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ـــالــــيـــة في اقــــلـــيم كـــشــــفت وزارة ا
كــردســتـان عن إيــقــاف صـرف رواتب
أكـــثــــر من عــــشـــرة آالف مــــوظف في
االقـلـيم. واوضـحت الـوزارة فـي بـيان
تـلـقــته (الـزمـان) امس ( تـقـرر إيـقـاف
609 صــــــــــــــــرف رواتـب  10ألــف و 
مــوظــفـ بــعــد ورود أســمـائــهم في
الــنــظــام الــبــايــومــتــري مــزدوجـا أو
ـسجـل مـرت في الـنظـام وفق ما ا
جـــــاء فـي قـــــانـــــون اإلصالح رقـــم 2
لــســنـة  2020  الــذي الـزم بــتـطــبـيق
إصالح الــــــرواتب  واالمــــــتـــــيـــــازات
والــتــقـــاعــد في إالقــلــيم) مــؤكــدا ان
(الـقضايا اخلـاصة بذلك واحملالة الى
اجلهات التحقيقية بلغت أكثر من 21
ـتـضررين الـفـا و  588 مـلـفـا وعـلى ا
ـــعـــتـــرضـــ مـــراجـــعـــة اجلـــهــات ا
اخملــتـــصــة). من جـــهــة اخــرى  أكــد
مــسـتــشـار رئــيس الــوزراء لـلــشـؤون
ـاليـة مظـهر مـحمـد صالح امـكانـية ا
ــالي بـكــثــيـر من مــعـاجلــة الــعـجــز ا
الـفــقـرات في مـوازنــة الـعـام اجلـديـد
مــتـوقـعــاً زيـادة أســعـار الــنـفط خالل
ـــقـــبل.وقــــال صـــالح في الـــصـــيـف ا
تــصــريح تـابــعــته (الــزمـان) امس إن
ـكن مــعـاجلـته بــكـثـيـر من (الـعــجـز 
فـقـرات مـوازنـة الـعـام اجلـاري مـنـها
زيـادة أسـعار الـنفط وضـغط الـنفـقات
وبـــذلك ســتـــعــوض عـن االقــتــراض)
مـؤكدا أن (الـزيادة الـتي أقرتـها أوبك
مـؤخرا في إنـتاج النـفط البـالغة 500
ألف بـرمـيل يـومـيـا تـشـيـر إلى زيادة
ـيـا على الـنـفط وانخـفاض الـطـلب عا
نـسب التـخمـة فيه) وتـوقع صالح أن
(تـواصل أسـعـار النـفط الـصـعود إلى
مـسـتـويات أعـلى قـد تـصل لـنـحو 65

دوالراً لــلــبـرمــيل الــواحــد مع حــلـول
ــقــبل ورفـع الــقــيــود عن الــصــيـف ا
يا من الـنقل بعـد حتسن األوضاع عـا
فـايـروس كـورونـا) وتـابع ان (نـسـبـة
ئة من الـفقر في الـبالد بلغت   30 بـا
مــجـمـوع الــسـكــان مـنــهم مــهـجـرون
قـدمـاء وعــاطـلـون عن الـعـمل إضـافـة
إلى أن هـناك أكثـر من مليـوني عائلة
أضـيفت نـتيـجة جائـحة كـورونا التي
اجـــتــــاحت الــــعــــالم). وكــــان رئـــيس
الـوزراء مـصــطـفى الـكـاظـمي قـد افـاد
بـأن احلكومـة حمت الطـبقات الـفقيرة
في مـوازنـة الـعام  2021 ولـن تسـمح
بـانهـيار الـعراق او إفالسه الفـتا الى
ان الـعـام اجلـاري سـيـكـون عـام كشف
احلـقائق الـكـبرى اخلـاصة بـالفـساد .
وذكـر الكاظمي خالل جـلسة حوارية 
ـكــتـبه اطــلـعت عــلـيه بـحــسب بــيـان 
(الـزمان) امس (سـنبـدأ عامـنا باألمل
واحملــنـة قــد عَـدّت وســنـفــتـتح عــهـداً
جــديــداً نــحــتـاج فــيه الـى الــتـمــاسك
واالســـتـــمــرار فـي مــنـــهج اإلصالح)
مــؤكــدا ان (احلـــكــومــة عــمـــلت مــنــذ
الــلــحــظــة االولى عــلى تــفــكــيـك هـذه
األزمـات وتـقلـيل آثـارهـا علـى شعـبـنا
ومـسـتـقــبل أجـيـالـنـا وأبـعـدنـا شـبح
ـمكن صـراع إقلـيـمي ودولي كان من ا
أن يـدخل العـراقي في سـلسـلة طـويلة
مـن احلــــروب) وتــــابـع ان (الــــدولــــة
ــاضــيــة اســـتــعــادت في  6 أشــهـــر ا
عـافيتـها وثـقتهـا بإمكـاناتهـا القوات
األمـنـيـة أصـبـحت أكـثـر ثـقـة وصالبة
واســتـــعــادت عالقــتـــهــا مع الــنــاس
واجلــــيـش أضــــحى الـــــيــــوم أكــــثــــر
انـسجامـاً وهو مستـعد في أي حلظة
حلــمـــايــة الـــشــعب ضـــد أي خــطــر)
ومــضى الى الــقــول (اسـســنــا جلــنـة
مــــكــــافــــحــــة الـــــفــــســــاد واجلــــرائم
االســتـثــنـائــيـة ولــلـمــرة االولى جتـد

رؤوس كـبـيـرة نـفـسـهـا في الـسجن ال
يـــحــمـــيـــهـــا حـــزب وال مـــتـــنـــفــذون
ومــسـتـمـرون في ذلك) مــتـعـهـدا بـان
(يـكـون الـعـام اجلـاري هـو عـام كـشف
احلـقـائق الـكـبـرى اخلـاصـة بـالـفـساد
الـذي أثّــر في االقـتـصـاد والــتـنـمـيـة).
فــيـمــا انـتــقــد الـنــائب عن مــحـافــظـة
نــيــنـوى مــشــروع قـانــون مــــــوازنـة
الـعـام  2021 وغـبــنـهـا لـلــمـحـافـظـة.
وقـال مــحـمـد إقــبـال في بـيــان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امـس  (لن نـــصـــوت عـــلى
مــوازنـة عــوراء تــهـمّش نــيــنـوى ولن

نـسمح للحكومة بـاالستمرار بسياسة
الـعـقوبـة اجلـمـاعيـة وحـرمان نـيـنوى
من اسـتحـقاقـاتهـا) معربـا عن رفضه
ــوازنـة) مــؤكــدا (لــبــنــود وفــقــرات ا
(سـنعـمل وبقوة مع زمالئـنا من نواب
نـينـوى كفـريق واحد لـلضـغط باجتاه
تــثــبــيـت مــســتــحـــقّــات احملــافــظــة)
واسـتطرد قائال ان (احلكـومة مُقصِرة
ومــتـعــمِـدة بــتـقــصـيــرهـا بل ولم تفِ
بــوعـودهـا جتــاه هـذهِ احملــافـظـة ولم
نـلتـمس أية تـعويضـات لألهالي). من
ـعموري جـانبه  دعـا النـائب برهان ا

إلى تــسـديــد مــسـتــحـقــات الــفالحـ
وانـصــاف احملـاضـرين والــفـاحـصـ
ـــفــصـــولـــ ومــوظـــفي الـــعـــقــود وا
واألجـور وخريجي السنـوات السابقة

وازنة احلالية. في ا
ـعــمـوري في بــيـان امس إن  وقــال ا
(جـمـيع أبـنـاء الشـعب يـتـطـلـعون إلى
ان ثـليـهم في البـر وقـفة جـديـة من 
ويـأمـلــون أن تـشـرع مـوازنـة رصـيـنـة
ـخـتلف ـواطـنـ  تـلـبي طـمـوحات ا
فـئاتـهم وتخـفف من معـاناتـهم) داعيا
إلى (مـــراعــاة الــطــبـــقــات احملــرومــة

وانـصــاف احملـاضـرين والــفـاحـصـ
ـــفــصـــولـــ ومــوظـــفي الـــعـــقــود وا
ــقــايـــيس وعــقــود واألجــور وقـــراء ا
بـشــائـر اخلـيــر وخـريـجـي الـسـنـوات
الــســابـــقــة بــاإلضــافـــة الى تــســديــد
). وخــاطب مــســـتــحــقـــات الــفالحـــ
مـحـافظ الــبـصـرة اسـعـد عـبـد االمـيـر
ـاليـة في مـجلس الـعـيداني الـلـجنـة ا
الــنـــواب لــتــضــمــ رواتب  30 الف
ــنــافـذ درجــة وظــيـفــيــة من واردات ا
احلـــدوديـــة ضـــمـن مـــوازنـــة الـــعـــام

اجلاري.
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جنـح طـبــيب اخـتــصـاص في مــجـال
ديـنـة اإلمام اجلـراحـة التـجـمـيلـيـة 
احلُـس الـطبـية في مـحافـظة كربالء
في اجـراء عملية جراحية مُستخدماً
تـــقـــنـــيـــة زراعـــة يــد مُـــصـــاب داخل
بــطـنه.وقــال االخـتــصـاص مُــنـتــصـر
الـدفاعي في تـصريح امس إنه (جنح
ُـساعدة أخـصائي التخـدير ناصر و
ُقيم أقدم جراحـة جتميلية مـهدي وا
أحـمد محمـد حميد من إجـراء عملية
ُحافـظة في العقد ُـواطن من أهالي ا

الــثــالث من الـعــمـر كــان يـشــكـو من
جـــرح تــهـــشــمي مـع فــقـــدان اجلــلــد
واألنــســجــة الـرخــوة وتَــهـشـم عـظم
الـكف) الفـتـا الى ان (الـعـمـلـيـة الـتي
اسـتـغـرقت زهـاء الـسـاعـتـ شـهدت
اسـتـخدام تـقنـية زراعـة اليـد اليُـمنى
ُــصـابـة ربط بـالـبــطن لـغـرض نـقل ا
ســدلــة من الــبـطـن الى الـيــد بــهـدف
ُــحـافـظـة عـلى األنــسـجـة والـعـظـام ا
واألوتــار تــمــهــيـداً إلجــراء عــمــلــيـة
أُخـرى يجـري خاللها تـرقيع وتـثبيت
ُــنـقــطــعـة الــعــظم وتــرقـيع األوتــار ا
ُـحافـظة على أصـابع اليد) مـؤكدا وا
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ـوسـيـقار ـوت امس االثـنـ ا غـيب ا
الـلــبـنـاني الـيـاس الـرحـبـاني عن 83
سـتشفى عـاما بـعد أيام من دخـوله ا
بـسـبب تـداعـيات إصـابـته بـفـايروس
ــسـتــجــد عــلى مــا ذكـرت كــورونــا ا

وسائل إعالم محلية.
ويــنـتـمي الـراحل إلى عــائـلـة طـبـعت
سرح فـي لبنان وسيـقى وا تـاريخ ا
وهـــو الــشـــقــيـق األصــغـــر لألخــوين
الــــراحـــــلــــ عــــاصـي ومــــنــــصــــور
الــرحــبـاني.وهــومــوسـيــقي ومــلـحن
ومـــــوزع كـــــاتـب أغـــــاني وقـــــائـــــد
أوركـسـتـرا حلن أكـثــــــــر من 2500
أغـنية ومعزوفة  2000 مـنها عربية.
وألـف مــوســيـــقى تــصـــويــريــة لـ25
فـيـلـمـا مـنـهـا أفالم مـصـريـة وأيـضا
ـســلـسالت ومـعـزوفـات كالسـيـكـيـة

عـلى الـبيـانو من أشـهرهـا موسـيقى
أفـالم (دمي ودمـوعـي وابـتــســامـتي)
و(حــبـيـبــتي) و(أجـمل ايــام حـيـاتي)
ومـــســـلــسـل (عــازف الـــلـــيل). وحلن
وكــتب مــجـمــوعـة مـن األغـاني لــعـدد

كــبــيـــر من الــفــنــانــ اخملــضــرمــ
الـلـبـنـانيـ أبـرزهم فـيـروز صـباح
وديـع الصافي نصـري شمس الدين
ملحم بركات ماجدة الرومي وجوليا
بــطــرس وغــيــرهم.وشــكــلت األغــاني
الـتي حلـنهـا وكتـبهـا لـلسـيدة فـيروز
بـصمة في الـذاكرة اللبـنانية مـنها(يا
ـنسـية مـعك يا لـور حـبك األوضة ا
طــيـر الـوروار بــيـني وبـيــنك جـيـنـا
الــدار قــتـلــوني عــيــونـا الــســود يـا
اخـوان منـقول خـلصـنا يـاي ياي يا
نــاســـيــني كــان الـــزمــان كــان عــنــا
طــــاحـــون).والــــراحل يـــوصـف بـــانه
الـعمود الثالث في العـائلة الرحبانية
وقد ولد في مدينة إنطلياس في جبل
لـبنان متزوج من السـيدة نينا خليل
ولـه مـــنـــهــــا ولـــدان غــــســـان وجـــاد
ـعـروفـان في مـجـال الـفـن وصـنـاعة ا
وسيقى في لبنان والعالم العربي. ا
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تفجرات اللغم اتـلفت مديرية مكافحة ا
الـبـحـري في مـنـطـقة امـنـة بـعـد الـعمل
خلـمسـة ايام مـتواصـلة.وذكـر بيان انه
(بــعـد ورود نـداء يــفـيـد بــوجـود جـسم
غــريـب مــلــتــصق عــلى بــدن الــنــاقــلــة

الــنـفـطـيـة في الــبـصـرة عـلى الـفـور 
تـشـكيل فـريق عـمل مخـتص من خـبراء
تفجرات من بغداد والبصرة مـكافحة ا
والـذهـاب الى مـحـل احلادث) ,واضـاف
انـه (بـعــد الـكــشف اتــضح وجــود لـغم
مــلـتـصق بـاحــدى الـنـاقالت الــنـفـطـيـة
وبـعـد جـهـود متـواصـلـة  ابـعاده عن
بـدن الـناقـلـة الى مـكان امن ومـعـاجلته
وفـق االجــراءات الــقــيــاســـيــة من قــبل
ـتـفـجرات). خـبـراء مـديـريـة مـكافـحـة ا
وقـال مـراقـبون ان الـعـملـيـة انـتهت في

نــحــو الــســاعــة 11:30 قــبـل الــظــهـر.
وافـادت هيئة احلشد الـشعبي بتعرض
نـقاطا لـلحشـد واجليش لهـجوم مسلح
عــلـى طــريق بــيـــجي حــديــثــة.وذكــرت
الـهـيـئة في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
ان (نـقــاط مـشـتـركـة من الـلـواء الـثـالث
ـسيطـر/ حشد االنـبار واجليش ـقر ا ا
تــعـرضت لــهـجــوم مـســلح بـاألســلـحـة
الـثقـيلـة من مصـادر إطالق بعـيدة على
طـريق بيجـي حديثة) ,واضاف انه  (لم
تـسجل أي إصابة بصفوف أفراد القوة
ــشـتـركـة اذ انـهــا ردت عـلى مـصـادر ا
االطالق وأجـبـرت الـعـناصـر اإلرهـابـية
عــلـى الــفــرار). واعــلن الــلــواء يــحــيى
رســول الــنــاطق بــاسم الــقــائــد الــعـام
ــســـلــحــة ,الـــقــبـض عــلى لـــلــقـــوات ا
عُـنـصـرين إرهـابـيـ من داعـش في كُل
مـن مُــــحــــافــــظــــتـي األنــــبــــار وصالح

الــدين.وذكــر رســول فـي بــيـان تــلــقــته
(الــــزمــــان) امس أن (أبــــطـــال جــــهـــاز
مُـكــافـحـة اإلرهـاب الـقـوا الـقـبض عـلى
عُـنـصـرين إرهـابـيـ من داعـش في كُل
مـن مُحـافـظتي األنـبـار وصالح الدين),
ـــتـــهم االول الـــقي مـــشـــيـــرا الى ان (ا
الـقبض عليه في قضاء راوة  وبعمليةٍ
نـوعية  القـبض على اآلخر في قضاء
الـضلوعية الذي كـان يشغل منصب ما
ــفــارز الـتــابــعـة يــســمى أمــيـر ألحــد ا
لـعـصابـات داعـش). وفي بـغداد  ,الـقت
الـشـرطة االحتـادية الـقـبض على اثـن
ــتـهـمـ بـحـوزتـهم كـوا صـوت من ا
وصــواعق غـرب بـغـداد. واوضح بـيـان
تـلقته (الزمان) امس أن (قوة من اللواء
الـسادس شرطة احتاديـة وخالل عملية
امـنـيـة تـمـكـنت من الـقـاء الـقـبض عـلى
تـهـم بـناءً عـلى مـعلـومة اثـنـ من ا

صادر الـعاملة), اسـتخباريـة من احد ا
ـتـهـمـ بـحـوزتـهم كوا مـؤكـدا أن (ا
صـوت عـدد  2 وصــواعق عـدد  13 في
مـنطقة حي اجلـهاد ببغداد) ,وتابع انه
ـــواد ـــتــــهـــمـــ مع ا ( تـــســــلـــيم ا
ــضــبــوطــة الى جــهــة االخــتــصـاص ا
الكـــمـــال االجـــراءات الـــتـــحـــقـــيـــقـــيــة
والـقـانـونـيـة بحـقـهم). وتـمـكـنت وكـالة
االسـتخبارات الـتابعة لـوزارة الداخلية
شـاركة في تفـجير من اعـتقـال متهم بـا
سـيـارة مفـخـخـة راح ضحـيــــتهـا أكـثر
من  30 شــخــصــاً قــبل أكــثــر من اربع
ســنــوات. واشـارت الــوكـالــة في بــيـان
امس الـى أن (مفارز شعبة استخبارات
ـديرية استخبارات احملـمودية التابعة 
بـغـداد تـمـكـنت من إلـقـاء الـقـبض عـلى
أحـد منـفذي تـفجـير عـجلـة مفـخخة في
نطقة اللطيفية ضمن محافظة ـثنى  ا

عتقل مطلوب وفق بغداد) ,مـبينا ان (ا
ـــادة  4 ارهـــاب النـــتـــمـــائه احـــكـــام ا

لعصابات داعش)
. ولـقي مدير العالقات الـعامة في هيئة
احلــشــد احــمــد عــبــد الــوهــاب أحــمـد
اجلــابـري وزوجــته جـراء حــادث سـيـر
بـعد رجوعـهم من تظاهرات امس االول
.فـيمـا اعلـنت قيادة فـرقة الـرد السريع
اعـتقال  10مـتهمـ بالدكـة العشـائرية
في مـحـافظـة الـبصـرة. وقـالت  القـيادة
فـي بــيــان تـــلــقــته (الـــزمــان) امس انه
(ضـمن عـملـيـات فرض االمـن والقـانون
ـنــفـلت في مــحـافــظـة ونــزع الـسـالح ا
الــبـصـرة تـمـكـنـت فـرقـة الـرد الـسـريع
واثـنـاء عـمـليـة الـبـحث والـتـفـتيش في
شــمــال الــبــصــرة مـن اعــتــقـال 10 من
ـادة 2/4 ــطـلــوبــ لـلــقـضــاء وفق ا ا

ارهاب دكة عشائرية)

الياس الرحباني
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اعـــلـــنت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والــبــحث الــعــلــمي قــبــول أكـثــر من
أربــعـة وعـشـرين ألـف  طـالـبـا ضـمن
قــنــاة الــتـعــلــيم احلــكــومي اخلـاص
ـخـتلـف التـخـصـصات في ـوازي  ا
اجلـامعات احلكومية للعام الدراسي
اجلديد .  وفي الوقت الذي أتيح فيه
الــــتــــقــــــــــــد الى هــــذه الــــقــــنــــاة
خلـريــــــــــــجي الـسنـت الـدراست
 2019-2018و 2020-2019 فإن
ـــتـــقـــدمـــ وصـــلت أعـــدادهم الى ا
خــمــســة وثالثــ ألــفــا وأربــعــمــئـة
وســتـ طـالـبـا  فـيــمـا بـلغ إجـمـالي
ـــقـــبـــولـــ مـــنـــهـم في مـــخـــتـــلف ا
الـتـخـصـصـات أربـعـة وعـشـرين ألف
وسبعمئة وتسع طالبا. وقال بيان
ان (الـــوزارة ودوائــرهـــا اخملــتـــصــة
تــواصل عـمـلــهـا إلجنـاز مــلف قـبـول
الـطـلـبـة بـالشـكل األمـثل فـإنـهـا تـقدر
وتـثـمن  جهـود اجلـامعـات الـعراقـية
ســواء أكــانت احلـكــومــيـة مــنــهـا أم
األهــــلـــــيــــة في تــــذلـــــيل الــــظــــروف
واسـتيـعاب أعداد الـطلبـة وتمكـينهم
من نــاصــيــة الــطــمــوح الـعــلــمي في
ـتـخـصـصـة). الـدراســة اجلـامـعـيـة ا
يـذكــر أن الـقـبـول ضـمن هـذه الـقـنـاة
يـتـطلب أن يـكـون الطـالب مـسـتوفـيا
ـركزي تـعـلقـة بـالـقبـول ا لـلـشـروط ا

ـتـقـدم عن ويــجب أن ال يـقل مـعــدل ا
ثـالث درجـــــــــات عـن احلــــــــــد األدنى
لـــلــقـــبــول فـي كــلـــيــات الـــطب وطب
األســنـان والـصـيـدلــة عـلى مـسـتـوى
اجلـامـعـات الـعـراقـيـة وثالث درجات
عـن احلـد األدنى لـلـقـبـول في كـلـيـات
الــتـمـريض و الــتـقـنــيـات الـصــحـيـة
ـعـاهد الـتـقنـيـة الطـبـية والـطـبيـة وا
وأربـع درجــــــــات عـن احلــــــــد األدنى
لـــلــقـــبـــول في كــلـــيـــات اجملــمـــوعــة
ــعـاهــد الـهــنـدســيـة الــهـنــدسـيــة وا
وخــــمـس درجــــات عن احلــــد األدنى
لــلـقــبــول في كـلــيــات الـعــلـوم وست
درجـات عن احلـد األدنـى لـلقـبـول في
بــاقي الـتــخـصـصــات ومن ضـمــنـهـا
الــطب الــبـيــطـري. وأعــلـنت األمــانـة
الــعـامـة جملــلس الـوزراء أن مـشـروع
ــــدارس وصل إلى مــــراحل بــــنــــاء ا
مــتــقــدمــة بــشــأن تــخــصــيص قــطع
رحلة األراضي الـتي ستنشأ عليها ا
ــــــدارس. وأضـــــافت ان األولـى من ا
تـوقــيع الـعـقـد مع اجلـانب الـصـيـني
ـقـبـلـ سـيـكـون خالل األسـبـوعـ ا
ـعـاييـر الـتي ستـتـخذ في بـناء وان ا
ــدارس هي الــكــثــافــة الــســكــانــيـة ا
واحلــاجـة الــفـعــلـيــة لـكل مــحـافــظـة
وسـيـتم اختـيـار كل ثالث مـحافـظات
مـتجـاورة ليـتم إنشـاء مصـنع خاص
شروع بـالبـنى التـحتـية اخلـاصة بـا
وهـنـاك الـرغـبة لـفـتح آفـاق الـتـعاون

ُــصـــاب اســتــعــاد وعــيه بــعــد ان (ا
تـمـاثله لـلشـفاء تـدريـجيـاً واستـقرار
ــديـــنــة وضـــعه الـــصــحي وغـــادر ا
دة يـوم الـطـبيـة بعـد رقوده فـيهـا 
وهـو بصـحة جـيدة) وتـابع الـدفاعي
ُــشـارك في ـالك الـتــمــريــضي ا ان (ا
مرض اجلامعي العملية تألف ً من ا
رحــاب جــمــعـة عــيــدان وطــارق عـلي
ـاهــرين عـلي ُــمـرضــ ا حــسـ وا
ـهــدي ومــر عــبـيس صــالح عــبــد ا

شخير وهدى شاكر محمود).
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مع شـركة  هواوي الصـينية لـتطوير
الكـات الـعـراقيـة الـعـامـلة مـهـارات ا
عـلى بـرنامج احلـوكمـة اإللكـترونـية.
ونــشـــرت وزارة الــتــربــيــة اجلــدول
اخلـاص بــاالمـتـحـانـات الـتـمـهـيـديـة
ــقــرر لـــلــعـــام الــدراسـي اجلــديـــد ا
انــطالقــهــا في الــســادس من شــبـاط
ـقـبل.وقالت الـوزارة في بـيان امس ا
إن (االمــتـــحــانــات ســتـــنــطــلق يــوم
ــقــبل ــوافق  6 شـــبــاط ا الـــســبت ا
وتـستمر لغاية  11 من الشهر ذاته).
وأضــافت أن (االمــتـحــان يــبـدأ عــنـد
الـــســـاعــة الـــواحــدة ظـــهـــراً حــسب
ـدينـة بـغداد وفي الـتـوقيت احملـلي 
حـال وجود عـطلـة رسمـية خالل أيام
االمــتــحـانــات فــيـنــقل امــتــحـان ذلك
الـيـوم الى اليـوم الـذي يلـيه وبـنفس

اجلدول).
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ـهـجـرين إيـفان أكـدت وزيـرة الـهـجرة وا
فـائق جــابـرو صــرف الـدفـعــة احلـاديـة
ليون ـليون ونـصف ا عشـرة من منحة ا
ديـنـار لـلعـائـدين الى مـناطـقـهم احملررة
مبـيـنـة ان الدفـعـة شـملت  2600 عـائـلة
بـحـسب األسـبقـيـة واألولويـة) مـبيـنة أن
نـحة تشمل جميع الـنازح العائدين (ا
ناطق احملررة من الـنزوح الطار إلى ا
في محـافظات نيـنوى واألنبار وصالح
الـدين وكركوك وديالى وحزام بغداد)
. ولـــفــتت الى أن (الـــعــوائل الـــعــائــدة 
ـبالغ ـكـنهـا تسـلم ا ـنـحة  ـشمـولـة با ا
ـالـية عن طـريق الـبطـاقة الـذكـية ابـتداء ا
من تـــاريخ نـــشـــر اخلــــبـــر عـــلى مـــوقع
الـوزارة الرسمي) .واشـارت جابرو إلى
نح ان (الـوزارة حريـصة عـلى صـرف ا
ـسـاكنـهم حال ـالـية جلـميـع العـائدين  ا

الية الالزمة) . توفر التخصيصات ا
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اكـد وزيــر الـنـفط احـسـان عـبـد اجلـبـار
نـتجـة للـنفط اسـماعـيل حرص الـدول ا
ـتــحــالــفـ مــعــهــا عـلى في (اوبـك) وا
احلـفـاظ على تـوازن واسـتقـرار الـسوق
ـيـة  من خـالل االلـتزام الـنـفـطـيـة الـعـا
واجهة تداعيات بخطط خفض االنتاج
وبـاء كورونـا . جاء ذلك خالل مـشاركته
راقـبة االنـتاج في  االجـتـماع الـوزاري 
ـصـدرة لـلـنـفط ــنـبـثـقـة عن الــدول ا وا
(اوبـك)  وفي االجـــــتــــمـــــاع الــــوزاري
ـــنــظــمـــة وعــبـــر الــدائــرة العـــضــاء ا
الــتـــلــفــزيــونــيـــة.وقــال اســمــاعــيل ان
(االجــتــمــاعــات تــهــدف  الى مــتــابــعـة
تـطــورات الـسـوق الـنـفـطـيـة  واالطالع

عــلى الـتـقــاريـر  الـفــنـيـة الـتـي تـعـدهـا
ـنظـمة  من اجل عـنيـة في ا اجلـهـات ا
وضـع الـــتـــوصـــيـــات الالزمـــة خلـــطط
تحـالفة مـعها). ونقل ـنظمـة والدول ا ا
بـيان تلقته (الزمان) امس عن اسماعيل
تـأكيـده ان (اتفاق أوبك خلـفض االنتاج
قــد اســهم في الــتــقــلــيل من تــداعــيـات
وتـأثيـر فايـروس كورونـا على اسـتقرار
واســـعـــار الــنـــفط اخلـــام في االســواق
ـيـة).واكـد وكـيل الـوزارة لـشـؤون الـعــا
االســـتــخـــراج كــر احلـــطــاب حــرص
الـوزارة عـلى دعم الـقـطـاع الـصحي في
عـمـوم محـافـظاتـنـا العـزيـزة ومنـها ذي
ــقــدمــة قــار  واالرتــقــاء بــاخلــدمــات ا
لــلــمــواطــنــ في مــواجــهــة فــايـروس
كـــورونـــا . جـــاء ذلك خـالل افــتـــتـــاحه

خـمسة مستشفيات في عدد  من اقضية
مــحــافــظـة ذي قــار  .وقــال حــطـاب انه
وبـناءا على تـوجيه الوزير احـسان عبد
اجلـبـار اسـمـاعـيل   افـتـتـاح خـمـسـة
مـسـتشـفـيـات في كل من اقضـيـة (سوق
الـشـيوخ الـشطـرة  الرفـاعي  الفـجر 
قـلعـة سكر )  اجنـازها بـدعم وتمويل
من وزارة الــنـفط  وبـفـتــرة قـيـاسـيـة لم
تـتجاوز سـتة اشهـر وبسعة  52سـريرا
ــلـحــقـات اخلـدمــيـة والـصــحـيـة  مع ا
ــذاخــر فـــضالً  عن غــرف لـالطــبــاء  وا
واخملـازن واخلـدمـات االدارية وغـيـرها.
سـؤولـيـة الوطـنـية واشـار حـطـاب ان ا
تـقتـضى تظافـر جميع اجلـهود في هذه
الـفـتــرة الـصـحـيـة الـعـصـيـبـة حلـمـايـة
مـواطـنـيـنـا من االوبـئـة واالمـراض. من

جـانبه قال مدير عـام شركة نفط ذي قار
عـلي خـضيـر ان (الـشركـة قـامت بوضع
ــشـاريع الــتــصــامـيـم وتـنــفــيــذ هــذه ا
بـالـتنـسيق مع دائـرة صحـة احملافـظة 
ــــنــــافع وبــــتــــمــــويل مـن صـــنــــدوق ا
ـسـاحـة  2500مـتـر االجــتـمـاعـيــة  و
مـربع لكل مـستشـفى  مع توفيـر جميع
االحــتــيــاجــات الالزمــة لــهـا مـن ادويـة
ومـسـتـلـزمـات طـبـيـة حـيث  تـسـلـيم
دائـرة صحة ذي قار اربـعة مستـشفيات
سـتشفى اخلامس مـنها هـذا اليوم  وا
 تـسليـمه في وقت سابق.  فـيما اثنى
مـدير عام صحـة محافظـة ذي قار  سعد
ـاجد على جـهود وزارة النـفط وشركة ا
نـفط ذي قـار بدعم الـقـطاع الـصحي في

احملافظة . احسان عبد اجلبار اسماعيل
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سـجلت وزارة الصحة والبيئة 595
اصــابـة مـؤكـدة بــفـايـروس كـورونـا
وتـــمـــاثل  1809 حـــالـــة لــلـــشـــفــاء
وتـــســـجــيل  10 وفـــيــات جـــديــدة.
وقف الـوبـائي الـيومي  واوضـح ا
الــذي اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس
ـكالت الـصحـيـة الصـحـية في ان (ا
عــمــوم احملـافــظـات  ســجـلت 595
إصـابـة بـالـفـايـروس في مـا تـمـاثل
 1809 مـصابـاً إلى الشـفاء قـابلـها
وفـاة  10 مـصـاب خـالل السـاعات

اضية). ا
 وافاد وزير الصحة حسن التميمي
بـان لقاح كـورونا سيوزع عـبر أكثر
من  60  مـــنــــفـــذاً لـــلـــصـــرف فـــور
وصــوله إلى الـبالد مـشـيـراً إلى أن

ـــئـــة من ســـكـــان الـــعــراق ( 20 بـــا
سـيتلقون اللقاح).وقال التميمي في
تـصريح امس إن (حصة العراق من
الــلـقـاح ضـمن احتـاد كـابي هي 16
مـــلــيــون جــرعـــة تــكــفـي لـــنــحــو 8
مـاليــ شـخـص أي مــا يــعـادل 20
ئـة من سكـان العراق) الفـتا الى بـا
(حتــــديــــد مــــنــــافــــذ الــــصــــرف في
ـستـشفـيات التـعلـيميـة والرئـيسة ا
فـي بغـداد واحملافـظـات سيـكون في
الــــعــــراق أكـــثــــر من  60 مــــنــــفـــذاً

للصرف).
وشـــكك خـــبـــراء قـــطـــاع الـــصـــحــة
بــامــكـانــيــة الــعـامــلــ في اجــهـزة
الـــصــحــة تـــوفــيــر ثـالجــات حلــفظ

