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اعلن الـتـحالف الـدولي عن مـقتل
مـــعــاون خـــلــفـــيــة داعش ووالي
العـراق وعشرة مـن اتباعه خالل
ضربة جوية نوعية قرب كركوك.
ــتـحــدث الــرسـمـي بـاسم وقــال ا
عـمـليـة الـتـحـالف الـدولي (الـعزم
الــصــلب) في الــعــراق وســوريـا
الكولونيل وين ماروتو إن (زعيم
داعـش في الـــعـــراق أبـــو يـــاســر
الـــعـــيـــســاوي قـــتل خـالل غــارة
جــويــة قــرب كــركــوك مع عــشــرة
ارهـابــيــ اخـرين) وأضـاف ان
ـثل ضــربـة (مــقـتل أبــو يـاســر 
كـــبـــيـــرة أخـــرى جلـــهـــود عــودة
داعش إلى الــعــراق) مــؤكــدا أن
(الـتــحـالف سـيـسـتــمـر في عـمـله
إلخــراج الـقــادة الـرئــيـســيـ من
نظمة عركة وتـقويض ا ساحة ا
اإلرهابـيـة). وكان رئـيس الوزراء

مـصـطـفى الـكـاظمـي قد افـاد في
وقت سابـق بالـقضـاء عـلى نائب
اخلــــلـــيـــفـــة ووالـي الـــعـــراق في
تـنظـيم داعش. وقـال في تـغـريدة
على تويتر إن (شعب العراق إذا
وعد أوفى وقد توعدنا عصابات
داعش برد مزلزل وجاء الرد من
أبطالنا) مضيفا انه ( القضاء
عـلـى زعـيم عــصـبـة الــشـر أو من
يطـلق علـى نفـسه نائب اخلـليـفة
ووالـي الـــعـــراق في الــــتـــنـــظـــيم
الـــــعــــيــــســـــاوي في عــــمـــــلــــيــــة
اسـتـخـبــاريـة نـوعـيـة اسـتـهـدفت
مــــوقــــعـه في وادي الــــشــــاي في
كركوك). كـما أعلن الـناطق بأسم
ـسـلـحـة الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات ا
اللـواء يـحيى رسـول عن قتل 17
قـيــاديـاً في داعـش خالل عـمــلـيـة
ثــأر الـشـهـداء انــتـقـامــاً لـشـهـداء
وجرحى الـتـفجـيـرين االرهابـي
فـي ســـاحـــة الــــطـــيـــران. وبـــارك

رئــيس حتـالـف عـراقــيـون عــمـار
احلــكــيم قــتل الــقــوات األمــنــيـة
لـقــيـادات داعش . وقــال احلـكـيم
في تغـريدة عـلى تويـتر إنه (ألمر
يــبـــعث عــلى الــفــخــر والــســرور
ونـــحن نــــرى بـــواسل قــــواتـــنـــا
األمــنـــيـــة وعـــلى وفق عـــمـــلـــيــة
اســتـخــبـاريــة نـوعــيـة وخــاطـفـة
تــقــضي عــلى قــيــادات في اخلط
ــــتـــــقــــدم لـــــعــــصـــــابــــة داعش ا
اإلرهابـية) وأضاف (نـبـارك هذا
ـتــحــقق فــإنــنــا نـحث الــنــصــر ا
حـمـاة الـوطـن عـلى تـكـثـيف هـذه
الـضربـات الـنـوعـيـة على رؤوس
الــتـنــظـيم اإلرهــابي وامــتـداداته
وشل حركته في عموم محافظات
الــــبالد). وجنـــــحت الـــــشــــرطــــة
اجملـتـمـعـيـة في وزارة الـداخـلـيـة
من احـبـاط ثــاني عـمـلـيـة ابـتـزاز
تـمـارس بحق فـتـاة من مـحـافـظة
كركـوك. واشار بـيان لـلشـرطة ان

(العملية جاءت على خلفية ورود
مــعــلــومــات ومــنــاشــدة من ذوي
الـفـتـاة بالـتـدخل إلنـقـاذ ابـنـتهم
ـارسهـا أحد من عمـلـية ابـتزاز 
األشـخاص الـذي قـام بـاغـوائـها
وأخـــذ صـــور مـــنـــهـــا وهـــددهـــا
بـنـشـرهــا عـلى مـواقع الـتـواصل
االجـتــمـاعي حـيـث اسـتـطـاع ان
يــحــصل من الــفــتــاة عــلى مــبـلغ
خــمـــســة ماليـــ ديـــنــار بـــفــعل
الـتهـديـد واالبـتزاز) وأضاف ان
(هـــــذا األمـــــر دعـــــا الـــــشـــــرطــــة
اجملتـمعـيـة الى التـحرك الـسريع
ـبـتــز بـاألدلــة الـتي ومــواجـهــة ا
ـة االبـتزاز تـثـبت تـورطه بـجـر
والـــتي اعــتـــرف بــهـــا صــراحــة
واتــــخــــذت بــــحـــــقه االجــــراءات
األصــولــيــة الالزمــة بــعــد حــذف
محتـوى االبتزاز واسـترداد مبلغ
الـ ٥ ماليـ ديــنـار مــنه وتـأمـ
حساب الـفتاة).فـيما الـقت مفارز

مـكــافـحــة اجـرام بـغــداد الـقـبض
ـتـهم الـذي قـام بـقتـل احد عـلى ا
منتـسبيـها خالل محـاولة هروبه
الى اقـلـيم كـردسـتـان.وذكر اعالم

ـكـافـحـة في بـيـان امس انه ( ا
ــتــهـم الــذي قـام الــقــبض عــلى ا
ــنـتــسب اثــنـاء مــحـاولـة بــقـتل ا
هـــــروبه الى االقــــلـــــيم). وكــــانت
ــديــريــة قــد نــعـت مــنــســوبــهـا ا
ـفـوض غـالـب عـبـدالـله مـحـسن ا
الــذي اســتــشــهــد اثــنــاء تـأديــته
الواجب وبـعد الـقبض عـلى احد
ـطــلـوبـ الى الـقــضـاء واثـنـاء ا
ـبـاشر بـاالسلـحة مع االشتـباك ا
ـــــــا ادى الى ـــــــتـــــــهـم  ذوي ا
اســـتــــشــــهـــاده واصــــابــــة احـــد
. واعـتـقلت ـنتـسـب الـضبـاط وا
مــفــارز الـشــرطــة مـحــتــاال يـتــنـز
اصـحـاب الـعـجالت بـرمي نـفـسه
امــامـهــا في بـغــداد. وقـال مــديـر
ـقدم اعالم قيـادة شـرطة بـغداد ا
عــزيـز نــاصــر في بــيـان امس ان
(مــفـارز مــركـز شــرطــة الـصــلـيخ
الـقت القـبض عـلى مـحتـال يـقوم
بـاالتـفـاق مع مجـمـوعـة مـتـهـم
بــكـســر يـده واثـنــاء مـســيـره في
الـشـارع يـقـوم بـرمي نـفـسه عـلى
) مــؤكــدا ان ـواطــنـ عـجـالت ا
ـتهم (الـعمـلـية تـمت بـعـد القـاء ا
نـفـسه عـلى الـعـجـلـة و نـقـله الى
ـســتـشـفى الـتـي بـدورهـا تـقـوم ا
بـــإجـــراء الـــفـــحـــوصـــات واخــذ
األشـعـة الثـبــات كـسـر يـده حـيث
يـدعـي بـأن هـذا الــكـسـر نــتـيـجـة
احلــادث الــوهــمي الــذي صـنــعه
فـيـطـلـب من اصـحـاب الـعـجالت
مـــبــــالغ مــــالــــيـــة دون طــــلب اي
اجــراءات قـانــونــيـة) ولـفت الى
ـتــهم واعـتـرافه (تـدوين اقــوال ا

الــقـيــام بـحــاالت عـدة  حـيث 
إتــخـــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيــة
الـالزمـــة بــحـــقـه اصــولـــيـــا وفق
الـــقــانـــون). واخــمــدت مـــديــريــة
ـدني حريـقـا داخل خان الدفـاع ا
ســـكن مـــتـــخـــذ كـــغـــرف لـــســـكن
الـعـوائل مـتـهـالك قـد ومـشـيـد
من الطابوق واخلشب يقع داخل
ازقـة منـطقـة االنـباريـ الـضيـقة
في مـنـطـقـة الـكـاظـمـيـة. واوضح
ـــدني تـــلـــقـــته بـــيـــان الـــدفـــاع ا
(الــزمـان) امس ان (فــرق الــدفـاع
ـــدني بــأســنــاد فـــريق الــبــحث ا
واإلنقاذ الدولـي التابع للـمديرية
تمكن من التدخل وأخماد حادث
حــريق انـــدالع داخل خــان ســكن
يقع داخل ازقة منطقة االنباري
الضيقة في منطقة الكاظمية).
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وخـــاصـــة ارتــــداء الـــكـــمـــامـــات
والـتــبــاعــد اجلــســدي وتــعــقــيم
ـــصـــافـــحـــة الـــيـــدين وجتـــنب ا
عانقة والتقـبيل اثناء التحية وا
والـــسالم والـــتـــوقف عن اقـــامــة
الــتـجـمـعـات الـبــشـريـة الـكـبـيـرة
بـشــكل عـاجل) وتـابع انه (عـلى
ـــــــوســـــــســـــــات الــــــــوزارات و ا
احلــكــومــيــة والــقــطــاع اخلـاص
االلـتـزام بـقـرارات الـلـجـنة كـافـة 
الــعــلـــيــا بــتــطـــبــيق االجــراءات
الـوقائـيـة في مـؤسـسـاتهم وحث
منتسبيهـا على ارتداء الكمامات
طـيـلـة الـدوام الـرسـمي وتـطبـيق
قـواعـد الـتـبـاعـد اجلـسـدي وعدم
اســـتــئـــنــاف اي نـــشــاطــات ذات
جتمعات بشرية) مجددا الدعوة
الى (وســــائل االعالم كــــافـــة الى
تــــــكــــــثــــــيف اجلــــــهــــــوده وحث
ـــــواطـــــنـــــ عـــــلـى االلـــــتــــزام ا
باالجراءات الـوقائية) مشيدا بـ
(دور مالكـــات اجلـــيش االبـــيض
الـــعــــامـــلـــة في مــــؤســـســـاتـــنـــا
الـصـحـيـة كـمـا نـشـكـر الوزارات
ـؤسسـات الـدينـيـة والقـنوات وا
االعـالمــيـــة وكل اجلــهـــات الــتي
تــقف داعــمـــة بــشــكل مـــســتــمــر
جلهود الوزارة في مـواجهة هذا

الوباء).

