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عـد اخلبير االقتصادي باسم انطوان 
مـوازنــة الـعـام اجلـاري الـتي يـسـتـعـد
مـــــجــــلس الـــــنــــواب اجـــــراء بــــعض
الــتــعـديالت عــلـيــهـا  بــأنـهــا نـكــسـة
لالقــتــصــاد الـعــراقي وســتـكــون لــهـا
ـواطـنـ في تـداعـيـات سـلـبـيـة عـلى ا
حـــال اســـتـــقـــطــــاع نـــسب من رواتب
. وقـال انـطوان ـوظـف ـتـقـاعدين وا ا
ـوازنـة احلـالـية لـ(الـزمـان) امس ان (ا
تـمـثل واقع حـال تـعـيـشه الـبالد نـظرا
ـتاحة واالعـتماد لـضعف االمكـانيات ا
فــقط عـلى االيــرادات الـنـفـطــيـــة الـتي
تـــبـــلغ  73 تـــريـــلـــون ديــنـــار وغـــيــر
الـنفــــطية  18 تـريلون  مـقابل نـفقات
كـبيرة تتــــجاوز  164 تـريلون دينار)
ـوازنـة يـبلغ واضـاف ان (الـعـجز في ا
تريلون وهذا اول مرة يحصل في 71
ــوازنــات الــعــراقــيـة واشــبه تــاريخ ا
بـنكسة اقتصاديـة ستؤثر على الفقراء
وذوي الــدخل احملـدود) الفــتـا الى ان
ــان مـطــالب بــأجـراء تــعـديالت (الــبـر
تـنـسـجم مع واقـع احلـال دون التـوجه
الـى فـرض اسـتـقــطـاعـات عـلى رواتب
ـــوظـــفـــ او فــرض ـــتـــقـــاعــدي وا ا
ضـــرائـب عـــلى اخلــــدمـــات الـــتي قـــد
يــتـضـرر مـنـهـا ذوي الـدخل احملـدود)
ـوازنة لم تـعـالج مـعدالت مـؤكـدا ان (ا
ـــــشـــــاريع الـــــبـــــطــــــالـــــة من خـالل ا
ــكن ان حتـرك االســتــثــمـاريــة الــتي 
الـــســـوق وتــســـاعـــد عـــلى تـــنــشـــيط

االقـتصاد) ومـضى انطوان الى القول
وازنـة لرغـبات (نـخـشى من اخضـاع ا
واطن من صلحة ا سـياسية تضر 
اجل حتـقـيق غايـات انتـخابـية) ودعـا
ـان الى (اجراء تـعديالت انـطوان الـبر
ـوازنـة بــعـيـدا عن ذوي الـدخل عــلى ا
احملــدود والـــتــنــســيق مع احلــكــومــة
اليـجاد  بـدائل عن استقـطاع نسب من
الـــرواتب بـــهــدف حتـــقــيـق الــعـــدالــة
الـية االجـتـماعـية). وأعـلنت الـلـجنـة ا
الـنـيـابيـة  تـسـلمـهـا رسـميـاً مـشروع
ـوازنـة.وقـال عـضـو الـلـجـنة قـانـون ا
جــمــال كــوجــر في تــصــريح امس ان
(الـلجنة تسلمت وبشكل رسمي نسخة
قرر ـوازنة ومن ا مـن مشروع قانون ا
قبل ان يعقد مجلس النواب السبت ا
ـشروع جـلـسة إلجـراء الـقراءة االولى 
الـقـانون) مـبـينـا ان (الـلجـنـة ستـبدي
ـوازنة بـعـد إجراء مالحـظـاتـها عـلى ا
الــــقــــراءة األولى) وأكــــد كــــوجــــر ان
(مــجـلـس الـنــواب لن يـعــقــد جـلــسـته
الـيوم الجراء القـراءة االولى للمشروع
ان تـسـلم اعـضائه ).  فـيـمـا نفى الـبـر
وحـمـايتـهم رواتب شـهر تـشرين االول
ــاضي. واكـدت جلـنـة االمن والـدفـاع ا
الــنـيـابـيــة عـدم الـســمـاح الي مـسـاس
بــرواتب االمـن.وقـال رئــيس الــلــجــنـة
مـحمد رضـا داود ان (اجليش العراقي
ـــنــــطــــقـــة مـن ارقى اجلــــيـــوش فـي ا
ه عـلـى بـقـيـة االجـهزة ويـنـبـغي تـقـد
االمـنـية) مـؤكدا ان (وزيـر الدفـاع بذل
جــهـداً كــبـيــراً في ايـقــاف اسـتــقـطـاع
رواتـب اجلـيش بــالــتـواصل مع وزارة
ـالـية) واضـاف (اذا وجـدنـا مـساس ا
ـراتب االمــنـيــة في مـوازنـة بــرواتب ا
واشار سنعمل على الغائها) 2021
الـى انه ( تخصيص  35 الف درجة
وظـيـفـيـة لـلـدفـاع في  2019 ونـحـاول
اسـتعـادتها لـلمـفسوخـة عقـودهم كما
لــديـنـا  43 درجــة وظـيــفـيـة في وزارة
الـداخـلـية  لـذا نـطمح بـتـخصـيـصات

فـسوخة عـقودهم كون مـاليـة الرجاع ا
بـعض قواطع الـعملـيات بحـاجة ماسة
وتـابع داود  ان الـى هـذه الــعــنــاصــر)
ــؤســســة (هــنـــاك ضــغــوطــات عــلى ا
الـعسكريـة بشأن التـسليح من اجلانب
االمــريــكي والسـيــمـا ان الــتــقـطــاعـات
الــســـيــاســيــة وجـــيــران الــعــراق دفع

واشـنطن بـايقـاف دعم تسـليح اجليش
خـالل دخـــول داعـش ولـــيـس لـــديــــنـــا
امــكـانــيـة). بـدوره  رأى عــضـو جلـنـة
الــنـفط والــطـاقـة الــنـيــابـيـة مــحـمـود
الـزجراوي إن اسعار الـنفط اجلديدة ال
ـكن أن يـتم اعـتـمادهـا بـشـكل رسمي
الـية.وارتـفعت اسـعار في الـسـياسـة ا

ية الى  52 دوالراً لـلبرميل الـنفط العا
امـس  ل. وقال الزجـراوي في تصريح
ــــكن امـس ان (ارتـــفــــاع اســــعـــار ال 
الـوثوق به كثيراً ألن االسعار متذبذبة
ـــكن وغـــيـــر ثـــابـــتــة حـــتى االن وال 
االعـتـمـاد عـلـيـهـا في رسم الـسـيـاسـية
ـــالـــيــة لـــلــبالد) واضـــاف أن (هــذه ا
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االسـعـار دائـمـا مـا تـتـغـيـر بـالـصـعود
والـــنــزول الــســـريع بــعـــد كل تــطــور
يـخـص وبـاء فـايـروس كـورونا أو اي
تــوتــر أمــني يـحــصل عــلى مــســتـوى
الية قد رسمت الدول). وكانت وزارة ا
فـي موازنة الـعام اجلـاري على اساس

سعر  42 للبرميل الواحد. 
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رحـب رئــــيـس اقــــلـــــيم كـــــردســــتــــان
نـيـجيـرفـان البـارزاني بـنجـاح اعـمال
مـؤتمر قمة مجـلس التعاون اخلليجي
شتـرك لهـا مشـيراً إلى أن واالعـالن ا
لـهذه التطورات اإليـجابية تأثـير كبير
عــــــــلـى االمن واالســــــــتــــــــقــــــــرار في
ـنـطقـة.وكـتب الـبارزاني في تـغـريدة ا
ـوقع تـويـتـر(نـرحـب بـنـجـاح اعـمال
مـؤتمر قمة مجـلس التعاون اخلليجي
ــــشــــتـــــرك واعــــادة فــــتح واالعـالن ا
االجــــــــواء والـــــــعــــــــمل مـن اجـل حل
اخلـالفـــات بـــ اشـــقـــائـــنـــا في دول
اخلـلـيج) مؤكـدا ان (لـهذه الـتـطورات
اإليـجـابـيـة سيـكـون تـأثيـر كـبـيـر على

نطقة).  االمن واالستقرار في ا
وجــدد مــجـلس الــتــعـاون اخلــلــيـجي
ـتـواصل لـلـعـراق في اجملاالت دعـمه ا
ــشــتـرك كــافــة ضـمـن خـطــة الــعـمل ا
لــلــحـــوار الــســتــراتــيــجي وتــطــويــر
الــعالقـات بــ االشـقـاء مــشــدد عـلى
اهـمـيـة احلـفـاظ عـلى وحـدته وتـعـزيز
سـيـادة الـدولة وانـفـاذ القـانـون. واكد
اجملـــلس في بـــيــانـه اخلــتـــامي عــقب
اجـتمـاع القـمة اخللـيجـة في محـافظة
الـــعال الـــســـعـــوديـــة عــلـى (مــواقـــفه
وقــراراته الــثـابــتــة بـشــأن الــعـراق و
أهــمـيـة احلـفــاظ عـلى سالمـة ووحـدة
أراضــيه وسـيـادته الـكــامـلـة وهـويـته
الـعربية ونسيجه االجتماعي ووحدته
ــواجـــهــة الـــوطــنـــيــة ومـــســانـــدته 

ـــظــاهــر اجلـــمــاعــات اإلرهـــابــيــة وا
ـسلحـة وكذلك تعـزيز سيـادة الدولة ا
وإنـــــفــــاذ الــــقــــانــــون) واضــــاف ان
(اجملـــلس األعــلى يـــرحب بــتـــشــكــيل
احلـكومـة العراقـية بـرئاسة مـصطفى
ا الـكـاظـمي ويـتـمـنى كـل التـوفـيـق 
يـحـقق تـطلـعـات الشـعب الـشـقيق في
ســيـادته وأمـنه واسـتـقـراره) واشـاد
ا قامت به الدول األعضاء اجملـلس (
من جـهود لتعزيز التعاون مع العراق
الـشـقيق في جـميع اجملـاالت) منـوهاً
الـى ان (مــا  اتـخــاذه مـن خــطـوات
هـو لــتـنـفـيـذ مـذكـرة الـتـفـاهم وخـطـة
شـترك للـحوار السـتراتيجي الـعمل ا
وتــطــويــر الــعالقــات بــ مــنــظــومـة
اجملـــلس والــعــراق) وجـــدد اجملــلس

5¹“UN²½ù«Ë s¹b¹«e*« Ÿœd  œ«bF²Ýù« W³¼√ vKŽ UMð«u  ∫wLþUJ «

 XKHM*« Õö « j³{ v ≈ gO'« fOÝQð Èd cÐ uŽbð WOÝUOÝ  UO UF
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اســتــعــرضت قــوات اجلــيش الــعـراقي
امس االربــعـاء في ســاحـة االحــتـفـاالت
عـبر الوحدات البـرية والبحرية وسالح
اجلـو وطيران اجليش ووحدات خاصة
أخــرى ابـتـهـاجــا بـالـذكــرى الـتـأسـيس
ـــئــويــة  بـــحــضــور رئــيس الــوزراء ا
ـشــاركـة كـبـار مــصـطـفى الـكــاظـمي و
ـسـؤول والـضـباط  وسـط إجراءات ا
أمــنـيـة مـشـددة وقــطع عـدد من الـطـرق
الــقـريـبــة من سـاحـة الــنـصـر بــبـغـداد.
وأجـرت مـقـاتالت حـديـثـة مـن طراز إف
استعراضاً في سماء بغداد إضافة 16
إلى عـــرض كــبــيــر لــدبــابــات أبــرامــز
وعـربـات قتـاليـة حديـثـة مخـتلـفة خالل
االســـتــــعـــراض وبـــدا الفــــتـــاً وجـــود
احلــضـور الـكــبـيــر لـلـقــوات الـبــحـريـة
الـعـراقـيـة ووحـدات الـتـدخل الـسـريع
التي تعد إحدى أبرز الفرق القتالية في
اجلـيش. وهنّأ رئيس اجلـمهورية برهم
ـئـة مـؤكدا أن صـالح اجلـيش بـعـيده ا
قـــوة اجلــيش تـــمـــثل هــيـــبــة الـــدولــة
احلــارسـة واخلــادمـة لـشــعـبــهـا. وقـال

ـنـاسـبة أن (قـوة وهـيـبة صـالح خالل ا
سلحة تمثل اجلـيش وتطوير صنوفه ا
قـوة وهيـبة الدولـة احلارسـة واخلادمة
لـشـعبـها) الفـتـاً إلى (ضرورة أن يـبقى
اجلــيش مـؤســسـة وطــنـيــة دسـتــوريـة
حـامــيـة لـلـسـيـادة والـوطن ال أداة بـيـد
االسـتبـداد والدكتـاتورية) واكـد صالح
ان (االنــتــصــارات الــتي حتــقـقـت عـلى
اإلرهـاب بفضل الـتعاون والـتكاتف ب
الــشـعب واجلــيش ومـخــتـلـف صـنـوف
ــســلـحــة من الــبــيــشــمــركـة الــقــوات ا
واحلــشـد الـشـعــبي وأبـنـاء الــعـشـائـر
تـستدعي مواصلة اجلـهود لبناء جيش
وطــني مــؤمن بــعـقــيــدته الــعـســكــريـة
ورسـالـته في الـدفـاع عن الـوطن وحفظ
الـسـيــادة وهـذا لن يـتـحـقق مـا لم يـتم
نفـلت وحصر السالح ضـبط السالح ا
بــيـد الــدولــة وتـعــزيــز الـتــكــاتف بـ
مـكونات الـشعب). واعلن  الـكاظمي عن
إنـسـحـاب قريب لـلـقـوات االمريـكـية من
الــعــراق.وقــال الــكـــاظــمي في كــلــمــته
ـئوية لـتأسيس اجليش (في بـالذكرى ا
واقف ـروءة وا هـذه الـذكـرى  سـلـيل ا
الـعـالـيـة نـقف بـاعتـزاز وفـخـر لـتـحـية

جـيش الـعـراق العـظـيم قادة وضـبـاطا
ومـــــراتـب ونـــــحـــــيي بــــــطـــــوالتـــــهم
وتــضـــحــيــاتــهـم في الــدفــاع عن أرض
الـعراق وحماية كرامته) مشيرا الى ان
(رحـلة جيـشنـا االستثـنائيـة التي بدأت
بـــفــوج اإلمــام مــوسـى الــكــاظـم عــلــيه
الــسالم في  6 كــانـون الــثـاني 1921 
وضـعت مالمح الـدولة وخـطت هويـتها
وصـانت مبادئها وقيمها  ومهما أثّرت
اخلــيـارات والــصــراعـات الــســيـاســيـة
واحلـروب الـعـبـثيـة عـلى هـذه الـرحـلة
لــكن جــيش الـعــراق ظل وفــيـاً لــلـوطن
ولــلـدولـة) وتــابع (لـقــد واجـهـنــا مـنـذ
الــيـوم األول لـتــشـكــيل هـذه احلــكـومـة
حتــديـات كـبــيـرة ومــعـقـدة لـم تـمـر في
ـعاصر) ولـفت الى انه تـأريخ العراق ا
ــؤسف حــقـــاً أن يــتــحــول (كــان مـن ا
الـعـراق وهو سـلـيل احلضـارة وبـوابة
الـــتـــأريخ الى ســـاحـــة لــتـــصـــفـــيــات
ـية وإقـلـيمـيـة على وحتـديـات حرب عـا
أرضه  ولـذلك عـمـلـنا مـنـذ الـيوم األول
عـــلـى مـــســـارات واضـــحـــة في إعـــادة
لـف عالقاتـنـا الدولـيـة وكذلك الـتـوازن 
إطالق احلــــوار الـــســــتـــراتـــيــــجي مع

ـتــحـدة األمــريـكـيــة بـهـدف الــواليـات ا
انـسـحـاب قـواتـها) مـضـيـفـا (وكـثـمرة

تواصل  لـهذا احلوار الستراتيجي ا
ســحب دفـعـات مـن الـقـوات األمــريـكـيـة
ضــمن تـوقــيـتـات فــنـيــة خالل األشـهـر
ــاضــيــة وســوف يــكــتــمل فـي األيـام ا
ـقـبـلـة انـسـحـاب أكـثر مـن نصـف تلك ا
الــقـوات ولن يــتــبـقى إال مــئـات مــنـهم
فــقط لـلــتـعــاون في مـجــاالت الـتـدريب
والـتــأهـيل والـتـسـلــيح والـدعم الـفـني
ويـجري جدولـة إعادة انتـشارهم خارج
الــعـراق بـالـكــامل ضـمن اتــفـاقـات بـ
الـبـلـدين) مـوضـحـا ان (صـون سـيـادة
الـعـراق وأمـنه وسالمة دولـته هـو قرار
عــراقي بــامــتــيــاز تــفــرضـه ضـرورات
الــــعــــراق ومــــصـــاحلـه أوالً وأخــــيـــراً
والـعـراق لن يـكـون مـلـعـبـاً لـلـصـراعات
اإلقـلـيـميـة أو الـدولـية بـعـد الـيوم ولن
يـسمح بـأن تسـتخـدم أراضيه لـتصـفية
حـسابات ب الدول) واسـتطرد بالقول
(جـيـش الـعـراق عـلى أهـبـة االسـتـعـداد
لـــلـــقـــيـــام بـــواجـــبـه لـــوضع كل هـــذه
االسـتحـقاقـات حيـز التـطبـيق واجهـنا
حـمـالت الـطـعن والـتـشــكـيك ومـحـاولـة

كـسـر إرادتـنا بـاسـتـعـادة هيـبـة الـدولة
زايدين بـصبـر الشـجعـان ال ضوضـاء ا
). وهـنـأ رئــيس مـجـلس واالنــتـهـازيــ
الــنــواب مـحــمــد احلـلــبــوسي اجلـيش
ـئـة. وذكر ـنـاسـبـة ذكـرى تـأسـيـسه ا
احلـلـبــوسي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس (أتــــقــــدَّم بـــخــــالص الــــتــــهـــاني
والـتبريكات إلى أبطال جيشنا العراقي
ـــئــة ـــنــاســـبــة الـــذكــرى ا الـــبــاسل 
لـتأسيسه متمنـياً لكل قياداته ومراتبه
وجـــنــوده دوام الـــتــوفـــيق في خـــدمــة

الوطن والدفاع عنه).
 واكــد وزيــرالــدفــاع جــمــعــة عــنــاد ان
اجلـــيش قـــادر عـــلـى تـــأمـــ الـــعــراق
واحلـكومـة ماضـية في تـسلـيحـة. وقال
ـاسـيـة لـهذا عـنـاد (نـحـتـفل بـالـذكـرى ا
ــقــدام وال بــد ان نــســتــذكــر اجلــيش ا
ـعـارك الـتي خـاضـهـا واحـدة مـن أهم ا
في الـتـصدي ألكـبـر هجـمـة شرسـة ضد
تـــنـــظـــيم داعش ا وكـــيـف قــام بـــقـــلب
ـبــادرة في مـدة ــوازين واســتـعــادة ا ا
زمـنــيـة وجـيـزة وحتـقـيق االنـتـصـارات
وحتــــــريــــــر األراضـي مـن دنس هــــــذه
الــعـصـابــات االرهـابـيــة). وقـدم رئـيس

جــهـــاز األمن الــوطــني  عـــبــد الــغــني
ـناسبـة  مؤكدا ان األسـدي التـهاني با
اجلــيـش ســطــر اعــظـم الــبــطــوالت في
ـعاصـر. ودعا رئـيس ائتالف الـتاريخ ا
كـتلة الـنصر حـيدر العـبادي الى الدفاع
عن الـــدولـــة ووجـــودهــا وكـــرامـــتـــهــا
وقـــوتــهـــا. كـــمــا قـــدم حــلـف الــنـــاتــو
والـتحالف الـدولي  تهنـئة إلى اجليش
نـاسـبة مـرور مـئة عـام على الـعـراقي 

التأسيس
.  وذكـر بيان للتـحالف (نهنىء اجليش
ائة) الـعراقي باإلحتفال بعيد ميالده ا
ـشــتـركـة - ـهــام ا مــضـيــفـا أن (قــوة ا
عـمـلـيـة العـزم الـصـلـبتـكـرس جـهـودها
إلســتــمـــرار الــشــراكــة مع قــوات األمن
الـعـراقيـة التـي تعـمل جاهـدة  لـلحـفاظ
ـة عــلى سـيـادة الـعــراق وتـواصل هـز
فــلــول داعش). فـي غـضــون ذلك  هــنــأ
الـسفير البريطـاني لدى العراق ستيفن
ـنــاســبــة ذكـرى هــيــكي  احلــكــومــة 
تـــأســـيـس اجلـــيش.وقـــال هـــيـــكي في
تــغـريـدة عـبــر حـسـابه بـتــويـتـر (احـر
ناسبة الـتهاني الى اجليش الـعراقي 

ئوية على تأسيسه).  الذكرى ا
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سـجـلت وزارة الـصـحة والـبـيـئة 839
إصــابــة مــؤكــدة بـفــايــروس كــورونـا
ـــســتــجــد و 1889 حـــالــة شــــــفــاء ا
وبــواقع  9 وفــيــات جــديــدة . واشـار
ـــوقـف الـــوبـــائي الـــيـــومي  الـــذي ا
اطــــلـــعت عــــلـــيه (الــــزمـــان) امس ان
(مـخــتـبـرات الـصـحـة الـعـامـة رصـدت

ستجد 839 إصابة مؤكدة بكورونا ا
فـي عـمــوم احملــافــظـات) واضــاف ان
(مــــعـــدالت الـــشــــفـــاء بــــلـــغت 1889
وبــواقـع  9 وفــيـات جــديـدة). وبــهـذا
فــقــد أرتـفع إجــمــالي عـدد اإلصــابـات
بـكـورونـا في الـبالد  599 ألـفـاً و965
إصـابة بينها  549 ألفاً و 346 حالة
ــئـــة. وعــلــقت بـــنــســــــبــة  91.6 بـــا
الـــوزارة عــلى  مـــوضــوع االصــابــات

بـكـورونا احملـور  فيـمـا حددت مـوعد
وصول لقاح فايزر.وقال عضو الفريق
االعـالمي في الـوزارة عــلي طــاهـر في
تـــــصـــــريح  امس انـه (حـــــتى االن لم
نـســجل اصـابـات بـالـساللـة اجلـديـدة
لـفايـروس كورونـا في العراق) مـبيـناً
ان (أول دفـعة سـتصل الى الـعراق في
غـضون شهرين وبكـمية مليون و500
الـف جرعة  حـيث ستغطي  8 مالي
) وتـــابع ان فــــرد بـــواقع جــــرعـــتــــ
ـنــافـذ سـتـجـهـز بـدءا من مـنـتـصف (ا
ـطـلـوبـة الـشــهـر اجلـاري بـاألجـهـزة ا
خلـزن ونقل الـلقـاح). بدورها  شددت
خـليـة األزمة الـنيابـية عـلى تأجيل أي
ــدارس أو دخـول زيــادة بــأيـام دوام ا
اجلــمـاهـيـر الــريـاضـيــة لـلـمالعب في
الـــبالد.وقـــال مــقـــرر اخلــلـــيــة جــواد
ـــــوســـــوي فـي تـــــصـــــريح امس ان ا
(الـعـراق يـشـهـد حالـيـا انـخـفـاضا في
مـعدالت اإلصـابة بـكورونـا الى مادون
األلـف إصابـة يـومـيـا وعـلى عـكـس ما
نـراه في الـكـثـير من بـلـدان الـعالم من
حــدوث طـفـرات جــيـنـيـة مــتـعـددة في
الــفـايـروس ومــا نـتج عــنه من ظـهـور
سـالالت متعددة جديـدة سببت ازدياد

مـــقـــدرته عـــلى ســـرعـــة االنـــتـــشــار)
وأضـاف ان (هذا يـدعونا كـخلـية أزمة
ووزارة صــحـة الى احلـفـاظ عـلى هـذا
االجنــاز االيـجـابي لــغـايـة الــسـيـطـرة
عــــلى هـــذه الـــسـالالت اجلـــديـــدة من
الـفايروس واجتـناب خطرها) مشددا
عـلى (اهمـية تـأجيل عـملـية أي توسع
دارس او زيـادة عدد أيـام الدوام في ا
حــالــيــاً والسـيــمــا اذا مــا عـلــمــنـا ان
الـسالالت اجلـديـدة تـنـتـشـر أكـثـر ب
األطـفـال وكـذلك تـأجيـل عمـلـيـة دخول
اجلــمـاهـيــر الـريــاضـيـة لــلـمالعب مع
إجـراء مراجعة أخرى بـعد مرور شهر
ـوقـف الـوبـائي في مـن اآلن وحـسب ا
حــيــنـه ووقــته حــيث ســيــتم اتــخــاذ
ــا يـخــدم صـحـة ــنـاسب و الــقـرار ا
ــواطن وأمـنـه الـصـحي) مــشـيـدا بـ ا
(جـهـود اجليش األبـيض في مواجـهة
ـوسـوي جــائـحــة كـورونـا) وطــالب ا
(مـــجــلس الـــنــواب بـــعــدم إجــراء أي
تخفيض او اقتطاع  لرواتب منتسبي
الـــصــحـــة خالل الـــتــصـــــــويت عــلى
مـــوازنـــة 2021 كـــنـــوع من الـــشـــكــر
والــعـرفـان جلــهـودهم وتـضــحـيـاتـهم

 .( خالل تصديهم لهذا الوباء اللع
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شـدد رئـيـسـا اجلمـهـوريـة بـرهم صالح
ومـجـلس الـقـضـاء األعـلى  فـائق زيدان
عـلى ضرورة ضمـان نزاهة االنـتخابات
وحـــسم قــانــون احملـــكــمــة االحتــاديــة
الـعليا. وقال بيـان تلقته (الزمان) امس
ان (اجلـــانــبــ بـــحــثــا خالل الـــلــقــاء
ـقـبـلة بـكـرة ا مـوضـوع االنـتـخـابـات ا
وتـأكيد تعـاضد جهود اجلـميع لضمان
اسـتقاللية ونزاهة العمـلية االنتخابية
ـواطن ــا يـســهم بــاسـتــعــادة ثـقــة ا
ارسـة حـقه الدسـتوري وتـمـكيـنه من 
بـعيداً عن التزوير والتالعب) مشددين
عـلى (أهـمـية اإلسـراع في حـسم قـانون
احملـكـمة االحتـادية الـعـليـا  والتـعاون
والــتـنـســيق بـ اجلـانــبـ في مـجـال
تــشــريع الـقــوانــ الـتـي تـقــتــضـيــهـا
ـقـبــلـة  ودعم دور الـقـضـاء ــرحـلـة ا ا
ـكــافـحـة الـفـسـاد وتـرسـيخ الـعـدالـة).
ورفـض حتـالف ســائـرون أي مــحـاولـة
زمع بكرة التي ا لـتأجيل االنتخابات ا
قـبل بحـجة إجـراؤها في  6 حـزيـران ا
عـدم التوافق على قانون احملكمة. وقال

الـنائب عن التحـالف سالم الشمري في
بـيان تلقـته (الزمان) امس إن (سائرون
مع إضــــفـــاء الـــشـــرعـــيـــة الـــكـــامـــلـــة
قبلـة وهذا األمر لن يتم لالنـتخابـات ا
دون تـشـريع قانـون احملكـمة االحتـادية
الــعـلــيـا) ولــفت الى ان (أغــلب الــكـتل
الـسيـاسـية حـريصـة على تـشريع كـافة
الـقـوانـ الضـامـنـة إلجراء انـتـخـابات
حـرة ونـزيهـة وشفـافة وتـمنح الـفرص
الـواسـعـة لـلـكـفاءات الـنـزيـهـة بـتـمـثيل
الــشــارع الــعــراقي ونــقل الــبالد حلـال
أفضل) مـؤكدا انه (العملية االنتخابية
ال تـتم دون االسـراع في تـشـريع قـانون
رصـ للمحكمة االحتـادية بغية إعطاء
الـشـرعـية الـكـاملـة لـهـذه االنتـخـابات)
وتـابع ان (سائـرون يرفض أي مـحاولة
لـلـبـعض بـتـأجـيل االنـتـخـابـات بـحـجة
عــدم الـتــوافق عـلى قــانـون احملــكـمـة).
وأعـلن مستشـار رئيس الوزراء لشؤون
االنـتخـابات عـبد احلـس الـهنداوي 
قـرب تـوفـير  55 ألـف جهـاز الـكـتروني
ـقـبـلة يـدخل في إجـراء االنـتـخـابـات ا
فــيـــمــا كــشف عـن وجــود مــقــتــرحــات
لــتــعـــديل قــانــون االنــتــخــابــات.وقــال

الــــهــــنــــداوي فـي تــــصــــريح امس إن
(مـفوضية االنتخابات ستوفر  55 ألف
جــهــاز االلــكــتــروني في االنــتــخــابـات
ـقـبـلـة مع وجـود أجـهـزة احـتـيـاطـيـة ا
لـتـدارك أي مشـكلـة فنـية) الفـتاً إلى أن
(هـناك عدة مقترحـات مقدمة من جهات
ســيــاســيـة مــتــعــددة لـتــعــديل قــانـون
االنــتــخــابـات) مــؤكــدا ان (احلــكــومـة
شــكـلت جلـان عـدة لــدعم عـمل وجـهـود
ـفوضية مـنها اللجـنة األمنيـة لتوفير ا
الــبـيــئــة اآلمـنــة إلجـراء االنــتـخــابـات
وجلـنـة خـاصـة لـدعم عـمـلـيـة تـسـجـيل
الـناخب بالتـعاون مع وزارة الداخلية
مـن خالل وجـود فــرق أمـنــيـة حلــمـايـة
الفرق اجلوالة) واوضح الهنداوي انه
(من ضـمن اجلهـود احلكـومية الـداعمة
لـلعمليـة االنتخابيـة هي توفير اخملازن
اخلـاصة في عموم احملافظات العراقية
ــفــوضــيـة لــوضع الــتي حتــتــاجــهــا ا
ـتلـكـاتهـا وصـناديق مـسـتلـزمـاتهـا و
االنـتـخـابات وكل األشـيـاء الـتي تخص
ـفوضـيـة ترجح االقـتراع) وتـابع ان (ا
تـسجيل وحتـديث سجالت أكثر من 90
ـتـبـق من دون ـئـة من الـنـاخبـ ا بـا

ــدة بـــطـــاقـــات بــايـــومـــتـــريــة خـالل ا
الـقـادمة) مـشـددا على (ضـرورة وجود
ــتــابــعــة وحتــديث كل خــطــة طــوار 
) ومـــضى ـــتــبــقـــ من الــنـــاخــبــ ا
الــــهـــنـــداوي الى الــــقـــول (أولـــويـــات
احلـــكــومـــة هي إجـــراء االنــتـــخــابــات
ـانـيـة في مـواعـيـدهـا احملـددة في الـبـر
ـــقــــــــــــبل لـــكـن بـــعــــض حــــزيـــران ا
اجلـــهــات حتــاول تــعـــديل قــــــــــانــون
االنـتــخـابـات). وهـدد عـقـود مـفـوضـيـة
األنـتـخـابـات بـأالضـراب عن الـعـمل في

جـمـيع مـحـافـظـات الـعـراق احـتـجـاجـا
عـلى عـدم تـثـبـيـتـهم فـي مـوازنـة الـعام
ـقبل. وقال عـدد من العـقود لـ(الزمان) ا
ــان امـس (نــطــالب احلــكـــومــة والــبــر
بـأنصـافـنا وثـبيت حـقوقـنا في مـوازنة
ـــقـــبل  واال ســـيـــكـــون لـــنــا الـــعـــام ا
اعــتـصـامـات مــفـتـحـومــة امـام مـكـاتب
ــفــوضــيــة في بــغــداد واحملــافــظــات ا
واالضـراب عن العـمل في حال تـهميش
ــطـالب احلـقــة وحق حـصـولــنـا عـلى ا

 .( التعي

ÆÆ 5  حـقق فريق الـزوراء بكـرة القدم % Í—U?Ý ≠ œ«bGÐ
الـيوم االربعاء (6 كـانون الثاني  2021فـوزاً سهال على الـديوانية
وبـنـتـيـجة 3- صـفـر في لـقـاء جـرى عـلى مـلـعب الـشعـب الدولي
مـتاز. الـشوط االول ضـمن منـافـسات اجلـولة 13 بدوري الـكـرة ا
شهد أفـضلية زورائيه في الضغط على مرمى الديوانية وخرج من
هـذا الــشــوط مـتــقـدمــاً بــهـدف مــهـدي كــامل عــنـد الــدقـيــقـة 36 
" وفي الـشوط الـثاني استـمرت أفـضلـية الزوراء من دون وأضاف
فــرص فـعــلــيــة  لــيـضــيـف مـحــتــرف الــزوراء حــسن بــو حـبــيب
هــــــــــــدفـاً ثـانـيا في الـدقـــــــيـقة  76 وعزز مـهـنـد عبـد الـرحيم
نـتـيــجـة الـزوراء بــهـدف ثـالث عــنـد الـدقــيـقـة االخــيـرة من الـوقت
االضـافي  4+90  لـيـنـــــــتـهـي اللـقـاء زورائي 3- صـفـر".وكانت
اجلـولة 13 شهـدت اليوم ايـضا فوز اجلـوية على الـكرخ وتعادل
النفط والشرطة  والناعات ونفط الوسط.وجنح فريق القوة اجلوية
بكرة الـقدم أمس االربعاء بالـتحليق الى وصافـة الترتيب العام في
مـتاز بكرة القدم عقب تغلبه على فريق الكرخ  في اللقاء الدوري ا
سـابقة على الذي جمع الـفريق ضـمن اجلولة الـثالثة عـشر من ا
ملـعب الساحـر احمد راضي. ويـدين فريق الصـقور في فوزه الى
الالعب حس جبار في الدقيقت  23 و 61 من عمر اللقاء.الفوز
ـركز الـثاني بـرصيد  25 نـقطـة فيمـا توقف وضع الصـقور في ا
ـركز الـرابع عشـر.وحلساب رصيـد الكـرخ عنـد النـقطة  14 في ا
ذات اجلولة  اوقف فـريق النفط سلسلة انتـصارات الشرطة بعدما
فرض علـيه التعـادل بهدفـ لكل منـهما في الـلقاء الـذي اقيم على
ملـعب التاجي. وبـهذا التـعادل اصـبح رصيد الـشرطة  24  نـقطة
ـركز الـثامن. ركـز الثـالث فيـما بـلغ الـنفط الـنقـطة  17 في ا فـي ا
ـتـصـدر نـفط الـوسط مع الـصـنـاعات وفي مـبـاراة اخـرى تعـادل ا
rOKÝ ÊUD×  ∫ WÝbŽ               .الكهربائية بهدف لكل منهما

(دعـمه لـقرار مـجلس األمن رقم 2107
لــعـام 2013الــذي اعـتــمـد بــاإلجـمـاع
ــفـــقــودين إحـــالــة مـــلف األســـرى وا
ــمـتــلـكــات الـكــويـتـيــة واألرشـيف وا
ــتــحــدة الــوطـــني إلى بــعــثــة األ ا
لف) مـعربا عن تـطلعه ـتابعـة هذا ا
(الســتــمـرار الــتــعـاون مع احلــكــومـة
الـعــراقـيـة لـضـمـان حتـقـيق تـقـدم في
الـقـضايـا العـالقـة الوارد ذكـرها كـما
ــتـحـدة لـبـذل ونــدعـو بـغـداد واأل ا
أقــصى اجلـهــود بـغـيــة الـتـوصل إلى
حل جتــاه هـذه الـقــضـيـة اإلنــسـانـيـة
والـــقــضــايـــا األخــرى ذات الـــصــلــة
والسـيـمـا اسـتـكـمـال تـرسـيم احلـدود

البحرية بعد العالمة 162).
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ـقـبــلـة .وكـتب صـادق عـطـيـة في صـفـحـته عـلى درجـات احلـرارة خالل االيـام ا
فيـسبوك ان (هـناك استـقرار تام فـي االجـواء وال يوجد حـالة جويـة مهمه لـغاية
مـنتـصف الـشـهر احلـالي او بـعده) واشـار الى ان (درجات احلـرارة مـستـقرة
ـقـبـلة رغم انـنـا في قلب حـالـيا  انـخـفاض وهـنـاك ارتـفاع مـتـوقع خالل االيام ا
مـوجات البرودة الـشتوية) وتوقع عـطية (تـقدم كتـلة هوائـية باردة قـطبيـة مابعد
منـتصف الشهـر اي في الثلث االخيـر منه  تؤدي الى انخـفاض حاد بدرجات
احلرارة). فـيما رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي الـتابعة
لوزارة الـنقل ان يـكـون طقس الـيـوم اخلمـيس غائـم جزئـيا. .وذكـرت الـهيـئة في
بيـان تلـقـته (الزمـان) امس أن (طـقس اليـوم اخلمـيس سـيكـون غـائم جزئـيا في

ناطق كافة وال تغير في درجات احلرارة).  ا

ئوية »dF²Ý»÷∫ اجليش يجري استعراضا عسكريا في ساحة االحتفاالت بذكرى التأسيس ا
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ـشـمـولـ ضـمن شـبـكـة احلمـايـة االجـتـمـاعـيـة في عـموم ا
ـكـتب اإلعالمي لـلـمـصـرف في بـيـان تـلـقته الـعـراق.وذكر ا
(الزمـان) امس انه ( تـوزيع رواتب احلمـاية االجـتـماعـية
لـلـرجال والـنسـاء لشـهـر كانـون الثـاني اجلاري) ,واضاف
ان (الــــصـــرف  عن طــــريق أدوات الـــدفع االلــــكـــتـــروني
وبـإمـكـان أي مــواطن مـشـمـول بـالــراتب اسـتالم راتـبه من

ـنتـشرة في بـغداد واحملـافظات او ـصرف ا شبـكة فروع ا
مـن مـكـاتـب الـصـرف اخلــاصـة او في أي مــكـان يــتـواجـد
ــصـــرف في وقـت ســابـق بــصـــرف رواتب فـــيه). وافـــاد ا
دنـيـ والعـسكـريـ للـشـهر اجلـاري . وذكر ـتقـاعـدين ا ا
ــبــاشـرة بــصــرف الـرواتب عـن طـريق الــبـيــان إنه (تــمت ا
أدوات الـــدفع اإللــكـــتــروني) ,مــشـــيــرا الى انـه بـ(امــكــان
تقاعدين استالم رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه).  ا
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منوح  من العقوبات حصل الـعراق على تمديد لثالثة اشـهر إضافية ضمن اإلعفـاء ا
ّا سـيتيح االسـتمـرار في استيـراد الغاز فـروضة على طـهران في مجـال الطـاقة  ا
والكـهربـاء من ايـران. ونقـلت تـقاريـر صحـفـية نـقال عن مـسؤول في الـوزارة إن (هذا
اإلعـفـاء اجلـديـد األطـول أمـداً من سـائـر اإلعـفـاءات الـسـابـقـة وهـو ثـمـرة مـنـاقـشـات

طويلة).
 واضـاف ان (هــذا اإلعــفـاء لـن يـحلّ
مشاكل العراق الذي يعاني من نقص
مـزمن في الـكـهـربـاء دون الـبـحث عن
بـديل اخــر).وتـطــالب طـهــران بـغـداد
بـســداد مـا يـزيــد عن سـتـة مــلـيـارات
تـأخّرات. وهـذه الفـواتير دوالر من ا
ـة على وزارة الـكـهربـاء التي مسـتـحقّ
تمنـعها العـقوبات األمـريكية من دفع
أي مـبـلغ بـالـدوالر لـطـهـران وبـسـبب
تأخّرات خفّضت إيران مؤخّراً هذه ا
صـادراتـهـا من الـغـاز إلى الـعـراق ما
تسبب ذلك الى نقص ساعات جتهيز
. بــرغم من أنّ الــطــاقــة لــلــمــواطــنــ
الـعـراق بـلـد نـفـطي  إال انه  يـعـتـمـد
بـشدّة عـلى إيـران في مـجـال الـطـاقة
إذ يـسـتـورد مـنــهـا ثـلث احـتـيـاجـاته
االسـتــهالكـيـة مـن الـغـاز والــكـهـربـاء
تقادمة وذلك بسبب بنيته التحتية ا
الـتي جتـعـله غـيـر قـادر علـى حتقـيق
اكتفاء ذاتي في مجال الـطاقة لتأم

احتـيـاجات سـكانـه البـالغ عددهم 40
مـــلـــيــون نـــســـمــة.ومـــنـــذ أن أعــادت
ـتـحـدة فـرض عـقـوبـاتـهـا الـواليـات ا
على إيـران في نـهـاية  2018 لم تـترد
ـــنح الـــعــراق اإلدارة األمـــريـــكــيـــة 
اإلعـفاء تـلـو اآلخر ريـثـمـا يعـثـر على
ـــوجب اإلعــفــاء مــورّديـن آخــرين.و
اجلــــديـــد ســــيـــتــــمـــكن الــــعـــراق من

داعش) وتـابع انـه (سـيـدخـل الـعـمل
ـقـبـلـة) واكـد خالل االيـام الـقـلــيـلـة ا
الزوبعي ان (خطـة وزارته تتكون من
مـــحـــورين االول حتـــســ نـــوعـــيــة
ـنتـجـات الـنفـطـيـة وزيادة جـودتـها ا
ا من خالل نصب وحـدات حديـثة 
سيؤدي الى تـقلـيل كميـة االستهالك
امـــا احملــور الـــثـــاني فـــهــو اضـــافــة
وحــدات جـــديــدة لــزيـــادة الــطــاقــات
االنــــتـــاجـــيــــة كـــمـــصـــفــــيي كـــربالء

والـشـعـيـبـة وبـطـاقـة تـكـريـرية  تـبـلغ
االف بـرمــيل فـضال عـن إضـافـة 210

وحــدات حتــســ الــنــوعــيـة   إذ 
تـــوقــيع الـــعــقــد قـــبل عــدة اســـابــيع
شـروع) ومضى والعـمل مسـتـمر بـا
الى القول ان (العام احلـالي سيشهد
ايـــــضــــا ادخــــال وحــــدات هــــدرجــــة
وحتــســ الــبـــنــزين وســتــنــجــز في
ــقـبل ووحـدات ازمـرة في حـزيـران ا
مـصــافي الـبــصـرة والــوسط وكـذلك

نـــصب وحـــدات هـــدرجـــة وحتـــســ
الــــبــــنــــزين واالزمــــرة في مــــصــــافي
نتجات الشمال ما سيسـهم بزيادة ا
اخلـفيـفـة ورفع طاقـاتـهـا االنتـاجـية)
وبشـأن مصـفى كـربالء أوضح وكيل
الـــوزارة أن (وتــائــر الـــعــمل تـــســيــر
بــنــسب مــتــصــاعــدة جتــاوزت الـ 87
ـــئـــة) مـــعـــربــا عـن أمـــله (بـــبــدء بـــا
الـتـشـغـيل في الـربع االول أو الـثـاني
ـقــبل وسـيـدخل اخلـدمـة من الـعـام ا

االســتـمــرار في اسـتــيـراد الــكـهــربـاء
والــغــاز من جــارته الــشــرقــيــة حــتى
ـقبل أي بعـد شهرين مطلع نـيسان ا
نتخب جو ونيّف من تولّي الرئيس ا
بـايـدن مـقــالـيـد احلـكم في  20كـانـون
ـنتـهية الثـاني اجلاري من الـرئيس ا
واليته دونالـد ترامب. وتـقترب وزارة
الــنـــفط من اعـــادة افــتــتـــاح مــصــفى
صالح الدين  2ضمن مـصافي بـيجي
بطـاقة  70الف برمـيل يـوميـا مـؤكدة
ان الـــعــام احلــالـي ســيــشـــهــد زيــادة
بالطاقات الـتكريرية وحتـس نوعية

نتجات النفطية. ا
…b¹bł l¹—UA

وقـال وكـيل الــوزارة حـامـد الـزوبـعي
فـي تـــــــصـــــــريـح امس ان (الـــــــوزارة
وضــــعـت خــــطــــة لــــرفع الــــطــــاقــــات
الــتـكـريــريـة والـنــوعـيـة لــلـمـنــتـجـات
الـنــفـطـيـة مـن خالل تـنـفــيـذ مـشـاريع
مصـاف جديـدة واعـادة تأهـيل اخرى
لالسـهـام في رفع الــطـاقـة االنـتـاجـيـة
شتقات) ولفت الى انه من مختلف ا
ـــشـــاريع الـــتي تـــمت (من بـــ أهم ا
إعادة تـأهيـلهـا واعادتـها لـلحـياة من
جديد بـجهـود وزارته مصفى صالح
الدين  2بطـاقة  70الف بـرميـل ضمن
مــــصـــافي بــــيـــجـي الـــتي تــــعـــرضت
لتـخريب شبـه كامل من قـبل ارهابيي

بطاقة تكـريرية تبلغ  140 الف برميل
يوميـا وسيضـيف تسعـة مالي لتر
من مادة الـبـنـزين يومـيـا) ولفت الى
(اعـداد خـطــة العـادة تـأهــيل مـصـفى
الــشـمــال ضـمن مــجـمــوعـة مــصـافي
بـيــجي بــطــاقـة  140 الف بـرمــيل مـا
سـيـضـيف اربـعـة ماليـ لـتـر بـنـزين
ـشـروعـ يـومـيـا) مــؤكـدا (ادخـال ا
سـيـمـكن الــوزارة من تـأمـ احلـاجـة

احمللية من البنزين).
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(200 مــنــهــا ارســلــتــهــا الــوزارة الى
اقــضــيــة ونــواحي وقــرى مــحــافــظــة
ن من نـينـوى فـضال عن اجلـانب اال
ـوصل ومـئـة كرفـان وزعـتـها مـدينـة ا
الوزارة للعائدين في قضائي الدجيل
وبـلـد الـتـابـعـ الى مـحـافـظـة صالح
الـدين إضــافـة الى تـوزيع 35 كـرفـانـا
لالسـر الـعائـدة في مـحـافـظـة ديالى)
مـضـيــفـا الى (تـوزيع 25 كـرفـانـا ب
العـوائل العائـدة في محـافظـة االنبار
ـــرســلــة 41 ومـن بــ الـــكــرفـــانــات ا
كرفـانـا ارسلـتـها الـوزارة الى مـناطق
العودة في محـافظتي ديـالى ونينوى
ليتم استـخدامها كصـفوف مدرسية)
وتابع ان (العدد الكلي اخملصص هو
360 كــرفـان لــلـمــخـيــمـات وإرســالـهـا
تـضررة نتيـجة العـمليات للمـناطق ا
اإلرهابية) مؤكدا ان (الوزارة تسعى
ـنـاطق الى تـوفــيـر احلـقــيـقي لـتــلك ا
تـضررة وتقـد اخلدمـات لـلعـوائل ا
عانـاة عنهم) مـشيرا الى وتخفـيف ا
ان (اجلــهـود مــتــواصــلـة من قــبل كل
اجلــــهــــات إلعــــادة الــــنـــازحــــ إالى
ـــلف في مـــنــاطـــقـــهم وإنــهـــاء هــذا ا

قبلة). رحلة ا ا

عـازمـة عــلى اعـادة جـمــيع الـنـازحـ
الى مــنــاطــقــهم االصــلــيـة خـالل هـذا
العام من خالل خطة اعدت بالتعاون
مع وزارة الـــتــخـــطـــيط) وأضــاف ان
(الوزارة تـعـمل على تـوفـير اخلـدمات
ـنـاطق الـتي ـنـاسبـة في ا والـبـيـئـة ا
تـعرضـت للـتـدمـير عـلى يـد عـصـابات
داعـش واعـــادة الـــنــــازحـــ بــــشـــكل
طــــوعي الـى مـــنــــازلـــهـم). و ارســـلت
الوزارة 360 كـرفـانـا الـى مـحـافـظـات
نــــيـــنــــوى وصالح الــــدين واالنــــبـــار
وديالى لـتوزيعـها بـ االسر الـعائدة
ـــتـــضــررة ـــنـــاطق ســـكـــنــاهـــا من ا
مـنـازلـهم ضـمن خـطـة الـطوار الـتي
. تـبــنـتـهــا الـهـجـرة إلعــادة الـنـازحـ
وذكر مـدير عـام دائـرة شؤون الـفروع
في الـوزارة علـي عبـاس جـهـاكـير أنه
(بــتــوجـيه مـن الـوزيــرة إيــفــان فـائق
جابرو وضمن خطة الوزارة لتشجيع
االسـر الـنـازحـة عـلى الـعـودة طـوعـيا
الى مــنـاطــقـهم ,وزعت الــوزارة عـددا
من الــكــرفـانــات بــ االسـر الــعــائـدة
ــتـضــررة دورهم جــراء الـعــمـلــيـات ا
ناطق االرهابية التي طالت عدد من ا
ابان سيطرة داعش علـيها) مبينا ان

ـشــتـبه بـاحــتـوائـهــا عـلى الـغـام او ا
مــخــلــفــات قــابــلــة لالنــفــجــار في اي
حلظـة) ومن جـانب آخـر اعلـنت مـدير
ــــهـــجــــرين في دائــــرة الــــهـــجــــرة وا
مـحـافـظـة ديـالى ابـتـهـال الـدايـني لــ
ـيـدانـية (الـزمـان) عن (قيـام الـفـرق ا
ــســاعــدات عــلى لــلــدائــرة بــتــوزيع ا
العـوائل الـعـائدة في قـضـاء اخلالص
نــاحــيـة الــســد الــعـظــيم قــريــة خـشم
حــيث  شــمـول 500 عــائــلـة زرزور 
ــســاعــدات االنــســانــيــة). عــائـــدة بــا
ساعدات واشارت الدايني الى ان (ا
الــتي  تــوزيـعــهــا تــضـمــنت (ســلـة
غـذائيـة وسـلـة صحـيـة وسـلة مالبس
وبطـانـيـة عدد 2 لكل عـائـلـة). واكدت
مـديـر هــجـرة ديـالى انه (ســيـسـتـمـر
ساعدات على االسر النازحة توزيع ا
والعـائدة في عـموم مـناطق احملـافظة