اللقاح حتت 80 درجة مئوية.
كـمـا رأو ان سـعر اجلـرعـة الـواجدة
مـبالغ فيه وان دوال كاالردن اشترته

بــنــحــو ثــلث الــســعــر . (تــفـاصــيل
ص2).  وكــانت مــنــظــمــة الــصــحـة
ـاضية ـية قـد اكدت اجلمـعة ا الـعا
أن احلــكـومــة الـعــراقـيـة خــصـصت
 170 مليون دوالر لشراء لقاح
فـــــايــــــروس كـــــورونـــــا. . وافـــــادت
الـسـلـطـات الـصحـيـة اإليـطـالـية عن
تسجيل أكثر من  14.7 ألف إصابة
جـــديــدة بــكــورونـــا وأن حــصــيــلــة
وفـيات الفـايروس تخطت  75 ألـفا.
فــيــمـا اكــد هــيــئـة تــنــظــيم األدويـة
ــوافــقــة الـــهــنــديــة إنـــهــا أعــطـت ا
الــنــهـــائــيــة لالســتــخــدام الــطــار
لـلقاح لـفايروس كورونـا أحدهما
طــورته أســتــرازيــنــيــكــا وجــامــعــة
أكــســفـورد واآلخــر شــركـة بــهـارات
بـايوتك احمللية.وسيمهد هذا القرار
الـطـريـق لـبـدء عـمـلـيـة الـتـلـقـيح في

ثـاني أكبر دولة في العالم من حيث
عــدد الــســكــان والـتي لــديــهــا بــعـد
ــتـحــدة أكــبــر عـدد من الــواليــات ا
حـاالت اإلصـابـة بـفـايـروس كـورونا
فـي الــعــالم. وفي مـــصــر اعــتــمــدت
ـصـريـة احلـكـومـيـة هـيــئـة الـدواء ا
الــلـــقــاح الــصــيــني ضــد فــايــروس
ستجد بحسب ما أعلنت كـورونا ا
ـصـرية هـالـة زايد وزيـرة الـصـحة ا
مـــســــاء الـــســـبت.وقــــالت زايـــد في
مـقابلة تـلفزيونيـة  إن (هيئة الدواء
ـصـريـة أصـدرت امس الـتـرخيص ا
الـرسمي" لـلقـاح الذي تـنتـجه شركة
"سـينوفارم" الصينية).وتبلغ فاعلية
ـئـة هــذا الـلــقـاح أكــثـر من  79 بــا
وفـق الشـركـة. ووصـلت أول شـحـنة
مـن الـلـقــاح مـصــر في كـانـون األول

اضي وتشمل  50 الف جرعة. ا

شعار وزارة التعليم العالي

%WO∫ مواطن كردي من اربيل يقدم زهورا لسواح قادم من بغداد حتية اخوية لهم.
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شـكك خـبـراء في الـقـطـاع الـصـحي بـقـدرة اجـهـزة وزارة الـصـحـة تـوفـيـر بيـئـة حـفظ
ـعـدات الالزمة وبـينـها مالئـمة لـلـقاح فـايزر  –بيـونتـيك. وقـالوا ان الـوزارة ال تمـتلك ا
الثالجات حلفظ اللقاح الذي يتطلب البقاء على فاعليته احلفظ في درجات حرارة ب
 80 – 70حتت الـصـفـر. واكـدوا ان (الـشـركـة االمريـكـيـة ال تـسـتـطـيع بـدورهـا تـأم
ـنشـأ الى العـراق ثم االبـقاء عـلى الـلقـاح قبـيل الـشروع بـحمالت ثالجات حـفظ من ا

استخدامه ب احملافظات).
واشــاروا الى (كــلــفــته عــالــيــة قــيــاسـا
بــالــلــقــاحــات الــصــيــنــيــة والــروســيـة
والـبريـطانـية الـتي تتـراوح ب 10 – 6
دوالرات في وقت يــبــلـغ ســعــر الــلــقـاح
الـواحـد من فـايزر  20دوالرا). وطـالـبوا
ــزيـد (من الـشـفــافـيـة لـكـشف الـوزارة 
عــقــود تــوريـــد هــذا الــلــقـــاح وتــبــيــان
الكــات تــفــاصــيــلــهـــا وتــأكــيــد قــدرة ا
الــعــراقـــيــة عـــلى تـــأمــ مـــتــطـــلــبــات
ومـسـتـلزمـات حـفظ الـلـقاح واحلـيـلـولة
دون فـساده نـظرا لالثـار الكـارثيـة لهذه
تحـقق نتيجتها في الـقضية واالهدار ا
حــال عـدم مــراعــاة الـشــروط الــبـيــئــيـة
وعمليات احلفظ والنقل قبل استخدامه
). واهاب اخلـبراء ـواطنـ من ماليـ ا
تـخصص كـشف احلقيقة (بـاالطباء ا
ــواطــنــ وتــأكــيــد قـدرات وتــطــمــ ا
ــتــوقع الــوزارة عـــلى حــفظ الـــلــقـــاح ا
اسـتيراده حتت درجة  80 – 70مـئوية).
ــمــكن في ظـروف وتــسـاءلــوا (هل من ا
االهــمــال الــوظــيــفي والــفــسـاد االداري
ضــمــان هـذه الــعــمــلــيــة?). وكــان وزيـر
الـصـحــة حـسن الـتـمــيـمي قـد اعـلن عن
شـراء الـلـقاح بـكـمـية  16مـلـيـون جـرعة
بـسعر عـشرين دوالرا للجـرعة الواحدة
يا مـشيرا الى ان هذا السعـر مثبت عا
فـيما اوردت تقارير تصريحا عن نظيره
االردني ان بـالده اشــتــرت اجلــرعــة من
(فــايـزر) بــســتـة دوالرات فــقط. الى ذلك
ــعـادن مـنـهـل أكــد وزيـــر الـصـنـاعـة وا
عــزيـــز اخلـــبـــاز تــوجـه الــوزارة نــحــو
اإلسـتـثـمار احلـقـيـقي لـغرض الـتـطـوير
وتـبـادل اخلـبـرات ونـقل الـتـكـنـولـوجـيا
عرقالت احلـديثة بـعيدًا عن اإلبـتزاز وا
ـــرحـــلــة والـــبــيـــروقـــراطـــيـــة في ظـل ا
والـظروف الصعبة الـتي تمر بها البالد
اقـتصادياً وصـحيـاً. وقـال خالل زيارته
مـصــنع أدويـة نـيـنــوى يـرافـقه عـدد من
ـالكـــــات الـــــقـــــيــــــاديـــــة في الـــــوزارة ا
والـشـركـات أن اإلسـتـثـمـار هـو الـتـوجه

لـلـصـنــاعـات الـدوائـيـة تـتـوق أن يـكـون
لــديـهـا  100مــلـيـون جــرعـة من الــلـقـاح
ضاد لفيروس كورونا والذي تعاونت ا
فـــيه جـــامـــعـــة أكـــســفـــورد مـع شـــركــة
أسـترازيـنيكـا بحـيث يتم تـوزيع الكـثير
مـنهـا على لـلبـلدان الـنامـية في غـضون
صل في ). وتقـول إن (معهد ا أسـبوع
ـتـلك مـا ال يـقل عن  50مـلـيـون الـهـنـد 
جـرعـة من الـلـقـاح جـاهـزة لالسـتـخدام
في الــعـيــادات في انــتـظــار فـحــوصـات
اجلـودة). وتضيف أن (هـذا يزيد بـكثير
عـن  530الف جــــــرعـــــــة الــــــتـي قــــــالت
احلـكومة البـريطانيـة إنها ستُرسل إلى
نـظــام الـتـأمـ الـصــحي احلـكـومي في
). وتـقـول إن (مـعـهد الـبالد يـوم االثـنـ
ــصل في الـــهــنــد وهي أكــبــر شــركــة ا
لـتصنيع اللـقاحات من حيث احلجم في
الـعالم تـتـوقع مضـاعفـة مـخزونـها إلى
 100مـليـون جرعـة تكـفي لتـحص 50

مـلــيـون شـخص بــشـكل كـامـل بـحـلـول
مـنتصف هذا الشهر). وتـنوه الصحيفة
إلى أن (األرقام تؤكد أن لقاح أكسفورد
الـذي ســتــوفـره شــركـة أســتـرازيــنـيــكـا
بـسعـر الـتكـلفـة فـقط خالل الوبـاء على
يا وشك أن يـصبح واسع االنـتشار عـا
حـيث  طـلب أكـثـر من ثالثـة مـلـيارات

جرعة). 
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وتـشير إلى أن (الهند سـتحتفظ بنصف
ـصل ـصـنــعـة في مـعــهـد ا اجلـرعــات ا
عـــلى أن يــذهب الـــبــاقي إلى  67 دولــة
ـكن مـنـخـفـضـة ومـتـوسـطـة الـدخل. و
جرد موافقة منظمة الصحة تـوزيعها 
ـــيــة عــلـى اســتــخـــدام الــلــقــاح). الــعــا
تـحدة السبت رقمًا وسـجّلت الواليات ا
قــيـاســيًـا جــديــدًا في اعـداد اإلصــابـات
الـيـومـيـة بــكـورونـا وذلك بـإحـصـائـهـا
 277346إصـابة جـديدة حـسب جامـعة

ـرجـعـيـة.بـذلك بـاتت جـونـز هـوبـكــنـز ا
ـتـحـدة وهي الــدولـة األكـثـر الـواليــات ا
تـضـرّرًا من فيـروس كـورونا تُـسـجّل ما
مــجــمـوعه  20,38مــلـيــون إصــابـة مــنـذ
بــدايـة اجلــائـحـة و 349920وفــاة.ويـوم
الــســبت وحــده تــوفي  2378شــخــصــا
جــراء كــوفــيـد- 19في الــبـالد.وبــاشـرت
تحدة حمـلة التطعيم في 14 الـواليات ا
ـــاضي. و حـــتى اآلن كـــانـــون األول ا
تـلـقـيح أكـثر من  4,2مـالي شخص في
جـمـيع أنـحاء الـبالد اي أقل بـكـثـير من
 20مـليـونًا وهو الـرقم الذي كانت إدارة
الـــرئـــيس دونــــالـــد تـــرامب قـــد وعـــدت
بـبـلـوغه قـبل نـهـايـة عـام  2020 ويـعـود
الــسـبـب في ذلك إلى تــأخــيـر كــبــيـر في
تـوزيع اللقـاحات. وحذرت بريـطانيا من
خـلط لقـاحات فـيروس كورونـا اخملتـلفة
إال في حـاالت نادرة حذرت رئيسة قسم
الـتـطـعـيمـات في إدارة الـصـحـة الـعـامة

الـسلـيم على أن يـتم توفـير بـيئـة جاذبة
من خالل تــســهــيل اإلجــراءات وتــقــلـيل
ــرونـة في الــتـعـامل الـبــيـروقــراطـيـة وا
وضـمن االُطــر الـقـانـونــيـة) مـشـيـراً في
بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس إلى (أهـمـية
إعـداد اخلـارطة الـصنـاعـية عـلى أساس
حتـقـيق الـتـكـامل الـصـنـاعي في تـنـفـيـذ
ـــتـــوســـطــة ــشـــاريع الـــصـــغـــيــرة وا ا

والثقيلـة). 
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ونــــــاقــش خـالل الــــــزيــــــارة اآللــــــيـــــات
واإلجـــراءات الالزمـــة لـــتـــفـــعــيـل عـــقــد
إسـتــثـمــار مـصــنع أدويـة نــيـنــوى بـعـد
ــصـنع تـوقــيع مــحـضـر مــشـتــرك بـ ا
سـتـثـمـرة تـمـهـيداً والـشـركـة األردنـيـة ا
إلبـــرام مُـــلـــحـق عـــقـــد بــــ الـــطـــرفـــ
ـتــطـلــبـات الــواجب تـوفــيـرهــا لـدعم وا
سـتـثمـرة لإلسراع في عـملـية الـشركـة ا
ــصــنع وعــودة حــركـة الــعــمل إعــمــار ا
واإلنـتاج فيه لتـعزيز الصنـاعة الدوائية
احملــلــيـــة. وكــانـت الــهــنــد قــد رخــصت
لـلــقـاحــ ضـد وبــاء كـورونــا أحـدهــمـا
الــــلــــقـــاح الــــذي طــــورته مــــجـــمــــوعـــة
أسـتــرازيـنـيــكـا مع جــامـعـة أكــسـفـورد
والـثـاني طورته شـركة األدويـة الـهنـدية
بـهارات بايوتيك على مـا أعلنت الهيئة
راقب الـناظمـة لألدوية األحد.وأوضح ا
الـعام لألدويـة في الهنـد ف.ج. سوماني
خالل مـؤتمر صحفي أن (اللقاح تمت
ـصــادقـة عـلـى اسـتـخــدامـهـمــا بـشـكل ا
مـحـدود في احلـاالت الطـارئـة) في قرار
سـيسمح بإطالق حملة تلقيح مكثفة في
البلد البالغ عدد سكانه  1,3مليار نسمة
والـــذي يــســـجل أكـــثــر من  10,3مالي
إصـــابـــة ونـــحــو  150ألـف وفـــاة جــراء
ز الـفـايـروس. ونـشـرت صـحـيـفـة الـتـا
تـقـريـر لــريس بالكـلي مـراسل الـعـلـوم
بـعـنوان شـركـة دواء هنـديـة تتـقـدم على
ــتــحـــدة في تــوفـــيــر لــقــاح ــمــلــكـــة ا ا
أكـسـفورد وقـالت فـيه إن (شـركة هـنـدية

بـإجنـلـترا الـدكـتـورة مـاري رامزي من
أنه ال يــوصى بـاخلــلط بــ الـلــقـاحـات
ستجد بعد ضادة لفيروس كورونا ا ا
تـوجـيه حـكـومي سـابق ذكـر أن قـابـلـيـة
خــلط لــقــاحــات كــورونــا كــان خــيــاراً
مــعـــقــوال وقـــالت رامــزي فـي بــيــان (ال
نــوصي بــخــلط لــقــاحــات كــورونــا إذا
كـانت جــرعـتك األولى هي لـقـاح فـايـزر
فال يـــــجـب أن حتـــــصل عــــــلى لـــــقـــــاح
أسـترازيـنكا جلـرعتك الـثانيـة والعكس
صـحــيح" وأشـارت رامـزي إلى أنه "قـد
تــكـون هــنــاك حــاالت نـادرة لــلــغــايـة ال
يتوفر فيها اللقاح ذاته أو أنه من غير
ــعــروف نـــوع الــلـــقــاح الــذي تـــلــقــاه ا
 وأضافت أنه (ينبغي بذل كل ـريض) ا
ـرضى الـلـقاح ذاتـه ولكن ـنح ا جـهـد 
ــكــنــاً فــمن األفــضل إذا لم يــكـن ذلك 
إعـطـاء جرعـة ثـانـية مـن لقـاح آخـر بدالً

من عدمه على اإلطالق).
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ــالــيــة حـجم ـركــزي لــوزارة ا الول مــرة يــتــجــاوز حـجـم مـطــلــوبــات الــبـنـك ا
ركـزي االجنبـية حيث ارتـفعت قيـمة مطـلوبات على وزارة اسـتثمارات الـبنك ا
ـالية اكثر من  38 تـرليون خالل شهر نوفـمبر بارتفاع بلغ  8 تـرليون مقارنة ا
ركزي لتصل الى مع شـهر اكتوبر بينما انـخفضت قيمة استثـمارات البنك ا
 29.67 تـرلـيـون ديـنـار بـعـد كـانت بـحـدود  31.87 تـرلـيـون ديـنـار خالل شـهـر

اكتوبر 
ركزي من 19.22 كـما انخفـضت قيمـة النقـد والذهب االحتـياطي لدى الـبنك ا
خالل شـهـر اكـتوبـر لـتصل الى  17.7تـرلـيون ديـنـار في شـهر نـوفـمبـر ويـعود
اضـية من الـبنك الـية خالل االشـهـر ا هـذا االنخـفاض الى اقـتـراض وزارة ا
ـركزي االمـر الـذي ادى الى تـقلـيل حـجم االحـتيـاطـات من الـعمـلـة االجنـبـية ا

واالستثمارات والذهب 
{ عن مجموعة واتساب

قـرأت تعليقات يعتقد فيها الـبعض ان هناك فرصة الن يعترض بعض اعضاء
الـكونـغرس عـلى نتـائج االنـتخـابات عـند اجـتمـاعهم في 6 ك 1إلقـرار النـتائج.
ـقراطي وجميـعها كانت من د اقـول حصلت هـذه احلالة 4 مـرات  تاريخيـاً 
آخـرهـا حـ اعـترض يـعـترضـون عـلى نـتـائج انـتـخابـات رؤسـاء جـمـهـوري 
قراطيـون على انتخـاب ترامب!وعلى الرغم من ان الـدستور اعطى احلق الـد
لـعضو واحد من الشيوخ وعضو من النواب ليعترض على نتائج العد في كل
لـكن إقـرار هذا االعـتـراض يحـتاج واليـة والتي سـتـعرض في جـلـسة بـعـد غد
.ومن الناحـية الـعمـليـة لم حتصل مـثل هذه احلـالة سـابقاً الى ثـلثي اجملـلسـ
ـكـنــة فـعـلـيـاً ولــكن الن ذلك سـيـصـيـب قـلب الـنـظـام لـيس فـقط النـهــا غـيـر 
ـقتل.لذا فـإن اقرار الكـونغـرس للنـتائج هـو عملـياً إجراء قراطي هـناك  الـد

شكلي لن يؤثر على النتائج نهائياً.
حتى قـراطـيات الـراسخـة لـها تـقـاليـدهـا التي يـصـعب التـخـلي عنـهـا إن الـد
حتت ســطـوة وجــنــون رئـيس قــوي وشــعــبـوي مــثل تــرامب. وأن الــرئـيس او
ـقـولة الـعراقـية صـاحب السـلطـة هنـاك سـيعـطي السـلـطة حـتى وأن تمـسك با
اخلـالـدة (مــا نـنـطـيـهه)! وهــنـا يـجب االشـارة الى ان  11  وزيــر دفـاع سـابق
ـقـراطـيـون) اصــدروا بـيـان يـوم أمس رفــضـوا فـيه تـدخل (جـمـهـوريــون ود
اجلـيش بأي محاولة لتـأخير تسلـيم احلكم الدارة بايدن. هذا يـعني عملياً ان
الـسلطات الثالث في امريـكا رفضت وبشكل قـاطع أي محاولة لالنقالب على
الـشرعية.فالقـضاء رفض كل دعاوى ترامب التي شكـكت في النتائج. كما ان
) ستقـر النتـائج كما هي. واألهم الـسلطـة التشريـعية (حـ جتتمع بـعد يومـ
وكذلك ثلةً بوزارة الدفاع من ذلك ان الـسلطة التنفيذية 
وزيـر واليـة جـورجـيـا الـذي لم يـنـصـاع لـطـلب تـرامب
بـتــزويـر االنــتـخــابـات-كــمـا ســربت ذلك الـواشــنـطن
ـقـلـد واليـة بـوست أمـس- لم تـسـتـجب هي االخــرى 

(ما ننطيهه).

بغداد
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حتـذيرات في غاية اخلـطورة على هـامش احلشود احلربـية التي اكـتضت بها
مياه اخلليج العربي هذه األيام

نقول وأجرنا على الله في ما نقول:-
إذا كانـت صادراتـنا الـنفـطـية مـقتـصرة عـلى مـنصـاتنـا البـحـرية عـبر مـياهـنا

اإلقليمية.
وإذا كانت روافد ميزانيتنا مرتبطة بأحواض صادراتنا النفطية.

وإذا كانت بوصلة األساطيل البحرية تشير الى احتمال انفجار االوضاع في
وانئ النفطية والتجارية إلى أجل غير معروف. اخلليج وتوقف ا

فهل تكرمت علينا وزارة النفط وبحثت منذ اآلن عن بدائل التصدير?.
وهل تـكرمت وزارة التـجارة ورسمت خـطتهـا لتفـعيل سبل

نافذ البرية?. واد الغذائية عن طريق ا تأم ا
وهل نـاقش مـجـلس الـوزراء االحـتـمـاالت الـطـارئة الـتي

نطقة? قد تنتحها تداعيات األوضاع في ا
{ عن مجموعة واتساب

بغداد

األمان فـي الكـثـير من األعـمـال وهذه
الـتـحـوطــات ضـروريـة جـداً وخـاصـة
في أعـمــال كـهـربـائـيـة ومــيـكـانـيـكـيـة
تـتطـلب مـهـارة وحرفـنه فـيـجب على
من يــــــتــــــعــــــامـل مع الــــــدريـل أو مع
الـكـوسـرة  أن يـرتـدي خـوذة وكـفوف
ونــظــارات لــلــوقــايــة وحــتى أحــذيــة
خـاصــة بـالـعــمل) .مـضـيــفـاً (أال أنـنـا
نـرى المـبـاالة وعــدم أهـتـمـام في هـذا
اجلانـب  وبالـنتـيـجة حـدوث الـكثـير
من اإلصابـات ومنهـا أصابـات بلـيغة
.الفتاً الـى أن العامـل عـلى مثل هذه
األجهزة يـجب أن تكون لـديهم القدرة

هارة على التعامل معها) . وا

) .من جـانــبه قـال في مــنـطــقـة الــعــ
أخصائي التخـدير علي نعمة انه (
إعـطــاء الـتـخـديــر لـلـمـريض و رفع
ــنـطــقـة مــابـ الــعـ ــة من ا الــبـر
ومـحـجـر الـعـ واحلمـد لـله لم تـكن
هـنــاك أضـرار في فص الــعـ وتـمت
خـياطـة اجلـرح بـخـيط خـاص) .وب
نعمة انه (بعد أجراء العملية  أخذ
ــريض الــفـــحــوصــات واتـــضح أن ا
اليــعـــاني من أي مــشـــاكل في الــعــ
.وبـ عبـد اجلـبـار أن (هـناك الـكـثـير
ـــشـــابـــهـــة تـــصل الى مـن احلــاالت ا
ــسـتــشـفـيــات وهم غـيــر مـلــتـزمـ ا
بشروط السالمة الـعامة أو حتوطات
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جنح فـريق طــبي في مـديــنـة الـصـدر
الطـبية في الـنجف في أجـراء عمـلية
جـراحـيـة طـارئـة في صـالـة عـمـلـيـات
الـوجه والـفـكـ   خاللـهـا إخـراج
ــة من عـ فــتى دون الـعــشـرين بـر
عــامــاً من الــعــمــر . وقــال أخـصــائي
جــراحـة الــوجه والــفـكــ عـلي عــبـد
اجلبار في بيان تلقته (الزمان) امس
ــصــاب وصل  الى مــســتـشــفى أن (ا
الصدر التـعليمي  لـيالً  وعلى الفور
ـفـراس له لــلـتـعـرف  أخـذ أشــعـة ا
عـــلى الــــعــــمق الــــذي وصـــلـت الـــيه
ـة  واألضــرار الـتي احلـقـتـهـا الـبـر
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ـاسي الـذكرى ـنـاسـبة الـيـوبـيل ا
ـــائه لـــذكـــرى تـــأســـيس اجلـــيش ا
الـعراقي الباسل يقيم نادي الصيد
ـعـتاد الـعـراقي احتـفـاله الـسـنوي ا
مع مأدبة غداء على شرف الضباط
بـدرجـة عقـيد فـمـا فوق من اعـضاء
ـتــقـاعـدين او الـهــيـئـة الـعــامـة من ا
ــســتـــمــرين في اخلــدمـــة بــرفــقــة ا
عـــوائـــلــــهم .. وذلك فـي الـــســـاعـــة
وافق 8 الواحدة من يوم  اجلمعة ا
كـانون ثاني 2021 عـلى قاعة بغداد
ويـتـضـمن احلـفل كلـمـات وقـصـائد

ناسبة. شعرية با
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إلجـراء االنتخـابات في موعـدها احملدد
مـؤكدة أنـهـا تعـمل بكل جـهدهـا إلجناح
ـرتقب. وقـالت النـاطقـة باسم االقـتراع ا
ـفـوضـيـة جـمـانـة الـغالي في تـصـريح ا
امس إن (عملية حتديث سجل الناخب
انطلقت في مراكز التسجيل االلكتروني
في عـموم الـعراق والبـالغ عددها 1079
دة  30يـومـاً بدأت أمس االول مـركـزاً و
وسـتـنـتـهي في الـثـاني من شـهـر شـباط
ـرحـلـة ـقـبل) واشـارت الى ان (هـذه ا ا
هي لــغــرض جـمـع بـيــانــات الـنــاخــبـ
الـنـصـيـة واحلـيـويـة وحتـديـثـهـا حـيث
ـرحــلــة بــإجــراء حـاالت تــتــمــثل هــذه ا
اإلضــــافــــة و احلــــذف والــــتــــغــــيــــيــــر
والــتــصـــحــيح وتــســجـــيل الــنــازحــ

والقوات األمنية).
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ــفــوضــيــة مــسـتــمــرة في مــؤكــدة أن (ا
عـمليـة التسجـيل البايـومتري للـناخب
سـجلـ وتوزيـع بطـاقة الـناخب غـيـر ا
الــبـايــومـتــريـة) واوضــحت الـغالي ان
(اإلقـبـال عـلى مـراكـز الـتـسـجـيل إلجراء
عـمـلـية حتـديث سـجل الـناخـبـ جـيد)
ـفـوضـيـة عـمـلت عـلى ولـفـتـت الى أن (ا
تــسـيـيــر فـرق جــوالـة بــلغ عـددهـا 853
فـرقــة جـوالـة في عـمـوم الـعـراق إلجـراء
عـمـليـات التـحديث والـتـسجـيل وتوزيع
الــــبـــطــــاقـــة) ومــــضت الى الــــقـــول أن
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كـشف اخلبير الـقانوني طارق حرب عن
ان نـوايـا سـيـاسيـة قـد تـؤجل حل الـبـر
بكـرة التي حدد موعدها واالنـتخابات ا
ـقبل  اثـر تـمديـد الـفصل فـي حزيـران ا
الــتـشــريـعي احلــالي دون الـتــطـرق الى
قـانـون احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيـا الذي
يــعـد وجـودهــا ضـرورة حلل الــنـزاعـات
والــسـجــاالت الــتي تـنــتج عن االقــتـراع
ــرتـقب.  وقــال حـرب في بــيـان تـلــقـته ا
ان مـدد عطـلته (الـزمان) امـس إن (البـر
ـوازنـة الـعـامـة لـلـسـنـة من أجل إقــرار ا
ا قـد يعـني تـأخير ـالية  2021فـقط  ا
قـانـون احملـكـمـة االحتـاديـة إلى مـا بـعـد
فـترض الـعـطلـة الـتشـريعـيـة التي مـن ا
ــقـبل) واضـاف أن تــنـتـهي في  3آذار ا
ـــبــكـــرة تــكــون في ان (االنــتـــخــابــات ا
ـقـبل فـإن ذلك يـعـنـي ان نـية حـزيـران ا
ـــان مـــتـــجــهـــة إلـى عـــدم إجــراء الـــبـــر
ـان ما ـبكـرة وال حل للـبر االنـتخـابات ا
لم يـتم تشريع قانـون احملكمة االحتادية
ان يهتم العليا) مـستدركا (لو كان البر
بـإجراء االنـتـخابـات لكـان تمـديد فـصله
ــوازنــة وقــانـون الــتــشــريـعي يــشــمل ا
ــوازنــة فـــقط الــتي احملــكـــمــة ولــيـس ا
يـوجب الـدسـتـور الـتـمـديـد لـقـانـونـهـا).
ــفـــوضـــيــة الـــعــلـــيــا فــيـــمــا اعـــلـــنت ا
لالنــتـخــابـات  االســتـمــرار في عـمــلـهـا

ــرافق لـه حــسم مـــوضــوعــة والــوفـــد ا
ا لها تـعديل قانون احملـكمة اإلحتاديـة 
من دور أسـاس في شـرعيـة اإلنتـخابات
وازنة العامة القادمة وتشريع قانون ا
واالسراع باقرارها مع مراعاة الشرائح
الـفـقيـرة وذات الـدخل احملدود والـتـأكد
من عــدم وجـود نــفـقــات غـيــر ضـروريـة
فـيـها) وشـدد احلـكيم  بـحـسب البـيان
عـلى (حمايـة الطبـقات احملرومة في اي
إجـراء اقـتـصـادي مع مـكـافـحـة الـفـساد
ـنـتج احملــلي ودعم الـقـطـاع وحـمــايـة ا

اخلاص).

 ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

اكـد الـنـائب االول لـرئـيس مـجــلس الـنـواب حـسن كـر الـكـعـبي
ــتـعـلـقــة بـأمالكـهم ـســيـحـيـ ا تـشــكـيل جلـنــة لـتـلـقـي شـكـاوى ا
غتصبـة. وقال الكعبي في بيـان تلقته (الزمان) امس وعقاراتـهم ا
(سنعـمل مع اعضاء اللجـنة على تفـعيل العمل عبـر تلقي شكاوى
سـيحيـ داخل البالد وخـارجه  والتنـسيق الـدائم مع اجلهات ا
الـقضـائـيـة و احلـكومـيـة حملـاسـبة كل من يـثـبت جتـاوزه واعـتداءه
تلكات شركاء الوطن) ,مشددا على (ضرورة تعاون وزارة على 
ـوجـودة في دول اخلـارجــيـة من خالل الــبـعـثـات الــدبـلـومـاســيـة ا
ـوجودين ـسيحـي ا اخلارج بـشأن مـوضوعة اسـتالم شـكاوى ا
في كـافــة انـحــاء الـعــالم وتـقــد الـوثــائق الــتي تـثــبث اغـتــصـاب
ـتلـكـاتـهم وعقـاراتـهم  لالسـراع في استـردادهـا عـبر الـقـنوات
ـؤسـسـات الـقـضـائـيـة والـقــانـونـيـة  كـمـا نـطـالب وزارة الـعـدل وا
الــتــابــعـة لــهــا لــلـتــعــاون لــهـذا الــغــرض ايــضـا) ودعــا الــكــعـبي
ـسـيـحــيـ داخل الـعـراق وخـارجه لـلـتـواصل مع الـلـجـنـة عـبـر (ا
الــهـاتف   07807709783 عـلى ان يــتم تــزويـد اعــضـاء الــلـجــنـة

بكامل االوراق الثبوتية). 
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ووجه رئيس الـتيار الصدري مـقتدى الصـدر امس االول بتشكيل
ـســيـحـي بـشـأن ـكــون ا ــتـابــعـة شـكــاوى ابـنــاء ا جلــنـة خــاصـة 
غصوبة.   وجاء في وثـيقة صادرة من مكتب الصدر عقـاراتهم ا
اطـلــعت عـلـيـهـا (الـزمـان) امس (تــرامـنـا مع أعـيـاد ورأس الـسـنـة
بـادرات اإلنسـانيـة واألخوة الـصادقة يالديـة اجلديـدة وضمن ا ا
سـيحيـ في العراق تـقرر تشـكيل جلنـة خاصة للصـدر جتاه ا
ستولى سيحي اخلاصة بأمالكهم وعقاراتهم ا لتلـقي شكاوى ا
علـيهـا). وتتـكون الـلجـنة كل من  5 اشـخاص هم  ,عـون ال النبي
ـان والنائب دعو ابـا ياسـر ونائب رئيس الـبر وسـوي وا ومهنـد ا

ـرشـحـ ـصـادقــة عـلى نـظـام وكالء ا ا
واالحــزاب والـتــحـالــفــات الـســيـاســيـة
ـصـادقـة عـلى نـظـام وسائل فـضالً عن ا
اإلعالم وايـــضــاً عـــلى نــظـــام احلــمالت
االنــتــخــابــيــة). الى ذلك  بــحث رئــيس
حتـالف عـراقيـون عمـار احلكـيم مع وفد
مـجـلـس الـنـواب بـرئـاسـة الـنـائب االول
ان حسن الكعبي  تنسيف لـرئيس البر
ـهـمـة ـا يـتـعـلق بـالـقـوانـ ا ـواقف  ا
ـبـاشـر مع االسـتـحـقـاق ذات الـتـمـاس ا
االنـتـخـابي. وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امس ان (احلـــكــيـم بــحث مـع الــكـــعــبي

(إجـمالي عـدد طلـبات تـسجـيل األحزاب
لـلـعـمـليـات االنـتـخـابـيـة بلغ  432طـلـباً

و مــنح إجـازة تــأسـيس  لـــنـحـو 231
حـزبـاً سيـاسيـاً في مـا بلغ عـدد طلـبات
( الــتـسـجــيل قـيـد الــتـأسـيس  85طــلـبـاً
فوضية تعمل على واكـدت الغالي ان (ا
صـادقة على تـنظـيم عمـلهـا من خالل ا
نــظــام اعــتــمــاد مــراقــبي االنــتــخــابـات
الــدولــيـــ الــذين  يــضـــفــون الــنــزاهــة
والـشـفـافيـة عـلى الـعمـلـيـة االنتـخـابـية
ــصــادقــة عـــلى اعــتــمــاد أضــافــة إلـى ا
ـراقبـ احملـليـ لالنتـخابـات وكذلك ا

السـابق حاكم الزاملي. وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم
الكـاردينال لويس ساكو قد طـالب في وقت سابق العراقي الى
غفرة في مـا بينهم والوقـوف مع الدولة بوجه السالح التـكاتف وا
ـــنـــفـــلت كـــاشــفـــاً عن اســـتـــيالء بـــعض اجلـــهــات عـــلى امالك ا
. وقـال سـاكـو في حـوار مــتـلـفـز ان (بـيـوت وعـقـارات ـسـيــحـيـ ا
ـسيـحيـ زورات سنـداتهـا والزالت مسـيطـر علـيهـا من جهات) ا
واضاف انه (في سـهل نـينـوى عادت الـعـوائل لكن هـنـاك قلق من
الـوضع االمـني) مشـيـرا الى ان (الدولـة لم تقـدم شـيئـاً لـلمـناطق
نـظمات هي من سـيحيـة التي تـضررت من داعش الـكنـائس وا ا
دارس وبعض الكنائس) ,ومضى الى القول قامت باعادة ترميم ا
سـيحي في العـراق رغم انه مكون ـكون ا ( ليس هـناك اهتـمام با
مسـالم و والئه للدولـة لكن الـدولة ادارت ظهـرها له وهـذا يحز في
ـسيـحيـ في الـعراق قـبل عام انـفسـنـا) وتابع سـاكو ان (عـدد ا
لـيـون لكن هـاجر مـنهم  2003كـان يقـدر بــنحـو ملـيون ونـصف ا
ــتـبـقي نــصف مـلــيـون تـقــريـبـاً) ,الفـتــاً الى ان (هـنـاك ــلـيـون وا ا
سيح وجعلهم يهاجرون على محاوالت ونـشر اخبار لتخويف ا
انه لم يتـبقى مسيحيـون في العراق) واستدرك بـالقول (مايجري
ـا الـتـاريـخ يـعـيـد نـفـسه كـمـا حــصل مع الـيـهـود سـابـقـاً من كـا
تــهــجــيــز الـهــدف هــو االســتــيالء عــلى امالكــهم) مــوضــحـاً ان
سـيـحـيـ قدمـوا تـرجـمـات مهـمـة من الـيـونان وثـقـافـات اخرى (ا
وبــشـان زيــارة احلـبــر االعـظم الى وخـدمــوا الـثــقـافـة الــعـراقــيـة)
العراق قـال ساكو ان (العراق بلد محوري فمنه انطلق الديانات
ـسيحية واالسالم وهنـاك تراثات مهمة في السمـاوية اليهودية وا
) مؤكدا سيح البالد والـعراق عانى حروب كثيرة وعانى فيه ا
ان (البابا سيأتي ليوجه رسالة سالم ومحبة من العراق الحترام
االخـر واحلق عـلى الـتـقـدم واالزدهار فـنـحن ابـنـاء عـائـلـة واحدة

بدل تمزيق بعضنا لنتعاون لنعيش بسالم).
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تمر هذه األيام ذكرى عزيزة على قلوب
كل الـعراقيـ على اختالف  قـومياتهم
وأديـانهم وطوائفهـم توارثوا االحتفال
بـها جـيالً بعـد جيل  كـما احـتفـلت بها
كـل احلـــكـــومــــات الـــتي تــــوالت حـــكم
ــلـكي أو الــعــراق ســواءاً في الـعــهــد ا
اجلـمــهـوري وحـتى حـكـومـات مـا بـعـد
االحــتالل األمــريــكـي لـلــعــراق أال وهي
ذكــــرى تـــأســــيس اجلــــيش الــــعـــراقي
الــبــاسل حــيث حتل عــلى الــعــراقــيـ
ـقـدام هـذا وعـلـى مـنـتـسـبي جـيـشـنـا ا
ئـوية لـتأسـيس جيش الـعـام الذكـرى ا
ـآثـر والـبـطوالت  ,ورغـم ان االحتالل ا
األمــريـكي واألحـزاب الــتي جـاءت مـعه
حـاولـوا بشـتى الـوسائل طـمس تاريخ
اجلــيش الـعـراقي األبي واإلسـاءة إلـيه
حتت مــبـررات غــيـر صــحـيــحـة وغــيـر
مـنــطـقـيـة وألهـداف خـبـيـثـة ومـعـروفـة

لــكــنـهم لم يــفــلـحــوا بـذلك الن
تــــاريخ جـــيــــشـــنـــا الــــبـــاسل
ـشـهـودة وسـفره وبـطـوالتـه ا
اخلـالـد ومـواقـفه  الـبـطـولـية
من قـضـايا الـعـراق الوطـنـية
وقــضـايــا الــعـرب الــقـومــيـة
يـــشــهـــد بـــهــا األعـــداء قــبل
األشــقـاء وهي مــحـفـورة في
ذاكـرة العـراقيـ والعرب و
ـكن ألي جهة مها كانت ال 
ومـهمـا عمـلت من  نكـرانها
أو مـحوهـا واهم ما قام به
االحــتـالل واألحـزاب الــتي
جـاءت معه والتي حاولوا
مـن خاللـهـا طـمس تـاريخ
جـيشـنا الـباسل واإلساءة
إلــيه هــو الــقــرار الــسـيئ
الـــصـــيـت الـــذي أصــدره
ـدمي األمـريكي احلـاكم ا
لــلــعـراق بــعــد االحـتالل
تـمثل بحل ـرا بـول بر
اجلــــــــيش الــــــــعـــــــراقي
واألجــــهــــزة األمــــنــــيــــة

األخـرى والـذي اعـتـرف الحـقـاً ان هذا
الــقـرار كـان بـضـغط من األحـزاب الـتي
جـاءت مـع االحتـالل وأبـرزهـا األحزاب
الـشـيـعـيـة والـكـردية وبـدعم مـن بعض
تنفـذين فكان هذا القرار رجـال الدين ا
طـعنـة في قلب جـيشنـا البـاسل تضاف
الى الـطعنات الـتي تلقاهـا أثناء الغزو
األمــريـكي لــلـعـراق عـام 2003 بــسـبب
اخلـسائر الكـبيرة التي حلقت به خالل
الــغــزو ومـا رافق ذلـك من تـدمــيــر لـكل
ــشـاءات الــعــسـكــريـة ــعــسـكــرات وا ا
ــصــانع احلــربــيــة وتــدمــيــر أغــلب وا
أســلـــحــة اجلــيش وآلــيـــاته ومــعــداته
ورافـق صـــــــدور قـــــــرار حـل اجلـــــــيش
عـمـلـيـات اغتـيـاالت مـنظـمـة قـامت بـها
مــيـلـيـشـيــات األحـزاب الـتي جـاءت مع
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االحـتالل طالت منتـسبي اجليش الذي
ـئات من  حـله أسـفـرت عن اغـتيـال ا
ـراتب الــقـادة واألمـرين والـضـبـاط  وا
ـا دفع أعـداد كـبـيـرة مـنـهـم لـلـهـجرة
ضي في خـارج العراق  ,وإمـعاناً في ا
سـياسـة اإلساءة لـلجـيش العـراقي فقد
عـمدوا الى تشكـيل جيش جديد لم يتم
بــنــائه وفق أسس عــســكــريـة مــهــنــيـة
صـحـيحـة وأسس وطنـية  بل  بـنائه
وفـق أسس لم يعرفها اجليش العراقي
سـابـقـا وهي أسـس الـوالءات الـقـومـية
ـنــاطـقـيـة وجــيـشـاً هـذه واحلــزبـيـة وا
أســسه فــان بـنــائه سـيــكـون هــشـاً آيل
لـلسقوط بكل تأكيد ولتأكيد هذا البناء
اخلـاطئ فـقـد أصدرت سـلـطـة االحتالل
قـراراً ثـانـياً أسـاء لـلـجيش ولـلـقـوان
واألنــظــمــة والـســيــاقــات الـعــســكــريـة
ولـلـضـبط الـعـسـكـري الـعـمـود الـفـقري

لـكل جـيش واثر بـشـكل كبـيـر على
مــهـنـيــته وحـيـاديــته وقـدراته أال وهـو
ـــيــلـــيــشـــيـــات احلــزبـــيــة قـــرار دمج ا
وجب والـطـائـفيـة في هـذا اجلـيش و
هـذا الـقـرار مـنـحت الـرتـب الـعـسـكـرية
اخملـتلـفة وحتى الـعاليـة منهـا ألعضاء
ــســلــحــة ـــيــلــيــشــيـــات ا األحــزاب وا
لـألحزاب الـذيـن لم يـحـصـلوا عـلـى أية
شـهــادة دراسـيـة  مـدنـيـة أو عـسـكـريـة

وبـعضهم أمي ال يقرا وال يكتب كما 
مــنح الــضــبــاط الــذين انــهــزمــوا  الى
إيــران تـــخــاذالً وجــبــنــاً خالل احلــرب
اإليـرانـيـة الـعـراقـيـة ثـمـانـيـنـات الـقرن
ــاضي وكـانـوا بــرتب صـغـيـرة مالزم ا
أول ونــــقـــيب رتب فــــريق وفـــريق أول

دون تــدرج عـســكـري مــهـني وأعــطـيت
لـهم مـنـاصب قيـاديـة علـيـا في اجليش
اجلــديــد كــمـا  االســتــعــانــة في هـذا
اجلــــيش بــــبــــعض ضــــبـــاط اجلــــيش
ـطـرودين من اخلـدمـة لـعـدم الـســابق ا
الــكـفـاءة أو لــقـضـايــا فـسـاد وقــضـايـا
أخــرى مــخــلــة بــالــشــرف الــعــســكــري
أحتـفظ عـلى ذكـرهـا فكـان هـذا اجليش
يـحـمل كـفـنه ب يـديه وفي أو اخـتـبار
حـقيـقي له سقط سـقوطا مـدوياً عـندما
انــهـزم أمـام مـئـات من الـدواعش الـتي
هاجمت نينوى وصالح الدين واالنبار
وتـــرك أســلـــحــته  وآلـــيــاته ومـــعــداته
وجتـهـيزاته الـكبـيـرة  للـدواعش وهذه
عدات كانت تكفي لتسليح األسلحة وا
ئات جـيش كامل وقـد قدرت أثـمانهـا 
ـــلــيـــارات من الــدوالرات  ,وعـــنــدمــا ا
عـزمـت حـكـومـة الـعـبـادي عـلى حتـريـر
مـحافظات العراق التي استولى عليها
تــنــظــيـم داعش اســتــعــانت بــعــدد من
ــهــنــيــ ضــبـــاط اجلــيش الــســابـق ا
واألكـفاء وأسـندت إلـيهم مـهمـة تدريب
وإعــداد قـيـادات وتــشـكـيالت ووحـدات
اجلـــيـش بـــعـــد ان أزاحت الـــقـــيـــادات
ـسـيـئـة فكـانت ـتـخـاذلـة ا الـفـاشـلـة وا
مــعــارك الـتــحـريــر الــتي عــكـست وجه
ــعــروف  ,وكــانت اجلـــيش الــعــراقي ا
األحـــزاب الــتي تـــســلــطـت عــلى رقــاب
الـعراقـي وعلى مـقالـيد األمور في

الــبالد قــد حــرمت مــنــتــسـبـي اجلـيش
الـذي  حله وأسموه اجليش السابق
مـن كل حـقــوقــهم وحــتى من رواتــبـهم
ومـخـصـصـاتـهم وحـجزوا عـلى دورهم
وأمالكـهم ومـنعـوهم من التـصرف بـها
ومـــنـــعــــوهم من الـــعـــمـل في اجلـــيش
اجلــــديـــد إال ألعــــداد ورتب مــــحـــدودة
ـاسـة لهـم كمـا اسـتـعـانوا حلـاجـتـهم ا
بــبــعض ضـبــاط اجلــيش الــسـابق من
ن أعـــلـــنــوا ذوي الـــرتب الـــعـــالــيـــة 
ن ـتسلطة أو  انـضمامهم لألحزاب ا
لـهم عالقـات قـربى وعالقات طـائـفة من

تـنفـذين حيث  بـعض الـسيـاسيـ ا
تـزكـيـتـهم لـلـعـمل كـقـادة  فـرق وآمـرين

وقـادة عـمـلـيـات ومـدراء لـلـصـنـوف في
اجلــيش اجلــديــد كــمــا مــنـعـت أحـزاب
الــســلــطــة أغــلب ضــبــاط ومــنــتــســبي
اجلـيش السابق من حقوقهم التقاعدية
رغم أنـهم أحـيـلـوا عـلى الـتـقـاعـد رغـما
عــنـهم  وبــقـرار حــكـومي مــسـيس عـام
2005 وصـرفـت ألعداد مـحـدودة مـنـهم
رواتب تــقــاعـديــة بـائــســة ال تـتــنـاسب
ورتـبـهم وخدمـتهم وكـان راتب الـعمـيد
والـلـواء في اجلـيـش السـابـق ال يـعادل
راتـب مالزم أول أو نــقـيب فـي اجلـيش
اجلــديـد  ,وبــعـد الـضــغـوط الـشــعـبـيـة
وضـغوط بعض الـسياسـي الوطـني
  إصـــدار قــانـــون جــديـــد لــلـــخــدمــة
والـتقـاعد الـعسـكري عام 2010 والذي
ادعـى قـادة أحـزاب الــسـلـطــة  أنـهم قـد
سـاووا في هـذا الـقانـون بـ منـتـسبي
اجلـيش الـسابق واحلـالي في احلـقوق
لـكن هـذا كان مـجـرد ادعاء حـيث بـقيت
الـفوارق كـبيـرة في الرواتب الـتقـاعدية
وفي مــكـافــئـة نـهــايـة اخلـدمــة الـتي لم
ــنــتــســبي اجلــيش الــســابق تــصــرف 
الـذين أحيـلوا علـى التقـاعد عام 2005
إال فـي عــام 2019 وصـــرفت لـــهم عــلى
الــــــراتب االســـــمـي لـــــعـــــام 2005 ولـم
تـصـرف عـلى الـراتب الـكـلي كـمـا ينص
قـانون اخلدمـة والتقـاعد العـسكري في
مــؤامــرة قـــذرة نــفــذهــا رئــيس هــيــئــة
دعو احمد الساعدي الـتقاعد السابق ا
بـدفع وتوجـيه من بـعض قادة األحزاب
ـــتــنــفـــذة بــحــيث ا
اســـــتــــلم ضــــبــــاط
ومـــــراتب اجلــــيش
الــــســـــابق ربع مــــا
اسـتلمه أقرانهم في
اجلــيش احلـالي من
مـــكــــافـــئـــة نـــهـــايـــة
اخلـدمـة فـي مـخـالـفة
صـــريــحـــة لــقـــانــون
الـتـقـاعـد والـى الـيوم
لـم تــصــرف لــضــبـاط
ومــــــــراتـب اجلــــــــيش
الــــــســــــابـق مــــــبــــــالغ
ــتــراكــمــة اإلجـــازات ا
ــــــطـــــــالــــــبــــــات رغـم ا
ــنــاشـدات الــعــديـدة وا
وهــي حـق آخــــــــــــر مـن
حــقــوقــهم الــتــقــاعــديـة
ــسـلـوبـة في حـ يـتم ا
ــنــتــسـبي تــســلــيــمـهــا 
اجلــــيش احلـــالـي عـــنـــد
إحــالـتـهـم عـلى الـتــقـاعـد
مـبـاشـرة واالنكى من ذلك
 تـــســلـــيم بـــعض أعــضـــاء األحــزاب
ـيلـيشـيات رواتب تـقاعـدية ـتنـفذة وا ا
ومـكافـئة نـهايـة اخلدمـة و من صندوق
تـقـاعد مـنـتـسبي اجلـيش الـسابق وهم
لـم يـخــدمـوا يــومـا واحــدا في اجلـيش
ولــيـس لــهم ضــمــانـــات تــقــاعــديــة في

صندوق التقاعد . 
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واسـتمرت أحزاب السـلطة وقادتها في
الــتــضــيــيـق عــلى مــنــتــســبي اجلــيش
الــســابق كــمـا يــســمـونــهم  ومــا زالـوا
يـضـيــقـون عـلـيـهم ويـنـعـتـونـهم بـأنـهم
جـــيش صـــدام واجلـــيـــوش ال تــســـمى

لـلتغيـرات السياسـية في عموم الوطن
ــنـــطــقـــة بــاإلضـــافــة الى الـــعــربـي وا
الــوضع الـدولي آنـذاك تــأثـيـراته عـلى
حتــــفـــيـــز عــــدد من ضـــبــــاط اجلـــيش
الـعـراقي لـلـسـعي إلـى إسـقـاط الـنـظام
ــــــلـــــكـي بـــــاالتـــــفــــــاق مع عــــــدد من ا
الــتــنــظـيــمــات احلــزبــيـة الــعــراقــيـة 
ـنـظـمـات أن تـوحد واسـتـطـاعت تـلك ا
جـهـودها في الـلجـنـة العـليـا لـلضـباط
األحــرار بـقــيـادة الـزعــيم عـبــد الـكـر
قـــاسم حـــيث تـــمــكـــنت في 14 تـــمــوز
ـــلــكي  1958مـن أســقـــاط الــنـــظــام ا
وأعـــلـن اجلـــمـــهــــوريـــة بـــالــــتـــعـــاون
والـتنـسيق مع جبـهة االحتـاد الوطني
وأنـهت الوجود البـريطاني في العراق
. تـــــــبع ذلـك عــــــدد مـن االنــــــقـالبــــــات
الــعـســكـريـة مــثل  مـحــاولـة االنـقالب
الـفــاشـلـة الـتي قـام بـهــا الـعـقـيـد عـبـد
ـــــوصل  الـــــوهـــــاب الــــشـــــواف في ا
وانـــقالب 8 شـــبـــاط 1963  وانـــقالب
عـبد السالم عارف   13تـشرين الثاني
1963. ثـم انــــقالب 17تـــــمــــوز 1968
ــنــحل الـــذي قــام  به حـــزب الــبــعـث ا
بـالتعاون مع مجمـوعة عسكرية اخرى
بــزعــامــة عــبـد الــرزاق الــنــايف مــديـر
االســتـخـبـارات الـعـســكـريـة وابـراهـيم
عــبــد الــرحــمن الــداود قــائــد الــقــوات
الـعراقـية في االردن  وسعـدون غيدان
آمــر لـواء احلــرس اجلـمــهـوري  حـيث
أطـيح بـحكم عـبـد الرحـمن عـارف. لكن
الـبعثي لم يكونـوا مرتاح للشراكة
مع مــجــمـوعــة الــنـايف الــعــسـكــريـة 
فـبادروا إلى تنفـيذ انقالب ثانٍ في 30
تـمـوز1968 واسـتـولـوا عـلى الـسـلـطة
الـكاملة في الـبالد وتمكنـوا من حتييد
ــؤثــر لــلــنـخــبــة الــعــســكــريـة الــدور ا
الـعـراقيـة في مـراكز الـسلـطـة والنـفوذ
وصـناعة القرار  ورغم ارتـداء النخبة
( ــدنــيـ الــســيــاســيــة (وجــلــهــا من ا
للمالبس والرتب والشارات العسكرية
 اال أن واقـع احلال وحـقـيـقـة االمر أن
ـــؤســســـة الــعـــســكـــريــة ونـــخــبـــهــا ا
الــعـسـكــريـة كـانت مــغـيـبــة عن مـراكـز
الـنفوذ وسلطة صنع القرار في الدولة
ولـغاية احتالل العراق من قبل القوات
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فـي ســـفـــره اجملـــيـــد ســــطـــر اجلـــيش
الـعراقي الـباسل العـديد من الـبطوالت
ـآثـر وكـان من أبـرز تـلـك الـبـطوالت وا
دوره فـي العام 1948 بـعـد االغتـصاب
الـصهيوني لفلسط واعالن ما سمي
بـ(اســرائــيل) حــيـث سـاهـم واشــتـرك
الـى جـانب جـيـوش عــربـيـة اخـرى في
احلـرب الــعـربـيـة االسـرائـيـلـيـة االولى
وكــان له دور مـشـهـود ومـؤثـر في تـلك
احلـــــــرب ! وفـي عــــــام 1967 شـــــــارك
اجلــيش الـعـراقي الـتــصـدي لـلـعـدوان
الـــصــــهـــيـــوني عــــلى االردن ومـــصـــر
وســـوريــا وبـــقي في االردن مـــرابــطــا"
حـتى جرى سحب قطـعاته بعد انقالب
1968. وفي عام 1973 انـدفع اجليش
الـعراقي الى سوريا لـلدفاع عن دمشق
ضـد الـقـوات الـصـهـيـونـيـة في احلرب

الـعربـية االسـرائيـليـة الرابـعة في وقت
كـانت طـائرات الـقوة اجلـوية الـعراقـية
أول مـن وجه ضــــربـــات جــــويــــة عـــلى
مـــطــــارات ومـــعـــســــكـــرات الـــعـــدو
الــصـهـيـوني انـطـالقـا" من اجلـبـهـة
ــصـريــة ! وفي عـام 1980 خــاض ا
اجلــيش الـعـراقي احلــرب الـعـراقـيـة
ـدة ثـماني االيـرانـيـة التي اسـتـمرت 
سـنـوات سـطـر بـهـا اجلـيش الـعـراقي
الحـم الـبـطـولـيــة لـتـنـتـهي في اروع ا
8/8/ 1988 بـــــانــــتـــــصــــار اجلـــــيش
الـــــعــــــراقي . اال أنـه بـــــدال" من اعـــــادة
اجلــيش الــعـراقي الى ثــكـنــاته واعـادة
تـنظيمه بعـد ثماني سنوات من احلرب
الـضروس قدم خاللها اجليش العراقي
الـــعــديــد مـن الــشــهـــداء زج به صــدام
حـسـ في أتـون مـغـامـرة جـديـدة غـيـر
مـحسـوبة العـواقب أال وهي حرب غزو
الـــكـــويـت عــام 1990 والــــتي انـــتـــهت
بـتـدخل  قـوات التـحـالف الدولـيـة التي
ة كبيرة احلـقت باجليش العراقـي هز
في معركة غير متكافئة تسببت بتدمير
جـزء كبير من اآللـة العسكريـة العراقية
الـــتي كـــانـت قـــد بـــلــغـت مـــســـتــوى ال
يـــســتـــهــان به مـن الــقـــوة في الــسالح
والـعـتـاد  االمـر الـذي أضـعف اجلـيش
الـعـراقي الـى درجـة كـبـيـرة خـصـوصا"
بـعـد أن حـرم طيـلـة فـترة 13 عـامـا" من
احلـصار والعـقوبات الـدولية من اعادة
تـــســلــيــحـه وجتــهــيــزه بـــاحلــديث من
ــعــدات  فــكــان أن ظــهـر االســلــحــة وا
عـــاجــزا: عـن مــواجـــهــة قـــوات الــغــزو
االمريكية والبريطانية في العام 2003
الـتي تمكنت من احتالل العراق وقامت

بحل اجليش العراقي .. 
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لـقد كـان للفـراغ االمني الـذي تركه قرار
حـل اجلـيش الــعـراقي من قــبل احلـاكم
ـــدني االمـــريــكـي تــداعـــيـــاته وآثــاره ا
الـــســلــبــيـــة عــلى مـــجــمل الـــســيــاســة
األمـريكـية واسـتراتيـجيـتها الـعسـكرية
في الـعراق . االمر الذي دفعـها لتشكيل
ـوجـبه جــيش عـراقي جــديـد تـتـالفى 
تــلك االثـار والـسـلــبـيـات الـتـي خـلـفـهـا
ـتسـرع بحل اجلـيش العراقي قـرارها ا
ــر ــدني بــر . حـــيث اصــدر احلــاكـم ا
ــرقم (22) لـــســلــطــة االئــتالف االمـــر ا
ـــــوقـــــتـــــة في  23 حـــــزيـــــران 2003 ا
New بـتشكيل الفـيلق العراقي اجلديد
(Iraqi Corps NIC) وقـد ابـدلـت هذه
الــتـــســمــيــة في مـــا بــعــد الى اجلــيش
New Iraqi Army) الـعـراقي اجلـديد
NIA) وفـي مطلع كانون الثاني 2004
تـــأســـست وزارة الـــدفـــاع الـــعـــراقـــيــة
اجلـديـدة عـلـى انـقـاض وزارة مـتـجذرة
فـي قـــدمـــهـــا ومـــتـــأصـــله في نـــفـــوس
الـــعــراقــيــ ومـــشــاعــرهـم ابــتــداء من
تـأسـيس الدولـة الـعراقـيـة احلديـثة في
ــو وتــطـور الــعــام 1921. ثـم تــوالى 
اجلــيـش الــعــراقي اجلــديــد وتــشــكــيل
ـزيد من الـوحدات والـتشـكيالت حتى ا
بـــلغ عــدد فــرق اجلـــيش اجلــديــد (14)
فـرقة من ضـمنهـا فرقة آلـية واحدة هي
الـفـرقـة الـتاسـعـة . وقـد خـاض اجليش
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اجـبرت ثـورة العـشرين اخلـالدة   ضد
االحـتالل الـبريـطاني  في  30 حـزيران
1920 ســلـطـات االحــتالل الـبــريـطـاني
عـلى  تشكـيل حكومـة عراقيـة  وطنية 
ــجـمـوعــة من الــضـبـاط مــسـتــعـيــنـة 
والــبــالغ عــددهم 62 ضــابــطــاً والــذين
كـانـوا يــسـمـون بـالـشـريـفـيـ [ نـسـبـة
لـلشريف علي بن احلـس ملك احلجاز
] الـذين خـدمـوا في اجلـيش الـعـثـماني
وكـان لهم دور بارز فـي الثورة الـعربية
الـكـبـرى ضـد الـعـثـمـانـيـ الـتي قـادها
الــشـريف عـلي بـن احلـسـ ! وكـان في
وجــمـيل مــقــدمــتـهـم نـوري الــســعــيــد 
وعـــــلي جـــــودت األيــــوبي ـــــدفــــعي  ا
محـمـد أم زكي  ويـاسـ الهـاشـمي 
وأمـ الـعـمـري  وجـعـفـر الـعـسـكري 
بـكـر صـدقي  ورشيـد عـالي الـكيالني 
وعــبــد احملــسن الـســعــدون  وتــوفـيق
الـسـويـدي وشـاكر الـوادي ومـصـطفى
الذين تـداولـوا عـلى السـلـطة الـعـمـري 
لـكي . فـكانـوا هم االباء طـيـلة احلـكم ا
ـؤسـس لـلدولـة العـراقيـة احلديـثة . ا
ـؤســسـ لــلـدولـة حــيث أولى االبــاء ا
الــعـراقـيـة االهــتـمـام الـبــالغ بـتـأسـيس
اجلــيش الــعـراقي الــذي سـبق ظــهـوره
االعالن عـن قيام الـدولة العراقـية حيث
تــشــكل اجلــيش في 6 كــانــون الــثــاني
1921 لــــيــــكــــون الــــذراع الــــضــــاربــــة
لـلـمـؤسسـة احلـكومـيـة الـعراقـيـة ورمز

قوتها وهيبتها  .
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ؤسـسة العـسكرية مـا أن  تبلـور بناء ا
الـعـراقـية الـفـتيـة حـتى وجـدت نفـسـها
مـعـنـيـة بشـكل مـبـاشـر بعـكس وتـنـفـيذ
ســيـاسـات احلـكــومـة الـعـراقــيـة جلـهـة
فـرض نـفـسـهـا و سـلـطـتـها فـي الداخل
الـعراقي خصـوصا" بعـد أن استخدمت
ـدنيـة) اجليش احلـكـومات الـعراقـية (ا
الــعــراقي في مــواجــهــة االضــطــرابـات
وحـركـات التـمـرد التي كـانت تـندلع في
مـختلف مـناطق العـراق من جنوبه الى
شـــمــالـه ومن شــرقـه الى غــربـه  لــذلك
وجـدت الـنــخـبـة الـعـسـكـريـة الـعـراقـيـة
نفسها في وقت مبكر في خضم احلياة
الــسـيـاسـيــة خالل الـسـنـوات ( 1936ــ
1941) بـعد ان اسـتخـدم اجليش ألول
مــــرة كـــــسالح ســــيــــاسـي في أحــــداث
االثــوريــ في ســمــيـل  بــقــيــادة بــكـر
ــراحل صـــدقي ســـنــة  1933 ثـم في ا
الالحقة كان للجيش العراقي باإلضافة
الـى قوات االحتالل البـريطاني دور في
 قـــمع ثــورات الـــعــشـــائــر فـي الــفــرات
األوسـط وثــورة األكـراد فـي كــردســتـان

واأليزيدية في سنجار. 
وقـامت الـنـخب الـعسـكـريـة في اجليش
الـعراقي بـعدد من احلركـات العسـكرية
بــــــاحـــــثـــــ عـن دورهم فـي احلـــــيـــــاة
الــسـيــاسـيــة الـعــراقـيــة  مـعــبـرين عن
ـشـاعر الـقويـة التي كـانت جتيش في ا
أعــمــاق الـــنــاس والــتي كــانت جتــيش
أيــــضـــاً في أعــــمـــاق اجلــــيش . وكـــان

الــعـراقي اجلــديـد حــرب ضـروس ضـد
االرهــاب مـنـذ تــأسـيــسه حـتى تــكـلـلت
بـالـنـصر احلـاسم والـقضـاء عـلى دولة
ــــــــــزعــــــــــومــــــــــة في داعـش ا
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ا اسـتنـادا" 
ــــؤســـســـة ســــبق فـــان ا
الـعـسكـريـة العـراقـية مـنذ

تــأســيــســهــا في
1921/1/6

وحـلـهـا الحـقا"
بــعــد االحـتالل
االمــــــــريـــــــــكي
لــــلــــعــــراق في
أيـــــــــــار 2003
وتــــــشـــــــكــــــيل
اجلــــــــــــــــــــيــش
الـــــــــــعـــــــــــراقـي
اجلـــــــديــــــد  في
تــشــرين الــثـاني
2003  لــــــعــــــبت

دورا" بـــارزا" في احلــيــاة الـــســيــاســيــة
نـطقي الـعـراقيـة  األمـر الذي من غـيـر ا
ؤسسة العـسكرية العراقية الـقول بان ا
ال تـلـعب اليـوم دورا" مؤثـرا" وبارزا" في
اجتـاهـات تطـور احلـياة الـسـياسـية في
الـعراق ! واذا كـان هذا االمـر  فيـه ما قد
يـخـالف الـدسـتـور الـعراقـي فانه  ال
ــؤســسـة يــعــد مـثــلــبــة عـلى ا
الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة
اجلــديــدة  بل عــلى
الــــــــــــــقـــــــــــــوى
الـــســـيـــاســـيـــة
الــــــفــــــاعــــــلــــــة
ــــــؤثــــــرة في وا
الــــــعــــــمـــــلــــــيـــــة
الــــســـيـــاســـيـــة
نـــفـــســـهــا من
خـــــــــــــــــــــالل
اســـــلـــــوب
وطــريـقـة
تعاطيها
مـع هــذه
ــؤسـسـة ا
تـــســــلـــيـــحــــا" وتـــدريـــبـــا"

واستخداما". 
واذا كــان مـعـظم ان لم يــكن كل جـيـوش
الـــعـــالـم لـــهـــا دور مـــؤثـــر في احلـــيـــاة
الـسـيـاسـيـة في بـلـدانـها  فـألن اجليش
هــو الـعـمـود الـفــقـري لـلـدولــة وكـيـانـهـا
الـسياسي وتعـافي وقوة ومتـانة الكيان
الـسياسي مـرتبط بشـكل مبـاشر بقوة
و وقــــدرات اجلــــيش ومــــؤســـســــته
الــعـــســكــريــة ومــســـتــوى تــدريــبه

وتسليحه. 
حتـيـة لـلـجـيش الـعـراقي
الــــبــــاسل في الــــذكـــرى
ـــــــــئـــــــــويـــــــــة االولى ا
لــتـأسـيـسه واجملـد كل
اجملـــــد لــــــشـــــهـــــدائه