الـــقـــرارات واالجـــراءات االكـــثـــر
تـشـدداً كــاحلـظـر اجلـزئي وغـلق
رافق احليوية ذات الـتجمعات ا
الـبشـريـة لقـطع سـلسـلـة انتـشار
ـواطـن من الـعدوى و حـمـاية ا
ـقبلة) األثار الكـارثية للـموجة ا
ـواطـن الى وأهـاب البـيـان بـ(ا
تـــطــبــيق االجــراءات الــوقــائــيــة

بـاالجراءات الـوقـائـية والـتـهاون
( ـواطــنـ الــواضح من أغــلب ا
وحذر البـيان من (خـطورة عودة
االرتـــفــــاع في االصـــابــــات ومـــا
يــــصـــــاحــــبـــــهــــا مـن زيــــادة في
الـوفيـات االمـر الـذي قد يـضـطر
الوزارة واللـجنـة العلـيا للـصحة
والـسالمـة الــوطـنـيـة الى اتـخـاذ

ــوجـة أقــسى وأشــد فــتــكــا من ا
االولى بــسـبـب ظـهــور الـسالالت
اخلــــطـــرة و مــــنــــهــــا الـــسـاللـــة
الـبريـطانـيـة و جنـوب افـريقـيا)
وأضـاف (لـقـد كررت الـوزارة في
ـتعـددة وتـصريـحات بـيانـاتهـا ا
مسؤولـيها في مـختلف الـقنوات
واقع اخلـبرية على االعالمية وا
حتـذيـر الــعـراقـيـ من الـتـهـاون
وعــدم االلــتــزام بــالــتــعــلــيــمــات
الــصـــحــيــة الـــوقــائــيـــة بــســبب
ـتحـسن لكن وضعـنـا الوبـائي ا
لـالسف الـــشـــديــــد لم تـــلقَ هـــذه
الـــبـــيـــانـــات والـــتـــصـــريـــحـــات
ـطـلـوبـة) مـشـيـرا االسـتـجــابـة ا
الى انـه (بــرغـم حتــسـن الــوضع
الـوبــائي بـشـكل واضح نــتـيـجـة
ازديــاد الــقــدرة الـتــشــخـيــصــيـة
وتـــوسع الـــســعـــة الـــســـريـــريــة
والــقـدرة الــعالجــيـة االمــر الـذي
ادى الى زيــادة نــســبــة الــشــفـاء
وهبوط الوفيـات بشكل كبير اال
ـوقف الوبائي في ان مؤشرات ا
الــعـراق الى زيــادة بــسـيــطـة في
االصــــابـــات خالل االســـبـــوعـــ
االخــــيـــــرين وهــــذا قـــــد يــــنــــبئ
ـــوجـــة ثـــانــيـــة من ـــقــدمـــات 
اجلــائــحــة قــد تــكـون  أســوأ من
االولى نــتــيــجـة غــيــاب األلــتـزام
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سجـلت وزارة الصحـة والبـيئة 
 945  اصـابـة مــؤكـدة بـكـورونـا
وشفاء الف و 280 حالة وبواقع
 12 حالـة وفاة جـديدة. واوضح
الذي ـوقف الـوبـائي الـيومي   ا
اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس ان
(عــدد الــفـحــوصــات اخملـتــبــريـة
الــتي اجــرتــهــا مالكــات اجلـيش
االبـيض في الـوزارة بـلـغت اكـثر
من  38الف عــــيــــنــــة مـــشــــتــــبه
اصــابـتـهــا بـفـايــروس كـورونـا 
حــــيث  رصـــد  945 اصــــابـــة
مـــؤكــــدة في عـــمــــوم الـــعـــراق)
مشيرا الى ان (معدل الشفاء بلغ
الف و 280حــــالـــة وبــــواقع 12
وفيات جـديدة). وحذرت الوزارة
من مـوجـة ثانـيـة لـلـفـايروس في
الـعراق.وقـالت الـوزارة في بـيان
تلقته (الزمان) امس (تشهد دول
العالم اخملـتلفـة زيادة خطرة في
عدد االصابات والوفيات في ظل
شـــــلل تـــــام ألقــــوى االنـــــظــــمــــة
الـصـحـيـة أمـام جـائـحـة كـورونـا
اخلطـيرة على الـرغم من انطالق
حـمالت استـخـدام اللـقـاحات في
تـلـك الــبــلــدان نــتــيــجــة ضـراوة
ـوجـة الـثـانـيـة الـتي ثـبت انـها ا

W UŠ π¥μ qO− ²Ð ŸUHð—ù« œËUFð  UÐU ù« ∫ U½Ë—u

X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

اسـتعرض رئيس الوزراء مصطفى
الــكــاظـمي ونــظــيـره األردني بــشـر
سبل التـعاون الثنائي اخلـصاونة 
والـتنسيق ب البلدين انطالقاً من
الـــعـالقـــات األخـــويـــة الـــراســـخـــة
والـروابط الوثـيقة الـتي تربطـهما.
وقـال بيان تلـقته (الزمان) امس ان
(اجلــانـبــ اسـتـعــرضـا بــحـضـور
وزراء احلـــكــومـــتــ  الــــعالقـــات
الــتـاريـخـيـة الـوطـيـدة الـتي جتـمع
الـبـلـدين الـشـقـيقـ وأكـدا أهـمـية
مـــواصـــلــة الـــعــمـل عــلـى تــعـــزيــز
مـــســتـــوى الــتـــنــســـيق وتــعـــظــيم
تـاحة االسـتـفادة من االمـكـانيـات ا
فـي كال البـلـدين لـتـحقـيق الـتـكامل
ـصـالح الـسـتــراتـيـجـيـة وفي فـي ا
كــــافــــة اجملــــاالت االقــــتــــصــــاديـــة
واالســـتـــثـــمـــاريــة والـــتـــجـــاريــة)
واضـاف ان (اجلـانـبـ شـددا عـلى
ـشـترك ضـرورة تـعـزيـز الـتـعـاون ا
ــا يــحــقق بـــ بــغــداد وعــمّــان 
مـصالح شعبـي البلدين الـشقيق

ويــؤكـد عــمق الـعالقــات والـروابط
االخـــــويــــة بـــــ كل مـن الــــعــــراق
ــمــلـكــة االردنــيـة الــهــاشـمــيـة) وا
ولـفت الى ان (اجلانب استعرضا
ـــســتــجــدات اإلقــلـــيــمــيــة وأكــدا ا
اســتـمــرار الـعـمل عــلى حل أزمـات
ـنطقة وحتقيق األمن واالستقرار ا
وادانـــة اإلرهــاب بـــكــافــة اشـــكــاله
واســــتـــمـــرار الـــعـــمـل مـــعـــا عـــلى
مــحــاربــته كــمـا نــاقــشــا عـدداً من
ـشـترك ـواضـيـع ذات االهـتـمـام ا ا
لـــتـــعـــزيــز الـــتـــعـــاون والـــتــكـــامل
االقــــتـــصــــادي). بـــدوره  تــــطـــرق
كانة احلضارية اخلـصاونة الى (ا
لـلعراق ودوره الـريادي والطـبيعي
ــنـطـقـة ووقـوف فـي طـلـيـعـة دول ا
ـواصـلــة مـسـيـرة االردن بــجـانـبـه 
ا يخدم تطلعات البناء والتقدم و
الــشــعــبــ بــالــرخــاء واالزدهــار).
وتـضمن اللقاء االتفاق على (زيادة
بـادالت التـجارية الـثنـائية حـجم ا
ومــعــاجلـة الــعــوائق الــتي تـواجه
انـــســيــاب الــتـــجــارة الــبـــيــنــيــة)
واوضـح الـــبـــيــان ان (الـــكـــاظـــمي
واخلـصـاونـة اتفـقـا عـلى استـثـناء
ـنـتـجـات العـراقـيـة واالردنـية من ا
اي نـظام تـسجـيل للـواردات يطبق
لــــدخــــول اســــواق كال الــــبــــلــــدين
الــشـقــيـقـ وتــســريع اســتـكــمـال
دينة اخلـطوات التنفيذية إلنشاء ا
ــشــتــركـة) وشــدد االقــتــصــاديــة ا
الـــطــرفــان عــلى (ضــرورة تــعــزيــز
الـتـعـاون والـتـكـامل الـصـنـاعي في
الــقـطـاعـات الــصـنـاعـيــة الـدوائـيـة
كــاالدويـة والــلـقـاحــات الـبـيــطـريـة
البس ـــبــيـــدات الــزراعـــيــة و ا وا

