطـــوة وقـــال فـي تـــصـــريح(لم
يـتـسنّ يــومـا عـرض قـصــة عـربـيـة
تــكــتـسـي طـابــعــا إيـجــابــيـا لــهـذه
الــدرجـة) مــعــربــا عن أمــله في أن
(تمهّد هـذه اخلطوة الطريق ألفالم
هـــولـــيـــوديـــة أخــــرى عن الـــعـــالم

العربي والشرق األوسط). 
وأكــــد أنـه (لألسـف قـــــدمت عـــــنــــا
صـورة سـيـئـة لـفـتـرة طـويـلـة وأنا

عانيت من ذلك شخصيا).
وكــشف األمــريـكـي مـاثــيــو مــايـكل
كــارنـاهـان من جــهـته (أنه اشـتـرط
تــصــــــــويـــر الــفــيــلم بـــالــعــربــيــة
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ـغتـرب غادر عـمان مـتوجـها إلى التـشكـيلي الـعراقي ا
مقـر اقـامته في الـسـويد بـعد اقـامـة  طويـلة في االردن
بسب ظرف احلظر اجلوي الذي رافق جائحة كورونا.

يــبــدو قـد أجــرت عــمـلــيــات جتــمـيل
ــوقع لــتـــحـــســ شـــكــلـــهــا وفـــقـــا 
تابع الفن.وكانت شاركت فوكس ا
مــؤخــرا عــبـر صــفــحــتـهــا اخلــاصـة
صـورة لـهـا بـرفقـة حـبـيـبـهـا اجلـديد
ريــتـشــارد كــولـســون ظـهــرت فـيــهـا
بـإطاللة مـثـيرة بـالـبكـيـني تقف إلى
جـانب حـبـيـبـهـا وهـو عـاري الـصـدر
وتعانقه بقوة وعلقت على الصورة:
(فـتى جــمـيل مــتـألم قــلـبي لك) إلى

جانب صور سكاك وقلب حب.
مـن جــهــة اخــرى جتــســـد الــنــجــمــة
ـيـة ليـدي غـاغا في فيـلم جـديد العـا
ــة يـــنــتــمي لــنـــوعــيــة أفالم اجلــر
ـصمم شـخـصـية الـزوجـة الـسـابـقـة 
األزياء ماوريتـزيو غوتشي. وأوردت
ــغــنــيــة صــحــيــفــة (ديــد الين) أن (ا
األمـريـكيـة لـيـدي غـاغـا انضـمت إلى
طاقم التصوير لتـقوم بدور باتريزيا
ريجـيـاني زوجة غـوتـشي الـسابـقة).
ـوقع ان (لـيـدي غـاغـا جتـسد وقـال ا
دور بـاتـريزيـا ريـجـيـاني في الـفـيلم
الــــذي انـــطـــلق تــــصـــويـــره في آذار

ــــــاضي وتــــــوقف ا
تـــصـــويـــر بـــســـبب

فايروس كورونا).
ويـركــز الـفـيــلم عـلى
تــــفـــاصــــيل حــــيـــاة
بـاتريـزيـا ريـجـياني
مــــؤلــــفــــة األغــــاني
ـــطــربـــة عُــرفت وا
ريـــــــجــــــيــــــانـي في
الـبـدايـة بـصـفـتـهـا
خبـيرًة اجـتمـاعيًا
بــعـد أن تــزوجت
مـــــــوريــــــــزيـــــــو
غوتـشي  الذي
أصـبح رئـيـسًا
لـــــــــــعـالمـــــــــــة
غـــــــــوتـــــــــشي
الـــتــــجـــاريـــة
بــــعــــد وفـــاة
عــــــــــــــــــــــــمــه
رودولــــــفــــــو
غـوتــشي في
عام 1983.

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أفادت
ــيــة ان الــنــجــمــة وســائـل اعالم عــا
ـية  مـيغان فـوكس تعرضت في العا
طفولتها للضرب والسخرية من قبل
ــدرســـة وذلك ألنــهــا زمالئـــهــا في ا
كـانت قبـيـحـة األمر الـذي اثـار جدال
ـتـابـعـ اذ ان فـوكس كـبـيـرا بــ ا
حـالـيا تـعـدّ إمـرأة جمـيـلـة وعـلى ما

للموافــــق
ة عــــــــــلى
إخــراجه
وقــــــــــــــــد
فــــــــوجئ
وافقة با
السـريعة
التي أتته
مـــــــــــــــــــــــن
الـشــقـيـقـ
روسو).