للتخفيف من معاناتهم).
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ـهجرين كما تـعتزم وزارة الـهجرة وا
اغالق مخيـمات النـازح في العراق
خالل الــــعـــام اجلـــاري. وقــــال وكـــيل
الــوزارة كــر الـــنــوري في تــصــريح
تــابــعــته (الــزمـان) امـس إن (الـوزارة

انــــتـــشـــار االصـــابــــات في صـــفـــوف
االطفـال خاصـة بالـقرى) مشـيرا الى
ـــركـــز الـــصـــحي في (ضـــرورة دعم ا
ناحـيـة العـظـيم باألدويـة والـلقـاحات
الــفـعــالـة من اجل انــهـاء وجــود هـذا
ـرض الذي يـتـرك نـدوب واثـار على ا
وجوه وايـدي االطـفـال الصـغـار وهو
من االمـراض الـتي تنـتـشـر بـ فـترة
واخــرى ألســبــاب مــتــعــددة مــتــعــلق
اغـلبـهـا بالـبـيـئة). الى ذلك قـال مـدير
نـاحــيـة مــنـدلـي وكـالــة مـازن اكـرم لــ
(الـزمــان) إن (راعٍ من مـوالــيـد 2005
تــوفـي جــراء انــفــجــار احــد االلــغــام
احلــربـيــة لــغم بـتــار الـتـي خـلــفـتــهـا
احلـــرب الـــعـــراقـــيـــة االيـــرانـــيـــة في
ـــاضي في ثـــمـــانـــيـــنـــيــات الـــقـــرن ا
مــنــطــقــة"قــره لــوس" الــقــريـبــة مــكن
احلـدود االيــرانــيـة). وبــ اكـرم  ان
(الـراعي الـشاب تـوفي بـعـد سـاعـت
من احلادث بـعد بـتر ساقـه واصابته
بحـروق شديـدة مـوضحـا ان احلادث
ســبــبـه عــدم االســتــدالل عــلى امــاكن
وحــقــول االلــغـــام من قــبل االهــالي).
ودعـــــا اكـــــرم االهــــالـي الى (تـــــوخي
احلــذر وعـــدم االقــتـــراب من االمــاكن

في احــتــواء مــرض حــبــة بــغــداد في
صفـوف اطفـال الـعظـيم بعـد تسـجيل
اكثر من 50 اصابة خـالل االسابيع 3
ـاضـيـة) الفــتـا الى (انـطالق حـمـلـة ا
ـصــابـ بـعـد وصـول ادويـة لـعالج ا
من بـعـقـوبـة). واضـاف الـعـبـيـدي ان
(الـفـرق الـصـحـيـة جنـحت في ايـقـاف
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اعلنت ناحيـة العظيم التـابعة لقضاء
اخلــالـص في مــحـــافــظـــة ديــالى عن
ايقـاف انتـشـار مرض حـبة بـغداد في
صـفوف اطـفـالهـا. وقـال مـدير نـاحـية
الــعــظــيم عــبــد اجلـبــار الــعــبــيـدي لـ
(الـزمـان) ان (فـرق الـصـحـية جنـحت
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مـنـذ زمن ليس بـبـعيـد حقق الـعـراق تمـيـزاً في الصـنـاعات احملـليـة من حـيث اجلودة في
بيعات وهذه اسهمت بشكل كبير في تشجيع الصناعة الصناعة واالنـتاج والواردات وا
احمللية وتطويرها لكن اليوم لألسف بدأت الصناعة احمللية في بلدنا تعاني اسوأ ايامها

بيعات وتراكم االنتاج دون تسويق. وأزماتها من حيث ا
مصانع النـسيج واجللود الـعراقية من اقـدم الصناعـات في العراق وهي تمـتاز باجلودة
واخلبرة الـفنية الـتي تضاهي االجنـبي  لكن بعد 2003 ثـمه عوامل ادت الى انهيار هذه
ــنـتـجـات مـنـهـا الـصـنـاعــات الـتي كـانت تـغـطـي الـسـوق الـعـراقـيــة وتـسـد احلـاجـة من ا

فروشات بأنواعها. القماصل اجللدية واالحذية وا
صانع تـضم اعداداً كبيرة من العامل ذوي اخلـبرة في صناعة النسيج واجللود هذه ا
صـانع الى دار شـبة مـهجـورة وتـكدس االنـتاج دون نـتج حتـولت ا لكن بـسـبب اهمـال ا
ـنتجات الـتي ال تضاهي صنـاعتنا من هذه ستورد من ا تسويق بسـبب االعتماد عـلى ا

نتجات. ا
ـنتج من ـستـورد على ا تـعاقـبة وطغـيان ا سوء الـتخـطيط واالدارة وفـساد احلـكومـات ا
الصناعـة احمللية ادت هـذه العوامل الى دخول الـصناعات احملـلية مرحـلة االنعاش على

امل من ينقذها من ازمتها الراهنة.
هنا يجب العـمل على اتخاذ اجراءات عـاجلة وآنية منـها منع االستيراد لـلمنتج االجنبي
وتـشـجيع الـصنـاعة احملـليـة للـنسـيج واجلـلود وكل الـصنـاعات االخـرى ووضع سيـاسة
نـتج من الـصـنـاعات تـسويـقـيـة ناجـحـة تـسـهم في تـوسيع مـنـافـذ بـيع ا
احملــلــيــة مع اطالق حــمالت دوريــة في الــقــنــوات الـتــلــفــزيــونــيـة
والـصحف ومـواقع التـواصل االجتـماعي لبـيان جـودة الصـناعة

احمللية وتشجيع شرائها.
ـصـانع وأدامـتـهـا وتـوفـير كل مع تـلـبـيـة كل مـتطـلـبـات عـمل ا
ـصانع ـعنـيـة لنـهوض وعـودة ا االمكـانـات من قـبل اجلهـات ا

الى سابق عهدها
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فــيـــمــا رفض مــكــتب الــقــائــد الــعــام
سلحـة مصطفى الكاظمي  للقوات ا
ظــهــور جــمــيع مــنــتــســبي األمن في
قابالت اإلعالمية. وتضمنت وثيقة ا
صــادرة من الــسـكــرتــيـر الــشــخـصي

للـكاظمي ( تـوجيـهات رئـيس مجلس
ـنع ظهـور جمـيع منـتسبي الوزراء 
االجــهــزة الـعــســكـريــة واالمــنــيـة من
ــــــقـــــــابـالت االعالمـــــــيــــــة اجـــــــراء ا
والــتــصــريـــحــات في وســائل االعالم

ـرجــعـيـة الـدولــة والـدسـتـور وهـو
ـنظومـة إقليـمية قـائمة ركن أساسي 
عــلـى احــتــرام حق الــشــعــوب ونــبــذ
ــكـن الــقــبــول أن الـــصــراعــات وال 
يكون البلـد ساحة صراع االخرين أو
واشار مـنطـلـقـا للـعـدوان عـلى أحد) ,
الى ان (الـشــعب واجه أعـتى هــجـمـة
إرهابية واستطاع بصموده وبسالة
ــــســــلــــحــــة من اجلــــيش الــــقـــوات ا
والـبــيـشـمــركـة واحلـشـديـن الـشـعـبي
والـــعــشــائـــري ومــكــافـــحــة اإلرهــاب
وقــوات الــداخــلــيــة االنــتــصــار عــلى
ـباركـة الـفـتوى اجلـهـادية داعش و
لــلـمــرجـعــيـة الــنـجف الــتي كــان لـهـا
ــعـنـوي الــكـبـيــر في حتـقـيق الـدور ا
االنــتــصـار) ,وتــابع ان (الــبالد أمــام
حتــديــات جــسـمــيــة واســتـحــقــاقـات
ـبـكـرة مـهـمة ,أبـرزهـا االنـتـخـابـات ا
الـــنــزيــهــة بــعـــيــداً عن الــتــزويــر أو
التالعب بإرادة العراقي في اختيار
ـثـلـيهـم والشـروع في اإلصـالحات
وتــعــزيــز األجــهــزة األمــنــيـة وضــبط
ـــنـــفــلـت).     كــمـــا شــارك الـــسالح ا
رئـيس مـجـلس الـقـضاء األعـلى فـائق
زيدان بـاحلفل الـتأبـيني الـذي اقامته
ــنــاســبــة مــرور الــذكــرى الــهــيــئــة 
الــسـنــويـة االولـى السـتــشـهــاد قـادة.

بـــشـــتئ انـــواعـــهـــا عن مـــعـــلـــومــات
س بـها االمن الـوطني ومواقف قـد 
العـراقي اال بـعد اسـتحـصـال موافـقة
ســـــيـــــادته).وأوضـح هـــــشــــام داوود
مـستـشـار رئـيس الـوزراء مـا جاء في
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أكد رئـيس اجلمـهـورية بـرهم صالح
ــســـتــقل ذو الـــســيــادة أن الـــعــراق ا
الــكـــامــلـــة هــو قـــرار وإرادة تــلـــتــزم
ـرجـعـيــة الـدولـة والـدسـتـور. وقـال
صـــالح خالل مـــشــاركـــته فـي احلــفل
التـأبيـني إلحيـاء ذكرى اغـتيـال نائب
رئــيس هـيـئــة احلـشــد الـشــعـبي أبـو
ـهنـدس الـذي اقامـته الـهيـئة مهـدي ا
امس إن (هنـاك حاجـة لعـقد سـياسي
كّن الـعراقـي في بـناء دولة جديـد 
بــســيـادة كــامــلـة ويــعــالج األخــطـاء
تراكـمة التي ادت لـتصدع مـنظومة ا
احلــكم الـــقــائم) ,مــؤكـــدا ان (ذلك لن
يــــــتـــــــحــــــقـق من دون اإلصـالحــــــات
ومــعـاجلـة مــكـامن اخلــلل  و تـغــيـيـر
ة واقع العراقي وحتقيق حياة كر
تـلــيق بـهم) ,واضـاف ان ( هــنـاك من
يسعى الشغال العـراقي  بصراعات
داخلية تـستنـزفهم وتضعـفهم وتهدد
ـكن االستـمـرار والبـلد كيـانـهم فال 
مسـتباح والـدولة منـتهـكة ومخـترقة
ولن تـسـتـقيـم اوضاع الـبالد من دون
ان يكون شعبه سيـد نفسه بعيدا عن
مبينا اي وصاية او تدخل خارجي) ,
ــســتــقل ذو الــســيــادة ان (الــعــراق ا
الــكـــامــلـــة هــو قـــرار وإرادة تــلـــتــزم

تصريحاته عن قـائد فيلق القدس في
احلــــرس الــــثـــوري االيــــراني قــــاسم
سليماني. وقال داوود في بيان تلقته
(الزمان) امس (ما زالت ردود األفعال
مسـتـمرة بـ أوساط عـراقـية بـسبب
تــصــريــحــاتي األخــيــرة عــلـى احـدى
القنـوات الفضـائية  ,واذ اتفهم ردود
األفــعـــال الـــغـــاضـــبـــة هــذه البـــد من
الــتـــوضـــيح مـــجـــددا بـــأن الــدقـــائق
ـــقــتـــطــعــة تـــلك جــاءت ضـــمن فــلم ا
تسجيلـي طويل لم يبث بعد وان من
يـتـفـحص مــا صـدر عـني لن يـجـد أي
تـقــلـيل من شـأن الــقـادة الـذين وردت
أسـمــاؤهم) ,مــشــيـرا الـى انه (شــعـر
البعض من حرج مـشروع من حديثي
,فــأرجـــو أن يــكــون هــذا الــتــوضــيح
ا سببه لهم من ثابة اعتـذار لهم و
جـرح). وظـهـر داود في مـقـابـلـة وهـو
يـتـحـدث عن سـلـيـمـاني وعن زيـاراته
ودوره فـي الـــعـــراق وهــــو مـــا أثـــار
اســتــيــاء وغـــضب رســمي وشــعــبي.
قـابـلـة إن (سلـيـمـاني كان وقـال في ا
ـــســؤول عـن الــعــراق يـــعــتـــقــد أنه ا
ويـــدخل ويـــخـــرج كـــمــا يـــشـــاء لــذا
فرضت احلـكومـة احلـاليـة على خـلفه
إسـمـاعـيل قــاآني أن يـأتي بـفـيـزا من

الباب الصحيح).
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حينما يـلقى االنسان من مجتمعه الـنكران واجلحود لقدراته وامكـانياته والنظرة الدونية

لقيمته ومكانته .... 
ـثل أن زمارا نـبغ في العـزف عـلى مزمـاره ولكن لم يـكن أهل بلـدته يعـيرونه أي أصل ا
اهـتـمـام عـلى الـرغم من مـوهـبـته الـفـذة فـكان أن مَّـر  به رَجُـل منْ بـلـدةٍ أخـرى فأعـجب
ـزماره مـبـدعـا كعـادتهِ  فـنال بـقـدرته وطلب مـنه أن يـصْـحبهُ إلى بـلـدتهِ  وهـناك عَـزفَ 
إعـجـاب الـنـاس وأغـدقـوا عـلـيه الـهـدايـا ثم إنه بـعـد مـدة طـويـلـة قـرر الـعـودة إلى قـريـته
ورافقه صاحبه الـذي تعرف عليه فاجتمع أهل البلدة وأعجبوا بعزفه قبل أن يعلموا أنه
قولة َصاحِبهُمْ فـلما علموا بذلك انصرفوا ولم يبقَّ حوله إال صاحبّه. فقال له صاحبه ا

التي ذهبت مثال 
"زامر احلي ال يطرب". 

ـا يروى أن والدة اإلمام أبي ثل فإن  والوقائع عـلى مر التـاريخ تدل على صدق هـذا ا
يـنا فحـنثت فـاستـفتت أبـا حنيـفة فـأفتـاها فـلم ترضَّ وقالت ال حـنيـفة النـعمـان حلـفت 
ا يـقوله زرعـة القـاص فجـاء بهـا أبو حـنيـفة إلى زرعـة فقـال زرعة مـخاطـبا أرضى إال 

والدة أبي حنيفة أأفتيك ومعك فقيه الكوفة? فقال أبو حنيفة أفتها بكذا وكذا. 
فأفـتـاهـا فرضـيت! ومـا ذاك إال ألن األم  ال تـرى ولدهـا مـهمـا كـبـر في السن   اال ذلك

ا يروى عن ابن اجلوزي قوله:  الصغير الذي يحبو حولها! و
عذيري من فتية بالعراق 

قلوبهم باجلفا قلب
يرون العجيب كالم الغريب
وقول القريب فال يعجب

ـا يـلـمس واضـحـا في كـثـيـر من وعـذرهم عـنـد تـوبـيـخـهم مـغـنــيـة احلي مـا تـطـرب إن 
واطن اخلبـير وعدم تـقدير قـدراته وإمكاناته الـشركات والـقطاعـات الزهد في توظـيف ا
وعـلى خالف ذلك يـعـطى اخلـبيـر األجـنـبي الـتقـديـر واالهـتمـام واالمـتـيـازات على خالف
ــا تـكـون بـضــاعـته الـكالم والـدلــيل أن كـثـيـرا من دور اخلـبـيــر احملـلي  وهـو الـذي ر
االسـتشـارات األجنـبـية تـلجـأ إلى اجلامـعات واخملـتصـ طـالبـة منـهم إبداء الـرأي فيـما

يطلب منها! إننا في حاجة ماسة وعاجلة
إلى استعادة الثقة  بعلمائنا وخبرائنا وطاقاتنا  وكفاءاتنا احمللية

 الوطنية. ورحم الله القائل:
كم حكمة لي فيكم لو رميت بها 
لقعر بحر جلاءتني جواهره

ال عيب لي غير اني في دياري 
وزامر احلي ال تطرب مزامر

بغداد

كـان السيـاسي البارز فـائق السامـرائي سفيـراً للعـراق في القاهـرة أعوام اخلمـسينات
قاهي تزدهر بزبائنها الثوري قبل أن في ذلك الوقت كان النـضال العربي رومانسياً وا
يتوزعوا على مـقاهي الثورة في منافي العالم وكان السامرائي متفائالً بالوحدة العربية

الكبرى ويعطي مهلة لقيام هذه الوحدة عشر سنوات فقط!. 
. كان يقول إن دولة الوحدة بينما كـان الوزير والنائب اللبناني أميل البستاني أقلّ تفاؤالً
الـتي جتمع العـرب على قـلب خافق باحلـن إلى سوق عـكاظ بال جواز سـفر حتتـاج منّا

إلى عشرين سنة!. 
اخـتفى البـستاني في الـبحر فـجأة. فوقف الـشاعر احلـالم رئيس وزراء السـودان محمد
تحدة : إذا اتفقنا على دولة الواليات العربية ا أحمد محجوب يخطب في اجلماهير قائالً

مكن أن نحقق هذا احللم اجلميل خالل خمس عشرة سنة قادمة!. فمن ا
كـان ذلك في الـعـصـر الـرومـانـسي. كل شيء فـيه أنـيق ورقـيق والـنـاس تـسـترخـي على
وشحات وتصحو على الـطقاطيق. أنشد فخري البارودي "بالد وسيقى وتـنام على ا ا
الـعـرب أوطـاني" فـغـنّى فـريـد األطـرش "بـساط الـريـح" وكتـب عبـد الـله الـبـردوني "زحف
الــعـروبـة" فـغــنّى سـيـد مــكـاوي "األرض بـتـتــكـلم عـربي" وتــغـزّل رشـيــد سـلـيم اخلـوري
بـاحلـسـنـاوات من "بـنـات الـعـروبـة" فـغـنّى عـبـد احلـلـيم حـافظ "الـوطن األكـبـر".. ظل عـبد
احلليم وفيّاً جلـيله الناصري حتى عاد من لندن ملفـوفاً بنعش األنغام وانكشفت حكاية
زواجه السرّي بالـسندريال سعاد حسـني وأصبحت زقرقة الـعصافير بـشارة خير عند

النوافذ.
غــادر عـبــد الـوهــاب عـصــر الـكالســيـكــيـة فــألـهب احلــمـاس في "دعــاء الـشــرق" بـلــحـنه
األوبرالي. الـتـحـقت السـيـدة أم كـلثـوم بـعـشاق الـوحـدة الـعاطـفـيـة كانت تـغـنّي فـترقص
ـليـون قبلـة على الـهواء من الـشعب العـربي حتى أن الـشاعر قـاعد وحتظى  لغـنائهـا ا

جميل صدقي الزهاوي كتب يخاطبها من بغداد:
يا أم كلثــومَ إنّا أمّـة رزحــتْ
صائبِ أحقاباً فسلّينا حتتَ ا

ولـم تفـلح قصـائـد أحمـد رامي بتـسـليـة الزهـاوي وال في زواجه من أم كـلثـوم فـتزوجـها
سـرّاً مصـطـفى أمـ الـصـحافـي األول في األربعـيـنـات وكـتب لـها قـصـة "فـاطـمـة" التي

حتولت إلى فيلم سينمائي ثم ماتت بسرطان احلنجرة.
في ذلك الوقت كان "رموزنا الوطنية" يرتفعون بأفكارهم الثورية فوق األيدلوجيا الطائفية

واألثنية ولم يكونوا ضيوفاً على الفنادق الغربية.  
وسـيـقـار زكريـا أحـمد عـلى الـرومانـسـيـة من باب "األمل" غـنّـاهـا في بيت مـحـمد أقـبل ا
التابعي. أسّس الـساحر التابعي مدرسة رومانسية في الصحافة كان من تالميذها علي
أمـ جعلت الـناس يقـرأون الصفـحة األخيـرة قبل األولى. لم يخـرج عن مدرسة الـتابعي

سوى محمد حسن هيكل.  
ـقاهي بـعشـاق الوحـدة الـعربـية. جـاءت فيـروز من الضـيعـة تبـحث عن "زهرة ازدحمت ا
دائـن". عزف فـريـد األطـرش عـلى حلن االشـتـراكـيـة أمّـا شقـيـقـته احلـسـنـاء أسـمـهان ا
"آمال األطرش" القـادمة من السويداء السورية فكانت تغيض أم كلثوم برن صوتها في
أغـنية "رجـعت لك" لكنـها عاشت حـياة قصـيرة فولـدت في البحـر وغرقت في النـهر قبل

أن تتحول إلى جنمة سينما مشهورة في فيلم "غرام وانتقام".
في تـلك الـسنـوات كتـبت الـطالـبة جـيهـان رؤوف زوجـة أنور الـسادات رسـالـتهـا "الشـعر
الرومانسي" لتمنحها سهير القلماوي شهادة الدكتوراه في الرومانسية العربية بامتياز.
مات عبد الناصر فأصبح ذكرى حزينة. أفاق العرب من رومانسيّاتهم.
انتهت أغاني الـوحدة العاطفيـة فنسيتها اإلذاعـات والتلفزيونات
قـاهي مثـلما يـلودرامـا البكـائيـة. هجـر العشـاق ا وبدأت تـبث ا
ـكـتــبـات. تـوالت عــلـيـنــا الـصـادمـات هـجـروا دور الــسـيـنـمــا وا
الفـاجـعات من يـوم الـنكـبة إلى يـوم الـنكـسـة ومن االنفـتاح إلى

االنبطاح ومن سنوات النضال إلى سنوات االحتالل!.



 آرام محمد قادر
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ـائـيــة مـهـدي ــوارد ا أفـتــتح وزيـر ا
رشـــيـــد احلـــمـــداني ثـالثـــة جـــســور
لـلـسـيــارات عـلى جـدول بـابل خـدمـة

ألهالي احملافظة .

واكـد ان الـوزارة مـاضـيـة في تـنـفـيذ
مـشاريـعـهـا االروائيـة واخلـدمـية في
عــمــوم احملــافــظــات بــهــدف  خــدمـة
ــــزراعــــ وأجنـــاح ــــواطــــنـــ وا ا
اخلـطـط الـزراعـيــة في عـمــوم الـبالد

وحتــــقــــيـق االكــــتــــفــــاء الـــــذاتي من
احملاصيل االساسية.  

واضــاف في بــيــان تـلــقــته (الــزمـان)
امس ان (اجلــســور  تــصــمــيــمــهـا
وتنـفـيذهـا واالشراف عـلـيهـا من قبل

تـــشـــكـــيالت الــوزارة الـــعـــامـــلــة في
احملـافـظـة مـتـمـثلـة بـالـهـيـئـة الـعـامة
لـــصــيــانـــة مــشــاريـع الــري والــبــزل
وشـــركــات الــوزارة الـــفــاو.الــعــراق.
الرافـدين حيث بـلغ طول اجلـسر 20
مـــتـــرا وعـــرضه 13 مـــتـــرا مع اربع
ركائـز كـونكـريـتيـة وبـعمق 23 مترا
حتـــت االراض مــع 8 روافــــــــــــــــــــــــــد
كـونـكــريـتـيـة وبـطـول 20 مـتـرا لـكل
رافـدة وبــعـمق 1.2 مـتــرا. واسـتـمع
ــــشــــاكل احلـــــمــــداني الى بـــــعض ا
عـوقات من مـجموعـة من االهالي وا
والـوجــهـاء واوعـز بـايــجـاد احلـلـول

ناسبة لها. ا
وأعــلــنت وزارة الــزراعــة عن صــرف
ـــســـوقي ـــالـــيـــة  ـــســـتـــحـــقـــات ا ا
محصولي الـشعير العـلفي واحلنطة
لـــلـــمــوســـمـــ الــزراعـــيــ  2014ـ
ـن ســوقـــوا مـــحـــصــولـــهم  2015
ــواقع اســتالم الــشــركـة الــعــراقــيـة
النتاج الـبذور في محـافظتي نـينوى

وكركوك. 
ـستـحـقات وأكدت الـوزارة (صـرف ا
سوق زارع ا الية للفالح وا ا
حملصولي الشـعير العـلفي واحلنطة
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ـستـوى كبـير أثر فـايروس كـورونا 
عــــلى ســــيــــر الــــدراســــة في إقــــلــــيم
كردسـتـان وعمـوم الـعـراق فضالً عن
ـعيشة ومع ذلك انخفاض مـستوى ا
ثمـة مؤشـرات قويـة تشـير النـخفاض
قيـمـة الديـنار  إزاء الـدوالر األمـيركي
ــئـة قــابـلــة لـلــزيـادة بـنــسـبـة 20 بـا
ـعضـلـتـان تشـكالن تـهـديداً فهـاتـان ا
خــطــيــراً عـلـى الــتـعــلــيم الــعــالي في
اإلقـلــيم وكـمــا هـو مــعـروف أجــبـرت
جــائـحــة كــورونــا الــوزارة بـتــغــيــيـر
أســــلــــوب الــــدراســــة بــــعــــد أن كـــان
احلــــضــــور في اجلــــامــــعـــة أصــــبح
الـتـعـلـيم الــكـتـرونـيـا  (اونالين) وفي
هــذا الـــعــام أصــبـح الــعــمل بـــنــظــام
ــا كـانت اخلـدمـة ـدمج و الـتـعــلـيم ا
متـواضـعـة لألنتـرنـيت في الـعراق إذ
مــا زال يـســتــعــمل نــظــام (جي ثـري)
وحـتى ال يـنـاظـر بــكـفـاءته بـقـيـة دول
الـــعـــالم نـــاهـــيك عن أن بـــعض دول
الـــــعــــــالم كـــــانـت قـــــد وصـــــلـت إلى
استـعـمـال (جي سكـس)  وهذا يـظـهر
حجم تخلـفنا اإللكـتروني األمر الذي
ينسحب على نـظامنا التـعليمي الذي
ال يعـتـمد عـلى إمـكـانات مـتـطورة في
هـذا اجملــال. كــذلك انـخــفــاض قـيــمـة
الديـنار هـو كذلك بـدوره سيؤثـر على
ميـزانـيـة الـوزارة وبالـتـالي يـنـسحب
عــلى مــســتــوى الــكــفــاءة ومــســتـوى
اخلـــدمـــة وبـــالـــضـــرورة ســـيـــقـــلص
ــنـــشــآت مـــســتـــوى االنــفـــاق عــلـى ا
ــــصــــادر وحــــجم واخملــــتــــبــــرات وا
الـبـعـثــات وغـيـرهـا… ونـتــيـجـة لـهـذه
الـظـروف حـاولـنـا الـتـعـرف عـلى رأي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الـدكـتـور آرام مـحــمـد قـادر بـشـأن مـا
قــــــدمــــــته الــــــوزارة ومــــــا اخلــــــطط
ــشـاكـل الـتي ــعـاجلــة ا ــوضـوعــة  ا
فـرضـهـا واقع الــكـورونـا وانـخـفـاض
الـديــنـار الــعـراقي وتــسـاؤالت أخـرى
بــشــأن دور وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والبـحث الـعلـمي بـالتـنـميـة الـبشـرية
واجلــامـعــة في بــعــدهـا االجــتــمـاعي
واإلنـسـاني السـيــمـا بـعـدمـا شـهـدت
الـوزارة خالل فــتــرة تـســلم الـدكــتـور
ارام للـمـنـصب إجنازات مـتـنـوعة في
عدد مـن اجملاالت الـتي حـقـقت نـتائج
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مـتـمـيــزة في قـطـاع الـتـعــلـيم الـعـالي
والــــبـــحـث الـــعــــلـــمـي وعـــلى كــــافـــة
األصــعـــدة والــذي يــوصـف بــأنه من
أكثـر الوزراء نـشاطاً وهـدوءاً فخالل
لــقــائه وزيــارته جلــمــيع اجلــامــعــات
الكـردستـانيـة اكد أن الـتعـليم الـعالي
يتطلع لـلجامـعات على أنهـا جامعات
كردستان وال فرق ب جامعة وأخرى
إال بــاإلجنــاز واخملــرجــات واجلـودة.
وكانت تـساؤالتـنا عـلى النـحو اآلتي:
{ مـا االسـتــراتـيـجـيـة الـتـي اعـتـمـدتـمـوهـا
إلدارة الـوزارة والـكـيـفـيّـة الـتي َسـيـر بـها
الـعـمل من أجل توفـير مـستـلزمـات النـجاح
في تقـد أفضل اخلـدمات للـطالب وتـوفير

وارد البشرية للدولة? ا
-  بدءاً ومنـذ أول يوم باشرنـا العمل
فــيه بــالــوزارة كــان بــابــنــا مــفــتـوح
واطن فخصصنا مساحة جلميع ا
واســعــة مـن الــزمن حلل مـــشــاكــلــهم
ـشـروعـة واالسـتـجـابــة لـطـلـبــاتـهم ا
والــتـي تــقع ضـــمن مــســـؤولــيـــاتــنــا
تاحة. بدأنا بعمل بعض كناتنا ا و
الــــتــــســــهــالت الالزمــــة ومـن ضــــمن
الــقـانــون بــفــتح الــدراسـات الــعــلــيـا
ـاجــسـتــيــر والـدكــتـوراه بــعـد أربع ا
سـنـوات مـــن تــوقـــــفـهـا اذ قــبــــلـنـا
زهـاء 6000 طــالب دراســـات عــلــيــا
وهــذا األمــر بــحــد ذاته يــعــد اجنــازاً
كـبيـراً كـمـا نـعتـقـد وهـذا يـنـسجم مع
ــالي فـي الــوقت احلــاضـر ظــرفــنـا ا
للحيلولة دون تسرب العملة الصعبة
نـــــــحــــــو اخلـــــــارج فـــــــضالً عـن ذلك
وانـسـجـامـاً مـع الـوضع االقـتـصـادي

احلــــالـي عــــمــــدنــــا إلى تــــخــــفــــيض
ـصـروفـات واحلـيـلـولـة دون إهـدار ا
ال العام كـما وضعنـا خطة جديدة ا
ــتــقـدمــ من تــتــيح قــبــول جــمــيع ا
الـطلـبـة لـلـدراسـة أي بـنـسـبة 100 %ـ
ـــعـــاهـــد إذ عــلى في اجلـــامـــعــات وا
الــــعـــــكس مـن خــــطط الـــــقــــبــــول في
اضية وخفضنا وبنسبة السنوات ا
عالـيـة أجـور الدراسـة في اجلـامـعات
ـعاهـد اخلـاصـة والـعـامـة. وأكـدنا وا
عــلى الــعــمل اجلــمــاعي واالشــتــغـال
ديـريات كافة كفريق عـمل واحد في ا
ـــــــــا يـــــــــتـــــــــوافـق مـع اخلـــــــــطط و
االستراتـيجيـة التي ترسـمها حـكومة
إقـلــيم كــردسـتــان. وسـعــيـنــا إلى مـد
اجلــســور مع مــنــظـمــة الــيــونــســكـو
ولديـنـا خطط عـمل مـعهم. وفي أثـناء

تـــســلـــمــنـــا مــســـؤولــيـــة الــوزارة 
االعــــتـــراف بــــجـــمــــيع اجلـــامــــعـــات
ستـحدثة فـي اإلقليم من قـبل بغداد ا
واالقرار على مصداقية الشهادة التي
تمنح للطلبة وبالتالي تكملة الدراسة
في اجلامـعات الـعراقـية. ولم تـتوقف
مــؤتــمــراتــنــا في شــقــيــهــا الــعــلــمي
ـــهـــني عـــلى الـــرغم من جـــائـــحــة وا
الـكورونـا. وهـدفـنـا الـرئـيس االرتـقاء
بــواقع الـــتــعــلـــيم الــعــالـي والــبــحث
ــا يــوازي مـا يــحــدث في الــعــلــمي 

 . تقدم حضارياً العالم ا
{ هل ثمـة إجراءات بـشأن تخـفيض أجور
ـوازي في اجلــامـعـات األهــلـيـة والــتـعــلـيم ا

إقليم كوردستان?
نـاسبة لتخفيض - وضعنا اخلطط ا
اجــــور الــــدراســـــة في اجلــــامــــعــــات
ــعـــاهــد احلـــكــومـــيـــة واألهــلـــيـــة وا
ـا يـتـناسب مع وازي و والتـعـلـيم ا
الـــــظـــــروف احلـــــالـــــيـــــة ومـــــراعـــــاة
ستثمرين أي تكون النسبة معقولة ا
تسـاعد الـطالب وال تـصل إلى مرحـلة
ـسـتـثـمـرين في هـذا اجملـال. عـزوف ا
خفضنا أجور الدراسة في اجلامعات
ــــئــــة اخلــــاصــــة من 10 إلى 20 بــــا
وبحـسب مرتـبة اجلامـعة من أجل أال
تـنــخــفض جـودة اجلــامــعـة وتــكـون
الــنـســبــة عـلى وفـق الـواقع الــعــلـمي
ي للجامعة. وفي اجلامعات واألكاد
احلـــكـــومــــيـــة   تـــخـــفـض األجـــور

الدراسـة بنسبة 45 % فقط.

{ كـيف الـسـبـيل إلجنـاح أسـلـوب الـتـعلـيم
ـدمج بـعـد أن أظـهـر الـتـعـليـم االلـكتـروني ا
(أونالين)  عيـوبه الكثـيرة وفشـله في عموم
الــعـــراق ألســبـــاب مــنـــهـــا ضــعف خـــدمــة
االنـتـرنــيت في الـعـراق نــاهـيك عن أسـبـاب

أخرى معروفة ?
- بــالـتــأكــيــد أن الــدراسـة عــلى وفق
دمج هو ليس التعليم االلـكتروني وا
طلوب في العراق ولكنه ستوى ا با
على مـسـتـوى مقـبـول في دول الـعالم
األخرى لـوجـسـتـياً وحـضـاريـاً ولكن
ـعـاجلة هـذا الـظرف هل ما الـسـبيل 
نـــوقف الـــدراســـة هـــو احلل األمـــثل?
ــتـاح حــتــمــاً ال. إذن نــحن نــعــمل بــا
ـمــكن واآلن هـنــاك أكـثـر من (58) وا
لـقـاح في الــعـالم تـشــيـر إلى أن أزمـة
اجلائـحة في طـريقـها لـلحل والـعودة
للـدراسـة الـطبـيـعـية سـتـعـود إن شاء

الله.
{ ما اخلـطط االستـراتيـجيـة التي تـرومون

تنفيذها كوزارة?
- خططنا االستراتـيجية التي نسعى
لتحقيقـها هي تطوير الـتعليم العالي
عــــلى وفق مــــا يــــحـــدث فـي الـــعــــالم
تـحضـر من حـيث أسالـيب الـتعـليم ا
ــعـاصــر ومـا اجلـامــعي في الــزمن ا
وصل إلـــــيـه من رقـي ونــــظـم وطــــرق
اط جديدة ومـبتكـرة إذ ثمة ظـهور أ
وطــرق جــديــدة وظـفـت في الــتــعـلــيم

وارد يفتتح ثالثة جسور للمركبات في بابل ÕU²²∫ وزير ا «

ادارتـــهــا ومـــنــهم (عـــبــدالــلـه عــزيــز
وعـــزالــديـن فــيـــضي وخــدر مـــولــود
وقـاعة بـأسم  (دانـيـال قـصـاب) وهو
فـــنــان تــشــكـــيــلي اربـــيــلي من اصل
يــهـودي بــرع في رسم الــبـورتــيـرات
لــعـدد مـن الـشــخـصــيـات االربــيـلــيـة
وقـاعـة اخـرى بـأسم شـكـريـة جاووك
وهي اول فــتـاة مــعـلــمــة في اربـيل )
ـــوجـــودة االن هي وان الـــقــــاعـــات ا

(13) قــــاعــــة وفي 2014/3/19  
ـتحف وبـدأ الـعامـلـون فيه افـتتـاح ا
مـتـلكـات الـشخـصـية من الى جـمع ا
ــدراء الــذين تــعــاقــبـوا عــلى ادارة ا
ـعـلـمـ الـذين ـدرسـة وكـذلك مـن ا ا
كانوا ضمن الهيئات االدارية اضافة
الى االتصـال بالـتالميـذ الذين كـانوا
ـدرسة تالمـذة فـيـهـا مـنـذ تـاسـيس ا

وارشفة ذكرياتهم.
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ـتــحف قــائال : ويــســتــطــرد مــديــر ا
وبــعـد اتــسـاع االهـتــمـام بــالـتــعـلـيم
وزيـادة االقــبـال قـامت تــربـيـة اربـيل
ببـنـاء مدارس اخـرى ومـنهـا مـدرسة
(اربـيـل الـثـانــيـة) وكـانت تــقع خـلف

دائـرة صـحـة اربــيل احلـالـيـة مـقـابل
بـنـايـة احملــافـظـة أمـا مـدرسـة اربـيل
الثالثة فتم بنائـها بالقرب من مقبرة
شـــيخ عــمـــر وكــانت مـــدارس اربــيل
االولى والثانية والثالثة للبن فيما
كانـت هنـالك مدرسـتـ للـبـنات هـما
مــدرســـة اربـــيل االولـــيـــة لــلـــبـــنــات
ومدرسـة االيـوبيـة لـلبـنـات والتي لم
تزل قـائمـة وتقع في مـنطـقة طـيراوة
احملاذيـة لشارع االطـباء وهي حـاليا

مدرسة ثانوية للبنات .
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ويــضــيف (أمــيــد انــور) بــالــقـول ان
تـحف يضم حـاليـا جمـيع سجالت ا
درسـة ونعمل القيـد العـام لتالميـذ ا
على ارشـفـتهـا بأسـتخـدام التـقنـيات
العلـمية احلـديثة  ونـواصل اجلهود
ــدارس جلـــمع وارشـــفـــة ســجـالت ا
ة االخـرى وحفـظهـا في اروقة القـد
تـحف كـما ان هـنالـك تعـاون مثـمر ا
ـــعــــلـــمـــ ـــدارس وا بــــ ادارات ا
ـــتـــحف الـــذي الـــقـــدامـى مع ادارة ا
حتــول الى مــلـتــقى اســبـوعـي حـيث
نـــحــيي فـــيه مـــهــرجــان الـــســيــدارة
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اربيل االولى هي أقـدم مـدرسة يـعود
تــاريـخ افــتــتــاحـــهــا الى عــام 1928
واسـمـها يـدل عـلى انـهـا اول مـدرسة
ـدينـة بـجـوار بـنـاية وتـقع في قـلب ا
مصـرف اربيـل وتعـد هي االخرى من
ـصرف ـدرسة وا ة وا االبنـية الـقـد
تـــؤكـــدان ان اربـــيـل كـــانت ولم تـــزل
مـركــزا لـلـعــلم والـتــجـارة الى جـانب
كــونــهـا مــديــنـة زاخــرة بــالـســيــاحـة

الصيفية والشتوية .
يــقــول ( امـيــد انــور ) مـديــر مــتـحف

وارشيف تربية اربيل
اربيل االولى أول مدرسـة رسمية في
ــــــلـــــكـي. ويــــــقـــــال ان الــــــعــــــهــــــد ا
اليـة  التي رصدتها التخصـيصات ا
احلـكومـة لم تـكن كـافـية التـمـام بـناء
ـا قـام احـد اعــيـان اربـيل ـدرســة  ا
(احـمـد نـاجي) بـبـيع قـطـعـة ارض له
ـــبـــلغ حلـــســـاب الـــدولــة وحتـــويل ا
ــــــدرســـــــة .وفي الجنـــــــاز بــــــنـــــــاء ا
االربـعـيـنـيـات  بـنـاء غـرفـة مـلـحـقة
ـدرســة لـتــصـبح قــسـمــا داخـلــيـا بــا
لـــلــطالب الـــقــادمــ مـن الــقــرى و

تــعــيـ مــعــلم مــشـرفــا عــلى الــقـسم
الداخلي .
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استـمـرت الـدراسـة  في اربيل االولى
الى مـنـتـصف الـتـسـعـيـنـات وتـخـرج
منها الـعديد من عمـالقة االدب والفن
والــثـقـافــة والـسـيــاسـة ثم اســتـغـلت
البنـاية لـتصبح مـركزا للـشرطة وفي
عام 2010 طـرح الـشـاعـر اسـمـاعـيل
الـــبــرزجني  وكــان حــيـــنــهــا مــديــرا
لالعالم في وزارة التـربيـة فكـرة على
وزير تـربيـة حـكومـة اقلـيم كردسـتان
ـدرسـة الى مـتحف لـتـحويل بـنـايـة ا
وارشـــيف لــلــتــربـــيــة في احملــافــظــة
ونالت الفكرة الـقبول وبدأ العمل في
ـــهــنــدس عــام 2012 حــيـث اســهم ا
نـوزاد هــادي مـحـافظ اربــيل في تـلك
ـدرسة الفـتـرة وتبـنى اعـادة ترمـيم ا
من مــيـزانـيـة احملــافـظـة وبــالـتـعـاون
والـتـنـسـيـق مع وزارة الـتـربـيـة  فـتم
شروع بواجهة من الطابوق اجناز ا
االصـفـر وتـرميم الـصـفـوف لـتـتـحول
الى قــاعـات حتـمـل كل واحـدة مــنـهـا
ـدراء الذين تـعاقـبوا على اسم احد ا

الفـيصلـية اضـافة الى اقامـة فعـالية
تـعلـيـميـة حـيث يـتم  استـــــــــضـافة
ـتـقـاعدين عـلـمـ ا وتـكـلـيف احـد ا
للقيام بالقــــــــاء درس توجــــــــيهي
كــمـا كــان يـقــدمه في سـنــ مـــضت
وطــريـــقــتـه واســلــــــــوبه لـــتــقـــيــيم
التـدريس الـقـد واحلالي فـيـــــــــما
تـــقـــام ســمـــيـــنـــارات ثـــقـــــــــــافـــيــة

متنــــــوعة .
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ــتــحف ان مــدرسـة ويــقــول مــديــر ا
اربـــيل االولى كـــان لـــهـــا دورهــا في
بــلـورة الــوعي الـقــومي الــكـردي في
بـدايـة الـسـتـيـنـات واصـبـحت مـنارا
مشعا لـلمضامـ االنسانيـة للحركة
التـحررية والـدعوة الى الـتاخي ب
ـدرسة القـومـيـات واالديان وكـانت ا
تـــقــيم صــبــاح كـل يــوم اصــطــفــافــا
لـــلـــتالمـــيـــذ ويــــقـــدمـــون خالل ذلك
االنــاشــيـد احلــمــاسـيــة مــعــبـرة عن
الروحـية الـتحـررية لـلشـعب الكردي
ـدرسة كـانت تـقع في قلب ا ان ا و
اربيل وقـريـبة من الـسـوق الرئـيسي
كـان الـنـاس يـحـتـشـدون امـام بـوابة

ـــدرســــة وهم يــــســـتــــمــــعـــون الى ا
االنـاشيـد والـقصـائـد احلمـاسـية من

افواه ابناءهم .
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ــتــعــة بــ ارشــيف كــانـت جــولــة 
ـسـنـاه من ـا  مـتـحف تـربـيـة اربـيل 
جــودة الـتــرتــيب وتـبــويب االســمـاء
وتــنـظـيـم االثـاث حــسب تـواريــخـهـا
تحــــــــــف وعمقـها الـتاريخي فـان ا
يـــــــــــــــــضـم الــــــــيــــــــوم كل االدوات
والوسائل التعليمية التي كانـــــــــت
تـســتـخـدم اثــنـاء الـتــدريس ويـشـمل
ــقـتـنـيـات الــشـخـصـيـة لــلـمـعـلـمـ ا
الـقـدامى ولـلشـخـصـيـات الـتي تـلقت
درســــــــة والذين علومهـا في هذه ا
اصـبح لـهم شـأنـهم في ادارة الـدولة
ـلكي ومجـلس االعـيان ايـام الـعهـد ا
ومــنـــهم من اســتـــوزروا في الــعــهــد

اجلمهوري .
ــعــلــمـ ــتــحف يــضـم صــور ا ان ا
والــتالمــيـذ وســجالت الــقــيـد الــعـام
واماكن مخصصة على شكل طاوالت
قتـنيات الشخصية مزججة حتوي ا

واسماء اصحابها .
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للموسم الزراعي 2014 ـ 2015
الــوجـــبـــة الـــســادســـة والـــعـــشــرون
اسـتـنـادا الى موافـقـة الـوزيـر مـحـمد
كــــــر اخلـــــفــــــاجـي). وبـــــيــــــنت ان
ــشــمــولـ ــزارعــ ا (الــفالحــ وا
بالـصـرف يـبـلغ عددهم  86 مسـوقاً
من الذين لم ترد بحقهم اي مؤشرات
ـعـلـومات ـوجب ا أمـنـيـة سلـبـيـة و
الــواردة من مــجــلس األمن الــوطــني
عمول وفقاً للـضوابط والتـعليمـات ا
بــهــا اصــولــيــا فــيــمــا تــربط قــوائم
بــأسـمـائــهم لـيـتــسـنى لـهـم مـراجـعـة
مواقع الشـركة الستالم مـستحـقاتهم

الية).  ا
وأقـــامت دائـــرة اإلرشــاد والـــتــدريب
ـركـز االرشادي الـزراعي ومن خالل ا
الـــتـــدريــــبي فـي بـــابل وبــــواســـطـــة
ـــزرعــــة اإلرشــــاديــــة في الــــقــــاسم ا
مشاهـدة حقلـيه بعنـوان (االستخدام
بيدات ادغـال احلنطة) ضمن األمثل 
البرنامج االرشادي التوعوي الساند
لـلخـطـة الـتشـويـة حملـصول احلـنـطة
للـموسم الـزراعي اجلديـد في منـطقة
الـــفـــيـــاضـــيـــة بـــحـــضـــور عـــدد من
ـثل عـن شـعــبـة زراعـة ـزارعــ و ا

القاسم واحتاد اجلـمعيـات الفالحية
وكـان محـاضـرا لـلـمشـاهـدة حتـس
عبـداحلسـ فـرمان  مـنسق بـرنامج
احلنطة في محافظة بابل  وتضمنت
شاهدة مـحورين أساسـي  نظري ا
وعملي وقد تضمن اجلانب النظري
األضرار الناجمة عن زيادة أو تقليل
ـبيـدات الكـيمـيائـية لألدغال تركـيز ا
اده الفعالة للمبيد فضال عن آلية وا
ـبــيــد الــكــيــمــيــائي لـألدغـال عــمـل ا
ومـرحلـة الـنـمو احلـرجـة الـتي يجب
كـافحة الـكيمـيائية أن جتري فيـها ا
ـــقـــاومــــة لـــلـــمــــبـــيـــدات لألدغــــال ا

الكيميائية مثل الشيلم.
أمـــا اجلــانب الـــعــمـــلي.فــقـــد تــمــثل
رشة باخلروج إلى احلـقل وتعيـير ا
ـــزارعـــ بـــضــرورة أن وتـــوجـــيـه ا
تــســيــر الــســاحــبــة الــزراعــيــة عــلى
ـكـافـحـة خـطـوط مـسـتـقـيـمـة أثـنـاء ا
اء في ـبـيـد مع ا وكـذلك آليـة خـلط ا
ـسـتـخدم ـاء ا ـرشة ونـوع ا خـزان ا
ـكـافـحة والـتـأكـيـد عـلى إضـافة في ا
ـادة النـاشـرة والعـالقة بـ سـرعة ا
الـــســـاحــبـــة ورش األدغـــال إلى حــد

البلل .