االبـطال ....  
{ اللواء الركن
تقاعد ا
ركز { مستشار ا
االوربي لدراسات
مكافحة االرهاب
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بـرؤساء الدول مهما كانت سلطة وقوة
وطــغــيــان هــؤالء الــرؤســاء فــاجلــيش
األمــريـكي الـغــازي الـذي عـزى الـعـراق
ـــنــظـــمــات دون أيـــة مـــوافــقـــات من  ا
الــدولـيـة وفي حتـدي صــارخ لـلـقـانـون
الــدولـي ولــلــمــجــتــمع الــدولي وإلرادة
حـتى الشعب األمريكي كان يطلق عليه
اجلـيش األمـريـكي ولـيس جـيش بوش
وهـو جيش غازي ومعتدي قام بجرائم
حــرب لم يــشـهــد لــهـا الــتــاريخ مــثـيال
واألمـــر نــــفـــسه يـــقـــال عــــلى اجلـــيش
ـشـارك األكـبـر االنــكـلـيـزي الـذي كــان ا
والـظهـير الـقوي لـلجيـش األمريكي في
ــة الـغــزو لم يــقــولـوا انـه جـيش جــر
تـونـي بـلـيـر واحلـال نـفـسه يـقـال عـلى
ـصري وغـيرهم اجلـيش الـسعـودي وا
مـن جــيــوش الــدول الـــتي شــاركت في
الــــغـــــزو والــــعــــدوان عـــــلى الــــعــــراق
فـــاجلــيــوش تــأتـــمــر بــإمـــرة الــنــظــام
الـسـيـاسي للـبـلد وتـنـفـذ أوامره مـهـما
كـان هذا النظام فهل يقال على اجليش
الذي قتل األبرياء في واقعة الزركة في
الــنـجـف وقـتل مــعـتــصــمي احلـويــجـة
والــرمــادي وغـيــرهـا مـن مـدن الــعـراق
والـذي انـهزم أمـام مئـات من الدواعش
ــالــكي هـذه فـي نـيــنــوى بـأنه جــيش ا
مــعــايــيــر الــسـيــاســيــ الــطــائــفــيـ
احلـاقـدين وذوي الـنـزعات االنـتـقـامـية

والثارات .  
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ومـع كل الــذي حـصـل ورغم مــحـاوالت
الـــســـاســة الـــفـــاشــلـــ والـــفـــاســدين
والــطــائـفــيـ لــلــتـفــريق بــ اجلـيش
الـــعــراقي احلــالي واجلـــيش الــســابق
فــإنــهم ســيــفــشــلــون بل وفــشــلــوا في
مــســاعــيــهم الــطــائـفــيــة االنــتــقــامــيـة
وســيــبــقى لــلــعــراق جــيش واحــد هـو
امــتــداد جلــيــشـنــا الــعــريق وأمــجـاده
اخلـالـدة وسيـاقـات الرصـيـنة وضـبطه
الـعالي والـدليل عـلى ذلك ان كل القادة
الـذين شاركوا في معارك التحرير ضد
داعـش هم من ضبـاط اجلـيش الـسابق
واسـألوا رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب
ـشـتـركـة الـســابق وقـائـد الـعـمــلـيـات ا
الفريق األول الركن طالب شغاتي وهو
تـمـيزين احـد ضـبـاط الدفـاع اجلـوي ا
فـي اجلــيش الــســابق وكــذلك الــفــريق
الــركن عـبـد الـغــني االسـدي وهـو احـد
قــــادة الـــفــــرق في اجلــــيش الــــســـابق
والـــفــريق األول الــركـن عــبــد الــوهــاب
الـــســاعـــدي وكل قــادة وآمـــري جــهــاز
مـــكــــافـــحـــة اإلرهـــاب هـم من ضـــبـــاط
اجلـــيش الــســابـق وكل رؤســاء أركــان
اجلــــيش ومـــعـــاونــــو رئـــيس األركـــان
وقـادة الـعـمـلـيـات وقـادة الـفـرق وقـادة
األســلـحـة (الـقــوة اجلـويـة والــبـحـريـة
وطـــــيــــران اجلـــــيش ) الـــــســــابـــــقــــ
والـالحـقـ وكل آمـري األلـويـة وآمـري
الــوحــدات  كـلــهم من ضــبــاط اجلـيش
الـــــســـــابق وكـل مــــدراء الـــــصـــــنــــوف
واخلــــــدمـــــــات ومــــــدراء مــــــديــــــريــــــة
االســتـــخــبــارات الــعــســكــريــة وآمــري
ـدارس وعـمـداء الـكـليـات الـعـسـكـرية ا
وكـلـية األركـان وكلـيـة احلرب كـلهم من
ضــبــاط جــيــشــنـا الــبــاسل وكل وزراء
الـدفـاع وآخـرهم  الوزيـر احلـالي كـلهم
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بغداد
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 اجليش سور للوطن
يحميه أيام احملن

أرواحنا أموالنا تفدى له بال ثمن
اجليش سور للوطن

هذا النـشيد اخلاص بـاجليش العراقي الـذي توارثته عدة اجيـال من تأسيس اجليش
في 6/كـانون ثان/ 1921 عـلى الـرغم من ان اول احتـفالـية رسـميـة للـجيش حـصلت
بعد ربـع قرن من تاريخ التأسـيس حيث حصل االحتـفال بيوم اجليش في 6/ كانون
ثان/ 1964 وألجل تسـليط الضوء عـلى السنة االولى من تـأسيس اجليش في بغداد

نقول:
بـعـد دخـول االنگـلـيـز في 1917/3/11 الـى بغـداد تـرك اجلـنـوداالتـراك بـغـداد وبقت
بغداد بال جنـود من العراقيـ وكان اجلنود االنگـليز يتـولون اجلانب العسـكري فيها
وفـكـر اخملـلـصـون في  بغـداد وخـاصـة اثـنـان من الـضبـاط الـلـذان خـدمـا في اجليش
العثمـاني هما جعفـر العسكـري ونوري السعيـد اللذان اكمال الدراسه الـعسكرية في
االستانـة وخدما في وحـدات اجليش الـعثمـاني وبعد تـشكيل اول وزارة عـراقية وهي
حـكـومة الـسيـد عـبد الـرحـمن النـقيب  في 1920/10/25  تعـي جـعـفر الـعسـكري
وزيـراً للـدفاع الذي عـمل جاهـداً لتأسـيس اجليش اذ اثـناء حـضوره موءتـمر الـقاهرة
ـلك فيـصل (قـبل ان يصـبح ملـكاً كـان تأكـيده عـلى تـأسيس جـيش وفعالً أبـرق الى ا
علـى العـراق) ان بـريطـانـيا وافـقت عـلى تـأسيس اجلـيش الـعـراقي وكان نـوري بـاشا
السعـيد قد تولى اجلانب العملي للتأسيس لذلك كان نوري باشا ثاني وزير دفاع في
لـكي خـاصـة بـعد الـعـسـكري  وقـد اعـتـمـد في ضبـاط اجلـيش اجلـديـد على الـعـهـد ا
الـضـباط الـعـراقـيـ الذين كـانـوا يـنـتسـبـون الى اجلـيش الـعثـمـاني واجلـيش الـعربي
احلجازي الذي ثـار ضد بريطـانيا والضـباط العراقـي الذين  تعيـينهم في اجليش
لك فـيصل ملكاً عـلى سوريا لعدة اشـهر قبل دخول اجليش السوري عـندما أصبح ا
الـفـرنـسي لـهـا وكنـت نواة قـيـادة اجلـيش اجلـديـد او وزارة الدفـاع قـد سـكـنت قـصر
ـوجوده في مـحـلة الـسـنك والتي ال الثـري الـبغـدادي عـبد الـقـادر باشـا اخلـضيـري ا
زالت قائـمـة الى الـيوم بـأطاللـتهـا عـلى نهـر دجـله ثم انتـقـلت وزارة الدفـاع الى مـبنى
شيريـة انتقلت وزارة ـلك وسكنـاه دار ا شيريه اجملـاور لقشـلة بغداد وبـعد تتويج ا ا
عـظم احلالي الـقريبـة من محـلة الـكرنـتيـنة او ما الـدفاع الى دائـرة الرديف في بـاب ا
ـوجوده مـقابل مـدينة يسـمى الثـكنه الـشمـاليه وبعـد ترمـيم القـلعـة اي وزارة الدفاع ا
عـظم انـتـقـلت وزارة الدفـاع الى الـقـلـعة حـيث سـكـنتـهـا طـبلـة الـعـهد الـطب في بـاب ا

لكي واجلمهوري وحتى سنة 2003.  ا
وبعد أكثـر من شهر على السـادس من كانون الثاني عـ العقيد نوري بـاشا السعيد
اثل منـصب رئيس اركان اجلـيش وكان الشخص نصب وكـيل القائـد العام وهـو 
الـثــاني بـعــد الـوزيـر جــعـفــر الـعـســكـري و تــشـكـيـل أربـعـة دوائــر في الـوزارة هي
ـيرة واحلسابات والطبابـة وصدر مزسوم احليش العراقي وهو احلركات واالدارة وا
النظام الـقانوني للجيش في وقتها الذي ينظم اخلـدمة العسكرية واجلرائم والعقوبات
واصـول احملاكـمـات لـلـعسـكـريـ كـالعـقـوبـات الـتي تفـرض عـلى الـعـسكـريـ ومـنـها
ـقرعة حيث كـانت اخلدمة تطوعـية اختيـارية وال توجد خدمـة الزامية حتى الضرب با
سنة 1935 وكانت اخلـدمة على نوع راجلة اي مشـاة وراكبة اي على اخليول لذلك
ديـريـة التـجـنيـد الـعامـة و تـعيـ ضـباطـها تـشـكلت 19 جلـنـة تطـوع وافـتتح مـقـراً 
وكتـبتها منذ االول من حزيران 1921 وكانت حـصيلة التـطوع على احليش في شهر
حـزيران هذا 334 جنـدياً جاءوا من تـسع جلان وكانت أوفـرهم حظاً جلـنة كربالء ثم
وصل فالنـــــجف فبغــــداد ثم الهــــندية فبعقوبة البصره تـليها اخلالص ثم احللة فا
و تـشكـيل الفـوج االول فوج مـوسى الكـــــاظم في ثكـــــنة اخلـــــيالـة وكان تـشكـيلة

في 1921/7/28وانـتقل الـفوج الـى خان الـكابـولي في الكـاظمـية وفي هـذا الشـهر 
تـشكيل الـسربـة النقـليـة االولى وفي الشـهر الذي يـلي اي شهـر آب  تشكـيل كتـيبة
اخليـاله االولى الـتي سمـيت فـيمـا بـعد كـتـيبـة الهـاشـمي وفي شهـر تـشرين االول من

سنة 1921  تشكيل البطرية االولى. 
و تشكيل دائـرة االنضبـاط العسكـري واتخذت من بنـاية السـراي مقراً لهـا وبعدها
وصل وبـأنتهاء انـتقلت الى مـنطقة اخملـبز العـسكري وبعـدها تأسست قـيادة منـطقة ا
ســنـة الــتـأســيس االولى ســنـة 1921 أصـبح عــدد احلـيش 111 ضــابط و2505 من
ضـباط الـصف واجلنـود ولقد واجـهت وزارة الدفـاع في بدايـة تشـكيـلهـا عدة قـضايا
منـهـا اعـادة الـضبـاط الـذين مـا زالـوا في اخلـارج وتثـبـيت رتب الـضـبـاط على اسس
ـصـطــلـحـات الـعــثـمـانـيه مـقــبـوله واعـتـمــاد مـصـطـلــحـات عـسـكــريه عـربـيه بــدالً من ا
والـتشكـيالت االدارية لـلجـيش كمـصطلـح اليوزبـاشي الذي اصـبح نقـيب والبـگباشي
اي مـقـدم وحـربيـة نـاظـري أي وزارة الدفـاع والـچـاووش اي عـريف (وسالح سز)اي
غيـر مـسلح (ومـتـرالـيوز )اي رشـاشه (ودانـة) اي قنـبـلة مـدفع (وپـيـادة) يعـني مـشاة
وبسطـال اي حذاء وسفر يعني حرب وغيرها ومن الـضباط الذي التحقوا في بدايات
تــشـكـيل اجلــيش سـنـة 1921 وبــرتب مـخـتـلـفـة عـبــد الـرزاق حـلـمي وحـسن حتـسـ
مصطـفى العسكري ويوسف حنظل ورووءف سعيد ومحمد سعيد الفالحي وابراهيم
ن كـان برتبـة مقدم علي بـن رضا بن مصطـفى العسـكري وقد كانت ادارة حلمي و
وزارة الدفاع بـاالضافة الى جعفر العسكري ونوري باشا والضباط االخرون ومعهم
يجـر أيدي ومن ضباط الذين عملوا في وزارة الدفاع االنگلـيزي الكولونيل جويس وا
قدم عبـد احلميد ابراهيـم الشاجلي والعقيـد عبد احلميد احـمد والعقيد سنة 1921ا
ـعلوف والعـقيد رووءف مصـطفى اجليبـة چي والرئيس أم زكي الطبـيب أم فهد ا
ـقدم عبد اللطيف قدم شـاكر عبد الوهاب وا سليمـان والرئيس سعيد حـقي محمد وا
نوري والرئـيس (الرائد) محي الدين حاج سليم والرئيس بكر شوقي والنقيب يوسف
لك فيـصل االول في شهر جنم العزاوي  والـنقيب خـليل ابراهـيم نامق وبـعد تتـويج ا
آب 1921 كـان هو الـقائد الـعام ولديه مـرافقون عـسكريـون وللوزيـر كذلك ومسـتشار

بريـطاني ورئيس اركان جـيش ومرافقـة وضابط ركن حركات
ـيـرة ــيـرة ومــعـاونــيه االدارة ومـشــاور ا ومــديـر االدارة وا
ـقـر الـعـام ومـعـاونه وثالثـة مـشــاورين واصـبـحت دوائـر ا
شاور القانـوني) والعينة لالمور الطـبية ونائب االحكـام (ا
واحملـاسبـة والبـيطـرة واالنضـباط الـعسـكري ومـشاوران-

ذكورة. بريطانيان في الدوائر ا
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ّـا كان االنـسان يـضـعف عن كبح جـماحه فـي كثـير من األحـيان فـيـنزلق الى مـهاوي
مـنوعات ثم يـؤوب الى رشده وينـدم على ما العصـيان ويرتـطم ببعـض احملذورات وا

جنى واقترف .
وقد فتح الله له باب التوبة وقال:

( (انّ الله يحب التواب
البقرة /222

ؤمن االمام عليّ بن ابي طالب (عليه السالم) قوله : وورد عن أمير ا
محاة . ن يقنط ومعه ا ( العجبُ 

فقيل له :
محاة ? وما ا

قال :
االستغفار)

راجع أمالي الطوسي ص  88
ستغفرين  فطوبى للتائب وا
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أمـا االساءات والتـجاوزات عـلى عباد الـله فال يكـفي فيـها مجـرد النـدم على ارتكـابها

بل البد من االعتذار وفي اخلبر :
(ما مُسِيء مَنْ اعتذر)

وهذا باب آخر من أبواب إطفاء نار الفتنة والقطيعة والتباغض ب الناس .
-3-

ـلك شـجــاعـة االعـتـذار بل ال يُـقـر ن يـسـيء الى االخـرين ال  الحـظ انّ الـكـثـيـر  وا
باالساءة اصالً 

ـسـلك مـسـلك خـطـيـر لـلـغـايـة يـقـود الى تـمـزيق الـنـسـيج االجـتـمـاعي ويـفـسد وهـذا ا
االخالق .

-4-
لـقد غابـت في (العراق اجلـديد) لـغةُ االعتـذار من قبل الـسلطـوي ولم يُـبال معـظمهم

بآهات الشعب وجراحه البليغة وكان هذا احد اسباب انعدام الثقة بهم.
-5-

نشورة في والذي دعاني الى كتابة هذه السطور أنَّ احدهم كتب معلقاً على مقالتنا ا
صـفحـتنـا على   face book والـتي كانت عـن احلسـد واحلسّـاد يتَـهمُـنا فـيهـا بأنـنا
ـر)  ال يـقـوى عـلى مـثـلـهـا االّ (قـارون) وقـد كتـبـنـا له في أقـمنـا ولـيـمـةً كـبـرى (لـبـر
ـر) عن الـعراق اجلواب نـخـبـره بأنـنـا لم نعـد الى الـوطن احلـبيب االّ بـعـد رحـيل (بر

فكيف نقيم له وليمة ?
فما كان منه اال أنْ بادر الى مسح ما كتب من الصفحة ولكنْ من دون اعتذار..!!

ان مـسح مـا كـتب من الـصـفـحـة ال يـغـني عن االعـتـذار الذي
البُدَّ منه بعد تلك االساءة الصريحة .

-6-
ـلـك ضـمــيــراً نـقــيــا صـافــيــا يــأبى ان يـكــتب في ان من 

سيئ  ا
وهنا تكمن العظة .
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ان اال والشـعـوب ال زالت وسـتبـقى  تـعتـز وتـفـتخـر بـتـاريخ جيـوشـها بـشـتى الـوسائل
ـيـات الـعـسـكـريـة ـعـاهـد واالكـاد واالسـالـيب فـبـاإلضـافـة الى تـدريس هـذا الـتـاريخ في ا
ـتـقـدمـة حـضـاريـا" تـفتـخـر بـتـاريخ دنـيـة فـان مـعـظم ان لـم يـكن كل الـشـعـوب واال ا وا
وحدات وتشكيالت جـيوشها من خالل تخـليد أسماء هـذه التشكيالت واالبـقاء عليها رغم

التطور والتقدم التكنولوجي .
وبـعـد مرور مـائـة عام عـلى تـأسيس اجلـيش الـعـراقي  البـاسل البـد أن نعـيـد الى االذهان
ظـهور الدولـة العراقـية احلديـثة قد تزامـن مع تأسيس اجلـيش العراقي عام 1921 ولذلك
و وتطور مؤسـسات الدولة العراقية الـفتية فاعتبر هو بقي هذا اجليش ينمـو ويتطور مع 
ـختـلف مـراحل تـطورهـا حـتى أصبح مـؤسـسة كـبـيرة الـعمـود الـفـقري لـلـدولة الـعـراقيـة 
واسعة وشـاملة خملـتلف الصـنوف واخلدمـات واالختصـاصات العـلميـة والفنـية والقـانونية
والـطبـيـة وخـبرة تـدريـبـية و قـتـالـية كـبـيـرة  جمـعت و وحـدت  حتت لـوائـها كل الـعـراقـي
خـتـلف قـوميـاتـهم ومـذاهبـهم من الـشـمال إلـى اجلنـوب ومن الـشرق إلـى الغـرب فـكانت
ختلف مكوناتهم بحق رمزا لوحدة الـدولة العراقية ووحدة شعـبها حيث قاتل العراقيـون 
ـذهبـيـة  في صفـوف اجليـش العـراقي دفاعـا" عن الـعراق ومن أجل الـعرقـيـة والديـنـية وا
تعلقة بتشكل أمنه وعزته واستقـراره  . والشك في أن التعرف على اإلشكاليات النظرية ا
ـؤسـسـة الـعـسكـريـة في مـجـتـمـعـنا ودور اجلـيش الـعـراقي يـعد مـدخالً الزمـاً لـفـهم دور ا
العراقي  حيث أصـبح اجليش مكوناً اساسـيا" في بناء السلـطة وفى بناء اجملتمع في آن

واحد. 

من ضــبـاط جـيـشــنـا الـبـاسل وال أقـول
الــســابـق  واحلــال نــفــسه يــقــال عــلى
ـهـنـي والـفـنـي ـراتب خـصـوصا ا ا
فـي الــقـوة اجلــويــة وطــيــران اجلــيش
ــدفــعــيــة والــهــنــدســة وفي صــنــوف ا
والـدفـاع اجلـوي والـدروع  والـصـبـابة
والـتمـوين والنقل وغـيرهـا من صنوف
اجليش هم من مراتب اجليش السابق
فـتحية إكـبار وإجالل جليشـنا  الغيور
ــــاسي األغــــر ــــقـــــدام في عــــيـــــده  ا ا
والــرحـمــة واخلـلــود لـكل شــهـداء هـذا
اجلــيش الـذين رووا بـدمــائـهم الـزكـيـة
أرض الـــعـــراق وأراضي دول عـــربـــيــة
أخــــرى دفـــاعـــاً عـن األرض والـــشـــرف
بـاد ولـكل شـهداء الـعراق والـقـيم وا
خــصـوصـاً شـهـداء انـتــفـاضـة تـشـرين
ناسبة العزيزة على اإلبـطال في هذه ا
قـلوب كل العراقـي لكنـها ليست كذلك
تخاذل والعمالء بـالنسبة للخونة وا
نـاسبـة أوجه دعوتي الى  ,وفـي هذه ا
ـسـلـحـة والى الـقــائـد الـعـام لـلـقـوات ا
ـنع ووزيــر الـدفـاع بــإصـدار األوامـر 
الــتــداول بــتــســمــيــة ضــبـاط ومــراتب
اجلـيش الذين خدموا بـلدهم وجيشهم
خـــدمـــة وطــنـــيـــة  صــادقـــة وضـــحــوا
بــالــغـالـي والـنــفــيس من اجل وطــنـهم
نتـسبي اجليش وشـعبـهم وجيشـهم 
الـــــســـــابـق وإعـــــادة كـل حـــــقـــــوقـــــهم
ــوجـودين ومــسـاواتــهم مع أقــرانـهم ا
حــالــيــا في اخلـدمــة  فــجــيـشــنــا مــنـذ
تـأسـيـسه والى أيـامنـا هـذه هـو جيش
ـوحـد الـذي ضم ب الـعـراق الـواحد ا
وحـــداتـه وتــشـــكـــيـالته وصـــنـــوفه كل
قــومـــيــات واديــان ومــذاهب وطــوائف
الـــشـــعـب الـــعـــراقي فـــفي احلـــظـــيـــرة
كـونة من عشـرة جنود جتد الـواحدة ا
وصل مع ابن العمـارة والبصرة ابـن ا
والـــرمــادي وديــالى واربـــيل وكــركــوك
والــنــاصــريــة والــنــجف وكــربـالء ومـا
مــــوجــــود في احلــــظــــيــــرة جتــــده في
الفصيل والفوج واللواء وجتد من ب
ضـباط ومراتب الـفوج الواحـد واللواء
الــواحـد الـعـربـي والـكـردي وااليـزيـدي
ــســيـــحي والــصــابــئي والــشـــبــكي وا
يــأكـلــون من إنـاء واحــد ويـنــامـون في
قــاعــة واحــدة ويــتــدربــون فـي ســاحـة
واحــدة  فـجــيـشـنــا جـيش واحــد أيـهـا
الــســـاســة الــذين فــرقـــتم الــشــعب الى
مـكـونـات هذا عـربي وهـذا كـردي وهذا
شــيـعي وهــذا سـنـي وتـريـدون تــفـريق
جـــيــشــنــا الـــبــاسل الى جـــيش حــالي
وجـــيش ســـابق  تـــنـــفــيـــذا ألجـــنــدات
خــارجـيـة وحتـقــيـقـا ألهـداف طــائـفـيـة
وحزبية ضيفة ال تخدم العراق وشعبه
ــا تــخــدم  أعــداء الــعــراق و بــعض إ
الدول اإلقليمية وحتى العربية لألسف
الـتي ال تريد للعرق خيرا وتريد تفريق
شـعـبه ونـهب أموالـه وثرواته وتـدمـير
ـسـلــــــــحـة وإبــقـائه ضـعـيـفـًا قــواته ا
مـــفـــكـــكــاً تـــنـــهش به كـل دول اجلــوار
وغـيـرهـا وأخـيراً نـقـول ألعـداء الـعراق
ولـلخونة والعـمالء ان جيــــــشنا الذي
وضــعت أول لـبـنـات بـنـائه عـام 1921
هـــــو جـــــيـش واحــــد لـــــعــــراق واحــــد
وســيــبــقى كــــــــذلك مـهــمــا تــآمـــــــرت

وفعلتم  .   
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فوض دير ا دعى عليه (ا الى ا
لشركة برج دبي للنقل العام ) اضافة

لوظيفته.

w{UI «

sÝ— ‚œU  ÕUH

ــدعي (مــديـر عــام الـشــركـة الــعـامـة اقـام ا
ـواد الغـذائيـة) اضـافة لـوظيـفته لـتجـارة ا
ـرقمـة (اعاله) لـدى هذه احملـكـمة الـدعـوة ا
يطالبك فـيها جتديد القوة الـتنفيذية لقرار
ــؤرخ ـــرقــــم ١٩٦٢/ ب/ ٢٠٠٨ ا احلـــكم ا
٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٨ وجملـهولـية محـل اقامتك
حــسب شــرح الـقــائـم بـالــتــبــلــيغ وتــأيــيـد
اجمللس البلدي انـتقالك الى جهـة مجهولة
قـرر تبليغك بصحيفتـ يوميت محليت
ـرافـعة (١٣ / ١/ ٢٠٢١) الـسـاعة وعـد ا
الـتاسعـة صباحـا وفي حالة عـدم حضورك
رافعة او من ينوب عـنك قانونا ستـجري ا

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون. 

ـعمل في هور رجب وبطول ١. يـسر ديوان محافـظة بغداد االعالن عن مـشروع (تبليط طـريق شارع االذاعة وشارع ا
ع في هور ع في هور رجب وبطول ٤ كم وتبليط طريق قرية العراكات/ ا ٣٫٥ كم وتبليط قرية محمود فرحان ا
ؤهل وازنة االسـتثماريـة لسنة ٢٠١٩ فـعلى كافة  مـقدمي العطـاءات ا رجب وبطـول ٤ كم) باجلدول ادنـاه ضمن  ا

شروع أدناه وحسب الوثائق القياسية (وثيقة اشغال صغيرة) . وذوي اخلبرة تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا
شـروع وجـداول الـكـمـيات ـؤهـلـ والـراغـبـ في احلصـول عـلى الـوثـائق اخلـاصـة بـا ٢. عـلى مـقـدمي الـعـطاءات ا
مراجـعة مـحافـظة بـغداد الـطابق الـثامن / قـسم العـقود خالل أوقـات الدوام الـرسمي من الـساعـة ٨ صبـاحا ولـغاية

الساعة ٢ ظهرا  .
٣. تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري .

                                      ظرف العرض الفني .
طـلوبة  (شـهادة تأسـيس عقـد تأسيس  مـحضر                                        ظـرف يتضـمن متـطلبـات التأهـيل ا
ـارسة مـهنـة هوية تـصنـيف بدرجـة (ثامنـة) انشـائيـة نافذة صـادرة من وزارة التـخطـيط  تقد اجتـماع  اجازة 
ـفوض تـقـد مـا يؤيـد حـجب البـطـاقة ديـر ا ـسـتـفيـدة تـقد مـسـتمـسـكـات ا ـاثـله مـصدقـة من اجلـهة ا اعـمال 
انعة صـادر من الهيئـة العامة لـلضرائب نافـذ ومعنونـة الى محافظه بـغداد نسخـة اصلية الـتموينـية كتاب عـدم 
ـتقدمة وصل الـشراء النـسخة االصلـية يتم الـتوقيع واخلـتم على كافـة صفحـات جداول الكمـيات من قبل الـشركة ا
ـكتبـها مع ارقام تـقد جدول تـقدم عمـل تكون مـدة نفاذيـة العطـاء ٩٠ يوما تـقوم الشـركة بتـثبـيت عنوان مـتكامل 
ـوقع االلكـتروني اخلـاص بـها يـجب ان تكـون االرقـام مدونـة رقمـا وكـتابـة وان تكـون الـكتـابة واضـحة الهـواتف وا
ـناقـصة وخالـية من احلك والـشطب ومـقتـرن بـتوقـيع مقـدم العـطاء عـلى الشـركـات االجنـبيـة الراغـبة بـاالشتـراك با
تقد شهـادة تاسيس وكافة مـستمسـكاتها متـرجمة مصدقـة من السفارة الـعراقية في بلـد التاسيس تلـتزم الشركة

بتقد االسعار النهائية غير القابلة للتفاوض تقد جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد) .
ناقـصة بـعد تـقد طلـب حتريري الى الـعنـوان التـالي (محـافظة هـتمـ شراء وثائـق ا ٤. بـإمكـان مقدمي الـعطـاء ا
بغداد/ قسم العقود) وبعد دفع قيـمة البيع للوثائق لقاء مبـلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عراقي)

غير قابلة للرد .
٥. يـتم تـسلـيم العـطـاءات / الى العـنـوان التـالي مـحافـظة بـغـداد / االستـعالمـات االلكـترونـيـة /الطـابق األول واخر
ـدينـة بغـداد يوم الثـالثاء ٢٦ / ١ / ٢٠٢١  سوف مـوعد لـتسـليم الـعطـاءات السـاعة ١٢ ظـهرا  من الـتوقـيت احمللي 
ثـليهم الـراغب ـوعد وسـيتم فتح الـعطـاءات بحضـور مقـدمي العطـاءات او  تـأخرة عن هذا ا تـرفض العطـاءات ا

باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم الثالثاء ٢٦ / ١ / ٢٠٢١ او اليوم الذي يليه .
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٦. يجب ان تتـضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل (خـطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) من احد مصارف
ركزي وبأسم اي من الشركاء . عتمده لدى البنك ا بغداد ا

ـشـار الـيـهـا في الـقـوانـ واالنـظـمـة ـتـعـاقــدة  كـافـة الـرسـوم والـضـرائب ا ٧. يـسـتـقـطع من مـسـتـحـقـات الـشـركـة ا
والتعليمات العراقية .

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨. اذا صادف موعد غلق ا
ـشترك دون ـطلـوبة و استـيفاءهـا من قبـله فيتم قـبول الـعطاء ا عـايير ا ٩. في حـال تقد احـد الشركـاء الي من ا
النظر الى الشريك االخـر اال اذا نص في الوثيقة نسب وشروط معـينة ينبغي توفرها في الـشريك عند ذلك يعتمد ما

 تثبيته في الوثيقة.
١٠. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة .

ماثلة). ١١. يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية اإلعمال ا
ـطـالبـة بـأي تـعويـضـات عن  اضـرار االنـدثار او احلـراسـات الـتي قد ـنـاقـصـة بعـدم ا ١٢. يـتـعهـد من تـرسـو عـليه ا
تعاقد دة ا سـتحقات واالستمـرار بالعمل واجنازه ضـمن ا شروع وبعـدم التوقف نتيـجة عدم صرف ا حتصل في ا

الية التي تطلبها الشركة. ستحقات ا بغض النظر عن ا
(admin@baghdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني ١٣. للمعلومات تتم ا

١٤. كل ما يخالف ما ورد أعاله ال يعتد به .
ناقصة أجور النشر واالعالن. ١٥. يتحمل من ترسو عليه ا
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حـكــومــيــة تــشــبه لــعـبــة الــكــلــمـات
ــتــقــاطــعــة أو الــلــعــبــة بــ الــقط ا
والـــفــأر. خـــداع مــضـــلّل مـــكــشــوف
النوايـا واألهداف! الـغريب إن حجم
موازنة الـعراق لعام  2021أكثر من
ترلـيـون ديـنار عـراقي أي أكـثر 150
من  100مليـار دوالر وهي ميـزانية
تصلح لـدول مرفهـة وليس إلى دولة
غارقة بـالديون. كأنـها تريـد معاجلة
الرفاهية اجملتمـعية وليس الرفاهية
االقتصادية كمـا حدث في نيوزيلندا

عيشة. باستخدام إطار معايير ا
ــيـزانـيـة ورؤيـة  هـنــاك تـخـبط في ا
عميـاء لواقع أسود رغم إن اإلصالح
كـان حتت مـسـمى الـكـتـاب األبـيض!
فقد  خفض فاتورة األجور من 25
ـــــائــــة مـن الـــــنــــاجت احملـــــلي  في ا
ـائــة. وهـذا اإلجـمــالي إلى  12في ا
يعني فقرا مـضاعفا للـفقراء وفحشا
للصوص. واحلل األنـسب هو تقليل
اإلنـفاق واعـتـماد صـيغ تـقشـفـية في
ــــالـــيــــة وحتــــديـــد ــــوارد ا إدارة ا
وازنـة بحـدود مـعقـولة. فـليس من ا
ـوازنــة أسـيـرة ـعــقـول أن تــبـقى ا ا
الـــسالح وأثـــمــــانـــهـــا الـــبـــاهـــظـــة
وتخصص  2.4ترليون دينار عراقي
لـــلــحــشــد الــشـــعــبي وهــو جــزء من
مـنظـومـة الـعسـكـر كـما يـقـولون أي
ا تـزيـد حـصة  6وزارات احتـادية
مـجـتــمـعـة. ويـتم تــخـصـيص مـبـالغ
ـــا يـــتـــعـــلق كـــبـــيـــرة لـــلــــوزارات 

بخدماتها ونثرياتها وسياراتها.
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هـنـاك رأي مـالي يـرى بـأن تـخفـيض
الـعمـلـة في زمن الـركود االقـتـصادي
ـا ينـفع. وكـان البد قد يـضـر أكثـر 
مـن الــتـــدرج فـي الـــقــرارات بـــشـــكل
واطن. منطـقي يتـوافق مع ظروف ا
وازنـة صـدمة كـبـيرة له فقـد كـانت ا
ولألســــــــواق. وأســـــــسـت فـــــــوضى
سياسية واقتصادية ومالية فأزمت
تأزمة أصال. كانت هناك األوضاع ا
حلوال أكثر واقعـية تبعد أثر الزالزل
واطن وهي: تقدير سعر الي عن ا ا
الــنــفط بــشــكل صــحـيـح وفق ســعـر
ية إيجاد مصادر دخل السوق العا
نافذ احلـدودية واجلمركة بديلة كـا
تـــفــــعــــيل اجلــــبـــابــــة والــــضـــرائب
ــبـــاشـــر من مــزاد واالســـتـــقــطـــاع ا
العملة وتخفـيض ميزانية التسلح

باسم العراق. وهـا هو اليوم يـستذكر
ـتــراكـمــة مع من اخـتــطـفـوا مــأسـيه ا
عــراقــيـتــهم احلــقـيــقـيــة وشــهـامــتـهم
ـأسـاة ـعـروفـة. الـيـوم فـقط عـرفـوا ا ا

بعد إن وقع الفأس بالرأس!
أمـا احلكـومـة وموازنـتـها فـهي قـصة
أخــــرى مــــرتــــبــــة حــــسب احلــــروف
األبــجـــديـــة من نــاحـــيـــة مــنـــهــجـــهــا
الـسيـاسي واالقـتـصـادي. فـهي جاءت
عــلى أنــقـاض حــكـومــات لــصـوصــيـة

وطائفية بامتياز.
 فــقــد لــعــبت عــلـى حــبل الــطــائــفــيــة
بـتــخـويف الــنـاس من اآلخــر. ونـفـذت
مـشـاريـعـهـا الـسـيـاسـيـة حتت تـهـديـد
الــسالح والـقــتل واالبــتـزاز. وســلـمت
مـفاتـيح الـبلـد إلى األجـنبي بـصـنوفه
ـصـارف اخملـتـلـفــة. وسـلـبت خـزائن ا
بــطــرق مـبــتــكـرة. واســتــحــوذت عـلى
شاريع وهربت أموال الشعب عقود ا
إلى اخلــارج كـهـدايــا والئـيــة أو بـنـاء
منـتـجعـات وفنـادق ومـراقص للـهوى.
فــهل يــصــلح الــكــاظــمي مــا أفــســدته
احلـكـومـات السـابـقـة? جـواب يـحـتاج
إلى ســـؤال جــــدلي: هل الــــعـــمــــلـــيـــة
الــســـيــاســـيــة الـــعــراقـــيــة الـــتي قــام
بــتــصــمــيــمــهــا احملــتل أنــتــجت لــنــا
مـخـرجـات سيـاسـيـة صـاحلـة لـلـعيش
ــقــاربــات ــشــتــرك والــرفــاهــيــة? بــا ا
وضوعـية أقول: لن ينقذ قارنات ا وا
العـراق إال أعـادة العـملـيـة السـياسـية
من جذورهـا برؤيـة مدنـيّة مـتحـضرة.
وإعادة كـتابة الـدستـور ورفع األلغام
السياسـية منه حيث وضـعها احملتل
ـزقا يسـتنفذ ألهداف يجـعل العراق 
ــاديـة وهـذا مـا مـوارده الــبـشـريـة وا
. يـحـدث الـيوم بـالـتـجـارب والـبـراه
بــاخملـــتـــصـــر نــحـــتـــاج إلى دســـتــور
ـواطـنـة والـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة. أما ا
التـرقيعـات اآلنيـة فهي وبـاء جديد لن
يــــحل األزمــــات بل يـــزيــــدهـــا أزمـــات
ــوازنــة اجلــديـدة قــد حتل أخــرى. فــا
مـشـكـلـة دفع الـرواتب لـكـنـهـا سـتـأزم
صـاحب الـراتب مـاديـا ونـفـسـيـا ولن
ـعــيــشــيـة حتـل له مــشـكــلــة حــيـاتـه ا
الــصــعــبـــة وتــداعــيــاتـــهــا. فــالــراتب
سيصـبح عد الفـائدة في ظل تغـيير
صــرف الــعــمــلــة وارتــفــاع األســعـار
وزيادة الضرائب على الرواتب ورفع
ـواد أســعـار الـبــنـزين والــكـهــربـاء وا
االســـتـــهالكـــيــة األخـــرى. هي لـــعـــبــة
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ـصطـلح الـفسـاد الـناجم مـن القـانون. وقـبل الـولوج أعـني بهـذا ا
في تفاصيلهِ أجدُ من الضروري طرح السؤال اآلتي :

كن أنْ يكون القانون سبباً للفساد ?  هل 
ـكن أن يكون الـقانون سـبباً لـلفساد.  واجلواب بكل ثـقةٍ : نعم 
ـكن أن يـكون إذْ  فـبـعض التـشـريعـات تـمـهِّد األرضـيـة للـفـساد 
كن أن الـقـانـون سبـبـاً لـلفـسـاد من الـناحـيـة الـتشـريـعيـة  كـمـا 
كن يكون سبباً لـلفساد من الناحـية التفسيـرية ما يعني أنَّ ما 
أنْ أُطـلـق عـلــيه ( الـفــســــــــاد الــقـانــوني ) يـنــشـأ تــشـريــعـيـاً أو

تفسيرياً .
كن أنْ أُسـميه وفي احلـقيـقة ثـمة أسـباب تـتسـبَّب في نـشوء مـا 
مِـن الـتي أجـدهــا تـهـيئ (الـفـســاد الـقـانــوني ) سـأذكـر أهــمـهـا 

األرضية لهذا الفساد وهي :
كن أن يتسلَّل الفساد عبرها.  1- سنُّ بعض التشريعات التي 
ـان في دوراتهِ هـا الــبـر وفي إطاللـةٍ عـلـى الـتـشـريــعـات الـتي ســنـَّ
اخملـتلـفة سـتـجدون بـعضـاً من هـذه التـشريـعـات التي ضـمَّت ب

طياتها شيئاً من الفساد  مخفياً كان أو معلناً. 
 2- عدم سنِّ بعض الـتشريعـات الكفيـلة باحلدِّ من الـفساد مثل

قانون مكافحة الفساد .
 3- سوء صياغة القوان والثغرات فيها :

ان في سنِّ القوان وسوء وصياغتها يفضي إلى إنَّ تسرع البر
تُمكِّن الفـاسدين من النفوذ وجود بعض الثـغرات القانـونية فيهـا 
عـبــرهـا لــتـحـقــيق مـآربــهم الـدنــيـئـة فــضالً عن وجــود مـثل هـذه
الـثـغـرات في بـعض الـقـوانـ احملــكـمـة. واألمـثـلـة في هـذا الـبـاب
مــنـهــا مـا ســبق أن نــبـهــنـا عــلــيه في مــوضـوع الــسـلف كــثـيــرة 

التشغيلية وكذلك تعليمات تنفيذ العقود احلكومية.
وتـعـارض بعـضـها مع  4- غـموض بـعض الـنـصوص الـقانـونـية 

وتباين تفسيرها ب جهاتٍ متعددةٍ : البعض اآلخر 
 إذْ تعطي هذه األمور الفـرصة لإلدارة وموظفيها لـتفسيرها على
ا ينسجم مع األمر الذي قد يدفـعهم لتفسيـرها  وفق مشيئتـهم 
ـا جترُّه عـلـيـهـم من عـوائـد مـالـيـةٍ غـير و مـصـلحـتـهـم اخلـاصـة 
مــشــروعــةٍ  فـضـالً عن الــتـأخــيــر والــتــعـقــيــد الــذي ســيــواجـههُ

واطنون في إجناز معامالتهم . ا
مارسة الفاسدة للقانون :  5- ا

ـمـارسـة   إنَّ أخـطـر مــظـهـرٍ وســببٍ قـانـونيٍّ لــلـفـسـاد يــتـمـثل بــا
مارسة الفاسدة للـقانون إذْ يقوم أحـياناً بعض أرباب السـلطة 
ان كما حدث مثالً في قانون الفساد عبر تشريعاتٍ يسـنُّها البر
ـفـتـش الـعـمـومـيـ أو قـانـون الرواتـب اخملالف إلـغـاء مـكـاتب ا
وظف أو بـعض القوان ذات الصبغة للعدالة االجتمـاعية ب ا
الفـنـيـة الـتـخـصـصـيـة الـتي تـصـدر دون أخـذ رأي اجلـهـة الـفـنـية
ـتـعـلـقــة بـالـتـربـيـة الـقـطــاعـيـة كـمـا يــحـدث في بـعض الـقـوانــ ا
والـتعلـيم الـتي ال يؤخـذ فيهـا برأي وزارتـي التربـية والـتعـليم بل
إنَّ بعض هذه القوان كانت مـرفوضةً من قبل هات الوزارت ;
لكونهـا تتعارض مع سيـاق عملهـما  وإجراءاتهمـا. وهو ما يحقِّق

كن  تسميته (مأسسة الفساد). ما 
وعدم ناهـضة لـلفـساد   6- ضعف بـعض النـصوص الـعقـابيـة ا

فاعلية بعضها اآلخر:
ة غير رور الوقت وتطـور اجلر  فلقد أصـبحت تلك النـصوص 
فـاعـلـةٍ وغــيـر رادعـةٍ فــضالً عن كـون بـعــضـهـا ال تـغــطي جـمـيع
يـدان أثـبـتت عـدم تـعـاون اجلـهات اجلـرائم. وجتـربـتـنـا في هـذا ا
ـعنـيـة بـصـدد مـقـتـرحـاتـنـا الـتي قـدَّمـنـاهـا لـتعـديل تـلك األخـرى ا

النصوص ما أسهم باحملصِّلة في اتساع رقعة الفساد.
 7- منح اإلدارة احلق في التعاقدات احلكومية :

إنَّ منح اإلدارة احلق في الـتعـاقدات احلـكومـية أسـهم  في زيادة
نـسـبه الـفـساد األمـر الـذي سـبق أنْ عـاجلـناه في رؤيـة مـكـافـحة
الفسـاد التي طرحـناها في عام   2016 فلقـد طالبنـا فيهـا بإيجاد
جلنةٍ مركزيـةٍ للتعاقدات احلـكومية على مـستوى الدولة. وحتى ال
يتسرَّبَ الفسادُ إلى عمل هذه اللـجنة فقد وضعنا بعض الشروط
مـنها أن يـكونوا مـستـقل تـماماً ـطلوبـة في أعضائـها  والقـيود ا
وغيـر منـتمـ ألية جـهةٍ سـياسـيةٍ   وأن يـكونـوا من خيـرة خبراء
العـراق في مجـال اختـصاصـهم ومن الذين ال يـختـلف اثنان في

خبرتهم ونزاهتهم.
 8- ضعف أداء السلطة القضائية في بعض دول العالم :

 إنَّ ضــعف أداء الـــســلــطــة الــقــضــائــيـــة في بــعض دول الــعــالم
ة واعتـمـادهـا بـعض األسـالـيب الـقـد والسـيـمـا الـعـالم الـثـالث 
وطـول الــتي لم تــعــد مــجـديــةً مع تــطــور الــفـســاد واســتــشــرائهِ 
إجراءات التحـقيق واحملاكمـة في قضايا الـفساد ; أسهم كله في
هـذا فــضالً عن أنَّ الـتــأخـيـر في ـو الـفــسـاد وعـدم احلــدِّ مـنه 
إجـراءات احملـاكــمـة جـعـل اجلـمـهــور والـرأي الـعــام يـفـقــد الـثـقـة

ونحو ذلك . بالقضاء واألجهزة الرقابية متهماً إياها بالكذب 
 9- ضعف الرقابة الداخلية :

إنَّ ضــعف الــرقـابــة الــداخــلــيـة وخــضــوعــهــا في الــغـالب إلدارة
ؤسـسة  لعـدم وجود حمايـةٍ لها  قد تنـفذين في الوزارة  أو ا ا
ؤسسة. وال أظنُّ أسهم في تفشي الفساد في داخل الوزارة أو ا

أحداً مراقباً ومتابعاً لم يُشخِّص هذا الضعف واخللل.
 10-ضـــعـف أداء الـــدوائــــر الــــقــــانـــونــــيــــة في وزارات الــــدولـــة

ومؤسساتها :
شورة   لقد أفضى هذا الـضعف -الواضح للعـيان- إلى إبداء ا
همة القانونية اخلاطئة من قبل هذه الدوائر في بعض القضايا ا
ؤسسـة في اخملالفـات القانـونية ما تـسبَّب في وقوع الـوزارة أو ا
ـتراكـمة والـتي يـدخل بعـضـها في جـرائم الفـسـاد .ولسـنا هـنا ا
بل في مــقـام اإلشــارة إلى ظــاهـرةٍ فـي مـقــام اإلعــمـام واإلطـالق 

ليس بوسع أحدٍ إنكارها. موجودةٍ 
 11-سقوط هيبة القانون :

ـتـقـدِّمـة  تـفضـي باحملـصـلـة إلى فـقـدان هـيـبة  إنَّ كل األسـبـاب ا
القانون في أوساط اجملتمع فينـشأ سبب أو عامل جديد للفساد

وخطير وهو(سقوط هيبة القانون).
 إذ إنَّ هــذا الــســقــوط يــولِّــد في اجملــتــمع شــعــوراً لــدى أفــرادهِ
بــالـتـجـاوز عـلى الـقـانـون وعــدم احـتـرامه األمـر الـذي يـوسِّع من
رقعـة الفسـاد ويضـيِّق اخلناق عـلى العامـل في أجـهزة مكـافحة
الـفـســاد الـذين يــبـقـون يــخـوضــون غـمـار احلــرب وحـدهم وهم

مكشوفون ال حماية لهم.
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عـلى ح غـرة هـبت عـاصفـة جـديدة
وت والفقر محملة بغبار يورانيوم ا
عـــلى شــعب الـــعــراق. هي عـــاصــفــة
الـــضــرائـب واالســتــقـــطــاعـــات عــلى
الـرواتب. وتــخـفـيض قـيــمـة الـعـمـلـة
الـرسـمـيـة من  1190ديـنـارا عـراقـيـا
فـي مـــقـــابل الـــدوالر األمــــريـــكي إلى
رة مرّة 1450 دينار. العاصفة هذه ا
وقــاســيــة بــتــوقـــيــتــهــا وأهــدافــهــا.
فـالتـوقـيت قـاتل حتى الـعـظم. فـليس
هنـاك في العـراق غيـر أن الـطبـقات
تـوسـطـة الذين أفـقـرتهم الـفقـيـرة وا
الـسلـطـة بامـتـياز مـنـذ مجـيـئهـا مـنذ
عـام  .2003هــو فــقـر مــدقع مــتــعـدد
ـــتــقــاعــد األبــعــاد  فــيـــهــا نــحــر ا
ـوظف وعـلــمـاء الـبـلـد من الـوريـد وا
ــعــلــنـة هي إلى الــوريــد. أهــدافـهــا ا
التقـشف واإلصالح والصـمود بوجه
ـالـية. أمـا األهـداف اخملفـية: األزمة ا
ـزيـد من األذالل والــفـقـر لـلـمـواطن ا
وحـمـايـة الـطـبـقـة احلـاكـمـة والـبـقـاء

على نعيمها. 
ـزعـجة سـأضـطر احلـديث بـاألرقـام ا
ـــرة. بــــاخــــتـــصــــار شــــديــــد هــــذه ا
فاحلكومـة تريد حتقـيق إيرادات غير
نفطـية بقـيمة  19تريـليـون في العام
مـتـوقــعـة أن تـصل اإليـرادات .2021
الــنــفــطـيــة إلى  73تــريــلـيــون. وهي
يائـسة ولـيس لديـها خـيارات أخرى
هكـذا يـقولـون. فعـدد مـوظفي الـدولة
41.5مـــــلــــيــــون ورواتــــبــــهم  3.25
تـــريــلــيــون ديـــنــار رواتب أخــرى 6
تريليـون تقاعد 20تريليـونا ضمان
اجـتـمـاعي  9.6تـريـلــيـونـات فـوائـد
قــروض الــديـون  4.6تــريــلــيــونــات

والــدولـة غــارقـة بـالــديـون والــشـعب
يــعــيش فــقــرا ال مــثــيل له في تــاريخ
ــتــوالـيــة من كل الــعــراق.واالزمـات ا
اجتـاه تـعـصف بـالـبـلـد. الـدولـة تـريد
ـتراكـمة اخلروج من مـأزق الـديون ا
ـتذبـذبة واخلالص وأسعـار النـفط ا
ــســتــشــري وفــوضى من الــفــســاد ا
الـــرواتـب والـــتـــوظـــيف احلـــكـــومي
ومــتــطــلـــبــات مــالـــيــة خــارج حــدود
الــواقع. وهــنـاك شــعب يــعـيـش عـلى
قــوت يــومـه بــالــعــمل أو الــبــحث في
القمامة وبـطالة مرعبـة ب الشباب
وأسـعـار تـتـلـهب مع الـدوالر صـعودا
وهــبـوطـا. ولــيس أمــامـهم إال الــقـهـر
موتـا أو الدخـول في سـعادة غـيبـوبة
ــــســـــتــــكي أو شــــرب الــــزحـالوي وا
هــــيـــرويـن اخملـــدرات اإليــــرانـــيـــة أو
العيش بغيبيات الطوائف واألديان.
لــيــست هــنــاك مـنــطــقــة وســطى بـ
اجلــنـة والـنــار. فـاحلــكـومــة تـريـد إن
تنقذ نـفسها من االنـهيار احلتمي من
خالل ورقتـها (الـبيـضاء) ومـوازنتـها
الـتقـشـفيـة الـضخـمـة. والشـعب يـريد
ــا وبـسـيــطـا بــدون فـاقه عــيـشــا كـر
وأزمات مالية خـطيرة. هو يعرف أنه
اركي لن يعيش مثل السويدي والد
ـاني والــنـرويــجي والــهـولــنــدي واأل
والـنـيـوزلـنـدي إال في أحالم الـيـقـظة.
ـواطن ــا الــيــوم يـحــلم بــحــيــاة ا ر
ـاالوي والـتـنـزاني وهو الـرواندي وا

ان مع األسف! أضعف اإل
ــســـؤول الـــشـــعب أم الـــدولــة? مـن ا
ــنـطق الـعــلـمي ولـيـس الـعـاطـفي بـا
كـالهـــمـــا الـــســـبب في هـــذه احملـــنـــة
ـأسـاوية. الـكـبـيـرة وهـذه الـنـتـائج ا
فـالشـعب أنـشغل لـسـنوات بـالـطائـفة
أكــثــر من الــوطن: شــيــعي لــو سـني
ديـــنـي لـــو مـــدني كـــافـــر. فـــدخل إلى
دهـالــيـز الـغـيـبـيـات مــسـتـضـعـفـا بال
إرادة. وأنـــــــشـــــــأ رمـــــــوزا كـــــــاذبــــــة
بــاالنـتـخــابـات فـأخــتـارهـا تــبـاهـيـا
فـذبـحـته بال رحـمـة وسرقـت أمواله
وقــــذفت بـه عــــلى قـــــارعــــة الــــطــــرق
يستجدي عطفها بهوان مخجل. ومع
ـــتـــحن ذلك ظل مـــعـــهــــا ســـنـــوات 
عذاباتها. فلم يستفق إال بعد إن غرق
ـرض واحلزن في الـفقـر واجلـوع وا
وأخــذت من عــمــره الــكـثــيــر بال امل.
فأكتشف متأخرا الوطن وبدأ يصرخ
في الــشــوارع واحلــارات يـســتــنــجـد

فـــوائـــد الـــقــروض اخلـــارجـــيــة 6.8
يـزانية يبلغ تريليونـات. وعجز في ا
مليـار دوالر. وحاجـة العراق إلى 43
مــــلـــــيـــــار دوالر مـن الـــــقــــروض 40
ـواجـهـة ازمـه الـسـيـولـة اخلـارجــيـة 
لــتـغــطـيــة الـرواتب حــسب تـوقــعـات
الــتــقـاريــر الــدولـيــة. بــاخملـتــصـر إن
الـــدولـــة تـــغـــرق في وحـل الـــكــوارث
ـالـيـة وأمـطـار األزمـات الـسـيـاسـية ا

التي ال تتوقف.    
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وحتلـيل الواقع والـوقائع ألول وهـلة
تبدو لصـالح احلكومة في خـطواتها
لـإلصالح. فــــالــــواقـع االقــــتــــصـــادي
ــالي اليـســر الـصــديق والــغـريب. وا
وماتركـوه أجداد السـياسة ومـافيات
صـارف احلزبية الفساد ولـصوص ا
لألحــفـاد خـزائن خــاويـة واقــتـصـاد
يعيش على التنفس االصطناعي مع
مظالم ينـدى لها اجلبـ وفقر يصل
إلى  .%40ولـــيـــسـت هـــنـــاك حـــيــاة
عــراقــيـة طــبـيــعــيـة تــسـر الــعـدو وال
الـــصـــديق. فـــانـــهـــارت الـــطـــبـــقـــات
االجـتمـاعـية لـصـالح الـغني الـفـاسد.
هـنـاك فــقـيـر مـدمّــر ومـوظف سـلـبت
ـاليـة فـأصـبح ضـمن طـبـقة حـقـوقه ا
الـفـقـراء. فــتـشـكـلت خـريـطـة الـعـراق
االجـتـمـاعـيـة اجلـديـدة: طـبـقـة فـقراء
وأخرى طبـقة أغنـياء. مجتـمع طبقي
حـاد بال عـدالــة اجـتـمـاعـيـة وطـريق

إلى االنهيار!   
ـنـهج الـعـلـمي وألنـني تـعـلـمت من ا
حـيـاديـة الـتـفـكـيـر.فـأنـني أجـد الـيوم
صــعــوبــة في اتــخــاذ الــقــرار بـشــكل
مـــطــلق. فــاألرقــام أمــامــنــا مــرعــبــة

اسـتـثـمـار الـقـطـاعـات غـيـر الـنـفـطـيـة
كالسياحة الدينية وإصدار احلساب

اخلتامي للدولة كل نهاية عام.
قرأت تقـريرا دوليـا خطيـرا يؤكد بأن
ـســؤولـ الـكـبـار يــسـتـنـفـذ رواتب ا
ــائــة من مــيــزانــيــة الــدولـة  15في ا
ــكـن أن تــدخل رواتب الـــدولـــة. أي 
اخلزينـة العـراقية  500ملـيار عراقي
ـسـؤول إذا مـا  تـخـفـيض كـبـار ا

من مـدير عـام إلى األعـلى بنـسـبة 50
وهــذا الــقــرار يــحــتـاج إلـى قـرار .%
مــــجـــلس الــــوزراء فـــقط ولــــيس إلى
قـانـون.والـفــسـاد األكـبـر كـمـا يـشـيـر
الـتـقـريـر الــدولي يـتـجـسـد بـقـوة في
صارف مزادات بيع الدوالر ومـافيا ا
واألحـــــــزاب وأســـــــالـــــــيب اخلـــــــداع
ــصـــاحلــهــا والــتـــمــويه والـــضــغـط 
وأجـــــنـــــداتـــــهـــــا الــــــســـــيـــــاســـــيـــــة
واالقــتــصـايــة.لــكن األغــرب أن تـدخل
تـراخــيص شـركــات الـهــاتف اجلـوال
عـلى اخلط لـسـحب الـدوالر وتـهـريبه
لــلــخـارج كــغــسـيل أمــوال حتت بــنـد
االسـتــيـراد مع إنـهـا ال يــوجـد لـديـهـا
ــكن ـــكـــان. و ارصـــده مـــعـــلــومـــة ا
للـحـكومـة أن تـضمن لـها  400ملـيار
شهريا كـعوائد إذا ما اسـتقطعت 10
زادات. كذلك ائة كـأمانـات من ا في ا
ــكن أن حتــصل عــلى  8تــريــلــيـون
باع سنويا من أسعـار النفط اخلام ا
لـشركـات الـتـصـفيـة والـتـوزيع إذا ما
 بـيــعه بـســعـر الـبــورصـات ولـيس

بالسعر الرمزي. 
ـكن أن وبــاحلـســابــات الـبــســيـطــة 

تدخل اخلزينة  700مليار شهريا. 
كـل هــذه اإلجــراءات الــبـــســيــطــة لــو
ـواطن. فـما اتـخـذت فأنـهـا ال تـمس ا
الــســـر أن تـــتـــجه احلـــكـــومــة لـــذبح
ـــواطـن في كل ازمـه اقـــتـــصـــاديـــة ا
وجتـعـل مـنه (حــايط انــصـيص)? فال
وظف في كل ـتقاعد وا ينجو راتب ا
الية. والتنجو ذبحة ا مرة من هذه ا
مخصصات علماء اجلامعات وصنّاع
األجــيــال هي األخــرى. الــســر هـو إن
احلــكـــومــة (حــايط انـــصــيص) أمــام
األحـــزاب الـــديــــنـــيــــة ألن وجـــودهـــا
ومـصــاحلـهـا مـرتـبـطــة بـهـا. كالهـمـا
يدور في فـلك اآلخر ينـجذبـان لكوكب
ــواطن ــال. إال ا مــريخ الــســلــطــة وا
فـــأنـه يـــدور في فـــلـك كـــوكب الـــظـــلم

والفقر ويَسْبَحُ في فضاء الله.

شهق الناس
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دول اخرى مع احتـرام خصوصـية تلك
الدول ومـحـاولة الـتوافق مـعـها عـملـيا
وفق رؤيـة مــشـتـركـة بــ الـدولـة الـتي
ُضـيفة ) تبتـغي التـموضع و الـدولة( ا
مع حـــرصــــهـــا عــــلى االبـــتــــعـــاد قـــدر
ــــســـــتــــطــــاع عن األسس و احملــــاور ا

والقطاعات ذات احملتوى االمني . 
 3- دولة حتـاول ان تـكون لـهـا عالقات
متـوازنـة مع مـا تـم ذكره سـابـقاً من (1
و 2 ) وجـــديــــر بــــالـــذكــــر بــــأن هـــذه
العالقـات هي اضعف مـراحل العالقات
اخلارجية الي دولة و تـكاد تكون أقرب
لـلـدول مسـلـوبـة االرادة في الـتـعامالت
ــا يـنـعــكس سـلــبًـا عـلى اخلــارجـيـة 
تــوجـهــات الــدولـة داخــلــيـاً وتــمـوضع
البوصلة اجملتـمعية .  إن تأريخ بعض
الـدول حــافل بـالـتــحـوالت بـ االنـواع
ذكورة من الـعالقات ونوعـية الدولة  ا
وخاصـة حـ يخـتلف بـنـيان الـدولة و
أسـس تــشــكــيــلـهــا ضــمـن الــتــغــيـرات
الـــزمــنـــيـــة واجلـــغـــرافـــيـــة ( الــعـــامل
كنـنا تناول الزمكـاني) . وطبقا لـذلك 
ـوذجــا فـالـعـراق  عـلى مـر الـعـراق إ
ـــاط الــثـالثــة من تـــاريـــخه اتــخـــذ األ
أشـكــال الـدولـة آنـفـة الــذكـر لـردحـا من
الزمن  فاالمـبراطـوريات  السـابقة في
وادي الرافدين مثل االكدية و االشورية
هـي امــبــراطــوريــات لــدول تــوســعــيــة
اسـتـولت عـلـى غـالـبـيـة الـشـرق الـقـد
لــفــتــرات زمـــنــيــة  طــويـــلــة بــصــورة
مـســتـمـرة او مــتـقـطـعــة   وأسـتـمـرت
عـــمـــلـــيـــة الــــشـــد و اجلـــذب في ارض
الـــرافــدين قــرونــاً  طــويــلــة  لــيــكــون
الــعــراق فـيــمــا بـعــد جــزءاً من الــدولـة
ــســمــيــات  مع إخــتالف ا االسالمــيـــة
والــتــســمـيــات حــتى فــتــرة تــأسـيس 
مـلكة الـعراقيـة في عشـرينيـات القرن ا

ومــحــاولــة تــوفــيـــر األيــدي الــعــامــلــة
الرخيصة وأحيانا خياالت و هواجس
شــخـصــيـة لــقــيـادتــهـا وكــذلك الـوازع
ـــيـــزات الــــديـــني أو الـــقـــومـي. ومن 
عالقـات هـذه الـدول ان تـكـون قـراراتـها
احاديـة في جوهـرها ومن طـرف الدولة
  وهـنـا ال يـجب ان نـغفل  الـتـوسعـيـة
وجـــود اسس و مـــرتـــكـــزات ذات شــأن

امــــــني  فـي أراضي الــــــدول الـــــتي 
التـوسع عـلى حسـابـها بـصـرف النـظر
ـــعـــلـــنـــة ـــســـوغـــات والـــدوافع ا عن ا

وتباينها. 
ـتوفي في و قد يـكون ( ابن خـلدون - ا
بـدايـة الـقـرن اخلـامس عـشـر ) اول من
كـتب و نـظّـر حول الـدول الـتـوسـعـية و
فـلـسـفـتهـا و طـريـقـة تـعـامـلـها و دوافع
نـهج التـوسعي . حتولـها الى سـلـوك ا
 2-دولـــــــة ذات عـالقـــــــات ومـــــــنــــــــهج
تمـوضعي وهـنا تـختـلف في فلـسفـتها
ورؤيـتـهـا أهــدافـا ومـبـررات حـتى وان
كانت ذات نـتـائج متـقاربـة من الـناحـية

ا سبق ذكره .  االقتصادية 
ـــصـــالح و هــــذه الـــدول تـــبـــحث عـن ا
الـعالقـات من خالل بـنـاء أسس لـها في

ـــاضي وجــــزء من فـــتــــرة الـــنـــظـــام ا
اجلمـهوري نهـاية اخلمـسيـنات والتي
اصـــبــحت فــيـــهــا الــبالد  تـــبــحث عن
الـتمـوضع كـدولـة مـتمـوضـعـة ولـيست
مُضيـفة وبـعد احداث كـبرى وحتوالت
درامــاتـــيــكــيــة من حــروب وصــراعــات
وانــــقـالبــــات وحــــصــــار دولي شــــامل
ومـواجـهـات عـسـكـريـة أكـثـر شـمـولـية
وإنـتـهـاء بـالـتـغـيـيـر وسـقـوط  الـنـظام
السابق بـات العراق وبـفعل تأثـير هذه
راحـل دولة تـسـعى جاهـدة إلن تـكون ا
لها عالقـات متوازنـة كدولة ( مُـضيفة )

مع الدول االخرى . 
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بــطـبــيـعــة احلـال ووفــقـا لــلـمــعـطــيـات
الـتـأريـخـيـة فـأن الـعالقـات الـتـوسـعـيـة
التـنـاسب الـعـراق  كـدولـة سواءً كـانت
هذه العالقـات ناجتـة من العراق أم من
دول اجلوار األقلـيمي ذلك انه في حال
كون العالقـة عراقيـة ابتداءً فـهذا يعني
ان يـتــحـول الـعــراق الى فـكــر تـوسـعي
ا يخـلق مشـاكل ال نهـاية لهـا للبالد
ــــزيـــداً من االعـــداء ـــزيـــد ا وجتــــلب ا
ـعـاداة بل إنـهـا التـعـدو عن كـونـهـا وا
مـجرد مـغـامرات عـبـثيـة اضـافيـة تـثقل
كـاهـل الـعــراق الـذي يــعـاني اصالً من
تــبــعـات هــكــذا سـيــاســات  وعــلى مـر
الـتــأريخ الـعــراق جنـد أرض الــرافـدين
ومع ضــعف امـبــراطـوريـتـه و سـطـوته
تتحـول الى أرض محـتلـة وتقبع حتت
االحـتالل لفـتـرات طـويـلة نـسـبـيا ومن
ثم  تـفرض عـليـهـا عالقـة جديـدة لدول
ذات نــــهـج تـــوســــعـي وذات مـــصــــالح
احاديـة للـطـرف االخر   لـتغـرق البالد
في مـشـاكلـهـا الـداخلـيـة الـبيـنـيـة تارة
وفي محاربة الـفكر الـتوسعي لالطراف
  وفي كل اخلــــارجــــيــــة تــــارة اخــــرى
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االحـوال يـكـون الـبـلـد مـسـلوب اإلرادة
ـقــومـات وخــطط االعـمـار و ويــفـتـقــر 
ـا تــقـدم يـتــضح لــنـا  بـأن الــبـنــاء. 
العـراق لم ينـجح عمـليـا وعبـر العـديد
مـتدة طويال في من مراحله الـزمنـية ا
عــــمـق الــــتــــأريخ ان يـــــكــــون بــــلــــدا
متموضـعاً أو حتى مُـضيفاً لـلتموضع
ـــــا تـــــأرجـــح بـــــ الـــــتـــــوسـع و ا
ـــعــــنى ــــضـــاد لـه أي  والـــتــــوسع ا

استباحته. 
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ان الـــتـــعــامـل مع الـــدول ذات الــنـــهج
  الــتـوســعي فـيـه كـثــيـر من اخملــاطـر
حـــتى وان كـــان يــحـــمل الـــكــثـــيــر من
ـغـريـات من دعم مـالي أو إعـتـباري ا
ذلك أنــنــا هـنــا إزاء تـعــامل هــو أقـرب
الى  تــعــامـل انــســان أعــزل مع كــائن
ا خـالب شـرسـة وقاسـيـة  عـمالق 
يـعـني ان اي تـعـامل و تـعاون مـع هذا
الــعـمـالق بـدون دراســة مـســتــفـيــضـة
تــؤدي بـــالــنـــتــيـــجــة الى فـــقــدان ذلك
االنـســان االعـزل لـكــثـيـر من مــقـومـاته
للتعاطي مع الكائن العمالق الذي البد
وأن يـسـتـفـرد به يـومـا مـا ويـنـشب به
مـــخـــالـــبه. لــذا يـــتـــوجب هـــنــا إدراك
وتـوخي الـنتـائج احملـتـمـلـة أن لم تكن
احلـتـمــيـة. فـالـتـعــامل يـجب أن يـكـون
ـــســـؤولـــيــة عــلـى قـــدر الــتـــعـــامل وا
واألهداف والـنتـائج.بغـير ذلك نرى ان
افـــضل الــعالقـــات في الـــوقت الــراهن
لــــلــــبالد هـي مع الــــدول ذات الـــنــــهج
الـتـمـوضـعـي والـتي تـبـحث عن فـرص
الـــعـــمل و الـــتـــطـــويـــر اإلقـــتـــصــادي
واإلسـتــثـمـار والــتـنـمـيــة. مع االلـتـزام
بـــإحــتــرام خــصــوصـــيــة الــبــلــد وان
تـخضع هـذه الـتـموضـعـات إلتفـاقـيات
مـتعـارف عـلـيهـا دولـيـا والـتي  جتعل

ـا يـدعم من الــعـراق دولـة مُــضـيـفــة 
االســتــقــرار والـنــهــوض االقــتــصـادي
وعلى أمل ان يـتحـول العـراق ولو بـعد
حـ من دولــة مُـضـيــفـة الى دولـة ذات
تــمــوضـع مع بــلــدان اخــرى  يــنــبــغي
الـــقـــول ان حتـــول اي دولـــة الى دولـــة
تموضع ال حتتاج الى قـوة عسكرية او
مساحـة جغرافيـة او عدد سكـاني كبير
ـا الى او مـوارد طـبـيــعـيـة هـائـلـة و ا
رؤى مــسـتــقـبــلـيــة وآنـيــة  سـلــيـمـة و
االمـثــلـة اكــثـر من ان تــعـد و حتـصى 
ويكفي ان نشير الى سنغافورة كاحدى
ـــتــمــوضــعــة دولــيــاً في حــ الــدول ا
لـيـست لـهـذه الـدولـة اي مـورد طـبيـعي
فـعـلي او مـسـاحة جـغـرافـيـة كـبـيرة او
قوة عـسكـرية الفـتة. وهـناك دول كـبرى
و عـظـمـى فـضـلت سـيــاسـة الـتـمـوضع
على الـسياسـات التوسـعيـة بالرغم من
امـكـانـيـتــهـا في الـتـوسع الـعـسـكـري و
االمـني لكـنـها سـخّـرت كل امكـانـياتـها
كــدول كــبـرى لــلــتــحــول الى دولـة ذات
تـمـوضع في الـدول االخـرى بـعـيـداً عن
ـانـيـا و الـيـابان و دول الـتـوسع مـثل ا
كــثــيــرة اخــرى والــتي تــنــبــذ الــفــكــر
التوسعي رغم امكانياتها و تعمل وفق
كن االعـتماد في منهـج التمـوضع ( و
اخـتـيــار الـدول من خالل سـلــوكـيـاتـهـا
ـا مر و الـسـابـقـة مع حـاالت مـشـابـهـة 
ــر به الــعــراق ). وهـي دعــوة لــلــبـدء
بـالـنـظـر بعـ الـواقـعـيـة الى مـجـريات
االحــداث. والــعــمل عــلى رسـم خــارطـة
ا ينعكس طريق للعالقات اخلارجـية 
ايجـابـا ً في مسـألـة النـهـوض بالـعراق
سـلــيـمـاً مـعــافى و خـالٍ من ارهـاصـات
سياسية و تعقـيدات مجتمعية. ذلك ان
بناء الدولة و سـيادتها لن تكـتمل بغير

عالقات خارجية رصينة .