وبـــعــد 4 أشـــهــر من
ــوصل من اســـتــعـــادة ا
تـنـظـيم داعش في كـانون
األول 2017 بدأ التـصوير
ــغـــرب ألســبــاب ســرا فـي ا
أمــــنــــيـــــة مع طــــاقـم مــــؤلف
بــــالـــكـــــــــامل تــــقـــريــــبـــا من

. عراقي

ـوســيـقى احلــديـثـة ـيـاً  عــزف ا اكــاد
دخـلـت ربـيـعــهـا اخلـامس والــعـشـرين 
تطمح ان يتقدم مستوى أدائها الثقافي
ـشاركـة بنـشاطات والفـني لالفضل  وا
ــــعـــرفـــة واألدب عـــربــــيـــة ودولــــيـــة  ا
والرواية والـقصـة هدف ترغب بـاإلتقان
والعمل  تـكتب بصـياغة صـحفيـة مقاال
وخبرا وتقريرا وحتتاج إسنادا بالعمل
الــصــحــفي  وشــاركت بــورشـة تــدريب
صحـفـية اقـيمت في مـؤسـسة بـرج بابل
للتطوير االعالمي  لتكـتمل شخصيتها
بـاإلبـداع واالمل بـحـيـاة افـضل لـلـعـراق
والعراقي . سارة حس بدأت بالرسم
منـذ الـصغـر  ورسـمت لوحـتـ شاركت
عـرض عام مـحدود  ولـديهـا لوحـتان
مـشـاركــتـان في مـعـرض فــني تـشـكـيـلي
ــعــهـد الــثـقــافي الـفــرنـسي مــشـتــرك بـا
بـبغـداد بـدعـوة من السـفـارة الـفرنـسـية
يوم 22 اذار 2020  و تأجـيـله حتى
اشــعــار اخـر لــدخــول الـعــالم والــعـراق
بتوقف احليـاة نتيجة جـائحة كورونا 

نزلي الوبائي اهتمامات ليولد احلظر ا
ـطــالــعــة والــقـراءة ويــكــشف مــوهــبــة ا
ـتابـعـة لالحداث الـدولـية ـشاهـدة وا وا
الـعامـة . تـعـمل بالـتـصـميم بـشـكل جـيد
ومــا مـــتـــوفـــر ومـــتــاح  وابـــدعت بـــفن
الـتـصمـيم لألزيـاء الـنسـائـيـة البـسـيـطة
شـوقة للـناظر  وترى لفـتة لالنتـباه ا ا
ـيا  ـراة في الـعراق وعـربـيـا وعـا ان (ا
افــتـقـدت لـألزيـاء الـتــراثـيــة واألصـالـة)
وتــرغب فـي االخــتالط واالســتــفــادة من
الـدورات لـلـدار الـعـراقـيـة لألزيـاء  ومن
صممات العراقي خاصة صمم وا ا
الـــبــغـــداديــ  ورســـالــتـــهــا الى وزارة
الـثـقـافـة بـاحـيـاء الـورش الـتـخـصـصـية
لـلفـلكـلـور والفـنون الـشـعبـية والـتراث 
وكــســر حــاجــز مــا تــركه وبــاء كــورونـا
والـعـودة الحـيــاء الـنـشـاطـات الـثـقـافـيـة

والفنية اخملتلفة .  
ركـــزت ســـارة عـــلـى األدب االنـــكـــلـــيــزي
ـيـة في والــفـرنـسي بــدراسـتــهـا االكــاد
كلية اإلسراء اجلامعة ووصلت للمرحلة

والــــــــعـــــــــمل
بـالـعـاصـمة

بغداد .

الــثــالــثــة  طــمــوح ال يــتــوقـف بــاجتـاه
ـعـرفـة  وتشـدد عـلى اهـمـية الـتـنوع وا
اللـغات خـاصة األوروبـية لـتقـرا وتتابع
وتـسجل مـا يـلـفت انتـبـاهـها ويـرشـدها
في حــداثـة وتـطــور دول الـعــالم  ولـعل
مــشـاركــتـهــا مع شــبـاب االحــتـجــاجـات
بتـظـاهرات تـشرين 2019 كان انـطالقة
اهـــتـــمــامـــهـــا الـــفـــكـــري والـــســيـــاسي
واطـنـة تريـد وطن وترفض والنـضـوج 
ما يحدث وتطالب بالعدالة االجتماعية.
عمـلت بـأماكن وشـركـات متـخصـصة
عــلـمــيــة لــتــعــتــمــد عــلى نــفــســهـا
وتتحدى احلياة الصعبة  ترغب
في السفـر خارج البالد لالطالع
عـلى ثـقـافـات الـعالـم  واألزياء
رالـتـنـقـل بـ الـعـالم احلـديث
البس ـــــوضــــة وا لــــتــــرى ا
ـتـعددة بـصـنـاعـات وفـنون ا
ــــقـــابل الــــبـــلــــدان   وفي ا
ترفض سـارة مغـادرة العراق
الــوالدة والـنــشــأة والــدراسـة

 ÍdLA « rOŠ— ≠ œ«bGÐ

فــتـاة حتــمل مــواهب مـتــعــددة  الـرسم
الـتــشـكـيــلي  تـصـمــيم األزيـاء  دراسـة
الـلــغـة االنــكــلـيــزيـة والــفــرنـســيـة مــعـاً
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{ نــوتــنـــــــغــهـام  —وكـاالت -
أكـد فـنـان الـغرافـيـتي بـانـكسي
أنه هــو صـاحب الـعــمل الـفـني