الــعـالـي والـبــحث الــعــلــمي من أجل
خـــلق مـــوارد بـــشـــريـــة تـــتـــوافق مع
معطـيات الـعصر األمـر الذي يـحتاج
ـناهج مـنا إلـى إعادة الـنـظـر بـشـأن ا
ـا يـتـنـاسب والـتـدريب والـبــرامج و
مع حــاجـة اإلقــلـيم ومــا يــواجـهه من
حتديات في اجملاالت كافـة اقتصادية
واجـتــمـاعــيـة وسـيــاسـيــة ومـعــرفـيـة
وثـقــافـيــة… األمـر الــذي يـدفـعــنـا إلى
حتــــديـــد األهــــداف ووضع اآللــــيـــات
ــا يــحـــقق لــنــا تـــطــويــر واخلــطـط 
واكـبة ما يحدث في العالم كناتنا 
من ثـورة تــكـنـلـوجــيـة ومـعـلــومـاتـيـة
متـسـارعـة حيث الـعـالم يـسيـر بـشكل
سـتـمر وال متـسـارع نـحو الـتـغيـيـر ا
يـتــحــقق ذلك إال عــبـر دور اجلــامــعـة
وتفـعـيل طـاقـاتهـا عن طـريق االرتـقاء
ا يحقق ستوى الطـلبة العـلمي و
أهداف اإلقـليم وحـاجاته في الـتنـمية
الــبـــشــريــة بـــوصف اإلنــســـان أغــلى

رأسمال في العالم.
{ ما دور الـتعلـيم العالـي والبحث الـعلمي

في البعد االجتماعي واإلنساني?
- كـانت أسـالـيب الـتـربـيـة والـتـعـلـيم
التـقـليـديـة ومنـهـا مازال مـعـمول بـها
حتى اآلن تعـتمد عـلى التلـق ونرى
كـوزارة يـجب أن تــضـطـلـع اجلـامـعـة
ـســؤولـيــتـهـا فـي خـلق عــقل نـقـدي
حتلـيـلي لـدى الطـالب اجلـامعي وأال
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ـر بـهـا الـبـلـد ـالي واألزمـة اخلـانـقـة الــتي  عـنـدمـا نــتـأمل وضع الـعـراق االقـتــصـادي وا
واحللول التي تـقدم من قبل احلكومة ب احل واآلخر  كي تـتمكن من تسوية أوضاعها
ومساعدتها في سـد العجز احلاصل في ميـزانيتها لذا جندهـا دائما تلجأ لـلحل التقليدي
ـالي وقـد أثـبتـت في غالب األحـوال أن مـثل هـكـذا حلـول غـير ألزمـتهـا  وهـو االقـتراض ا
عـملـية لتـسويـة أزمات الدول االقـتصـادية حيث يـحمـلها مـستـقبال بضـغوط  سـد القروض

وفوائدها . 
ـزيد من الـتقـشف وكذلك بـخفض قـدمة لـلدول تـكون عـادة مشـروطة  أن كل القـروض ا
ـر به الـعـراق خالل هذ الـفـترة من فـوضى اقـتصـاديـة ومالـية االنـفاق احلـكـومي. أن ما 
جعـلته من الـدول التي يشـار لهـا بالفـقر واجلـهل واحلرمـان  والسبب الـرئيـسي لذلك هو
ـستـشري في الـبالد وعدم الـنهـوض اجلاد بـالقـطاعـات االنتـاجية سوء االدارة والـفساد ا
الصناعية والـزراعية والعلمية . فعندما شعـرأصحاب القرار باخلطر الذي يواجههم جلوا
الى بـعض احللول الـترقيعـية لكي يعـبروا بأمان الى الـضفة األخرى لـكن على حساب من
ـواطن من خالل زيادة الـضـرائب وخـفض الرواتـب وهذا األمـر بـدوره يؤدي غـالـبا ?.... ا
لكـثـير من االضـرابـات وتدهـور أحـوال الطـبـقة الـوسـطى والطـبـقات مـنـخفـضـة الدخل من

سيئ ألسوأ.
ـة الــتي مـرت بـهـا بـسـبب ـؤ وعـنـدمـا نـســتـعـرض بـعض دول الـعـالم الــثـالث والـتـجـارب ا
الـقروض نـتيـقن تمامـا أنهـا تؤدي لـزيادة نسـبة الـفقـراء وفي نفس الوقت تـصيب الـتنـمية
األقتـصادية بـاالعاقـة والشلل لـذا على كافـة أصحـاب القرار من رجـال دولة واقتـصادي
ومـالـيـ أن اليلـجـوا الى االقتـراض ويـعـتبـرونه آخـر احلـلول اال بـعـد نفـاذ جـعـبتـهـا وعدم
تمكنهـا من االنخراط في وسائل اكثر مالئـمة حلل مشاكلهـا .وعلى العراق أن يتعامل مع
واد غـير الضـرورية واحملـافظة ـالية كـتلـة واحدة ويكـون جادا في عـدم استيـراد ا أزمته ا
على السيولة الـنقدية الصعبة وتأسيس صندوق سيادي مالي للظروف االستثنائية توضع
يزانية االستثمارية فيه االموال سنويـا من احلاصل بزيادة اسعار النفط او مايتبقى من ا
ومن ايرادات الدوله االخرى .والـبدء بصدق النوايا بعـدم شراء الكهرباء والغاز من بعض
هدور منذ دول اجلـوار والسعي لبـناء محطـات كهربائـية واالستفـادة من الغاز الضـائع وا
ـزارعـ والـصـناعـيـ واحلـرفـي وتـقـد الـقـروض الالزمـة لكي عـقـود. كـذلك تـشجـيع ا
ننهض بالبلـد من جديد وكذلك نولي لبعض القـطاعات اهتماما كبيـرا كالسياحة والتجارة

ـنــافـذ احلــدوديـة والـنــقل والـصــحـة والــتـعــلــيم واحملـافــظـة عــلى ا
رتـبات الـرئاسـات الثالثـة اخلرافـية وأموالـها واعـادة النـظـر 
والـدرجـات اخلـاصـة الـعـالـية اال يـكـفي 17 عـامـا من الـقحط
والـفـقـر لــكـثـيـر من طـبـقـات الـشـعب  وال يـجـوز الـتـقـرب من
رواتب الـفــقــراء و الــطـبــقــات الـدنــيــا والــوسـطى فــهم أصال
يعيشـون احلرمان فرواتبهم ال تكـفي خلمسة ايام  ... كفانا

فسادا ودعونا نبني عراقاجديدا يا أبناء احلالل.

ــعـــــــــلــومــة الــتــاريــخــيــة يــتــلــقى ا
كمـسلـمات وأن يشـجع الطــالب على
خـلق الـسـؤال وتــدريـبه عـلى إيـجـاد
احلــــــلـــــول لـــــلــــــمـــــعـــــضـالت الـــــتي
تـواجــــــــــهه ولــيس االعــتـمــاد عـلى
اآلخــــر وأن يــــكـــــون صــــاحب قــــرار

وإرادة. 
األمــر الــذي بــدوره ســيــســاعــد عــلى
تـكــوين عـنــاصـر وكـوادر قــادرة عـلى
مـواجـهـة حتـديــات عـصـرهـا وتـشـكل
بـنـيـة اجـتـمـاعـيـة صـلـدة مـتـمـاسـكـة.
فـضالً عن الـتـثـقـيف بـاجتـاه احـتـرام
حقـوق االنـسـان والتـعـددية والـتـنوع
ورفض الــتــشــدد ورفض الــطــائــفــيـة

والعنصرية وغيرها….
{  مــاذا لم نـشــاهــدك في وسـائل اإلعالم
سـؤولـ الـذين يتـحـدثون مـثل غـيـرك من ا
كثيـراً ويسوقون أنفسهم إعالمياً بيد أنهم
 لم يــعـــمــلــوا إال قــلـــيالً عــلـــمــاً أن هــنــاك
الكـثيرين من في الوسط اجلامعي يشيدون
ــا قـــدمــتــمـــوه من مــنــجـــزات في مــجــال
الــتــعــلـيـم الـعــالي والــبــحث الــعــلـمـي كـيف

تفسرون ذلك?
- بـــهــذا الـــصــدد أريـــد أن تــتـــحــدث
أعـــــمـــــالـي وأفـــــعـــــــــــــالي بـــــدالً عن
أقـــــوالي وأنـا بخـدمـة النـاس الذين
يـنــتـظــرون مـنــا الـكـثــيـر ومــهـمــتـنـا
وواجـبـنـا تـــــــقـد أفضـل اخلـدمات

لهم.

ي والباحث خالل لقطة تذكارية وزير التعليم في االقليم يتوسط مجموعة من االكاد

مضى عام وحل أخر جديد..
ـشترك بـ الناس في كل الـدنيا عادة ما تـكون  الدعـوات والتمـنيات واالحالم  هي ا

يالد ورأس السنة ..  في  االعياد  ومنها  أعياد ا
هـناك من تـشابـهت عنـده االيـام واالعوام في  حالوتـها وأخـر في قـساوتـها  فـيتـطلع

ا هو فيه من معاناة .. الى ما هو أفضل عله يتخلص 
والـتمـنـيـات الشـخـصـية   تـكـون مـتـفاوتـة بـالـتأكـيـد  بـ النـاس  وعـلى قـدر احلال..

فأمنية (البطران)  ليس كاستغاثة (اجلوعان)..
وهـناك من الـتمـنيـات ما تـتعـدى اخلاص (الـشخـصي) الى العـام (الوطـني )  عنـدما
ثـال ال احلصر التخلص تشترك فـيها شريحة  أو مـجتمع كامل  منـها على سبيل ا
من  ظروف صعبـة  تشمل اجلمـيع والتمتع  بحـياة آمنة مـستقرة وعيش رغـيد ونهاية

معاناة من وباء أو أزمة اقتصادية أو حرب مدمرة أو فوضى عارمة..
ـقـابالت والـبـرامج الـتلـفـزيـونـية ـواطـنـ عـبر ا ومن خالل مـتـابعـة ورصـد  تـمـنـيات ا
واللقاءات في االعـياد جتد  من التمنيات ما يصلح أن يكون إستطالعا واقعيا يساعد
ـواطـن واحلاالت صـاحب الـقـرار في مـعـرفـة نـبـض الـشارع .. فـيـعـرف مـاذا يـريـد  ا
ا الـضاغـطة عـليه ومـا يعـاني منـه .. من عوز أو فـقر أو مـرض أو بطـالة  وغـيرهـا  
في ذلك االحالم الـشـخصـية ..  طـمـوح بزيـادة الـرزق   وتوسع الـعـمل وزيادة الـعلم
والدراسـة للـحصـول على شـهادة اعـلى .. فلـكل إنسان آمـنيـة  حتـما يـشتـرك بها مع

ؤسسات الدولة دور في حتقيقها  .. غيره ويتطلع الى حتقيقها و
ويالحظ ان االحالم أخـذت بـالـتراجع عـامـا بـعـد عام بـسـبب الـوضع االقـتـصادي  ..

ثال  اصبح تسلم الراتب أمنية  كبيرة .. فعلى سبيل ا
االعوام  أصبـحت رتيبة  وتشابهت حتى في أحداثها  وفي عناوينها  الكبيرة  وإن
ـشكـلة ـشتـرك بيـنهـا هـو  كثـرة االزمات  وأن ا إختـلفت فـي التـفاصـيل  والقـاسم ا
تـصدر من عـام الى أخر أي أن كـل عام  يـتسـلمـهـا  من سلـفه ويحـولـها الى خـلفه 

فهي مثل كرة الثلج  تكبر  وال تذوب بفعل الزمن .. 
وتلك حالة غريبة ..

أمنيات استهلكنا فيها أعمارنا ولم تتحقق  ..
فمتى تتحقق ?

 - كم تـمـنـينـا في أعـيـادنـا وأيـامـنـا الـعـادية أن نـتـخـلص من الـفـسـاد وتـعـود االموال
سروقة من حيتان الفساد  وما أحوج الناس اليوم اليها ..   ا

 - كـانت وال تزال أمـنيـة االماني أن ال نسـمع كلـمة إسـمها احملـاصصـة   وتلغى من
قاموس السياسة  النها أخذت  احلق من مستحقه .

- دعوة  الى أن تـكـون نهـاية الـعـام محـطـة مراجـعة لـلـجمـيع .. فـيجـري  كل صاحب
اني (كـشف حـساب) ألعـمـاله.. فمـاذا قـدم  خالل العـام لـلوطن قـرار  وسيـاسي وبـر
ـواطن لـيــعـرف مـا إذا كـان مـا قـدمـه من أعـمـال يـسـاوي مــا كـسـبه من مـال وجـاه وا

وسلطان وأضواء أم  ال ..?
ـشــقــة .?.. ويــعــرف هل يــســتــحق ان يــرشح مــرة اخـرى  ألــيس األجــر عــلى قــدر ا

لالنتخابات أم ال .. ?
ومن أخذ أكثر من أستحقاقه يبقى معلقا بذمته الى يوم القيامة ..

 - أمنية االماني أن تتخلص االرض من إستباحة الغرباء 
وتكـالب االعـداء  وعـبث االرهاب  والـفـوضى  وتـفرض الـدولـة هيـبـتـها ونـتـخلص من

نفلت . السالح ا
ا يـجود به نـفطه  فقط  -  أمنيـة األماني أن يـأكل الوطن من عـرق أبنائه   ولـيس 

وازنة . ويكون عائد الزراعة والصناعة والسياحة واالنتاج عموما هو الغالب في ا
- امـنـية االمـاني أن نـضمن لـطـفلـنا مـسـتقـبال يـوفر ألمه قـبل مـجيـئه صـحة ورعـاية 
ة  وبعـد مجيئه حضانـة وروضة  ومدرسة وجامعة ولالب موردا  يضـمن حياة كر

ووظيفة ومسكنا .
أمنيات كثيرة تصلح ان تكون  إستبيانا يستفيد منه صاحب القرار ..

ـتـحقق  وكل عام ونـحن أقـرب الى احلـقـيـقة  ولـيس الى الـتـمـنـيات .. والى الـفـعل ا
ـقـتـرن بسـ وسـوف .. وعـنـدهـا يكـون لـتـعـاقب االعـوام مـعنى  ولـيس الى  الـوعـد ا

ولالحالم جدوى ...
نــرجـو ونــدعـو  أن يــصل كل ( حــالم ) الى مــبـتــغـاه .. ويــتـحــقق االمن واالسـتــقـرار

لالنسانية جمعاء ...
عــام جــديــد نــرجــو أن يــكــون عــام خــيـر ومــحــبــة وسالم وأمـن وأمــان عـلـى الــعـراق

والعراقي والعالم اجمع  ..
وكل عام وانتم بخير  ..

00000000000000000
خليل االرض ...

مائة عام مر على تأسيس اجليش العراقي الباسل ..
ـواقف وطنية وقـومية  رائعـة كتبهـا  اجليش العراقي بـالدم والعرق في  قرن حافل  

سفر العراق واالمة باحرف من نور ..
دافع عن الوطن ..  اجليش عنوان ورمز لهيبة الدولة وقوة الشعب وا

لم أجـد ما يـناسب اجلـندي العـراقي من كنـية غـير أن أقول مـا قاله غـيري هـو (خليل
االرض) .. فال سيادة واحترام   ألرض إن لم جتد فوقها من يدافع عنها ..

وال قـيـمة لـبـناء إن لـم تكن هـنـاك سواعـد وعـقـول تعـلـيه و قـوة حتمـيه تـتـمثل بـالـقوات
سلحة من كل الصنوف .. ا

ـتحـدة االمريكـية  واالحتاد الـقوة تـصنع السـالم وتمنع احلـرب  ولنـا في  الواليات ا
تلكها االثـنان من دخولهما السوفيـتي  السابق عبرة ودرس  فـقد منعت القوة الـتي 
حـربـا عـسـكـريـة  الن كال مـنـهـمـا يـعـرف مـا لـدى االخـر من قـوة مـدمرة  وكـان ذلك
واجهة الـعسكريـة  ولذلك استمـرت احلرب الباردة بـينهما الى عامل ردع لهمـا من ا
أن سقط االحتاد الـسوفيتي   وتتفككت دوله بعوامل أخرى غير عسكرية   ال مجال

لذكرها األن ..
القوة تصون السيادة ..

والضعف يسهل دخول االجنبي .
ـزق الـبالد ويـضـعف ــسـمى أخـر  واالسـتـقـواء بـاالجــنـبي وفـتح الـبـاب له إحـتالل 

نع تقدمها وبناء قوتها .. وحدتها و
والتـجـارب تقـول أن الطـريق الـصحـيح لبـنـاء أي بالد في الدنـيا  يـبـدأ من بنـاء جيش
ستوى الـتحديات الراهنة  يقوم على سواعد عاصرة  و قوي بكل ما تـعنيه القوة ا
كن ا في التدريب والتسليح والتصنيع  وعندها  أبنائه  لـيس في القتال فقط  وإ
ـواطن عـلى منـشآته االنـتاجـيـة والعـلمـية  وثـرواته الوطـنـية وبـنائه وأبـنائه  أن يأمن ا

تلكاته الشخصية .. وسيادة بالده وعلى بيته و
وعندها يتحقق السالم واالستقرار وسيادة الوطن ..

حتـيـة لـلجـيش الـعـراقي الـبـاسل في عـيـده .. فـهـو بحـق واستـحـقـاق مـصـنع االبـطال
وسور الوطن وحامي البناء  ..

000000000000000000000000
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ال تظلمن إذا ما كنت مقتدرا
فالظلم أخره ياتيك بالندم
ظلوم منتبه نامت عيونك وا
يدعو عليك وع الله لم تنم
(االمام علي ابن ابي طالب)
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{  واشـــــــنـــــــطـن - (أ ف ب) - اقـــــــتــــــرب
وقراطيون من السـيطرة على مجلس الـد
الــشــيــوخ األمــريــكي امس األربــعــاء بــعـد
فــوزهم الــتــاريــخـي األول في انــتــخــابـات
فـرعـيـة في جـورجـيـا فـي خـطـوة حـاسـمة

لبداية والية جو بايدن.
وقـــبـل ســـاعــــات قـــلـــيــــلـــة من اجــــتـــمـــاع
الــكـونــغـرس الــرامي إلى إضــفـاء الــطـابع
ـنـتـخب في الــرسـمي عـلى فـوز الـرئــيس ا
اقـتراع الثالث من تشريـن الثاني/نوفمبر
جــات هــذه الـنــتـائـج مـشــجــعـة جــدا جلـو
بــايــدن الـذي يــأمل في بــدء واليـته في 20
كانون الثاني/يناير بكل مقومات السلطة.
وســيـطـبع وارنـوك (51 عــامـا) الـقس في
كنيسة في أتالنتا التاريخ إذ سيكون أول
ســنـاتـور أســود يـنـتـخـب في هـذه الـواليـة

اجلنوبية.
ويـــتــــركـــز االهـــتـــمـــام اآلن عـــلـى نـــتـــائج
االنـتخابـات للمـقعد الـثاني الذي سـيحسم
الــغـالـبـيـة في مـجــلس الـشـيـوخ وحتـتـدم
ـنـافسـة علـيه ب الـسـناتـور اجلمـهوري ا
ـنــتـهـيـة واليـته ديـفــيـد بـيـردو وخـصـمه ا

وقراطي جون أوسوف. الد
وكــان أوســوف مـتــأكــدا من أنه ســيــحـقق

مفاجأة بفوزه بفارق ضئيل على بيردو.
وكـتب فـريق حمـلـته "بعـد فـرز كل بطـاقات
االقــتــراع نـتــوقع فــوز جــون أوسـوف في
هــذه االنـتـخـابـات" مـوضـحـا أن األصـوات
الــتـي لم يــتم فــرزهــا بــعــد أُدلي بــهــا في

أجزاء من الوالية "سيطر عليها جون".
وســار الــعــديــد من احملــلــلـ فـي االجتـاه

نفسه.
ومـثل كيلي لوفلير قال فريق ديفيد بيردو
إنـهـم يـريـدون االنـتـظـار حـتى يـتم فـرز كل
األصــوات. وكـتب "نــعـتــقـد أن الــسـنــاتـور

بيردو سيكون الفائز في النهاية".
ـــوقـــراطـــيـــ فـي هــذه ـــثـل أداء الــد و
الـوالية اجلنوبية احملافظـة تقليديا إهانة
. وإذا تـأكد قـاسـيـة لـلحـزب الـكـبـير الـقـد
ـزدوج فـإن اجلـمـهـوريـ بـعـد الـنــصـر ا

ـوقراطـي. إذا  تأكـيـد فوزه أي نـصـر د
سـيـصـبح جـون أوسوف الـبـالغ من الـعـمر
ــوقــراطي 33 عــامـــا أصــغــر ســنــاتــور د

منذ... جو بايدن (عام 1973).
وقـراطيـون على وبـالتـالي سيـحصل الـد
50 مـقـعـدا في مجـلس الـشيـوخ وهـو عدد

 . اثل للجمهوري
لـكن كـمـا ينص الـدسـتـور سيـكـون لنـائـبة
ـستـقبـليـة كامـاال هاريس سـلطة الـرئيس ا
حتــديـد األصــوات وبـالـتــالي تـرجــيح كـفـة
ـوقـراطي. وقـال ــيـزان إلى اجلـانب الــد ا
بــايــدن الــذي ســيــصــبح في أقل من ثـالثـة
ـتـحدة أسـابـيع الـرئيس الـ 46 لـلـواليات ا

بـطـاقـة االقـتـراع". وفي دلـيل عـلـى االهـمـية
الـكـبرى الـتي تـكتـسـيهـا هـذه االنتـخـابات
ذهـب بـايــدن وتـرامب االثــنـ إلى الــواليـة

لدعم مرشحيهما.
قـــد تــكــون هـــذه االنــتــخـــابــات الــفـــرعــيــة
"فــرصــتــكم األخــيــرة إلنـقــاذ أمــريــكــا كــمـا
نـــحــبـــهــا" بـــحــسب مـــا قــال تـــرامب خالل
مـهـرجـان انـتخـابي نـظم مـسـاء االثـن في

دالتون.
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في أســبــوع مـزدحـم ومـليء بــالــتـحــديـات
سـيـجــتـمع الـكـونـغـرس في وقت مـبـكـر من
بــعــد ظـهــر األربــعــاء لـتــســجــيل تــصـويت
الـناخـب الكـبار بشـكل رسمي لـصالح جو

بايدن (306 مقابل 232).
وإن كـانت نـتـيجـة هـذا اإلجراء الـدسـتوري
الـذي عادة ما يكون مسألة شـكلية بسيطة
لــيــست مــوضع شك إال أن حــمــلــة تـرامب
الـساعي إلبـطال نـتائج االنتـخابـات تضفي

على هذا اليوم طابعا خاصا.
ورغـم اعـــتــــراف بـــعـض الـــشــــخـــصــــيـــات
اجلــمــهــوريــة الــبــارزة ومن بــيــنــهـا زعــيم
الـغـالبـيـة اجلمـهـورية في مـجـلس الشـيوخ
مـيتش ماكونـيل أخيرا بفـوز جو بايدن ما
زال بــإمـكــان تـرامـب االعـتــمـاد عــلى الـدعم

. اني الراسخ لعشرات البر
فـي مـــجـــلس الــــنـــواب كـــمـــا فـي مـــجـــلس
الـــشــيـــوخ وعـــد هــؤالء بـــالـــتــعـــبـــيــر عن
اعــتـراضـهم األربـعـاء وإعـادة طـرح مـزاعم

التزوير داخل مبنى الكابيتول.
ووجه تــرامب حتــذيـرا مــبـطــنـا إلى نــائـبه
مـايك بنس الذي يقع عـلى عاتقه إعالن جو

بايدن فائزا في الرئاسة األمريكية.
وكــــــــــــتب عـلى تــويـتـر الــثالثـاء "يــتـمـتع
نـائب الـرئيس بـسلـطة رفـــــــض الـناخـب
الـــكــبـــار الــذيـن  اخــتـــيــارهم مـن طــريق

التزوير".
فـي الــــشــــارع بــــدأ انــــصـــــار لــــلــــرئــــيس
ـنـتـهـيــة واليـته الـتـجـمع في اجلـمــهـوري ا

العاصمة رافع رايات حتمل اسمه.

"كـل شيء يـحـدد الــيـوم". وتـمــكن أكـثـر من
ثـالثــة ماليـــ نـــاخب وهـــو رقم قـــيــاسي
النــتــخــابــات فــرعــيــة لــعــضــويـة مــجــلس
الــشـــيــوخ في جــورجــيـــا من الــتــصــويت
ـــئـــة من مـــســــبـــقـــا أي حـــوالى 40 فـي ا

سجل في الوالية. الناخب ا
بــالـنـسـبـة إلـى دايف واسـرمـان احملـلل في
ـستـقل "كوك بـولـيتـيكل ريـبورت" ـوقع ا ا
فـإن ليلة االنتـخابات هذه تذكـر بانتخابات

منتصف الوالية.
وكـتب على تويـتر "هذا ما رأيـناه في العام
2018. كـــــثــــيـــــر مـن نــــاخـــــبي تـــــرامب ال
يــحـتــشـدون عــنـدمـا ال يــكـون تــرامب عـلى

خــسـارتـهم الـبـيت األبــيض  سـيـخـسـرون
أيضا مجلس الشيوخ.

وهـذه الـنـتائـج تمـثل أيـضـا نكـسـة جـديدة
لـدونالد ترامب الـذي ما زال يرفض اإلقرار
ــته والـــذي أدى جلــوؤه إلى إطالق بـــهــز
نـظريـات مؤامـرة بشـأن تزويـر االنتـخابات
إلى نــتـائج عــكـسـيـة إلـى حـد كـبــيـر وفـقـا

للبعض في معسكره.
ـدفـوعـون بـفـوز ـوقـراطـيـون ا وجنح الــد
جـــو بــــايـــدن في الـــواليـــة في 3 تــــشـــرين
الــثـاني/نــوفـمــبـر وهــو األول مـنــذ الـعـام
1992 في حـــشــد نــاخــبــيــهم خــصــوصــا
األمـريـكيـ من أصل إفريـقي وهـو مفـتاح
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حـلـحلـة ديـون السـودان ومـواضيع
أخـــرى ذات طــــابع مـــشـــتـــرك وفق

البيان.
ويـعاني الـسودان نقـصا مـزمنا في
العملة الصعبة وتضخما متسارعا
أثـرا عـلى الـقـوة الـشـرائـيـة جلـميع

الطبقات االجتماعية.
وتــقـدر ديـونه اخلـارجــيـة بـحـوالى

 60مليار دوالر.
تـحـدة رسمـيا وشـطـبت الواليـات ا
الـــســـودان من قـــائـــمــتـــهـــا لـــلــدول
الـــراعــيــة لإلرهــاب في 14 كــانــون
األول/ديـســمـبـر في مـقـابل تـطـبـيع

عالقاته مع إسرائيل.
ووافـق السودان علـى هذه اخلطوة
فـي تشـرين األول/أكتـوبـر لكـنه قال
إنـها لن تدخل حـيز التنـفيذ إال بعد
ــان لم يـتم تــشـــــكــيـله مــوافـقــة بـر

بعد.
ــقــابـل خــصــصـت واشــنــطن فـي ا
الي مـن الدوالرات بـشكل مـئـات ا

مساعدات للسودان.
وأفــادت وزارة الـعــدل الـســودانـيـة
ـبـلغ اإلجـمـالـي لـلـمـسـاعدات بـأن ا
ـباشرة باشـرة وغير ا األمـريكيـة ا
ـوجب االتفـاق تبلغ الـتي ستـقدم 
 1,1مـــلــيـــار دوالر بــاإلضـــافــة إلى
"مـــــلــــيــــار دوالر أخــــرى الـــــتــــزمت
ــتــحـدة حتــويـلــهـا إلى الــواليـات ا
ــتـــأخــرات الـــبـــنك الــدولـي لــدفـع ا

ستحقة على السودان". ا
وأطــاح اجلـيش عــمـر الــبـشــيـر في
نــيـســان/أبـريل 2019 بــعـد أربــعـة
أشــهــر من تــظـاهــرات ضــد حــكـمه
وبـعد  30عـاما على تولـيه السلطة

في انقالب دعمه اإلسالميون.
ـدنـية وسـعت اإلدارة الـعسـكـرية-ا
ــكـلــفـة اإلشــراف عـلى ــشـتــركـة ا ا
رحلة االنتقالية إلى إنهاء وضع ا
الـبالد كدولة مـارقة من خالل إقامة
عـالقـــــــــات أوثق مـع الـــــــــواليــــــــات

تحدة. ا

بغداد
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ان مـرض اسـتغـالل النـفـوذ الـوظـيـفي لـلـمـنـاصب في احلـكـومـة الـعـراقـية
أصبح واسع وكبير  وحـجم االستفادة اخلـاصة من السلطـة وبطرق غير
قانـونيـة وغيـر مشـروعة أصـبح الـيوم ومع األسف شـبه ثقـافة في الـدوائر
ستويات وبنسبة كبيرة احلكومية  في كل الوزارات العراقية وعلى كافة ا
مرعـبـة ومخـيـفة وتـنـتشـر في كل اجلـسم الـوظيـفي لـلحـكـومة كـمـا ينـتـشر
مرض السرطـان   وتهدد الـنظام الـوظيفي في الـعراق  وكل هذا يتم من
وظـف الـذين يفـقدون صـفة األمـانة في الـعمل  والـذين يتـمتـعون خالل ا
بصالحيـات اكسـبتهم نـفوذاً  يسـتغـلونه بغـير مـااراده الشرع والـقانون 
ـرض يـعـتـبـر من أكـبـر عـوائق الـتـنـمـيـة والـتـطـور والـبـنـاء  ويـهدد وهـذا ا
وارد البـشريـة والقـوى العامـلة بـالفشل فـي األداء  فهي ظاهـرة مشـينة ا
تـدمـر الـبـلـدان واجملـتــمـعـات  أن اسـتـغالل الـنـفـوذ الــوظـيـفي يـعـتـبـر من
اجلرائم احلديـثة  وتصـنف ضمن مـوضوعات قـوان مـكافحـة الرشوة 
وهنـالك أنـظـمة وقـواعـد قـانونـيـة جتـرمهـا بـوصف مـستـقل  وحتـدد لـهذه
ـا لـهـا من انـعـكـاس سـلـبي عـلى ـة الـكـارثـيـة الـعـقوبـات الـرادعـة   اجلـر
صلحة العامة للمجتمع  أن االستغالل الوظيفي للمنصب هو للحصول ا
صلحته على منفعـة مادية أو معنـوية أو أية غايـة يبتغيـها صاحب النفـوذ 
أو لـلـغيـر أو تـكـيـيف الـقـانـون والـصالحـيـات جلـهـات مـعـيـنـة خـاصة  أن
ـنــاصب والــسـلــطـة ــنع تــوظـيـف ا الـغــايــة من جتـر هــذا الــسـلــوك هـو 
صلحة العامـة للمجتمع  للمصلحـة الشخصية أو الـغير وذلك لصيانـة ا
ة ومنع كل العوائق التي حتول ب احلقوق وأصحابها  وال تقتصر جر
ـوظـفـات  فـقـد تـسـتغل ـوظف الـرجل بل حـتى ا اسـتغـالل النـفـوذ عـلى ا
نـحها صالحيـات تؤثر في اجراءات وظفة وظـيفتهـا أو منصبـها الذي  ا
اإلدارة لصاحلـها أو لصـالح جهة مـعينـة او اقارب او اصدقـاء ونحو ذلك
ـراءة  وهو شائـع في اجملتمع وهو حال يـنطـبق على اجلـنسـ الرجل وا
العراقي  بتعبير "الواسطة" وهو من أسوأ أنواع الفساد الذي يعتمد على
ــصـالح شــخـصــيـة لــلـمــوظف بـذريــعـة "أخــدمـني تـوظــيف األقـارب   أو 

وأخدمك".
وأسفـاااه أقـولـهـا وبـكل ما حتـمـله هـذه الـكـلمـة من مـعـنى حـرفي وشـعور
باألسف واالمتـعاض الكـلي من قبل كل من يسـتغل منـصبه خلدمـة نواياه
الشخصية اخلاصة سواء كانت سلبية لضرر الغير أو منفعته الشخصية

أو غيره. 
ـنـاصـب يقـفـز فـورا الى أذهـانـهم حـيـنـمـا يـتحـدث الـنـاس عن اسـتـغالل ا
ـمارسة الـفساد عـلى مر العـصور واألجيـال من قبيل ـعهودة  األساليب ا
عمـول بها الرشوة واحملـسوبيـة  والواسطـة  وجتاوز القـوان والنـظم ا
نصب العـام لتحقيق مـكاسب شخصية أو ضـرر الغير  لقد واستغالل ا
مـارسات ـناصـبهم «عن نوعـيـة من ا ـستـغل  تفـتقت عـبقـرية » هؤالء ا
ـكـان وصـفـهـا إال لـلـتـكـسـب الـشـخـصي  حـيث يــصـبح من الـصـعـوبــة 
ـعتمد في عام (2002) يعتبر ة ا تحدة لـلجر ة  ومكـتب األ ا باجلر
ضرة صـلحـته الشخـصية أو مـصلـحة غيـره أو  كل من يستـغل منـصبه 

ة يحاسب عليها القانون ) الغير بدون أي وجه حق جر
ان اإلهـتـمـام بـقـضـيـة الفـسـاد الـوظـيـفي اصـبـح مـهم جـدا  نـظـرا لـآلثار
السلبية للفساد على التنمية االقتصادية واالجتماعية في العراق  خاصة
ـنـاصب حتـول إلى ظــاهـرة تـسـتـوجب الـتـعـاون من قـبل أن الـفـسـاد في ا
اجلمـيع  (حـكومـة  ومـجلس نـواب  والـقضـاء  مـنظـمـات غيـر حـكومـية
ورجـال األعمـال  ووسـائل اإلعالم اخملـتـلـفـة  والـقـطـاع اخلـاص نـقـابة
واجهـتها وإبـداء قدر أكبر من سـتقلـة )  احملاميـ العراقيـ  الهيـئات ا
ـواجـهة الـفـساد اإلداري االهتـمـام بـإعادة الـنـظر في الـتـرتـيبـات احلـاليـة 
الكـبـير والـواسع في الـعراق  ويـجب وضع اسـتراتـيـجيـات يـتم حتـديثـها
شـكالت الـنـاجمـة عن كل صـور اسـتغالل باسـتـمرار لـضـمـان مواجـهـة ا
عـاصرة ويـجب االستـفادة من جتـارب الدول في احـدث طرق نـاصب ا ا
تقدمة  عاجلة لهذا الداء القاتل  ولم تقتصر هذه اجلهود على الدول ا ا
يـزان االجـتـماعي  ويتم ذلـك من خالل معـاجلـة حـالة الـكـسـاد واخـتالل ا
ـنــصب لـيـست واإلداري ألجـهـزة احلــكـومـة في الــعـراق  ان إسـتــغالل ا

ية ولكن تختلف من بلد إلى آخر . ا هي ظاهرة عا ظاهرة محلية وإ

صاحلة في السعودية WL∫ زعماء مجلس التعاون اخلليجي خالل قمة ا

{ اخلـــــــرطــــــوم- (أ ف ب) - وصل
وزيــر اخلــزانــة األمـريــكي ســتــيـفن
مــــنـــوتـــشـــ إلـى الـــســـودان امس
سـاعدات إلجـراء مـحادثـات حـول ا
سـتقـبلـية االقـتصـاديـة األمريـكيـة ا
بـعــد شـطب اخلـرطـوم من الـقـائـمـة
الـسـوداء لواشـنطن لـلـدول الراعـية

لإلرهاب.
وجــــاء في بـــيـــان حــــكـــومي "وصل
وزيــر اخلـــزانــة االمــريــكي ســتــيف
مــنـوتـشـ صـبـاح امس عـلى رأس
ـسـتـوى في أول زيـارة وفــد رفـيع ا

من نوعها للسودان".
سؤول األمريكي لقاءات وسـيعقد ا
مـع رئـيس مــجــلس الــسـيــادة عــبـد
الــفـتــاح الـبـرهــان ورئـيس مــجـلس
الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من
سؤول بهدف مناقشة الـوزراء وا
ـســاعـدات الــوضع االقــتـصــادي وا
ـتـحدة الـتي سـتـقـدمـهـا الـواليـات ا
لــلـــســودان إضــافــة إلى مــوضــوع
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{ الـريــاض (آ ف ب) وقّع قـادة
ورؤســـــاء وفــــود دول مـــــجــــلس
الــتـــعــاون اخلـــلــيـــجي الــبـــيــان
نـعـقدة اخلتـامي لـلقـمة الـ 41 ا
في مـحافـظـة العال بـالـسعـودية
وأكـــد الــــبـــيـــان عـــلـى تـــطـــويـــر
الـعـالقـات الــراســخـة واحــتـرام
مـــبــاد حـــسن اجلـــوار.وأشــاد
ــســاعي الـــبــيــان بـــاجلــهـــود وا
اخليرة التي بذلها أمير الكويت
الــراحل الـشــيخ صـبــاح األحـمـد
اجلــابـر الـصـبــاح لـرأب الـصـدع
بـ الــدول األعـضــاء كـمــا عـبـر
عن الــشــكــر والـتــقــديــر جلــهـود
أالمــيـــر الــشــيـخ نــواف األحــمــد
اجلــــابــــر الــــصــــبــــاح وجــــهـــود
ــتــحــدة األمــيــركــيـة الــواليــات ا
أيــضــا. ورحب الــبــيــان بــعــودة
ــشـتـرك إلى الـعـمل اخلــلـيـجي ا
مسـاره الطـبيـعي وتعـزيز وحدة
الــصف والــتــمــاسك بــ الــدول
األعــضــاء واحلــفــاظ عــلى األمن
ـنطـقة مـشددا واالستـقرار في ا

ـساس بـأمن أي دولة علـى عدم ا
ـسـاس أو اسـتــهـداف أمــنـهــا وا
بـلـحـمـتــهـا الـوطـنـيـة.وقـال وزيـر
اخلـــارجــيــة الــســـعــودي األمــيــر
فيصل بن فرحان بن عبد الله إن
مـا  الــيـوم في الــقـمــة هـو طي
كـامل لــلــخالف مع قــطــر وعـودة
كامـلـة لـلـعالقـات الـدبـلـومـاسـية
مؤكدا أنه مـهما بـلغت اخلالفات
في الـبـيت اخلـلـيـجي فـإن حـكـمة

القادة قادرة على جتاوز ذلك.
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وأكد الوزير السعودي أن البيان
اخلــتــامي لــلـقــمــة (بــيــان الـعال)
يــؤكــد تــكــاتف دول اخلــلــيج في
وجه أي تـــدخـالت مـــبـــاشـــرة أو
غــــيـــر مـــبـــاشـــرة في شـــؤون أي
مـــنــهــا والـــعالقــات الـــراســخــة
ويـــدعــــو لـــتـــوطـــيــــد الـــعالقـــات
واحــــــتـــــــرام مـــــــبــــــاد حـــــــسن
اجلـوار.وأشــار وزيـر اخلـارجـيـة
الـــــســـــعـــــودي إلـى أن الـــــقـــــمــــة
ـصالح العـليا اخللـيجيـة أعلت ا

ــنـظــومـة الــتـعــاون اخلـلــيـجي
وأنـهـا لم تـكن لــتـحـقق أهـدافـهـا
ـــهم لـــوال الــــتـــكــــاتف والــــدور ا
ـتـحـدة.من لـلـكـويت والـواليـات ا
جهـته أفاد األمـ العـام جمللس
الــتـعـاون اخلـلــيـجي نـايف فالح
مبارك احلجرف -الذي تلى بيان
الـعال- بـأن الـقـمــة أكـدت تـعـزيـز
دور مجلس التعاون عبر توحيد
ــواقف الــســيـاســيــة وتــطــويـر ا
الــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــراكـــــــــــــــــــــــات
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة.وأضــاف أن
ـنـطـقـة يـعـقـدون مــواطـني دول ا
األمل عـلى أن يـعـيـد بـيـان الـقـمة
ـــشـــتـــرك إلى مـــســاره الـــعـــمل ا
الـطبـيـعي مشـيـرا إلى أن الدول
الــتــزمت بــتـعــزيــز الــتــعـاون في
مـكــافـحـة الــكـيـانــات والـتـيـارات
والــتـنــظـيــمـات اإلرهــابـيــة الـتي
تهدد أيّا منـها.ووفق بيان العال
فـــإن الــــقـــمـــة كـــان عـــنـــوانـــهـــا:
ـــصــاحلـــة وقــد ـــصــارحـــة وا ا
ــاضي أفــضـت لــطيّ صـــفــحـــة ا

بــــاإلضــــافـــة إلـى اســــتــــعـــراض
القضايا اإلقليمية والدولية ذات
شـتـرك".وشارك أمـير االهـتمـام ا
دولــة قـطـر عــلى رأس وفـد بالده
في الـقمـة وقـد وصل إلى مديـنة
الـعال حــيث كــان في اســتـقــبـاله
ولي الــعــهــد الــســعــودي األمــيـر
مـحـمــد بن سـلـمــان الـذي عـانـقه
عـنـد نـزوله من الـطـائـرة.وتـرأس
أمـيــر دولــة الــكـويـت وفـد بالده
كـمـا تـرأس نـائب رئـيس الوزراء
لشؤون مجـلس الوزراء العُماني
فــهـد بن مـحـمـود آل سـعـيـد وفـد
الـسـلطـنـة في الـقمـة اخلـليـجـية
نــيـابــة عن الــســلـطــان هــيـثم بن
طـارق آل سـعيـد.ومـثل الـبـحرين
ولي الــــعــــهـــد رئــــيـس مـــجــــلس
الـوزراء األمـيـر سـلـمـان بن حـمد
ـلك حـمد آل خـلـيفـة نـيـابة عن ا
بن عــسـ آل خــلــيـفــة.كـمــا تـرأس
نـــــائب رئـــــيس دولـــــة اإلمــــارات
الــشــيخ مــحــمــد بن راشــد وفــد
بالده في الــقــمــة في حــ مــثل
مــصــر وزيــر اخلــارجـيــة ســامح

شكري.
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وقـــال مــســـؤول كــبـــيــر بــاإلدارة
األمــريـكـيـة إن انـفـراجـة حتـقـقت
ـسـتـمــر مـنـذ أكـثـر فـي اخلالف ا
من 3 أعـــوام بــ قـــطــر وكل من
السـعوديـة واإلمارات والـبحرين

ومصر.
وبينما أوضحت السعودية أنها
تـعــتـزم رفع احلـصـار لم يـصـدر
عـن الـــــــدول الـــــــثـالث األخـــــــرى
ــسـؤول ــاثل لــكن ا تـصــريح 
األمـــيـــركـي قـــال "نـــتـــوقع" أنـــهم
ســـيــــنــــضــــمــــون أيـــضــــا لــــرفع
ـوجب احلــصــار وأضـاف أنـه 
ـتـوقع فـي هـذه الـقـمـة االتــفـاق ا
ســـتــتــخــلى قـــطــر عن الــدعــاوى

تعلقة باحلصار. القضائية ا
.وكــانت الــســعــوديــة واإلمـارات
والــــبـــحــــرين ومــــصـــر قــــطـــعت
عـالقـــاتـــهـــا مـع قـــطـــر وفـــرضت
عــلـيــهـا حــصـارا بــحـريــا وبـريـا
وجويا مـنذ منـتصف عام 2017
مــتــهــمــة إيــاهــا بــدعم اإلرهــاب.
ونـــــفت قـــــطــــر ذلـك قــــائـــــلــــة إن
احلـــصــــار يـــهــــدف لـــتــــقـــويض

سيادتها.

ــنـطــقـة والـتي الـتــحـديـات في ا
تـمـثـلـها خـصـوصـا بـرامج إيران
شاريع النووية والباليستية وا
الـهـدامـة التي يـنـفـذّهـا وكالؤها
لك وفق تعـبيـره.وأشار إلى أن ا
الـــســـعـــودي ســـلــمـــان بـن عـــبــد
الـــعــزيـــز أوعــز بـــإطالق اســمَي
السـلطان قـابوس (سلـطان عُمان
الـراحل) والشـيخ صـباح األحـمد
اجلـابـر الـصـبـاح (أمـيـر الـكـويت
الـــراحل) رحـــمـــهــمـــا الــلـه عــلى
الـقـمـة.بـدوره أكـد أمـيـر الـكويت
الــشــيـخ نــواف األحــمــد اجلــابــر
الــصـبــاح أن الــقــمــة تـأتـي لـدعم
ـــشـــتـــرك الـــعـــمـل اخلـــلـــيـــجي ا
وتسـعى لتـحقيق مـا تصـبو إليه
ــنـــطــقــة.وثـــمّن أمــيــر شــعــوب ا
الكـويت اجلهود األمـيركـية لرأب
ـنطقة قبل أن الصدع ب دول ا
يـوقع الـقــادة اخلـلـيــجـيـون عـلى
الـبـيـان اخلـتـامي لـلـقـمـة و"بـيـان
الــــعال".وأعـــلـــنت الــــكـــويت قـــبل
ســـــاعــــات مـن بــــدء الـــــقــــمــــة أن
السعـودية ستـعيد فـتح أجوائها
وحـدودهـا الـبريـة والـبـحـرية مع
قـــطــر بـــعــد  3ســـنــوات ونــصف
الــسـنـة من احلــصـار.وقـال وزيـر
اخلارجية الكـويتي الشيخ أحمد
ناصر الـصباح إن أمـير الكويت
أجـرى يوم أمس اتـصـاال هاتـفـيا
مع أمـير دولـة قطـر الـشيخ تـميم
بن حـمــد آل ثــاني وولي الــعــهـد
الـــســعـــودي األمــيـــر مــحـــمــد بن

سلمان.
وأوضـح أنه " الــتـــأكــيــد خالل
االتــصــال عــلى حــرص اجلــمــيع
عــلـى وحـدة الــصف ولَـمّ الـشــمل
وجــمع الـكــلـمـة مـن خالل تـوقـيع
بــيــان الـعـال الـذي يــعــد -بــحـول
الـله- إيـذانـا بـاسـتـهـالل صـفـحة
مـشــرقـة في الــعالقـات األخــويـة
خــــــــالــــــــيــــــــة مـن أي عــــــــوارض
تــشـوبـهـا".وذكـرت وكـالـة األنـبـاء
الــســعــوديــة الــيـوم الــثـالثـاء أن
وزير اخلارجية السعودي األمير
فـيــصل بن فـرحــان بن عـبــد الـله
أجــرى اتــصــاال هـاتــفــيــا بــوزيـر

اخلارجية الكويتي.
وأضــافت الــوكـالــة أن الــوزيـرين
"بـحـثـا خالل االتـصـال الـعالقـات
األخـوية بـ البلـدين الـشقـيق
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والـتـطـلع إلى مــسـتـقـبل يـسـوده
الــتـعــاون. ولــفت إلـى أن تـوقــيع
مـصــر عــلى بــيـان الــعال تــوثـيق
لــلـعالقــات األخــويــة الـتـي تـربط
مــصــر بــدول مــجــلس الــتــعــاون
اخلليجي.وفي وقت سابق اليوم
وقّع قـــــادة ورؤســــاء وفــــود دول
مـجـلس الــتـعـاون لــدول اخلـلـيج
الـعربـية الـبيـان اخلتـامي للـقمة
اخلـــلــيــجــيــة.وقـــال ولي الــعــهــد
الـــســعـــودي األمــيـــر مــحـــمــد بن
سـلـمـان -الذي تـرأس الـقـمة- إن
قــادة اخلـلـيج وقّـعــوا عـلى بـيـان
لـتـأكـيـد الــتـضـامن واالسـتـقـرار
وقـدّم الـشـكـر لـقـادة دول اخلـليج
عــلى اخلـطـوات الـشـجـاعـة الـتي
قـامـوا بـهـا.وفـي كـلـمـة االفـتـتاح
قــال ولي الــعــهــد الــســعــودي إن
جــــهــــود الـــــكــــويت والــــواليــــات
ـتــحـدة أدت بــتــعـاون اجلــمـيع ا
لــــلـــوصــــول إلى اتــــفـــاق بــــيـــان
العال.ودعا ولي العهد السعودي
ــواجــهـة إلى تــوحــيــد اجلـهــود 
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بـادرت مـفوضـيـة حـقوق االنـسـان في الـعراق بـإطالق بـيـان لهـا بـشأن
ــركـزي الـعـراقي وبــيـَّنت فـيه رفــضـهـا لـسـيــاسـة احلـكـومـة أو الـبـنك ا

ركزي أياً كان فالرفض واحد . سياسة البنك ا
اعـتـقـد أن الـرفض شـعــبي وجـمـاهـيـري أكـثــر من حـدود مـفـوضـيـة أو

منظمة حلقوق االنسان .
اإلنـسـان له حـقوق مـكـتـوبة ومـفـروضـة علـى احلاكم أو احلـكـومـة التي

سؤول الذي يرعى . حتكم وا
لألسف الشـديد الـبلـد ينـقصه مـناخ سـياسي وإداري جـيد أو أساس
مـعـتدل .. ألن حـكـومة عـقب األخـرى تبـوح وتـنوح بـتـصريـحـات واحدة
ومتـكررة مـفادها  خـراب البالد وتـفريغ اخلزيـنة وقـلة األموال والـعجز

بسبب سياسة احلكومة التي سبقتها .
ـهــدي قـائالً: اخـذت االنـهـيــار االقـتـصــادي اشـتـكـى مـنه عـادل عــبـد ا
احلـكـومـة في ظل أوضـاع مـربـكـة والــبـلـد مـنـهـار مـالـيـاً سـبـقه حـيـدر
الـعبـادي لكـنه اسـتطـاع ان ينـفرد بـسيـاسـة ايجـابيـة أكثـر عالوة على
ذلك شـــهــدت الــبـالد في مــدة حـــكــمه اإلنـــتــصــار عـــلى داعش ودحــر
اجملـامـيع اإلرهــابـيـة  أمـا االخــيـر مـصـطـفـى الـكـاظـمي أيــضـا تـسـنم

نصب وتولى مهمامه وأمامه كثير من العقبات . ا
طَـبّات مـوجودة في كـل حال خـاصة حـينـما األساس إذن العـقبـات وا
ثالية والعادلة هي فقط يكون أعوج وغير سلس.. لكن تبقى السياسة ا
صيبة وسيودعها واطن الذي استقبل سنة 2020   تنتهج مصلحة ا

صيبة أخرى.
ـصـائب تـنـهـال ... بدايـة من كـورونـا و نـهـايـة بإرتـفـاع سـعـر الدوالر ا
على الـدينار الـعراقي وفـرض الضرائب مـاصنع اسـتياءاً وقـلق شعبي

كبير .
ـأزوم مع قـرار مـعزوم وحـكم ـواطن ا الـقـلق واخلـوف اصـبح شـعـور ا

مهزوم  فال مسؤول يرعى مسؤوليته وال سياسة ترعى رعاياها .
الـفـرد مـهدد أن يـدفع ثـمن الـسـيـاسة الـفـاشـلة الـتي تـنـبه أن أصـحاب
واطـن الذي عانى تـلكـون احللـول الرشـيدة .. فـما ذنب ا القـرارات ال
ذياعات ا حتـدث عبر ا كثيراً من عمـليات الفسـاد وسرقة األموال وطا

والشاشات يحكي ويشكي ويبكي ويقول : "البلد مبيوع ومبيوك" .
ـشكلـة أن األربعـ حرامي مع علي البـلد مسـروق لكن من الـسارق? ا
ا 400 او 4000 حرامي بـابا أصـبـحـوا في الواقع أكـثـر بـكثـيـر .. ر

والله العالم .
ـسروقات مـن السارق ويـسلمـها للـمسروق بدالً من أن احلـاكم يأخذ ا

سروق!!  . ال ا سروق أن يدفع ثمن ا يحكم على ا
واطن صاحب  هذه القرارات جَلد وتَـعدي على حقوق الضـحية وهو ا
الـدخل احملـدود فـهل هـذه حـلول حـقـيـقـية صـحـيـحـة أم ذرائع وحـلول

ظلوم . فاشلة? ولكن األكيد هو إنتهاك حلقوق العراقي ا
قـوا عـلى إرتـفـاع سـعر ـظـلـومـ وايـضـاً اخلـبـراء عـلـَّ آالف من هـؤالء ا
الصرف وأنباء بفرض الضرائب حلسـم ازمة التقشف بأنها قرار غير
واطن سيدفع مدروس وهنا تبدأ االزمـة والتنتهي ألن ا
ثــمـن خـــطـــأ الـــســـيـــاســـات والـــســـرقـــات مـــعــاً 
وهــوصـاحب دخل مــحـدود ســيـتـعــامل مع سـوق
جتــاري مـرتـفـع االسـعـار بــالـتـالي يــزداد مـعـدل
الـفـقـر مـايـؤدي الى أضـرار مـاديـة كـارثـية والـله

ستعان على مايقولون ويقررون ويحكمون . ا

“U¹—…∫ وزير اخلزانة االمريكي يصل الى السودان بعد قرار رفعه من الئحة االرهاب
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مونتريـال

مـــــا قــــال لــــهــــا حَــــتَّـى ال تــــنــــسى
يافا/فلـسط بعـد أن جنَّد رُوحها
لـلـعودة إلى الـوطن مـنذ طـفـولتـها.
تـذكَّرت مـا كـان يقـوله لـها ويـكرره:
االنتداب الـبريطاني الـذي نفَّذ وعد
بــــلـــفـــور يــــا ابـــنـــتـي هـــو اجملـــرم
الرئيسـي فِي شتاتنـا وهجرتنا فِي
ــذي ســــهَّـل بــــقــــاع األرض. هــــو الـَّ
ليهـود العالم الدخـول إلى فلسط
من بـوابــة يـافـا/مــيـنـائــهـا الـرَّحب
ـذي نـتــواصل من خالله الــواسع الـَّ
معَ الـعـالم... كـان وسـيـبـقى مـخرج
فــلــســطــ إلى الــعــالم لــتــصــديــر
بـرتــقـال يـافـا الــشـهـيــر وجـلب مـا

ينقصنا من بضائع...
تــنــهَّــدت حــنـ بــعــمق وأســرعت
جتــفف وجــهـهــا بــعـد أن شــطــفـته

ثـــانـــيــة لـــتـــزيـل أثــر الـــدمـــوع فِي
مــآقـيــهــا وهــزَّت رأسـهــا في أسًى
ــكــان. وهي تـــســتـــرجع ذاتــهـــا وا
وأخــذت تـرتـب شـعــرَهــا ثم نــزلت
إلـى غــرفـــة االســتــقـــبــال فـــســألت
مسـؤولة االسـتقبـال هل سأل عـنها
أحــد فـهـزَّت رأســهـا في بـرود دون

أن تنبِس ببنت شَفَة.
جــلـست قـرب الـبـاب. أخـذت تـنـظـر
بـدقة إلى الـوجـوه الداخـلة دون أن
تُــحَــرك ســاكــنًــا وفــجــأةً شــاهـدت
وجهًا لفـحته الشمس بشـعرٍ مفلفلٍ
فِي أواسط الــعـمــر بـلــبــاس عـامل.
ت واقــفـــةً وذهــبت إلـــيه مــادًَّة هــبـَّ
يـدَهــا وهي تــســلم عـلــيه بــحـرارة.
راقــبــتــهــا الــعــيــنــان احلــادَّتــان...
شـعــرت بــهــمــا ســهــمــ اخــتــرقـا
ظــهـرهـا. شـدَّت عـلى يـديه بـحـرارة
أكـثــر وهي تـســأله بـثــقـة وصـوت

خفيض:
{ أنت أبـو محـمـود أليس كـذلك? قـلبي

حدَّثني أنه أنت? 
- أجاب فورًا بنعم. زغردت عيناها
من الفرح. التقت أخيرًا بأحد أبناء
شعـبها. قـلبهـا وأحاسيـسها دلَّـتها
عـلــيه وإذا بــزوجـهــا جنــيب يُـطِلُّ
عـلـيهـا من خـلف رأس أبو مـحـمود
بــعـــد أن عــاد مُـــنــهَـــكًــا من رحـــلــة
ـسـعـودية) اسـتـكـشـافيـة لـقـريته (ا
الــتي أقــيــمت عــلـيــهــا مــديــنـة (تل

أبيب) اليهودية. 
رَحَّب به بـحـرارة الـعـطـشـان ألرض
ونـاس الـزمن اجلـمـيل الَّـذي عـاشه
طــفــلًـا مــتــفـتــحًــا لـلــحب واحلــيـاة
الـنـاعـمة الـهـنـية بـ أهـله وخـلَّانه
فِي بـيَّـارة الـبـرتـقـال والـعـسل عـلى
تلَّة أرضهم وكل أنواع الفواكه فِي
بـيَّـارة بـرتــقـالـهم... وانــضمَّ إلـيـهم

اخملرج السينمائي (دكوورث).
× × ×

{ اصـطحـبَـنـا أبو مـحـمـود إلى سـيارته
ــة وبــدأ يـجــيب عـلى الــصـغــيـرة الــقـد
ـتـدفقـة. ابـتـدره جنيب زوجي أسئـلـتـنا ا

قائلًا بلهفة:
- كـانت زوجتـي بانـتـظارك مـنذ أن
حتــدثَتْ معَ زوجــة ابـنـكـم أي مـنـذ
أن وصـــلـــنــــا إلى الـــفــــنـــدق وهي
ساهمة غير مصدقة أنها فِي مدينة
الـقـلب يـافـا. خـالل حـالـة االنـتـظـار
ـتي مـرت بـهــا تـركـتُـهـا الـصـعب الـَّ
وذهـــبـتُ فِي جـــولـــةٍ عــــلى شـــاطئ
البـحر... كنت فِي شـوقٍ إلى تلمُّس
تراب الـبحـر الَّذي كـنت ألعب عـليه
وأسـبح بـبـحـره وأنـا طـفل صـغـير.
ـمـني راقــبت هـذا الــبـحــر الَّــذي عـلـَّ
الــسـبـاحـة دون مــعـلم... وأنـا أحثُّ
الــــســـيـــرَ وصــــلت إلى قــــريـــتـــنـــا
الـصغـيـرة اجلمـيلـة (صُـمّيل يـافا)
ولـكنـني لألسف لم أجـد لهـا أثرًا...