مـع تــــأســــيـس اي دولــــة و تــــرســــيخ
اركــانــهــا تــتــوضـح مــجــمــوعــة امـور
تشكلة و أهم واستراتيجيات للدولة ا
هذه االستراتـيجيـات تتمثل في كـيفية
تــعـامـل الـدولــة مع الــدول االخـرى أي
عـالقـــاتـــهــا اخلـــارجـــيـــة  وحـــيث ان
تأسيس الـدول تعتـمد على عدة اسس
سـياسـيـة في مقـدمـتـها  هي مـسـتوى
وحجم  بـزوغ الـدولة وهل ان الـدولة
 انشاءها عـلى انقاض دولة اخرى ?
وهل ان الدولة ولـدت من رحم معاجلة
دولـــيــــة ? أم هي  نــــتـــاج طــــبــــيـــعي
جلغرافية استوعبت قيام الدولة. وهل
ان الـدولـة ديـنـيـة ? أم ذات بـعد قـومي
?  وطــبـــقـــا لـــذلك  تَـــفـــرض الـــدولــة
وجـــــودهـــــا وتـــــرسـم مالمـح وشـــــكل
العالقات اخلارجية وآلية تعاملها مع

تغيرات الدولية. اجملريات وا
ـكـن تـقـسـيم ــقـيـاس  وطـبــقـا لـهـذا ا
الدول على أساس عالقتها على النحو

التالي :
 1- دولـة ذات عالقـات مـتـمـددة ونـهج
تـوســعي وذلك لـعـدة اســبـاب مـنـهـا 
ــــومـــة الـــبــــحث عـن مـــصــــادر الـــد
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عــلى ثـقـافــة الـســجن وطـرق الــسـلـوك
باحلالة نفسها الـتي يتعرف بها الطفل
طُـرق سـلـوكهِ مع من َيـكـبـرونَهُ سـناً عن
طريق التنشئة األجتماعية التي تُسمى

في السجن "التنشئة في السجن" .
تنقسم العالقات األجتـماعية بشكل عام
الى إيجابيةٍ وهي التي تؤدي الى حفظ
بــنـاء اجلـمــاعـة والــعـمل عــلى بـقــائـهـا
ودوام أسـتـقـرارهـا..أمـا الـسـلـبـية فـهي
الـــتي تـــؤدي الى الـــعــداء بـــ األفــراد
وكُثـرة احلـقد والـضغـائن والـكراهـية و
تـقـوي عـوامـل الـصـراع  وتـرجعُ الـيـهـا
أنواع األنحرافات والتيارات الهدامة .
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تـغـيرات األيـجابـيـة :وهي التي تـؤثر ا
في العالقات األجتماعـية األيجابية ب
ــشـاركــة في الــسـكن الــسـجــنــاء مـثل ا
ـنــطـقـة والـنـوم _مـشـاركــة الـطـعـام _ا
ة_ السـكنـية والـقرابة  _الزمـالة الـقد
ادي ـستـوى ا ة _تمـاثل ا نوع اجلـر
ـشاركـة بـاألعـمال_مـدرسـة السـجن _ ا
الــيــدويـة _قــضــاء وقت الــفــراغ ...أمـا
ــتــغـيــرات الــتي تــؤثـر ســلــبــاً  فـهي: ا
ـثلـيـة اجلـنـسـية_ الـشـعـور بالـشك  _ا
القمار _اخملدرات _السرقة  _التنافس
ـكان _الـوشايـة لألدارة  _فرض عـلى ا

مجمـوعات كبيـرة من العسـكري الذين
يتم أسرَهم أثناء احلروب أما السجون
الــعــقــابــيــة  فــهي من أكــثــر الــســجـون
انتـشاراً في الفـترات الـزمنيـة السـابقة
وهــــنــــاك الـــســــجــــون الــــتي تــــســــمى
بـاإلصالحـية الـتي أخـذت بـاألنـتـشارفي
مـعظم دول الـعـالم إال أنـهـا مازالت أقل
أهـــتــمـــامــاً وخـــاصــة في دول الـــعــالم
الـثالث.الـسـجن ليس مـجـتمـعـاً صغـيراً
مغلقاً أو مجرد مكان أومؤسسة للعقاب
والتقو أواألصالح بل هـو مجتمع من
ـــصـــالح نـــوع خـــاص جتـــتـــمع فــــيه ا
وبــذلك تــكـون ــتــضــاربـة لــلــســجـنــاء ا
طٍ خــاص من الـــعالقــة بــيـــنــهم وفـق 
الـعالقـات األجــتـمـاعـيـة الـتي نُـسـمـيـهـا
مــجـتــمع الــسـجن  أن الــشــخص الـذي
يـدخـلهُ ألول مـرة يتـحـتمُ عـلـيه الـتـعرف

ـة . إن العـالقة الـسـيـطرة _أحـقـاد قـد
األجــتـمـاعــيـة داخل الــسـجن تــتـعـرض
ــتــغــيــرات يــفــرضــهـا جملــمــوعــةٍ مـن ا
مـجتـمع من نـوع خـاص حيثُ الـسّـيادة
ـفـهـوم لألقـوى (عـلى األغـلب) سـواء بـا
ــفـــهــوم اجلــســـدي الــعـــضـــلي أو بـــا
االقـتصـادي الـذي يَـمدُ الـسّـجـ (رجاالً
) بقوّةٍ خفيّة و أمتيازاتٍ خاصّةً ونساءاً
ـا .كــمـا أنــهـا  تــتــأثـر بــشـكل خــاص 
يـتــعـرض له الـسـجــ بـشـكل فـردي أو
بــشـــكل عـــام (خـــاصـــة بــعـــد تـــعــرض
أن الـسج السـجنـاء لعـقاب جـماعي )
قــد يــتـعــود عـلـى األنـظــمــة والـقــوانـ
الـروتـيـنـيـة الـتي تـفـرضـها األدارة لـكن
ـعتـادة هي التي وسائل الـضغط غـير ا
تـغيرات  مـثل الشعور تؤثرعـلى تلك ا
بالـظـلم  األكراه عـلى أكلٍ مـعيّن الـنّوم
واالسـتـيـقـاظِ في أوقـاتٍ مـحدّدة  حـلْق
شــعــرالــسّــجــ  حِــرمــانه مـن كــتــابـة
الـرســائل وتـسـلّــمـهـا لـفــتـراتٍ طـويـلـةٍ
احلــــرمـــــان من الــــكـــــتب والـــــصّــــحف
ـذيـاع وغـيـرهـا. وأمام والـتّـلـفـزيـون وا
تـلك العـقـوبات اليـسـتـطيع الـسـج أال
ـتلكه أن يستـخدم حـقه الوحيـد الّذي 
وهوجـسده فـإما يُـضْربْ عن الـطعام أو
يَـجـرحـهُ  بـآلـةٍ حـادّة كي يــتمّ نـقـله إلى
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بغداد

مـسـتـشـفى الـسّـجن أو مـسـتـشفـى عامّ
تخلصاً من طّبيب الـسّجن الذي يعتقد
كـما أنـها ريض أنه أداةً بـيد األدارة  ا
وسيـلـة ناجـعة لـغرض الـلـقاء بـعائـلته
أما عن الرغبة منوعة عنه مشاهدتها ا
كن إرواؤهـا بالطبع إال اجلنسـية فال
ـثلـية ـمـارسة اجلـنسـية ا عن طريق  ا
أواالسـتــمـنـاء وهـي الـوسـيــلـة األكـثـر

شيوعاً عند السجناء .
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ـتـغـيـرات األيـجـابـيـة  إن كالً من تـلك ا
والــسـلــبـيـة تــؤثـر عــلى احلـيــاة خـلف
الــقــضـبــان ألنـهــا تــنـعــكس بــشـكل أو
آخـرعلى  تـصـرفـات السـجـ اليـومـية
فــهي قــد تَــجـمـعْ أو تُـفــرق بــ أثــنـ
ــا أكـثــر وبـالـتــالي فــأنـهـا تــشـكل ور
وذج حياتي آخـر يختلف تـماماً عما
هـو عــلـيه خـارج الــسـجن بـأعــتـبـارهـا
تراكمات أما نفسيـة أوفسلجية خاصة
لألشـــــخــــــاص الـــــذين تـــــكـــــون مـــــدة
مـحكـومـيـتهـم طويـلـة  أن الـبعض من
صـاب بـأمراض السـجنـاء وخاصـة ا
مزمنة قد تكون العالقة معهم على نوع
كما أن فرطـة  خاص من احلسـاسيـة ا
ــكن أن يــقــال بــعض احلـــاالت الــتي 
عـنـهـا وكـأنـهـا أنـفـصـام في شـخـصـية

الـسـجـ إذ قـد يـكـون مـلـحـداً أو كـافراً
بأنْعُمٍ الـله فيتـحول ب لـيلةٍ وضـحاها
الى داعــيــةٍ مــتـشــدد ..تــبــقى مالحــظـة
مهمـة وهي إن سجن النـساء واألحداث
يـخـتـلف عـن سـجن الـرجـال في الـشـكل
اخلـاص لــكـنه يــتـوافق مـعـه في شـكـله
أمـا عن طـرائفِ الــسـجـون فـهي الـعــام 
الـــكــتـــابــة عـــلى اجلــدران مـن شــجــون
وهمـوم  لكن العـبارةَ االكـثرَشـيوعاً هي
(الـسـجنُ مـقـبرةِ األحـيـاء) لـقـد تـفـجرت
خلفَ القضـبان طاقات عظـيمة وخاصة
في مجـال الـشعـر واألدب والذي يُـسمى
أدب الـــســجـــون وهــو إمـــا عــلـى شــكل
مـذكـرات أو قـصـصي أو مَـحضُ خـيال.
ــــا تـــكـــون  "روايـــة  يـــاصـــاحـــبي ور
ن الـعـتـوم واحدةً ـؤلـفـهـا أ الـسـجن" 
مـن الــتي نــالـت  نــصــيــبـــاً كــبــيــراً في
شُهـرتهـا.ولـلتـعضـيد فـأننـا نقـتبس ُمن
مقـدمتـهـا ( مسـاك أولـئك الذين ظـنوا
ـوت أو الــغـيــاب الـســحـيق سـوف أنَّ ا
يُـــــودِي بــــصــــاحـب اجلبّ لـم يَــــدُرْ في
طلقة تبدأ خلدهم يوماً أن الفضـاءات ا
هـنــالك تـصـنع من اجلــحـور الـضـيــقـة 
احلياة ويُـعاد ترتيب مُـكوّناتـها  هناك
يـــتــهــجّـــأ اإلنــســـان حــروف والدته من

جديد).

الــســـجن  prisonهـــو ســـلب حلـــريــة
إنسان بوضعه في مكـان يُقيد حريته 
وجب وهو طـريـقة ألحـتـجازشـخص 
حـكم قضـائي أو قـرارإداري من سـلـطة
يَـسـتـنـدُ إمـا إلى قـانـون أو جملـرد قرار
تــــقـــــديــــري من ســــلـــــطــــة مــــخــــولــــة
وتُـــصـــنف بـــإحـــتـــجـــازاألشــــخـــاص 
الـسـجـون بــحـسبِ غـايـاتـهـا وطـبـيـعـة
األفعال اجلُرمية  إلى سجون التوقيف
 السجن االحتياطي السجن العقابي
السـجن اإلصالحي  وأخرى سـياسـية
جنائية وسجون األمن األخالقي ولكلٍ
مــنـــهــا وظـــيــفـــتهُ الـــتي تــتـــداخل مع
الـــــوظـــــائف األخـــــرى وفـي ســـــيــــاق
الــصــراعــات الــدولــيــة واحلــروب بـ
الـدول تـطـورَ مفـهـوم الـسـجن لـتَـظَـهر
مــعـــســكـــرات األعـــتــقـــال الــتـي تــضم
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دي بـروين عـرضــيـة من مــخـالـفـة
تـابـعهـا رودريـجو بـرأسـية قـوية
تألق ميندي في إبعادها إلى ركلة

ركنية.
وظــهـر تــشــيـلــسي هــجـومــيًـا في
الـشــوط الـثـاني لـلـمـرة األولى في
الــدقـــيـــقــة (58) بـــتــســـديـــدة من
كـــوفـــاســــيـــتش مـن عـــلى حـــدود
مــنـطــقـة اجلــزاء مـرت إلى جـوار

القائم.
وعـــاد دي بـــروين لـــلـــظـــهـــور من
جديد بـتسديـدة أرضية من خارج
مـنـطـقة اجلـزاء في الـدقـيـقة (62)

لكنها مرت إلى جوار القائم.
وأجــــرى المــــبـــــارد تــــبـــــديــــلــــ

لـــتــشــيــلــسـي في الــدقــيــقــة (64)
بــنــزول جـــيــلــمــور وأودوي عــلى
حساب كانتي وزيـاش بينما دفع
جـــوارديــــوال بـــورقـــتـه األولى في
الدقيقة (75)  بنزول فيرناندينيو

على حساب جوندوجان.
وحــاول المـبـارد تـقــلـيص الـفـارق
في الـــدقــــائق األخـــيــــرة بـــالـــدفع
بـــــهــــافـــــيـــــرتــــز عـــــلى حـــــســــاب
كــوفـاســيــتش في الــدقــيــقـة (77)
وفي مـــحــاولــة هــجــومــيــة نــادرة
لـتـشـيـلـسـي ارتـقى بـولـيـسـيـتش
لـكـرة عــرضـيـة في الــدقـيـقـة (81)

مرت إلى جوار القائم.
وأجـرى بيب جـوارديـوال تبـديـل

سـيـتي رصـيده إلى 29 نـقـطة في
ــركــز اخلــامس بـيــنــمــا جتــمـد ا
رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في

ركز الثامن. ا
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أتت احملـاولـة األولى في الـدقـيـقـة
(16) حـ أرسل كانـسيـلو بـينـية
ــيـزة لــدي بــروين الــذي انــفـرد
ـــيـــنـــدي قـــبل أن يـــســـدد كـــرة
أرضــيــة مــرت بــقــلــيل إلى جــوار

القائم.
وافـتـتـح الـسـيــتي الـتــسـجـيل في
الـــدقـــيـــقــة (18) بـــعـــدمـــا تــلـــقى
جـونــدوجــان تـمــريــرة من فـودين
على حدود منطـقة اجلزاء ليسدد
صــــاروخــــيـــة أرضــــيــــة ســـكــــنت

الشباك.
وأضـاف الـسـيـتي الـهـدف الـثـاني
سـريـعًـا في الـدقـيـقة (21) بـعـدما
مــــرر دي بــــروين كــــرة  لـــفــــودين
اخلــالي من الـرقـابـة لـيـسـدد كـرة

أرضية مباشرة سكنت الشباك.
 وحاول بيـرنانردو مبـاغة ميندي
بتسديدة أرضيـة ضعيفة من على
حـدود منـطقـة اجلزاء في الـدقيـقة
(23) إال أن حـــارس تــــشـــيـــلـــسي

رة. أمسك بالكرة هذه ا
وتــواصل زحـف الــســيـــتي نــحــو
مـرمى تـشيـلـسي بعـدمـا استـقبل
كــانــســيــلــو عــرضــيــة من فــودين
داخل مـنــطـقـة اجلــزاء بـالـدقــيـقـة
(28)  مــســددًا كــرة ذهـــبت أعــلى

العارضة.
واســـتـــغل الـــســـيـــتـي االنـــهـــيــار
الدفـاعي لتشـيلـسي بعدمـا انفرد
ـلـعب سـتـرلــيـنج من قـبل وسط ا
حـتى وصـل إلى مــنـطــقــة اجلـزاء
وتـــأخــر كـــثـــيــرًا مع عـــودة دفــاع
البلوز ولكنه سدد كرة اصطدمت
بــالـــقـــائم وتـــابــعـــهـــا دي بــروين
بــتــســديــدة ســكــنت الــشــبــاك في
الــدقــيــقـة (34) مــســجـلًــا الــهـدف

الثالث.
وكـاد الـسيـتي أن يـضـيف الـهدف
الــرابع في الـدقــيـقـة (44) بـعـدمـا
مــــــرر فـــــــوديـن كــــــرة أرضـــــــيــــــة
جلــــونـــدوجــــان داخل مــــنـــطــــقـــة
اجلـــزاء لـــيـــســــدد األخـــيـــر كـــرة
بــالـكــعب مـرت إلى جــوار الـقـائم
لـــيــنــتــهي الـــشــوط األول بــتــقــدم

السيتي بثالثية نظيفة.
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ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني سـدد
كيفـ دي بروين كرة ضـعيفة من
عــلى حــدود مــنــطــقــة اجلــزاء في
الدقـيقة (50) تصـدى لهـا ميـندي
بـنـجـاح.وفي الـدقـيـقة (54) أرسل

حــــارس مـــرمـى بــــرشـــلــــونــــة في
التصـدي لها بـسهولة في الـدقيقة

.73
ــبــلي فـرصــة ثــمــيــنـة وأضــاع د
لــــتــــســــجــــيـل الــــهــــدف الــــثــــاني
لـبرشـلونـة بـرعونـة شديـدة حيث
كـان مـنفـردًا بـاحلارس فـيـرنانـديز
لكنه فشل في السيطرة على الكرة
في الـلـحـظـة األخـيـرة في الـدقـيـقة

.77
وســدد أوكــازاكي العب هــويـســكـا
نـطـقـة أمسك كـرة رأسـية داخـل ا
بـهــا تـيـر شــتـيـجـن حـارس مـرمى
برشلونة بسهولة في الدقيقة 85.
واسـتــمـرت مــحـاوالت هــويـســكـا
بـتسـديدة من خـوان كارلـوس لكن
ـوعد تـيـر شـتـيـجن كـالـعـادة فـي ا
وتصدى للكرة بـبراعة في الدقيقة

.88
وجنح العبو برشلونة في احلفاظ
عـلى تـقـدمـهم فـي الـنـتـيـجـة حـتى
الــلــحــظــات األخــيــرة لــيــقــتــنص
الــبــارســا 3 نــقــاط ثـمــيــنــة خالل

مشواره للقتال على اللقب.
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حــسم مــانــشــســـتــر ســيــتي قــمــة
اجلـــــــــولـــــــــة الـ17 مـن الـــــــــدوري
متـاز بالـتغـلب على اإلجنـليـزي ا
مضـيفه تشـيلـسي بنتـيجة (3-1)

على ملعب ستامفورد بريدج.
وسـجـل ثالثـيــة الــسـيــتي إلــكـاي
جـــونــدوجــان (18) وفـــيل فــودين
(21) وكـــيــــفــــ دي بـــروين (34)
بينما سجل هدف تشيلسي كالوم

هودسون أودوي (90).
وبـتـلك الـنـتــيـجـة رفع مـانـشـسـتـر

يسار حارس هويسكا فيرنانديز.
وسدد ميسي كـرة قوية من خارج
مـنــطـقـة اجلــزاء في الـدقــيـقـة 31
ن لـكنـها مـرت بـجانب الـقائم األ

رمى هويسكا.
ـباراة ركـلة حرة واحتـسب حكم ا
مـبـاشـرة لـبـرشـلـونـة عـلـى حدود
مـنـطقـة اجلزاء انـبـرى لتـنـفيـذها
لــيـــونــيل مــيـــسي لــكن احلــارس
فـيرنـانديز تـألق في الـتصـدي لها
وحـولـهـا إلى ركـنـيـة في الـدقـيـقـة
41 لـيـنـتـهي الـشـوط األول بـتـقدم

برشلونة بهدف دون رد.
ومع بداية الشـوط الثاني انطلق
جـــوردي ألــبــا الــظــهــيــر األيــســر
لــبــرشـــلــونــة وســـدد كــرة قــويــة
تـــصــدى لــهــا حــارس هــويــســكــا

فيرنانديز في الدقيقة 46.
وأرسل ميـسي تصـويبـة قوية من
ـنطـقة لـكـنهـا مـرت أعلى خـارج ا

مرمى هويسكا في الدقيقة 51.
وأهـدر رافـا مــيـر العب هـويــسـكـا
ـباراة أخـطر فـرصة لـفـريقه في ا
ـنطـقة حـيث سدد كـرة من داخل ا
بـكـعـب الـقـدم لــكن تـيـر شــتـيـجن
حـارس مرمى بـرشلـونة تـألق برد
فــعل ســريع وتــصــدى لــلـكــرة في

الدقيقة 63.
ـبــلـي مـهــاجم وســدد عــثــمــان د
بـــــرشــــلــــونــــة كــــرة مــــرت فــــوق
رمى هـويسكا وأضاع العارضة 
فــرصــة مُـضــاعـفــة الــنـتــيــجـة في

الدقيقة 67.
وحـــاول أونــــتـــيــــفــــيـــروس العب
هويـسكـا تهـديد مـرمى برشـلونة
بـــتــســديــدة جنح تـــيــر شــتــيــجن
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حقق برشلونة فوزًا صعبًا ومهمًا
عـلى هـويـسـكـا بـنـتـيـجـةهدف من
دون رد   فـي إطــــار مـــنــــافــــســـات
اجلولة 17  من اللـيجـا في معقل

األخير ملعب "ألكوراز".
وسـجل هـدف بـرشـلــونـة الـوحـيـد
باراة فـرينكي دي يوجن في في ا

الدقيقة 28.
وبـهـذا االنـتـصـار يـرفع بـرشـلـونة
ـركـز رصـيـده إلى 28 نـقــطـة في ا
اخلـامس بـجـدول تـرتـيـب الـلـيـغا
بينما يتجمـد رصيد هويسكا عند

ركز األخير. 12 نقطة في ا
ــبــاراة بـضــغط بــدأ بــرشــلــونــة ا
مُــبــكــر حــيث تــألق فــيــرنــانــديــز
حـــارس مــــرمى هــــويــــســـكــــا في
الــتــصــدي لـتــســديــدة من بــيـدري
نـطـقة في العب بـرشلـونـة داخل ا
الـدقــيـقـة 8 والـذي تــلـقى تـمـريـرة
عـرضــيــة من زمــيـله بــرايــثـوايت
لـيُـهـدر فـرصـة ثـمـيـنـة لـلـتـقـدم في

النتيجة.
ــبـلـي مـهــاجم وأرسل عــثــمــان د
بـرشــلـونــة تـصـويــبـة قــويـة مـرت
أعـلى مرمى هـويسـكا في الـدقيـقة

.13
واستمر التهديد الكتالوني حيث
سدد بيدري كرة رأسية قوية مرت
أعـلى مرمى هـويسـكا في الـدقيـقة

.20
وجنـح فــــريــــنــــكـي دي يــــوجن في
تـسـجـيل الـهدف األول لـبـرشـلـونة
في الــدقــيــقـة  ?28حــيث اســتـغل
تمريرة عرضية من الطرف األيسر
عـبـر لـيـونـيل مـيـسي وسـدد عـلى
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درب راضي شنيشـل لتدريب فريق كرة اعلن نادي الزوراء الـرياضي تعاقده مـع ا
القدم.

وذكر النـادي في بيان امس ان ادارة (نـادي الزوراء سمت الـكاب راضي شـنيشل
مدرباً لفريقها الكروي).

واضاف ان (شـنـيشل يـسـاعـده حيـدر عـبد االمـيـر وحسـام فـوزي وصــــالح حـمـيد
مدربـاً لـلحـراس ونـصيـر عـبد االمـــــــيـر مدربـاً لـليـاقـة وعبـد االمـــــير نـاجي مـحلالً

فنيا)ً.
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تـعـرض مـدرب الـديـوانـيـة الـكـاب
الــدولي قــصي مــنــيــر الى إصــابـة
بـالـغـة في يـده الـيـمـنى عـنـدمـا قام
بضرب زجاجة شـباك منازع فريقه
وهـــو في حـــالـــة انــزعـــاج من اداء
ــبــاراة ــتــواضع خالل ا العــبــيه ا
الـــتي جـــمـــعـــتـــهم بـــفـــريـق نــادي

الصناعات الكهربائية .
وجاء ذلك بـعـد سوء فـهم حدث مع
بـعض من اعضـاء وفد الـصنـاعات
ــبـاراة الــكــهــربــائــيــة و انــتــهـت ا
بـالـتــعـادل بـهـدفـ لــكل مـنـهـمـا و
ضـيـفــهـا مـلـعب الــديـوانـيـة ضـمن
اجلــولـة الــثـانــيـة عــشـرة لــلـدوري

متاز . العراقي ا
وقـــال مـــدرب فــريـق الــصـــنـــاعــات
الـكـهـربـائيـة عـمـاد عـودة ان فـريقه
كــــــــان في احــــــــسـن حـــــــاالتـه رغم
ر الـظروف غـير الـطبـيعـية الـتي 
بـها ,لـكـن الـفـريق شـبـابي وجـديـد

نامل له مستقـبل جيد خالل القادم
من مـبـاراة وحـصـولنـا عـلى نـقـطة
ثـابر ثـميـنة من فـريق الديـوانيـة ا
, وعلى مـلعبه تـعتبر مـكسبـاً كبيراً
شــاكـــراً الــديـــوانــيـــة عــلـى حــسن
الـضـيافـة والـتقـديـر وأضاف العب
الصناعات محمد محسن ان فريقه
قـدم مـبـاراة تـليـق بسـمـعـة الـفريق
إثـر اجلـهـود احلـثيـثـة الـتي بـذلـها
ــبــاراة الــتي كــانت زمـالئه خالل ا
تـشـير الـى الفـوز بـنقـطـها لـنـا لوال
اخلـطأ الـتي ارتـكب من قـبل بعض
زمالئـي  واســـتــــغــــلت بــــالـــشــــكل
الــصـــحــيح مـن قــبل العـــبي فــريق
الـــــديـــــوانــــيـــــة الـــــذي يـالقي دعم
ومـتـابـعـة ورعـايــة كـبـيـرة من قـبل
االدارة  ,فيما حتدث مساعد مدرب
الـديــوانـيـة الـكــابـ تـيـســيـر عـبـد
ـــبـــاراة خـــاضـــهــا احلـــســـ ان ا
العـبـيــنـا بـظـروف صــعـبـة كـان في
ــبـرر مــقــدمــتــهـا الــتــوقـف غــيــر ا

ــا اصــاب ــدة 37  لــلــمـــبــاراة و
العـبـيــنـا اخلـمـول والــتـبـاطىء في
ـا فقـدنا نـقطـت ثـميـنت االداء 
كانت لها شان في تقدم الفريق في
جــدول الــدوري الــعــراقي واضـاف
العب الديوانـية سيف الـدين ظاهر
ان فــريــقه لـم يــكن مــحــظــوظــاً في
بـاراة التي كـنا نامل كسب نـقاط ا
ـباراة في احلـصـول عـلـيـهـا كـون ا
جـرت عـلى مـلـعـبـنـا اال ان الـنـقـطة
الـــواحـــدة مــكـــســـبـــاً لـــنــا ونـــامل
الـــــتــــعـــــويض خـالل الــــقـــــادم من
نافـسات بجـهود زمالئي االعب ا
ودعم ومـتـابـعـة الــكـادر الـتـدريـبي
ـثالي واالدارة و جـمهـور الفـريق ا
الـــــذي له دور بـــــارز في حتـــــقــــيق

النتائج االيجابية  .        
ــبـاراة  احلـكــام فـريـد كـر ودار ا
وجــهــاد عـــطــيـــة و مــقــداد عـــقــيل
ومحمد صالح وعـلي عباس مقيماً
لـلــحـكـام و صالح عــبـيس مــشـرفـاً

اجملـمـوعـة A تـضم سـبـعـة انـديـة
هي  بــيــشـمــركــة و نـفط الــشــمـال
والـقـاسم واحلـبـانـيـة والـصـنـاعـة
ودوكــان و الـــشــرطــة  مــبــيــنــاً ان

منافسات اجملموعة انطلقت امس
غـلقة لنادي  االثن على الـقاعة ا
الـبيشـمركـة وتسـتمـر لغـاية االحد
الـقــادم الـعـاشــر من شـهــر كـانـون

الثاني اجلاري .
ولفت نائب رئيس الـهيئة االدارية
لـلـنـادي الى ان الـنـادي سـبـاق في
دعم و رعــايـة بـطـوالت االحتـادات
ـــركــزيــة فـي مــخــتـــلف االلــعــاب ا
ـــنـــشــآت والـــتي حتـــتـــضــنـــهـــا ا
الــريــاضــيــة لــلــنــادي  فــضالً عن
ـبـاريات ـعـسـكـرات وا تـضـيـيف ا
الــوديــة لـالنــديــة الــريــاضــيــة في
عموم محافظات البلد و على مدار
الــســنــة دعـــمــاً من مــجــلس ادارة
الـــنـــادي وتـــوطـــيـــداً لـــلـــعالقـــات
األخــويــة والـريــاضــيـة مع ادارات

ركزية . االندية واالحتادات ا
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اعــلـنت الــهــيـئــة االداريــة لالحتـاد
الـعراقي للـسبـاحة تـغييـر تسـمية
االحتـــــاد الى االحتــــاد الـــــعــــراقي