فيـلم بـيتـر بان تـظهـر شخـصية
الـــقــــرد كــــيـــنـغ لـــوي كــــأنّــــهـــا
كـــاريـــكـــاتـــور لـــلـــســـود عـــبــر
تـصـويـره كــشـخـصـيــة كـسـولـة
تعزف موسيـقى اجلاز وتتمتّع
هـارات لغـوية ضعـيفـة.ليست
ديـزني أوّل مـنـصّـة بثّ تـعـتـرف
بـــــتــــــاريـخ بـــــعـض أفالمــــــهـــــا
الـــعـــنـــصـــري إذ بـــدأت وارنــر
بــروس بــعـــرض تــنـــبــيه حــول

ــسـبـقــة الـعـنــصـريـة األحـكـام ا
واإلثـــــــنـــــــيـــــــة في أفـالمـــــــهــــــا
الـكرتـونيـة.ويـقول تـنبـيه وارنر
بـروس)في حــ أنّ هـذه األفالم
الـكـرتـونـيـة ال تـمـثّل مـجـتـمـعـنا
اليـوم إال أنـنا اخـترنـا عرضـها
بحـالتهـا األصليّـة ألنّ تعديـلها
يــعـني الــزعم بـأنّ تــلك األحـكـام
ـــســـبـــقــــة لم تـــكن مـــوجـــودة ا

أصال).

الــــــــــــــــذي ظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــر فـي
نوتنـغهام.يتضـمن العمل الذي

ظــهــر خــارج صــالـون جتــمــيل
فـــتـــاة تـــمـــارس الــــهـــوالهــوب
بـواسطـة إطار دراجـة هوائـية.
اضي بجوار وظهر االسبـوع ا
دراجــــــة هــــــوائــــــيــــــة من دون
عـجـلـتـهـا اخلــلـفـيـة.وقـد رُكـبت
شــــاشـــة عــــلـي الــــعــــمل وسط

كـان اللتقاط في التوافـد على ا
صـور مع الــعـمل الـفـني حـيث
أصبح هـناك نـحو  30شخـصاً
في وقـت مـــا بـــاإلضــــافـــة إلى
ضـبــاط الـشــرطـة وقــال خـبــيـر
بـانــكـسي من جــامـعـة الــفـنـون
ـاوث الـبـروفـيـسـور بـول بــور
غـــــوف إنـه (مـــــســـــرور حـــــقــــاً
بـالـرسم). وكـان غـوف قـد شكك
في الــبــــــــدايـــة في أن الــعــمل

حقيقي.
ـــعـــنى الـــكـــامن وحتـــدث عن ا
وراء الـعـمل الفـني قـائالً وفـقا
لــلـبي بي سي (إنـه أمـر غـريب.
آخـر أربـعــة أو خـمـســة أعـمـال
لــبـــانــكــسي كـــلــهــا مـــرتــبــطــة
بــفــيـــروس كــورونــا أو بــشيء
متعلق باألوضـاع الراهنة. هذا
ا أكـثـر غـرابـة وأكـثر بـكـثـيـر 
يـجـري في الـلحـظـة. إنه يـظـهر

فتاة تستمتع بوقتها).
ـــا تــــكــــون هـــذه هي وقــــال(ر
الــــرســــالــــة: نــــحن فـي أوقـــات
عـصـيـبة فـلـنـحاول االسـتـفادة
مــــــنــــــهـــــــا إلى أقـــــــصى حــــــد
واالســتـمـتـاع بــبـعض األشـيـاء

عطلة). ا
وأضـــــاف (الــــــطـــــوق جــــــامع.
الدائـرة إيجابـية وتؤكـد أهمية
احلياة. حـتى مع وجود دراجة
مـكــسـورة فــإنـهــا جتـد شــيـئـاً
ـكــنــهـا الــلــعب به).وأضـاف:
(صورة نـوتنغـهام هي نوع من
رسومات بانكسي مختلف عما
رأيــته من قــبل. هــنــاك قـدر أقل
من االنـــســيـــابــيـــة وعــامل أقل

ويــقـع الــصــالـــون الــذي ظــهــر
الــعــمـل الــفــني بــجــانــبه عــنــد
تقاطع جادة روثـيساي وشارع
إيـلــكـســتــون في لـنــتـون وهي
منطقة سكـنية شهيرة للطالب.
وبــعـــد تــأكـــيــد بـــانــســـكي أنه
صـاحـبـهـذا الـعـمل بـدأ الـناس

تكهـنات حول إذا مـاكان الرسم
من تــوقــيع بــانــكــسي. وجــرى
بعـد فترة وجـيزة رش الـشاشة

برسوم الغرافيتي.
ونـشـر حــسـاب بـانــكـسي عـلى
إنـستـغـرام صورة لـلـعمل امس

االول السبت.