والـصنـاعات الـكيـماويـة واالسمدة
مـن خالل الــتــدريـب واالســتــثــمــار
ـــواد اخلـــام والـــســـلع وتــــوريـــد ا
ــصــنــعــة واعــادة تـأهــيل نــصف ا
ـــصـــانع اضـــافـــة الـى تــعـــظـــيم ا
اســـتـــفـــادة اجلــانـب الــعـــراقي من
ــتـخــصـصـة) مــراكـز الــدراسـات ا
وتـــابع الــبــيـــان ان (احلــكــومــتــ
بــحــثـتــا جتــديـد مــذكـرة الــتــفـاهم
ــوقــعـة بــ الـبــلــدين السـتــيـراد ا
الـنـفط اخلام من الـعـراق لعـام اخر
بـــعــد الــتـــوافق عــلى الـــتــعــديالت
ـضي ــطـلــوبـة واالتــفـاق عــلى ا ا
قـدمـاً بـتـنـفـيـذ خط الـنـقل الـهوائي
الـكهربائي مزدوج الدائرة  وكذلك
عـقد اجـتمـاع اللـجنة الـفنـية لـلنقل
ـشتـركة وتـكلـيفـها بـإعادة الـبري ا
دراســــة االجـــراءات عـــلـى مـــنـــفـــذ
طــريـبـيل الـكـرامــة بـهـدف تـسـهـيل
االجـراءات علـى التـبادل الـتجاري
فضال عن عقد مباحثات ثنائية في
مـــجــال الــنـــقل اجلــوي خالل هــذا
ـذكرة الـتـنفـيـذية الـعـام لـتحـديث ا
ـوقـعـة بـ الـبلـدين لـغـايـة زيادة ا
عـدد الرحالت اليـومية و اسـتكمال
ـشـتـركة تـشـكـيل الـلـجنـة الـفـنـية ا
بالغ لـتسـوية الـقضايـا العـالقـة وا
ــــطـــلـــوبـــة من كـل طـــرف لألخـــر ا
وايــجــاد حــلـول تــوافــقـيــة إلنــهـاء
ــالـــيــة الـــعــالـــقــة بــ ـــلــفـــات ا ا
الــبـلـدين) مــشـيـرا الى (الــكـاظـمي
واخلـصـاونـة تـطـرقـا الى الـتـعاون
فـي اجملـاالت الـزراعـيـة والـصـحـية
ـيـاه والـري والـصـرف الـصـحي وا
والــتـربـيـة والـتــعـلـيم واالتـصـاالت
عـلومـات والقـطاع وتـكـنولـوجيـا ا
اخلـــاص) ومــــضى الـــبــــيـــان الى
الـــــقــــول ان (االجـــــتـــــمــــاع اوصى
اإلسـراع بـتـنـفـيذ مـخـرجـات الـقـمة

ــــصـــريـــة الــــثالثـــيــــة األردنـــيـــة ا
الـعراقـية وعـقـد االجتـماعـات على
ــــســـتـــوى الـــوزاري بـــ الـــدول ا
الــــثالث فـي مـــجــــاالت الــــتـــكــــامل
الـصناعي واالمن الغذائي والطاقة
والــــنــــقـل واإلســــكــــان والــــزراعـــة
واإلســـــراع بــــإعـــــداد حـــــزمــــة من
مـشروعـات التعـاون االستـراتيجي
ـــا يـــخـــدم تـــعـــزيـــز الــتـــكـــامل و
االقــتــصــادي بــ الــدول الــثالث).
ووقـع اجلانبان مـذكرتي تفاهم في
مــجـال الـصـحـة والـتـعـلـيم الـعـالي
والـبحث الـعلمـي.وتضمـنت مذكرة
الـتفاهم الـتي وقعـها وزير التـعليم
العالي والبحث العلمي نبيل كاظم
مـوادا عـدة تـهدف عـبـد الـصـاحـب 
الـى تـشـجـيع مـؤســسـات الـتـعـلـيم
الـعـالي لـدى اجلـانـبـ عـلى إقـامة
ــتــبـــادلــة والــتــعــاون الـــعالقــات ا
ـــبــاشــر وتــبـــادل الــزيــارات بــ ا
أعــضــاء الــهــيــئــات الــتــدريــســيــة
وتـبـادل ثالثـ مـقـعـدا دراسـيا في
تـخـصصـات ومـراحل يتـفق عـليـها
ـؤسـسـات الــطـرفـان واالعـتــراف 
الــتــعـلــيم الـعــالي لــدى اجلـانــبـ
وتــبــادل اخلــبـرات بــ جــامــعـات
الـبلـدين في مجـال التعـليم الـتقني
والــدراســات الــفــنــيــة واالعــتــمــاد
ية.كما وقع وزير واجلـودة األكاد
الـصحـة حسن محـمد التـميمي مع
نـــظــيــره االردني نــذيــر عــبــيــدات
ــشـتــرك بـ اتــفــاقـيــة الــتـعــاون ا
الـــبــلــدين  فـــيــمــا يـــخص تــبــادل
الكات الطـبية اخلـبرات وتـدريب ا
تـبادل والـتـمريـضـية واالعـتـراف ا
بــالـشـهــادات والـنـهــوض بـالـواقع
الــــــــدوائـي. وتــــــــســــــــلـم رئــــــــيس
اجلــمـهــوريـة بــرهم صـالـح رسـالـة
خــطــيــة من مــلـك األردن عـبــد الــله

الـثـاني.وذكر بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (صالح التقى اخلصاونة
بـحضور وزيري خارجية البلدين 
وفـي مـســتـهل الــلــقـاء نــقل رئـيس
ـلك عبد الـوزراء االردني  حتيات ا
الـله الثاني إلى رئـيس اجلمهورية
وسـلّمه رسـالة خطـية منه) وحمّل
صـــالح (رئــيس الـــوزراء حتــيــاته
إلـى الـعـاهل االردنـي وجـرى بـحث
الـعالقـات الـثـنـائيـة بـ الـبـلدين)
مـــؤكـــدا (احلـــرص عـــلى دفـع أطــر
الــتــعـاون الــثـنــائي بــ الـبــلـدين
وتـــطــلـع الــعــراق لـــبــنـــاء عالقــات
مــتـطـورة ورفع مـسـتـوى الـتـعـاون
ملـكة األردنـية الـهاشـمية في مـع ا
اجملــاالت كــافـة خــدمــة لـلــمــصـالح
ــشـتـركــة لـلـشـعــبـ الـشــقـيـقـ ا

واالنــطالق نـحـو آفــاق أوسع عـبـر
تـعزيز الـتفاهـمات والبـروتوكوالت
ـــتــفق عـــلــيــهـــا بــ الـــبــلــدين). ا
واســتـقـبل رئـيس مـجـلس الـنـواب
مـحـمـد احللـبـوسي رئـيس الوزراء
األردنـي وبحـثا الـتفـاهم والتـعاون
الــثـنـائـي بـ الـبــلـدين وعـدداً من
ـشــتـرك. ــلــفـات ذات االهــتـمــام ا ا
حـــــــيـث جــــــرى خـالل الــــــلـــــــقــــــاء
(اسـتـعـراض أهم مـا تـوصـلت إليه
ـشتـركة بـ العراق االجـتمـاعات ا
واألردن الــتي تــضــمــنت مــجـاالت
مـتعـددة منـها جتاريـة واقتـصادية
وأخـــــرى في الـــــطــــاقــــة والـــــنــــقل
والـــصــحــة والــزراعـــة والــتــربــيــة
والـــتـــعــلـــيم ومـــجــال االتـــصــاالت
ـعلـومـات والتـعاون وتـكـنلـوجـيا ا
فـي الــقـــطــاع اخلـــاص فــضالً عن

مــــذكـــرتي الـــتـــفــــاهم الـــلـــتـــ 
تـوقيعهما ب البلدين فيما يخص
الـصحـة والتعـليم العـالي والبحث

العلمي).
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تـظـاهـرين قـامـوا بـحرق ـاضـية) مـؤكديـن ان (ا ـدة ا احملـتـج خالل ا
دينة وسط انـتشار واسع للـقوات االمنيـة).  فيما االطارات في شـوارع ا
ــحـاســبــة قـتــلـة ـئــات من احملــتـجــ في مــديـنــة الـنــاصــريـة   طـالـب ا
ـتـظـاهـريـن الـذين سـقـطـوا خالل احـتـجــاجـات تـشـرين. واشـار شـهـود ا
ـئـات من مـتــظـاهـري احلــبـوبي في الـنــاصـريـة جـددوا اخـرين الـى ان (ا
ـتـظـاهـرين واالفـراج عن الـناشـط اخملتـطف حـاسـبـة قـتـلـة ا مـطـالـبـتهـم 

سجاد العراقي).
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ـطالبة احلكومة بالقصاص ئات في محافظتي النجف وذي قار  احـتج ا
دة تظاهرين خالل االحتجاجات التي عمت احملافظات خالل ا من قتلة ا

اضية.  ا
وقـال شـهـود عيـان ان (مـحـافظـة الـنجـف شهـدت اوضـاعا مـتـأزمـة عقب
ـمـاطلـة بتـنفـيذ احـتجـاجـات نظـمهـا العـشـرات بسـبب تردي اخلـدمات وا
تورط بقتل طالب ومحاسبة ا الوعود التي اطلقتها احلكومة بتحقيق ا
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كشف خـبـير عن وجـود مـؤشرات
ركـزي العراقي فسـاد في البـنك ا
ومـحــافـظه بـســوق الـعـمــلـة بـعـد
قــرار رفع الــدوالر امــام الــديــنــار
احملـلي. وقـال سالم الـزبـيـدي في
تــصــريح امس ان (الــبــنك عــلــيه
مــؤشـرات كــبــرى حتــديـدا خالل
ـدة االخـيـرة بـعـد ارتـفـاع سـعـر ا
صــرف الـــعــمـــلــة) مــشـــيــرا الى
(وجود ملفات فساد سوق العملة
لــــكـن لم جنــــد مـن يــــحــــاســــبه)
ووصف الــزبــيـدي (تــصــريــحـات
احملـافظ مـصـطــفى غـالب مـخـيف
ــسـؤولــة وانــهـا افــقـدت بــغـيــر ا
استـقاللية الـبنك عـندمـا افاد بان
رفع الـدوالر لم يـكن من الـبـنك بل
ـالــيـة). وحــمل نـواب من وزارة ا
ــان الــبـــر عن كـــتل مـــخــتـــلــفــة  
مـــســـؤولـــيـــة االخــفـــاق فـي عــدم
ركزي استجـواب محافظ الـبنك ا
الـــعــــراقي  فــــيــــمـــا رد حتــــالف
سـائرون عـلى االتـهـامات بـتـأكـيد
وقـوفه مع اي اسـتـجـواب مهـني.
وأكد رئـيس جلـنة مـراقبـة تـنفـيذ
الــبـرنــامج احلــكـومي الــنــيـابــيـة
حازم اخلـالـدي في تـصريح امس
ان (هنـاك مالحـظات وإشـكالـيات