فارتميت على الشاطئ وبكيت.
كـان جنيب مـتأثـرًا ومهـمومًا لـكنه
ـجـرد أن اســتـعـاد ألـقه وبـهـجـته 
الــتـــقى بــأحـــد أبــنـــاء يــافـــا الَّــذي
ســـيـــكــشـف لـــهم أســـرارًا كـــثـــيــرةً
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كـان حول مغـادرته أبدًا وأصـبح ا
نوا من بـيت أمي خالءً بـعد أن تـمـكـَّ
طـرد سـكـانه. ولـقــد حـاولَتْ سـلـطـة
االحــــتالل إخـــــراج أمي وإخــــوتي
ولـكن أمي رفضـت الرحـيل وبـقِيَتْ
صـامــدةً أمـام جـبــروتـهم تــردُّ لـهم
ـتي الـــصــاع صــاعــ بِــلُـــغَــتِــهِم الـَّ
. مَتْـها مـثل بقـية الـفلـسطـينـي تـعلـَّ
بَقِيَتْ تـرعى البيت واألرض والزرع

وبقرتها ودجاجاتها وأرانبها.
تشوَّقت لـلتعـرُّف عليـها ألحيي هذه
ــتـي عـــانـت كــــثـــيــــرًا رغم ــــرأة الـَّ ا
التـهديد باإلخـالء عدة مرات لـكنها
بَقِيَتْ شـديدة البـأس متمـسكةً بكل
شـبـرٍ من أرضِهـا. وددت لـو أتـعرَّف
ــرأة ألحـــيـــيــهـــا عــلى عــلى هـــذه ا
شجـاعتهـا; فهي تعـيش وحدَها فِي

اضي مـكانٍ مـنعـزلٍ خالٍ كـان فِي ا
الــقــريب مـديــنـةً صــغــيـرةً جــمـيــلـةً

سمية). اسمها (ا
تي أخــذت تـضع { وَعَــدَتْـهــا تـغــريــد الـَّ
يدهـا علـى ثديـها الَّـذي أخذ يـنقط حـليـبًا

ظهر على قميصها قائلةً:
- وعدًا سآخـذك لزيارة أمي قبل أن

تغادري يافا عائدةً إلى بلدك.
ثم اعتذرت إلرضاع الـصغيرة على
أن تـلــحق بـهم فـيــمـا بـعــد لـتـنـاول

الغداء فِي بيت حماها.
صَــعِـدوا جــمـيــعًـا مــا عَـدا تــغـريـد
والـرضـيـعـة إلى الـطـابـق الـعـلوي
فــوجــدوا طـبــلـيــةً عــالـيــةً أمــامـهم
قبالت البـيتية مصفـوفةً بأشـهى ا
ـنـة بــأعــز مـا حتب حــنـ من ومـزيـَّ
ـــلــوخـــيــة الـــورق) عــلى طـــعــام (ا
ـمــة ــطـــعـَّ الـــطــريـــقــة الـــيــافَــوِيـــة ا
بـــفــصـــوص الــثــوم وحلـم الــضــأن
الــلــذيــذ... كــانت أشــهى مــلــوخــيـة
تتذوَّقـها حن فِي حـياتها من يدَيْ
صري. أم محـمود معَ طـبق األرز ا
لم تعـد حنـ تدري أهـو اجلوع أم
الــشــوق أم الــكــرم واحلب الــلــذان

غمرتهم بهما عائلة (بَشبَش).
{ شـرحت لـهـم حـنـ مــوقع بـيــتـهم فِي
يافـا حسب مـا وصفته لـها أمهـا وطلبت
ساعدة. فكَّر محمود مليًّا وقال: منهم ا
ـكـان... هـيـا بـنـا - أظــنـني أعـرف ا

إليه.
ركـبـته الـصغـيـرة فِي جـولةٍ { أخـذهم 
بــحي الــعـجــمي ثم ســيـًرا عــلى األقـدام
بـاجتاه الـبـيت ولـكـنه لم يـكن هـو حسب
وصف أم حـن له. شعـرت حن بـغُصَّةٍ
ـشــتـاقـة لـرؤيــة بـيـتـهم فِي فِي نــفـسـهـا ا
يــافـا. كــان أمـلُـهــا كـبـيــرًا حـسب وصف
تي قـالت لــهـا إن الـعـنـوان سـهل أمـهـا الـَّ

جدًّا... 
"امـــشي بـــشـــارع الـــعــجـــمي حَـــتَّى
ـيـنك سـيـري به نـهــايـته... خـذي 
سـتـجـدين درجـا صـخـريـا عـريـضا
انـزلـيه ثم خـذي شـمـالك. سـتـجدين
بيتنا مقابل البحر وبيوت اجليران

من حولنا". 
{ طيَّب محمود خاطرها قائلًا:

- أعـرف شـخــصًـا فِي بـلــديـة يـافـا
سآخـذك إليه وسـوف يدلُّك عـليه...

ال تقلقي.
{ وهـذا مـا حــصل ثــاني يـوم... بــكـرنـا
بــالـذهـاب إلى يـافـا وجــاء أحـد أبـنـائـهـا
الذيـن يعـمـلون بـالـترمـيم االجـتـماعي فِي
بلـدية يافـا كما عرفـنا رغم أنني لم أفهم
مـاذا يقصـدون بـ (التـرميم االجـتماعي)!
هـل هـو تــرمــيم آالم الــنـاس الــذين بــقـوا
وهـم قــلـــة ال حـــول لـــهم وال قـــوة? أم هل
يــقــصــدون تــرمـــيم الــهــوَّة بــ صــاحب
األرض واحملتل? فورَ أن قابلته قال لي:
- أعـرف بــيــتـكم الــذي أصــبح مـلك
ـوجب قانون الدولـة اإلسرائـيلـية 
) اجلــائــر. رغـبتُ (أمالك الـغــائــبـ
بشرائه ولـكن ثمنه كـان غاليًا ولم
أســـتـــطـع دفع ربع مـــلـــيـــون دوالر
إضافةً إلى احتياجه تـرميمًا كاملًا;
فـهو آيل لـلـسقـوط كمـا فـعلـوا بكل
ـــــرمم بـــــيـــــوت يـــــافــــا.وأضـــــاف ا
ـــتـي اشـــتــــرته االجــــتـــمــــاعي أن الـَّ

أستاذة بجامعة تل أبيب.
ركضت حنـ نحو البـيت ولهاثها
ـلـته يُــسـمِـع كلَّ مَن حــولـهــا وســجـَّ
الــكــامـــيــرا احملـــمــولــة عـــلى كــتف
ـذي كـان يـجـري خـلف (دكـوورث) الـَّ
ذي وُلـدت فـيه. حـنــ إلى الـبـيت الـَّ
كـــان الـــبـــيت مـــهـــجـــورًا وأدراجه
الرخامية مُغَـطَّاة باحلجارة. نظرت
حـنـ إلى أعـلى وشـاهـدت حوض
زرع أمـهــا وزهـرة أقـحـوان حـمـراء

تُشِع بنورها وتبتسم لها.
شـــعـــرت حـــنـــ شـــعـــراوي بـــأمل
العـودة وأخذت تُـنشـد أمام الوردة

الَّتي ألهمت روحها:
يافا تلتحف القمر

وتُزهر بأوراق الشجر
فلسط دُرَّةَ القلب ووهج الرُّوح 
أنت لــنــا.. احلق يــعــلــو وال يُــعــلَى

عليه

ضـيـفًا سـيـسـأل عن اسمـهـا ولذا
ـواجه ـقــعـد ا ســوف جتـلس فِي ا
لـبـاب الـفـنـدق. أشـارت بـيـدها إلى
جهـة اليـم وطـلبت مـنهـا بلطف
أن تـــرســله إلـــيــهــا إذا لم تـــنــتــبه
لدخوله. لم تقل لـها أنها ال تعرفه
وأنـــهـــا ســـتـــقــابـــله ألول مـــرة فِي
ــوظـفـة رأسَـهـا حـيـاتــهـا. فـهـزت ا

بحذرٍ دونَ أن تنطق بحرف.
{ انـتـظـرت حــنـ شـعــراوي أكـثـرَ من
ســــاعــــةٍ وهي تــــراقب بــــاب الـــفــــنـــدق
الـزجـاجي الـدَّوار يـلفِظ مَـن فيه دون أن
يـتــقــدَّم مــنه مَن يــقــول لــهــا قــلــبـهــا إنه
ذي تــنـتــظـره الـعــربي الــفـلــسـطــيــني الـَّ
فصـعـدت إلى غـرفـتـهـا لتُـخـابـر تـغـريد

وإذا بها تعتذر قائلةً:
- أعــتـذر مـنك يـا عـزيـزتي. حـمـاي
ذهب إلـى فـــنــدقٍ آخـــرَ بـــاخلـــطــأ
ــد مـن عـــنــوان وجــاء إلـيَّ لـــيـــتــأكـَّ
الـفـنـدق ألنه لم يـجـدكـم فأعـطـيـته
الـــعـــنــوان كـــامـــلًـــا وهــو اآلن فِي

الطريق إليكم.
هـدأت حــنـ قـلــيـلًــا. صـعـدت إلى

غرفتها. 
دخـــلـت احلـــمـــام وفـــرَّغت تـــوتـــر
ــرحـاض. غــسـلت مــثـانــتـهــا فِي ا
ـاء ت بـعض ا يــديـهــا جـيـدًا ورشـَّ
الـــبــارد عـــلى وجـــهــهـــا وقــبل أن
رآة مـتعـجبةً تنـشفه نـظرت إلى ا
مـن اصـــفـــرار لـــونه وكـــأنه فـــقـــد

احلياة! 
وأخذت تنظر متـوثبة: هل أنا حقًّا
ـديــنـة عــلى بــعـد كــيــلـومــتـر مـن ا
احلبيبة ألمي وأبي (يافا)? هل أنا
? كلُّ الــوجـوهِ حــقًّــا فِي فــلــســطــ
غـــريــبـــة وال وجهَ عـــربــيًّـــا! كــيف
اذا يا أهـلي وشعبي حصل هـذا? 
ــيـــتم بـــهـــذا ? كـــيف ضـــحـَّ غـــادر
اجلمال الساحر الَّذي وقعت بحبه
ـجـرد أن شــمـمت نـســيم الـبـحـر
فـور وصولـنـا إلى مديـنـة تل أبيب
ـتي كــنت مــرعـوبــة من اخــتــيـار الـَّ
فندق فـيها ألنه ال يـوجد فندق فِي
يافا. تل أبيب; تلك التلَّة اخلضراء
اجلــمــيــلــة الــتـي تــفــرشــهــا كـروم
الــعـنب بــألــوان الـطــبــيـعــة وطـعم
احلـيـاة كـانت منـتـزهًـا ألهل يـافا
ــــنـــــدوب الــــســــامي وهـــــبــــهــــا  ا
البـريطـاني اليـهودي الـذي أصدر
قــرارًا مـــنــذ وصــولـه إلى الــقــدس
الـشــريف بـتـحـويل جـمـيع أراضي
ــيـري" في الــدولــة الـعــثــمـانــيــة "ا
فـلــسـطـ إلى الــتـاج الـبــريـطـاني
لــلـــيــهــود ســلَّـــمَــهــا لـــهم إلقــامــة
ـــســــتــــوطـــنــــات عــــلى األراضي ا
الفـلسـطينـية تمـهيدًا لـتنفـيذ وعد
(بـلفـور) الذي كـان سـببًـا في نكـبة
شعب فـلسطـ بعد أن كـثر أعداد
الـيهـود النـازحـ عبـر ميـناء يـافا

الشهير. 
ديـنة فِي الـبدء لم يـعتـرض أهل ا
بل أشـفــقــوا عـلى هــؤالء الـغــربـاء
الفقراء احلُفاة النازح من بطش
الـنـازيـة. اسـتـقـبـلـوهم وأكـرمـوهم
وحــنــوا عــلـــيــهم خــاصــةً وأنه ال
سـطـوة لـهم عـلـى سُـلـطـة االنـتداب
البريطاني احلاكمة اآلمِرة الناهية
. كـان كلُّ مَن عــلى أرض فـلــسـطــ
يـحـمل سالحًـا يُـشـنق كـمـا حصل
فــيـمَـا يُـسـمَّى "الـثالثـاء احلـمـراء"
عندما أعدموا ثـالثة ثوار يحملون
ة ال تعرف سا السالح. فلسط ا
الـسالح وال تــمـلــكه مـنــذ أن كـانت
ـــة من اإلمــــبــــراطــــوريـــة مـــحــــتــــلـَّ
الـعـثمـانـية حـتى أصـبحت قـطـعةً
مـن الكـعـكـة الـعـربـيـة الـتي وزَّعـها
(سـايكس) و(بـيـكو) غـنيـمـةً بيـنهم

. وب الفرنسي
انـتـصب أمـام حـنـ حـديث أبـيـها
عَـمَّـا جـرى كـأنه شـريط سـيـنـمائي
لـدقة تـفـاصـيـله وقـلـبـهـا يـنـتفض
حـسـرةً عـلى أبـيـهـا الـذي رحل عن
دنـيا الـله وهو يـحـلم بالـعودة إلى
... اختلطت دموع عـينيها فلسطـ
ـذي كــان ال يـــزال يُــشــكل ـــاء الـَّ بــا
نــقــطًــا عــلى وجــهــهــا من أثــر مـا
نـضـحـته عـلـى وجهـهـا قـبل قـلـيل.
غــطت عــيـنــيــهـا بــيـديــهــا حَـتَّى ال
تــشـاهــد حـزنــهـا ودمــوعـهــا الَّـتي
ـــطــر تـــكــاد تـــغــرق أصــبـــحت كــا

وجهها. 
انـفـجـرت حَـتَّى فـرَّغت كَـبْـتَـهـا مـنذ
وصـولـها إلـى أرضٍ كانت لـهم ثم
جفَّـفَت وجهـها وهـي ال تزال تـنظر
ـة الَّتي رآة الـقد إليه مـن خالل ا

بان سواد حوافها...
ـتي كــانت ـرت دمــوعَ أمـــهــا الـَّ تــذكـَّ
مـا تـذكـرت تـسـيل عـلى خـديـهـا كـلـَّ
يـافـا وهي حتـدثـهـا عـنـهـا. تـذكَّرت
حزن أبيها ومعاناته بفقدان وطنه
ومــديــنــته األحب إلى قــلــبه حَــتَّى
آخر يـوم فِي حيـاته. تذكَّـرت تكرار

ــديـــنــة ــد) تـــلك ا في مــطـــار (الــلـُّ
العربية فِي فلسط احملتلَّة الَّذي
أصبح اسـمه مـطار (بن غـوريون)
بـعـد اغـتـصاب فـلـسـط وتـهـجـير
وتــشـتـيـت أهـلـهــا تـنــفـيــذًا لـوعـد
ـشـؤوم الذي بـلـفـور الـبـريـطـاني ا
أعطى مَن ال يَملِك مـا ال يستحِق...
ست قـدم حـن شـعراوي فـورَ أن 
ــطـار واسـتـنـشـقت نـسـيم أرض ا
وطــنــهـا اهــتـزَّ كــيــانُـهــا. جـذبــهـا
احلـــنــ الـــذي عـــاشـــتـه مـــنــذ أن
أدركت في طــفــولــتـهــا أن وطــنــهـا
مسـلوب وسكن رُوحـها حـتى بعد
هـجرتـهـا األخيـرة إلى كـندا; رحـلة
الــشــتـات الــفـلــسـطــيـني الــبـعــيـد
وفــرصـتــهـا الــوحـيــدة بـعــد حـرب
اخلـلــيج الـتي هــجَّـرتْــهـا إلى بالد

الواق واق أي إلى آخر الدنيا.
ومــنـــذ الــبـــدايــة أحـــسَّت حـــنــ
بأجـواءٍ غيرِ مُرَحـبة كمـا لو كانت
تــزور أحـدًا عـلى غـيــر مـوعـد. لـكن
فارقة هنا أنـها تزور بيتها وأن ا
ـتأفف من زيـارتـها هـو مغـتصب ا
البيت! وقد بدأ هـذا الشعور يحفِر
مـــســـاراتِه داخل رُوحـــهـــا أثـــنــاء
دقائق الـتفتـيش الشـخصي وقلب
حــقـــيــبـــتــهــا ونـــكش أشــيـــائــهــا
اخلـاصـة... فـعـلـوا كلَّ ذلك وأكـثـر
ولم يـكـتــفـوا بـأسـئـلــتـهم الـغـبـيـة
ــتي يـــكــررونـــهــا مـعَ كل زائــرٍ لـ الـَّ

(وطنِها):
- هل لديكِ هُويَّة إسرائيلية?

-هل هذه أولُ زيارةٍ إلى إسرائيل?
- ما هدف الزيارة?

- هل لكِ أقارب?
- هل توجد قنابل فِي حقيبتك?

- من رتَّب لـكِ احلـــقــيـــبـــة أنتِ أم
شخص آخر?

أســئـــلــة حــمـــقــاء جــعـــلت حــنــ
شــعـراوي تـفـور غـضـبًـا بَــانَ عـلى
ــاهـــا وكـــادت تـــصـــرخ في مُـــحـــيـَّ
ُــجَــنَّــدة الَّـتي تــفــتــشـهــا بــأعـلى ا
صــوتـهـا: أنـا مَـن وُلِـدتُ عـلى هـذه
األرض. أنا األصل وأنـتم الغـرباء.
هـــذه أرضي ووطـــني. عــودوا إلى
حيث وُلِد حَتَّى نستطيعَ العودةَ

إلى حيث وُلدنا. 
لكـنـهـا كمـشت غـضـبَـها بـداخـلـها
وقـبـضت عـلى لــسـانـهـا خـوفًـا من
مـنعهـا من تكـحيل عـينـيهـا بزيارة
مـسقط رأسـهـا ألول مرة... صـبَّرَتْ
نـفـسَـهـا عـلى الـلـحـظـة الـعـصـيـبـة
تي تـمرُّ بـهـا وطـمـأنـتـهـا بـأنـها الـَّ
هانت وأصـبـحت قاب قـوس من
مــديــنــتــهــا يــافــا عــروس الــبــحــر
ـــــتــــــوسط وعـــــروس األبـــــيـض ا
تي حُـرِمَتْ مـنهـا بـعد الـبـرتـقال الـَّ

مولدِها.
تــوتـرت حـنـ فِـي الـبـدء من سـوءِ
ُر وضـبطت ـعامـلةِ واالنـتظـارِ ا ا
نفسَها الَّتي تـضاعَف الشوق فيها
وأثــقل قـلـبـهـا رغم أنـهـا ال تـعـرف
مـــديــنـــتــهـــا لــكن أمـــهــا وأبـــاهــا
أشـبعـاها حـديثًـا عنـها... وهـذا ما
أشـعل حـنـ روحـهـا إلـى وطـنـها

منذ طفولتها.
× × ×

وصــــلت حــــنـــــ شــــعــــراوي إلى
الــفـنــدق معَ زوجــهـا جنــيب عــطـا
الـله ومــخــرج األفالم الـوثــائـقــيـة
الـكـنــديـة (دكـوورث) فِي الــرابـعـة
. فـجــرًا وهي لم تــنَمْ مــنـذ يــومـ
حـاولت أن تـأخـذ حـمَّامًـا بـانـتـظار
ـة شــروق الــشــمس إلجــراء مــكــا
تـــلـــيــفـــونـــيــة السـمٍ أعــطـــاه لـــهــا

صديقها لقريبةٍ له.
كـان الــفـنــدق قــذرًا حَـتَّى إنــهـا لم
تسـتـطع أن تأخـذ حمَّـامًا رغم أنه
من الـــــفــــنــــادق اجلــــيــــدة حــــسب
تـصــنـيــفه ونـافــذة الـغــرفـة كـانت
تُطِلُّ على بحر مـعشوقتها الَّتي لم
ترَها بـعد; يافـا... أجل لم تستطِع
حــنـ شـعـراوي أن تـأخـذ حـمَّـامًـا
وتـنـام مـثـلـمـا فـعل زوجـهـا ورفيق
رحــلـــتــهم (دكــوورث) فِـي غــرفــته.
أخـــذت تــنـــتــقـل من الــســـريــر إلى
الـنـافـذة وبـالـعـكس تـتـرقَّـب ضوءَ
الـنـهـار. وفورَ أن قـاربت الـسـابـعة
صــبــاحًــا اتــصــلت بــالــرقـم الَّـذي
أعــــطــــاهــــا إيـــاه صــــديــــقــــهم فِي

مـونــتـريـــال والـذي كــان لـقـريــبـته
تـي تُـقـيم فِي يـافـا. رنَّ الـتـلـيـفون الـَّ
رنـتـ وانـتـظـرت الـثـالـثـة وكادت
تـغـلق الـتـلـيـفـون خـجـلًـا لـكن قـلب
حنـ الـذي تألَّق شـغفه وتـأجَّجَت
نبضـاته كان ينبِض فـرحًا وهيبةً.
واسـتـمــر الـرنـ وهي تــتـسـاءل...
هل تــتـكــلم مَـن تـطــلــبــهـا بــالــلــغـة
العـربيـة يا تـرى? خاصـةً وأنها من

مواليد ما بعد اغتصاب الوطن...
وعــنــد الــرنَّــة اخلــامــســة سـمــعت
صوتًا شبهَ نائمٍ يردُّ عليها سائلًا:

{ ألووو... من معي?
- مـعك حــنـ شــعـراوي. حــصـلت
عــلى رقـم تــلــيــفــونـك من ابن عــمك
ـقـيم معـنـا فِي مونـتـريـال. أعـتذر ا
منك ألنني اتصلـت بك مبكرًا. يبدو

أنني أيقظتك من النوم و...
قاطعَتْها تغريد مرحبةً: 

- اهالً وسـهــلًـا بك. نـوَّرتِ يـافـا. لم
. رضــيـــعــتي الَّــتي أ لــيـــلــةَ أمسِ
ولدتها قبل أسبوع كانت تشكو من
مـــغص; لــــذا أعـــتـــذر مــــنك لـــعـــدم
مقدرتي عـلى زيارتك للـترحيب بك
ولـكن سـأُرسل حــمـاي لـيُــحـضـركم

إلينا.
{ شــكـرتـهــا حـنـ شــعـراوي بـحـرارة
وهـي تـشــعـر بــخـجـل بـعــد أن عـرفت أن
مـضيفتهـا كانت ال تزال تعاني من والدة
حديـثـة... كـان صـوتـهـا ضـعـيـفًـا ولكـنه

وديع. 
- أعتـذر عن إزعاجك ولـكن لهـفتي
لـــلـــحـــديـث مـــعك كـــانت أقـــوى من
رشـــدي وصــــبـــري. جـــئت فـــور أن
حـصـلت عــلى اجلـنـسـيــة الـكـنـديـة
ألبـحث عن بيت أهـلي فِي يـافا. هل
ــكـــنه أن يَــدلَّــني تـــعــرفــ أحــدًا 
عـليه? هـو كمـا أخـبرَتْـني أمي الَّتي
ـان قــبل ســفـري هــاتــفــتُـهــا فِي عــمـَّ
لـــتــدلَّـــني عـــلـــيه. قــالـت لي إنه من
السهل جدًّا الوصول إليه ألنه يقع
فِي آخـر أهم شارع فِي يـافـا; شارع

العجمي الَّذي يطلُّ على البحر. 
هل تعرف من يدلُّني عليه?

{ سـهل طلبك إن شاء الله. أقيم وعائلة
زوجي فِي حي الـعجمي. حماي وزوجي
سـوف يـساعـدانك فِي الـبـحث عن بـيتك
ألنهـما سـكنـا حيَّ العـجمي الـعربـي بعد
أن اســتــولت إســرائــيل عــلى كل أحــيـاء

يافا.
ــهـم أنك ومن مـــعك مـــدعــوُّون  - ا
لـــتــنـــاول الـــغــداء مـــعـــنــا الـــيــوم
وضـوع. سأتصل وسنتـحدث في ا
بحمـاي الَّذي يعمل فِي مـيناء يافا
وأطلب منه أن يُحضِركم بأسرع ما

يكون.
شـكـرتهـا حـنـ شعـراوي بـحرارةٍ
وأعطَتْها اسم الـفندق وعنوانه ثم
أيـقـظت زوجـهـا جنـيب عـلى عـجل
كـمـا اتـصـلت بـغـرفـة رفـيق الـرحـلة
(دكــــوورث) وذهــــبــــوا لــــتــــنــــاول

اإلفطار.
لـم تـســتـطـع سـوى شــرب كـوب من
عصير البرتقال. شعرت بأن حلقَها
جـافٌّ من شــدة تـوتــرهـا وهــيـجـان
روحــهـا... تــركت جنـيب يُــفـطِـر معَ
اخملــرج الـســيـنـمــائي وذهـبت إلى
صـالـة االسـتـقـبال تـنـتـظـر الـضيف

الَّذي سيُطِلُّ عليها فِي أي حلظة.
ظــلَّت تــنــظــر إلـى الــبــاب الــدائـري
ـــــذي يُــــــفــــــتَح مـعَ كل داخِـلٍ إلى الـَّ
الـفـنـدق وأخـذت حتـدس وتـخمس
بــأشـــكــال الــنــاس وألـــوانــهم ولم
تـشعـر بأن أحـدهم هـو حَمَـا تغـريد

نتظر. شرقاوي ا
ـــــهت رأسًــــــا إلـى مــــــكــــــتب تــــــوجـَّ
االســتــعالمــات. انــتــظــرت دورهــا
وأخـــذت تـــنـــظــر إلـى وجه ســـيــدة
االسـتقـبال. لـفـتَتْ نظـرَها سـمرتُـها
ـفـلــفل. تـعـجَّـبت; كـيف وشـعـرُهـا ا
حتـتـلُّ وظـيـفــةَ اسـتــقـبــال الـزبـائن
والـــتــرحــيـب بــهم واإلجـــابــة عــلى
أسـئــلـتـهم رغم صــرامـة تـعــبـيـرات
وجـههـا ونـظرات الـتـرقُّب والوجل
تي تُـشِعُّ مـن عـيـنـيــهـا احلـادَّتـ الـَّ

. كحَّلت بلونٍ فاحمٍ ا
تــصــنَّــعت الــهــدوء وهي تــعــرفــهـا
بـنـفسـهـا وتـخـبـرهـا بأنـهـا تـنـتـظر

يجهـلونها. أخذهـم أبو محمود فِي
جـولةٍ رائـعةٍ إلى حـدود يافـا حيث
كــــــانت تــــــقع قــــــريــــــة (صُـــــمّــــــيل
سـعوديـة) وشاهـد عمارات يافـا/ا
شاهقـة. وهنا أخبرهـم أبو محمود
بأن قرية (صُمّيل يافا) حتوَّلَت إلى
أجـــمل وأرقى حي فِـي مـــديــنـــة تل
أبــيب اجلـــديــدة وأخــبــرهم أنــهــا
أصـبـحت مـقـرًّا لــلـسـفـارات وسـكن
الــــســـــفــــراء وأعـــــضــــاء الـــــســــلك

الدبلوماسي.
ارتهم تـعـرَّف زوجي على مـوقع بـيـَّ
وذلـك حلــــسـن حــــظـه وكـــــانت من
ثالث نــــخالت زرعـــهـــا أبـــوه عـــلى
دخل بـيَّارة البرتقال شكل مثلث 
وامـتــدت سـيـقــان الـنـخالت عــالـيًـا
خمسة وأربعـ عامًا حتى أصبح

لـهـا عـلـوٌّ شاهـق يبـهـر الـنـظر ألنه
تعدَّى السقفَ األخيرَ للعمارات.

غـرغرت عـينـا جنيب بـدموع الـفرح
واحلـسـرة في آن. وأدار وجـهه لـنا
عـنـدمـا اسـتـنـد إلى جـذع الـشـجـرة
الـــضــخـم. اســتـــكــان إلـــيه وهــبط
رويـــدًا إلى األرض وألـــقى بـــرأسه
إلى الــنــخــلــة الَّــتي زرعــهــا والـدُه.
تـركـنـاه معَ ذكـريـات حـمـيـمة وعال
صوت شهيقه حـ تذكَّر حياتَه معَ
ـرَهم أحـيـاء وأمـواتًـا. عـائـلـته. تـذكـَّ
أعــاد حـــيــاتــهم أمـــامَه من جــديــد
وانــطــلق يــحـدثــنــا عن ذلك الــزمن
وشــقــاوته ولــهــوه فـيـه... يـضــحك
ويــــبـــــكي ِفـي آن... ثم عـــــلت مـــــنه
صـرخـة مشـيـرًا بلـهـفةٍ إلى الـيـسار
قــائــلًــا بــســعــادةِ مَـن وجــد شــيــئًـا

ثمينًا:
{ انـظـروا مـعي بـســرعـة... هـذا الـبـيت
الـقد كـان بـيت مـخـتار الـقـريـة... كيف

تركوه قائمًا? 
ـبـاني اجلـمـيـلـة - إنـهم يـتـركـون ا
ـــعـــمــاري الـــفـــريــد ذات الــطـــراز ا
ليستغلُّوها لهم. أحد البيوت مثلًا
الذي كان بيت مختار قرية (الشيخ
مـــؤنس) آلل الـــريـــان أصـــبح اآلن
نــاديًـا ألســاتــذة جــامــعـة تـل أبـيب
الَّــتي أقــيــمت عــلى أراضي أهــالي
قـريــة (الــشـيخ مــؤنس) أمــثـال (آل
بـــــيـــــدس) و(آل أبـــــو كـــــشك) و(آل
الــريــان) و(آل مــحـسـن) وكــثـيــرين
غــيـرهم. وقـد  جتـفــيف بـيـارتـهم
ــتي كــانـت تُــنـــتج أفـــضلَ أنــواع الـَّ
البرتقال اليافاوي وبنوا عليها ما

يُسمَّى اآلن بجامعة تل أبيب.
{ بـعـد ذلك أخـذهم هـذا الـرجل الـطـيب

أبو محمود إلى بيته. 
- طـلـبت مـنه حـنـ أن تُـسـلم عـلى
زوجـة ابنه تـغريـد أولًا لـتبـارك لها
فِـي مـولـودتِـهـا. أجـاب فـورًا بـأنـهـا
تنتـظرهم. نزلت حـن عدَّة درجات
فِي ركن الــعـمـارة وسـمـعت صـوتَ
ترحيبٍ حار. كانت تـنتظرها واقفةً
معَ طفلتها على باب الدار. حضنت
حــنـ بــحبٍّ وطـيــبـةٍ المــتـنــاهـيـة
وقــابــلــتــهــا حــنــ بــشــوق أكــبـر
وكأنهما صديقتان منذ زمن طويل.
دخــلت حــنـ الــشـقــة الــصـغــيـرة
ــطـبـخ هــو مـدخـل الـبــيت. وكــان ا
عـتِمة قادتـها تـغريـد إلى الصالـة ا
الَّــتي نـفـذ إلـيــهـا الـضـوء من خالل
ـشـكَّل عـلى هـيـئة مـدخل الـصـالـة ا
ينـها غرفةً قوس وشاهـدت على 
لـها شـبـاك عـريض مرتـفع يـبدأ من
ـنَت حــنــ ســـاحــة الــعــمــارة. خـــمـَّ
شـــعــراوي أنه ســـرداب الــعـــمــارة
وهـذا هو سـبب عتـمـة الصـالة رغم
الـنور الـكهربـائي. كـان الشـباك هو
ـذي يـشق مـنــفـذ الــنـور الــوحـيـد الـَّ
طــريـقـه إلى الــعَـتَــمَــة وكــذلك بـاب
الـبـيت الـصـغـير إذا تُـرك مـفـتـوحًا.
شــقـــة صـــغــيـــرة جـــدًّا ال تــتـــعــدَّى
األربـعـ مـتـرًا مـربــعًـا لـعـائـلـةٍ من
أربـــعــةِ أشــخــاص.أخـــذت تــغــريــد
ضـيفـتَهـا إلى الـغرفـة الثـانيـة الَّتي
عـلى يـسار الـصـالة مـبـاشرةً وهي
غرفة نومها الـصغيرة. قبلت حن

لفوفة بعناية. الرضيعة اجلميلـة ا

ســألــتــهــا تــغــريــد عن ابن عــمــهـا.
طـمـأنـتـها حـنـ عـلـيه وعـلى أهله
ثـم سألـتـهـا حـنـ عن عـائـلـتـها إن
كـانت تـسـكن قـريـبـةً مـنهـا; ألنه من
الــعــادة أن تــعــتـني األم بــابــنــتــهـا
الوالـدة حديـثًا حَـتَّى أربعـ يومًا
د األم أن ابـنـتـها وذلك عـنـدمـا تـتأكـَّ
قــادرة عــلـى الــعــنــايــة بـــنــفــســهــا

ورضيعتها وأسرتها. 
{ تنـهَّدت تـغريد بـحسـرة قائلـةً أن أمها
ال تــسـتـطـيع أن تـغـادر بــيـتـهـا وأنـهـا ال
تسـتطيع أن تذهب إلى أمها ألن طفلتها
ــــدرســــة... ثم الــــكــــبــــرى تــــذهـب إلى ا

أضافت بحسرة:
- أمـي وأخـــــــــتـي وأخـــــــــوان لي ال
يـزالـون يــقـيـمــون فِي بـيــتـهم عـلى
أرضهم الـواسعـة وال يسـتطـيعون
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ها وأشكالها منذ قد الزمن  ومنذ أن قَتَلَ جرائم االعتـداء على االنسان تعددت ألوانُ
عمورة ... (قابيل) أخاه (هابيل) حتديداً  وهي مستمرة دون انقطاع في كل أرجاء ا

ولكنها غالباً ال جتعل الصغار وقوداً لنيرانها ...
-2-

وت الزؤام عـلى يد وقـبل عدة أسـابيع ألـقت أم طفـليـها في نـهر دجـلة فـذاقا كـؤوس ا
(أمهما) التي يفترض بها أنْ تكونَ أكثرَ الناس شفقةً عليهما .

ة ) قـد أقدم عـلى نـحـر ولـده الـرضـيع دون هـوادة في جـر وبـاألمس سـمـعـنـا أنَّ (أبـاً
بشعة يندى لها جب االنسانية خجالً ...

-3-
ُفْتَرَض لهذه الـعملية الوحشـية فانّه مرفوض جمـلةً وتفصيال  سواء بـرر ا وأيّا كان ا

ه وتعذيبها أم كان للتخلص من أعباء نفقته .. كان إلغاظة أمّ
توحش ستوى احليواني ا ة تكشف عن انحدارٍ فظيع الى مـا دون ا ومِثْلُ هذه اجلـر

.
-4-

ا يجري حوله ما ذَنْبُ هذا الـطفل الرضيع الذي لم يصل الى مرحلة الوعي واالدراك 
وازين ? أنْ يكون هو الهدف ألبشع ألوان القتل على يد أبيه اخلارج على كل القيم وا

-5-
ـالئكـةَ قدراً ... ألنَّ ان االنسـان حـ يعـيش مـلتـزمـاً باهـداب احلق والـفضـيـلة يـفوقُ ا
ــلك مــا ال يــقف عــنـد حــدّ من الئــكـة ال تــمــلك ذرةً مـن ذرات الـشــهــوة واالنــســان  ا

الشهوات والرغبات احملمومة ...
والــتــعــايش مع هــذا الــنــمط الــرفــيـع من الــنــاس يــتــسم بــأروع ألــوان الــســلم واألمن

االجتماعي .
ـسار البشـرية الصاحلة رسوم  نهج الـرباني ا أما ح يُطَـلِقُ االنسان كلَّ مفـردات ا

فانه يكون أدنى حاالً ومنزلة من البهائم التي ال تملك عقالً وال بصيرة.
-

ان معظم احلـيوانات حترس ابناءها وتصونهم من االضرار والطوار فيما أقدم هذا
األب احملروم من نعمة االحساس بالرحمة على ما تأباه البهائم . 

فارقة  وهنا تكمن ا
-7-

ة البشعة تعّرض اجملتمعَ بأسره الى العقاب . انّ أمثال هذه اجلر
ألم يقل ربنا في محكم كتابه العزيز :

َ الذين ظلموا منكم خاصة )  ( واتقوا فتنةً ال تُصي
االنفال / 25

ومن هنا :
يــتــوجب عـلــيــنـا جــمـــــــــيـعــاً ان نــعـمـل جـاهــدين مِنْ أجل
ـســؤولــيـة في تــقـــــو االخالق وتــرســيخ االحـســاس بــا
الـنـفـــــوس درءً لـلـفـتـنة الـتي ال يـنـجـو مـنـهـا أحـد بـــــفعل
ـارسـاتـهم ـتـمـــــادين في غــيـهم وظـلـمــهم و األشــــــرار ا

البشعة .

ـكن االتــفـاق عـلى في الــبـدء ان احلــضـانه حق لــلـمــحـضـون عــلى احلـاضـن وال 
التـنازل عن حق احلـضانه واي اتـفاق عـلى ذلك يكـون باط  ال واحملـكمـة ال تصدق
هذا الـتنازل خملالفة ذلك القانون وال تسقط حضانة االم عن حق احلضانه اال عند
ـادة 57 احــوال شـخـصـيه وال تــسـقط اال بـحـكم فــقـدهـا احـد شـروط احلـضـانـة ا
قضائي بـعد التحـقق من فقدان احلاضنـة الحد شروط احلضانـة من خالل اللجنة

الطبية ....
وقـد تـتـنـازل االم عن حـضـانـتـهـا ألطـفالـهـا ألسـبـاب دفـعـتـهـا لـذلك االمـر .. وتـعود
كن مجددا لـلمطالـبة بحـضانة االطفـال بعد تالشي هـذه االسباب .. فاحملـكمة ال 
ان تــصـدر قـرارهـا بـرد الـدعــوى الكـتـسـاب احلـكم درجـة الــبـتـات او انه مـشـمـول
دعـية االم بـحجـيـة االحكـام حول قـرار احلكم بـتسـلـيم االطفـال لوالـدهم .. او ان ا
كن اعـتبـار ذلك اسقاط حلـقها كانت قد تـنازلت سـابقا عن حـضانتـها لألطـفال و
ادة الـسابعـة واخلمسـون الفقرة/ 6 من قـانون االحوال بحـضانتهم .وقـد نصت ا
الشخـصية عـلى .. ( للحـاضنة الـتي انهت حضـانتهـا بحكم .. ان تـطلب استرداد
ن حـكم لـه بـاسـتالم احملـضـون مـنــهـا .. اذا ثـبت تـضـرر احملـضـون احملـضـون 
خالل مدة وجوده مـعه )وهذا ماذهب الـيه محكمـة التميـيز في العديـد من قراراتها
( ان الــتــنــازل الـذي اعــتــمــدت احملـكــمــة عــلـيه فـي رد الـدعــوى ال يــعــتـد به .. الن
صلحة احملضون .. وهي تدور وجوداً وعدماً مع ذلك ) .  احلضانة لم تقرر اال 
بدأ التمييزي بالعدد /5093 التسلسل /5380 في 2011/11 10 اشار - وا
ـمـيـز غــيـر صـحـيح ومـخـالـف لـلـشـرع والـقـانـون .. الن الـى .. ( وجـد ان احلـكم ا
ـدعى عـليه حـكـماً بـتأيـيد ـدعـية اسـتنـاداً الى اسـتحـصال ا احملـكمـة ردت دعوى ا
حضانـته للطفل .. وهذا احلكم ال يعتبـر سابقاً للفصل في موضوع هذه الدعوى
.. وان دعوى احلـضانة تـدور مع مصلـحة احملـضون وليس مع مـصلحـة اخلصوم
ــصـلـحـة .. وال يـقــبل تـنـازل االم عـن احلـضـانـة .. اذا كــان هـذا الـتــنـازل يـضـر 
قتضى ان جتري احملـكمة حتقيقاتـها في الدعوى للوصول احملضون .. لـذا كان ا
وافق للشرع والقانون .. الى مكمـن مصلحة احملضون .. ومن ثم تصدر حكمها ا

لذا قرر نقضه .
{ محامي

مطار بن غورين

ـوظـفـة من أن تـمـر بـظـروف جتـعـلـهـا حـبـيـسـة بـ جـدران ال شـيـئ أصـعب عـلى ا
اخلوف على حـقوقهـا الوظيفـية وهي التي أفنت زهـرات شبابهـا في خدمة الوطن
وذجا نزلـية بصبر وثبات حتى غدت أ من موقع عمـلها بجانب أدائها ألدوارها ا
ـوظف مثل ب نسـاء العالم في العـطاء والتضـحية. وكـان ثمة قوانـ تنظم عمل ا
ـدنيـة قـانـون الـرواتب وقـوان قـانون إنـضـبـاط مـوظـفي الـدولة قـانـون اخلـدمـة ا
دنية االحتادي ليجمع أخرى لكـنها كانت مشتتـة وجاء مشروع قانون اخلدمـة  ا
شتات القـوان السابقة  وليـكون أكثر إنصافا لـلموظف وأكثر مـواكبة للتطورات
الــتي حـدثت في اجملــتـمع حـيـث بـرزت وظـائف جــديـدة في مــجـال االلـكــتـرونـيـات
وجودة بناء واالتصاالت واحلكومة االلكترونية مثلما جاء  ليمأل بعض الثغرات  ا

وظف. صلحة العامة  ومبدأ إنصاف  ا على ا
ولكن اين وصل مشروع القانون?

رأة الـنيـابيـة ومن النـائب الدكـتورة عـلومـات التي اسـتقـينـاها مـن جلنـة ا تـشيـر ا
بـهار مـحمـود عضـو الـلجـنة الـقانـونـية ان مـشروع الـقانـون لم يـصل الى مرحـلة
الـتـصويت في الـدورة النـيابـية الـسابـقة وفي هـذه الدورة تـمت قراءته في مـجلس
النواب قـراءة أولى وقراءة ثانية ولم يتـبقى سوى جلسة الـتصويت عليه باذن الله
وظفة وبجهودها تعالى. وأجد ان هذا القانون في حالة إقراره سيكون اعترافا با
رأة ثال ال احلـصر تراعي بـنود مشروع الـقانون ظروف ا القيـمة. فعلى سـبيل ا
على وفق نوع العمل الذي تؤديه. وبالنسبة الى احلامل  وتـقلل من ساعات عملها 
إجـازة احلـمل والــوالدة . الـتي تــبـلغ في األصل  72 يــومـا فــقـد اقـتــرح الـبـعض
تـقـلـيـلـهـا الى  42يـومـا ولـكن  ارجـاعـهـا الى 72 يـومـا حتت إصـرار عـضـوات

اجمللس.
تزوجات حق التمتع وظفات ا وظفات  حيث تعطي  ا وثمة مـادة اخرى  لصالح ا
ـارس عـمال خارج  بـاجـازة اعتـيـادية  بـراتب تـام  اذا كان زوجـهـا  مسـافرا او 
وظفة التي يتوفى ادة 66 اخلـاصة با البـلد او احملافظة التي تداوم فيها .وكذلك ا
عروف ان أي زوجهـا حيث يتم مـنحهـا  اجازة  امدها (130) يـوما براتب تام. وا
واطـن قـانون يـقتـضي الـتريث في تـشـريعه لـيـخرج رصـينـا يـغطي احـتيـاجـات ا
ـعـنـيـة بـتــشـريع الـقـانـون الى ـخـتــلف فـئـاتـهم. ولــذلك تـلـجـأ الـلــجـان الـنـيـابـيــة ا
االسـتئـنـاس بـآراء اخملـتصـ بـالـقانـون االداري والـوظـيـفي واساتـذة اجلـامـعات
الحظاتـهم. وتنظيـم جلسات استـماع لعدد من ـدني واألخذ  ومنظـمات اجملتمع ا
عنـي في هذا اجملال لـيغدو متـكامال .ألن القوانـ هي التي تبنـى اجملتمعات و ا

البلدان. 
وظف دنية االحتادي في هذا الوقت الذي يشعر فيه ا ان  تشـريع قانون اخلدمة ا

بــالـقـلـق من االسـتـقــطـاعــات والـضـرائب الــتي قـد تــفـرض عـلى
مرتـبه امـر يسـهم في رفع الـثقل الـذي يـجثم عـلى صدور
ـهـمـة في اجملـتـمع. لـذا نـهـيب بـرئـاسة هـذه الـشـريـحـة ا
مـجــلس الـنــواب االسـراع في ادراج مــشـروع الــقـانـون
عــلى قــائــمـة جــدول األعــمــال لــيــتم الــتــصـويـت عـلــيه.
وان ضمان حقـوقهم يعود ـوظفون أمانـة في أعناقـكم فا

بالنفع على اجملتمع العراقي. 
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اعلن مدرب نادي الديوانـية قصي منيـر استقالته من منـصبه. وقال منيـر في تدوينة له وداعا نادي
ـليه ا  نافـست منـذ المست قـدمي كرة الـقدم لـم أكن انهـزامياً فـي يوم عمـلت  الديـوانيـة العـزيز
ـبـاد وبـشـرف. واضـاف امـنيـاتي ن يـعـمل بـا عـلي الـضـمـير ولـكن فـي وقتـنـا هـذا غـيـر مـرحب 
لالعبي االبطال واألخوة في االولتراس احملـب للنادي وجلمهور الديـوانية احلقيقي وبغض النظر

عن نتيجة مباراة الزوراء وداعآ مغلفا بالتمنيات بالنجاح.
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اعــلـن رئــيس الــهـــيــئــة االداريــة لالحتــاد
ـركـزي لـلـتـايـكـوانـدو الـعـراقي ابـراهـيم ا
ــبـيـة ووزارة الـبــهـادلي ان الــلـجــنـة االو
الـشـباب والـريـاضـة نقـضـتا قـرار اعـفائه
من مـنـصـبه. وقـال الـبـهـادلي فـي بـيان ان
ـبــيـة الـعــراقـيــة الـغت قـرار الــلـجـنــة االو
االعـفـاء الـذي تـقـدمت بـه الـهـيـئـة االدارية
ـركـزي لـلــتـايـكـوانـدو الـعـراقي لالحتـاد ا

بحق رئيسها ابراهيم البهادلي. 
واضـــاف كـــذلك رفـــضت وزارة الـــشـــبــاب
الــريــاضـة االعــتــراف بـالــرئــيس اجلــديـد
لالحتـــاد وابـــقت الـــتـــعـــامل حـــصـــراً مع

الرئيس احلالي. 