وضوحاً خصـوصاً حول الذقن
وأجزاء الـوجه). وبدأ بـانكسي
فـي الـــرسم عــــلى الــــقـــطـــارات
واجلــــــــدران في مـــــــديــــــــنـــــــته
بـريـسـتـول في الـتـسـعـيـنـيـات
وسرعان ما ترك بصمته الفنية
فـي جـمـيع أنـحــاء الـعـالم.وهـو
يشتهر بالسخرية من الشركات
الـــكـــبــــرى وبـــإرســــال رســـائل

سياسية من خالل عمله.
 وقـــال مـــتـــحــدث مـن مــجـــلس
مـديــنـة نـوتــنـغـهــام (إن تـأكـيـد
بانـسكي بأن الـعمل من صـنعة
أمـــر مــــذهل) مــــضـــيــــفـــاً (من
ــاذا الــواضح أنــنــا ال نــعــرف 
اخـتار نـوتنـغهـام لكـننـا مديـنة
ـتمردين مثل روبن مشهورة 

هود بالطبع).
وقــــال: (كـــون الـــعـــمـل الـــفـــني
ـكن أن يـحــتـوي عـلى دراجـة 
يـكـون إشـارة إلى مـصـنع رالي
الـذي كــان مــجـاوراً واشــتــهـر
بدوره في ليلـة السبت وصباح
األحــد روايـة لـلــمـؤلف احملـلي
آالن سـيلـيـتو وفـيـلم شهـير من
إنـــتـــاج عــام 1960 وبـــطـــولــة

ألبرت فيني).
ـتحـدث (إن اجمللس قام وقال ا
بتـهيئة غـطاء مؤقت لـلعمل في
وقت سابق من األسبوع واآلن
أصــــبح مـــــعــــروفــــاً أنـه عــــمل
لـبــانــكـسي).وأضــاف(نــعـلم أن
الـنـاس سـيـمـيـلـون إلى اجمليء
لرؤيتها بأنفسهم لكننا بحاجة
إلى جتنب الـتجـمعـات الكـبيرة

أثناء الوباء احلالي). 
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{ عــنــوانكَ عن الــزّراعــة هل ســتــدخلُ مــشــاريع َ فـي الــزّراعـة
وارباحُ كثيرةُ في هذا اجملال?

_مهالً عليكَ أ وصلتني إلى اإلستثمارِ وأنا اكتبُ لغايةٍ أخرى.
شاريع واإلستثمار? { ها... إذن قلْ لي ما هي حتّى نتدارك ا
_انا إسـتوقـفتـني أصواتُ خريـجي الزّراعـة بإخـتصـاصاتهم في

تظاهرة سلمّية لهم.
{ في أّي وقتٍ كانتْ?

_في 2020/8/25 ونقـلته نـشـراتُ األخبـار الفـضائـيّة يـطلـبون
بالتعي خلدمة الوطن بإعتبار الزّراعة نفط دائم.

- صـحيح لم نحافظ ْ عـلى الزراعة في بالدنـا; ولكن ماذا حصل
لهم?

ـواجهة بـالرّد مرّةً واإلقـناع مرّةً { ماذا تـتوّقع أنْ يحـصلَ غير ا
أُخرى?

اذا تنتهي? { و
_تنـتهي بالوعود كثيراً واألفعال قليالً بسبب التّضخم في سوق

!َ تخرج ا
_اما مِنْ دراسةٍ لذلك وتخطيط يوازن ب العرض والطلب.

_ال يوجـد عـنـدنـا ذلك; وإنْ وُجِـدَ فـلـيس فـيه مِـن احلقّ والـعـدالة
. شيءُ

{ هل مِنْ شاهدٍ يُقرّبُ ذلك?
_انـقل لـك مـقــولـة د. احــمـد زكي رئــيس حتـريــر مـجــلّـة الــعـربي
الـكـويــتـيّـة عـدد198/ايـار/1975 عـن نـظـرة شـامــلـة لـلــمـجـتـمع

العراقيّ.
{ ما هي أوضحها لنا? 

_ح نزل د. احمد زكي بغداد عام 1952 في طريقه إلى الهند
قائالً (سـألتُ وزير اإلعـمار ارشد الـعمـري ّ عمّا يـجري في حقل

الزّراعةِ) 
{ وماذا كان َ ردّ الوزير?

_اخــرج الــوثـــائق واخلــرائط الــتّـي تــؤكّــد عــلى صالح األرض
واحلفر والقنوات والسّدود.

{ وماذا كان جواب د. احمد زكي?
_ينظر د. احمد زكي بعد كُلّ ما شاهده مِن الوزير إلى استحالة
شـاريع لـقّلـة الـرّجال وصـعـوبة تـثـبيـتـهم على الـقـيام بـكلّ هـذه ا

األرض ِوخاصّةً البدو.
_وما رأي الـوزيـر:"ذكر له أنّ الـعقـبةَ لـيـست في البـدو ولكن في

زعماء العشائر; والبدو والؤهم لرؤوساء عشائرهم.
{ وما قول د. احمد زكي?

_يــرّد د. احـمـد زكي عـلـى الـوزيـر قـائالً" إنّ والءَ الــبـدريّ يـكـون
." ; وإذن فألرضه إنْ ضمنّا له الرّزق يكون متصالً دائماَ لرزقهِ

_وخالصة أآلراء اوجزها.
_يثني وزير اإلعمار على قولِ د. أحمد زكي.