ــركـزي كـبــرى عــلى أداء الـبــنك ا
ـرحـلة) مـشيـرا الى خالل هـذه ا
ـوازنــة البـد أن تـمــرر ولـكن ان (ا
لــيس بــهــذه األرقــام) مــؤكـدا ان
(األســــــبـــــوع اجلــــــاري ســـــيــــــتم
ركزي استجـواب محافظ الـبنك ا
الية). بدوره  قال عضو ووزير ا
ـقراطي الكـردستاني احلزب الد
ماجـد شـنـكالي فـي  تغـريـدة على
تويـتر (تـأكد وثبـت للجـميع وفي
مقـدمتـهم الكـتلـة التي تـدعي عدم
امتالكـها الي مـنصب تـنفـيذي ان
احملـافظ تـابع لـتـلك الـكـتـلـة وهي
من عـــمـــلت عـــلى عـــدم اكـــتـــمــال
نع ـان  النـصـاب داخل قـبة الـبـر

استجوابه). 
وكشفت النـائبة عن كتـلة النصر
عن هدى سـجـاد في لقـاء مـتلـفز 
كتلـة نيـابية حـضرت السـتجواب
رئيـس هيـئـة االعالم واالتـصاالت
غــيـابــيــا وتـمــلــصت من حــضـور
جلـسـة استـجـواب محـافظ الـبنك
ـاضي.وقـالت ـركـزي االربـعـاء ا ا
سجاد ان (تصـميم بعض النواب
ــــضي في اســـتـــجـــواب بـــعـــدم ا
احملــافـظ اعــطى رســـالــة ســـيــئــة
للشـارع العـراقي) محمـلة (هـيئة
ــان مـــســـؤولـــيــة رئـــاســـة الـــبـــر
االخــــفـــاق في عــــقـــد الــــنـــصـــاب

الـقانـوني لـلـجـلـسـة ووضع فـقرة
االسـتـجـواب في جـدول مـزدحم)
واعـربت سـجـاد عـن اسـتـغـرابـهـا
مـن (عــــدم طــــلـب الــــنــــائب االول
لــــرئـــيـس اجملـــلـس من الــــدائـــرة
االعالمـيــة بـنــشـر احلـضــور كـمـا
يـــــفــــعل مع بـــــاقي اجلــــلــــســــات
والسيمـا ان جمـيع النـواب كانوا
حـاضـرين مـنــذ الـسـاعـة الـثـالـثـة
ظــهـــراً الى الــســاعـــة الــســادســة
مــســاءً ولم يــتم قــرع جــرس بــدء
اجللـسة  حيث فـوجئـنا بـرفعـها

الى اشعار اخر).
 ورد النـائب عن حتالف سـائرون
مــحـمــد الــغــزي عـلى االتــهــامـات

التي وجـهت ضد حتالـفه بعـرقلة
اســــتــــجــــواب احملـــافـظ وكــــســـر
النصـاب القـانوني.  واكـد الغزي
في تـــصـــريح امس ان (عـــددا من
نـواب التـحـالف كـانـوا حـاضرين
ـقـررة  فـي مـا حـضـر اجلـلـســة ا
اربـعة نـواب عن ائـتالف الـنـصـر
الـذي تـنـتـمي الـيه الـنـائـبـة هـدى
ســـجــاد) مـــؤكـــدا ان (ســـائــرون
كـانـت الـكــتـلــة االكـثــر حـضـورا 
ونـحن نـدعم اســتـجـواب مـحـافظ
ـركـزي جـمـلـة وتـفـصـيال الـبـنك ا
النه ليس لدوافع سيـاسية ونحن
على قناعة تامة به وان التحالف

مع اي استجواب مهني). 
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توقـعت الهيئة العـامة لألنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ـنـاطق كـافـة غـائـمـا مـصـحـوبـا بـفرص ان يـكـون طـقس الـيـوم الـسـبت في ا
امـطـار شـمـاالً. وذكـر بـيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (طـقس الـيـوم
نـطقـة الـوسطى غـائـما جـزئـيا كـمـا يتـشـكل الضـباب الـسبـت سيـكون فـي ا
نـطـقـة الشـمـاليـة غـائـما مـصـحـوبا بـتـساقط صـباحـا يـزول تدريـجـيـا وفي ا
ـنطـقة اجلـنوبيـة فيـكون غـائما امطـار خفـيفـة تكون رعـدية احـيانا اما في ا
جــزئـيــا واحلــرارة تـنــخـفض درجــات عـدة) وأضــاف ان (طـقس يــوم غـد
ـنـطـقـة الـوسطـى والشـمـالـيـة غـائـما جـزئـيـا مـصـحـوبا األحـد سيـكـون في ا
بـتـسـاقـط زخـات مـطـر تـكـون رعـديــة  وال تـغـيـر في درجـات احلـرارة وفي

نطقة اجلنوبية صحوا مع بعض الغيوم). ا
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بــدالً من الـصـيـغــة الـتي وردت من قـبل
احلــكـومـة االحتـاديـة). بـدورهـا  قـالت
ــقــراطي رئــيــســـة كــتــلــة احلــزب الــد
ــان االحتـادي الــكــردســتــاني في الــبــر
باحـثات مع اللـجنة فـيان صبـري إن (ا
انية تـسير بشكل جيد لـكن الكتل البر
تــؤكـــد إنــهــا لن تــصـــوت عــلى حــصــة
لف النفطي اإلقـليم ما لم يسلم كامل ا
لـلـحـكـومـة االحتـادية) واضـافت (نـحن
ـبـاحـثـات بـانــتـظـار مـا سـتــؤول إلـيه ا
).  فــيـمــا ابـدى اجلــاريـة بــ الـطــرفـ
ـالـيـة مـحـمـد صـاحب عـضـو الـلـجـنـة ا
الـدراجي اسـفه لـتـأخـيـر رواتب بعض
الـــدوائـــر بـــرغم وجـــود رصـــيـــد كـــاف
ـركـزي الـعراقي. لـلـمـالـيـة لدى الـبـنك ا
وقـال الـدراجي في تـغريـدة عـبر تـويـتر
(نـأسف لـتـأخيـر رواتب بـعض الـدوائر
رغم تـوفر رصـيد الـدوالر والديـنار عـند
ركزي) واضاف ان ـالية لدى الـبنك ا ا
ـوجب قاعدة 1 / 12  (الـرواتب تدفع 
ــــاضي والعـالقـــة مـن رواتب الــــعــــام ا

ـوضوع  فـمـاذا هذا ـوازنـة بـا القـرار ا
الـــتـــأخـــيــر?).  وطـــالـب رئــيـس إقــلـــيم
كـردسـتان نـيـجيـرفـان البـارزاني إيران
إلـى اتخاذ مـوقف منـاسب ازاء االساءة
لـقوات البيشمـركة وحربها ضد داعش.
وقــــال الـــبــــارزاني فـي بـــيــــان امس ان
(احدى الوكاالت االيراينة حاولت خالل
ـدة االخـيرة عـن طريق إنـتـاج فيـلـم ا
عن أربـيل والـبـيشـمـركـة وحرب داعش
أن تــشــوه احلـقــائق وتــسـتــخف بــهـذه
الـقوات البـطلة وبـقيادة االقـليم وتغيّب
صــمـود شـعـب كـردسـتـان) واضـاف ان
(مـسـاعدات إيـران لإلقلـيم خالل احلرب
ضـــــد داعش عـــــززت الـــــعالقـــــات بــــ
اجلـانب لـكن الوكالـة الرسمـية تسيء
بـــتـــصـــرفـــهـــا هـــذا وحتـــاول اإلضــرار
( بــالـعالقـات والـصـداقــة بـ الـطـرفـ
مـشـيـرا الى ان (هـذا التـصـرف يـضايق
أرواح الـشهداء الذين استـشهدوا جنباً
إلـى جنب في خنـادق مواجهة داعش و
ـغــالــطـات ال شك أن عــمالً مــتــخـمــاً بــا

ــا يـتــنـاسب مع تــخـفــيض الــنـفــقـات 
ـالي حــجم الـواردات لـتـقـلــيل الـعـجـز ا
ــوازنــة). بـدوره  ابــدى الــوفــد داخـل ا
الـكردي (حرصه الـكامل لتـزويد مجلس
ــالـيــة بـالـبــيـانـات الــنـواب والـلــجـنـة ا
الية واجلداول احلسابية والتفاصيل ا
ــتـعـلــقـة بـالــواردات الـنــفـطـيــة وغـيـر ا
ـا يـخــدم مـصـالح الــنـفـطــيـة لالقـلــيم 
جــمـيع اطـيـاف الــشـعب والـتـوصل الى
حـل دائم وجـــذري جلـــمــــيع اخلالفـــات