ائية. للسباحة وااللعاب ا
وقـال رئـيس االحتـاد خـالـد كـبـيـان
في بــــيـــان ان الـــهــــيـــئـــة االداريـــة
لالحتـاد الـعـراقي لـلسـبـاحـة تـقرر
تــغــيـيــر اسم االحتــاد الى االحتـاد
الــعـــراقي لــلـــســبـــاحــة وااللـــعــاب

ائية. ا
واوضح ان هذا القـرار اتخذ خالل
اجـتـمـاع الـهـيـئـة االداريـة لالحتـاد
لـكـون االحتاد يـرعى اربـعـة الـعاب
بـيـة  السـبـاحة هـيـالسـبـاحـة االو
ـفـتـوحـة الـغـطس الى ـيـاه ا فـي ا

اء. اء  كرة ا سابقات احمللية للسباحةا جانب من ا
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احمد عن تضيـيف النادي لبطولة
ــمــتــاز بــالــكــرة انــديــة الــدرجــة ا
الـطــائـرة لــلـمــجـمــوعـة A.  وقـال
احـمــد  في تــصــريح صــحـفي  ان

احدى
مواجهات

متاز الدوري ا
بكرة الطائرة

في الدقيقة (86) بنزول كل من
اجلــزائــري ريـاض مــحـرز
واألرجــــــنــــــتـــــــيــــــني
ســيـرجــو أجـويـرو
على حـساب دي
بروين وفودين.
وقــــــــــــــــــــــــــلــص
تـــــشـــــيـــــلـــــسي
الـــــــــــــفـــــــــــــارق
بتسجيل هدف
حـــــــــفـظ مــــــــاء
الــــــــــــوجـه فـي
الـــــدقــــــيــــــقـــــة

(90+2)
بــعــدمــا تــلــقى

أودوي
عـــــــرضـــــــيـــــــة
أرضـــيــة داخل
مــــــنـــــــطــــــقــــــة
اجلـــــــــــــــــــــزاء
لـــيـــســـدد كــرة
مـــــــبـــــــاشــــــرة
ســــــــــــكــــــــــــنـت
الـــــــشـــــــبــــــاك
ليـنتهي الـلقاء
بــعــدهــا بــفـوز
الـــــــســــــيـــــــتي

بنتيجة
.(3-1) 

وحـيدر عـبد الـهـادي منـسقـاً امنـياً
وحسن اخلزاعي منسقاً اعالمياً .
ــبــاراة تـــوقــفـــاً مــنــذ و شــهـــدت ا
ـدة 37 دقــيــقـة دقـيــقــتــهــا االولى 
ــبـاراة بــإيـعــاز من قــبل مــشــرف ا
وانــســـحـــاب فــريـق الــصـــنـــاعــات
الكـهربـائية مـتذرعـ دخول بعض
لعب ولم درجـات ا من اجلماهـير 
ــســتــوى الــدوري ــبــاراة  تــرتقِ ا
ـمـتـاز خالل شـوطـهـا االول الـذي ا
انتهى بالتعادل السلبي ولم يشهد
اي خطورة تذكر عدا فرصة لالعب
الــديــوانـــيــة مــحــمـــد ســعــيــد  في
الدقيقة 27 عنـدما تصـدت عارضة
مرمى الصناعات الكهربائية لكرته
 وســــتـــمــــرَ احلــــال عــــلــــيه خالل
الــدقــائق االولى لــلــشــوط الــثــاني
حــتـى الــدقــيــقـة 51 الــتي شــهـدت
ـــهــاجـم الــصـــنـــاعــات تـــســديـــدة 
الـكهـربـائيـة مهـيـمن سلـيم واخرى
لزمـيله اسعـد عبد الـله الذي سجل
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اعلن نـائب رئيس الـهيـئة االدارية
لـنـادي الـبـيـشـمـركـة الريـاضي في
مـحــافـظـة الـســلـيـمـانــيـة مـحـمـود

هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 53
واضـاف زمــيـله أنس مـالك الـهـدف
الثاني في الـدقيقة 64 معلـنا تقدم
فــريق الــصــنــاعــات الـكــهــربــائــيـة
بــــهـــدفــــ مـــقـــابـل ال شيء وجنح
مـــدرب الــديـــوانــيــة بـــاجــراء عــدة
تـغـيــرات اسـتـطــاع من خاللـهـا ان
يـــرفع من مـــســـتـــوى اداء العــبـــيه
سـاعـدهم رجـوع فريق الـصـنـاعات
ــبـرر لـلـمـنــاطق الـدفـاعـيـة  غـيـر ا
لتـشهـد الدقـيقة 74 تسـجيل هدف
الــديــوانــيــة االول عن طــريق العب
خط الوسط سـيف الدين ظـاهر من
كــرة جــمــيــلــة واســـتــطــاع زمــيــله
ــــهـــاجم فالح عــــبـــد الـــكـــر من ا
تعديل الكفة لفريقه بتسجيل هدف
الـتـعـادل في الـدقـيـقـة  78 من كرة
راسـيـة جــمـيـلـة لـتــشـهـد الـدقـائق
االخيرة ضغط كـبير من قبل العبي
الـفـريق الـديوانـيـة اال ان الـنتـيـجة

بقيت على حالها .
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طمـأنت الهيئة االدارية لنـادي النجف الرياضي العبي الفريق
الية. بشأن مستحقاتهم ا

وقال عـضو الهيـئة رحيم لـفتة في تصـريح صحفي  ان رئيس
الـهــيـئـة اإلداريـة لــنـادي الـنـجف االشــرف الـريـاضي رضـوان
الكـندي التقى بالـكادر التدريـبي والعبي فريقنـا الكروي عصر

اليوم األحد قبيل الوحدة التدريبية.
واوضح ان الــكـنـدي اكـد ان اإلدارة سـتـوفــر كل مـسـتـلـزمـات
ومته واستمع إلى مجمـــــل طلبات الالعب جناح الفريق ود
ووجـه بـتــنـفــيــذهـا فــورا وتـــذلـيل كل الــصــعـوبــات الــتي تـقف

أمامهم.
ـالـيـة ودعى ـتـعـلــقـات ا واضـاف ان الـكــنـدي ود بـحل كـافــة ا
الالعـبـ إلى عـدم الـتـفـكـيـر بـهـذا األمـر مـطـلـقـا واعـتـبـاره من

لعب. هامهم با سلمات والتركيز   ا
ـقـبـلـة من يـذكـر ان الـنــجف سـيـواجه الــكـهـربـاء في اجلـولــة ا

قبل. تاز الكرة االربعاء ا
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أعـلـنت وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة افـتـتاح
مالعب تـــنس جـــديـــدة في مـــجــمـع مــلـــعب

قبل. الشعب الدولي االسبوع ا
وذكـرت الوزارة في بـيـان أن وزير الـشـباب
والــريــاضــة عــدنــان درجــال تــفــقــد مالعب
جمع ركز الـتدريـبي  التـنس األربعـة في ا

ملعب الشعب الدولي. 
ركز التـدريبي اربعة مالعب ثالثة ويضم ا

مــنـهــا لـلــتــدريب ومـلــعب رئــيس واحـد 
إعـادة تاهيـلهـا بالكـامل إذ بدأ الـعمل فـيها
بــإيــعـاز مـن وزيـر الــشــبـــــــاب والــريــاضـة
مـــنـــتـــصف شـــهـــر تـــشـــــــــرين الـــثـــانـــــي

اضـــــي 2020. ا

واضــافت أن  درجـال عـبــر عن رضـاه الـتـام
ـواصفـات الـعمل في مالعـب التـنس الذي
نـفـذته شـركة NYNORD السـويـدية وألول
Hard مــرة فـي الــعــراق ارضــيـــات اكــريــلك
court ومــواصــفــات دولــيـة مــعــتــمــدة لـدى

.ITf االحتاد الدولي للتنس
وأكــد  درجـــال خالل الــزيــارة الـــتي رافــقه
فيهـا مدير عام دائرة الـتربية البـدنية احمد
ـــديــر عـــودة زامل ومـــاجـــد اجلـــــــــادري ا
العب ـنــــــــــفـذة ان ا ـفــوض لـلـشــركـة ا ا
االربــعــة ســتـكــون جــاهــزة خالل االســبـوع
ـقـبل بـحـلة جـمـيـلـة مـناسـبـة لـلـعـبـة التي ا
حتـتـاج مـنـا كل الــدعم عـقب إهـمـال لـعـقـود

طويلة.

…UÝ«u
تـشــاطــر اســرة (الــزمـان) الــريــاضي احــزان كال من الــزمــيــلـــــــــ
ÍbN*« b³Ž Õö لوفاة والـدتهما تغمد الله wLOL² و « s ?×

الفقيدت بواسع رحمته والهم ذويهما الصبر والسلوان.

وتـــابـع  مــخـــاطـــبـــة االحتـــادين
الـدولي واالسـيـوي للـمـوافـقـة على
هذا الـقـرار  وكذلك اعالم اجلـهات

عنية ذات الـعالقة وزارة الشباب ا
ــبــيــة والــريــاضــة والــلــجــنــة االو

العراقية.

بلي عثمان د

قصي منير مع
جمهور فريق
الديوانية
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احلضور في جلسة إستذكار فؤاد سالم
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مثل خالد النـبوي مجموعة صورا نـشر ا
من أحـدث جــلـسـة تـصـويــر خـاضـهـا مع
اجملـلـة الــفـرنـسـيـة (أيل) وذلك من خالل
حـسـابه الـشـخصي بـ(فـيـسـبـوك) وظـهر
الــنــبــوى بــبــدلــة رســمـيــة أنــيــقــة بــالــلـون
األســــود وكــــتب جلــــمـــــهــــوره من خالل
صـوره معلقا: (صباح الضحكة وإن شاء
الـلـه سـنــة جـديــدة أحــلى عــلـيــنــا كـلــنـا)
حـسـب مـوقع صــدى الـبــلـد.كــمـا احــتـفل
صناع فيلم (أهل الكهف) بانتهاء تصوير
مـشـاهـد الـديكـور الـرئـيـسي لـلـعـمل الذي
يـشـهــد مـعـظم األحـداث احملـركـة له وذلك
ــديـــنــة اإلنـــتــاج اإلعـالمي. فــيـــلم (أهل
الـكهف) بطولـة خالد النـبوي غادة عادل
خـالـد الـصاوي مـحـمـود حـميـدة مـحـمد
ــدوح مـحــمـد فــراج أحـمــد عـيـد ر
مـصطـفي مـصطـفي فـهمي  ومن تـأليف
ن بــهـجت قــمـر وإخــراج عـمــرو عـرفـة أ
وإنـتـاج ولـيـد مـنـصـور الـذي حـصل عـلى
ــهــرجــان ديــر أفــضـل مــنــتج في 2020 

جيست والفضائيات العربية. 
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ـــمـــثـل الـــســـوري جـــهـــاد ســـعــد أطـــلق ا
تصريحـات صريحة خالل اسـتضافته في
الـبــرنـامج احلـواري شــو الـقــصـة. وأبـرز
عاشرة هذه التصريحات كانت اعترافه 
ـمــثالت الـسـوريـات الــشـهـيـرات احـدى ا
دة  12عـامــاً بـعـد
طـالقه مـن زوجـــــته
األولــــى وأم أوالده
ورفض خالل احللقة
الـــكـــشف عن هـــويـــة
مثلة الشهيرة.و هذه ا
عــــلق حــــول مــــوضـــوع
ـــعــاشـــرة أنه (في حــال ا
كــان أوالده يـــريـــدون فــعل
انع األمر بتاتاً في ذلك لن 
حــال كــانـــوا مــقــتــنــعــ به).

أيضاً حتدث عن عالقـته بأوالده ووصفها
بـالـصـداقــة عـلى الـرغم من أنـه لم يـلـتـقي
بــهم مــنــذ مــدة جـيــدة بــســبب تــواجـدهم
خارج سـوريا بغـاية الدراسـة كما أضاف
أن (ابـنـته مـر تـسـتـعـد لدخـول الـقـفص
الـذهـبـي في بـاريس إال أنه لن يـتـمـكن من
حضور حـفل الزفاف بسـبب عدم حصوله

عــلى الــتــأشــيــرة).و حــول ديــانــته إذ 
تـداول شائـعـات منـذ فـترة أنه ال يـتبع أي
ديانـة أو باألحرى مـلحد عـلق بـ (أنا أتبع
ديــانـة اإلنـســانـيــة ولـقـد تــأثـرت بــجـمـيع
الـديـانات من بـوذيـة وهنـدوسـية وغـيـرها
واألهـم بــالـــنـــســـبــة لـي من أداء طـــقــوس
الـعـبادة هـو الـتـعامل) وحـول مـا إذا كان
ـارس الـعـبـادة في الكـنـيـسـة أو اجلامع
أجاب بـ (أمارس العبادة داخل نفسي وال

أمارسها داخل أي مَعلم ديني).
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الـــكــاتـب الـــعــراقـي صـــدر له عن دار أمل اجلـــديـــدة في
دمـشق كـتـاب جـديد بـعـنـوان (مـحـمـود صـالح الـكروي –
ـغـاربي) ويـقع في رؤيـة عـراقـيـة في الـشـأن الــسـيـاسي ا

توسط.  186 صفحة من القطع ا
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مـثل االردني يشـارك في النـسخـة العـربية اجلـديدة من ا
الفيلم االيطالي (بيرفكت سترينجرز).
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الـبروفـيسور في جـامعة انـديانا فـي بنسـلفانـيا االمريـكية
يـقــدم نـدوة (الــتـفــكـيــر الــسـتــراتـيــجي وازمـة االدارة في
العراق) الـتي تقيمها  افتـراضيا شبكة العـلماء العراقي

قبل. في اخلارج السبت ا
bL×  WKO³½

الشـاعرة االردنيـة شاركت مع الشـاعر مـاجد النـصيرات
فـرق االربعاء في االمسـية التي اقـامها بـيت الشـعر في ا

اضي. ا
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ـي االرمــني صـــدر له كــتـــاب في بــغـــداد ضــمن االكــاد
مـــنــشــورات مـــطــرانــيـــة األرمن االرثــدوكـس في الــعــراق
تــرجـمـة فـاهي هـكــوبـيـان وراجـعه الــدكـتـور جـواد كـاظم
الـبـيـضـاني وهـو بـعــنـوان (الـعـراقـيـون األرمن قـراءة في

تاريخهم واثارهم في القرن العشرين).
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مـثل السوري انضـم إلى النجمـ سلوم حداد ?وباسم ا
يـاخــور في مـسـلـسـل (الـعـربـجـي) تـألـيف عـثــمـان جـحـا

وإخراج تامر إسحق.
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الـكـاتـبـة الــسـوريـة  تـقـد نـصـهــا (امـنـا الـعـربـيـة) في
عرض مسرحي لنادي التأليف واالبداع ومسرحة القصة
العمومية في مدينة احملمدية التونسية اخراج سميرة بن

حسن.
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ـطربـة شـذى حسـون أغـنيـتـها طـرحت ا
اجلـديـدة (عــاجل) الـتـي طـرحـتــهـا عـلى
طــريـقـة الــفـيــديـو كـلــيب. هـذه االغــنـيـة
اخلـلـيـجـيـة من كـلـمـات سـامـر عـطـاالـله
ومـن أحلـان كـرار شـريف أمــا الـفـيـديـو
كــــلـــيـب فـــهــــو حتـت اشـــراف مــــصـــور
شـاهـيـر ذبـيـان سـعـد. ونـالت االغـنـية ا
الـتي طـرحـتـهـا حـسون فـي أول يوم من
ـتـابـعـ الـسـنـة اصـداءً ايـجــابـيـة من ا
ـعـلـقـ الـذي رحـبـوا بـعـودتـهـا بـعد وا
فـترة اسـتـراحـة اتـخـذتـهـا حـسـون بـعد
خـضـوعهـا في االشهـر األخـيرة لـعـملـية
جــراحـيـة نــسـائـيــة دقـيـقــة واسـتـعـادت
بــعــدهـا عــافــيــتــهـا ونــشــاطــهــا الــفـني
وتــسـتــعـد لــتـحـضــيـر مــشـاريع كــثـيـرة

ستبصر النور قريباً.
ــمــثل عــلى صــعـــيــد آخــر يــســتـــكــمل ا
ـصـري أحـمـد الــسـقـا حـالـيـا تـصـويـر ا
مـسـلسـله (نـسل االغـراب) لالنتـهـاء منه

ــونـــتــاج ســـريــعـــا ودخـــول مــرحـــلـــة ا
اســـتـــعــــدادا لـــلـــمــــوسم الـــرمــــضـــاني
ــســلــسل صــعــيــدي يــجــمع الــقــادم.وا
ـمثـلـ أحمـد السـقـا وأميـر كرارة في ا
الدرامـا ألول مرة بعـد تعـاونهمـا سويًا
في فيلمي (هـروب اضطراري) الذي عاد
به كــرارة إلى الـــســيــنــمـــا بــعــد غــيــاب
سـنــوات وكـذلك (حــرب كـرمــوز ) الـذي

ظـهــر فـيه الــسـقــا كـضــيف شـرف خالل
ــشـــهــد األخـــيــر من الـــفــيــلـم.وأيــضــاً ا
مـشـاركــة الـسـقـا في احلــلـقـات األخـيـرة
ــســـلــسل (االخـــتـــيــار) بـــدور احملــقق.
سلسل مي عمر هبة ويشارك ببطولة ا
مجـدي وأحمـد مالك وإدوراد وسـلوى
عــــثـــمــــان وأحـــمــــد داش من تــــألـــيف

وإخراج محمد سامي.

في العـمل أبق عيونك وآذانك مـفتوحـة على الشخص
ناسب. ناسب في الوقت ا ا

qL(«

استخـدم طاقتك لتحويل األشياء من أفكار نظرية إلى
واقع ملموس .

Ê«eO*«

 فرصة سـفر مع شخص تعرفه منذ زمن .يوم السعد
االربعاء.

—u¦ «

إنك تعـمل بجدّ رغم ذلك تـشعر كمـا لو أنّك ال جتني
شيئاً. 

»dIF «

الـطـاقة الـتي تـتـمـتع بهـا جتـعـلك تـتحـرّك بـسـرعة  ال
كن أن يجاريك أحد.

¡«“u'«

ــشــاريـع الــطــويـــلــة األجل حتــتـــاج إلى وقت أطــول ا
لتجني ثمارها.
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ال تــنــظــر إلـى الــوراء  فــقط انــطـــلق إلى األمــام.يــوم
السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

 لـديك حب مهم فـي حيـاتك حـافظ علـيه مـهـما تـتـطلب
االمر .
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حــبك لالســتــقالل يــجــعــلك شــخــصــا انــطــوائـيــا في
 . مشاعرك لكن ال تبالغ بذلك كثيراً

bÝô«

الــعـمـل يـحــتـاج الـى تـركــيـز اكــبـر مــنك.يــوم الـســعـد
. االثن

Ë«b «

احلــذر واجب لــكن الــعــمل أفــضـل وال تـفــقــد ثــقــتك
بنفسك.رقم احلظ  .8
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ة اترك ذلك و  انت في وضع قلق بسبب عالقات قد
تفرغ للمستقبل.

 u(«
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مـجـمـوعـة من الـكـلـمـات
ـــكن كــتــابــتــهــا الــتي 
أفــقـيـا وراســيـا في ذات
الـوقت وهـو مــا يـظـهـر
مـن خالل كـــــــــتــــــــابــــــــة
مـــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني

الكلمات االتية:
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اء 3-يسقي با

4-رتبة عسكرية

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6856 Tuesday 5/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6856 الثالثاء 19 من جمادى االولى  1442 هـ 5 من كانون الثاني (يناير) 2021م

عمان
wz«d U « bO−

 «¡UOý√
النهـا جميلة وعلى( رأسـها ريشة ) وفق من يكـرهنها -  التلقى
مـؤاخــذة حـ جتــمع الـشيء الــواحـد عــلى اشـيــاءات .. دائـمـا
صـحح : (والـله خـربـتـوا الـلـغة يـضـحك اخملـرج حـ يـصـرخ ا
صحح في االصل أستـاذ متقاعد ومتـعقرومتبحر العـربية) ! وا
حد الـغرق  في اللغة. تـقول زوجته جلارتهـا : دائما يطلع االكل
من( خـشــومــنـا زقــوم ) اليـتــرك اعالنـا وال نــشـرة اخــبـار اال و
ن يــظـهــر عــلى الــشـاشــة .. ثم يــتـرك الــشــاي بـارداً يــصــحح 
اليشـربه وهو يـصب جـام غضـبه على من تـخطيء او تـلحن في
اللـغة .هـو مثال يـعتـرض على  كل مـقدم او مـقدمـة برامج يـقول
(اكـيـد ; طـبـعـا ; قـطـعـا ; يـعـني ; مـثـلمـا نـقـول ; فـدشي ; خـلي

نشوف هذا التقرير ونرجع لكم).
 تـخلـصت هي دون علم مـنه من كل( االشيـاءات ) الزائـدة التي
قــضى زوجـهــا زمــنـا مــضــنـيــا في جــمـعــهـا ..كـل قـصــاصـات
الصـحف النـادرة التي  يحـتاجـها طالب الدراسـات العـليا االن
بـاعـتبـارهـا وثائق تـعـزز من صدقـيـة بحـوثهـم .. ولكـنه لم تـلقـها
بـعـيـدا لــدى الـبـاب حــتى يـلـقي بــهـا حـارس الـعــمـارة في مـكب
الـنـفايـات في حلـظة هـدوء بـعد غـضب قـررت ان جتـعلـهـا بعـيدا
عـن اع الـضـيـوف الـذين يـستـدعـيـهم كل لـيـلة  –خـارج حـظر
قيت ايام الكـورونا الذميمة  –وهم يـناقشون االزمان التـجوال ا
اجلـمـيـلـة الـتي حــضـر فـيـهـا عـرض فـيــلم الـوردة الـبـيـضـاء في

سينما احلمراء !
 االمـام الــشــافـعي اســبق من تــوني روبــيــنـز الــذي جــمع ثـروة
ـيارات وهـو يشـكل حـياة الـرؤوساء والـنجـوم  وفق نصـائحه با
.خذوا مثال هذا البيت  الذي يدعوك الى استئصال الزوائد في

حياتك:
َرءُ ال يَرعاكَ إِلّا تَكَلُّفاً اذا  ا
فَدَعهُ وَال تُكثِر عَلَيهِ التَأَسُّفا

بـيـنمـا ينـصح روبـنز بـالتـالي :  في كـتاب حـقق رقمـا فـلكـيا من
االربـاح  يـذكـر الــكـاتب دعـاءا من الـتـراث األيـرلـنـدي الـقـد :(
فـلييسـر الله لك طريقك ,و يـجعل الريـاح تسانـدك في عملك  ,و
ليـجعل الشمس تشرق بـدفئها على وجهك  ,و تـتساقط األمطار
في هدوء على أرضك  ,و إلى أن نتقابل ثانية  ,فليحفظك الله).
بصـورة عامة الكتـاب شيق و يستحق كـهدية جيدة إلى صديق,
و جديـر إن يتصفحه و يطبق أي شخص يظن إن العالم أصبح
ضيـقا عـليه ! أو أي شـخص لديه طـموح كـبيـر...لو عـرض علي
ن يـشاطـره اجللـسة ان احاور روبـنز فـلن افـعل ذلك انه اليدع 
شـيـئا لـيـقوله سـوى مـشاعـر الـشكـر واالمـتنـان وهـز الرأس مع
إبتـسامـة بـاهتـة والقـبول به كـصـديق زائل ذلك انه سوف يـكون
مـرتـبـطـا بـعـقـد عـمل يـجـوب فـيه الـقـارات لـيـعلـم رؤسـاء ومـلوك

وامـــراء كـــيـف يـــعـــيـــشـــون حــــيـــاة امـــثل
باالسـتعـانة بصـديق غيـر زائد وزائل هو

توني روبينز ..
 حتـيـة وقـبلـة فـي اخلـد وليـس عـنـدي ما

اقول بعد ..

ــــقــــيم في االعـالمي الــــعــــراقـي ا
الـقـاهـرة تـلـقى شـهـادة تـقـديـر من
مـــــركــــــز لــــــنــــــدن لـــــلــــــبــــــحـــــوث
ــركــز واالســتـــشــارات لــفـــوزه بــا
الــرابع مـكـرر في تـصـويت الـقـراء
ــوقع ــســـابــقـــة افــضـل كــتـــاب ا

االلكتروني للمركز عام  2020 باب بصمة عقل.
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ـتحـف البـغـدادي حفال احـيـيت فرقـة ا
ــنــاســبـــة الــعــام اجلــديــد غــنــائــيـــا 
ناسبة تشكيل فرقة جديدة برئاسة و
الفنان حـس الساري وعـضوية ناظم
االصــيل ويــوسف الـربــيــعي واشـراف
قام خالد السامرئي .واستهلت قار ا
ـنـاسـبـة الـعام الـفـرقـة اول حـفالتـهـا 
اجلــديــد بـــتــقــد اغــاني فــلــكــلــوريــة
وتــراثـــيــة لــرواد االغــنــيــة الــعــراقــيــة
وشــارك في االحـتــفـالــيـة الـتـي اقـيـمت
ــاضي عــلى قــاعـة صــبـاح اجلــمــعــة ا
ــتــحف بــحــضــور جــمــاهــيــر كــبــيـر ا
طرب يـوسف الربيـعي وغني اغاني ا
طرب سامر اما ا الراحل داخل حسن 
االسـمــر فــقـدم اغــاني تــراثــيـة ومــقـام
ـطـرب مـهـدي الـقـيسي عـراقي وغـنى ا
اغـنــيـة الـراحـل سـعــدي احلـلي (لــيـلـة
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ــطــرب رحــيم الــفــراتي ويــوم) وادى ا
ـطـرب اغــنـيـة عــشك اخـضــر وشـارك ا
ه احلــلـو خــضـيــر عــبـاس بــاغــنـيــة 
ــطـرب كـاطع الـسـاعـدي الـذي وكـذلك ا
غــــنى (اوياله يــــابه) لـــلــــرائـــد يـــــاس

خضر. 
وكـان لــلــمـقــام الـعــراقي حــصـة بــهـذه
قام خالد االحتفالية ابدع فيها قار ا
الــســـامــرئـي الــذي قـــال لـ ( الــزمــان )
(لـديــنـا شـبــاب مـوهــوبـ في الــغـنـاء
الـعـراقي وهـنـاك فرصـة كـبـيـرة وفـرها
ـتـحف الـبـغدادي السـتـعـادة ذكـريات ا
ـقــام الــعـراقـي وبـاصــوات شــبـابــيـة ا
وسـنـقـيم قـريـبـا دورة غنـائـيـة لـتـعـليم
ـــقـــام الـــعـــراقي واالغـــنـــيـــة اصــــول ا
الـسـبـعيـنـيـة ) واضـاف ( بالـنـسـبة لي
ـطـرب الـراحل تــاثـرت في بـدايـاتي بــا
مــحـمــد الــقــبــنـجـي ثم اســتـمــعت الى
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ــنــاســبــة الــذكــرى الــســابــعـة ســالم 
حــيث رحل في الـ  21كــانـون لــوفــاته 
اول من عــــام  2013في الـــــعــــاصــــمــــة
واقــامت اجلـمــعـيـة الــسـوريــة دمـشق 
قــــبـــيل خـــتـــام  2020بـــأيـــام جـــلـــســـة
اسـتذكـاريـة للـراحل قدمـتـها االعالمـية
بشرى سميسم التي قالت ( يعد الرائد
فؤاد سـالم احد رواد االغنـية العـراقية
في الـسـبـعـيـنـيـات واسمـه فالـح حسن
برج من موالـيد البـصرة عام  1945بدا
مـــشـــوار الـــغـــنـــاء عـــام  1963وتـــاثـــر
ـطـرب الـراحل نـاظم الـغـزالي وكـان بـا
اول ظـهـور له في اوبـريت بـيـادر خـيـر
ــطـرقـة ثم تـبـعـه بـعـد عــام بـاوبـريت ا
وظهر الول مرة على شاشـة التلفزيون
عام  1968ببـرنامج وجه لـوجه وتبـناه
في الـبــدايــة عـازف الــقـانــون الـفــنـا ن
سالم حـس وهـو الذي اخـتار له اسم

يـوسـف عـمــر كــونه مـدرســة مــبـســطـة
وقــريـبـة الى الــلـهـجــة الـبـغـدادي ). ثم
ـقامات ادى السـامرائي مجـموعة من ا

العراقية . 
ومن جـهـتـه اكـد مـديــر الـفـرقــة حـسـ
السـاري على ان (الفـرقة بحـاجة ماسه
ـعـنـية ـادي من اجلـهـات ا الى الـدعم ا
كـونـهـا تــضم مـجـمـوعــة من الـعـازفـ
اضــافـة الى ان الـفـرقـة تــفـتـقـر الى الـة
ـــهــمــة في الــقــانـــون وهي من االالت ا
االغاني الـتراثـية والفـرقة تـضم اسماء
فـنانـ مـجتـهـدين منـهم نـاظم االصيل
عــازف عــود وحــســ الــســاري عـازف
كـمـان وعـلي وحـيد عـازف نـاي ومـهـند

العبيدي عازف االيقاع ). 
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عــلى صــعــيــد اخــر احــتــفـت جــمــعــيـة
طـرب الراحل فؤاد الثـقافـة للجـميع بـا

فــؤاد ســالم الــذي حلـن له اول اغــنــيـة
رض بعـنوان سـوار الذهب واصـيب 
ادى الى وفـاتـه مـخــلـفــا ارثـا غــنـائــيـا
ـــلــحن زيــاد االمــيــر ــيــزا ) .وقــال ا
(فـؤاد ســالم حـكـايـة حب وسـفـر خـالـد
في عـالم االغـنـيـة العـراقـيـة كـان يؤدي
ـقام بـتمـيز كـافة الـوان الغـناء فـغنى ا
والريف والـقصـيدة وهـو يحـمل شجن

السياب وشط العرب ) .
وتضمنت اجللسة فقرات غنائية حيث
ـطــرب الــشـاب عــلي عــبــد الـله غـنـى ا
ـطرب جواد محسن اغنية مـوبدينة وا
غــنى اغــنــيـــة (الــعب يــاشــوك) وغــنى
ـطرب عـمار احـمد اغـنيـة ضي الكـمر ا
ـيـزا وشــهـدت االحـتـفـالـيـة حـضـورا 
ــطـرب لـعــدد من الــفـنــانـ ومــحـبي ا
وسيقي الراحل الى جانب عدد من ا

والنقاد .
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استقبل النجم الكندي الشاب جاس بيبر عام  2021بأغنية
جديدة مثيرة للحماس عرضهت للمرة األولى خالل ليلة
السنة .وأطلق بيبر فيديو مصور ألغنيته اجلديدة بعنوان

(اني وان)  عبر قناته على موقع (يوتيوب) حيث حتوَّل بيبر
من فنان  إلى مالكم شرس يتصارع من أجل احلصول على

مثلة ساندة حبيبته التي تؤدي دورها ا حزام البطولة 
صوَّر حلظات مليئة الشهيرة زوي داتش.يتخلل الفيديو ا
بالرومانسية اللطيفة التي تشعل فينا رغبة وجود شخص
يحتوينا ويساندنا ويدعمنا لتحقيق أهدافنا وأمانينا فقد

منحت زوي حبيبها جاس ذلك احلضن الدافئ الذي يلجأ
إليه بعد كل يوم مجهد أو انتصار يحققه على حلبة

صارعة. وقد حقق الفيديو الذي أشرف على إخراجه ا
الفيديو كول تيلي منذ نشره على أكثر من  15مليون

مشاهدة.
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{ لوس أجنـلوس –وكاالت
- أصـيب مــقـدم الــبـرامج
األمـريـكي الـشـهـيـر الري
كينغ البـالغ من العمر 87
عـامـا بـفـايـروس كـورونا
و نــــــقـــــــله إلـى إحــــــدى
مــــســــتــــشــــفــــيــــات لـــوس

أجنلوس. 
وأعـــلــــنت شـــبــــكـــة (سي أن أن)
األمريـكـيـة أن (الري كـيـنغ يعـالَج في
أحـد مـسـتـشـفـيـات لـوس أجنـلـوس مـنـذ
أكــثــر من أســبــوع) كــمــا أفــاد مــصــدر
قـريب من أسـرة كـيـنـغ (أن اإلعالمي الـكـبـيـر
أُدخِل مــركــز ســيــدرز ســيــنــاي الــطــبي). وكــيــنغ
مصـاب بـداء السـكري مـن النـوع الثـاني وكـان قد
أصـيب بــسـرطـان الــرئـة وتــعـرّض ألزمـات
قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة
عن انــخـــفــاض تــدفق
الدم إلى القلب.