وتـابـع ان سـبب هـذا الـرفض بـسـبب عـدم
وجــود نـص في قــانــون  16 لــســنــة 1986
ـــنــاصب وغــيــاب يــنص عــلـى تــغــيــيــر ا
سـببـات احلقيـقية لـتغـيير الـبهادلي من ا
منـصبه كمـا ان قانون االحتـاد ينص على
تـصـويت الـهـيـئـة الـعـامـة عـلـناً عـلـى عزل

الرئيس وفق مسببات ملموسة. 
واكــد الــبـهــادلي ان كــتــابـاً مــوجــهـا الى
احتـاد الـتايـكـوانـدو سيـصـدر من اللـجـنة
بـية الـعراقيـة يوضح وبـشكل رسمي االو
ـزاولة اعـماله ـنتـخب  احـقيـة الـرئيس ا
وعـدم التـعامل مع اي تـغيـيرات ارجتـالية
حتــدث داخل االحتـــاد. يــذكــر ان االحتــاد
ــركـزي لــلـتــايـكــونـدو انــتـخب الــعـراقي ا

احــمــد قــاسم رئــيــســاً لالحتــاد و هــيــئــة
اداريـة جـديـدة بـدالً من الـهـيـئـة الـسـابـقـة
برئاسة ابـراهيم جبار الـبهادلي وبحسب
كـتـاب االحتــاد الـذي ارسـلت نــسـخـة مـنه
الـى االحتــاد الــدولـي لــلــعـــبــة فــإن قــرار
تـغيـير االدارة جـاء بسـبب التـفرد بـالقرار
من قـبل الـهـيـئـة الـسـابـقـة وتـهـمـيش دور

االعــضـاء بــاالضــافـة الى الــســمـاح
جلــهــات خــارجــيــة بـالــتــدخل
بـشـؤون االحتـاد فـضالً عن
اسـتــخـدام صـفـة الـرئـيس
الغــــراض ســـــيــــاســـــيــــة
بـــــــــــحــــــــــــسـب قـــــــــــول

االعضـــــاء.
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ــقـبل وذلك اســتـنــادا ألحـكـام الـدور ا
ادة  1 / 51 انضـباط ومـعاقـبة العب ا
الــكـــاظــمــيـــة رداد ســهــيل بـــاإليــقــاف
ـقبل على بـارات ابتـداءً من الدور ا
ان يكون القرار غير قابل لالستئناف. 
وتـمت مـنـاقـشـة تـقريـر مـشـرف مـباراة
ـصــافي ضــمن مـبــاريـات اإلسـكــان وا
باراة التي دوري الدرجة االولى في ا
جــرت احـداثــهــا عـلى مــلــعب الـبــيـاع
ونـظـرا لـلـتـجـاوزات الـتي حـصـلت في
ــبـاراة تــقـرر مــعـاقــبـة مــدرب فـريق ا
االسـكـان بشـار مـويشي بـاحلـرمان من
مـرافقـة فريـقه ألربع مـباريـات متـتالـية
قبلة مع دفع غرامة بدءا من اجلولة ا
مـالـيـة مـقـدارهـا اربـعـة ماليـ ديـنـار

ادة 1 / 51 وذلك اسـتنـادا الى احكـام ا
من الئـحـة االنــضـبـاط عــلى ان يـكـون
الــقــرار غــيــر قــابل لالســتــئـنــاف وفق
ـــادة  128مـن الئـــحــــة االنـــضــــبـــاط. ا
وبــالــنــظــر لــتــقــريــر مــشــرف مــبــاراة
مـصـافـي الـوسط ونـفط الـوسط ضـمن
دوري الــــصـــــاالت تــــكــــتــــفي جلــــنــــة
باراة االنضباط بالقـرار الفني حلكم ا
درب احلـراس مـحـمـد طارق بـالـطـرد 
وعدم اتخاذ أي عقوبة إدارية بحقه.

االنــضـبـاط في الــهـيـئـة الــتـطـبــيـعـيـة
ــنـاقــشـة تــقـاريـر مــشـرفي اجــتـمــاعـا 
ــــبـــاريـــات لــــلـــنـــظــــر في اإلســـاءات ا
والــــتــــجـــــاوزات الــــتي حــــصـــــلت في

باريات.  ا
وتقـرر خالل االجتـماع معـاقبـة مشرف
فريق اربيل بـشتوان شبـيب باحلرمان
من مـرافقـة فريـقه ألربع مـباريـات بدءا
ـقـبـلة من من اجلـولـة الـثالـثـة عـشرة ا
ـرحـلـة االولى بـعـد الـنـظـر في تـقـرير ا
ــيـنـاء) مع مـشـرف مــبـاراة (اربـيل وا
دفـع غــرامــة مــالــيــة مــقــدارهــا اربــعـة
مـاليـ ديـنـار وذلك اسـتـنـادا ألحـكـام
ـادة  1 / 51انـضــبــاط والـقــرار غــيـر ا
قــابل لالســتــئـنــاف اســتـنــادا ألحــكـام
ادة  128انـضـبـاط. وبالـنـظـر لتـقـرير ا
مــشــرف مــبـاراة الــكــاظــمـيــة وشــبـاب
الــعـدل ضـمن مـبـاريـات دوري الـدرجـة
األولى ونـظـرا لألحـداث والـتـجاوزات
باراة تقرر معاقبة التي حصلت في ا
العب شـــبـــاب الـــعـــدل حـــيـــدر مـــاجــد
ـبــاراتـ ابـتـداءً من الـدور بـاإليـقـاف 
ـقـبل ومـعـاقـبـة مـدرب حـراس مرمى ا
شباب العدل بـاسم سهام بحرمانه من
باراة واحدة ابتداءً من مرافقة فريـقه 
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استقبل رئيس جهاز مكافحة االرهاب
عبـد الوهاب الـساعـدي رئيس الهـيئة
التطبـيعية إياد بـنيان واألم العام

محمد فرحان. 
واثــنى الـسـاعـدي خـالل الـلـقـاء عـلى
عـمل الـهيـئـة الـتـطـبيـعـيـة بـعـد جتاوز
عوقات والصعوبات التي الكثير من ا
ـالـية واجـهت عـمـلـهـا في ظـل االزمـة ا
الـتي تـمــر بـالـبـلـد وجــائـحـة كـورونـا.
وابـدى الـسـاعـدي إعـجـابـه بـاسـتـمرار
ـمتـاز بحسب منـافسـات دوري الكرة ا
ـتـفق علـيـهـا واالبـتـعاد عن ـواعـيـد ا ا
ــسـابــقـة الــتـأجــيالت الــتي تـضــر بـا
ـبـاريات ـمـتـاز  ناهـيك عـن التـنـظـيم ا
دوري الكـرة للـموسم اجلاري مـتمـنياً
الــتـــوفــيق لـــلــمــنـــتــخب الـــوطــني في

قبلة.  االستحقاقات ا
من جــــانـــــبهِ قـــــدم رئــــيس الـــــهــــيــــأة
الـتطـبيـعيـة إياد بـنيـان خالص الـشكر
واالمـتـنـان الـى رئـيس جـهـاز مـكـافـحة
االرهـاب على حـفاوة االسـتـقبـال وكرم
الـضـيـافـة مـثــمـنـاً دوره في دعم عـمل

الهيئة التطبيعية.
 وفي ســيــاق مــنــفــصـل عــقــدت جلــنـة

v d*« w

dŁR  uCŽ

vHDB  rOJ(«b³Ž

لم يــعـد فـريق نـادي زاخـو لـكــرة الـقـدم حـمال وديـعـا
يــشــارك فـي بــطــولــة دوري انــديــة الــعــراق لــلــدرجــة
ـشـاركـة بل انه في ـمـتـازة لـكـرة الـقـدم من اجل ا ا
طـريــقه لـتـغـيـيـر صـفــته من ضـيف شـرف الى عـضـو
ــمــتــاز.. الــبــعض عــد فــوزه في فــاعـل في الــدوري ا
مـلــعـبه الـدولي االثـيـر (دالل) عـلى فـريق نـادي الـقـوة
اجلـويـة بـهـدف واحـد مـفـاجـاة من مـفـاجـات الدوري
ـــمــتـــاز و قــبـل ذلك فـــان تــعـــادله مع فـــريق نــادي ا
شاكل الـشرطـة كان من وجهـة نظر الـبعض بسـبب ا
ـاضي ـوسم ا الـتـي كـان يـعـاني مـنـهـا حـامل لـقب ا
وبـالتالي فان فريق نادي زاخو كان مجتهدا وحسب
ونال نصيبه بنقطة واحدة.. ولكن ماذا يقول الذين لم
ـنحـوا زاخو حـقه من االطراء في مـباراتي الـشرطة
والـقـوة اجلـويـة بـعد الـفـوز عـلى فـريق نـادي الزوراء
فـي ملعب الـشعب الـدولي في اجلولـة احلاديـة عشرة
بـهـدف زياد احـمـد حيث لم يـكن لـلصـدفـة دور فيه..
نــعم كــان حـارس مــرمى زاخــو مـحــمــد شـاكــر احـد
اسـباب فـوز فريـقه انقذ فـريقه اكـثر من عـشر كرات
زورائـــيــة وهـــذا الــتـــالق مـــؤشــر الى ان زاخـــو لــعب
ــيـل الى اجملــافـــزة وهــذه بـــاســلـــوب دفــاعـي و لم 
حـقـيقـة ولكن مـا العـيب في ذلك.. الـدفاع اجلـيد عن
ـرمى يـحـسب لـلـفـريق وليـس ضده والـعـبـرة دائـما ا
في الـنتيجة وهـنا يعترف مدرب زاخـو الكاب احمد
صـالح بــان فــريـــقه لم يـــكن الــطـــرف االفــضل امــام
الــزوراء ويـقـول من حـقــنـا الـلـجـوء الـى طـريـقـة لـعب
تـضمن لـنا نتـيجة ايـجابيـة واللعب امـام فريق بقـيمة
وقــامــة الــزوراء يـتــطــلب كل احلــذر واالســتــفـادة من

تراكمة. اخلبرات ا
يـقـول الـبـعض ال يـزال الـوقت مـبـكـرا لالشـادة بـهذا
الـــفـــريق او ذاك وتــرشـــيـــحه الن يـــكــون احلـــصــان
ـمتاز وهـذا ليس محل خالف االسـود في الدوري ا
ولـكن حصد الـنقاط امـر حسن فـنيا ومـعنويـا يساعد
الـفريق في التمركز في تسلسل جيد.. زاخو في هذا
ـوسم واثـق من قـدراته.. يـدافع بـشكـل صحـيح عن ا
مـرماه عنـدما يفـقد احليـازة على الكـرة ولديه القدرة
عــلى الـتـصـرف الـســلـيم بـالـكـرة عــنـدمـا تـكـون حتت
اقـدام العبيه عبر جمل تـكتيكية مـتنوعة تنم عن خبرة
تـكـتيـكـية واضـحـة ويبـني هـجمـاته عـلى نحـو يـدفعك
الى الـقـول بان هـنـاك اتفـاق مـسبق عـلى الـبنـاء وهذا
جــهـد تـدريـبي يــحـسب لـلـمــدرب احـمـد صالح الـذي
تغيـرات بايجابية مـلحوظة ويطور هدفه يـتعامل مع ا

جولة اثر اخرى..
 لـيس مـضمـونـا استـمرار زاخـو في تـقد الـعروض
االيـجابيـة وجمع نقـاط الفوز في مـلعبه او بـعيدا عنه
والــتـعـادل امـام فـريـق امـانـة بـغـداد بــعـد الـفـوز عـلى
فروض الـزوراء دليل مـلمـوس على ذلك اذ كـان من ا
ان يـعـزز زاخـو فـوزه عـلى الـزوراء بـاخـر عـلـى امـانة
بـغـداد ولكـنه لم يـحـصد سـوى نـقطـة واحـدة.. ولكن
كن لـزاخو ـتـحقق حلـد االن يسـتحق االشـادة و  ا
اســـتــثـــمــاره فـي الحق اجلــوالت و
احلــرص عــلى الـبــقــاء في مـوقع
ـنـحه مـزيدا من الـطـمأنـيـنة في
الـبقـاء في مركز جـيد في جدول

الدوري.
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ــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــجــنـة أعــلن ا
ـــبــــيــــة الـــعــــراقــــيـــة جــــزائـــر االو
الـــســـهالني عن تـــفــاؤلـه لــنـــجــاح
ـلــمــة شــتـات اخلــطـوة األولى فـي 
اجلـمـعـيـة العـمـومـية وانـهـاء حـالة
الــتــمـــحــور واالنـــقــســامـــات الــتي
انهكـتها ابان العـمليات االنـتخابية
االخـيـرة. وقال الـسـهالني في بـيان
إن اجلـهد الـذي بذله وزيـر الشـباب
والــريـاضـة عــدنـان درجـال ورئـيس
ـبـية رعـد حمـودي كان الـلجـنة االو
مـثمـرًا ونـتج عنه اتـفـاق الرابع من
كـــانــــون الــــثـــاني 2021 وتــــوقـــيع
اجلـمـعـيـة الــعـمـومـيـة عـلى تـنـفـيـذ
ـأزق خــارطــة طــريق اخلــروج من ا
وتــشــكــيل جلــنـة ثـالثـيــة مــحــايـدة
اتـــســـمـت اســـمـــاءهـــا بـــالـــكـــفـــاءة
والـــنــــزاهـــة" مــــؤكـــداً ان "درجـــال
وحــمـودي وضــعــا حــجــر االسـاس
ــبي. واعـرب ــســار االو لــتـعــديل ا
الــســهالني عن شــكـره لــلــجـمــعــيـة
الــعـمــومـيــة الـتي ســاهـمت بــشـكل
فاعل في تمضية االتفاق مؤكدا أن
ـــرحــــلـــة الــــقـــادمــــة لن تـــشــــهـــد ا
انـقــسـامــات حـادة بــعـد ان حـددت
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اكـــد رئـــيس نـــادي ريـــاضي فـي ديــالـى بــان
خــمـســة من حــكــام الـدوري لــلــدرجـة االولى
ـــــيت شـــــمـــــال شــــرق جنـــــوا مـن حــــادث 
احملــافـــظـــة. وقــال رئـــيس نـــادي شــهـــربــان
الرياضي لطيف التـميمي في حديث صحفي
ان خـمـسة من حـكـام الدوري لـلـدرجة االولى
يت عـلى طريق والـثانـية جنـوا من حـادث 

بعقوبة- خانق قرب منطقة امام ويس بعد
ـــركـــبــة اخـــرى مــا ادى الى اصــطـــدامــهم 
ان اصـابـاتــهم بـكـدمـات. واضــاف الـتـمـيـمي
وضع احلكام الصحي جيد و اعادتهم الى
ــ الفــتــا الى ان مــركــبــتــهم مــنــازلــهم ســا
تـعـرضت الـى اضـرار بـالـغــة. وتـشـهـد طـرق
ــيــتــة بــ فــتـرة ديــالى حــوادث مــروريــة 

واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا.
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ـبـيــة الـدولـيــة ضـرورة الـتـزام االو
جـمــيع االطـراف بـتــطـبـيق الــنـظـام
ـــــبي ــــيـــــثــــاق االو الـــــداخــــلـي وا
والتـمسك بـالقـرارات الدولـية وعدم
االجتـهـاد في نـصـوصـهـا مـتـمـنـياً

النجاح للجنة الثالثية.
كــــمـــــا تــــواصـل وزارة الــــشــــبــــاب
والــــريــــاضــــة اســــتــــعــــداداتــــهــــا
السـتـضــافـة بـطـولــة كـأس اخلـلـيج

رشح خلـيجي 25 . ويعـد العـراق ا
قرر الوحيد السـتضافة البـطولة ا
اقـامـتــهـا في الـبــصـرة. ويـتـواصل
ـيـنـاء سـعـة 30 الــعـمل في مـلـعب ا
ألف مُتفرج مع وصوله إلى مَراحلٍ
مُـــتـــقــدمـــةٍ من اإلجنـــاز حـــيث من
ـــؤمل ان تــنـــتــهي االعـــمــال قــبل ا
انــطـالق الــبــطــولــة نــهــايــة الــعـام
اجلـاري. ويــتــضـمن مــلف الــعـراق

السـتـضـافـة الـبـطولـة ثالثـة مالعب
وهي: مـلعب الـبـصرة الـدولي الذي
يــتـسع لـ 65 الـف مــتــفـرج ومــلــعب
الــفـــيــحــاء الـــذي يــتــسع لـ 10االف
يناء. متفرج باإلضافـة الى ملعب ا
ــقــرر ان يـرسل احتــاد كـأس ومن ا
اخللـيج وفـداً الى البـصرة لالطالع
عـلى الـبـنى الـتـحتـيـة وحتـضـيرات

العراق الستضافة البطولة.

يناء اجلديدجزائر السهالني مبنى ملعب ا
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أكـد رئـيس الـهـيـئـة االداريـة لـنـادي الـقوة
اجلـويـة الـريـاضي الـلـواء الـطـيـار شـهاب
جـاهـد أن جـمـاهـيـر فـريق الـقـوة اجلـوية
ســتـبـقى الـشـريـان الـنـابض والـرقم الـ12
الــذي وقف ويــقف مـع نــاديه في الــســراء

الفــتــا الى انه المــكــان لــبـعض والــضـراء
ـأجورون ـغـرض ومـنـهم االعالميـون ا ا
الـذين يـسـعـون اليــقـاف اجنـازات الـنـادي
التي بدأت جتني ثـمارها. وقال جاهد في
بيان نثمن ونقدر وقوف جماهير الصقور
الوفـية والهـيئة العـامة التي تـعمل وتقف
خــلف الــهـيــئـة االداريــة الجنــاح مـســيـرة
النادي على جميـع االصعدة والتي تكللت
بـــنــــجـــاح كـــبـــيـــر فـي اول خـــطـــوة وهي
اسـتـرجـاع ارض احلـبـيبـيـة الــمـكـونة من
ـا الى عائـدية الـنادي وهـذا االمر 49 دو
ـن كـانـوا يـعـتـاشـون اليـعـجب الـبـعض 
عـلى أمـوال الـنادي بـغـيـر ذي حق والذين
يـدعــون حـبـهـم لـلـنــادي لـكـنــهم بـاالحـرى
ـــثـــلـــونه ال من قـــريب وال مـن بـــعـــيــد ال
وهـمــهم االول واالخـيــر هـو الـتــربح عـلى
صـالح ذاتيـة والتي ولت حسـاب النـادي 
الـى غـيـر رجـعـة في ظـل رجـال تـعـمل لـيل
نــهــار لــتــواجـد هــذا االسـم الــكــبــيــر بـ
ـتــقـدمــة عــلى صـعــيـد مــصــاف االنـديــة ا
ي. وب أن الـوطن الـعـربي وحـتى الـعـا
هذه االسماء انكـشفت امام اجلميع
والمــكـان لــهم بــالــنــادي في ظل
الــســـيــاســة اجلـــديــدة الدارته

WO½U³(« vD ²¹ W dLAO³ «

“U²L*« …dzUD « Í—Ëœ w

ÊU e « ≠œ«bGÐ

حـــقـق فـــريق نــــادي بـــيـــشــــمـــركـــة
الــريــاضي بــالـكــرة الــطــائــرة فـوزاً
مــســتــحـقــاً عــلى فــريق احلــبــانــيـة
بـثالثــة أشـواط مـقـابل شـوط ضـمن
مــنـــافــســات اجلــولــة الــثــانــيــة من
اجملــمـوعــة االولى لــبــطـولــة أنــديـة
الـعـراق بالـلـعـبة. وتـضم اجملـمـوعة
اندية الـصناعة و دوكـان و الشرطة
و الـــقـــاسم و مـــصــــافي الـــشـــمـــال
وبيشمركة و احلبانية و يستضيف
مــنـــافــســاتـــهــا نـــادي بــيــشـــمــركــة

الرياضي في مـحافظـة السليـمانية.
و في مـنــافـســات اجلـولــة الـثــانـيـة
لـــلــبــطــولــة احــكـم فــريق الــشــرطــة
قـبـضـته عـلى مـبـاراته امـام الـقاسم
بـتـحــقـيـقـه نـقـاط األشــواط الـثالثـة
فيما انتهى لقاء الصناعة ومصافي
الـشـمال بـفـوز االول بـثالثـة أشواط
. وشهـد لـقاء فـريقي مـقابل شـوطـ
بــيــشــمــركـة واحلــبــانــيــة حــضـوراً
ـشـجـعي فـريق جـمـاهـيـريـاً كـبــيـراً 
الـــبــيـــشــمــركـــة من كال اجلـــنــســ

ؤازرة فريقهم بالكرة الطائرة.

جانب من مواجهات دوري كرة الطائرة
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احلـالـية رغم الـضـغوطـات الـتي تعـرضـنا
لهـا لكن هدفـنا رفع شـأن النادي لـيصبح
تطورة على الرغم من في مصاف الفرق ا
بلغ خمسة استالمنا النادي وهـو مدان 
ـبـرم مع مـلـيـارات ديـنـار. وعـن الـعـقـد ا

شـــركــة االضـــواء طـــمــأن الـــلــواء
شهـاب جاهـد جمـهور الـقوة
اجلــــــــويــــــــة قــــــــائـال: انه
بإمكاننا فسخ العقد وال
تــوجـد أيـة الــتـزامـات
مالـيـة جتاه ذلك في
حــال كــانت هــنـاك
فــــقــــرات تــــضـــر
بسمعة النادي.

شهاب جاهد
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اختـار اعضـاء جلنة الـركبي العـراقي فريق عبـد الله هزاع رئـيسا
لـلجـنة خـلفا لـلمـؤسس ورئيس الـلجنـة الراحل احـمد قـاسم حس
ــاضـي و الــتـــصـــويت لـــهــزاع الـــذي وافـــاه االجل االســـبـــوع ا
بـاإلجـمـاع خالل اجـتــمـاع الـلـجـنـة. وقـال فـريق هـزاع في
تـصـريح صـحفي إنـه يعـز عـلـيـنـا فـراق احـمـد قاسم
صاحب الفضل الـكبير في دخول لـعبة الركبي الى
الـعـراق وسـنـعـمل الكـمـال مـسـيـرته والـسـير عـلى

خطاه لتطوير اللعبة. 
واضــاف اشــكـر اخــوتي اعــضــاء جلـنــة الــركـبي
لثـقتهم بـي وسأعمل جـاهدا معـهم لتوسـيع قاعدة
الـلعـبة ونـشـرها في جـميع مـحافـظات الـعراق.
يـذكــر ان فـريق هــزاع حـاصل عــلى شـهـادات
نـتخب الوطني تدريبـية وحتكـيمية دولـية وقاد ا
للركبي كـمدرب في البطولـة العربية الـثالثة التي
اقـــيـــمت في االردن  2017 ثم اجته الـى الــعـــمل
االداري لـيـتم اخـتيـاره نـائـبـا لـرئـيس الـهـيـئة

التأسيسية الحتاد الركبي.

فريق عبد الله هزاع
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{ لندن- وكـاالت - قال مورينيو الذي يحلم بحصد كأس الرابطة للمرة اخلامسة كمدرب بعدما
لك تـوج بها مع تشيلسي في 2005 و2007 و2015 وبـرفقة مانشستر يونايتد في 2017 إنه 

سابقة. سرا بسيطا لتحقيق النجاح في هذه ا
ـدرب البـرتغـالي الـصحـفيـ "حضـرت إلى إجنلـترا في 2004 وأتـذكر أنه كـان عليّ تـعلم وأبلغ ا
معنى مـسابقات الكؤوس هنا ولقد تعاملت معها بجدية طوال الوقت.. إذا كان هناك أي سر فهو
الـتعـامل بـجديـة".وأضاف "مـا شعـرته في الفـريق هو بـالضـبط هذه الـرغبـة.. ال أحتدث عن عـقلـية

االنتصارات وال أقول إننا نفعل هذا أو ذاك.. بل أقول فقط إننا أشخاص نتحلى باألمانة".
ــبـاراة األولى أمـام تـشـيــلـسي ثم سـتــوك سـيـتي وحـتى اآلن وأضـاف "تـعـامل الالعــبـون مـنـذ ا
بـجـدية.. وهـذا مـا أتمـنى أن نـفـعله يـوم األحـد في كـروسبي أمـام مـارين (في الـدور الثـالث لـكأس

نافس ومحاولة التقدم". حاولة اللعب بجدية واحترام ا االحتاد اإلجنليزي) 
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{ لـــنــــدن- ا ف ب:  ال يـــبـــدو أن الـــرقم
الــقــيــاسي إلصـابــات فــيــروس كــورونـا
ـــســـتــــجـــد الـــذي سُــــجل في الـــدوري ا
ـمــتــاز لـكــرة الــقـدم خالل االنــكــلـيــزي ا
ـــنـــصـــرم ســــيـــؤثـــر عـــلى االســــبـــوع ا
ـنـافـسـات بـعدمـا أكـدت الـرابـطـة على ا

وسم كما هو مخطط. استمرار ا
مـتاز الـثالثاء وأعـلنت رابـطة الـدوري ا
عن تسـجيل 40 اصابـة بـكوفـيد-19 في
صــفـــوف الالعـــبــ وأفـــراد من طــواقم

نصرم. االندية خالل االسبوع ا
ويشكل هذا العـدد اكثر من ضعف الرقم
الـقـيـاسي الـسـابق الـذي بلغ  18اصـابة
االســـبــوع الــفـــائت ويــأتي تـــزامــنًــا مع
دخول بريطانيا إغالقًا تامًا للبالد للحد

من تفشي كوفيد-19.
وألغيت ثالث مـباريات االسـبوع الفائت
بـــســبب اصـــابـــات في صــفـــوف كل من

مانشستر سيتي وفولهام.
اال ان احلــكــومــة الــبــريــطــانــيـة أعــطت
الـضــوء االخـضــر لـلـريــاضـات الـنــخـبـة
نـافسات على الـرغم من القيود إلكمال ا

شددة. ا
واعـتـمـدت الـرابـطـة مـجـددًا قـرار إجـراء
فحوصات الـكشف عن كوفيد- 19مرت

أســبـــوعــيًـــا كــمـــا حــصل فـي "مــشــروع
االســتــئــنــاف" (بـروجــيــكت ريــســتـارت)
ـوسـم الـفـائت بــعـد تـوقف السـتـكــمـال ا
قــسـري دام ثالثــة اشــهـر وذلـك بـعــدمـا
اعــتُــمـد قــرار إجــراء الــفـحــوصــات مـرة
ــوسم واحـــدة أســبــوعـــيًــا في مــطـــلع ا

احلالي.
وفي اجلــولـــة االولى من الـــفــحــوصــات
االسبوع الفائت  اكتشاف 28 اصابة
من اصل 1311 فـحـصًـا اضـافة الى 12
حــالــة ايـــجــابــيــة من 984 فـــحــصًــا في

اجلولة الثانية.
ـباريات وعلى الـرغم من تأجـيل بعض ا
وارتـــــفــــاع عـــــدد االصــــابـــــات وبــــعض
طـالبـة بتـوقف قسـري للـحد االصـوات ا
من تفشـي الوباء اال ان الـرابطة أصرّت
كـن أن يُـسـتكـمـل كـما ـوسـم  عـلى أن ا

هو مخطط.
وقـالت في بـيـان الـثالثـاء "مع انـخـفاض
عدد االخـتبـارات اإليجـابية في الـغالـبية
الــكـــبــرى مـن األنــديـــة ال تــزال رابـــطــة
الدوري تـثق في بروتـوكوالتهـا اخلاصة
ــدعــومــة بـــالــكــامل من بـــكــوفــيــد-19 ا
ـبــاريــات كـمــا هـو احلــكــومـة إلقــامــة ا
ـــبـــاريـــات مـــقـــرر". وال يـــتـــرك جـــدول ا

ــزدحم في الــدوري وكــأسي انــكــلــتـرا ا
ـسـابـقـات األوروبـيـة التي والـرابـطـة وا
يــتــعــ ان تــنــتـهـي قـبـل انـطـالق كـأس
أوروبا 2020 التي ارجـئت من الـصيف
ــقــبـل بــسـبـب اجلــائــحـة ــاضي الى ا ا
والــتي تــبــدأ في 11 حــزيــران/يــونــيــو
قـبل مجـالًا كـبيرًا لـلتـعديل في جدول ا

باريات. ا
وانتهك بعض الالعبـ القيود اخلاصة
بفيروس كورونا إذ أدان توتنهام خرق
العــبـــيه االرجـــنــتـــيــنـــيــ إريـك المــيال
وجــيــوفــاني لــو سـيــلــســو واالســبـاني
سـيــرخــيــو ريـغــيــلــون الـبــروتــوكـوالت

الصحية.
و تصويـر الالعب الـثالثة في جتمع
ـــيالد. وكـــان العب خالل فـــتـــرة عـــيــد ا
وست هـام يـونـايـتـد االرجـنـتـيـني االخر
مــانـويـل النـســيــني حـاضــرا أيــضـا في
احلـفل في خرق لإلرشـادات احلـكومـية
ـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا في 19 كـــانــون ا
اضي والـتي ال تسمح األول/ديسـمبـر ا
ـسـتـوى لـلـذين يــعـيـشـون في مــنـاطق ا
الـــرابع من اخلـــطــورة ومــنـــهــا لــنــدن
باالختالط مع أي شخص خارج منزلهم
يالد.كما فتح مـانشستر في فترة عيـد ا

سيـتي حتـقـيـقًـا بـحق العـبـيه الـفـرنسي
بـنـجـامـان مـيـنـدي الـذي اعـتـرف بـخرق
البـروتـوكـول بـإقـامته حـفـلًـا خالل لـيـلة

رأس السنة.
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وتـواجــد ريـغـيـلــون ومـيـنــدي عـلى دكـة
الــبــدالء خالل مـبــارتي فــريــقـيــهــمـا في
الـدوري نـهـايـة االسـبـوع الـفـائت وسط
ـطــالــبــة بـتــشــديـد ارتــفــاع االصــوات ا
العـقوبات علـى الالعب الـذين يضعون
وسم في خطر بسبب خرقهم مستقبل ا

. القوان
ـديــر الـتــنــفـيــذي ألسـتــون فـيال وقــال ا
كــريـســتـيــان بـورســلـو "هــنـاك حلــظـات
يـبــتــعــد فـيــهــا الــشـبــاب عن الــقــواعـد
وسـواء كـنت والــدًا أو مـديـرًا تـنــفـيـذيًـا
لــنـادي كـرة قـدم فـهـذا هـو الـوقت الـذي
يتع عليك أن تكون صارمًا للغاية وأن

سؤولياتهم". تذكّر الناس 
على الرغم من اصابـة خمسة العب في
ســيــتي بــكـوفــيـد-19 اربــعــة مـنــهم من
االسـاسيـ غـابوا عن الـفوز 1-3 األحد
درب االسباني بيب على تشلسي دعا ا
غــوارديـوال إلى مـزيـد مـن الـتـفـهم جتـاه
.وقال "سيكون من األفضل قبل الالعب
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{ لـــوس اجنـــلـــيس (الـــواليــات
تـحدة) (أ ف ب) - قـاد النجم ا
بو اليوناني يانيس أنتيتوكو
مــيــلــووكي بــاكس لــلــفــوز عــلى
ديـتـرويت بـيـسـتـونز 125-115
بتسـجيله 43 نقـطة فيـما عمق
جـــــايــــســــون تــــايــــتــــوم جــــراح
تورونتو رابتـورز بتسجيله 40
نقطة قاد بها بوسطن سلتيكس
لـــلــــفـــوز -126

{ روما- وكاالت - رفض األسطورة الـبرازيلية بيليه االعتراف بـأن البرتغالي كريستيانو
ـبـاريـات ـسـجـلــة في ا رونـالــدو جنم يـوفـنـتــوس تـخـطى رقــمه اخلـاص بـعـدد األهــداف ا

الرسمية.
وسـجل رونـالدو هـدفـ في فوز يـوفـنـتوس عـلى أوديـنيـزي بـنتـيـجة 1-4 ضـمن مبـاريات

اجلولة 15 للكالتشيو.
ـباريـات الرسـمـية مـتـقدمًـا علـى بيـليه (757 رفع رونـالدو رصـيده إلى 758 هدفًـا في ا
هدفًـا).وال يـتفـوق عـلى رونالـدو حـالـيًا سـوى الـتشـيـكي جوزيـف بيـكـان الذي يـعـد أفضل
ـا يعني أن األسطورة البرتغالية يحتاج هداف في تاريخ كرة القدم برصيد 759 هدفًا 
لـتـسـجـيل هـدفـ فـقط الحـتالل عـرش كـرة الـقـدم.ومع ذلك يـبـدو أن بـيـلـيه يـصر عـلى أن
رونالدو لم يتخط رقـمه بعد ويتمسك بـاحتساب كل األهداف التي سجـلها سواء رسميا أو

وديا وأنه أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.
وقام بيليه بـتحديث سيرته الذاتـية عبر حسابه الـرسمي على "إنستجـرام" بإضافة عبارة:
"أفـضل هداف في كل الـعـصور (1283 هـدفا)".وتـتـضمن هـذه احلصـيـلة األهـداف التي

باريات الودية. سجلها بيليه خالل ا

ـته الثـالثة يجـنبـا روكتس هز
في خمس مباريات.

ه أفـضل وبــعـد يـوم عـلـى تـقـد
مـبـاراة في مـسـيـرته بـتـسـجـيله
62 نــقــطــة في ســلــة بــورتالنــد
تـــرايل بـاليـــزرز قـــاد ســتـــيـــفن
كــوري فــريــقه غــولــدن ســتــايت
ووريــرز لـفـوز كـبـيـر عـلى جـاره
في كــالـيــفــورنـيــا سـاكــرامـنــتـو
كينغز 106-137 بتسجيله 30
نـــقــــطـــة مع 9 مـــتــــابـــعـــات و8
تمـريرات حـاسمـة.وأنهى كوري
الشوط األول بـ23 نقطـة بعدما
جنح في 7 من مــحـاوالته الـ11
بــيــنــهـا  4ثالثــيـات من أصل 7
مــحــاوالت.وحـظي أفــضل العب
ساندة من في الدوري مرتـ 
كيلي أوبر جـونيور الذي سجل
أربع ثالثـيات في طـريقه إلنـهاء
ـسـاهـمـة الـلـقـاء بـ18 نـقـطـة وا
بــالــفـوز الــرابع لــووريـرز في 7

مباريات حتى اآلن.
وحــافظ مــيــامـي هــيت وصــيف
وسم البـطل علـى تقلـيده هـذا ا
بـــخـــســـارة مــــبـــاراة ثم الـــفـــوز
بــالـتــالـيــة وذلك بــتـغــلــبه عـلى
ضيـفه أوكالهـوما سـيتي ثـاندر

90-118. وعلى غرار
ـــــبـــــاريـــــات اخلـــــمس األولى  ا
لـــلـــمــوسـم بـــدأ هـــيت الـــلـــقــاء

يـــقــلـص الــفـــارق الى أكـــثــر من
ذلك.وخــــاض ديـــتــــرويت الـــذي
ـــة ســادســـة في 7 مـــني بـــهـــز
مـبـاريـات الـلـقـاء بـغـيـاب جنمه
باليك غريف كما خسر جهود
الواعد كيليان هايز خالل الربع
الـــثــالـث نــتـــيـــجـــة إصــابـــة في
الـــــــــــــــورك.وعـــــــــــــــلــى غــــــــــــــرار
بو أفضل العب في أنتيتـوكو
ـــــــوســــــمــــــ الـــــــدوري خالل ا
ــاضـيـ قـدم تـايـتـوم مـبـاراة ا
كـــبــيـــرة أمــام تـــورونــتـــو وقــاد
ســلـتـيـكـس لـفـوزه اخلـامس في
ثــمـانـي مـبــاريــات.وال يــبـدو أن
تـامـبا بـاي في فـلوريـدا تـناسب
تــــورونـــتـــو الـــذي اضـــطـــر الى
"هـجــر" مـلــعـبه بــسـبب الــقـيـود
ــشـددة في مـواجـهـة الـكـنـديـة ا
مـوجـة تـفـشي جـديـدة لـفـيروس
ـسـتجـد إذ مـني بطل كـورونا ا
ة ثانـية في مـلعبه 2019 بهـز
وقت مـن أصل ثالث مبـاريات ا
وسم وخـامـسـة بـاجملـمل هـذا ا
من اصل سـت مـبـاريــات.وعـجـز
رابتورز عن إيقاف تايتوم الذي
سجل  40نقطة بعدما جنح في
11 من مــــــحـــــاوالته الـ19 وفي
جـمـيع مـحـاوالته الـ 13عن خط
الـرمـيـات احلـرة وأنـهى الـلـقاء
على بعـد نقطـة واحدة من رقمه
الــقــيــاسـي الــشــخــصي.وكــانت
مـــواجــهـــة اإلثــنـــ األولى بــ
الفريـق منذ أن تـنازل رابتورز
عن لقبه التاريخي بخروجه من
الـدور الثـاني لـلـبالي أوف على

يد سلتيكس.
وواصـل فــيـالدلـــفــيـــا ســـفــنـــتي
ســـيــكـــســـرز بــدايـــته الـــرائـــعــة
بـتـحقـيـقه فـوزه الـسادس في 7
مـبــاريــات وجـاء عــلى حــسـاب
تشارلـوت هورنتس 118-101.
وكـان توبـيـاس هاريس بـنـقاطه
الـ 22أفــضل العـبي ســيـكـسـرز
وكـان من بـ سـبـعـة من فـريـقه
بـــرصـــيــد 10 نــقـــاط أو أكـــثــر
ــتــألق أبــرزهم الــكـــامــيــروني ا
جويل إمبيد الذي سجل 14 مع
11 مــتــابــعــة وأضـاف داني
غرين 13 وداني سيمونز
12 مع 10 متابعات و6
تمريـرات حاسمـة.وبعد
ـت عـلى التوالي هز
اســـــتــــــعــــــاد أورالنـــــدو
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صوفيا
كين

ــفــتــوحــة: "أعــتــقـد أنــني أبــوظــبي ا
كنني التحدث إلى نوفاك.. أعتقد

أن هــذا ســيــســاعـدنـي ألنــنـا
ندافع عن اللقب".

وأضــافت: "أسـدى لي
الــنـصـح قـبل نــهـائي
ـاضي ألنـنـا الـعــام ا
كـنــا نــتــدرب بــجـوار

بعضنا بعضا".
صنفة  14بالبطولة في وعوضت كين ا
ـجــمـوعـة لــتـهـزم ذلك الــوقت تـأخـرهــا 
اإلســـبــــانـــيـــة جـــاربــــ مـــوجـــوروزا في

النهائي.
وقــالت الالعــبــة األمــريــكــيـة: "قــال لي بــعض
األشـيـاء الـتي لن أكـشف عـنـهـا ألننـي أفضل أن

تبقى سرا".

مـــاجـــيك تـــوازنه وحـــقـق فــوزه
اخلـامس في 7 مــبــاريــات بــعـد
تـغلـبه على كـليـفالند كـافالـييرز
83-103 بـفـضل آرون غـوردون
الذي سجل 24 نقـطة بـينـها 6

ثالثيات.
ـــجـــمـــله من وتـــألـق الـــفـــريق 
خــارج الـقــوس بــتـســجــيـله 15
ثـالثــيـــة في مــبـــاراة حــســـمــهــا
مـاجيك الى حـد كـبيـر في الربع
الــثـــالـث بـــعــد أن تـــفـــوق عـــلى
مــــضــــيــــفه 18-38. وفي أبــــرز
باريـات األخرى حسم داالس ا
مــافـريـكس مــواجـهـته مع جـاره
في واليــة تـــكــســاس هــيــوســ

روكتس بالفوز عليه 113-100
بـفضل جـهود الـسلـوفينـي لوكا
دونــتــشــيـــتش الــذي حــقق أول
ــــوسم "تــــريـــبـل دابل" لــــهــــذا ا
والـ26 في مــســيــرته بــالــدوري
األمـيـركي بـتـسـجـيله 33 نـقـطة
مع  16مــتــابــعـة و11 تــمــريـرة
حاسمة.كما لعب تيم هارداواي
جــــونـــيـــور دورا أســـاســـيـــا في
ــافــريــكس هـذا الــفـوز الــثــالث 
ــوسم بـتــسـجــيـله 30 نـقــطـة ا
فيـما كـان كريـستـيان وود (23)
وجـــيــــمـس هـــاردن (21 مع 10
تـمـريـرات حـاسـمة) األفـضل في
ـــقـــابـــلـــة من دون أن اجلــــهـــة ا كيليان مبابي

الــــعــــامــــة مع احلــــفــــاظ عــــلـى جـــدول
مـنافـسـاتـنـا الـكـبـرى".ولم يـتم بـدء بيع
تذاكر سباق أستراليا حتى اآلن.وألغي
ــاضي قـبل سـبــاق أســتـرالــيــا الـعــام ا
ساعات من بدايـة التجارب بـعد إصابة
أحـد أعـضـاء فـريـق مـكالرين بـفـيـروس
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قال متـحدث حـكومي اليـوم الثالثاء إن
مـبـاحـثـات جتــري بـ مـنـظـمي سـبـاق
جائزة أسترالـيا الكبرى بـبطولة العالم
فــورمــوال  1لــلــســيــارات ومــســؤولــ
بــخــصــوص مــوعــد انــطالق الــســبــاق
االفــــتــــتـــاحـي لـــلــــمــــوسم.ومـع فـــرض
أستراليـا قيود صـارمة تتعـلق باحلجر
الصـحي عـلى الـرحالت اجلـويـة ذكرت
ـفـترض تـقـاريـر إعالمـيـة أن الـسـبـاق ا
إقـامـته في 21 مـارس/ آذار في حــلـبـة
ألـبـرت بـارك قـد يـتـأجل إلى وقت الحق
ـــوسـم.وقـــال مـــتـــحـــدث بـــاسم خالل ا
ـنـاقـشـات حـكـومـة واليـة فـيـكـتـوريـا: "ا
مـسـتـمـرة بـ مـسـؤولي سـبـاق جـائزة
أسـتـرالــيـا الـكـبــرى واحلـكـومـة وإدارة
فـورموال  1بخـصـوص جدول سـبـاقات
فـــــورمـــــوال 1.وأضـــــاف: "كــــــجـــــزء من
النقـاشات القائـمة ستـستمـر احلكومة
في مـنح األولـويـة العــتـبـارات الـصـحـة
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بو يرتقي للتسجيل بسلة بيستونز أول من أمس −qO∫ العب باكس يانيس أنتيتوكو ð

جانب من احدى سباقات فورموال 1
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بـتشـكيـلة أسـاسيـة مخـتلـفة عن
ـباراة الـسـابقـة الـتي خسـرها ا
أمـام داالس مـافـريـكس بـاشراك

كيلي أولينيك منذ البداية.
ولــعب أولـيــنـيك دورا أســاسـيـا
في الفـوز بتـسجـيله 5 ثالثيات
في طـريــقه إلنـهــاء الـلــقـاء بـ19
نـقـطـة فـيـمـا تـألق بـام أديـبـايو
بتسجيله 20 نقطة بعدما جنح

في 9 من محاوالته العشر.
بــــالـــنـــســـبـــة لــــلـــمـــدرب إيـــريك
ســـبـــويــلـــســـتـــرا فــإن مـــســـألــة
"التشـكيلـة األساسية مـبالغ بها
بطرق عـدة. األمر األهم هم بناء
ثبات في الطريـقة التي نريد أن

نلعب بها".
وسـجل جيـمي بـاتـلر 18 نـقـطة
ـيــامي الــذي حـسم الــلــقـاء في
الــربع الـــثــالث حـــ ســجل 20
نــقــطــة مــتــتــالــيــة بــدون رد من
ثـانـدر حـ كـان الـفـــــارق أربع
نقاط لصالح رجال سبويلسترا
قـــــبل أن يــــــــــصل حـــــــــتى 35

نقطة.و
فـي الــنـــتـــائـج األخــرى تـــغـــلب
نـيـويــورك نـيـكس عــلى أتالنـتـا
هـــوكس 108-113 وإنــــديـــانـــا
بــيــســرز عـــلى نــيـــو أورلــيــانــز
بــــيـــلـــيـــكـــانـــز 116-118 بـــعـــد

التمديد.

{ مـدريـد- وكـاالت - أكـد تــقـريـر صـحـفي إسـبـاني أن الـكـرواتي لـوكـا مـودريـتش العب
وسط ريال مدريد أبدى موافقته على جتديد عقده مع ريال مدريد.

وسم اجلاري ويحق وينـتهي عقد لـوكا مودريتش (35 عامًـا) مع ريال مدريد في نهـاية ا
له التوقيع ألي فريق بداية من يناير/كانون الثاني اجلاري.

وبحـسب صـحـيفـة "مـوندو ديـبـورتـيفـو" فـإن مودريـتش لـديه رغـبة في االسـتـمرار مع
ريـال مـدريـد ويـرفض تـمـامًـا الـتـفـاوض مع أي فـريق في ظل حـرصه عـلى إنـهـاء

لكي. مسيرته في صفوف ا
ـودريتش وأشـارت الصـحـيـفة إلـى أن مسـؤولي ريـال مـدريد قـدمـوا عـقدًا جـديـدًا 
مدته مـوسم واحد فـقط في ظل السـياسـة التي يـتبعـها الـنادي مع الالعـب الذين

يتجاوزون 30 عامًا.
ـوسم اجلـديـد تـراجـعًـا طـفـيـفًـا في الـوقـت ذاته سـيـشـهـد راتب مـودريـتش في ا
بـــــســـــبـب األزمـــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـي يـــــعـــــانـي مـــــنـــــهـــــا ريـــــال مـــــدريـــــد.

دير اني يـورجن كلـوب ا { باريس- وكـاالت - كشف تـقرير صـحفي إسـباني عن تـواصل األ
الفني لليفربول مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

نافسة  ويرغب كلوب في ضم مبـابي إلى صفوف الريدز في الوقت ذاته يعلـم تمام العلم أن ا
ستكون شرسة مع ريال مدريد.

ويــنـتــهي عـقـد مــبـابي مـع بـاريس ســان جـيـرمــان في صـيف 2022 وهـو مـا يـدفع
ليـفربـول وريال مدريـد حملاولـة االنقضـاض علـيه في الصيف

ـقابل جـيد لـتجنب قـبل والضـغط على نـاديه لبـيعه  ا
رحيله مجانًا.