القائمة).
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فـيـمـا رأى الـنـائب عن االحتـاد الـوطني
الــكــردســتــاني حــ نــرمــو ان (جــهـود
الــوفــد الــكــردي في بــغــداد مــســتــمــرة
لـتـجاوز عـقبـات الـتوصل التـفاق بـشأن
مـستحقات االقليم) مـعربا عن (التفاؤل
بـوصـول اجلـانـبـ الى نـتـائـج طـيـبة)
مـشيـرا ال ان (هناك مـقتـرحات متـبادلة
ــالــيـة مــقــدمــة من الــوفــد والــلــجــنــة ا
واالوضـاع ليـست سلـبيـة بل ايجـابية).
وأجـرى وفد حكومة اإلقليم جولت من
ـالـية ـبـاحـثـات مع أعـضـاء الـلـجـنـة ا ا
الــنــيــابــيـــة بــشــأن حــصــة اإلقــلــيم في
ــوازنــة.وقـال عــضــو الـلــجــنـة جــمـال ا
كــوجـر فـي تـصــريح امس إن (الــلـجــنـة
ـباحثات وضـعت خيارين عـلى طاولة ا
أمـام وفد اإلقليم وهـما تسليم  250ألف
بــرمــيـل يــومــيــاً أو كــامل مــلف الــنــفط
لــلـحـكـومـة االحتــاديـة). مـشـيـرا الى ان
(الـوفـد اعرب عـن موافـقـته على تـسـليم
كـمية  250 الف بـرميل يومـياً من النفط
إضـافـة إلى نـصف اإليـرادات الـداخـلـية
ـعابـر لـبغـداد إال أن الكـتل النـيابـية وا
ــان لـم حتـسـم أمــرهــا بــشـأن في الــبــر
تـضــمـ أي من اخلـيـارين في مـشـروع
وازنة) مـبينا ان (الطـرف اتفقا على ا
ـخاطـبة الـكتل تـكلـيف رئيس الـلجـنة 
ــعــرفــة أي من اخلــيـارين ــانـيــة  الــبــر
ـوازنة يـرغـبون في إدراجه في قـانون ا
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وبـتشويه احلـقائق  ال يتـفق بأي شكل
مع أخـالق وسـلـوكـيـات الـشـهـيـد قـاسم
سـلـيـماني  لـذا فـإن تصـرفـاً كهـذا ليس
إخالصـــاً اليــران  بل يــفـــســد الــعالقــة
ّــاهــا ســلــيــمــاني مع ــتــيــنــة الــتي  ا
االقــلــيم) وتــابع ان (مــســانــدات إيـران
لـــشــعب وأطــراف االقـــلــيم في األوقــات
الـعصيبة وفي بداية هجوم داعش على
ومــسـاعــدتـهـا لــلـبــيـشــمـركـة بــالـسالح
ـستـشـارين بقـيادة والـعـتاد وعـدد من ا
سـليماني هي دائماً مـحل شكر وتقدير
وقـــد أعــلن االقـــلــيم هـــذا بــوضــوح في
حــيـنه كــمـا أنــنـا لـن نـنــسى مـســاعـدة
الـتـحـالف الدولي ضـد داعش وخـاصة
ـؤثرة وطـويـلة ـسـاعدات األمـريـكيـة ا ا
األمـد وكذلك مـساعدات الـدول األوربية
واإلقـليـمية األحـزاب الكـردية في األيام
األولـى لــهــجــوم داعش عـــلى االقــلــيم)
ومـضى البارزاني الى القول (لقد كانت
مـساعـدة البـيشمـركة بـالسالح والـعتاد
ـساعـدات واسـعة من جـانب إيـران ثم ا
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اعرب الوفد الكردي عن تفاؤله بوصول
ــان بـشــأن حـصـة مــبـاحــثـاته مع الــبـر
اقـــلــيم كــردســـتــان من مـــوازنــة الــعــام
اجلاري الى نتائج متقدمة وطيبة فيما
ــان دعـــا الــنــائـب االول لــرئــيس الـــبــر
حسن كر الكعبي  إلى ضرورة إبعاد
ــوازنـة عن سـاحـة الـصـراع واخلالف ا
الـسـياسي.  وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (الـــكـــعـــبي اســـتـــقـــبل الـــوفــد
الــكـــردي بــرئــاســة نــائب رئــيس وزراء
االقــلـيم قــوبـاد الــطـالــبـاني وبــحـضـور
نــائـب رئــيس اجملــلـس بــشــيــر حــداد 
وازنة وبـحثا  مسودة مـشروع قانون ا
ومـنـاقـشـة سـبل ايـجـاد رؤيـة مـشـتـركـة
بـشـأن الـنـقـاط اخلالفـيـة فـي الـقـانون)
واكـــد الــكــعــبي  بـــحــسب الـــبــيــان ان
(اعــــضـــاء مـــجــــلس الــــنـــواب جـــادون
ــالـيــة بـ بــوجـوب تــنـظــيم الــعالقـة ا
بـغـداد واالقـلـيم وإيـجـاد حـلـول جـذريـة
الزالـــة االشـــكـــاالت الـــقـــائـــمـــة بـــشـــان
ــــوازنــــة) مــــشــــيــــرا الـى (اهــــمــــيـــة ا
شاورات ب اسـتمرارعقد اجللسات وا
ـالـية الـنـيـابـية وفـد االقـلـيم والـلجـنـة ا
ا يخص ومـختلف الـقوى السـياسيـة 
ـوازنــة بــعــيـدا عـن اخلالفـات قــانــون ا
ــا يــضــمن اخـراجــهــا بــشــكل عـادل و
ومـنـصف لـكل ابـناء الـشـعب الـعراقي)
ـوازنـة تـمس قـوت الـشعب وتـابع ان (ا
وعــلـيـنــا ان نــكـون مـؤتـمــنـ لـضـمـان
ــالـيـة عــدالـة تـوزيع الــتـخـصــيـصـات ا
لـكـافـة مـدن البالد) مـن جانـبه  اوضح
احلـداد ان (رئـاسـة اجمللس مـع اللـجـنة
ــعـنــيـة عــازمــتـان عــلى إزالـة ــالـيــة ا ا
ـعوقـات التي تواجه ـشاكل الـفنـية وا ا
ــوازنــة وإقــرارهــا كــمــوازنــة قــانـــون ا
واقـعية وعـادلة ومنـصفة تـلبي حاجات
ـــواطـــنـــ في جـــمـــيـع احملـــافـــظــات ا
واالقـليم) مـؤكـدا (حـرص اجملـلس على
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اعــلـنت خــلـيــة االعالم االمــني ان طـائــرات الـتــحـالـف الـدولي دمــرت مـركــزاً لـقــيـادة
عصابـات داعش شمـالي منطـقة الـثرثار. وذكـر بيـان للخـلية تـلقـته (الزمان) امس ان
ـطلـوبة ـعلـومات الـدقيـقة عن الـعنـاصر ا عـنيـة مسـتمـرة بجـمع ا (االجـهزة األمـنيـة ا

فضال عن أماكن األوكار التي يجتمعون بها).
ــــتــــابــــعــــة واضــــاف انه (ومـن خالل ا
طـابـقـة وجمع ـسـتمـرة والـتـدقـيق وا ا
ـعــلـومـات مـن قـبل قـيــادة الـعـمــلـيـات ا
ـشتركـة التي وجـهت طيران الـتحالف ا
الـــدولي بــــشن ضـــربــــتـــ جــــويـــتـــ
اسـتـخـدمت فـيـهـمـا طـائـرات أف  16دك
خاللـهما مركـز قيادة وسيطـرة لعناصر
داعش يــســتــخــدم لــلــتــخــطــيط وعــقــد
اإلجـتماعـات وتوزيع اإلرهابـي للـقيام

بعمليات إجرامية).
·bN²  ÊUJ

ولــفت الى ان (الـقــصف أسـفــر عن قـتل
جـمـيع العـنـاصـر اإلرهابـيـة الـتي كانت
ـسـتهـدف شـمالي كـان ا مـوجـودة في ا
الثرثار على الطريق الرابط ب الثرثار
وصالح الـدين). وتمكنت قيـادة عمليات
قـاطع االنـبار لـلـحشـد الـشعـبي الـقبض
عـلـى عـنـصـريـن من داعش في صـحـراء
احملـافظة بالتنسيق مع طيران اجليش.
وقـال قائد عمليـات االنبار قاسم مصلح
في بـيـان امس انه (الزالت االشـتبـاكات
مــســتـمــرة مع داعش االرهــابــيــة حـيث
شـهـدت العـمـليـة االسـتـيالء على عـجـلة
تـعـود لالرهـابـيـ والـقـاء الـقبـض على
اثـنـ مـنهم) ,مـؤكـدا ان (الـواجب جنح
بـتـدمـيـر مـضـافـتـ لالرهـابـيـ كـانـوا
يـسكنون فيـها لتمويه الـقوات االمنية).
فـيـما أعـلن الـنـاطق بـاسم القـائـد الـعام
ـسلـحة الـلـواء يحـيى رسول لـلقـوات ا

ـتــفـجـرات) والــبـحث عن االســلـحــة وا
الفــتــا الى ان (الــعـــمــلــيــة اســفــرت عن
اعـتقـال اثـن من االرهـابـي مـطلـوب
ـادة  4ارهــاب يــعــمالن بــصــفــة وفـق ا
عـناصـر استـخبـارية لـداعش ويجـمعان
مـعلـومـات عن حتركـات القـوات االمنـية

في احملافظة). 
وفي ديــــالـى الــــقـت قــــيـــــادة شــــرطــــة

احملــافــظــة الـقــبض عــلى 45 مــطــلــوبـا
بـقضـايا مـتنـوعة. واشـارت القـيادة في
بـيــان تـلـقـته (الــزمـان) امس ان (مـفـارز
نشآت تمكنت شـرطة محافظة ديالى وا
من إلــقــاء الــقـبـض عـلى  45  مــطــلــوبـا
بـقضـايا متـنوعـة). كمـا القت فـرقة الرد
الــســـريع الــقـــبض عــلى   19 مـــتــهــمــا
بــاطالق الـنــار أثــر نـزاع عــشــائـري في

الـبـصـرة.  علـى صعـيـد مـتـصل وجهت
وزارة الــداخـــلــيـــة بــافـــتــتـــاح دائــرتي
الـبـطـاقـة الـوطـنـيـة في نـاحـيـتي ربـيـعة
ـوصـل.وقـال الــوزيـر عــثـمـان وزمــار بـا
ي فـي بيـان تلـقته (الـزمان) امس الـغا
ـوصل احلدباء عنوان وطني كبير ان (ا
فـبـعد ان نـفضت غـبـار عصـابات داعش
عـلى يــد األبـطـال في األجــهـزة األمـنـيـة

قــــتل قــــيــــادات بـــارزة فـي داعش خالل
عـمــلـيـة ثـأر الـشــهـداء. وقـال رسـول في
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس (نُعـلن ألبناء
الـشــعب جنـاح عـمــلـيـة نـوعــيـة ألبـطـال
جـهـاز مُكـافـحـة اإلرهـاب بالـتـنـسيق مع
ـنطقة وادي ُخـابرات الوطني  جـهاز ا
الــشـــاي جــنـــوب كــركــوك حـــيثُ جــرى
أشــتـبــاك مُـبــاشـر وحــاسم داخل أوكـار
الـعـدو و تــفـجـيـر بـعض اإلرهـابـيـ
ن كـانوا يـرتدون بـإطالق النـارعلـيهم 
أحــزمـة نــاسـفــة وقــتل آخـريـن بـبــنـادق
القوات االمنية) ,مـبينا ان (هذه العملية
الـنوعية أسفـرت عن مقتل قيادات بارزة
في الـــتـــنـــظـــيم وهُـم كل من مـــســـؤولي
الـطبابـة واجلُهـد الهنـدسي واإلتصاالت
واألجــهــزة األلــكــتـــرونــيــة اضــافــة الى
إرهـابـي يـعـمالن كـأمنـاء عـلى اخملازن
و 4 اخـــرين يـــعــمـــلـــون حُـــراس لـــهــذه

األوكار).
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وأحـبط جــهـاز األمن الـوطـنـي مـخـطـطـاً
ارهــــابــــيـــاً إلســــتـــهــــداف مــــحـــافــــظـــة
كــركـوك.وذكـر جــهـاز االمن الــوطـني في
بـــيــــان انه (بــــعــــد ورود مـــعــــلــــومـــات
إسـتخـبـارية عن وجـود حتركـات خلاليا
إرهـابية كانت تـروم إستهداف مـحافظة
كـركوك بهجماتٍ مسلحة ,بـاشرت مفارز
اجلـهاز بعـملـية مسحٍ مـيداني وتـفتيش
الحـقـة هـذه اخلاليا اطـراف احملـافـظـة 

أصـبـح لـزامـا عــلـيــنـا تـقــد اخلـدمـات
لـلــمـواطـنـ وتــخـفـيف الــعبء عـنـهم)
واضــاف (وجـــهــنـــا مــديـــريــة األحــوال
ـدنـيـة واجلـوازات واإلقـامـة بـافـتـتـاح ا
دائـرتي لـلبـطاقـة الـوطنـيـة في ناحـيتي
ربـيعـة وزمار إلصدار الـبطـاقة الوطـنية
و إلكـمــال الـعـمل اإللـكــتـروني مع بـاقي

محافظات البالد). 