{ وماذا قال د. احمد زكي أخيراً?
_قـال د. احمـد زكي "إنّـني أصـبـحت بـعـد هـذا الشّـرح أُؤمنُ في
ضوء مـا ذكر أنّ العراق سوف يتّسع لثالث مليوناً مِن العرب

أو فوق َ ذلكَ قدراً "
_بعد كُلّ ذلك ما الذّي تريد انْ تقوله?

_ال تنـسى أنّ العـدد االوّل مِن مـجلّـة العـربيّ الكـويتـيّة والّـصادر
نهاية عام 1958 كان غالفه عن تمور العراق!

_أإلى هـدا احلدّ هـنالك مَنْ يدرس ويـكتب عن الـبالد ونحنُ في
وادٍ آخرَ?

_نعم ومـا نسـتخـلصه مِنْ محـاورة د. احمـد زكي والعـمري هو
نُشآت النفطيّة إنّ العـشائر قبل سنواتٍ فرضت سيطرتـها على ا
ِ ضمن ; وهم أولى بـالتـعيـ احلدوديّـة بحـجة عـدم تعـي أبـنائـها

كان النفطيّ. ا
{ وماذا حصل بعد ذلك?

ناطق وغـاب القانون _نشـبتْ معاركُ بـعد التـظاهرات في تـلكَ ا
وقد توصّلوا إلى اإلتفاق بينهم بالتراضي أو التوافق.

ا فيه مصلحة اجلميع. _خيرا إنْ شاء الله 
{ وعدد مجلة العربي عن التمور العراقيّة ماذا عنه?

_هو إعالن بـشهرة مجلة العربيّ في الدّول العربيّة; بأنّ العراق َ
بلـدُ زراعيّ بالـدرجة األُولى وثـروتهِ الزّراعـيّة جتـعله فـي مصاف

عتمدةِ على الزّراعة في اقتصادها. الدّول األُوربيّة األولى ا
_اآلن كشفتَ عن سبب تأخرنا في تطوير زراعتنا!

نـع بعـضها ـشاكل والـعوارض الـبشـريّة.  والـتّي  _نعم هي ا
كُلّ تقدّمٍ وإزدهارٍ. 

قـالـة حـقلَ الـّزراعـة كبـيـراً مـثل حـقل او حـقولِ  _لـيـكنْ عـنـوان ا
النّفط. 

_ليـكنْ ذلكَ بشرط أنْ يتفّوق على حقولِ النّفط ألنّ بالدنا سهليّة
زراعيّة ورسوبيّة في التكوينِ تستقبلُ كُلّ خيراتِ الزّراعةِ. 

َ في حقل الزّراعةِ; ويوفّـر العمل لغير _يبـارك الله بِكُلِ اخمللصـ
َ خلدمةِ البالدِ.  تعين ا

قالتكَ الشّيقة.  _قد انرتنا 
_دائــمــاً مــا اُفـــكّــر أنْ اجــعلَ الــسّــطــورَ

أخيرةً لكنّها ال تنتهي. 

œu³Ž rO¼«dÐ≈ wKŽ

البصرة

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

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

{ ســـــنــــــغـــــافـــــورة (أ ف ب) -
يـــركض الـــنـــمـل في صـــنـــاديق
شــــفـــــافــــة داخـل مــــتـــــجــــر في
ـسـتـعـمرات سـنـغـافـورة يوفّـر ا
وكـل الـــتــــجــــهــــيـــزات الـالزمـــة
لــلــراغــبــ في هــذه احلــشـرات
ذات األرجل الـسـتـة كـحـيـوانات
ألـــــيـــــفــــة.ودشّـن جـــــون يي في
كـانــون الـثـاني الـفـائت مـتـجـره
ل فـقط) وهو جاست آنـتس (
أول مـــــحلّ فـي ســــنـــــغــــافــــورة
مخـصص لبـيع هذه احلـشرات
مــــحــــوّالً هــــوايـــتـه الـــتـي كـــان
يخصص لها جزءاً من اهتمامه
إلـى مـــهـــنــــة يـــكـــرّس لــــهـــا كل
وقــــته.طــــوّر الـــســــنـــغــــافـــوري
اهتمـامه بهذه احلشـرات بعدما
تـلقى بـعض العـيّـنات هـديةً من
صـــهــــره.  وســـرعــــان مـــا تـــرك
وظــيــفــته كــمــنــدوب مــبــيــعـات
إلكـترونيـات لكي يـتفرغ إلطالق
مـتـجـره.يـرى الـرجل األربـعـيني
فـي الـنــمل (حـيــوانـات رحــيـمـة
وحتـب الـغــيــر وتـتــمــتع بــروح
قـتـالــيـة) ويـأمل في أن يـصـبح
مـتـجـره مـقصـداً لـعـشـاق الـنمل
اآلخــرين.وقــال لـوكــالــة فـرانس
برس (أريـد أن أجعل هذا احمللّ
مـــكــانــاً يـــجــتـــمع فــيـه الــنــاس
ويتـبادلون مـعارفهم وخـبراتهم
ـتجر في تربـية الـنمل).ويـبيع ا
مـســتــعـمــرات الـنــمل ومــعـدات
مـــــتـــــخـــــصــــصـــــة وأنـــــابـــــيب
الصـطـيـادهـا وأطـبـاقـاً صـغـيرة
للطعام وحتى ديداناً إلطعامها.
واضــطــر يـي إلى إغالق مــحــله
في مـرحـلة احلـجـر الـهادف إلى
احتواء تفـشي فايروس كورونا
ـســتـجــد لـكـنّ الـعــمل يـســيـر ا