  وبـحسـب صحـيفـة "سـبورت" الـكتـالـونيـة فإن كـلوب
يـحـلم بـجــلب مـبـابي إلى آنــفـيـلـد ولـذلـك يـحـافظ عـلى
االتـصال بـالالعب بشـكل مسـتمر مـن أجل إقنـاعه بهذه

اخلطوة.
في الـوقت ذاته يــعـتــبـر مـبــابي هـدفًــا ال غـنى عــنه في ريـال
مـدريــد حـيث يـرى فــيه فـلــورنـتـيــنـو بـيــريـز وزين الـدين
زيدان صورة مـكررة من كريـستيـانو رونالدو وأنه
ـــيــرجني لــزعـــامــة الــكــرة قــادر عــلـى قــيــادة ا

األوروبية من جديد.
وأشــارت الــصـحــيــفــة إلى أن انــتــقـال
األرجنـتيـني مـاوريسـيو بـوكيـتيـنو إلى
تـــدريـب بـــاريس ســــان جـــيـــرمـــان
وكـذلك رغبـة ليـفربـول يهـددان حلم
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لم تـدافع صـوفيـا كـينـ من قبـل عن إحدى ألـقاب
بـطـوالت الـتـنس األربع الــكـبـرى لـكن حـامـلـة لـقب
ـفـتــوحـة قـالت الـيــوم الـثالثـاء إنـهـا أسـتــرالـيـا ا
ســتــطـلـب الـنــصــيــحـة مـن نـوفــاك ديــوكــوفــيـتش
يا إذا شـعرت بعدم قدرتها على صنف األول عا ا

مواجهة الضغط.
وفـازت كـيـنـ بـأول ألـقـابـهـا الـكـبـرى في مـلـبـورن
ـا وضع الالعـبة األمـريـكـيـة على ـاضي  الـعـام ا
ـصــنــفـات الــعــشـر األوائل طــريق دخــول قــائـمــة ا

يا كما حصدت جائزة أفضل العبة في العام. عا
ـركز الـرابع في وحتتـل كيـن (22 عـامـا) حـالـيـا ا
ـصنـفات في ي وسـتكـون ضمن ا الـتصـنيف الـعا
مــلـبـورن عـنــدمـا تـنـطــلق الـبـطـولــة في الـثـامن من

شباط /فبراير.
وأبـلـغت كـيـنـ الـصـحـفـيـ قـبل انـطالق بـطـولة
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أن نـحـكـم عـلى اآلخـرين أن نـحـكم عـلى
أنـــفــســنــا. أنــا ال أبـــرر ذلك لــقــد خــرق
(مـيــنـدي) الـقــواعـد. لـكن ال تــعـطـوا

دروسًا كثيرة لآلخرين".
يــــحـل ســـيــــتـي عـــلـى اجلـــار
والــغـر يـونـايــتـد االربـعـاء
في نــــصف نــــهــــائي كـــأس
درب الرابطة حيث يأمل ا
الـــــنـــــروجـي الصـــــحـــــاب
االرض اولـي غــــــــــونـــــــــار
سـولـســكـايـر ان تــقـدم كـرة
الـــقـــدم مـــتـــعـــة لـــلـــنـــاس في

منازلهم.
وقـــــال في هـــــذا الـــــصــــدد "نـــــحن
مـحــظـوظــون بـلــعب كـرة الــقـدم وفق

ـوجـبـهـا. الـبـروتـوكـوالت الـتي نـعـمل 
أعتـقـد أنه ذهـنيًـا بـالـنسـبـة لـلكـثـيرين
ـباريات اآلن شـاهدة ا سـتكـون فرصـة 
خـاصــة عـنــدمـا نــكـون في حــالـة إغالق

شامل مرة أخرى".
وأردف العـب الـــشـــيـــاطـــ احلـــمــر
الــــســـابـق "نـــأمـل أن نـــتــــمــــكن من
االسـتمـرار لكـننـا نعـلم أنه يتـع
عــلـــيــنـــا الــعــمـل بــجــد لـاللــتــزام

بالقواعد واإلرشادات".

وسم في الـنمسا في كورونا.وانـطلق ا
يــولـيــو/ تــمــوز مع إقـامــة الــعــديـد من
الـــســبـــاقــات في فـــتــرة قـــصــيـــرة لــكن
اقــتـــصــرت الـــســبـــاقــات عـــلى أوروبــا
والشرق األوسط بإقامة 17 سباقا بدال

من 22.

114 اإلثـــــنــــــ في دوري كـــــرة
. الـسـلـة األمـيـركـي لـلـمـحـتـرفـ
ــبـــو ســـلــة ودك أنـــتــيـــتـــوكـــو
ديــــتــــرويت بــــثالثــــ من أصل
نــقــاط فــريق الـ 67في الــشــوط
األول وأنـــهـى الــلـــقـــاء بـــســـبع
رمــيــات حـرة نــاجــحـة من أصل
تــــسـع مــــحــــاوالت وأضــــاف 9
مـــــتــــابـــــعــــات و4 تــــمـــــريــــرات
حــــــاســــــمــــــة.وبــــــعــــــد أن جنح
بـيـسـتـونـز في تـقـلـيص الـفـارق
الى ثمـاني نـقاط 118-110 في
آخـر 2,38 دقــيــقــة من الــلــقــاء
دخـل الــنـــجـم الــيـــونـــاني عـــلى
اخلط بــــاعـــتــــراضه مـــحــــاولـــة
الـفـرنــسي سـيـكــو دومـبـويـا ثم
ــــقـــــابــــلــــة جنـح في اجلــــهـــــة ا
تابـعة تسـديدة فاشلـة لزميله
دونـــتي ديـــفــيـــنـــتــشـــيـــنــزو
مـوجــهـا ضـربـة آلمـال
الضيوف بالعودة
الــــــــــــــــــــــــــــــــــى
اللقاء.ورأى
مـــــــــــــــــدرب
بـــــــــــاكـس
مــــــــــــــايـك
بودنـهول
زر الــــــذي
حــــــــــــــــقـق
فــــــــريــــــــقه
فــــــــــــــــــــوزه
الـــــرابع في
7 مبـاريات

أن
"االعـــــتــــراض
ـتــابـعـة في وا
الـــســلـــة كـــانــا
كـــــــبــــــيــــــرين"
مــضــيـفــا بـأنه
لـم يـــــــشـــــــأ أن
يــــــــــــــــــــــــــــــرى
ديــتـرويت
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ان مــوضــوع قــرار فــرض الــضــرائب
على الرواتب وتخفيض اخملصصات
وبـــشــــكل مـــفـــاجيء وبـــدون دراســـة
مــضــمـونــة وفي هــذا الــشــكل سـوف
ينـعكس سـلبـاً على الـقدرة الـشرائـية
ا يسـاعد عـلى البـطالة في السـوق 
ـوجودة اضـافـةً الى كـثرة الـبـطـالـة ا
حـالـياً وخـاصـةً نـحن بـلـد نعـيش في

حالة اقتصاد احادي اجلانب .
وما زاد الط بلة هو ان احلكومة لم
تـقم بـأي تـدبيـر عـلـمي لـتـأمـ زيادة
الـــــــرواتب مـن خالل وقـف الــــــهــــــدر
واقفـال مـزاريب االنـفاق غـيـر اجملدي
ورفـع مــــنــــســــوب اإليــــرادات إلى ان
ــسـدود وكـأن وصـلت إلـى احلـائط ا
سؤول القطاع العـام في الدولة هو ا
ـــــبـــــاشــــر عـن وصــــول األســــاس وا
الـية واالقتـصادية إلى ما األوضاع ا
وصلت إلـيه من تردٍ وانـحدار وليس
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة مع االقـرار بـأن
فارق األجور والرواتب للـقطاع العام
في الــعـديــد من الــبـلــدان يــتـسع في
فــتـرات الــهـبــوط االقــتـصــادي عـكس
العامـل في القـطاع اخلاص يـتمتع
الـعـامـلـون في الـقـطاع احلـكـومي في
بـلــدان كـثـيـرة بـاحلـمــايـة الـوظـيـفـيـة
ويــحــقــقـون دخل أعــلى بــنــســبـة 10
ــئــة  تــقــريــبـــا من نــظــرائــهم في بــا
الــقــطـاع اخلــاص الــذين يــتـمــتــعـون
ــهـــارات حــسب ــاثـل من ا ـــزيج 
IMFدراسـة صـنــدوق الـنـقـد الـدولي
قدَّر مـتـوسط فـارق األجـور والرواتب

احلـالي ويــشـمل ذلك الــراتب اإلسـمي
مع اخملصصات.

و ستـتراوح الـضرائب عـلى الرواتب
ـــئــــة وتــــشــــمل ب  10إلى  15فـي ا
ـــوظــفـــ الــذيـن تــتـــجــاوز جــمـــيع ا
رواتبهم  500ألف دينـار عراقي نـحو
 400دوالرا امــــيــــركــــيــــا مـع وجـــود
اسـتـثــنـاءات في ذلك حــيث لن يـشـمل
هـذا القـانـون من تـقل رواتـبــــــهم عن
الـ  500 ألف دينار". وجتميد عمليات

التوظيف والعالوات.
W¹—u²Ýœ ’uB½

وهـذا يخـالف الـنـصوص الـدسـتـورية
بــنــاءً عــلى مـا اقــره مــجــلس الــنـواب
ـــادة 61/أوال من طــــبـــقـــا ألحــــكـــام ا
الدستور واسـتناداً إلى أحكـام الفقرة
ــــــادة  138من خــــــامــــــســـــــاً /أ من ا
الــدســـتـــور قـــرر مــجـــلس الـــرئـــاســة
ـنـعــقـدة بـتـاريخ   4/ 5/ بـجـلــسـته ا
 2008إصـدار قـانـون رقم  22 لـسـنـة
  2008قانـون رواتب مـوظـفي الـدولة
ـادة  1مـنه يـهـدف والـقـطـاع الـعـام  ا
هــــذا الـــقــــانـــون إلـى تـــعــــديل رواتب
ـا يـؤمن لـهم ـشـمــولـ بـأحـكــامه  ا
مــســتـوى مــعــيــشي أفـضـل مع األخـذ
ــؤهالت الـعــلـمــيـة بــنـظــر االعـتــبـار ا
وقع اجلغرافي نصب الوظيفي وا وا
واخلطورة وسـنوات اخلدمـة واحلالة
ادة  5 منـه تنص االجـتمـاعـيـة أمـا ا
على مـنح الـعالوة السـنويـة للـموظف
عـــنــــد إكـــمـــاله  1 ســـنـــة واحـــدة في

اخلدمة الوظيفية .

ئة في القطـاع العام بـنسبة 10.1 با
ـئـة  في بـحـيث يـتـراوح بـ  5.4 بـا
ـئة ـتـقـدمـة و11.7 بـا االقـتـصـادات ا
فـي االســــواق الـــــصـــــاعــــدة و 12.8
ئة  في البـلدان الـنامـية مـنخـفضة با

الدخل.
ورغم أن تــــخـــــفــــيــــضـــــات الــــرواتب
ـــســاعــدة فـي تــلـــبــيــة بــإمـــكــانـــهــا ا
احـتيـاجـات اإلنـفاق الـعـاجـلة حـيـثـما
ــالي مــحــدودا فــمن يــكــون احلــيــز ا
الــــــضـــــروري تــــــوخـي احلــــــرص في
تصمـيمهـا وتنفـيذها لـكي تنتج عـنها
ـنتظرة ولـتجنب الـتبعات الوفورات ا
قصودة وعلى احلكومات التي غير ا
تنـظر في اعتـماد مـثل هذه اإلجراءات
واصفات التالية: بحيث تتوفر فيها ا
- الــــتــــصـــاعــــديــــةحــــيث تــــخـــتــــلف
الـتــخـفـيـضـات بـاخــتالف مـسـتـويـات
الــتـــعــويـــضــات تـــشــيـــر اعــتـــبــارات
ـــســـاواة إلـى حـــاجــة الـــتـــضـــامن وا
ــوظـفــ الـعــمــومـيــ األعـلى دخالً ا
بــنـــصــيب أكــبــر فـي حتــمل األعــبــاء.
وظف الـعمومي كن استبـعاد ا و
األقل دخالً تـمـاما من أي تـخـفـيـضات
في التعويضـات لتجنب خلق أوضاع

الفقر دون قصد.
ـوظـفـ في الـقـطـاعـات - اسـتـثـنـاء ا

ذات االولوية :
من الــضـروري أن تـســتـثــنى من هـذه
ــوظـــفــ الــتـــصــحـــيــحـــات رواتب ا
الــعــمــومــيــ في بــعض الــقــطــاعـات
بغض الـنظـر عن مسـتويـات دخولهم
إذا كــانــوا مــثـال يــشــاركــون بــشـكل
مباشـر أو غير مـباشر في االسـتجابة
ــوظــفــ في لألزمــة. وهـــذا يــشــمل ا
مـرض قطـاع الصـحة كـاالطبـاء وا
والــعـــامــلــ في خــدمــات الــطــوار
ورجال االسعاف وغيـرهم .والقائم
عـلى تـوصـيل الـبـضـائع الـتي تـعـتـبـر
ــوظــفـ الــعــمــومــيـ ضــروريــة وا
ـشـاركـ بـشـكل مـبـاشـر في ضـمـان ا
دقــــة عـــمل واســــتــــقـــرار ســــلـــســــلـــة

التوريدات الغذائية والطبية.
نــعــود الى جــوهــر مــقــالـنــا هل تــمّت
دراسة االنـعكاسـات الكـارثيـة التي قد
تترتّب عنه على الوضع االقتصادي
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بغداد

سّ واالجتـمـاعي الـعام لـكـون عدم ا
برواتب الطـبقة الـوسطى باعـتبارها
تشكل رافعة االقتـصاد وعماد الناجت

القومي.
وينـبـغي بذات االجتـاه مـعرفـة اآلثار
وظف النفسـية واالجتـماعية لـدى ا
جــراء فــقــدان الــراتب أو يــؤدي إلى
ـادي لــلـفــرد والـذي تــدــور الــوضع ا
يؤثـر بـدوره على الـصحـة اجلـسمـية
والـنفـسـية لـلـفرد يـجـعل الفـرد أكـثر
عرضـة لـلتـأثـر بأحـداث احلـياة كـما
أن تـخــفـيض الــرواتب يـجــعل الـفـرد
يعـيش تـقريـبـا في حالـة من الـوحدة
ـشـاركة الـنفـسـية لـعـدم قـدرته على ا
في أيــة أنــشــطــة اجـتــمــاعــيــة الـتي
أوضـحت أن عـجــز الـفـرد عن تـوفـيـر
األمـوال الــتي تـسـاعـده عــلى تـوفـيـر
قــــوته الـــيــــومي تـــؤدي إلـى فـــقـــدان
كانـة االجتمـاعية في اجملـتمع لهذا ا
الفـرد ويـتجـنب االتـصال بـاالخرين
ويـفـضل أن يـعـيش في عـزلـة دائـمـة
واعتناق أفكار هدامة حيث إن راتب
وظف في ظل الظروف الطبيعية ال ا
يــكـــفـــيه أكـــثـــر من نـــصف الـــشـــهــر
وأحـــيـــانـــا أقل من ذلـك لــدرجـــة أنه
ـــكن الــقـــول بــأن أكـــثــر من ثـــلــثي
ـوظفـ يـصـنـفون ضـمن  الـفـقراء ا
ـذا من ناحية ومن نـاحية أخرى فإن
ـوظـف الـذي ال يــتـقــاضى راتـبه ال ا
يــرى أي جـــدوى من وجـــوده في ـــذا
الـــعـــمل فـــإنه يــــدرك مـــا عـــلـــيه من
واجبـات وبالـتـالي فإن الـراتب يظل

ـو كل حياته.
ÍœUB² « oMš

أن ســيـــاســة فـــرض عــمـــلــيـــة خــنق
اقتصادي واجتـماعي للموظف شمل
مـــحــاربـــتــهم في وســـائل عــيـــشــهم
ـا خلف وتضـييق اخلـنـاق علـيهم 
آثــارا خـطـيــرة عـلى مــسـتــوى تـمـتع
ــوظـفــ بـحــقـوقـهـم االقـتــصـاديـة ا
واالجتـمـاعـية وأدى إلى تـفـاقم حدة
ـا تـرتب الـفــقـر والـبــطـالــة أصالً 
عيشة. عليه انخفاض في مستوى ا
وال يــخــفـى عن اجلــمــيع أن الــعــراق
مـلـيئ بـالـتـنـاقـضـات ومـشـبع بـروح
التـشـاؤم والتـمرد الـداخـلي على كل

االوضاع الـقائـمة فـإنه من الطـبيعي
أن يكثر التفكير في البحث عن كيفية
إشبـاع الفـرد حلاجـاته أي احلصول
على ما يؤمـن له حاضره ومسـتقبله
ــــــــوظف بــــــــأن ــــــــواطـن وا الدراك ا
احلــــكـــومــــة وصــــلـت إلى مــــرحــــلـــة
أصبـحت فيـها غيـر قادرة عـلى تلـبية
ـا ــوظــفــ  احــتــيــاجــات هــؤالء ا
يــــعـــني فـــقـــدانـــهـم احلـــد األدنى من
الـشـعور بـاألمـان والـطـمأنـيـنـة األمر
عيـشية بـيئة الذي جعل من الـبيئـة ا
?ا من البيئات الضاغطة الصعبة 
ــوظف يــعــيش في حــالــة من جــعل ا
ــعـنى ــبـاالة وفــقـدان الـشــعـور  اال
ــعــنى احلــيــاة وفـــقــدان الــشــخص 

وجوده في ـذه احلياة.
ـفـسـد الذي ـفـارقـة في أن ا وتـكـمن ا
أزق اعتلى قوس أوصلنا إلى هـذا ا
ـوظف في الـعــدالـة وقـرر مـحــاكـمـة ا
لــقــمــة عــيــشـه وتــهــديــد اســتــقــراره
االجـــتــــمـــاعـي بـــســــبب مــــا أحـــدثه
اسـتـحـواذ أحــزاب الـسُـلـطـة والـقـرار
وعِــبــر مـكــاتـبــهـا االقــتــصـاديــة عـلى
مُـــــقـــــدرات الـــــدولـــــة وسط غـــــيـــــاب
اإلجراءات الرقابية احلـقيقية للدوله
كـــمــــا ال يـــخــــفى عــــلى أحــــد أن أهم
األســـــبــــاب الــــتي ســـــاعــــدت كُل ذلك
الـــتـــدمـــيــــــــــــر هـــو غـــيـــاب الـــروح
الوطـنيـة والوالء واسـتشـراء الفـساد
وغـيـاب اإلرادة احلـقـــــــــيـقـيـة لـبـناء
ــواطـــنــة وفق ــؤســـســات وا دولـــة ا
مــبـــاد الــعـــــــــــراق وطـن اجلــمــيع
وعـــلى اجلـــمـــيع الــــعـــمل لـــبـــــنـــائه

وتطويره .
ومن ثـم فــأن أي إصالح اقـــتـــصــادي
وإداري ال يـتــضــمن حتـســ االجـور
بشكل رئيسي يعد برنامجاً قاصراً ال
ـطـلـوبـة ـكن أن يــحـقق الـنـتــائج ا
وعــــلى رأســــهــــا الـــرواتـب أحـــد أهم
برامج اإلصالح االداري في العنصر
الــبــشــري يــشــكل أحــد أهم عــنــاصـر
اإلنتاج التي تؤثر بـشكل مباشر على
ـــنــــظـــمـــات عــــلى اخـــتالف جنـــاح ا
انـواعــهـا فــضالً عن انه يــلـعب دوراً
هـامــاً وحـيـويـاً فـي حتـقـيق األهـداف

وضوعة. واخلطط ا

ـوظف هو إن أقسى مـا قـد يصـيب ا
لــقـمــة عـيــشه وعــيش عـائــلـته لــقـد
سّ ـــالـــيـــة بـــأن ا تـــنـــاست وزارة ا
سّ بــالـــراتب أخــطــر بــكـــثــيــر من ا
بــأمـور اخــرى كـونــهـا تــمسّ لـقــمـة
ـوظـف ويـشـكل الـعــيش في حــيـاة ا
دعـــوة غــيــر مـــبــاشـــرة إلى الــثــورة
والـفـوضى الـعــارمـة وتـقـضي عـلى

كل ما تبقى من أمن واستقرار.
ـنـظـمات ان االنـصـيـاع إلى بـرامج ا
الـدولـيـة كــالـبـنك الـدولي وصـنـدوق
الـــــنــــقــــد الــــدولـي من خالل فــــرض
سيـاسات تـقشف غـير مالءمـة لواقع
االقـتـصـاد العـراقي حـتى وإن كـانت
قـد أثـبـتت جنـاحـهـا في دول أخـرى
إال أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية
ألن الــتــقــشف في بــلــد يــفــتــقـر فــيه
ـواطن إلى األسـاسيـات الـكـهـرباء ا
ــاء الــنــقل الــتـعــلــيم والــصــحـة ا
ركزي الشك فضالً عن  قطع البـنك ا
بــالــيـــقــ عــنـــدمــا أعـــلن أن ســعــر
الصرف اجلديـد للعمـلة سيرتفع من
 1190 إلى  1450ديـــنــــارا مـــقـــابل
الـــدوالر األمـــيـــركـي كل ذلك ســـوف

يؤدي إلى إعدام هذا األخير.
بهـذا الصـدد يقـول البـنك الدولي إن
ــكن أن تـثــيـر إجــراءات الـتــقـشف 
مزيدا من االضـطرابات االجتـماعية
مع ضــعف اخلـدمــات الـعــامـة أصال
وارتـفـاع مـعـدالت الـبـطـالـة وإن هـذا
الضـريـبة تـطـبق على الـراتب الـكلي
بـدال من اإلسـمي ابــتـداء من الـشـهـر
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مـعـاذيـرَ لـتـبـريـره فال تَـيَـبـسـاً بـبـابِ
مــكـــتبٍ وال مـــطـــاوالتٍ لــوقـــوفٍ في
طـوابـيـرهِ وال تـرى وجـهــاً بـشـواربٍ
وظفٍ خـلفَ شباكٍ وقسـمات وجههِ
تـــؤسسُ لـــلــمـــزاجِ أسسَ تـــعــكـــيــرهِ.
واحلقّ أقـولُ: كـان لـزامـاً علـي شراءَهُ
(الطـابع أعـني) لنـقـرِ رقمهِ عـلى النت
وتــســطــيـرهِ لــيــتــسـنـى لـهـم إرسـالَ
اجلنسـيةِ ببـريدِ يومٍ مـعلومٍ ال يـتقدمُ

ميقاتُهُ و يستنكفُ  من تأخيرهِ). 

وتبـاشيره فهـوالعلـيمُ بصـدقِمـحبتي
وبتتبعٍ مني لتقاريره:

(أخـــيــراً قـــد حُـــزتَ عــلـى جــنـــســـيــةٍ
ـيـاهِ الـس إفـرجنـيةٍ وهـا قد فُـزتُ 
وأحلـانِ خــريـرهِ. أسـفي عــلى الـفـراتِ
في نـاحـيــة "عـانـة" ووداعـاً لـنـوعـيـرهِ.
ثـمنُ جـنسـيـتي طـابع بـثالثـ "يورو"
الغــيـر وهي عــمـلــةُ اإلفـرجني هــاهـنـا
ودنانيره. جنسيةُ من نسبٍ جديدٍ بال
صــخبٍ وبــيــســرٍ فــريــدٍ بال عــسـرٍ وال

أوحقـاً مـا تقـولُ يـا "يعـربَ"! وذاك هو
أسمُ صاحبي "العانيّ" بحذافيرهِ.

أفَمهـاجرغريب ويـتسلّمُ جـنسية ً دون
عــنــاءٍ مــاخال إرســال رقمِ طــابـعٍ بــعـد

تسطيرهِ!
وإســتـدركـتُ: الضـيــر أبــا الـعــروبـةِ -
فواللـهِ - وقبل شهـرينِ وقفتُ شـامخاً
في قــلـبِ بـيـتِ اجلــنــسـيــة فـي بــغـدادَ
مـســتـجــيـراً أسـتــجـيـره عن ضـوابطِ
حـــصــــولي وأوالدي عــــلى (بــــطــــاقـــةٍ
مـــوحـــدةٍ)  وعن شـــروطِ الــــبـــيتِ في
مــنــحِـهــا وتــدابـيــرهِ فــأرشـدوني الى
حــجـزٍ لـشــهـرينِ لــقـاءَ مـبــلغٍ (أصـولي
وفق الــقـانـونِ)  لــتـخـفــيفِ الـزخمِ عن

البيتِ من جماهيره! 
e−Š XO³¦ð

مــبـلغ من مــالٍ! لمَ جـبــايـةُ مـالٍ قــبـالـة
تثبيتٍ حلجزٍ في سجلهم وتظهيره?
 ال عِــلمَ لي! إمــتــنــعتُ فــغــادرتُ الـدارَ
ــنـــطقٍ عــنــدهم حــالكٍ مــســتــهــجِــنــاً 
وعلى مُـتَـخَـلفٍ عـجـزتُ عن تـفـسـيـره 
أملِ عـودةٍ لهـذهِ الـدارِ مـلـبـياً حلجٍّ في
ـلــبسِ إحـرامٍ لــلـوطنِ قـابلٍ فــأنـفــرُ 
وسأتـأبَّطُ بـأزكى مـايـكـونُ من نـفـيرهِ 
ـــا تـــشـــتـــهـــيـهِ أنـــفـــسُـــهمُ من لـــهمُ 
يني مستمسـكاتٍ لنسبي ومـاملكَت 
شاعرُ من أضابيرهِ  وآنـئذٍ ستكـونُ ا
فـي بـــيتِ اجلــــنـــســـيــــةِ قـــد خَفَّ زخمُ
حجيـجِها وتـوسلُهُ وتكـبيره وسأحُجُّ
أنـا وأُكـبـرُ علـى هَونٍ وكـما اشـاءُ بال
تــــــدافـعٍ وال إبــــــتــــــزازٍ بــــــألــــــوان من
أعــــاصـــــيــــرهِ وألنـي كــــنـتُ قــــد زرتُ
الـبـارحـةَ مـتـبـارِكـاً "مـصـرف الـرشـيـد"
وقــــد بَــــصُـــرَت صــــغـــيــــرتي من وراءِ
زجـاجهِ أكــداسـاً من دنــانـيـرهِ. إنَّ ذلكَ
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ــصــرف ب(أوفى!) تِــقــنــيــاتِ الــنــقـدِ
مُزخرفة تعامالتهُ وتعابيره زرتهُ كي
أتسـلّمَ مرتـباً تـقاعـدياً! ولـكأني بذاتِ
ـــرتـبِ تَـــبـــغضُ - أيّـــةَ زيـــادةٍ - في ا
ــصـرفَ طــلبَ مـني تـغــيـيـره ثمَّ أن ا
دفعَ خـمسَ وعـشـرينَ ألـفـاً -أصـولـية
وفـــقَـــالـــدســـتـــورِكــــذلك -فـــوطـــني ال
ــقـدّسِ يــتـصــرّفُ إال وفقَ دســتـورهِ ا
ومزاميره ثمنـاً إلرسالِ سـاعٍ عندهمُ
جلــلـبِ (صــحــةِ صــدورٍ) ألمــرِ صــرفِ
مرتـبي من (هـيئـة التـقـاعد الـوطنـية)

أو جلبِ نسخةٍ من تصويره .
ــبـلغُ! ومــا شــأني أنـا والــسـاعي لمَ ا
ودهــالــيــز من أســاطــيــره ? العــلمَ لي
لـــــكـــــنـي ومن فـــــوري دفـــــعـتُ إجالالً
ـصـرفِ ومــنـاسكَ عـبـادتهِ لـقـدســيـةِ ا
ـصـرفُ إال وطالسمَ تــشـفـيـره فــمـا ا
نبعُ خـيرٍ شـهريٍّ لـعبادٍ فـي جهادٍ مع

الرغيفِ وأوكسيره.
 أبداً..أبداً..أبداً:

لن أصرحَ بـعد رحلـتي حَجٍّ اجلنـسيةِ
صرفِ بحرفٍ يخدُشُ الوطنَ وفي وا
تـــــعــــزيــــره: (تــــبّــــاً لك مـن وطنٍ)! بل
حـــــاشــــــاكَ يـــــاوطن فـال ذنبَ لـكَ في
ــــزاجـي وفي تــــدمـــيــــرهِ. لن ســــحقٍ 
أنطـقَـها فمـوطني أعـرقُ األوطانِ في
مـسلّـتهِ في نـيـنواهُ في قـادسـيتـيهِ
في ســـــــعـفِ نـــــــخـالتـهِ وفي دخـــــــانِ
تـنــانـيـره. وطنُ كـانَ إنــفالقُ الـتـأريخِ
منهُ وهو نـيزكُ عنـفوانهِ وهـو النجمُ
في تــنــويــرهِ. وطنُ دجــلــةَ وجــالـغــيهِ
الـبـغدادي والـقـشـلـةِ وكُـبّـةِ الـسراي

ومقهى الشهبندرَ وتصاويره . 
وطنُ شط العربِ وجميلِ ليّاتِ لسانِ
ونـبــيلِ ونـكــاتهِ  إبــنهِ الــبــصــراويّ 

وكـلـمـةِ تـدبــيـره. وطنُ أربـيـلَ ولَـبَـنِهِ 
إبــنهِ "نَيّ نَـيّ" الــتي ال تــقــبلُ قــســمـةً
إالعـلى نــفـسِـهــا في حـالِ دعـمهِ وفي

حالِ حتذيره . 
وطن مُــرَكَّب من قــهــقــهــةِ خـالــتي بال
سببٍ ونَـحنـحـةِ عَمّي بـتـهـكُمٍ وتَبَب
ومن إســتـدانـةٍ مــسـتــدامـةٍ من جـاريَ
لـــدراهـــمي فـي عـــســرهِ وحـــتـى حــ

تيسيره.
مازالتِ الـتحـيةُ في وطـني تُلـقى على
عــــلى بــــائسِ احلي وعــــلى األحــــبــــةِ
ومن قــربٍ تُـــلـــقى وعن بـــعــدٍ أمـــيـــره
وأبـــعــدُ مــدىً إللــقـــائــهــا هــو إرتــدادُ

الطرفِ لرجلٍ متمايلٍ على بعيرهِ.
موطـني ال ثـمنَ يوازي جـنـسيّـتَهُ ولو

كان الكوكبُ في خيراتهِ وأزاهيره.
لن أوبــخَكَ يــاوطن رغمَ أنّـكَ أمـسَــيتَ
جمرةً تتلظى أوقدُوها فيكَ خنازيرُهُ

ودبابيرُهُ وأجالفهُ وحميره.
أنّى ليَ جـرأة ألقـذفكَ بـغـلـيظٍ من كـلمٍ

وتكويره! 
WMł b¹b&

وأمـــا جتــــديـــدُ جـــنــــســـيــــتي -وأنـــا
الـبـغـداديُّ أنـا- فال تـثـريبَ عـلـيك في
إصــــفـــــرارِ خَـــــدَك أمــــامَ خـــــدّي وفي
تصعيرهِ. سألبسُ لكَ إحرامي ألنقلبَ
في قابلٍ عـلى ضامـري مُلـبيـاً وحاجَّاً
لبيتِ جنسـيتِكَ لتجديـدِ إنتمائي فيكَ
وتــأشــيــره وســأرمـي عــنــد عـــقــبــتِه
الـــكـــبــــرى ســـبـعَ جـــمـــراتٍ عــــلى كل
وسـواسٍ لي بـهـجـرةِ الـوطنِ وشـتـمِهِ

. وتكفيرهِ
و... 

لَـبـيه يا جـنـسـيـة تُخـتَمُ بـخـتمِ بـغدادَ
الرشيدِ وزهوهِ وتعفيره. 

قـد جـئتـكمُ بـتـفـصـيلٍ وتـبـيانٍ واقعٍ
ومـاهـو بـسـردٍ من حـرفٍ وتـنـضـيدِهِ

وتنظيرِهِ..
فـلــقـد رنَّ "مـاسـنـجــري" بـبـشـرىً من
صــديقٍ حــمــيمٍ ضنَّ الــدهــرُ لــلــقــاءٍ
بـيـنـنا وشـنَّ علـيـنـا بـعـصفِ الـفراقِ
وأعاصـيـرهِ فـإستـوطن هـو"باريسَ"
ـنـزلهِ ح فـجـعلَ برجَ "إيـفلَ" قـبـلـةً 
عــشـيّـهِ وفي بــواكـيــره. بــادرني هـوَ
ــا عـــنـــدهُ مـن خـــبــرٍ مـــبـــتـــهـــجـــاً 
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نـصات شـهدت الـسنـوات األخـيرة هـجـوماً مـنسـقـاً من كثـيـر من ا
اإلعالمـيـة ومن شـخـوص مـعـيـنـ عـلى اجلـيش الـعراقـي البـاسل.
وقد وصلت الوقـاحة ببعـضهم للمـطالبة بـحل اجليش (مرة أخرى)
ـة حل اجليش ا حـصل للـعراق ودولـته بعـد جر دون االتعـاض 
الـعـراقي التي ارتـكـبـهـا احملتل ومـن جاؤوا عـلى دبـابـاته وطـائراته
ـثله عام  2003 . وكنـا كمـحبـ لهـذا اجليش ومـدرك لـكل ما 
لـلـعـراق من قـيم الـشـجـاعـة الـوطنـيـة والـفـروسـيـة نـواجه بـهـجـمات
(اجلـحـوش) االلـكـتــرونـيـة حـ نـتـبـادل الـتـهـاني ونـحـتـفي بـذكـرى
تأسيـس اجليش. إالّ أن االحتـفال بهـذه الذكـرى يبدو مـختلـفاً هذه
وله دالالته الـتي يـجب الـوقـوف عـنـدهـا طـويالً كـونـهـا تمـثل الـسـنـة
ــدى عـلى الــنـظـام حتــوالً جـديــاً سـتــكـون له انــعـكـاســات بـعــيـدة ا

السياسي في العراق.
فألول مـرة مــنـذ  2003 لم تــتم مـهــاجـمـة مـن يـحـتــفـلــون بـذكـرى
ن تــأســيـس اجلــيش الــعــراقي ! ال بـل إني الحــظت أن بــعــضــاً 
اعـتـادوا على الـتـشـكـيك بجـيش الـعـراق ووطـنيـته قـد أرسـلـوا هذه
ئوية تـأسيس جيش العراق نـشيد باجليش السنة بـطاقات تهنـئة 
وتـمـجده !! تـزامن ذلك مع اسـتـعـراض عـسـكري كـبـيـر في سـاحة
واقف النصر وحتت قوس النصر في بغداد! فماذا جرى لتتبدل ا
ـا وصفه(الـبعض) بأنه هكـذا ? وكيف حتول هـذا اجليش الـذي طا
ـؤسـسة الـوطنـية (وهـو كذلك عدو الـشـعب إلى جيش الـتحـرير وا
ـكن الـتـشـكـيك بـهـا ? فـهل اكـتـشف من يـهـاجـموه فـعالً) الـتي ال 
ــا دافع عن الــعــراق وحـرر فــجــأة وطــنــيـة هــذا اجلــيش الــذي طــا
عتدين وكان آخـرهم عصابات داعش اجملرمة والتي أراضيه من ا

ما زال يطارد فلولها إلى اآلن ?
فـأن هنـاك أكـثر من حـقـيقـة تـأكد مـنـها من شـكـكوا بـهذا في رأيي
ا اقنعتهم) بأتخاذ موقف مخالف اجليش هي التي أجبرتهم(او ر
واقف هـذا تقـيةً أو ا اعـتادوا عـليه سـابقـاً.وسواءً أحـدثَ تغـييـر ا
ــكن الـقـفـز فــوقه هـو ان هـنــاك خـطـاب اعالمي ـانــاً فـان مـا ال ا
ـنصات االعالمية . ويبدو مختلف هذه السـنة من قبل العديد من ا
ـستمرة) كـان لها دور كبـير في كشف تلك ان انتفاضـة تشرين (ا
ـكن تـلـخـيصـهـا في ثالث اسـباب تـبـتـدأ جمـيـعـها احلـقـائق التي 

بالفاء(الفاءات الثالثة):
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ا  ترديد كـذبة أن جيش العراق ال  1.فشل دولة الطـائفة . فلطـا
ثل كل الـعراقيـ . وقد كانت هـذه الكـذبة تلـقى رواجاً في زمان
شروع الطائفي السباق والتميز الطائـفي في العراق وتتناغم مع ا
لــبـنــاء الــدولــة والـذي تــبــنـتـه بـعـض الـقــوى الــتي قــادت الــعـمــلــيـة
السياسيـة.أما اآلن وعلى الرغم من محـاوالت البعض إعادة إحياء
جـثة الـطائـفـية إالّ أن تـلك احملـاوالت ال تلـقى آذانـاً صاغـيـة. لذا لم

يعد مناسباً وسم اجليش العراقي بأنه جيش طائفي!
ه  2.فقدان الثقة بالنظام ٠٠٠٠٠٠""" الذي أسسه اإلحتالل وتغا
ـتـحاصـصـون. فـبـعـد أن كان من يـطـلق مـصـطـلح اإلحـتالل على ا
صـطلح غزو الـعراق٠٠ في  2003 يعـد عدواً لـلشـعب بات هـذا ا
هــو الـتــعــبـيــر الـرســمي عـمــا حــصل لـلــعـراق في2003 . وصـار
ـنـاصـرون له(فـجـأةً) من اعـداء احملـرضـون عـلى هـذا االحــتالل وا
االحـتالل الـذي بـات هـو(وليـس هم) مـسؤوالً عـن كل الـفشـل الذي
اضـية! وبـعد أن كان عرفه الـعراق طـيلـة السـنوات الـثمـان عشـر ا
قادة الـنـظام الـسيـاسي يتـفاخـرون بـاجنازاتـهم في السـن االولى
الــتي أعـقــبت األحـتـالل بل ويـحــتـفـلــون بـذكــراه بـاتــوا يـقـرّون أن
األحـتالل واالجراءات الـتي اعـقـبته(وفي مـقـدمـتهـا حل اجلـيش)قد
أحــدث فــوضى كــبــيــرة وفــراغ هــائل  اســتــغالله من قــبـل قـوى

سؤولة عن الفشل العظيم. الالدولة التي تُعد هي(ال هُم) ا
ـو السـلـطة بـعد   2003 في  3.فـقدان الـشـرعيـة . اسـتنـد مـتغـا
تـبـريـر شـرعـيـتـهـم عـلى أكـثـر من سـبب. وقـد أتـاح لـهم ذلك إدعـاء
شـرعـيـة احلـكم. فـكـانت (مـثالً) أخـطـاء وجـرائم الـنـظـام الـسـابق 
ـبــرر الـديــني الــطـائــفي والــعـرقي  ـظــلـومــيــة الـتــاريـخــيــة  وا وا
بررات للطبـقة احلاكمة التي استندوا لها واإلرهاب الطائفي أهم ا
في شرعـنة حـكمـهم. إالَ أن انتـفاضـة تشرين  2019 وما سـبقـها
من فشل النظام السياسي على كافة الصُعد جرد الطبقة احلاكمة
ـهلهل الـذي كانت تتسـتر به . ولم يعـد مقبوالً من غطاء الـشرعية ا
االتـكاء عـلى تـلك االسـبـاب لتـبـرير الـفـشل الـذي استـمـر الكـثر من
كـناً رؤيـة أي ضوء في ثمـانـية عـشر عـامـاً بخـاصة وانه لم يـعـد 
نهاية النفق. وصـارت هذه الطبقة منـبوذة من قبل الشعب العراقي
عـمــومـاً ومن قـبل حـاضـنـاتـهم الـطـائــفـيـة والـعـرقـيـة ثـانـيـاً. وكـانت
انتـفاضة تـشرين من جـهة واالحتـجاجـات الشعـبيـة في كل مناطق
الـعـراق(بــضـمـنــهـا الــكـرديـة والــسـنــيـة) دلـيالً ســاطـعــاً عـلى نـزع
الشرعـية عن النـظام.لذا لم يـعد أمام هـذه الطبـقة التـي تريد إعادة
ة ومحاولة إنتاج نفسها سوى التخلي عن أسـباب شرعيتها القد

إستعادة بعض الثقة الشعبية بها.
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إن الـفائـات الثـالث (فشل دولـة الطـائـفيـة  فـقدان الـثقـة بـالنـظام 
وفقدان الشرعـية) اضطرت الطبـقة السياسيـة وأبواقها التي تروج
لهـا إلى مـهادنـة الـشعب من خالل الـتـفتـيش عن رموز وطـنـية غـير
ـاضية. ويـقينـاً فإن اجليش تلك التي روجـوا لها خالل الـسنوات ا
العـراقي كان عـلى رأس تلك الـرموز الـوطنـية بـخاصـة بعـد جناحه
الباهر في حترير األرض من داعش. وبعد فشل البديل الذي أريد
ه لـيــكـون بـديـالً لـهـذا اجلــيش وبـشـكـل مـشـابه تــصـنــيـعه  وتـقــد
لـلـنـمـوذج اللـبـنـاني حـيث جـيش ضـعـيف ومـيـليـشـيـات قـويـة  بات
وذج واضحـاً أن الشـعب الـعراقي قـد حسم خـياره في إخـتيـار أ
الــدولـة الـقـويـة الــتي حتـتـكـر اســتـخـدام الـقــوة من خالل الـقـنـوات
ــســلــحــة) ولــيس مـن خالل الــسالح غــيــر الــرســمــيــة (الــقـــوات ا
ـنـضـبط.خـتـامـاً البــد من الـقـول أنه وبـرغم إخـتالفي الـكـبـيـر مع ا
لف اإلقتـصادي وبـعض القرارات احلكـومة احلالـية بـخاصة فـي ا
س جنـاحـاً حـكـومـيـاً في مـلف إسـتـعـادة الـثـقـة االخـرى إال أني أ

باجليش وتعزيز هيبته وسمعته الوطنية.
ولــعل اســـتــعــراض اجلـــيش هــذا الـــيــوم هــو خـــطــوة في اإلجتــاه
الـصحـيح أتـمنى أن تـسـتكـمل بالـهـيمـنـة الكـاملـة عـلى كل السالح
ا يـتيح لـلعـراقيـ التـوجه لإلنتـخابات واإلحتـكار الـفعـلي للـقوة و
القادمة وهم مطمئنـ الى ان أصواتهم لن تتم مصادرتها من قبل

قدس. والسالح غير ا دنس ال ا حتالف ا
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بــالــقــطــائـع الــتــاريــخــيــة والــصـور
البـاهـتة والـسـرد اخلجـول كـصورة
يز حد لبلد كل شيء فـيه أوحدي و
التفرد فإذا اصر البعض على وجود
حضـارة اخرى لـهـا سبق زمـني فمن
ـدعاة تقف ؤكد ان تـلك احلضارة ا ا
كــتـفــاً الى كـتـف أو تـتــاخـر اكــثـر من
رتــبــة عن حــضــارة وادي الــرافــدين
ــكن الــقــول واذا كــان هــنــاك ارض 
بــــدون ادنى شك انــــهـــا اول مــــهـــبط
االنسانية ومحل حركتها االولى فهي
ارض العـراق واذا كـان لبـقعـة ما ان
ـقـدس فـوقـها بـكل تـتـشـرف بـزحـام ا
صـوره فـهي ارض الـعـراق واذا كـان
لبـلـد ان يدعي هـيمـنـته على اكـثر من
حدث تاريـخي مصيـري ومفصلي في
حـيـاة البـشـريـة فـهذا لـلـعـراق وحده
واذا كــان جلــغــرافــيــة مــا ان تـشــمخ
بأنـفهـا لتـميـزها فـهو الرض الـعراق
واذا حتــدثـــنــا عن الــثــراء والــنــتــاج
والـــبــركـــات واخلــيــرات فـال مــنــازع
للـعـراق في هـذا واذا كـان الكالم عن
نـجـز االنسـاني الـفردي واجلـماعي ا
ـعرفـة واجلمال فال في كل مجاالت ا
احـد يــتـقـدم الــعـراقــيـ في كل هـذا
ومـع كل هــذا االحـــتـــشــاد الـــعـــظــيم
فـنحـن امام مـدونـة خـجولـة وبـاهـتة
وثقـافة تـتنـكر لـرموزها وتـخجل من
ذكر ابـداعاتـها وتـسمح لـآلخرين ان
يـنـسـبـون ألنـفسـهم مـا لـيس لـهم بل
تـرك تاريـخـها ومـجـدها نـهـباً بـ يد
الغرباء واالكثر غرابة ان الكثير من
ـدونات ابنـائـها يـنـظرون بـانـدهاش 
منـتحـلة لـلكـثيـر من الصـور التي في
احلـقـيـقـة ال واقع ورائـهـا ويـغـفـلـون

وبسـطت نفوذهـا حتى كـادت تسـيطر
على نصف العـالم في يوم ما كما ان
اجملـز احلـضـاري والـفـني االيـراني ال

غبار عليه وبأزاء هذا الواقع.
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 اجتهد االيرانـيون في سرد مدونتهم
الـتــاريـخـيـة بــطـريـقـة ذكــيـة وبـارعـة
اســـتـــطــاعـت ان تــثـــبت كـل حــلـــقــات
تــاريـخــهم بـطــريـقــة يـتــنـاسب فــيـهـا
يـل في بعض ـدون مع ا الـواقع مع ا
االحـيـان الى مـنـهج الـتـضـخـيم وفي
كـل االحــوال فــإن ثــقـــافــة االحــتــفــاء
ـــنــجـــز االشــخــاص واجلـــمــاعــات
ــاضي االيـــجــابـــيــة وحـــفظ صـــور ا
والشكر واالمـتنان للـرموز والعالمات
نتـجة تمثل حـالة واضحـة الظهور ا
فـي الـــوجـــدان االيـــراني في مـــقـــابل
هاتـ الصـورتـ تطـالعـنا الـصورة
الــثـالــثـة الـتـي مـثـلــهـا خــيـر تــمـثـيل
ؤلم فجع وا دونة العـراقية فـمن ا ا
ــزعج و.... أن ــثــيـر وا ــدهش وا وا
نـطـالع مـدونـة فـقيـرة بـائـسـة مـلـيـئة

فـي ذات الـــوقت عـن واقـــعــــهم الـــذي
يــكــفي لـتــفــاخـر الــعـالـم كـله فــصـار
الــبـعض يــلـوذ بـســرديـات ديــنـيـة او
مــذهـبـيــة او عـرقـيــة او قـومــيـة عـلى
اساس انها محل احتفائه وافتخاره
وفي ذات الــوقت يــغـفل ويــهــمل هـذا
ــيــز ــتــرع بــكل مــا هــو  الــتــراث ا
ويستـبدل االفتـخار واالنتـماء بأرض
تزاحمت عليهـا اقدام االنبياء وحركة
االولــيــاء وصـلـى فـيــهــا كل مــقـدس
وكــانت مــفــتـتـح الـتــاريخ ومــبــتـدأه
وستكـون خاتمـته ومسكه ومـطويته
بـوجودات بـاهـتة ال حـقـيقـة ورائـها
زورت الــتـاريخ وابــتـدعت لــنـفــسـهـا
مـجـداً ال حـقــيـقـة ورائه. لـقـد انـتـجت
صـورة االغــفـال والـتـنـكــر لـلـمـنـجـز
واهـمـال مـثـابـات االبداع صـورة عن
هــذا الــبـلــد الــعــظـيـم بـكل شـيء مـنه
ــــعــــظم وفــــيـه يــــتــــرفع عــــنـــــهــــا ا
ويتـجاوزهـا االغلب عنـد احلديث عن
احلضارة واحلراك االنـساني وهكذا
ـــــؤامـــــرة اخلـــــارجـــــيــــة شـــــكـــــلت ا
والـتـواطيء الـداخــلي حتـالـفـاً أبـقى
مـعـظم صـفـحـات الـسـرديـة الـعـراقـية
ذابــلـة وبــاهــتـة وفــارغــة بل ومألهـا
بــخالف ذلـك من الــصــور الــســلــبــيـة
ــبـتـدعــة فـكم من حـدث واالحـاديث ا
تـاريخي يـتم سـرده بطـريـقة مـشـوهة
ركز ومزيفة تبعد العراق واهله عن ا
الــــذين هـم األحق به وتــــضع (زوراً)
بدلهم اشخاصاً وجهات ال عالقة لهم
من قـــريب او بــــعـــيـــد بـــاألمـــر وقـــد
ســاهــمت هـذه الــوضــعـيــة في تــركـز
حـــالــة انـــكــســار وخـــذالن في الــروح
الـعراقـيـة فـفي الـوقت الذي يـتـفـاخر

ÍœU³F « WLF½

النجف

ــرويـــات مــنـــتــحـــلــة فــيه آخـــرون 
ومختلقة ويشعـرون بنشوة التميز
يــلـوذ الــعـراقــيـون بــالـظل في حــالـة
انـــكـــســـار وخـــجل وتـــيـه وضـــيــاع
وكأنهم ال ينـتمون الى هذا االوحدي

الذي ال نظير له.
WO łd½ …dE½

ال تــنــتـمي هــذه احلــروف الى نــظـرة
نرجـسية او ثـقافـة استـعالئية وهي
ال تــــبـــــخـس اآلخــــريـن حـــــقـــــهم في
ـــا لــديــهم مـن مــنــجــز االحـــتــفــاء 
ولـكـنـهـا تـريـد تـصحـيـح خلـل عمـيق
وتـاريخـي ومصـيـري في حـيـاة االمة
ـكـنـنـا ان الـعــراقـيـة وبه ومـعـه ال 
نتـصور نـهضة فـاعلـة وحقـيقـية لذا
ـهم ان يعي الـعـراقـيون من هم من ا
حــــقــــيــــقــــة ومــــا هـــو تــــاريــــخــــهم
وحــــــــــضــــــــــارتــــــــــهـم ووجــــــــــودهـم

ـكـان وخـصـوصـيـتـهم في الـزمـان وا
وعــــلى اثــــر هـــذا الــــوعي يــــحـــددون
مـنطـلقـات فـعلـهم احلـاضر ومـا يـليق
ــدد بـــهم مـن اجنــاز كـــمـــا ان هـــذا ا
الـــثـــري يـــســـاعـــد في جتـــاوز احملن
والـنـكــبـات وقـد آن االوان السـتـبـدال
ثقافة التنكـر للمنجز والتـميز بثقافة
االعـــتـــراف واالحـــتـــفـــاء بـــكـل ابــداع
ومـنـجز مـهـمـا كـان حـجمـه وصورته
وان يتم تـصحـيح الـكثـير من الـصور
النمطية السـيئة التي تشكلت في ظل
ـــنــكـــســـر الـــذي خــالج االحـــســـاس ا
الـــعـــراقـــيـــون لـــردح من الـــزمـن.هــذا
االستحقاق هو اكبر من مقال واعظم
من دعوة واحق باالهتمام اجلماعي
لذا اتمنى ان ياخذ طريقه وان يصار
الـى فــعل جــمــاعي يــعــيــد االحــتــفــاء

بالعراق وارثه كما يليق بهم .