الـنطاق للحلـفاء مهمة جداً ألنه لم يكن
مـسمـوحاً حلـكومـة كردسـتان أن تـتزود
بــــالـــسـالح من اخلـــارج كــــمـــا لـم تـــكن
احلـكـومـة الـعـراقـيـة تـزود الـبـيـشـمـركة

بالسالح والعتاد. 
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وكـــانت قـــوات الــبـــيـــشــمـــركـــة تــواجه
ـتــطـورة وحــشــيـة داعش وأســلــحـتـه ا
) ولـفت الى ان بـأسـلـحـة بـسـيـطـة جـداً
(قـوات البيشـمركة قامت بـقيادة وخبرة
اعـــوام عــــديـــدة من نـــضــــال الـــرئـــيس
الــســابق لالقــلــيم مـســعــود الــبـارزاني
بـــإيــقـــاف هــجـــوم داعش عــلى األرض
ـنـطـقـة وكان وهـزمت قـوة داعـش في ا
ة لقوة ظالمـية كانت تهدد كل ذلك هـز
ــنــطــقــة واحلــريــة واألمن في كل دول ا
الـعالم) مـضـيفـا ان (االقـليم كـان دائـماً
مـوطناً للتعايش السلمي ب القوميات
ــتـنـوعـة وأصـبح من جـديـد واألديـان ا
مالذاً حلـمـاية الـنـازح والالجـئ من
كل الـــقــومــيـــات واألديــان والــطــوائف
ـــســـاعـــدة احلـــكـــومـــة وشـــعب وذلك 
ية نـظمات احملليـة والعا كـردستان وا
وقـبـلهم جـمـيعـاً في ظل الـدفاع الـباسل
لـلبيـشمركة) واكـد البارزاني ان (هذين
الـفيلم نعدهما إهانة لصمود الشعب
الـكــردي وقـيـادة االقـلـيم  كـمـا نـراهـمـا
اسـتخفـافاً ببـطوالت البـيشمـركة ودماء
شــهــداء كــردســتـان وفـي نـفـس الـوقت
باد وأفكار سليماني وفي اسـتهزاء 
احلـقـيقـة لن نـستـفـيد شـيـئاً من إنـتاج
أفـالم هــابــطــة جتــافي الــواقع من هــذا
الـقبيل سوى السعي لـتخريب التعاون
اإلقـــلــــيـــمي واخـــتـالق اخلالفـــات بـــ
نطقة لذا ومن الـشعوب الصديقة في ا
مــنـطــلق عالقــات الـصــداقـة والــتـعـاون
الـتـاريـخـية مـع إيران  نـطـالب بـاتـخاذ
مــوقف مــنــاسب مـن هــذين الــفــيــلــمـ
ــشـــاعــر شــعب الـــلــذين ســبـــبــا األذى 
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الـتي اتخـذتهـا الوزارة بـشأن الـتواصل
ـنـظـمـات الـدولـيّـة ومـنـظـمـة األ مع ا
ـتحـدة ودعـمهـا للـعـملـية االنـتـخابـية ا
ـراقــبـتــهـا) ودعــوة مـراقــبـ دولــيــ 
ولـــفت حـــســـ الى ان (الـــوزارة قــامت
بـأرسال رسـالة أولى إلى رئـيس مجلس
األمن بـشـأن طلب الـرقـابة االنـتـخابـية)
مــؤكـدا ان (احلـكــومـة مـاضــيـة بـإجـراء
االنـتخابات الـتي تعد أحد أهم األهداف
ـنهـاج احلكومي) مـشدّد الـرئيـسة في ا
عـلـى (اسـتـعـداد احلــكـومـة لــتـوفـيـر كل
ــتــطـلــبــات الـتـي تـقـع عـلـى عـاتــقــهـا ا
وتــــوفــــيـــــر األجــــواء اآلمــــنــــة إلجــــراء
ــعــايــيــر انــتــخــابــات نــزيـــهــة تــلــبي ا
الــدولــيّـة) بــدوره اكــد رئـيس الــبـعــثـة
(دعـم االحتـــــاد األوربـي لـــــلــــــعـــــراق اذ
خــصص مــبـلـغ كـدعم مــالي لــلــعـمــلــيـة
االنتخابية في العراق) وتابع ان (بعثة
الـرقــابـة االنـتـخــابـيـة الـتي ســيـرسـلـهـا
االحتاد مكونة من  6اشخاص ستنطلق
من بـروكـسل  وسـتسـتـمـر مهـمـتـها في

 .( دة أسبوع العراق 

(االجـتماع اقر توصية اجمللس الوزاري
لـــلـــطـــاقـــة   78 لـــعـــام  2020اخلـــاص
بــتـــوســعـــة انــتـــاج حــقـل الــنـــاصــريــة
الـنـفطي) ومـضى الـبيـان الى الـقول ان
(احلــكــومــة وافــقت عــلى إحــالــة وكــيل
وزارة الـتــربـيــة لـلـشــؤون الـفـنــيـة عـلي
مـسعد اإلبـراهيمي إلى الـتقاعـد بحسب
طـــلــبـه وكــذلـك ســحـب الــتـــوصـــيــة من
مـجـلـس الـنـواب بـشـأن تـرشـيح مـحـمـد
صـاحب مهـدي الطـائي رئيـسًا جلـامعة
الـنـهـريـن). فـيـمـا اعـلـنت بـعـثـة االحتـاد
االوربي عـزمـهـا إرسال بـعـثـته للـرقـابة

االنتخابية في العراق. 
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وذكـرت وزارة اخلارجية في بـيان تلقته
(الـزمـان) امس ان (الـوزيـر فـؤاد حـس
التقى رئيس البعثة مارتن هث  ونائبه
جـــان بــــيــــرنـــارد ورئــــيس الــــبـــعــــثـــة
االسـتـشـاريـة الـتـابـعـة لالحتـاد األوربي
وجـرى خالل الــلـقـاء بـحث في الــعـراق 
الـتـحضـيرات إلجـراء االنـتخـابات خالل
الـعـام اجلاري والـتـطـرق الى اخلـطوات

ــتـآخي) وتــابع تــمـاسـك مـجــتـمــعــنـا ا
الـبيـان ان (اجمللس اقـر توصـيات جلـنة
األمـــر الــــديـــواني رقم  3 لـــعـــام 2021
ـشـروع الـطار بـشـأن اتـفـاقيـة قـرض ا
لـدعم االسـتـقرار والـصـمود االجـتـماعي
في الــــعـــراق وتــــوجـــيه وزارة الــــعـــمل
والـــشـــؤون االجـــتـــمـــاعــيـــة لـــلـــمـــضي
بــاالجـراءات الـتـنــفـيـذيــة في مـا يـخص
ـنـظـمـات الـدولـية ـبـالغ احملـولـة الى ا ا
ـــبــلغ  14مـــلــيـــون دوالر وإعــتـــمــاد و
الـبيانات األساسيـة للعاطل مع األخذ
بـــنـــظــر االهـــتـــمـــام إعـــطـــاء األولـــويــة
لـلــنـازحـ الـعــائـدين من فـئــة الـشـبـاب
واالســتـفــادة من تـقــاطع الــبـيــانـات مع
ــعـنـيـة) مـؤكـدا ان (اجملـلس الـوزارت ا
ـالــيــة بـتــخــصـيص وافق عــلى قــيــام ا
عـهد الـفني الـتقني قـطعـة األرض إلى ا
في بـابل وقـيام وزارة الـزراعة بـرفع يد
اإلصـالح الــزراعي عـــنــهــا  كـــمــا تــمت
ـسـاعدة ـوافـقـة على مـشـروع قـانون ا ا
الـقـانـونـيـة الـذي دقـقه مـجـلس الـدولة
وإحـالته الى مجـلس النوّاب) مـبينا ان

ــواطــنــ الــتــعــازي فـي اســتــشــهــاد ا
ـة األبـريــاء في سـاحـة الــطـيـران وجـر
اإلرهـاب الـنكـراء الـتي شـهدتـهـا وكذلك
الـتـعـازي بـاسـتـشـهـاد مـقـاتـلي احلـشـد
الــشـعـبي فـي مـحـافــظـة صالح الـدين)
وأكــد الـــكــاظــمي أن (اإلرهــاب كــان وال
يـزال يـسـتـهـدف العـراقـيـ بال تـمـيـيز
وهـــــدفه أن يـــــشــــيـع اإلربــــاك ويـــــذكي
قيتة  وقد عاد ليطل برأسه الـطائفية ا
من أجـل عــــرقـــــلــــة اســـــتــــحـــــقــــاقــــات
ـــــقــــراطـــــيــــة واالســـــتــــعــــدادات الــــد
ـقبـلة لـكن ال تراجع ولن لإلنـتخـابات ا
يــجــد اإلرهــابــيــون إلّــا أســوأ مــصــيــر
بـــانـــتــظـــارهم) وأضـــاف إن (اإلرهــاب
حـاول مـرارًا اخـتـراق األطـواق األمـنـيـة
ـدينة بـغداد وفشل خـائبًا بـعدد مرّاتٍ
ــته في ال حتــصى قــبل أن يــنــفــذ جــر
ـؤسف أن جند سـاحـة الـطـيـران ومن ا
ــا يُــنــافي الــواقع تــداولًــا لألكــاذيب 
ـا يـسعى الى إشـاعـة الفـوضى عـبر و
انـتـحال تـقـييـمـات أمـنيـة غـير واقـعـية
فـضــلًـا عن بـعض احملــاوالت لـلـنـيل من