بــــشـــكـل جـــيــــد مـــنــــذ أن أعـــاد
فتحه.ويوفّـر جون يي في محلّه
نحو  30نوعاً من النمل حصل
عــــلى بــــعــــضـــهــــا من خــــبـــراء
ومتخـصص في مـجال دراسة
الــنـمل أو تــولّى أسـر الــبـعض
اآلخر هو وأصـدقاؤه.وليس من
السهل اصطياد هذه احلشرات
ـكـنا إالّ أثـناء إذ ال يـكون ذلك 
رحالت الـتـزاوج عـنـدمـا تـطـيـر
ـلـكات اجلـديـدة وذكـور الـنمل ا
بـحثـاً عن شريك.تـوضع الـنمـلة
ـلكـة في أنـبـوب اختـبـار حيث ا

تلِد مستعـمرة من النمل العامل
إذا  تـــخـــصـــيـــبــهـــا. وتـــضم
مــجــمــوعـــة جــون يي عــشــرات
اآلالف من الـنـمل الـغـازي وهـو
نوع شائـع في آسيا مـوضوعة
في صنـدوق كبـير.وال يـزال عدد
الـــراغــبـــ في تــربـــيــة الـــنــمل
مـحـدوداً في سـنـغـافـورة إالّ أنه
فـي ازديــاد. وتــضم مــجــمــوعــة
مـحـبـي الـنـمل عـلى (فـيـسـبـوك)
نــحـو أربــعــة آالف عــضــو.لــكنّ
جــــون يـي يــــعــــرف أن إقــــنــــاع
مــواطـنــيه بــأن هـذه احلــشـرات

كن أن تـكون حـيوانـات أليـفة
ال مـؤذيـة فــقط ال يـزال يـتـطـلب
الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مـن اجلـــــــهـــــــد
والـــعــمـل.والحظ يي أن مـــعــظم
الــســـنــغــافــوريـــ يــظــنــون أن
االحتـفاظ بـالنمل غـير مـستحب
العــتــقـادهم أن هــذه احلــشـرات
ســـامّــة ومـــثــيـــرة لالشــمـــئــزاز
وحتـــمل األمـــراض.فـــمـــيــشـــيل
سـيـريـو مثـالً تفـاجـأت عـنـدما
ـتـجـر بـدافع الـفـضول: دخـلت ا
ـمكن (لم أسـمع يـومـاً بـأن من ا
بـيع الـنـمل كـحـيـوانـات ألـيـفة).
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{ تال (أ ف ب) - فاز الطاهي
الـنـرويـجي الـشيف كـريـسـتـيان
أندريه بيترسن اجلمعة بجائزة
رة بوكوس دور أوروبا وهي ا
الــثـــانــيــة تــوالــيـــاً الــتي يــنــال
اجلـــائـــزة الـــذهـــبــيـــة فـي هــذه
ـســابـقـة اخملـصـصـة الخـتـيـار ا
.وحـــصل أفـــضـل الـــطـــبــــاخـــ
ارك والـسويد طاهيـان من الد
ــركـزين الـثـاني والـثـالث عـلى ا
ـســابــقـة األوروبــيــة الـتي فـي ا
غـالـبـاً مـا تـهيـمن عـلـيـهـا الدول

االسكندينافية.
وأقــيم احلــدث هـذه الــســنـة في
استونيا لـلمرة األولى علمًا أن
مــوعـده تــأخـر بــسـبب جــائـحـة

كـوفـيد-19. وتُـعـتَـبَـر مـسـابـقـة
بوكـوس دور أوروبا من أحداث
الـطـهـو الـدولـيـة الــقـلـيـلـة الـتي
صـمدت هـذه الـسـنـة رغم األزمة
الـصـحـيـة لـكـنّـها أقـيـمت وسط
إجــــراءات صــــارمــــة لــــتــــأمـــ
الـــسالمــة الـــصـــحــيـــة.وأعــطي
ــتــنـافــســون خــمس الــطــهــاة ا
ساعات وخـمساً وثالثـ دقيقة
بـــالـــضـــبـط إلعـــداد أطـــبـــاقـــهم
بـــاســـتــخـــدام ســـمك الـــســـلــور
اإلســتــونـي وطــائــر الـــســمــان.
وســيـشـارك عــشـرة من الــطـهـاة
الـســــــــتـة عـشـر الـذين تـأهـلـوا
ـــســــابــــقـــة إلى نــــهـــائــــيــــات ا
األوروبية في نهائيات مسابقة

ـــيــة الــتي بــوكــوس دور الـــعــا
ثـابة كـأس العـالم لفن تعـتبـر 
ـقرر أن تـقام في الـطهـو ومن ا
مديـنة لـيون الـفرنـسيـة في أيار