تطالعنا مدونة التاريخ بثالثة صور
جتسـد النسـبة بـ الواقع وصورته
دونة  فالـصورة االولى تتمثل في ا
جتسيـد للواقع بـشكل مضـخم يفوق
صورته الواقعية  ويتقدم االمريكان
اجلمـيع في هـذه الصـورة  فقـد برع
الـتـدوين عـنـدهم في تـشـكـيل صـورة
منحوتة بطريقة بارعة  ثبتت كل ما
يـتـعـلق بـهـذا الـبـلـد حديـث الوالدة 
نجز وبراعة وشكلت عبر تضـخيم ا
يز إظهار كل جهـد إنساني بـشكل 
 وثقافة الشكـر واإلمتنان واإلحتفاء
بكل مـا هـو ايجـابي  ذاكـرة ألمريـكا
تــعـادل اضــعــاف مـضــاعــفـة لــذاكـرة
الــعـالم كــله  وهـكــذا كـانت (مــدونـة
ـرات من امـريــكـا) أضـخم عــشـرات ا
الـــواقع الـــذي حتـــدثت عـــنه  وهــذا
ثـل ثقافة عـامة في احلياة التوجه 
ثل الـصورة الـثانـية االمريـكيـة  و
ـلكون تـاريخاً إيران  فااليـرانيون 
ـتـداً ولـديـهم ساللة دول عـمـيقـاً و
تـــنــاوبـت عــلى هـــذه اجلــغـــرافــيــة 
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ؤسسات الثقافية التي بات مستقبلها مهدداً واقع أو ا  أعلنت احلكومة البريطانية عن منحة بقيمة  75 مليون جنيه استرليني ( 62 مليون يورو) إلنقاذ  35من ا
جرّاء جائحة كـورونا بينـها مسرح "غلـوب".وستقتـطع هذه االعتمادات من صـندوق احلفاظ عـلى الثقافة الـذي أطلقته احلـكومة في مطلع تـموزالفائت وتـبلغ قيمته

 . ساعدات اخملصصة لكل موقع ما ب مليون جنيه وثالثة مالي  1,57مليار جنيه استرليني. وستتراوح ا
ؤسسات الـ 35 مسرح "أولد فيك" اللندني الذي أسس عام  1818 ومسرح "غلوب" الذي أسس عام  1997 على الضفة اجلنوبية لنهر تيمز ويعتبر واقع أو ا ومن ب ا
سرح نحو ملـيون شخص سنوياً ويضمّ بنى األصلي عام 1599.ويزور هذا ا وقع الذي أقيم فـيها ا نسخة مطابقـة للمسرح الذي شهـد مسيرة شكسبـير ويقع قرب ا
واقع ئة من االعـتمـادات ستـخصص  أيضاً مـكتـبة وقـسم أرشيف ونـسخة طـبق األصل عن مسـرح يعـقوبي من الـقرن الـسابع عشـر مضـاء بالـشموع.إالّ أن  70 في ا
ثقافية موجودة خارج العـاصمة البريطانيـة كمسرح "كروسيبل" في شيـفيلد ومسرح "رويال إكسشـينج" في مانشستر على مـا أوضحت وزارة الثقافة في بيان.وشدّد
ؤسـسات في تـراثنا وفي مـا يجعل مـن بريطـانيا قـوة ثقافـية عظـمى".وأعرب "غـلوب" في بيـان عن ارتياحه واقع وا بيان لـلوزير أولـيفـر دودن على أن "ال بديل من هـذه ا

للمساعدة احلكومية التي تبلغ ثالثة مالي جنيه علماً أنه يعتزم فتح أبوابه مجدداً في ربيع 2021.

رسالة لندن
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وداعاً حس سرمك حسن

كـتــاب (من أدب الـسـجـون الـعـراقي)
سنة االصدار  2019 والذي يقع في
 255 صـــفــحـــة ن احلــجم الــكـــبــيــر
ويـضم سـبــعـة فـصـول تـنـاول فـيـهـا
الـنـاقـد نـصـوص تـتـحـدث عن ثـيـمـة
الـــســجـــون والـــتــعـــذيب ومــشـــاعــر
الـسجـ  فـكانت الـفـصول تـتـحدث
ـــــســــرح عن جتـــــارب ادبــــيـــــة في ا
والقصة والشعر والرواية كتبها كال
مـن (شــاكـــر خــصـــبــاك  –مـــحــمــود
الــبـــريــكــان- رعـــد مــشـــتت- حــامــد
فـاضل- حميـد اخملتار- ضـياء سالم
 –يوسف الصائغ) وقد جاء االهداء
ناضل ا (إلى صديقي ا حزينا ومـؤ
"فاضل ناصر أكبر" حتية لتضحيات
وعـذابـات عـشـرين عـامـا من الـسجن
الــسـيــاسي 1974- 1994 ضــيــعت
زهـرة شـبـابه وضـيعـهـا الـنـكران في

بالد القطة التي تأكل أبناءها..
وإلى شــقـيــقي حـامــد ســرمك حـسن
الــــذي لم أتــــعـــرف عــــلــــيه بــــســـبب
الــتــعـذيـب والـتــجــويع فـي الـســجن
الـسيـاسي في مـديـرية األمن الـعـامة

في النجف عام 1994. 
W¹uI « W bI*«

قدمة اسباب قلة يوضح الناقد في ا
الــكــتــابــات االدبـيــة فـي مــجـال ادب
الـسجـون في الـعراق عـلى الرغم من
ان العـراق كـان يـوصف بـإنه (سجن
كـبــيــر) ويـرى ان "اجــنــحـة مــعـرض
الـقاهـرة الـدولي لـلكـتـاب عام 2017
شهدت  30 رواية من ادب الـسجون
لم تـكن بيـنـها روايـة عـراقيـة واحدة
في هذا اجملال" ويذكر امـثلة بسيطة
عن جتارب الـكتابـة ألدباء العرق في
ادب الــســـجــون مــــثـل (مــســـرحــيــة
الـشيء  1966 وروايـات (الــسـؤال)
  1966و(حكايات من بلدتنا) 1967
و(االصــــــدقــــــاء الــــــثالثــــــة ) 2006
لـلــمـبـدع الــكـبـيــر شـاكـر خــصـبـاك 
ــسـافـة)  1974 لـلــمـبـدع وروايـة (ا
الــــراحـل يــــوســــــــــــــف الــــصـــــائغ
وكــــذلك روايــــة (الــــســــرداب رقم 2)
 1997وروايـة (الـقــلـعـة اخلــامـسـة)
لــــلـــــشـــــاعــــر والـــــروائـــــي فـــــاضل

العزاوي.
يـرجع الـنــاقـد اسـبـاب قـلـة مـعـاجلـة
ــبـــدع الــعــراقي لــهـــذه الــتــجــربــة ا
ويـــتـــســـاءل "لــو ســـجن أي مـــواطن
بسيـط في قسم األحـكام الـثقيـلة في

ــبـدع ويـقــدمه لــلـقـراء. مـا يــبـدأه ا
يــتــمــتع الــراحـل د. حـســ ســرمك
كانـة إبداعية وأدبيـة رفيعة فهو
صــاحب الـــدراســات االصــلـــيــة في
ـادة الـنقـديـة  التي مـجال الـنـقد  ا
يـقـدمــهـا فـيــهـا صـور خالقـة ورؤى
جـميلـة ورائعة هـو لصيق بـإعماق
ا الشك مشاعر االنسان وخياله.و
نـهج الـتـطبـيـقي لـلراحل فـيه كـان ا
فـي الــنــقـــد ال يــرتــكـــز عــلى الــذوق
وحـــده لــلــحـــكم عــلى الـــنص فــهــو
يسـتخدم معايـير نقدية ويـلتزم بها
 فهو من مدرسة الناقد (علي جواد
ـدرسـة الـطـاهـر) في الـنـقـد  هـذه ا
التي تـدرس لغـة النص وصوال الى
اهمـية مـصطـلحـات النـقد من خالل
النقد يتـعرف القار على الصحيح
من الــــزائف وبه يـــهــــتم وال يـــهـــتم
قروء وبه تصل الواقع باخليال. با
يـذكـر الــكـاتب(عـمــاد اخلـطـيب) في
كـتابه "مبـاد النقـد التطـبيقي" بإن
الـنـقــد (عـلم فن احلـكـم عـلى الـنص
مسـتنبط من قـواعد واصول مـتبعة
فـي الـدرس الــنـقــدي) ويـعــد الـنــقـد
التـطـبـيـقي هـو الـقـادر عـلى (أحـالة
الـنص الى واقع مـلـموس) و(احـالة

النظرية الى تطبيق).
كان يرى د. حس سرمك في كتابه
(من أدب الـســجـون الـعـراقي) مـدى
الــقـوة الــتي يــتـمــتع فــيــهـا الــنــقـد
عارف االدبي الـتطبيـقي لعالقـته با
ـشـتـركـة هـو في هـذا االنـسـانـيــة ا
الـكتـاب حاول وجنح في اسـتنـطاق
تلقي على النصوص االدبيـة لدى ا

اساس منهجي.
رحم الــله د. حــســ ســرمك حــسن
الـــذي نـــتـــذكــره فـي هـــذه الـــقــراءة
ــتــواضــعــة فـــنــحــاول أن نــوفــيه ا

بعض حقه!

سـجن أبـو غـريب الـرهـيب أو سـجن
ـــرعب ألســبــاب نــقــرة الـــســلــمــان ا
ـوقف سيـاسي ضد الـدولة تتـعلق 
ثم أطـلق سـراحه أال يـتـشـرف بـهذه
الـتهـمـة ويـظل يـجـتر هـذه الـتـجـربة
التي جعلته مناضال تصدى للسلطة
احلاكـمة مهمـا كانت مدتهـا بسيطة?
إذن كيف يسجن شاعر أو روائي أو
قـاص أو مــثـقف عــراقي بـشــكل عـام
لـسـنـوات طـويـلـة في هـذه الـسـجون
اخمليـفة ثم يخـرج صامتـا وال يسطر
جتــربــته فـي نــصــوص إبــداعــيــة ..
ويـــــرجع الــــــســـــبـب الى الــــــعـــــامل
نـهج الـذي يـرتـكز الـنـفـسي- وهـو ا
عـلـيه الــنـاقـد فـي الـقـرءات الــنـقـديـة
ايضا- نـعم من الناحية الـنفسية قد
تكون لـهذا الـتجنب عالقـة بالـشعور
بــالــذنب- وهــو الـتــعــبــيـر الــعــلـمي
ــــكــــافئ لــــوصف (الــــعــــار) الــــذي ا
نـســتـخـدمه تــقـلــيـديـا ومــنه الـذنب
الــــذي يــــركب (الــــنــــاجي) مـن هـــذه
الـتــجـربـة في الـوقت الـذي مـات فـيه
رفـــــاق له صـــــمــــدوا أمـــــام أشــــرس
اذا صنوف التـعذيب? (ذنب البقاء) 
بـــقــيـت حــيـــا في حــ مـــات رفــاقي

واستشهدوا?
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ـبدع الـناجي السـبب الثـاني يـتبع ا
هـــو (االنـــهـــيـــارات والـــتـــراجـــعــات
والـنـكــوصـات ) من جـراء الــتـعـذيب
وعــدم الـقــدرة عـلى الــتـحــمل حـجم
العذاب الـذي يجـعل االنسـان تتـغير
هــيـئــته وشـكــله فــلم يـصــبح يــشـبه

نفسه (جاءني شاب تركماني سج
وقـال لي : ابـو سـيف..هـذا الـسـج
من سـراديب بغـداد..هل أستـطيع أن
أسـأله عن أخي احملـتـجز هـنـاك مـنذ
سنة?\ - اساله  ولكن بعد منتصف
اللـيل\ وبعـد مـنتـصف اللـيل ارتفع
صـوت بــكــاء وحــشي. ذهب الــشـاب
التركـماني لـيسـأل سجـ بغداد عن
أخــيه..فــوجــد أنه هــو أخـوه ولــكن
كال منهما لم يتعرف على اآلخر. لقد
غـيـر الــقـهـر والــطـغـيـان والــتـعـذيب
حــتى مالمــحــهــمــا فــأصـبح األخ ال

يعرف أخاه.
ـكــتــمل)   مــشــروع الــراحل (غــيــر ا
وت وهو(الكتابة والتحليل بسبب ا
الـنـقــديـ عن أدب الــسـجـون) الـذي
يـرى في مــســاهـمــة االدبـاء االصالء
فـي هــذا اجملــال احلــيــوي –إبــداعــا
ونــقــدا- يــوفـر لـألجـيــال احلــاضـرة
ــقــبــلـــة رؤيــة دقــيــقـــة وشــامــلــة وا
لــلــعـذابــات الـتي ســبــبـهــا الـتــسـلط
والطغيان والوحشية وقمع اإلنسان
ــا يــعــزز اجلــهـد ألخــيه اإلنــســان 
العام لـبناء مجتـمع جديد يقوم على
ـــــــــــســـــــــــاواة بــــــــــ األخـــــــــــوة وا

"ص 14 واطن ا
 لقد كانت الساحة النقدية ملعبه
احلقيـقي  وكانت طروحـاته النقدية
ــــنـــــهــــجه فـي جتــــديــــد االصـــــيل 
الـتـطـبـيــقي ولـعل اعـمــاله الـنـقـديـة
ـا يـجعـلـنا جتـمع في مـجـلد كـامل 
نشـعر بـإن الـراحل في محل مـرموق

يستحقه فعال.
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خيانة للذكرى
وخداع للتذكر

هذا األداء الشعـري يولد جملة من
الـعالقات بـ الشـعر  ومـاينـاظره
سـتقاة من من األشـياء والـصور ا
أنـساق مـعاشـة  تـكفل إلـكشف عن
ــســة واحـدة ـوت في  احلــيــاة وا
فـكل كـلـمـة تـعـمل من إجـل االخرى
في الـنص الـذي نـنـعـته بـالـوجـيـز
وهـو نص  نــألـفه والنـعــرفه بـعـد
متـمـتعـا بـحضـور يـكاد أن يـنـفلت
نحو مصـير غاية في االستباق إن
طا آخر الـفكرة البـسيطة تـنتج  
من الـــتـــعــارض والـــتــقـــابل عـــبــر
عـرضـ مخـتـلـفـ بـصـوت واحد
وأداء تـنـاوبي مــتـفـاعل ومـنـشـغل

صـــدر مـــؤخـــرا لــلـــشـــاعـــر عـــلي
ابــوعـــراق مــجـــمــوعـــة شــعـــريــة
بـعنـوان ( أرسم عصـفورا وأنام )
وهي نـصوص وجيـزة تميل  إلى
الــــوصـف ســــواء كــــان الــــوصف
ا تراكم (بصريـا أو سمـعيـا أو 
في الــــذاكــــرة ) او مـن (اخلــــيـــال
الـذي يـحـلق بـأجــنـحـة االبـتـكـار)
تتـسم النصوص بـاإليجاز ويبدو
إنهـا  ظلت طويال  مـثل شجيرات
واقـفــة تـنـتــظـر مـقص الــتـشـذيب
لـتـصل في الـنـهـايـة إلى مـنعـطف
الـنـضـوج حـيث الـزهـد في الـلـغـة
الـذي يــذهب إلـى أقـصـى مـدى له
يـرافق ذلك نوع من بـداهة الـشعر
ـثل جتلـيـا اسـتـبـاقـيا في الـذي 
ــعــاني ســبـــر مــايــتــحــصـل من ا
الـشـعــريـة الـتي يـصـعب إدراكـهـا
عـبـر ومضـات يـسـتـدعيـهـا الـقول
الشعري والتي ال يجرؤ أحد على
تــوقــعــهــا بــوجه قــطــعي فــالــذي
يـهمـنا في هـذه اجملمـوعة مـعاني

نطوقة بأصوات مختلفة احلياة ا
وما يـنجم عن قرآت متبـاينة لهذه
عنى النصوص إذ يـعلق اكتمال ا
تـلقي عـلى الدوام حتـسبـا لـدور ا
الــذي يـرصــد مــاهـو مــتــخـفي في

علن منها : النصوص وليس ا
 تستطيع أن تشيح عن الوردة

لكنك ال تستطيع
حتاشي عطرها
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 يتـحول الشعـر هنا إلى تساؤالت
ـعــنى في مــتـشــكــكــة لـكـي يـظـل ا
حـــوزة زمن قـــادم مـــتـــفـــاوتـــا في
ـــرتـــبــــة خـــافــــيـــا عن مــــعـــتـــاد ا
تــصـوراتــنـا وبـعــيـدا عن مـنــالـهـا
مــتــواريــا خــلـف لــبــاس تــنــكــري
يجعله ذاهبـا قبل مجيئه  وموفرا
لـلكـلـمات إمـكانـات مدهـشة لـنحت
نـفـسـهـا فـيـمـا تـتـوالـد األلفـاظ من
كـلـمـة واحـدة أحـيـانـا لـتـعـرب عن

نفسها بوجوه شتى :
النسيان
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بغداد

بعـرض معـنيـ يتم من خاللـهما
التقـاط اللمـحة الشـعرية ووقـعها
الـسحـري الـذي يصـعب حـضوره
فـي زمن بـــعــــيـــنه إال فـي حلـــظـــة
حــاســمــة  ومـســرعــة فـي إظــهـار

جمالها :
أسراب
النحل
التي
تتعقبك

تظن أنك حديقة
W¹dFý W;

قدور اللمحة الشعرية في ليس 
 الـــنص الـــذي ســـنـــقـــرأه بـــلـــوغ
ــوصــلـة بــ حـالــتـ الــنـقــطـة ا
وتـــلك من خـــاصـــيـــات الـــعـــرض

ــتـغـيـر حلــالـة شـعــريـة تـطــلـبـهـا ا
إشـتــغـاالت  الـنـص الـوجــيـز   لـذا
نــرى إن الـــزمن الــشــعـــري يــجــزل
ا بـأستـحكام العـطاء البـثبـاته وأ
متـغيراته التي من شـأنها أن توفر
ـضاعـفة والـتكـرار األبدي قـابلـية ا
ـتــلــقي رسـائل الـذي يــحـمـل إلى ا
ناقـصة بأستمـرار وفوارغ يقتضي
مألهــا  بــسـبـب إنـهــا المــتـنــاهــيـة
وتـسـاوي إالدالء بـتـفاصـيل مـرئـية

في النص :
الساعي إلى احلب

كالراكض خلف الريح
التنتظره واليدركها

نــحن أمـام لــعـبـة شــعـريــة وجـيـزة
لكنـها مـاكرة تظـهر إزاحة إضـافية
ـعنى للـشعـر ومحـاولة اسـتدراج ا
خـــارج راهـــنــيـــته لـــتـــغـــذيــة فـــهم
ـا يـحـيــطه وتـلك صـفـة األنــسـان 
متـغلبة في اجملمـوعة إذ إنها تدفع
بـالـشـعـر إلى مـرتبـة أخـرى تـتـمـيز
بـخـصائـص اإلمـتـاع واحلكـمـة في
ـعــايـيـر ـقــتـرن  إنـتــاج الـشـعــر ا

سلوكية :
كل يوم وأنت

الترقد حتت األرض
إزرع فوقها 

وردة
أن الــنص الــوجــيـز لــدى الــشــاعـر
عـلي أبوعـراق له خاصـيـة مبـصرة
ودالالت مرئية وهائـمة متلبسة في
احـايـ كثـيـرة بـاحلـكمـة وأحـيـانا
اخـرى بـاألسـطـورة لـكـنـها في ذات
الوقت حـقـائق معـاشـة حدثت ذات

مرة.
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بغداد

ـقال لالبتـعاد عن الـشبهـة في صحة اعـتماد الـنثر االدبي اختـرت عنوان ا
اصال من اصــول الــشـعــر الـعــربي الــذي اخـتــلف فــيه الــكـثــيــرين وكـانت
ـاز بـ حـقـيقـة اعـتـمـادها موضـوعـة ( الـقـصيـدة الـنـثـرية ) احملـك الذي 
شـعـرا عـربيـا او الـتـنـصل من جـوازهـا لـيـطـلق عـلـيـهـا نـثـرا ادبـيـا يحـاكي
صورة الشعـر العربي وبابـا يطرق في مصـارعها ليسـمع لها من به صمم
 ولعلي ابتدأ اوال بتعريف الشعر واصوله لنتحقق بدالئل تزيح عن اعيننا
بـعض الـذي غـشيـهـا وأحلق فـيهـا آفـة القـذى لـيـطفئ نـورهـا فيـخـتـلط على

الكثيرين البيان والوضوح .
فالشعر العربي عرفه العرب منذ تـاريخ والدتهم وكان صنعة لبوس للكثير
منهم الذين استفادوا من ثراء لغة مفرداته وجزالة لفظه وسالمة معانيه 
ليوظفـوا كل مهاراتهم وفـطرتهم في استـنباط اقوال موزونـة بصيغـة معينة
ترهف الـسـمع وتـريح مـعـانيـهـا لـهج الـنـفوس وكـأنـهـا حلـنا طـربـيـا ووحـيا
موسيـقيا عـلى وقع االيقاع يـشنف االذان ويدخـل الراحة الى اصـحابها 
ـعـنى عـرف العـرب الـشـعـر الذي اصـبح بـعـد هـذا عـلـما واصال له بـهـذا ا
قـواعـده واشـراطه ونـهجـا له صـوره ومـفـاهـيمه الـذي نـعـرفه في حـاضـرنا

على ما هو عليه .
ا له من فضل في بـيان حياتهم والشعر هـو لسان العـرب كما يطلق عـليه 
وبـيـئـتـهم وتـفـاصـيل وقـائـعـهم ومـفـردات حـياتـهم وتـاريخ والدتـهم وسـالف
عـهـدهم  ولـقـد رأيـنا تـاثـيـر الشـعـر في حـيـاة الـعرب قـبل مـبـعث الـرسول
(عـليـه الصالة والـسالم) وانـبهـارهم بـبـناءه ونـظـمه وادوات صيـاغـته حتى
ـا جاء في اخـتـلط عـلـيهم سـحـره فـأجازوا النـفـسـهم ان يـقتـرن شـعـرهم 

ايات القران الكر ويشبهوه سفها بكالم الله سبحانه وتعالى .
ـقـال الذي ـقـدمـة ألتـمـكن من بـيـان مقـصـود هـذا ا تعـمـدت اخـتـيـار هذه ا
ا يـلـيق باالدب ه  خـالـطه كـثيـرا من الـلبس حـتى اسـتـعصى عـلـينـا تـقـد
الـعـربي وتاريـخه الـتلـيـد لنـتـمكن من الـتـميـيـز ب ادب الـشـعر ومـا جاء به
وادب الـنـثـر بـصورتـه احلديـثـة عـلى انه اصال من اصـول الـشـعـر الـعربي

وقرينا له في البنى والنظم واالسم .
فالشعر الـعربي وان ولد في بيئـة اصيلة ومهـد ام صائن لم تكن حتدده
اطـر او مـفـاهـيم واسس يـبـنى عـلـيـهـا  اال انه وصـلـنـا مـعـافى تـام وسلـيم
وحبا بخـطوات ثابتـة حتى وقف ب يدي مـن يضع له مادة بنـاءه وتفسيره
واجـاز بـحقه ان يـحـصره في بـحـور مـعيـنـة واوزان مفـهـومة وقـوافي تـنقل
احداثه بنظام محكـوم وفق قياس ومعيار ثابت اليقـبل التشويه ليبقى حيا
تـنـبض انـفاسه بـ الـعـصور بـرغم مـا عـصف فـيهـا وأعـاب ردائـها وزيَّف
وصفها  وظل الشعـر العربي محافظا عـلى بناءه وصورته وقياسه واجاز
ا يفرضه العـصر والتحول حتى تزاوجت احلداثة بروحه لذاته التحديث 

لتظهر وسامته ب باقي الفنون والثقافات جيال بعد جيل .
ولكن الـصور الـتي ادخلت عـليه بـزعم التحـديث والتـطويـر لم تأتي بـقياسه
وال اسـتــطـاعت ان حتـافظ عـلى اصـوله وروحـه بـرغم مـحـاوالت الـكـثـيـرين
ن ارادوا النفسـهم سمة الريـادة في التغـيير والتـعبير عن بـواطن نياتهم
وخــنــوعــهم لـالقـتــبــاس والــتــقــلــيــد والــنــقل من جتــارب غــيــرهم من اال
ـوائـمـة والـتـحـسـ الصل االرث والـثـقـافـات ومـحـاولـة اقـحـامـهـا بـصـيغ ا
الـعربي الـذي اليـقبل تـزاوج جنس هـجـ ووالدة ما اشـبه بـالبـدعة االدبـية

فهوم التجديد والعصرنة. ستحدثة  ا
ا جنـد في قراءة احملـدث او مـا يطـلق عـليـهم برواد الـشعـر احلديث ولـر
عـذرا لـتـبـنـيـهم هـذه احلـداثـة  وذلك من خالل مـحـافـظـتـهم او مـحـاولـتـهم
ادة النثرية زج اللغوي ب جمل الشعر االصل وقياسه واقحام ا جتربة ا
ادة االصلية للبناء بشاكلة اجلملة الشـعرية لتظهر برداء مجـدد خال من ا
وفق ما يعرف بـتحرير الـقصيدة من قـيود وقضبـان احلبس الطوعي الذي
واكب الشعر العربي منذ والدته  غيـر ان ما انقلب على هذا التحديث في
الشـعر وكتابـته محدثـ غالوا في نـهج التجـديد داع الى االنـقالب التام
ن تـأثـروا بـهم من األدب والـشـعر عـلى الـشـعـر الـقـد ونـظـامه ومـقـلـدين 
الـغربي احلـديث  وبدأوا بـتنظـيم الشـعر وكـتابـته بطـريقـة تخـلو تـماما من
األوزان والقـافيـة وبأسـلوب االسـترسال احلـر الذي ال يـقيـده او ينـظمه أيّاً
من صيغ الكتابـة والتفعيل والقالب  وهـذا ما نعرفه اليوم بـالنثر الشعري

او قصيدة النثر .
وهنا نحن نختلف معهم في الرؤية والتـنظير الن حترير القصيدة الشعرية
كمـا جـاء في زعـمـهم دون ان نـضع لـهـا قـيـاسا او مـعـيـارا مـعـنـاه تـغـييب
ـقيـد والـسـماح بـانـتـهـاك كل حقـوق مـلـكـيته االصل ووصـفه بـاجلـامـد او ا
وتـبــريـر اخلــوض واالبــحـار في  ال نــعــرف له حـدود .وعــلى هــذا فالبـد
الصـحـاب هـذا الـتـوجه ان يـضعـوا مـيـزانـا وعـلمـا نـحـويـا يـتوافـق مع هذا
ــا يـشـاكـل عـروض الـشــعـر الـعــربي ويـاخـذوا من اصـل الـشـعـر الـنـهج 
ومـقايـيس نـظمه مـادة مـحدثـة وجديـدة لقـيـاس اجلمـلة الـشـعريـة ووضعـها

معيارا للبناء والصياغة بشكلها الذي يسموه معاصرا ومحدثا .
ونــحن وان جنـد مـثل هـذا الـراي وجـهـا مـن الـصـعب ان يـتـبـنـاه اصـحـاب
اللغة والنحو وعلمائه احملدثـ  فاننا نأمل ان يحافظ الشعر العربي على
ـا ولـد عـلـيه وأل اليه تـاريـخه واهل الـنـهى من اهـله وان يبـقى مـعـصـوما 
وان تـبـقى رسـالـته مـا بـقى اللـيل والـنـهـار  امـا مـا عداه مـن قول او كالم
فـانه يـظل نـثـرا ادبـيـا ال يـخـالـط في مـعـنـاه وصـيـاغـته مـا نـعـرفه بـالـشـعـر

العربي الفصيح .
اتمنى ان اكون قد اوضحت الـفارق اللفظي ب الـشعر والنثر ودعوت كل
عـلـماء الـلـغة والـنـحو والـصـرف ان يتـبنـوا تـوصيـف ريادة الـشعـر الـعربي
ـاز بوضـوح ب الـصورتـ وان يهـحاولوا بـاسم القـصيـدة النـثريـة لكي 
مـجتهـدين وضع قـياس او مـعيار ونـهج للـتوصـيف والقـاء احلجـة على من

يختلف في صياغته  ومن الله التوفيق .

ــشـهــد الــثــقــافي واالدبي خــســر ا
والــنـقـدي خــسـارة كـبـيــرة بـرحـيل
الــنــاقـد (الــدكــتــور حــسـ ســرمك
حـسن)  قـراءة الـنـقـد الـذي يـكـتـبه
الـــرحل يـــعــــد اضـــافـــة ابـــداعـــيـــة
وحتلـيال ضـروريا ألكـمـال العـملـية
االبداعـية كـنت قـد استـلمت كـتابه
ــطـبـوع مــؤخـرا في دار الـشـؤون ا
الـثقافـية العـامة من الصـديق عامر
اجلبـوري مـديـر الـعالقات واالعالم
فـي الــدار وهــو يــقــول لي لي انت
نـاقــد وعـنــدمـا تـقــرأ هـذا الــكـتب 
لـلناقد الـدكتور حـس سرمك  (من
أدب السجون الـعراقي) سيكون لك
رؤية مـخـتـلـفة عـن النـقـد ومـنـهجه
عـند الناقـد الراحل! وبسـبب زحمة
االنشغـال وكثـرة القـراءات النـقدية
تــأجـل االطالع عــلى هــذا الــكــتــاب
ــــهم  ولـم يـــســــعـــفـن الـــوقت ان ا
اســـجل مالحـــظـــاتي عن الـــكـــتــاب
ــؤلف  وهــو ال يــزال عــلى قــيــد وا
احلـيـاة! لـكـنـني احـاول ان اقـدم له
الـــــرثــــاء من خـالل هــــذه االطاللــــة

تواضعة. ا
qOK%Ë WÝ«—œ

لم يكن النقد عند  الراحل الدكتور"
حس سرمك" فقط دراسة وحتليل
فـــــهـي الى جـــــانـب ذلك هـــــو مـــــلم
ـلك الـقـدرة بـالـقـواعــد الـنـقـديـة و
والـــقــابـــلــيـــة لــتــطـــبــيـــقــهـــا عــلى
الــنـــصـــوص (الــروايـــة والــقـــصــة
ـــســـرحــيـــة) ومن ثم والـــشـــعــر وا
احلكم عـلـيـها الـنـظـريات الـنـقـدية
كن ان تـؤهل النـاقـد حسـ على
الـــقــراءة الــصـــحــيـــحــة فـــقط لــكن
ـــلــــكه من ـــا  االضـــافــــة تـــأتـي 
تـفـسـيـر خاص(فـيه حملـات نـفـسـية
وادبية)  لكل نص يقدم على نقده 
الـنـقد عـنـده رسالـة ووظـيفـة يـكمل

—UDF « ÍbLŠ

بغداد

الثراء التعبيري في مجموعة الشاعر أبو عراق

غالف الكتابحس سرمك حسن

غالف النصوصعلي ابو عراق
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سامراء

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان

UNK²  sJ1 ô …dJ  …—u¦ «
ــسـلـحـة....انـتـظـروا ـلـيـشـيـات ا ا
غـــضب الــســمــاء....فـــعــنــد الــله ال

تضيع احلقوق..
- يــعــنـي مــادري شــلــون دتــمــشي
السيـارة مادري شلـون نسوا الدم
ـكـان نـقـتلـوا بي وال كـانـوا بـهـذا ا
مــئـات ال جــديــات شــلـون گــلــبـهم
ـشـون ? وال كـانـوا اكـو انـطـوهم 
شيئ وال كانوا اهـنا طالب الشعب
بـحقه والن طـالب بـحـقه اسـتـشـهد

وترك اهله وعائلته.
- انـي گــلـــبي مـــعـــصــور عـــلى كل
شـهـيد راح  دتـخيـل اهل الشـهداء
من ديــشـوفــون دم ابـنــائـهم راحت
ومـــا اخــــذو بـــحـــقــــهم وال كـــدروا

يكملون مسيرة احلق!!
- مع االسف عــلـى كل عــراقي بــاع
ـشي يومه وال صـاير الـقضـيه ود

شيئ..
ــفــخــخــات والــعــبـوات - وراهــا ا
وراهـــــا داعـش ورهــــــا رجــــــعــــــنه
للـمـفخـخات حلـد مـاوصلـنا لـثورة

كن قتـلها الثـورة فكرة ان ولـدت ال
اال بـعـد تـغـيـر اجلـيل الـذي احـيـاها
وهـذا هي احلــقـيـقــة الـتي عـرفــتـهـا
االحـزاب وتسعى لـتسـتمر وتـتغذى
عـلـى مـأســاة شــعب لـتــعــتـاش دول
اخـــــــــــرى .. داركــه االحـــــــــــزاب انـه
الخالص مـن هـذا اجلــيـل عــنــيـد اال
بـقـتـله...وغسـلت الـشـوارع من دماء
الشباب التي وهبت ارواحها لوطن
يـعـيـشــون به بـسالم ونـعـيم ..فـكـان
ــواقع هــنــاك كـلــمــات وردت عــلى ا
االجتماعـية الضمير لـلحكومة حتى

تستوعبها ..
- في كـل ركن مـن أركــــان الــــشــــارع
ذكرى وصيـحه الم ودمعة حزن ودم
شـــهــيـــد ســقـط في ســبـــيل احـــيــاء
االنسان العراقي بعد نوم طويل من
الـذل والــقــهــر واالســتـبــداد في ظل
ســــلـــــطــــة االحـــــزاب الــــلـــــهم ارحم
شـهدائـنـا األبـرار وادخـلـهم اجلـنان
النـــهم ظـــلـــمـــوا وان لـــله وان الـــيه
راجعـون والبقاء لـلعراق مـهما طال

الزمن..الله يرحمهم..
- والــله مــســتـحــ مــنــهم شــبـاب
بـــعــمــر الــورد راحـت بــعــنـــجــهــيــة
واسـتــهــتـار الــســلــطـة واحــزابــهـا
واستـخفاف لألسف من احملـسوب
ظلـماً عـراقـي بل لـيـسوا بـشراً من

األساس..
- اللـه يرحـمـهم ويـصبـر أمـهـاتهم
اختـاروا الـعز فـوهـبهم الـله اجلـنة
هـانة ونحن فـضلـنـا عيـشة الـذل وا
فزادنـا الله مـنـها حـقـيقـة نحن من
نـحـتـاج الـرحمـة حـقـاً فـيـارب اغـفر

لنا وارحمنا..
ــغـــفـــرة ل نــاس لي - الــرحـــمـــة وا
راحت بال ذنب بس إذ عـلى هيج ف
ارض العـراق ال تـمـشون عـلـيـها الن
سـالت بـيـهـا هـواي دمـاء هـذا شيء
وشـيء الخ حـــــــتـى من دجـــــــلـــــــة ال
تـشربـون الن هم جثث ابـناءنـا صار

أكثر من سمك..
- دم الـعـراقـيــ سـال في كل بـقـعـة
مـن أرض الــــعـــــراق هل نـــــســــيـــــتم
االربـعـاء الدامي واالثـنـ واجلمـعة
انـفـجارات صـدى صـوتهـا لم يـغيب
عن أذهــان الـنـاس أسـواق شــعـبـيـة
ومـــوالت ودوائـــر حــكـــومــيـــة دمــاء
عارك وشهداء نـاهيكم عن سـواتر ا
ــشي عـلــيــهـا كل أراضــيـنــا الــتي 
غـطـت بـالــدمـاء ..الــرحــمه لـشــهـداء

العراق
- وين اكـــو غــــضب شــــعــــبي النـــو
فــتــحــوا ســاحــة الــتــحـريــر?? اصال

راضـ بــالـذل واحلــيـاة الــصـعــبـة
واالحزاب فـرحـانـيـ وديـحـضرون
نـفـسهم لالنـتـخابـات اجلايـة... الله

يرحم الشهداء..
- كــلش يــقـهــر من يــنـتــهي كل شي
مـــثل حــرب ايـــران وحــرب 91 وكل
احلـــروب الي مـــرت عـــلـى الـــعــراق
واحنه ما حصلـنا شي غير خسارة
ارواح الــشـبـاب وضـيـاع مــسـتـقـبل
الـكـثـيـر من الـعوائـل والشـعب بـقى
مـثل مــاهـو مـا تــعـلـــم درس بل في
كل مـــرة يـــزداد الــســــــــراق قـــصــر
صــدام من مــاضــربــنــا كــيــمــيــاوي

وخلصنا..
- سـيكـتب الـتـاريخ ان شـعـبـا خذل
من ارادوا له العزة والـعيش الكر
 خـــذلــوا احـــرارهم وشـــجــعـــانــهم
ورضوا بعيشـة الهوان وان يكونوا
عـبـيدا يـقادوا مـن اناس ال فـهم لهم
وال عـــلم  رضـــوا بـــأن يــقـــادوا من
ــتـــهــنــون انـــاس يــســرقـــونــهـم و

كرامتهم .?في مقلب القمامة 
رأيت جثة لها مالمح األعراب 

جتـــمـــعت من حـــولـــهـــا الـــنـــســـور
والذباب 

وفـوقــهـا عالمــة ..تـقــول هـذه جــثـة
كانت تسمى كرامة !

- والله العظيم ماتصور بيوم اكدر
كان افوت مناك نفسيا ارتبط هذا ا
بالتضحيه وشون تضحيه تضحيه
عـمـر شـبـاب وشـابـات بـعـمـر الـورد
الــله يــصــيــر اهـــلــهم والــله يــاخــذ
بـحقـهم وحقـنا..كل سـاقي سيـسقي

ا سقي
- فـوالــله الــذي ال تــغــفل عــيـنه وال
تــنـام إن الـله يـسـمـع دبـيب الـنـمـلـة
الـســمـراء في الــلـيـلــة الـظــلـمـاء في

شقوق اجلبال
أن احلياة قصيرة والدائرة تدور
ا ظلم ثم يُصاب كل ظالم 

ــــــا شــــــمـت وكل - وكل شـــــــامت 
ا أساء به مسيء 

ـظـلـوم فـوق ( لـيـرفـعن الـله دعـوة ا
الغمام ويقول لها

وعـزتي وجاللي ألنصـرنك ولو بـعد
ح )

- ال حتــــــــــــــــــزن إن ربـك أعـــــــــــــــــدل
..سـيـقولـون عـادت احلـياة الـعادلـ
سرحية .. الى طبيعتها وانتهت ا
اذا كـانـت حـقـاً مـسـرحـيـة فـاعـيـدوا
الـشـهداء المـهاتـهم ..دمـاء الشـهداء
ال تضيع النها حق والله هو احلق
- وسوف ينتـصر الله لكل قطرة دم
ســقـطت ولـكـل شـاب مـعــاق بـسـبب
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ـفـكـر عـزيــز الـسـيـد جـاسم . واذ ا
تــمـــر الـــذكــرى الـــســنـــويــة ال 44
لـــرحــــيـــله هــــذا الـــعـــام  ,وكــــانت
بــالــضــبط في الــثــالث من شــبــاط
   1978 وتـمــر هـذا الـذكـرى مـرور
الـكرام دون اسـتذكار لـهذا الـشاعر

واإلنسان .
اذا هذا النسيان التام ?   

الكل يعلم لقد دأبت اال  ,على ان
تــخـلــد رجـالــهــا في كل  اجملـاالت,
اطا شتى وتتخذ لهذا الـتخليد أ
 ,من اطالق اســمه عــلى الــشـوارع
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ايجابية حتى وإن ايقنا ومتاكدين
بــداخــلـنــا أن نــتـيــجــة انـتــظــارنـا
ســتـــكــون خـــيــرا إال أنـــنــا نـــبــقى
نـــخــــشـــاه.. كم انـت مـــؤلـم أيـــهـــا
ــدرسه االنــتــظــار يــهــابك طــالب ا
عــنــدمـا يــتــرقب ظــهـور نــتــيــجـته
االمــتــحــانــيــة. حــتى وإن كــان من
األوائل فــتـــراه يــخــشى أن تــكــون
ـــا كـــان يــــتـــوقع.. درجـــاته أقـل 
فـــــيـــــدخل فـي دوامه االنـــــتـــــظــــار
ومـــاتـــصـــاحـــبه من قـــلـق نــفـــسي
وتفكير متعب وقد يخشاه موظف

الـــدولـــة والـــذي افـــنى عـــمـــره في
الــوظـيــفــة فــتـراه يــخــشى مــديـره
ويـبـقى يـنـتـظـر ويـتـرقب. اي قـرار
يصدر من مديره واالنتظار يقتله..
وقـد يـخـشـاه الـعـاشق الـذي أرسل
اهـله خلطـبة حـبيـبته ويـخشى من
رفض اهـلـهـا.. او حـدوث مـفـاجـأه
ـيت تـعــرقل زواجه.. فـانــتـظـاره 
حـتى وإن كـان لـسـاعـات قـلـيـلـة ...
وقد يـخشـاه السيـاسي الذي سمع
بصـدور تغـيرات سـياسـية فـيقـتله
الـقـلق والـتـفـكــيـر هل سـيـبـقى في
مركـزه ام سيـتم تـبديـله وانتـظاره
لـلخـبـر يقـتـله كل ثانـيـة الف مرة..
قـته وهو ـريض و وقـد يخـشاه ا
تمر عليه الثواني وكأنها دهرا من
الزمن بـانتـظار نـتيـجة فحـوصاته
الـطــبــيــة...  ويــبــقى األمل لــديــنـا
قائـمـا بأن تـكون نـتيـجة انـتظـارنا
ا نربـو إليه خيرا..وأخـيرا اتمنى
لـكل انسـان يـنتـظـر ويتـرقب خـبرا
أن يـصل إلى مـايتـمـناه وإن تـكون
نـتـيـجـة انـتـظـاره خـيـرا.. فـاجلزاء

من جنس العمل.. 
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ن اإلنــتــظـار...هــو مــوت بـطــيىء 
يــنــتـــظــر خــبـــراً مــفـــرحــاً يــخص
ـوت إلف مـسـتـقـبـله وهـو تـكـرار ا

ن ينتظر شيئاً سيئاً..  مرة 
فــلــمــا نــكــره األنـتــظــار ...? ونــحن
نـــعـــرف أو بـــاألحـــرى نـــتـــوقـع مــا
ســتــكــون نــتــيــجــته أمــا ســلــبـا او
إيــجــابـا.. أن ســبب كــرهــنــا له هـو
اخلــوف مــنه.. نــعـم كــلــنــا نــخــاف
ا نغالط أنفسنا االنتظار له هيبته 
هــذه هي احلـقــيــقـة.. نــحن نــخـافه
ونـتـمــنى دائـمـا ان تـكــون نـتـائـجه

لقطات ارشفية لتظاهرات تشرين

يــنـــايــر هـــو الــشـــهــر األول في الـــســنـــة في الـــتــقــو
اجلريـجـوري وواحـد من الـسبـعـة شـهـور الغـريـغـورية

ويتكوّن من  31 يوم.
 يــســـمى كــانـــون الــثــانـي في بالد الــشـــام والــعــراق
ـتـوسط أبـرد وجـانـفـيــفي تـونس واجلـزائـر. وهــو في ا
شهور السنة في معظم نصف األرض الشمالي (حيث
أنه الشهـر الثاني لـفصل الـشتاء) وأحـر شهور الـسنة
في مـعــظم نــصف الـكــرة اجلـنــوبي(حــيث أنه الـشــهـر
الثـاني لفـصل الصـيف). وهو شـهر موسـميـفي نصف
الــكـرة اجلــنــوبي ويــقــابـلـه شـهــر يــولــيــو في الــنـصف

الشمالي.
ويبـدأ ينـاير بنـفس الـيوم من األسـبوع كـما في أكـتوبر
في السـنة الـعـادية ويـنتـهي بنـفس الـيوم من األسـبوع
كما في فبرايـر وأكتوبر. أما في الـسنة الكبـيسة فيبدأ
بــنـفـس الـيــوم من األســبــوع كــمــا في أبــريل ويــولــيـو
وينتـهي بنـفس اليـوم من األسبوع كـما في يـوليو. وفي
علم التـنجيـم يبدأ يـناير عـندمـا تكون الـشمس في برج
اجلدي ويـنـتهي في بـرج الـدلو أمـا فـلكـيـافيـبـدأ عنـدما
تبدأ الشمس في برج القوس وتنتهى في برج اجلدي.

تاريخه
داخل في تـمت تـسـمـيـة الـشهـر عـلـى اسم يـنـاير إله ا
ميثولوجيا رومانية. وهي آتية من الالتينية والتي تعني

الباب حيث أن يناير هو باب الدخول إلى السنة.
يتكون التـقو الروماني األصلي من  10 شهور (304
يوم). فـقـد اعـتبـر الـرومان أن الـشـتـاء فتـرة ال حتـتوي
ـيالد قـام عـلى شـهــور. وتـقـريــبـا في عـام  713 قـبل ا
ــلك نـومـا بـومــبـيـلـيــوس بـإضـافـة رومـولـوس خـلــيـفـة ا
الشهور يـناير وفبـراير ليـصبح التقـو مساويا لـلسنة
ضادة القمرية ( 354يوم). وطبـقا للـخرافةالـرومانيـة ا
لألرقام الزوجـية  إضافـة يوم لـيصبح الـتقو (354
يـوم). ومع أن مــارس كـان بــاألصل هـو الــشـهـر األول
حسب الـتـقـو الرومـاني الـقد إال أنـه  نقل يـنـاير

مكانه حيث كان يتم اختيار القنصل خالله.
ويـعـرف األول من يــنـايـر بـيــوم الـسـنــة اجلـديـدة حـيث

جتري احتفاالت صاخبة في شتّى أنحاء األرض.
األسماء الـتاريـخيـة للشـهر تـتضـمن األصل الروماني

جانواريس. قام أهل ساكسونيا بتسميته شهر الذئب,
ـان بـتـسـمـيــته شـهـر الـشـتـاء. وفي الـتـقـو وقـامـشـار
اليـابـاني يـسمـيـموتـسـوكي . ويـعرف الـيـوم الـثاني من
الــشــهـر بــالــهــاتــســومــيــومي  والــيـوم الــســابع بــاسم
ناناكوسا . وفي الـلغة الفـنلندية يـسمي الشهـر تاميكو

والذي يعنى شهر البلوط.
اإلثــنـ األول مـن يـنــايــر يــعــرف بـإثــنــ الــهــدايـا في
اسـكـتـلـنـداوشـمـال إجنــلـتـرا. وتـبـدأ سـنـة الـزراعـة في

إجنلترا بشراب األحد يوم األحد بعد عيد الغطاس.
كمـا أن يـوم البـلـوغ في الـيابـان هـو اإلثنـ الـثاني في
ن سيـصـبح عـمره  20عامًـا في الـتـقو ينـايـر وهـذا 
السنوي اجلديـد وهو عيد قومي. وهـذا اليوم كان يتم
االحتـفال به مـنذ عام  1948حتى  15ينـاير عام 1999
حينما قـررت احلكومة اليـابانية إلغـاء هذا اليوم لزيادة

اإلنتاج.
وعجلـة العام في الـوثنيـة احلديثة ,ينتـهى ينايـر عند أو
بالقـرب من إمبولك في نـصف الكـرة الشمـالي ولونازا

في نصف الكرة اجلنوبي.
يالدي في كمـا أن يـنايـر هو الـشـهر األول من الـعـام ا
ـغـرب الـعربي معـظم الـدول الـعـربـيـة. أمّا في بـلـدان ا
فيسمّى الشهر بـالتسمية الـفرنسية "جانفي".وفي بالد
الـشـام يـسـمُى يـنـايـر "كــانـون الـثـاني" من الـتـسـمـيـة
السـريـانيـة "كـانـون أحراي" . ويـذهب الـدكـتور فـريـحة
إلى الـقـول بــأنه مـشـتق مـن جـذر سـامي مــشـتـرك هـو
جذر  »كن  «ومعناه األساس والثبوت واالستقرار ألن
الناس ينقطعون فيه عن العمل و »يكنّون  «في دورهم.

ـصري يُـطلق عـليه في التـقو ا
"طوبة".

ويسمى "يـنّاير" الـشهر اآلول في
الـتـقـو اآلمــازيـغي الـذي يـوافق

الثاني عشر من يناير.

دون ان نخبر األمهات
ر على الراية الباسلة

نلثم اطرافها
ثم نــفـــتح قــمـــصــانـــنــا بــأنـــتــظــار

الرصاصة ثانية
قبرة مبتسم لنعود الى ا

وعـلى مـهـلـنـا نـغـفـوا قـلـيال لـيـحـيا
بسالم وطني ..

الـيـوم الذكـرى االولى للـشـهيـد علي
طالب

تولد بغداد سنة 2000
أستشهد بتاريخ 2019/12/16

سـاعـة اربعـة الفـجـر وهو راجع من
التحرير حلـكته سيارة على اجلسر
ودعـمـوا عالوي جـان راجع لـلـبيت
ألن أبــــــــنـه مـــــــريـض وديـــــــاخـــــــذه

للمستشفى
أبــنه عـمــره شـهـر بس وخــسـر أبـو

الرحمة واخللود لروحك
والـعــار لــقــاتــلــيه...الــفــاحتـة عــلى

ارواح شهدائنا االبرار
w³OK- بابل  b UŠ dO³Ž

الـنـاس حتـتـفـظ بـذاكـرة غـنـيـة عن
ن ســيـــر رجــاالتــهـــا ورمــوزهــا 
يــســتــحـقــون اجملــد والــتـخــلــيـد 
وواجــبـــنــا الـــتــعـــريف بـــهم امــام
األجـيــال اجلـديــدة . واحلـصــيـري
واحـد مـن هـؤالء الــكــبــار .. الـذين
نـقـلـوا تـفـاصـيل احلـيـاة الـيـومـيـة
ـعـانـاة ابـنـاء جـلدته إلى الـشـعـر .
من هـمـوم وظلم وحـرمـان وجوع 
إضافة لذلك "  كان واقعيا  جريئا
 قــــريـــــبــــا من هـــــمــــوم الــــنــــاس
ومـــشـــكالتـــهـم "  هــذا مـــا وصـــفه

rŽU¹ ô
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جــمــيـع الــطالب كــانت عالمــتــهم
  zero يعني صفـر بالعربي الننا
كـنـا يـا (دوب) نـسـتـطـيع الـتـمـيـز

. she و he  ب
لم يـعـترض احـد من الـطالب على

النتيجة اال ( قاسم) 
ـــــــدرســــــــــــة رفع يــــــــده وقـــــــال 

االنكليزي 
ـتـني بـالـتـصـحيح ست.. انت ظـا

انا كاتب صح 
درسة.. شكاتب قاسم  ا

قــاسم.. انـا اســمي ( قــاسم خـلف
عناد) 

درسة.. اي وشكاتب  ا
قـاسم.. ست مـجاوب( عـنـاد خلف

قاسم) مو صح لو ال 
#انــــكــــلــــــــــــــيــــزي_ده لــــو مش
انـكـلـيـزي يـا مـتــعـلـمـ يـا بـتـوع

دارس  ا
ـــكن مـن ســـاعــــتـــهــــا مـــدرســـة
االنـــكـــلـــيــزي بـــطـــــــــــلت تــدرس
وراحـت تــبـــيع چـــاي بـــاب كــراج

النهضة.