قـبلة  فـيمـا اعلنت بـعثة لالنـتخـابات ا
االحتــاد االوربي إرسـال فـريق لــلـرقـابـة
االنــتــخـابــيــة الى الــعـراق. وقــال بــيـان
امس ان (مـجـلس الـوزراء عـقـد جـلـسته
بـرئاسة الكاظمي الذي اسـتهلها بتقد
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اكـد رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي
ان االرهــاب يــسـعـى الشـعــاة الــفـوضى
قـيـتـة بـهـدف عـرقـلة واالذكـاء لـلـفـتـنـة ا
جـــهــــود احلـــكــــومــــة في االســـتــــعـــداد
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عـاد من عـمـله عـلى غـيـر عادتـه فقـد تـبـدلت أوقـات الـعامـلـ يـسـير
بخطى سريعة فقد كان يحب زوجـته ويكْن لها مشاعر جميلة يرى
كل شيء جــمـيالً يــتـر بـشــعـر غــزلي يـرى الــسـمـاء أكــثـر بــريـقـاً
بنجومـها ويتذكر أيـام اخلطوبة وتهـجم عليه الذكريـات يبتسم وهو
ـنزل وقـد أشـتـرى ورداً وعـلـبة حـلـويـات نـظر يـحث اخلـطى نـحـو ا
للـساعـة فوجدهـا قد قـاربت العاشـرة مسـاءً ظل يقول: لـعلـها نامت
مـسـكـينـة تـبـقى وحـيدة حـقـهـا لو إنـهـا نـامت لذا عـليّ أال أزعـجُـها
وأتسلل خلسة للدار ثم للفراش لتستيقظ صباحاً فتجدني أشاركها
سريرها وترى الورد بعطره الفواح قربها لتشعر بحبي واهتمامي

فيها.
ـا عرض عليها فهو يشعـر بالتقصيـر لكثرة غيـابه بسبب العمل وطا
أن تعيش أمه معهما ولكنـها ترفض وكم أراد أرسالها ألهلها أثناء
الـدوام لكـنهـا أيضـاً ترفض مع هـذا يشـعر بـالتـقصيـر يصـل للدار
يجد الضوء خافت ظنها نائمة يفتح الباب بهدوء يدخل ماشياً على
أطراف أصابـعه يجد حـذاء رجاليـاً ليس على مـقاس قدمه يدب في
ـطبخ يستل نفسه الـشك يضع ما بيـده على األرض يتـسلل نحو ا
سـكـيـنـاً ويـسـيـر نـحـو غــرفـة الـنـوم يـجـدهـا نـائـمـة بـقـمـيص الـنـوم
اء باحلمـام يقترب بهدوء ينظر يعتبرها شبه عـارية يسمع صوت ا
لـيـجـد رجالً لم يـسـتـطع مـعـرفــة من يـكـون تـأكـد الـشك في نـفـسه
جُرحت مشـاعره وشعـر بصعـود الغيـرة عنده وتـدنيس شرفه ترك
احلـمام وعـاد نحـو الغـرفة وبـيده الـسكـ يتـقدم نـحو الـفراش من
جـهة الـزوجة رأى زوجـته تلـبس قمـيص نـوم أحمـر وهي مسـتغـرقة
في النـوم نظـر إليـها وحدثـته نفـسه: أيقـظها مـن نومهـا وحاسـبها
ثم أقـتـلـهـا إن شئـت لكن الـغـيـرة أعـمت بـصـيرته وحتـول كل احلب
إلى كـره شـديـد والـنـور إلى ظالم لم يـعـد يـرى إال لـون الـدم فـرفع
يـده بالـسكـ ونزل بـهـا على صـدرها مـستـهـدفاً قـلبـها شـهقت ثم
فـتـحت عيـنـيهـا لتـرى زوجـها يـكـرر طعـنهـا مـا ال يُعـد من الـطعـنات
ظـلت حتـدق به في عـينـيـهـا وقد فـارقت روحـهـا جسـدهـا وقـد غطى
الـدم وجهه وصـدره واصطـبغت ثـيابـه بالـلون األحـمر فـكان شـكله
بـشــعـاً وقــد حتـول لــوحش بــشـري ســمع صـوت بــاب احلـمــام قـد
فتـحت فقام وبـيده السـك تقـطر دمـاً ليهـجم بها عـلى الرجل الذي
دنـس شـرفه وإذا به يـســمع صـوت يـعــرفه يـنـاديه بــاسـمه مـا هـذا

? صرخ دم من هذا? اذا بيدك السك الدم? و
أوقع الـسكـ من يـده وانفـجـر باكـيـاً هذا أنت? عـنـدما رأى أخـاها

هو الرجل الذي في احلمام.

ــصــطــلــحـات االصالح ــصــطـلــحــات اوعــيــة االفـكــار. ومن هــذه ا ا
والتغيير. 

االصالح يـعني اجـراء تـغيـيـر جزئي لـلـواقع الفـاسـد. وقد يـكون دلك
استـنادا الى ماهـو موجـود بشرط ان  يـكون "مـاهو موجـود" صاحلا

بنفسه. 
اما التغيير فهو يعني اجراء اصالح شامل للواقع الفاسد. 

والعمليتان (االصالح والتغيير) تتضمنان معنى الهدم والبناء. 
فـاالصالح يشـير الى هـدم جـزئي وبنـاء جزئي. بـينـمـا التـغيـير يـعني

الهدم الكلي والبناء الكلي. 
عـندمـا سقط الـنظـام الدكـتاتـوري وهذه كـانت عمـليـة هدم كـلي كان

يفترض ان تليها عملية بناء كلي. 
و تـسـجـيل الـعـمــلـيـة حتت اسم "جـمـهــوريـة الـعـراق دولـة احتـاديـة
واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام احلكم  فيها جمهوري نيابي

قراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". اني) د (بر
تحدة تـولت عملية الهـدم فيما تولت عملـيةَ البناء الوالياتُ الواليات ا
تـحدة واطراف عـراقية. لـكن عملـية البـناء تعـرضت لعيـوب تأسيس ا
كـثـيـرة من اســبـابـهـا ان االشـخــاص الـذين تـولـوا الـبــنـاء لم يـكـونـوا
مـؤهـل لـذلك تـمامـا. وحيـنـما بـرزت عـيوب الـتـأسيس  ظـهـرت معـها
ـبكـرة لم تُسـمع. فتـفاقمت دعوات االصالح. لـكن دعوات االصالح ا
ـمـارســة وعـلى راسـهــا الـفــسـاد. بـعــد حـوالي سـبع مـعــهـا عـيــوب ا
سنوات عادت اصـوات االصالح التي ترفض الواقع الفـاسد جزئيا
ـطـلـوب. مع تـولي حـيـدر الـعـبـادي لـكـنـهـا ال تـمـلك الـبـديل اجلـزئـي ا
رئاسة احلـكومة اصـبحت اصوات االصالح عـالية لـكن ايضا بدون
مقترحات بـديل. صحيح طُرحت بـعض العناوين لكـنها كانت اعجز
ــهـدي اصــبـحت ــوقف. مع حــكـومــة عـادل عــبـد ا عن اســتـيــعـاب ا
االصوات تـطالب بالـتغيـير يعـني هدم الواقع الـفاسد بـرمته ولكـنها
لم تـقـدم خـريـطـة الـبـنـاء الـكــامل اجلـديـد. حـصل هـذا مع تـظـاهـرات
تـشـرين االول عـام 2019. ومع ان الــبـعض يـســمـيـهــا "ثـورة تـشـرين
الـعــظــيــمــة" لــكــني اعــتـبــرت هــذا من بــاب الــتــســامح بــاســتــخـدام
ـصطـلحـات واال فهـي عبـارة عن حركـة احتـجـاجيـة تمت سـرقتـها ا
واخـتراقـها قـبل ان تـتطـور الى ثـورة. وح طـالبت احـد مـستـخدمي
مـصـطـلح "ثـورة" ان يـقـدم الـبـديل قـال لي: "تـشـرين فـكـرة .. تشـرين
ا بعد ببسـاطة وطن". وهذه الـكلمات ال تـكفي لرسم خـارطة الطـريق 

الهدم اي البناء.
بعد تشرين وصلنا الى نقطة الالعـودة ح سلمت الطبقةُ السياسية
تصورة من قبلها: الفاشلة او الفاسدة احلكمَ الى افشل اخليارات ا
ـلك اي مــؤهل لـيـحــكم بـلــدا حـكـمه مـصــطـفى الـكــاظـمي  الــذي ال 
حـمـورابي وسـرجـون االكـدي و عـلي بن ابي طـالب وهـارون الـرشـيد
كـنـا; فلـسنـا نتـحدث من قـبل. وفي هذه الـنـقطـة لم يعـد االصالح 
عن تـغـيـيــر جـزئي يـتـلـوه بــنـاء جـزئي. اصـبح الــواقع الـقـائم فـاسـدا
بـرمـته وهـكـذا وضع يـتـطـلب هـدمــا كـامال له لـكي يـبـاشـر اجملـتـمع
عـملـيـة البـناء الـكـامل او التـغيـيـر الشـامل.  وحتى تـكـتمل الـصورة
طلوب. فرفض الواقع الفاسد ال البد ان نقدم خارطة البناء اجلديد ا
يـكـفي والـدعـوة الى هـدمه كلـه ال تكـفي بل البـد من الـبـنـاء الـشامل
اجلديد. ومـنذ سنوات و قـبل تظاهـرات تشرين اطلـقتُ على خارطة
البنـاء اجلديد اسم: الـدولة احلضـارية اجلديـدة. فاذا كنا
بصدد هدم الواقع الفاسـد القائم برمته فيجب ان
تـكـون عـمـلـيـة الـهـدم مـقـدمـة وشـرطـا لـبـنـاء الـدولة
احلـضـارية احلـديـثة. بـهـذا فـقط تكـتـمل الـصورة

وتكون العملية ناجحة.