شذى حسون أحمد السقا 

تحف البغدادي حفل فرقة ا
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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

ال شيء يـوحي بـانـفـصـال الـعـام اجلـديـد عن الـتـركـة الـثـقـيـلة
لـلعـام الذي سـبقه ومـا قيل عن كـون العام 2020 هـو األثقل
واألتـعس واألسـوأ لـيـس سـوى خـرافـات مـحـبّـبـة الـتـداول في
االفق االعالمي والـنـطـاقات االجـتـمـاعيـة بـ الـناس من دون

مقارنة جدية مع بقية االعوام السابقة .
 لـكـن هـنــاك عالمــات كــبـرى واضــحــة طـرأت عــلى اخلــارطـة
الـدولية مع الـعام اجلـديد قد تـفضي الى سـياقات مـغايرة في

واقف.  ا
الــعالمــة االولى هي مــجيء رئــيس امــريـكي جــديــد هــو جـو
بـايدن الـذي يعـتزم بـحسب جـميع الـتصـريحات الـتي صدرت
عـنه اتخـاذ قرارات تـناقض السـياسـة التي سـار علـيهـا سلفه

ترامب .
ـمـيـزة هي دخـول الـعـالم مـرحلـة االمل في الـعالمـة الـثـانيـة ا
تطورة من ستـجد وساللته ا الـسيطرة على فيـروس كورونا ا
خالل الـلـقـاحـات الـتـي يـجـري االعـتـراف بـهـا تـبـاعـاً ومن ثم
تـلقيح السكان وهو االمر الـذي يعني اعادة مؤشر االقتصاد
ـسار ي وطـبـيعـة احلـياة الـبـشـرية بـكل فـعالـيـاتهـا الى ا الـعا

االعتيادي برغم ما حلق بها من خسائر وأضرار.
 والـعالمة الثـالثة تـتمثل في انـفصال دولة عـظمى عن االحتاد
االوروبي هي بـريطانيا التي باشرت اتفاقات جتارية متحررة
لم يـكن بامكانـها اجراؤها طـوال خمس سـنة مع دول كثيرة
فـي الــعــالـم مــنـــهــا تــركـــيــا الـــتي يــرفض الـى االبــد االحتــاد

االوروبي التحاقها به.
ـتاحة من ـساحة الـفسـيحة ا أمـا العالمة الـرابعـة فهي تلك ا
كـن أن يخـتـمـر من نـتـائج مـخـاضـات سـابـقة انـتـظـارات مـا 
ـسـتــمـر مع التـزال حتت اجملــهـر مــنـهــا الـتـطــبـيع الــعـربـي ا
وقف من الـص كعمالق اقـتصادي يـكاد يكون اسـرائيل وا
ـلف الـنـووي االيـراني واتـفـاقه الـشـهـيـر خـارج الـسـيـطـرة وا
توقع لـعودة ادارة بايـدن اليه أو تعثـر ذلك وانتكاس والـثمن ا
اجلـهـود الـتي يـشـجع عـلى اجنـازهـا االوروبـيـون والـقـرارات

تصلة به. غير احملسوبة ا
ـصاحلـة اخللـيـجيـة أو الوضع ـتـوقعـة كمـثل ا أمـا االحداث ا
قبلة فهي ليست بـكرة ا في الـعراق في غضون االنتخابات ا
ذات تـأثير استراتيجي في اخلارطـة الدولية وليست أكثر من

ال قيمة مغايرة له . حتصيل حاصل

هم ال كـثـيـرون مـن الـذين كـتـبـوا الــنـثـر بـعــد االحـتالل بلْ جُـلـَّ
ــعــانـــاة واإلهــمــال واالزدراء الــذي واجه شــعــراء يــعــرفــونَ ا
قـصيدة الـنثر في الـعقـد الثمـانيني وحـتى نهـاية التـسعيـنيات.
لـقد تـكدَّست نـصوصـهم في حقـائب متـهرئـة; وليس هـناك من
مـشرف عـلى الصـفحـات الثـقافـية في اجلـرائد األربع الـثورة
اجلـمهـورية القـادسيـة العـراق كان يجـرؤ على نـشر قـصيدة
نـثــر واحـدة لـهم. وحــ صـرخ الـشــاعـر عـدنــان الـصـائغ في
مـجلـة حرَّاس الـوطن التـعبـويَّة مـنتـصف الثـمانـينـيات واحلرب
مـازالت تنـفث نيـرانها فـي أرجاء الوطن: انـتبـهوا الـثمـانيـنيون
قـادمون.. لمْ يستمع إلى صرختهِ اجلريحة غير الهامشي في
حـ جاهد أصـحاب الـبروج الـعالـية على قـتلِ صرخـتهِ مثـلما
كـانت تُـوأد الـبـنــات في الـعـصـر اجلـاهـلي. إنَّ مـا دعـاني إلى
اسـتـذكار ذلك اإلجـحـاف والظُـلم بـحق النص الـنـثري في ذلك
ـوت مــجــمــوعـة نــثــريـة ــوبــوء بــاخلـوف والــريــبــة وا الــوقت ا
وصـلـتــني من صـديق إعالمي أمـضـى نـصف سـنـوات حـيـاته
شاكس ـهنية فـي حقل اإلعالم لقدْ أثـار انتبـاهي عنوانـها ا ا
مـنذُ الوهـلة األولى.. احلائـر بعد الـتصحـيح والواقع أنَّ بعض
نـصــوصــهـا الــتي نــشـرهــا عــلى صــفـحــتهِ في الــفــيس بـوك
اسـتوقفني سـردها اخملتلف واجلـريء وكشفهـا خلفايا الوجع
اإلنـساني بـلغـةٍ هادئـةٍ وعذبـةٍ تبـدو في الظـاهر لـكنَّـها سـاخطة
ومـتهكمة بال محاذير من الـداخل. كأنَّ شاعرها يكتبُ وصيته
األخـيـرة بصـراحـةٍ متـنـاهيـةٍ قـبل وقـوع احملظـور! وحـ قرأتُ
مـجـمل الـنصـوص شـعـرتُ بـاالنـتشـاء كـأنَّهُ كـتبَ الـنـصوص
عنى أدق تـلك التي لم نـلتفت الـتي لم ننـجح في كتابـتهـا; أو 
إلـيها وتساءلتُ هل سـنرى لهذه النـصوص حظوة في الوسط
الـثـقـافي إذا مـا أتـيح لـهـا الـنـشـر في كـتـاب?  واحلـظـوة الـتي
أعـنيـهـا هنـا قـدرتهـا عـلى جتـاوز نصـوص نـثريـة سـبقـتـها في
التدوين. يكتبُ صديقي اإلعالمي والقادم إلى الشعر بوضوح

نصَّاً نثريَّا بعنوان مَزْحة:
ذَاتِ مَرَّةٍ

وتِ جوعا. أَسْعَفَتْنِي الْكُتُبُ الْمُكَدَّسَةُ فِي غرفتي من ا
ذَاتَ مَرَّةٍ

ادِسِ الْإِعْـدَادِي عَلَى سِـكَّةِ بَـيْنَـمَا كُـنْتُ أَقْـرَأُ مَاشِـياً كِـتَابَ الـسـَّ
الْقِطَارِ

 كَادَتْ أَنْ تَلِدَغَنِي أَفْعَى
في مَرَّةٍ أخرى

مَرَّتْ قُنْبُرَةُ هَاوُنْ فَوْقَ رَأْسِي?
في مرةٍ غير تلك

… قَرَأْتُ رِوَايَةً دُونَ كِيْشُوتْ فِي سِنٍّ مُبَكرَةٍ
وَفِي الْحَقِيقَةِ بَدَالً مِنْ إِصْلَاحِ الْعَالَمِ أَفْسَدَتْ ذَائِقَتِي.

ذَاتَ مَـرَّةٍ…اشْـتَرَتْ لِي أُمي قَـمْـصَـلَةً بِـقِـيَـاسٍ كَبِـيـرٍ أَمَـلًا فِي أَنْ
تَرَانِي رَجُلًاً.

… خُضْتُ حَرْبًا خَاسِرَةً رَغْمَ أَنْفِي.. ذَاتِ مَرَّةٍ
ناسبة حروبي كلُها خاسرة.   با

هَذَا الْمَسَاء فِي الْمَقْهَى الْتَقَيْتُ صَدِيقًا غَرِيَب الْأَطْوَارِ
.. يُشْبِهُنِي تَمَامًا;

بَاعَ مَكْتَبَتَهُ كَيْ يَتَغَدَّى فِي مَطْعَمِ الندَاءِ
 وَيَقْرَأَ كُتُبَ السَّادِسِ الْإِعْدَادِي بَعِيدا عَنْ سِكَّةِ الْقِطَارِ..

وَأَبُوهُ مِثْلَ أَبِي تَمَاما يَكْرَهُ صَدَّام حُسَيْنٍ
 وَيَخَافُ عَلَى أَبْنَائِهِ مِنْ الْحُرُوبِ.

… … مَاتَ أَبِي وَمَاتَ أَبُو صِدِيقِي وَمَاتَ صَدَّامُ حُسَيْنٍ
.… ذَاتَ مَرَّةٍ حَتْمًا سَيَمُوتُ الْجَمِيعُ

مثلما ماتَ أبي وصدام حس وصديقي
صديقي الذي هو أنا….

وبـحكم جتربتي التي ال يُستـهان بها في الكتـابة النثرية والتي
جتـاوزت األربع عامـاً وجدتُ في هذا النص الـلع كما في
سـائـر نـصـوصه األخـرى تـلك الـفـكـاهـة الـسوداء الـتي تـدعك
كن تـبـتسـم وحتزن في آنٍ واحـد. وتـلك قـدرة اسـتثـنـائـيـة ال 
لـكل من كــتب قـصـيــدة الـنـثــر أنْ يـبـرع فـيــهـا. ومعَ كل قـراءة
جـديدة لـهـذه القـصيـدة الـنثـريـة تكـتـشف في كلـمـاتهِـا سـكيـنةً
تـقــطــرُ دهـاءً لــيس أمــامكَ ســوى أنْ تـتــعــاطف مــعـهــا لــكـنك
سـتـصـطـدم بـصـخبٍ مـوجعٍ في داللـة مـعـنـاهـا عـنـدمـا تنـتـهي
مـنهـا ناهـيك عن قفـلتـها األخـيرة التـي تفاجـئ القار بـشكل
مـثيـر. وأقـول بال تردد إنَّ مـجمـوعـة (احلائـر بعـد الـتصـحيح)
كـانت هديـة بـاذخة من صـديقي اإلعالمـي والشـاعر في مـطلع
شـاكـسـة حد ضـيـئـة وا هـذا العـام سـحـرتـني بنـصـوصـهـا ا
الـشـغف واإلمــتـاع; مـثــلـمـا أوجــعـتـني فـي خـطـابــهـا اجملـبـول
بـاألسى واإلحـبــاط واخلـيـبـة. وبـرغـم أنَّ صـديـقي أخـبـرني أنَّ
أحـد شعراء جـيلي الـثمـانيـني نصحهُ بـإهمـال هذه الـنصوص
التي ال رجاء منها; فأني أحثُّهُ على نشر هذه اجملموعة بأقرب
بدع الذين يكتبون فـرصة والتي ستجد ترحاباً كبـيراً من ا
ـقـال الـنص الـنـثــري ومن الـوسط الـثـقـافـي. ربَّـمـا قُـرَّاء هـذا ا
يــســألــونَ عن هــويــة صــديـقـي اإلعالمي الــذي لم أفــصحُ عن
اسـمه? أجـيـبــكم أنَّ احلـائـر بـعـد الـتــصـحـيح سـيـردد الـوسط
الـثقـافي اسمه بـاعتـزاز ومحـبَّة وإعـجاب بـعد نـشر مـجمـوعته
احلـائر بعد الـتصحيح حـيث يقول في نصٍّ نثـري آخر بعنوان

حاة:
(بَدَا الْأَمْرُ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَداً مَا 

قَـةٍ مَـرَّرَ الْـمُــمْـحَـاةَ عَـلَى سُـبُــورَةٍ مُـعَـلـَّ
عَلَى جُدْرَانِ الْمَنْزِلِ

فَاخْتَفَى الْجَمِيعُ:
الزَّوْجَةُ وَالْأَطْفَاُل

.(  وَسَجَّادَةُ الصَّلَاةِ
ترقَّبوا احلائر بعد التصحيح…  
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{ لـنـدن (أ ف ب) - تـوفي جـيري
ـغـني الـذي أنـشـد (لن مـارســدن ا
) وهي األغـنـية تـسـيـر وحـدك أبـداً
الــتـي أصــبـــحت نــشـــيــداً لـــنــادي
لـيفربول بحسب ما ذكرت وسائل
إعالم والـنـادي اإلنـكـلـيـزي األحـد.
وكـتب لـيـفـربـول عـبـر حـسابـه على
تـويتر (ببالغ احلزن واألسى تلقينا
خـبر وفاة جـيري مـارسدن قلـوبنا
جــمــيــعـاً مـع أسـرتـه وأصـدقــائه).
وأضــاف (هــو جـزء ال يــتــجـزأ من
ـــكــان رحل جـــيــري ولــكن هــذا ا
كـلــمــاته بــاقـيــة مــعــنـا لن تــســيـر
). وكـان مـارسـدن (78 وحـدك أبـداً
) الذي ولد في ليـفربول قائد عـاماً
فـــرقــــة ذا جــــيــــري أنـــد ذا بــــيس
مـايكرز (جـيري وصانـعو السالم)
في الـستـينـيات الـتي أعادت غـناء
ــكــتــوبـة لن تــســيــر وحــدك أبــداً ا
ــلــحـنــة أصالً من األمــريــكــيـ وا
روجـرز وهامرشتاين في مسرحية
كـاروسيل الـكوميـدية الـغنائـية عام
1945. وتـبــنى مـشـجـعــو لـيـفـربـول

نـسخة مـارسدن وفرقته مـنذ العام
 1963وأصـبحت واحـدة من أشهر

أناشيد كرة القدم ويتم عزفها قبل
حلـــظــات من انـــطالق كل مـــبــاراة
عـلى ملـعب آنفـيلـد.واختـارت أندية
أخـرى األغــنـيـة نـشـيــداً لـهـا عـلى
غـرار سلتيك االسكتـلندي وفينورد
الـهــولـنـدي وبــوروسـيـا دورتــمـونـد
ـاني. وأعـاد مـارسـدن تـسـجيل األ
األغـنـية في نـيـسان  2020 كـتـحـية
لـلطـاقم الـطبي في بـريـطانـيا خالل
ستجد. مواجهة جائحة كورونا ا
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هنة.  هو أحد أسرار النجاح في ا
وقـد اتّـصـلت بـه مـاركـة لـلـسـيّارات
الـفارهة للتوّ وهو تلقّى عرضا قبل
مـدّة من شركة خطـوط جوّية ترغب
في تـقد كافـيار صنع في الـنمسا

لزبائن درجة االمتياز. 
وقـــد حـــرص فـــالــتـــر غـــرول الــذي
ــــوارد انـــــطــــلق فـي مــــشـــــروعه 
مــتــواضـعــة ســنـة  1981مـع سـمك
الــشــار الـــقــطــبي والــتــروتــة عــلى
ــزارع الـــتـــمـــايـــز عن غـــيـــره مـن ا
الـــســمـــكــيـــة في الــعـــالم من خالل
الــتـركــيــز عـلى جــعل ســمك حـفش
نـاصع ال يشـوبه أي تصـبّغ يتـكاثر
فـي األســـــر.  وفي جـــــوار قـــــصـــــر
هـيـلبـرون العـائد حلـقـبة الـنهـضة
تـقع مزرعته التي باتت تضمّ مئات
األســمـاك وسط كــامـيـرات مــراقـبـة
وحــواجـز شـبـكــيـة حلـمــايـتـهـا من
ـورد النـفيس الـسـرقة إذ إن هـذا ا
طامع وقـد تعرّضت منشآت يـثير ا
أخـــرى من هــذا الــنـــوع لــســرقــات

كثيرة في السنوات األخيرة. 
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ويـؤكّد فالـتر غرول أن هـذا البيض
أكـوالت في الـعالم. هـو من أغـلى ا
ئـة ال غير وهـو يشـكّل واحداً فـي ا
من إنــتـاجـنـا اإلجـمـالي لـلـكـافـيـار.
وفـي الــقـــاعـــة اجملـــاورة حتـــضّــر
ألـكسانـدرا ابنة فـالتر نـحو أربع
ـانيا وإيطاليا عـلبة ستصدّر إلى أ
وإســبــانـــيــا بــحــسب مــا تــكــشف
الـــشـــابــة مـــســـتــعـــرضـــة قـــســائم
الــطــلــبــيـات.  وال شـكّ في أن أزمـة
وبــاء كـوفـيـد- 19انــعـكـسـت سـلـبـا
عــلى الــطــلــبــيــات نــتــيــجــة إغالق
ـطاعم والـفنادق الـفخمـة غير أن ا
مــبــيــعــات الــتــجــزئـة ازدهــرت في
ــقـابل.  وتــشـكّل احــتـفـاالت رأس ا
ـئــة من حـجم الــسـنــة نـحـو  40بــا
األعــمـال الــسـنــوي. ويـقــول غـرول
الــذي مـا انــفكّ هــاتـفه يــرنّ إليـداع
الـطلبيات إن الناس يريدون التلذّذ

بالوقت احلاضر. 
ويـحجم مربّي األسماك عن الكشف
عـن أسـمــاء زبــائــنه الــذين يــعـيش
كـثــيـرون مـنـهم في آسـيـا وروسـيـا
والــشــرق األوسط إذ إن الــتــحــفّظ

{ غـــروديغ (الــنـــمــســا)(أ ف ب) –
وسـط جــبـــال األلب الــنـــمــســـويــة
يـعاين شتيفـان أستنر سمك حفش
أمـــــهق نـــــادر من نـــــوعه يـــــصــــدّر
بـأسـعار خـيـاليـة إلى بـلدان الـعالم

وائد الفاخرة.  ليقدّم على ا
ويــــخـــبــــر الـــعــــامل أن األســــمـــاك
عرفة خـضعت لتـخطيـط بالصـدى 
إن كـانت سـتـدخل مـرحـلـة الـتـكـاثر
قــريـبــا.  ويـعـمل أســتـنــر في بـلـدة
غـروديغ بـالقـرب من سالـزبورغ في
الـنـمـسـا حـيث تُـرّبى أسـمـاك أنـثى

يكلّف بيضها غاليا جدّا. 
نـشـأة لـتـربـية ويـقـوم مـديـر هـذه ا
األســمـاك فـالــتـر غـرول بــشقّ جـلـد
ســمـكــة تـبــلغ من الــعـمـر  16عــامـا

الستخراج بيض فاحت اللون. 
ويـقـول وهـو يغـسل الـغلّـة الـبيض

أكثر طراوة من الكافيار األسود.
وهـذه الغلّـة التي ال يتـخطّى وزنها
 600غـــرام تـــكــلّـف ثــمـــانـــيــة آالف
يـــورو وهـــو ســـعــر أغـــلى بـــثالث
مــرّات من الــكـافــيـار األســود الـذي
أكوالت الفاخرة.  يعدّ أصال من ا
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ــهن انــتــقــادات وأصـدرت وزارة ا
الــعـمل فـي أيـلـول  2020مــرسـومـاً
هن اخملـصصة خـفضت فـيه عـدد ا
حـصـراً لـلـرجـال من  456إلـى نـحو
.100ووجـهت انتقـادات إلى اعتبار
قـيادة قطارات األنفاق خطيرة على
الــنـســاء نــظـراً إلى أنــهــا تـتــطـلب
ســاعــات طــويــلـة مـن الـعــمل حتت
نـتقـدون بأن مـترو األرض وذكّـر ا
األنــــفـــاق يـــوظـف نـــســــاء أيـــضـــاً
للتنظيف وصناديق الدفع ومراقبة
تحركة. وأوضحت هيئة الـساللم ا
الـنـقل العـام في موسـكو أن (قـيادة
جهود الـقطارات لم تعد مرتـبطة 
بــــدني شــــاق بــــفــــضل الــــتــــطـــور
الــتـكـنـولـوجي لــلـقـطـارات).وكـانت
الـقائـمة الـسابـقة الـتي أقرّت الـعام
 2000اســـتــــبـــعـــدت الـــنـــســـاء من
ـعادن نـاجم وصـنـاعة ا قـطـاعي ا
ومـنـعتـهن من العـمل في مـجمـوعة
وظــــائف أخــــرى فـــلـم يـــكـنّ مـــثالً
يـستطعن أن يـكنّ سائقات حافالت
أو بـحّـارات أو اخـتـصـاصـيـات في

ميكانيك السيارات.

{ موسكو (أ ف ب) - أعلنت إدارة
قــطـار األنـفــاق في مـوســكـو األحـد
أنـهـا وظفت سـائقـات للـمرة األولى
فـي تـــاريــــخــــهـــا احلــــديث بــــعـــد
تــــعـــــديالت أقــــرّت أخـــــيــــراً عــــلى
الـتـشـريـعـات الـروسـيـة التـي كانت
تـــســـتـــثـــنـي الـــنـــســـاء من بـــعض
ـهن.وأوضحت هـيئـة النـقل العام ا
الـتي تتـولى تشغـيل شبكـة خطوط
قـــطــارات األنـــفـــاق الــواســـعــة في
الـــعـــاصـــمـــة أن (أولـى ســـائـــقــات
الـقـطارات الـكهـربائـية في الـتاريخ
احلـــديث بـــدأن الــعـــمل في مـــتــرو

موسكو).
وكــــانت قـــيـــادة قــــطـــارات مـــتـــرو
مــوسـكـو مـحــصـورة مـنــذ احلـقـبـة
الــســوفــيــاتـيــة بــالــرجــال ألن هـذا
ـهن الـعـمل كـان من ضـمـن قـائمـة ا
الـتي تعـتبـر السـلطـات أنهـا ضارة
ــرأة.  بـــنـــاء مـــتــرو بـــصـــحـــة ا
مـــــوســـــكــــــو في عـــــهـــــد االحتـــــاد
الـسـوفيـاتي وكان يـعـتبـر من أبرز

معالم النظام الشيوعي.
أثـار حظر مـزاولة النـساء عدداً من
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{ نـيس (فـرنـسا))-,أ ف ب)  –يَـمثل
 14رجالً االثــنـ أمــام مـحـكــمـة في
نــيس (جــنـوب فــرنــســا) تــنـظــر في
قـضــيــة اخـتــطــاف اسـتــهــدفت عـام
 2016جــاكــلــ فــيـراك ( 80عــامــاً)
وهي صـاحـبـة فـنـدق ثـريـة في كوت
ــتـهم الــرئـيـسي دازور. وسـيــكـون ا
أمـام محـكـمة جـنـايات ألب مـاريـتيم
اإليــطــالي جــوزيــبي ســيــريــنـا (67
عـامـاً) الـذي صرفـته صـاحـبـة فـندق
غـراند أوتيل عام  2007بداعي سوء
إدارة مــطــعم ال ريــزيــرف.  ووجـهت
إلى جـوزيـبي سـيـرينـا تـهـمـة خطف
فـيـراك بـهــدف احلـصـول عـلى فـديـة
يــســتــخــدمــهــا لــتــمــويـل مــؤســسـة

جـديـدة. كـذلك ســتـتم مـحـاكـمـته مع
ــــتــــهــــمــــ اآلخــــرين اثــــنــــ من ا
ـحـاولـة سـابـقـة نـفـذهـا عام 2013
الخـتطـاف فـيراك الـتي كـان يكنّ لـها
ضـغـيـنـة كــبـيـرة.  وواظب سـيـريـنـا
ـنـسـوبـة إلـيه عـلى إنـكـار الـوقـائع ا
عـلى مـدى الـسنـوات األربع األخـيرة
الــــتي كــــان خاللـــــهــــا في احلــــبس
االحـتــيــاطي. وقـال وكــيل ســيـريــنـا
احملــامـي كــورانـــتـــان دولـــوبــيل إن
مــــوكـــلـه مـــتــــهم بـــــالـــتــــواطـــؤ في
االخـتـطاف وفي مـحـاولة ابـتزاز من
قـبل عصابـة منـظمة لـكنه اعـتبر أن
اآلخـريـن يـسـتــخـدمـونـه كـبش فـداء
ألنه كـــان عــلى خـالف مع الــســـيــدة

فــيـــراك مـالحــظـــاً عـــدم تـــوافــر أي
عـنـصـر مـوضـوعي يـسـمح بـتوجـيه
االتـهـام إلـيه. وكـان رجالن مـقـنّـعـان

اخـتطفـا فيراك ظـهر يوم  24تـشرين
األول 2016لـــــدى خـــــروجــــــهـــــا من
صـيـدلـية في نـيس فـيـمـا كـان ثالث

يـنتـظـرهمـا في سـيارة ريـنـو كانـغو
بـيـضـاء مسـروقـة فـرّوا بـهـا ومـعهم
الـضحـية. واسـتمـرت معـاناة فـيراك
وعـــائــــلــــتــــهـــا  48ســــاعـــة إذ ركن
اخلـاطفون السـيارة في أحد شوارع
مـنطقة تالل نيس وأبقوا اخملطوفة
في اجلــزء اخلــلـفـيّ مـنــهــا مــقــيّـدة
وأجـبـروهـا عـلى جتـرّع دواء مـنـوّم
رحاض. ومنعوها من الذهاب إلى ا
وحـاولـت مـرات عــدة طـلب الــنـجـدة
بـالصراخ أو بالضرب على األبواب
ولـكن عـبثـاً. ولم تفـلح فـيراك من فك
وثـاقـهــا إالّ في الـلــيـلـة الـثــانـيـة من
خـطـفهـا وتـمكـنت في جـذب فـضول

أحد اجليران الذي حررها. 

øUNOHÞUš WL U×0 U ½d  qGAMð w² « W¹d¦ « ‚bMH « W³ŠU  w¼ s

صنعة. والسكاكر ا
يـــحــتــوي الـــتــ اجملــفـف عــلى مــواد
مـضادة لألكـسدة والـتي بدورهـا تعمل
على التقليل من ظهور عالمة تقدم سن
الــبـشـرة كـمـا يـحــتـوي الـتـ اجملـفف
عــلى مـضــادات مـيـكــروبـيــة طـبـيــعـيـة
ـيـكـروبــيـة الـتي حتــمي من الـعــدوى ا

تؤثر على صحة البشرة.
من جـهـة أخرى يـحتـوي التـ اجملفف
عـلى عـنـصـري احلـديـد والـزنك الـلذين
يـحـافظـان على صـحـة الشـعر ويـقلالن

من نسبة تساقطه.
رغم احـتـواء الـتـ اجملفف عـلى كـمـية
مـعتـدلة من الـسكـر إال أنه يسـاعد على
مـقـاومـة مرض الـسـكـري وذلك بـسبب
وجــود مـركــبـات عـديــدة فـيه تــقـلل من
ارتـفاع السكر في الدم أهـمها فيتام

هـ باإلضافة إلى األلياف.

ســـواء عـــلـى الـــريق أو بـــعـــد تـــنـــاول
الــطـعـام  عـنـد تــنـاول كـوب واحـد من
الــــتـــــ اجملــــفف فــــذلـك يــــعــــادل ربع
االحــتــيــاج الــيــومي من الــكــالــســيـوم
وأثـبتت دراسة أجريت في ماليزيا عام
 2018 فـــعــــالـــيـــة الـــتــــ اجملـــفف في
الـتـقـليل من مـشـكـلة هـشـاشة الـعـظام;
بــسـبب احـتــوائه عـلى مـعــادن مـفـيـدة
غنـيسيوم لـلعظام مـثل: الكالسـيوم ا

البوتاسيوم والفسفور.
يـسـاعـد تنـاول الـتـ اجملفف بـكـمـيات
مــعــتـدلــة عــلى الـتــخــفـيـف الـوزن من
خـالل احتـوائـه علـى نـسـبة وفـيـرة من
األلـياف التي تعمل على زيادة الشعور
بــالـشــبع كـمـا يــتـمــيـز الــتـ اجملـفف
بـحالوة مذاقه دون إضـافة أي نوع من
ـا يجـعله خـيارا صـحيا الـسكـريات 
وأقـل سـعـرات حـراريــة من احلـلـويـات

زيد من ارسة ا صحيح يجب أيضا 
الــتــمــارين والـنــوم بــشــكل كــاف عـلى

ثال. سبيل ا
زيـد من األطـعـمـة الغـنـية لـكن تـنـاول ا
ــكـن أن يــكـون ــوز  بــاأللــيــاف مــثل ا
بــدايـة جــيـدة خلــطـة صــحـيــة لـفــقـدان

الوزن. 
ووفـقـا إلدارة الـغـذاء والـدواء حتـتوي
وز مـتوسـطة احلـجم على 110 ثـمـرة ا
ســـعــرات حـــراريــة بــيـــنــمـــا حتــتــوي
احلـصة الـواحدة من الـفراولـة (حوالي
ثـمـاني حـبـات) على  50سـعـرة حـرارية
فــقط.  وعـلـى الـرغم من هــذا االخـتالف
وز يقدم في الـسعرات احلراريـة فإن ا
مـواد كيـمـيائـية نـباتـية ومـجمـوعة من
كن أن جتـعـله إضـافة الـفـيـتامـيـنـات 
قـويـة خلطـة صـحيـة لـفقـدان الوزن.  ال
يـوجــد مـا يـثـبت فـوائـد الـتـ اجملـفف
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يـتـمـيـز الـتـ اجملـفف بـاحـتـوائه عـلى
كـمـيات مـركزة مـن العـناصـر الـغذائـية
ــــفـــيــــدة إضـــافـــة إلـى الـــعــــديـــد من ا
الفيتامينات والتي من أبرزها فيتام
ب وحـمض الفولـيك كما يـحتوي على
مـضـادات األكسـدة وعدة مـعـادن مهـمة
مثل الكالسيوم والبوتاسيوم واحلديد
ــا يـزيـد من ــنـغـنــيـز والـفــسـفـور  وا
فــوائــد الـتــ اجملــفف عـلـى الـصــحـة
وفــقــا لـويـب طب. وكــذلك يـعــد تــنـاول
ــزيـد من الــفـاكـهــة واخلـضـروات من ا

أفضل الطرق لتحس الصحة. 
ــكن أن يـكــون لـتــنـاول وفـي الـواقع 
ــوز الـعـديـد مـن الـفـوائـد الــصـحـيـة ا
ســواء كـنـت حتـاول إنــقـاص الـوزن أو

حتس صحة القلب.
وبـاإلضـافـة إلى تـنـاول الـطـعـام بـشكل
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حـــــفل في رأس الـــــســــنــــة بــــظل
كـورونــا وبـظـل االعـداد اخملــيـفـة
الــتي يـشــهـدهــا لـبــنـان فــهـو بال
ضــمــيــر وبال انــســانــيــة وعــبـداً
لــلــمــال.  يــذكــر أن أمل حــجـازي
طـرحت آخـر أغــنـيـاتـهـا بـعـنـوان
حــجـــابـك تــاج عـــبـــر قـــنـــاتـــهــا
ــوقع الـفــيـديـوهـات الـرســمـيـة 
ناسـبة اليوم ي يوتـيوب  العا
ي لــلـحــجـاب. األغـنــيـة من الــعـا
كــلــمــات ســلــمى رشــيــد وأحلـان
مصـطـفى شـكري وتـوزيع حـسام

صعبي. ا
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عـتزلة شنت الـفنـانة الـلبنـانيـة ا
أمـل حـــجــــازي هـــجـــومًــــا عـــلى
ــطـربــ الـذيـن أحـيــوا حـفالت ا
ناسبـة رأس السنة في غنائيـة 
بــــلــــدهـــا في ظـل تـــزايــــد أعـــداد
ـــصــابــ بــفـــيــروس كــورونــا. ا
وكــانت حــجــازي جنــمـة حــفالت
رأس السنـة في بيروت وعواصم

اضية . عربية في السنوات ا
وكتبت أمل تغريدة عبر حسابها
ــوقع الــتـدويــنـات الــشـخــصي 
الـقــصـيـرة تـويـتــر:كل فـنـان اقـام
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أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس. يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من
أي رقي أو إنـسـانــيـة مـا في شي اسـمه عـانـس. وأضـافت:ال يـوجـد امـرأة عـانـس لـكن يـوجـد امـرأة ال تـريـد
عروفـة بجرأة وصراحة ارائها بالـقول:  أغلب الفنانات لـيس لديهنّ ثقافة لدرجة الزواج. وتابعت  شمس ا

خلو الناس تفهم إنه الفنان الزم ما يكون عنده ثقافة وال وعي وهو بس يغني لو اتكلم يجيب العيد.
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ـصريـة شيرين عـبد الـوهاب بعـدما أثـارت في فترة غـنية ا شنت الـفنانـة شمس الـكويتـية هـجوما عـلى ا
ـتـزوجات بــالعـوانس. وقـالت شمس سابـقـة حالـة من اجلـدل بتـصريـحـها الـذي وصـفت فيه الـنـساء غـير ا
عندما حلت ضيـفة في إحدى البرامج الـتليفزيونـية:  الفنانة شـيرين ما عندها وعي مـا أقدر ألومها واللي
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