W - بغداد u½ ‰¬ rÝU  d Uþ

مـن جتـاوزنــا مـرحــلـة االبــتـدائــيـة
ــتــوســطـة وحـطـت رحـالــنــا الى ا
ووضعـنا مـتـاعنـا( احلقـائب) على
مــقـــاعــد جـــديــدة اكــيـــد االرتــبــاك
واخلـــــــــوف اضــافـــة الـى فـــرحــة
خـفـيـة (مـبـطـنـة) بـانـنـا اصــبـحـنـا

كبار.
ـــهم.. اخـــذت االيــام والـــشـــهــور ا
تـتـولى علـيـنـا مـنـهمـرة بـاتـراحـها
عـنـدما نـرسب في اخـتـبـار شـهري
وافـراحـها عـنـدما نـشـاهـد عالمات
الــتـفـوق عـلـى الـورقـة في حــيـنـهـا
وكــأن احــسـاســنــا بــانــنـا فــاحتي

القسطنطينية 
مــدرس مــادة الــلــغـة اإلنــكــلــيــزيـة
الـتـحق ألداء خـدمـة االحـتـيـاط في
اجلـيش وحــلت بــدال عـنه مــدرسـة
انـيقة وارادت ان تـختـبرنا شـهريا

ادة  في ا
ـدرسـة باسـئـلة غـريـبة فاجـئـتنـا ا
كـــهــيــئــتـــهــا آنــذاك اذ كــــــــــــانت
األســئـلــة عـبــارة عن ســؤال واحـد

فقط وهو 
اكــــــــــتـب اســــــــــمـــــــك الــــــــــثـالثي

باالنكليزي ?

مـايــتــعــرض له االخــوان االعـزاء من ثــوار ثــورة تــشـرين
كن باركـة من انتـهاكـات واعتقـاالت وتهـديد ووعـيد ال  ا
الـسـكـوت عـنه بـتـاتـا حـيث اخـر مـاتـعـرض له رجل كـبـيـر
ـدينـة ذي قـار الشـامـخة بالـسن بـعقـد الـسبـعـ اعتـقل 
دينة ذي بسبب قراءته  بـيانات الثـوار بساحة احلـبوبي 
قار احلـبيـبة قـبل ايـام وغيـره من الشـبـاب في حالـة يرثى
ـنزل وغـير مـكان اقـامته واالخـر ترك لهـا منـهم من ترك ا
ـدينة ذي مديـنته والـبعض االخـر ترك البـالد وباالخص 
قـراطيـة  واين حريـة الرأي قار احلـبيـبة ال نـعلم اين الـد
هل حناجر الـثوار السـلم هكـذا ارعبتـكم  اذن ارعبتكم
وبـهذا بـحـد ذاته يـعـد جنـاح لـلـثـورة  وكل ثـائـر تـشـريني
عـلـيه ان يــفـتـخـر بــنـفـسه كــونه ارعـبـهم عــلى الـرئـاسـات
الـثالث  ان تــدخل بـشــكل فـوري وعــاجل وبـشــكل جـدي
لالنـهاء هـذه الـبـلـطـجـية مع اصـدار عـفـو عـام بـحق كـافة
ـعـتـقـل وتـمـنع اعـتـقـالهم لـالسبـاب مـشـاركـتهم الثـوار ا
باالنـتـفاضـة واعـادة الـنظـر بـكافـة مـطـالب الثـوار والـعمل
عـلى تـنـفـذيـهـا بـشـكل جـدي كـون الى االن ال جنـد هـنـاك
ـبـاركـةً من جـديـة بـاالمـر مع اعـتـبـار ثوار ثـورة تـشـرين ا
ضحـايـا االرهاب ويـنـبـغي اطالق منـحـة عـاجلـة الى كـافة
اخلرجي الـعاطل عن الـعمل الى ح توفـير لهم فرص
ـعـقـول ان يـكـون شـاب يـحمل عـمل حـكومـيـة ولـيس من ا
شهـادة علـيا ويـعـمل اعمـال غيـر الئقـة التـليق به وال تـليق

بــشـــهـــادته هـــذا االمـــر يــعـــد اهـــانــة
لــلــشــهـــادة الــعــراقــيـــة ولــلــكــرامــة
اخلريـجـ ونـتمـنى ان نـرى عـدالة
السـمـاء مع الـثـوار بـعـد ان انـتهت

عدالة احلكومات معهم.

اكتوبر
- الظاهر نسيتو اجلثث الي جانت
تــفـتــرش االرصــفـة ســنـة 2006 لـو

شهيد عن شهيد يفرق!!
- الــله يـرحم اجلــمـيع..مـاكــو شـبـر
بـارض الـعـراق مــابـيـهــا دم شـهـيـد
جـبــنــاهــا من حــرب حلــرب ع مـدى

التاريخ
- الـــــله يـــــرحم اجلـــــمــــيـع..اخ لــــو
مـصـايـره مظـاهـرات اهـوايه احسن
ع االقـل االم مفـكـدت ابنـهـا هـو طلع
يـــريــــد وطن والــــوطن دفــــنه جـــوه
األرض واألم هـي الي خـــــــــســـــــــرت

الوطن واالبن ..
- اي والــــله هــــاي الــــعــــبــــاره الزم
تــخــلـوهــا فــوك كل زاويه بــلــمــكـان
بــــلـــكـت الـــنـــاس يــــصـــيــــر عـــدهـــا
ضـميـر....اوف والله لـو اموت طول
حـيــاتي مـراح اعـبــر ع هل جـسـر ..
الك الـله يل فـقـيـر عـراق مـتـصـيـرله

جاره بعد ابد ..
??لألسف الـــشــهـــداء لم يـــحــقـــقــو

مــطـالــيـبــهم ...ضـاعت دمــائـهم ولم
تسقط االحزاب...
ونحن العراقيون
سريعو األشتعال

قلوبنا حتترق بسرعة ...
حتـتـرق من احلب مـن الـغـيـرة عـلى

الوطن
لـذا يـســرعـون بـوضـعـنـا في ثالجـة

وتى ; ا
ـكـان الـوحـيـد الـذي سـتـبـرد فـهـي ا

فيه نيران قلوبنا !!
سنكتب بالدم أحالمنا
فوق حيطانكِ الغافية

وت قليالً و
لنصحو مع الفجر ثانية
نشرب شاي الصباح

ونقضم( صمونة ) دافئة
وعلى مهلنا ...

لــنـقـرأ اســمـاءنــا واحـداً واحـداً في
عيون العراق

نغسل بالدمع جبهته الناصعة 
وفي اخر الليل

دارس ,الى أقـامت تـماثـيل لـها وا
ـدن إلى اقــامـة مــتـحف تـتــوسط ا
يـضم مـخـلـفـاتـهم !فـمـا احـرانا ان
نــنــشئ لــلــحــصــيــري في مــواقــفه
الوطنية والتقدمية .أن نستذكره ,
او نـبـادر بإطـالق اسمـه علـى احد
شــوارع الـعـاصـمـة او في مـديـنـته
"النجـف " التي ولـد فيـها كمـا فعل
مجلس احملافظة في اطالق أسماء
بـــعض الـــشــــعـــراء عـــلى شـــوارع
ـديــنــة .  والـيــوم هـذه ومــدارس ا
إسـهــامه مــتــواضــعــة  في احــيـاء
الذكرى ال  44لـرحيـله  وبانـتظار
ؤسسـات الثقـافية في ان تـتبنـى ا
ـــهـــرجــان الـــبالد فـــكـــرة اقــامـــة ا
الــسـنـوي ,لـهــذا الـشــاعـر الـكــبـيـر
شاعر احليـاة اليومية ,الذي عاش
الـتشـرد واحلـرمـان واالغـتراب في
حـانات  وشوارع الـعاصمـة بغداد
 ,مـــا هــو اال إعــادة اعـــتــبـــار لــكل
ـــفــــكــــرين واألدبــــاء والـــكــــتـــاب ا
والـــفــنــانـــ احملــرومـــ في هــذا
ا الوطن  وهذا لـيس بغريب !وإ
تـــــقـــــلــــيـــــد ســـــارت عــــلـــــيه األ
ومــــؤســــســــاتــــهـــا الــــثــــقــــافــــيـــة
واالجتـماعـية والـسيـاسيـة . الذكر

الطيب للشاعر احلصيري.
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ما هكذا يا عم تُقاس الفضائل والقيم
إنها بشر يا عم لها شأنها قيموها

إنها بشر يا عم الئذه بسدك فبمن تلوذُ
إنها بشر ال تُباع وال تُشتريـ ال حتطموها
ال تسوفوا لها حق وحق أن تكرموها
ال أن تُذل هكذا بل واجب أن تكرموها
إنها كوردة مكانها في يد من أحبوها

ال جتروها اليـ ذل الهوان أرحموها..أرحموها
ما هكذا يا عم تُقاس الفضائل والقيم
إنها بشر يا عم لها شأنها قيموها

ورغم أنفك أسعادها وليس عكس ذلك
ال أن تكسر عينها كما يروجون ويريدون يعذبوها

ما هكذا وأنت بحد ذاتك الشريف
وكـمــا يُـقـال إنك وجه قــومك وشـريــفـهـا إنــهـا بـشـر

فشرفوها
حقاً ليوجعني مصير فتاة هكذا مصيرها

زق قلبي تفكير ذئب بشأنها كان تفكير أبوها و
ويوجعني أقواماً وأقواماً بذلك تفتخر

أن البراءةُ عندهم تُعدم ورغم ضعفها ظلموها
وآسفاه هكذا تُلوّث حياة البراءة

ـا لــيـسـوا من ويـســتـعـجــلـون اخلالص مـنــهـا وكـأ
ولدوها

إنها بشر فاهمة وأوليـ بحياتها
ال أن تطفئون احلياة بعينها وحترموها

ما ذنب وردة قبل األوان تذبلُ
ويذبل جمالُها ونضارتها وفي الهالك رموها
اً ال يا عم إنها بشر وحلرمانها أعتصرُ أ

زق قلبي تفكير ذئب بشأنها كان تفكير أبوها. و
wŽ«e)« ”U½Ë 5- بغداد Š

عبد االمير احلصري

جرح لعامٍ قد مضى فينا وما أرحتال
حتى أندملنا..وهذا اجلرح ما أندمال
....ونزفُ اجلرحِ أغرقهم يالغافل
فالعامُ  بستانُ  قحطٍ والوباءُ كِال

يــــا عـــامــــنـــا  اآلتـي....جـــنــــاحُ احلـــلمِ
يحملنا

متى أرى العمرَ من  حزني وقد فُصِال
مَنْ أضرمَ النارَ..في أحشاءِ منزلنا
ودّسَ فينا ...... زعافاً أزرقاً مثال
ال....سامح الله شعباً مغلولة يده

واجل والصمت  في عينيه قد وصال
يا عامنا  اآلتي.....حقق  لنا  أمال

بل أطـــفىء اجلـــمــرَ عـن شــيـــبي الــذي
أشتعال

...دمي في غربةٍ..ولظى يالبائع
صرنا عصافير صبحٍ تشربُ الوشال
ست وعــــشـــر ونـــيـف من االعـــوامِ قـــد

جفلت
واليأسُ أجنحة......تستوضحُ السُبال

شحون كل رؤى فينا من األلمِ ا
تفتقت نيرانه......في جمره  أغتسال
Włuý b³Ž vÝu - بغداد
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ــوســيــقى { بــيـــروت (أ ف ب) - تــوفي ا
الـلبـناني اليـاس الرحبـاني االثن عن 82
عاماً ليطوي صفحة اجليل األول من هذه
الـعائـلة التي طـبعت تـاريخ الفن اللـبناني
وال يــزال أفــراد جـيــلــهـا الــثــاني من أبـرز
وجـوهه.وكـان الـشـقـيق األصـغر لـألخوين
عـاصي ومـنصـور الرحـبـاني اللـذين شكّال
ــغــنــيــة فــيـــروز الــركن األســاس في مـع ا
األغـنـيــة الـلـبـنـانـيـة في الـقـرن الـعـشـرين
أُدخِل مـستشفى رفـيق احلريري احلكومي
اجلـامعي في بيـروت قبل نحـو عشرة أيام
بــعـــد انــتــقــال عـــدوى فــايــروس كــورونــا
رضه وفق مـا ذكرت ـسـتجـد إليـه من  ا
قـنـاة آل بي سي.وخـاض الرحـبـاني وهو
من مواليد العام  1938 في بلدة أنطلياس
شـمال بيروت مجاالت موسيـقية مختلفة
تـلحيـناً وتوزيعـاً وكتابةً وكـان كذلك قائد
أوركــسـتـرا.وحلّن الــراحل أكـثـر من 2500
أغـنـيـة ومـعـزوفة بـيـنـهـا نـحـو ألفـي عمل
بـاللغـة العربـية.وتعـاون الراحل مع أشهر
ـغـنـ الـلـبنـانـيـ أبـرزهم فـيـروز التي ا
وضـعت صـوتـهـا عـلى أغنـيـات كـثـيرة من
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الفنان التشـكيلي العراقي في
برعـايـة أم بـغداد عالء ـنصـور ا
مــعن وبــالــتــعــاون مـع اجلــمــعــيـة
ــصــمــمــ ــشــاركـــة عــدد من ا و
الـعـراقـي مـجـسـدين في أعـمـالهم

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

افتتح امس االول الـثالثاء معرض
الــبـــوســتـــر الــوطـــني الـــذي أقــيم
ئـوية لتأسيس ناسبـة الذكرى ا
اجليش العراقي في مبنى جمعية

تــوقــيـعـه بـيــنــهـا حــنــا الــسـكــران وطــيـر
الـــــوروار إضــــافــــة إلـى صــــبــــاح ووديع
الــصـافي ونــصـري شــمس الـدين ومــلـحم
بــــركــــات ومــــاجــــدة الــــرومي وجــــولــــيـــا
بــطــرس.كــذلك كــتـب لـعــدد مـن الــفــنــانـ
الـلـبـنـانـيـ الذيـن غنـوا بـلـغـات أجـنـبـية
ـاضيـ مع أسماء وتـعاون في الـعقدين ا

شبابية معروفة على الساحة الفنية.
وإذا كـــان شـــقـــيـــقـــا الـــراحل مـــنـــصـــور
وعـاصي صنعا جزءاً كبيراً من شهرتهما
من خـالل مـسـرحـيـاتـهـمــا الـغـنـائـيـة فـإن
مـوسيـقى شقيـقهمـا األصغر الـياس برزت
ي الـسينما والـتلفزيون خـصوصاً في عا
مـن خالل أفالم ومـسـلسـالت.وألّف الـياس
الرحباني بالفعل موسيقى تصويرية لـ25
فـيـلـمـا مـنـهـا أفالم مـصـريـة مـن أشـهـرها
مـوسيـقى فيلم دمي ودمـوعي وابتـسامتي
وفـيلم حـبيـبتي وفيـلم أجمل ايـام حياتي
سلـسالت منها عـازف الليل.كذلك وأيـضا 
كــان لــلــرحــبــاني حــضــور بــارز في عــالم
اإلعـالنــات إذ وضع أحلــان اآلالف مــنــهــا
واكـتسب كثير منـها شعبية كـبيرة جعلها
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الـعـسـكـري لــلـقـائـد الـعـام لـلـقـوات
ــســلــحـة الــفــريق الــركن مــحــمـد ا
ونـــقـــيب الــــفـــنـــانـــ الــــبـــيـــاتـي 
الـعراقـيـ جبـار جـودي فضالً عن
احلـضـور اجلـمـاهيـري واالعالمي.
ـعـرض ولـدى حــضـوره افــتـتــاح ا
ـديـر الـعـام لـدائـرة الـفـنـون بـارك ا
العامة عـلي عويد (جيـشنا الباسل
بـــــكـل صـــــنـــــوفـه وتـــــشـــــكـــــيـالته
نـاسبـة مرور الـذكرى الـعسـكريـة 
ــئـــويـــة عــلـى تــأســـيـــسه االغــر ا
الـذكــرى الـتي حـمــلت صـفـحــاتـهـا
أروع قــصص مالحم الــتــضــحــيــة
والـفداء) داعـيـًا (من الـله عز وجل
أن يحفظ العراق وأهله وأن يكون
الــفن رســاله حـب وحــمــامــة سالم
الى االنــســانــيــة جــمــعــاء). وضم
ـعرض ٤٦ مـلصـقاً فـنيـاً نفـذها ا
٢٤ فــنــانــاً تــشــكـيــلــيــاً جــسـدت
بــــطــــوالت وبــــســــالــــة اجلــــيش

العراقي.

بـــطــوالت وانــتــصــارات جــيــشــنــا
الـــعــراقي الـــشــجــاع ويـــأتي هــذا
ـعرض جـزء من أنشـطـة مخـتلـفة ا
ومـتـنــوعـة تـقـيـمــهـا األمـانـة بـهـذه
ـنــاسـبــة  بـحـضــور الـسـكــرتـيـر ا

لـيـسـتقـر في بـلـده حـيث افتـتح اسـتـوديو
خــــاصـــاً به. كــــمـــا أسـس قـــبـل ســـنـــوات
ـوسـيقى ـية حتـمل اسـمه لتـعـليم ا أكـاد
مع فــــروع عـــدة في مـــنـــاطق لـــبـــنـــانـــيـــة
مـخـتـلـفة.وبـعـد مـشاركـته لـسـنـوات ضمن
جلــنـة الــتـحــكـيـم في بـرامج تــلـفــزيـونــيـة
لــلـمـواهب الـغــنـائـيـة فـي الـعـقـد األول من
الــقـرن احلـالي تـراجع ظــهـور الـرحـبـاني
إعالمـيا في السنـوات األخيرة وسط أنباء

عن معاناته مشكالت صحية.
واشــتـعـلت مـواقع الــتـواصل االجـتـمـاعي
بـــردود فـــعل من ســـيـــاســـيـــ وفـــنـــانــ
وإعـالمـــــيـــــ نــــــعت الــــــراحل وأشـــــادت
ــســيــرته الــفــنــيــة الــطــويــلــة الــزاخــرة

بالنجاحات.
ونــعى الــرئـيس الــلـبــنـاني مــيـشــال عـون
ـوسيقي الراحل قائال عبر (فيسبوك) إن ا
(أعــمــاله ســتــبــقى شــاهـدة عــلى أنّ الــفن
وت على ما األصـيل وحده ينـتصر عـلى ا

.( كان يردده دائماً
ـكـلّف تـألـيف كـذلـك كـتب رئـيس الـوزراء ا
احلـكـومـة سـعـد احلـريـري عـبـر تـويـتر أن

ــشـاهــدين في تــرسخ في أذهــان ماليــ ا
لـبنان والـبلدان الـعربيـة حتى أن بعـضها
ـغــنـ بـارزيـن.كـمـا حلّن حتــوّل أغـنــيـات 
أغـنيـات لألطفـال حقـقت شهـرة واسعة في
الــعـــالم الــعــربي في ســـبــعــيــنــات الــقــرن
ـاضي وقـد أعـادت مـنـظـمـة الـيـونـيـسف ا
ــهــا ضـمن ألــبــوم لألطــفـال أخــيــرا تـقــد

تعاونت فيه مع الرحباني.
وسـيقى وبـدأ شـغف اليـاس الـرحبـاني بـا
ـية فـي الصـغر إذ درس الـنـغم في األكاد
ـعهد الـلبـنانـية منـذ سن العـاشرة ثم في ا
الوطني للموسيقى. وهو أنتج في بداياته
حـلقات في القسم العربي من هيئة اإلذاعة
الــبــريــطــانـيــة (بي بـي سي) قــدم خاللــهـا
قـاطع الفنية. وانتقل عـشرات األغنيات وا
بــعــدهــا إلى إذاعــة لـبــنــان الــرســمــيـة في
انـطالقتـها حيث عـمل مخـرجاً ومسـتشاراً
مـوسـيقـيـاً طـوال سنـوات وأيـضا كـمـنتج
مــــوســــيــــقي لــــدى شــــركــــات مــــنــــتــــجـــة

لألسطوانات. 
وغـادر الياس الرحباني لبنان بعيد اندالع
احلـرب الـلـبـنـانـيـة 1990-1975  لـكـنـه عاد

(الـياس الرحباني غـصن آخر من الشجرة
الـرحـبانـية يـهـوي بعـد مسـيـرة حافـلة في

وسيقي الراقي).  االنتاج ا
ـغــني راغب عالمـة عــلى حـسـابه وكــتب ا
في الشبكة (قطعة رومانسية كبيرة رحلت
من بلدنا اجلريح وراح الكثير من األغاني
الـتي تزرع الفـرحة والراحة واحلب وراح
عــمــود من أعــمــدة بــعــلــبك). وفــيــمـا رأت
ـغـنيـة جنـوى كرّم عـبـر تويـتـر( في وفاة ا
الـرحـباني خـسـارة كبـيرة لـلـبنـان) غرّدت
ــغــنـيــة الـيــســا أن (لـبــنـان خــســر ثـالث ا
الـعـمـالـقـة من آل الـرحـبـاني) مـعـتـبرة أن
(الــراحـل ال يــتــكــرر بــفــطـــرته ومــوهــبــته

وأعماله اخلالدة).
لـكنّ العـائلـة التي صنـعت جزءاً كـبيراً من
تـاريخ الفن في لـبنـان لم تنـته بل تسـتمر
مع أبـنـاء األشـقـاء الـثالثـة.فـغـسّـان وجاد
جنال الــيـاس الـرحـبـانـي من زوجـته نـيـنـا
خـلـيل معـروفان في مـجال الـفن وصنـاعة
ــوســيـقى فـي لـبــنــان والـعــالم الــعـربي. ا
وكـذلك زياد جنل عاصي والسيدة فيروز

وأسامة وغدي جنال منصور.
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الـتـدريـسي في كـلـيـة الـتـربـيـة االسـاسـيـة بـجـامعـة واسط
ـعنـونـة (السـلـطة االبـوية.. حـاضر في الـورشـة العـلـميـة ا
ـنـتدى الـتفـويض االلـهي لـتـنـظـيم االسـرة) التي اقـامـهـا ا

ي للمرأة والطفل. العا
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ـصـرية أعـلـنت عن وفاة مـثـلة ا ا
إبـنـة شقـيقـتهـا البـالغـة من العـمر
 29 عــامــا مــتــأثــرة بــإصــابــتــهـا
بــفــايــروس كـورونــا وهي حــامل

وتلقت تعازي االوساط الفنية.
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مثـلة السـورية تـواصل تصويـر مشـاهدها في مـسلسل ا
(حـارة الـقـبـة) مع اخملــرجـة رشـا شـربـتـجي وفي الـوقت

سلسل (الكندوش). نفسه تصور دورها 
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الباحث الـعراقي في دائرة التحريات والتـنقيبات يحاضر
لك نـجزات احلـضاريـة و العـماريـة في عهـد ا في دورة ا
األكـدي نـرام سن التـي يقـيـمـهـا قسـم التـدريب والـتـطـوير
اآلثـاري في دائـرة الـدراسـات  والـبحـوث بـوزارة الـثـقـافة

والسياحة واالثار.
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البـاحث االردني صدر له حديـثاً عن دار الـكتاب الـثقافي
لـلنـشـر والـتوزيع في مـديـنـة إربد كـتـاب بـعنـوان (األمـثال

أثورات الشعبية الدارجة في األردن). وا

wFOÐd « ‰œUŽ

االعالمـي الـعــراقـي فـاز بــرنــامــجه (ريــاضــة في دقــائق)
رتـبة الـثانـية في مسـابقـة أفضل مـذيع في راديو مدار با

لعام 2020 على (فيسبوك).
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ـي واالعالمي الـــــعــــراقي حـــــاضــــر في ورشــــة االكــــاد
افـتراضـيـة اقامـهـا قسم االعالم بـكـليـة االسـراء اجلامـعة
بعـنـوان (تـعـطـيل عـمل الـصحـافـة االسـتـقـصـائيـة في ظل

قراطية في العراق). الد
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الــتــدريــسـي في اجلــامــعــة األردنـــيــة صــدرت له عن دار
أمـواج للـطباعـة والنـشر الطـبعـة الثـانية من كـتاب (مـقدمة

في علم أصوات اللغة العربية).

ÂU²š w  W ULI «Ë sH «

wDÝ«u «  UO UF
الفن من مخلفات القمامة. وسيقام بعد
احملاضرة وهي آخر فعاليات مهرجان
الـواســطي لـعـام  2020 حـفـل اخـتـتـام
ـهـرجان وتـوزيع الشـهادات فـعالـيات ا
ـشـاركـ فـيه. ودعت الـتـقـديـريـة بـ ا
الـدائرة  الـفـنانـ حلـضور احملـاضرة

هرجان. وحفل اختتام ا
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تـقــيـم دائـرة الــفــنــون الــعــامــة الــيـوم
ــقـبل مـحــاضـرة بـعـنـوان اخلـمـيس ا
(الــفن والــقـــمــامــة) لــلـــدكــتــور بالسم
محمد.وتسلـط احملاضرة التي ستقام
فـي الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــاً في
قـاعات الـدائـرة  الضـوء عـلى صنـاعة
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الفريد سمعـان من مواليد محافظة
نيـنـوى عام  1928 تـخرج من كـلـية
احلـقـوق عـام  1961 و حـصل عـلى
دبـــلــوم عــالي فـي الــتــخـــطــيط من
ــتــحــدة في دمــشق مــعــهــد األ ا
سنة 1971. أصدر أكثر من عشرين
مــجـــمــوعــة شـــعــريــة وقـــصــصــا
ومسـرحيـات وكتـبت عنه دراسات
نــقــديــة عــدة ورســائل جــامــعــيـة
وتــرجـمت أعـمـالـه إلى لـغـات حـيـة
رحـوم الفـريد سـمعان عدة.شـغل ا

علـمنـا اليوم بـوفاة الـشاعر ألـفريد
سـمــعـان في الــعـاصــمـة األردنــيـة
عمان عن عمر ناهز  92عاما.الفريد
سمـعـان كان من اوائل زمالئـنا في
وكـالة االنـبـاء العـراقـية (واع) عـند
تاسيـسها عام   1959 وهذه صورة
الـتـقـطت لي مـعه وبـعض ذويه في
ـقر االول لـلوكـالة في الـصاحلـية ا

قرب االذاعة.
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ـيـر صـورة جديـدة في ـيت أوزد ـمـثـلـة الـتـركـيـة د شـاركت ا
صفـحتها اخلاصة على موقع التواصل اإلجتماعي إعتمدت

فـيـهـا إطاللـة عـفـويـة وطـبـيـعـيـة بـدون مـاكـيـاج بقـمـيص
كاجـوال بالـلون األسـود وعلـقت على الـصورة قـائلة
ـير وإبراهيم تشـيليكول صبـاح اخلير. وتقوم  أوزد

وسم الثاني. وتلعب فيه دور زينب بتـصوير مسلسل منـزلي ا
وهي شخـصية معـقدة ال تثق بنفـسها على اإلطالق وال تثق
ير قد عرفت بشكل كبير بقـدراتها وطاقتها. وكانت أوزد
في تركـيا والـعـالم العـربي بشـخصـيـة عالـية في الـدراما
مـثل التركي التـركيـة الشهـيرة لـيث ونورا إلى جـانب ا
كيـفانش تاتـليتـوغ. على صـعيد آخـر تمكـنت عدسات
كـامـيـرات (الـبابـاراتـزي) من إلـتـقـاط صور لـلـنـجـمة
ا ستون وهي تـتجول في شوارع مدينة ية إ العـا
ـنـتفخ بـرفـقة لـوس أجنـلـوس محـتـضنـةً بـطـنهـا ا
إحدى صـديـقاتـهـا وهو مـا كـشف عن حـملـها
بــطـفـلـهـا األول من زوجــهـا ديف مـكـاري بـعـد
مـرور مـا يـقـارب الـعام عـلـى زواجهـمـا وذلك
عــــلـى الــــرغم مـن عــــدم إعالنــــهــــا عن األمــــر

اضية.  وإخفائها له طيلة الفترة ا

مـنـصب األم الـعـام الحتـاد أدباء
العراق عام 2003.

نـشـارك االدبــاء والـكـتــاب وجـمـيع
مـحـبي الفـريـد سـمعـان واصـدقائه
واساة مبتـهل الى الله القدير با
ان يــرحــمه بــرحــمــته الــواســعه ٠
ويسكنه فسيح جناته  ويلهم أهله
وذويه ومحـبيـه الصـبر والـسلوان
(وانــا لـله وانـا الــيه راجـعـون) وال
حــــول وال قـــوة اال بـــالـــلـه الـــعـــلي

العظيم.

ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .
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زعجة ـساعدة للـتفاصـيل ا كنك أن تـطلب بَعْض ا  
. عقّدة.يوم السعد االثن ا
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كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك .
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جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.
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فـكّـر بـهدوء بـعـيـداً عن تعـقـيـدات العـمل  ثمّ انـظـر ما
يحدث.رقم احلظ .2
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 في الـعـائــلـة جـو مـريح لـكن احــد اطـفـالك قـد يـواجه
مشكلة حاول مساعدته 
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همة فالقرارت ا  ال تتفاجأ إذا توصّلت إلى قرار مهم
تأتي بشكل غير متوقع.
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كن كنك أن تخطو خطوات واسعة.. هناك أمور   
أن تصبح أكثر جماالً .
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 الـــعـــمل في وضـع الـــركـــود . أنت األول بـــأفـــكـــارك
الالمعة.يوم السعد االربعاء.
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زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .
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 قد توجهك مشاكل عاطفية مع الشريك حاول جتنب
اية مواجهة في األيام القادمة .
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الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها.يوم السعد االثن
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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بي رغبة لـلعطاس  كنت اقـاومها وانا احاور طبـيبا مختـصا باالمراض التنـفسية بعد
أن عجـزت عن التواصل مع بديل يوفر علي مؤونـة السؤال عن اي لقاح بشري يوفي
ـعمـورة ويفيض عن حـاجتـها  ..هل قـلت معمـورة ? نعم..مـاذا تعني ? حاجـة سكان ا

سكونة.وتطلق عَلَى ما عُمر من األَرض. َعْمُوَرةُ الدَّارُ ا بنية.و ا َعْمُورَةُ : الدارُ ا ا
ـطار مقلدا صوت مـصطفى جواد : بل هي اخملروبة سخـر صاحبي مني في طريق ا

اذ العمار في االرض!
كــان بــهــجت اجلــبــوري يــقــول لــهم اذا اســتـــبــد به الــشــوق لــلــعــراق : خــذوني الى
نه  يداري الي يتلفت يسرة دون  احلدود..ثم يـبكي ويهرب مني وبحركة اتقنـتها ا

دمعة حبيسة.
 أنـا ايـضا  –واحـد من حبـيـسي الكـورونا  –اقـول الصحـابي خـذوني الى طريق
طـار بعمان.. كل الـبلدان تعـتني بهذا الـطريق فهو واجـهة البلد  –الاعتراض ا
لـدي عـلى طـريق مـطــار بـغـداد فـهـو اجـمل من طـريق مـطـار الـقـاهـرة مع إن
ـبـان تـعـود الى زمن( ابـاظـة بـاشـا) ..مـ صـاحـبي هـنـاك ظـل يـعـرفـني 

اباظه باشا ?!
ـسـافـر اخـذنـا مـســحـة وهي غـيـر اخلـزعـة البـد ان تــدخل في مـفـردات ا
نصة)التي لم تستخدم من قبل اال مفـردات جديدة من بينها استمارة ( ا
صري األسبق محمد أنور نصة  ح   اغتيال  الـرئيس ا في حادثـة ا
ـديـنة نـصر بـالقـاهرة نـصة  خـالل عرض عـسكـري أقيم  السـادات من ا
في  6 أكـتـوبر  1981 احتـفـاالً باالنـتـصار الـذي حتـقق خالل حـرب أكتـوبر

.1973
الـشـمس الـيـوم سـاطـعـة بـعـمـان اكـثر مـن اي  صـباح مـضـى ; لكـنـي متـأبط
مـــعــطف غــوغـل ولــيس غــوغـــول..الــذي نــســيـه الــنــاس بــعـــد تــفــتت االحتــاد

السوفيتي..احلذر واجب.
ة لي قبل  10 سنوات بالضبط في شارع  وكـورونا غادرة..نشرت صورة قد
ه ــتـنـبي وحتـتــهـا تـعـلــيق : شـكـرا لــهـذه الـلـمــة الـتي هي احـلى مـن الـشـكـر ا

(جتدونها عند كعك السيد).
 لم ينـتبه احـد ان جميع من مـعي في الصـورة قد الـتزم بالـكمـامة التي هي من

اختراع 2020.
يبدو ان الناس  –اال مـارحم ربي- اليراعون غضب ازل السياب وهي توصي اهل

دينة باحليطة واحلذر. ا
لم يكن بـ التعليـقات ذلك العقار الـسحري (شباب دائم ) وال ذلك الـتعليق القاصف

احق (ب عليك الكبر) الذي تظهر عالئمه على حس نعمة اكثر مني..  –ا
ن طـار بعـد تلـقيـهم نداءا  بـالسـماح  ـا يسـمح لنـا بانـتظـار من يقـلنـا من بوابـة ا  ر

رور  –للسالم على عباس ابن فرناس. نحنا نشوة  الوصول  –دون ا يخصنا 
ثقف تنبي شارع ا ا ح ينشر هذا النص اكون في ا ر ملكة مازلت عـلى ارض ا
سـقوف والسـياح ) في مـيسان وشـرب الشاي في او ملـبيا دعـوة معـجب لتنـاول ( ا

الفلوجة.
  هوسة مـن مشاعـر فيهـا دبكة انـفعاالت مـثل تلك الـتي تنتـاب رجال اربعيـنيا  في
ذلك  اجلوبي الـذي فيه قطـار من حسنـاوات على اليـوتيوب اطـول من درب التبانه

وفيه بـعد تـقص وبحث باالشـعة اللـيزيـرة يظهـر فيه  ولدان
يشعران بالضياع ب النسوان.

 (دكتـور الضـيفـة وصلت...) تـمام عـلي ان اسجل حـلقة
حلقت كأحتياط وخزين ستراتيجي قبل السفر.

فــاطــمــة الــلـيــثـي ام طـارق  هل الــتــقي هــنــاك ايــادراضي
حرب..?

بيروت
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لصق الوطني لقطة من إفتتاح معرض ا
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ير أوزد

{ الــقــاهــرة (أ ف ب) - اســتــأنف الــفــنــان
ـصـري مـحـمـد رمـضـان نـشاطـه الفـني في ا
مصـر بعد إلغاء قـرار إيقافه عن العمل حل
الـتـحـقـيق مـعه بـشأن صـور انـتـشـرت أخـيرا
ـشاهـيـر إسرائـيلـي عبـر اإلنتـرنت جتـمعه 
اضي على في دبي.وكـتب رمضـان االثنـ ا
صفـحته الـرسمـيـة على (فـيسـبوك) (بـعد 96
يومـاً مـوعدنـا بـإذن اللـه مع مسـلـسل موسى
ؤلـف الكـبـيـر ناصـر عـبـد الـرحمن و كـتـابـة ا
إخــراج الـــعــبـــقــري مــحـــمــد سـالمــة).وكــان
االحتاد الـعام للنـقابات الـفنيـة في مصر قرر
ــاضي وقف رمـضـان فـي تـشـرين الــثـاني ا
موقـتـا عن العـمل حلـ التـحـقيق مـعه بـشأن
صـور انــتــشـرت عــلى اإلنــتـرنت تــظــهـره مع
غـنـي اإلسـرائيـلـي عـوميـر آدام والعـب كرة ا
الـقــدم الـعـربي اإلسـرائـيــلي ضـيـاء سـبع في
دبي.وقررت مـحـكمـة مـصـرية الـسـبت شطب
نعه صري  مثل ا دعوى كـانت مقامة ضد ا
من إقامـة حـفالت غـنائـيـة أو تـصويـر أعـمال
فـــنــــيـــة داخل الــــبالد.كـــذلك قــــررت نـــقـــابـــة
الصـحافيـ في مصر إلـغاء قرارهـا السابق
ـــقــاطــعــة أخــبـــار رمــضــان عــلـى خــلــفــيــة
اضي أن الصـور.وأعلـنت النقـابة األسـبوع ا
(إلغـاء قرارها الـسابق أتى بـعد صدور قرار
هن التمثيلية صاحبة جلنة الـتحقيق بنقابة ا
االختـصاص والـوالية الـدستـورية والـقانـونية
في احلكم عـلى الواقـعة ومـسائلـة أعضـائها
ـتـهم بالـتـطـبيع بـحـفظ التـحـقـيق مع الـفنـان ا
واالكــتــفــاء بـــفــتــرة اإليــقــاف).وواجه الــنــجم
ـبر صـري الـذي يـطلـق على نـفـسه لـقب ( ا
وان) لـــــلـــــقـــــول إنه األول فـي مــــجـــــالـه بــــ
مـنـافــسـيه انـتــقـادات الذعـة عــلى صـفـحـات
مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي بـعـد انـتـشـار
صــور له مـع مــشـــاهــيـــر إســرائـــيــلـــيــ في
دبي.وأتت أزمـة صـور رمضـان بـعـد أسـابيع
ـــتـــحــدة عــلـى إعالن اإلمـــارات الـــعــربـــيـــة ا
والـبـحــرين والـسـودان تــطـبـيع عـالقـاتـهـا مع
ـغــرب الـشـهـر إسـرائـيل وقــبـيل انـضــمـام ا
اضي إلى قـائمة البـلدان العربـية التي تقيم ا
عالقـات رسمية مع إسرائيل.ومصر هي أول
دولة عـربـية تـبـرم السالم مع الـدولـة العـبـرية
من طــريق الــرئـيس الــراحل أنـور الــســادات
في  1978 إال أن الـعالقات ب الدولت على

ستوى الشعبي ال تزال فاترة. ا
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عني اجليش الـعراقي البطل صـار عمره مائـة عام وال أدري مَن ا
بـتـدوين تـاريخ هـذا اجلـيش السـيمـا في الـسـنـوات الـسـبع عـشرة
االخـيــرة? ومـا مـصــيـر مـديــريـة الـتــاريخ الـعـســكـري? وهل اليـزال
ـقـصود ـدون? ومـا ا اجلـيش بـحـاجـة الـيـهـا? وأين أصـبح إرثـهـا ا
بـاالحـتـفـال بـاجلـيش الـعـراقي في ذكـرى تـأسـيـسه ? أهـو احـتـفال
بسـيـرة اجليش اجلـديـد بعـد الـعام 2003 أم بالـسـيرة الـكـليّـة مـنذ
الـعام 1921 واذا كـان االحـتـفال بـالـتـاريخ كـله منـذ مـائـة عـام فَلِمَ
اذن حـلّـوا اجلـيـش وأقـامـوا جـيــشـاً جـديـداً مــكـانه ومن ثمّ جـرى
سـتـحـدث دون القـد ? هل يـحـتـفلـون الـيوم االعـتـراف باجلـديـد ا
أم هو احتفال باجليش كـياناً كامالً غير منقوص بكُلّ ماله وماعليه
ُــحل مـا نــسـبــته سـبع ــثل  خــارج اجلـيش ا ـا  بــتـاريخ جــزئي 
سـتمـر. وهذه النـسبة ذاتـها التي ائة مـن عمره الـكامل ا عشرة بـا
يطالب الـكرد تمثـيلهم بهـا في اجليش بحسب حـصتهم بالـبلد كما
غيبة عن يقول الـدستور. وليس موضوعنا قضية النِسَب االخرى ا

تركيبة اجليش.
اعتـقد انَّه  يجب أن جتري كتابـة تاريخ اجليش العراقي في جميع
راحل بـكل جـرأة ومن دون انـحـياز أو خـوف وإال مـا كـان عمالً ا
ـلف التدخل السياسي في ؤرخ وهذا يتـطلب التصدي  يليـق با
ـؤســسـة الـعـسـكـريــة من الـداخل او اخلـارج من حـيث مـجـريـات ا
ـاضية كانت التـعامل معهـا. والبدّ من االعتراف بـأنَّه في العقود ا
فـاضلة والتـمايز ب نـوع من العسـكر هما هناك درجـتان من ا
ـؤسسـة الـرئاسـة من حرس احلرس اجلـمهـوري وكل مـا يتـصل 
عروفة خاص وسـواه من جهة وب اجليش العراقي في وحداته ا
وضوعية رتبـطة بهيئة االركـان ووزير الدفاع. وانه يجب النـظر  ا
وطـنـية خـاصـة لـفـحص مـقولـة عـزل اجلـيش عن الـعـمل الـسـياسي
كـتب الـعسـكـري للـحزب ومنع عـمل االحزاب داخـله في حـ ان ا
احلـاكـم  في وقـتـهـا كــانت له الـيـد الـطــولى في الـتـزكــيـة والـتـرفـيع
رتبط والتـخوين واالقصاء فضال عن اجلهاز العسكري واالمني ا
بـالـرئـاسـة ودائـرة الـسـكــرتـيـر. في الـوقت ذاته اليـزال في الـعـراق
نسي برغم تضحياته وحالة حالتـان متمايزتان للعسكـر اجليش ا
ـصب لهـا الكـلمة ـنبع ونـظامـية با عـسكـرية أخرى غـير نـظامـية با
التي ال تُغلب والصوت الذي يعلو على أي صوت عسكري بالبلد .
تـاريخ اجلــيش الـعـراقي في حــرب احـتالل امـريــكـا ومـا جـرّته من
توط احـتالالت اخرى معـنوية ونـفسيـة واعتبـارية ال يزال غـائباً
ـســمـوح به مـطــلـقـاً أن يــتم تـداوله كـفــعل من أفـعـال بل مـن غـيـر ا
الـوطـنـيـة والـدفـاع عن الـتــراب وال عالقـة له بـنـظـام بـائـد أو حـزب

محظور. 
هـنـاك دائـمـاً جـيش يـزجه الـسـيـاسي في مـعـارك خـاسـرة ال يـد له
فـيـها كـمـا في خـوض حـروب ضد الـقـوة االعـظم بالـعـالم أو كـما
ـوصل الــعـام   2014 أمــام أعــداد قـلــيــلـة من حــصل في كــارثــة ا

داعش.
هـنـاك عـشـرات االلــوف من اجلـنـود الـعـراقــيـ الـذين قـضـوا وهم
يقـاتلون االحتـالل من خالل واجبهم الـوظيفي وقـسمهم الـعسكري
فـي غــضــون ثالثـــة أســابــيع مـن الــغــزو االمـــريــكي حــتـى اكــتــمل
االحـتالل في الـتــاسع من نـيـسـان 2003 هـؤالء مـغـيـبـون ال أحـد
يتصدى لكتابة تاريخهم ? أهو تاريخ ضاع مع ضياع حقوقهم? 
ليس واضحاً عَن أي عيد للجيش العراقي تتحدثون وحتتفلون?.

ي جنوكو-غودوين. للمنظمة جا
الـى ذلك تـــتــــنـــافس عــــشـــرة أفالم
روائـية وعشرة أخرى قصيرة فيما
يُـــعـــرض  13 فـــيــــلـــمـــاً من خـــارج
ــسـابــقـة ضــمن الــدورة احلـاديـة ا
ـهـرجـان مـاي فـرنش فـيـلم عـشــرة 
فـسـتيـفـال السـيـنمـائي االفـتراضي
الــذي تـنــظـمه هــيـئــة أونـيــفـرانس
سؤولة عن الترويج للفن السابع ا
الــــفـــرنــــسي في اخلــــارج ويـــضم
أعـمـاالً نـاطـقـة بالـفـرنـسـيـة. وأعلن
ـهـرجـان ـنــظـمـون الـثالثـاء أن (ا ا
الــذي يـقـام من  15 كــانـون الـثـاني
إلى  15 شــــبـــاط عـــبــــر نـــحـــو 60
مـنصة بث تدفـقي في أنحاء العالم
يــضم في بــرنــامــجه أفــضل نــتـاج
الـسـيـنمـا الـفرنـسـيـة والبـلـجيـكـية
والـكــنـديـة والـسـويـسـريـة الـشـابـة

عاصرة). ا
وســاهــمت تــدابــيــر اإلقــفــال الــتي
شـهـدها الـعالم في  2020 الحـتواء
جــائــحــة كــوفــيــد- 19 فـي تــعــزيـز
ـهــرجـان الـذي اإلقــبـال عـلـى هـذا ا
سـتكون متابعته مـتاحة أيضاً عبر
أبـل تي في وأمازون بـرا وغوغل
بالي في  200 مـنـطـقة وقـد حـصد
الـعـام الـفـائت أكـثر من  12 مـلـيون
مــشـاهَـدة أي نــحـو ضــعف الـعـدد

عتاد.  ا
وقــال رئــيس أونــيـفــرانس ســيـرج
تـوبـيـانا إن (األزمـة الـتي يشـهـدها
الـــعـــالم عـــززت مـــشــروعـــيـــة هــذا
ـهـرجان الـهادف إلى تَـشارُك حب ا
الـــســـيـــنـــمــــا مع عـــدد كـــبـــيـــر من
ــشـــاهــدين من مـــخــتــلف أنــحــاء ا

العالم). 
والحـظ أن (عام  2020 كـان صـعـبـاً
بـالنسبة إلى الفن السابع وال تزال
دور سـيـنمـا كـثيـرة مـقفـلـة في عدد
كـبـيـر من دول الـعالم). وسـتـتـوافر
تـرجـمة إلى  11 لـغـة لألفالم الـ 33
ـــشـــاركـــة في هـــذه الــدورة. ومن ا
أبـرز أعـضـاء جلنـة الـتـحكـيم لـفـئة
نـتجة الفـرنسية األفالم الـروائية ا
روزالـي فاردا واخملرج الـكولـومبي
فـرانكـو لولي واخملـرجة الـفرنـسية

اجلزائرية مونيا مدور.

{ لــــــنــــــدن- بــــــاريس-(أ ف ب) –
حـذرت مــنـظـمـة قـائـمـة عـلى قـطـاع
ـــوســـيـــقـــيـــة في ـــهـــرجـــانـــات ا ا
بـــريـــطــانـــيــا الـــثالثـــاء من خـــطــر
وجــودي يـتــهـدد هــذه الـفــعـالــيـات
الـتي تستقطب في الـعادة جماهير
غــفــيـرة ســنــويـا خــصــوصـا خالل
الـصيف بسبب جـائحة كوفيد-19
داعية إلى زيادة الدعم احلكومي.
وعدّدت منظمة يو كاي ميوزيك في
تــقـريـر اخلــطـوات الالزمــة إلحـيـاء
قـطاع احلفالت موضحة أن األزمة
الـصحيـة أطاحت موسم  2020 مع
ـهـرجـانـات فـيـمـا ثـمـة إلـغــاء كل ا
تـهديد حقيقي يطاول القسم األكبر

من موسم 2021.
وفـي كل ســـــنــــة يــــتـــــهــــافت آالف
الـبريطاني والزوار األجانب على
ـهـرجـانـات الـصيـفـيـة الـتي تـبرز ا
ــــرتـــبط ـــوســــيــــقي ا ــــشـــهــــد ا ا
ـبـاشرة لـديـنـا الـغني بـاحلـفالت ا
ثـقافـيا والـذي يظـهر تـنوعـا مذهال

وسيقية. في األنواع ا
ويــدرّ مـهـرجـان غالســتـونـبـري في
ـثـال أكـثر كـل موسـم عـلى سـبـيل ا
من مـئـة مـلـيـون جـنـيه اسـتـرلـيـني
( 136 مـليون دوالر) على االقتصاد
ـنـطــقـة الـواقـعـة احملــلي في هـذه ا
في جــنـوب غـرب إنـكــلـتـرا. وتـوفـر
ـــهـــرجـــانـــات  85 ألـف وظـــيـــفــة ا
ــنـظــمـة. مــبـاشــرة سـنــويـا وفق ا
ـوسـيـقي ضـربـة وتـلــقى الـقـطـاع ا
قــويــة في بــريــطـانــيــا أحــد أكــثـر
الــبـلــدان األوروبـيـة تــضـررا جـراء
جـائحة كوفيد- 19 مع أكثر من 75

ألف وفاة.
وفـي تــمـــوز/يـــولـــيـــو خــصـــصت
الـســلـطـات الـبـريـطـانـيـة صـنـدوقـا
إنـقـاذيـا بقـيـمة  250 مـلـيون جـنيه
ـوسـيـقى من اســتـرلـيـني لـقــطـاع ا
أصل  1,6 مـليـار جنيه خـصصـتها

للثقافة.
ودعـت يو كـاي مـيـوزيك الـسـلـطات
إلى وضـع مـهـلــة تـقـريــبـيـة إلعـادة
فـتح صـاالت احلـفالت إضـافة إلى
تـدابيـر للدعم لـكون ذلك يصب في
دير العام صلحة الوطنية وفق ا ا
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