وحزيران 2021.
جتدر اإلشـارة إلى أن ليون هي
مـسـقط رأس الـشـيف الـفـرنسي
بــــول بــــوكــــوس الــــذي أطــــلق
سـابـقة في الـعام .1987وفاز ا
كــريـســتــيــان أنــدريه بــيــتـرسن
بــالـنـســخـة األوروبــيـة من هـذه
ــسـابـقـة في آخــر مـرة أقـيـمت ا
فـيـهـا الـعـام 2018. أمـا جـائزة
ـــيـــة عــام بـــوكـــوس دور الـــعـــا
اركي كينيث2019  فنالها الد

توفت هانسن.
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على الشكل الـتالي: يعرض هذا
الـبـرنامج بـحـالـته األصلـيّـة. قد
يـتـضـمّن تـمـثيالت ثـقـافـيـة عـفا
عــــلــــيــــهــــا الــــزمن .جنــــد بــــ
الـكالسكـيات الـتي بـاتت مرفـقة
بتنـبيه وفـقا للـبي بي سي فيلم
األرسـتــقـراطـيـون (1970) ومن
ضــمن شــخــصــيــاته هــرّ بـوجه
أصـفر يـعزف الـبـيانـو بواسـطة
عــيـدان األكل. كـذلك فـيــلم بـيـتـر
بــان (1953) حــيـث يــشــار إلى
سكان أمـريكا األصـلي بـعبارة
ذوي الــــــبــــــشــــــرة احلــــــمــــــراء
الـــعــنـــصــريـــة. كــمـــا أنّ بــعض
األفالم مـــثل أغــنـــيــة اجلـــنــوب
(1946) لم تعرض أسـاساً على
مــنــصّـــة ديــزني بـالس بــســبب
مــضـمـونـهـا الـعـنـصـري.ويـثـيـر
هــذا الـفـيـلـم جـدالً في الـواليـات
ــتــحـــدة مــنـــذ انــتــاجه إذ أنّ ا
الــشـركــة لم تـطــلق مـنه نــسـخـاً
عـــــلى أشـــــرطـــــة فـــــيـــــديــــو أو
أسـطـوانـات مـدمـجـة. يـسـتـعـيد
العمل من خالل شخـصية العمّ
ــوس أســطــورة عــنــصــريـة ر
ة مـفادها أنّ الـسود الذين قد
عـمـلـوا في حـقـول الـقـطن خالل
مـــرحـــلـــة الـــعــبـــوديـــة كـــانــوا
سـعـداء.في فـيلم دمـبـو تـتـحدّث

الغربـان بأصوات حتمل مالمح
تنميـطية للسـود ولهجتهم.ومن
ب الصور الـنمطية الـعنصريّة
في أفالم ديزني الكالسيكية ما
يتـضمّـنه فيـلم دامبـو إذ يتـعلّم
الـــفـــيل الـــصـــغـــيـــر الـــطـــيــران
ـــســــاعــــدة غــــربــــان يـــبــــالغ
ـمـثلـون في تـعـظيم أصـواتـها ا
ولـهـجتـهـا لتـبدو كـأنـها تـنـميط
لـألمـريــكــيــ الــسـود.كــذلك في

{ لــوس اجنـلــوس - وكـاالت -
حــدّثت ديـزني إشـعـار الــتـنـبـيه
الــســابق في مــسـتــهل أفالمــهـا
عتـمد منـذ العام الكالسـيكيـة ا
ــــاضـي وعــــززتـه بــــرســــالــــة ا
إضـافـيــة.يـفـتــتح هـذا الـتــنـبـيه
أفالمـــاً شـــهــيـــرة مـــثل دامـــبــو
(1941) كـتـاب األدغال (1967)
وبــــيــــتــــر بــــان (1953) عــــنــــد
عــرضــهـا عــلـى مــنـصّــة ديــزني
بالس اخلـــاصـــة بـــالـــبثّ عـــبــر
االنــــــــــــتـــــــــــرنـت.ويــــــــــــقـــــــــــول
اإلشعـار(يحتـوي هذا الـبرنامج
عـــلى تـــصـــويـــر ســلـــبي و/ أو
إســاءة لـــشــعــوب أو ثـــقــافــات.
ــطــيــة كــانت تــلـك تــصــورات 
خاطئة في ذلك الوقت وال تزال

خاطئة اليوم. 
وعـــوضـــاً عن إزالــة احملـــتــوى
ـــضــرّ نـــريــد اإلقـــرار بـــأثــره ا
والـتــعــلّم مـنـه وفـتح الــنــقـاش
حوله لـكي نخـلق معـاً مسـتقبالً

قابال لالندماج). 
وكـــانت ديـــزني قــد بـــدأت بــبث
التنبيه للمرّة األولى في تشرين
ـاضي لكنّها الثاني من العام ا
ـــرة بــنـــســخــة حــدّثـــته هــذه ا
جـديدة مـعـززّة.لكـن التـنـبيه في
نــسـخـته األولى كـان مــقـتـضـبـاً
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تضـامن نـشـطاء ومـغـردون عرب
ـطـرب الـفلـسـطـيـني مـحـمد مع ا
عساف بـعد أن سحـبت إسرائيل
تـــصـــاريـح دخـــوله داعـــيـــة إلى
ـرتبـطـة بوكـالة إلغـاء أنـشطـته ا
ـتــحـدة لــغـوث وتــشـغـيل األ ا
. كـان الالجــئـ الـفـلــسـطـيــنـيـ
عـسـاف الـذي يـنـحـدر من قـطـاع
غــزة قـد حــصل في وقـت سـابق
عـــلـى تـــصـــريح لـــلـــوصـــول إلى
الــــقــــدس ومــــنــــاطق أخــــرى في
الــضـــفــة الــغــربــيــة وإســرائــيل

بـصـفـته سـفـيـر الـشـبـاب لـوكـالة
ـتــحـدة لــغـوث وتــشـغـيل األ ا
الالجـــئـــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيــ
أونـــــروا.ولــــكن رئـــــيس جلــــنــــة
اخلـارجيـة واألمن في الـكـنـيست
اإلســـــرائـــــيـــــلي أعـــــلـن ســـــحب
التصريح من عساف(متهما إياه
بالتحريض ضد بالده).جاء قرار
مـــنع عـــســـاف بـــعـــد أشــهـــر من
تــدقــيق مــركــز بــادين لــدارسـات
الـــشـــرق األوسط في نـــشـــاطــات
الــفــنــان الــفــلــســطـيــنـي.ونـقــلت
صــحف إســرائـيــلـيــة عن عــضـو

الكنـيست من حـزب اللـيكود آفي
ديخـتر قـوله (إن الـقرار بـسحب
تصريح الدخـول من عساف جاء
إثـر الــكـشف عن مــقـاطع فــيـديـو
يـــدعـــو فـــيـــهـــا إلى مـــهـــاجـــمـــة
إسـرائـيل).كــمـا أكـد ديـخـتـر (أنه
رغم أن احلكـومـة اإلسرائـيلـية ال
تسـتطـيع مـنع عسـاف من دخول
الــضــفــة الــغــربــيــة ألنه يــحــمل
اجلنـسيـة الفـلسـطيـنيـة إال أنها
ــنــاطق ســـتــمــنـــعه من دخـــول ا
اإلسرائيـليـة) وفق قوله.وأضاف
ديــخــتــر (أن بـالده ســتــعــمل مع
وكالـة أونـروا على وقـف أنشـطة
عساف في الـوكالـة الدوليـة كما
ــنع ســـتـــتــواصـل مع اإلمـــارات 
عــسـاف مـن مـواصــلـة أنــشــطـته
التي وصفـها بـالـتحريـضية).من
ـقـيم حـالـيا جـهـته رد عسـاف ا
في دبي عــلى قـرار مــنـعـه عـبـر
حـسابـاته عـلى مـواقع الـتواصل
االجــتـــمــاعي.وأكـــد عــســاف (أن
القـرار اإلسرائـيـلي لن يثـنيه عن
حـب بالده والــتـــمـــسك بـــالـــقــيم
الوطـنيـة الفـلسـطيـنيـة والتـغني
بـــا في كــافــة احملــافـل).واعــتــبـر
عـــســـاف (أن الــقـــرار مـــا هــو إال
استمرار لـسياسـات القمع وكبح

احلريات التي يعـاني منها أبناء
الشـعب الفـلـسطـيني).وقـد أعرب
مـحـبـو الـفـنـان الـفـلسـطـيـني عن
دعـــمـــهـم له أمـــام مـــا ســـمـــوهــا
(احلـــــمــــلـــــة اإلســــرائـــــيــــلـــــيــــة
ــعـاديــة).ووفـقــا لـلــبي بي سي ا
أشــاد مــعـلــقــون عـرب بــعــسـاف
ـسـتــمـيت عن الــكـفـاح ودفـاعـه ا
الفـلـسطـيـني وعن أبنـاء األسرى
والشهداء وفق تـعبيرهم.وتداول
كــثــيــرون مــقـاطـع من الــعـروض
ـوسيـقـية الـتي قـدمهـا عـساف ا
الفــتـــ إلى الــدور الـــهــام الــذي
تـــلــــعــــبه األغــــاني الــــوطـــنــــيـــة
والـتــراثـيـة فـي إحـيـاء الــقـضـيـة
الـفـلـسـطـيـنـيـة وتـعـزيـز مـفـاهـيم
االنــتــمــاء وحتــريك اجلــمــاهــيــر
لــصـــنع الـــتــغـــيــيـــر.ويــتـــجــاوز
الـتـضـامن الــذي يـبـديه الـبـعض
مـع عـــســـاف شــخـــصـه كـــفـــنــان
محبوب إذ يرى مغردون كثر أن
جناحـه ساهم في إعـادة انـتـشار
ــــــوســــــيــــــقـى الــــــتــــــراثــــــيـــــة ا
الـفـلـسطـيـنـيـة.ويـعتـبـر مـعـلـقون
عــرب أن األغـــنـــيــة الـــشـــعــبـــيــة
الـفـلـسـطــيـنـيـة شـكل من أشـكـال
قـاومـة ضـد محـاوالت الـطمس ا

والتحجيم.
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