UI¡∫ فؤاد حس مع مارتن هث لبحث التحضيرات إلجراء االنتخابات 
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الـــشــرعــيــة حلـل ازمــة االقــتــصــاد
العراقي).

بـــعــدهــا قــدمـت مــديــر عــام دائــرة
الـــبــــحـــوث والــــدراســـات مــــيـــادة
احلــــجــــامي فـي احملــــور اخلـــاص
بـقــراءة قـوانـ مــوازنـات ســابـقـة
ونـسب تـنـفـيـذهـا واسـعـار الـنـفط
ـوازنة بشكلها شرحا عن تعريف ا
الــعــام ومــا تــتــضــمــنه من بــرامج
ومــشــروعــات لــتــحــقــيق االهــداف
قصيرة او طويلة االمد منوهة الى
ــوازنــة يــرتب ان تــاخــيـــر اقــرار ا
اثــارا سـلـبـيـة عـلى االقـتـصـاد رغم
ــــالـــيـــة. وجـــود قــــانـــون االدارة ا
واســتـعــرضـت احلـجــامـي جـداول
تتعلق بااليرادات الناجمة عن بيع
الــنــفط وتــخــصــيــصــات الــرعــايـة
االجـتـمـاعـيــة واالهـمـيـة الـنـسـبـيـة
للقـطاعات االقتصـادية من اجمالي
صروف الفعلي لـلدولة للسنوات ا

ـاضيـة.  وتـضـمن احملور الـثالث ا
ــقـدم من الــتــدريـسي في الـثــالث ا
ــســتــنـصــريــة صـادق اجلــامــعـة ا
طـــعــمـــة خـــلف بـــعــنـــوان نـــظــرة
وازنـة االحتادية اقتـصادية عـلى ا
لـــعـــام 2021 الـــتـــركـــيـــز عـــلى ان
وازنـة تعـد مسـؤولية اجـتمـاعية ا
ـقـام االول يـتـطــلب االهـتـمـام فـي ا
بـهـا لـتـوفـيــر االحـتـيـاجـات. ولـفت
خـلف الى (اهمـية الـقطـاع اخلاص
في تـوفـيـر فرص الـتـنـميـة وايـجاد
بيـئـة لـلـتـشغـيل مع تـوفـيـر الـدولة
لـتـخصـيصـات مـاليـة لـدعم الفـئات
ــوازنـة الــفــقـيــرة مــوضــحـا بــأن ا
االحتــاديــة لــعــام  2021تــتــضــمن
انتـقالة في تـخصيـصات اخلدمات
السلعية واخلدمـية مقارنة بالسنة
ـا يتطـلب تخفـيضها) . السـابقة 
وازنـة لتـكون واقـترح (تـخفـيض ا
بـحدود 85 تـرليـون ديـنار لـتـجنب

ا له الي  اللـجوء الى االقتـراض ا
مـن اثـــار ســـلـــبــــيـــة فـــضال عن ان
ـوازنـة احلـالـيـة تـتـمـيـز بـارتـفاع ا
الـتـخـصـيص بـاجلـانب الـعـسـكري
مقـارنة بـقطـاعي التربـية والـصحة
والـــعــمل اجلــاد لــتـــعــظــيم مــوارد
الــــدولــــة واعــــتـــمــــاد احلــــكــــومـــة
االلــكــتــرونــيــة والـــســيــطــرة عــلى
ؤشـر فاعـلية احلدود واالهـتمـام 
احلـــكــومـــة وجــودة الــســـيــاســات
الـعـامـة. وتخـلل الـنـدوة منـاقـشات
مـســتـفــيـضــة من قـبل احلــاضـرين
ركـزت على اهـمـية االطالع عـلى ما
ــــوازنـــــة مـن عـــــدالــــة حتـــــقـــــقـه ا
اجتماعـية واهمية مـعاجلة الهيكل
االقــتـصــادي وخـاصــة مــا يـتــعـلق
بـتـغـيـيـر سـعـر الـصـرف الـذي ادى
تــغــيـيــره الى مــشـكــلـة كــبــيـرة في
وازنة السوق الـعراقي وتضـم ا
تـوصية بـاللـجوء لـشركـة محـاسبة

اطعمة يابانية مختلفة في يوم الكاري

من الــشـرطــة الـبــيــئـيــة وعـدد من
الــدوائــر األمــنــيــة   إضــافــة إلى
مديـريتنـا بإجـراء جولة تـفتيـشية
مـيدانـيـة إلى عدد من مـكـاتب بيع
ـبـيـدات الـزراعــيـة والـكـيـمـاويـة ا
وعــدد من مــحالت بــيع احلــبــوب
الزراعية الـتابعة لـلقطاع اخلاص
في مـــركـــز مـــديــنـــة بـــعـــقـــوبــة) .
واضـاف الـشـمـري انه (  خالل
اجلـولـة الـتـفتـيـشـيـة االطالع على
كاتب اخلـاصة بذلك آلية وعـمل ا
وبــيـان تـداول أي مـواد كـيـمـاويـة
محـضورة االسـتخـدام  وتوجـيهم
بــعــدم بـــيع أو تــتــداول أي مــواد
كــيـــمــاويـــة خـــطــرة أو مـــزدوجــة
االسـتـخــدام إال بـعـد اســتـحـصـال
ـوافــقـات الــرسـمــيـة األصــولـيـة ا
بـــذلك وبـــخـالفه ســـيــــتم إتـــخـــاذ
ــوجب اإلجــراءات الــقــانــونــيــة 
ـواد الـعـقابـيـة الـتي نـصت على ا

ذلك).   
واكــــد الــــشــــمــــري  انـه (لم يــــتم

تــسـجـيل او رصــد  أي مـخـالـفـات
ـــكـــاتب الـــتي  من أصــــحـــاب ا
زيـارتـهـا   مـشـيـرا الى ان الـفـرق
الـبـيــئـيـة مـسـتــمـرة في زيـاراتـهـا
ــيـدانــيـة من اجل الــتـفــتـيــشـيــة ا
الـصـالح الـعـام وضـمن الـضوابط
تـبعة ـوضوعـة وا والـتعـليـمات ا

في العمل البيئي). 
وطــالـب الـــنــائـب عن مـــحـــافـــظــة
ديـالى  احـمـد مـظـهـر اجلـبوري 
بــتـخــصـيـص نـســبـة مــعـيــنـة من
نـافذ احلـدودية إلعـمار ايـرادات ا
احملــافــظـــة  فــيــمــا اشــار الى ان
الـــغــايـــة من ذلك هـــو لــتــخـــفــيف
ــوازنــة الــعــامــة الــضــغـط عــلى ا

وتشغيل اآلالف من العاطل . 
وقـال اجلـبـوري لــ (الـزمـان)  ان
(الــكــثــيــر من مــنــاطق احملــافــظـة
تشهد واقـعا خدميا مـزريا نتيجة
عـدم وجـود مـشـاريع بـنـى حتـتـية
وعـدم اسـتـكـمـال عـدد مـنـهـا لـعدم
ــالـيـة). وجـود الــتـخـصــيـصـات ا

ديالى ــ سالم الشمري 
أعـــلـــنـت دائـــرة صـــحــــة ديـــالى 
ـوافـقـات الـرسـمـية اسـتـحـصـال ا
إلنـشـاء وحــدة صـحـيـة مــخـتـصـة
عاجلـة مدمني اخملـدرات  فيما
هـنـاك مـتـابـعـة مـيـدانـيـة وجوالت
ـكاتب تـفتـيشـيـة  من قبل الـبيـئة 
ـــــبـــــيـــــدات الـــــزراعـــــيـــــة بـــــيـع ا

والكيماوية. 
وقــال مــديــر إعالم صــحــة ديــالى
فـارس الـعـزاوي لـ (الـزمـان) امس
ان (دائــــــــرة صـــــــــحــــــــة ديـــــــــالى
ـوافـقـات الرسـمـية اسـتـحـصلت ا
على انشاء وحدة صحية متكاملة
ـــعــاجلـــة مـــدمــنـي اخملــدرات في
احملافظة في بادرة هي االولى من
نوعهـا في تاريخ محـافظة ديالى)
. واضـاف الــعـزاوي أن  (الـوحـدة
قـبل بعد ستـرى النور األسـبوع ا
تهيئة الكوادر اخملتصة وسيكون
هـنــاك اطـار تــنـســيـقي مـع قـيـادة
الــــشـــرطـــة ورئــــاســـة مـــحــــكـــمـــة

االســتــئـــنــاف في ديـــالى من أجل
حتـديد احلـاالت وفق اإلطـار الذي
يسـهم في حتقـيق الصـالح العام)
. واشـار الـعـزاوي إلى أن (وضع
ثل ديـالى يعـتبـر بـأمس احلاجـة 
هذه الـوحد خـاصة في ظل وجود
حــــــاالت ادمـــــان مــــــرصــــــودة في

اضية) .  االشهر ا
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ومـن جـانب آخــر اعـلـنت مــديـريـة
الـبـيــئـة في مـحــافـظـة ديـالى  ان
هـنـاك مـتـابـعـة مـيـدانـيـة وجوالت
ـبـيـدات ـكـاتـب بـيع ا تـفـتــيـشـيـة 
الـزراعـيـة والـكـيـمـاويـة فـي عـموم
مـــنــاطق احملـــافــظــة وقـــال مــديــر
البيـئة عبد اللـه هادي الشمري لــ
(الـزمان) انه (ضـمن خـطـة وعمل
ـتابـعـة ضوابط ـشـكلـة  الـلـجنـة ا
ـواد الــكــيـمــاويـة وآلــيـة تــداول ا
ـــزدوجــة االســتــخــدام اخلــطــرة ا
ستخدم الـنهائي لها  ومتابعـة ا
ـؤلـفة ـشـتركـة وا قـامت الـلـجنـة ا

واوضـح اجلــبـــوري  انه  (يــجب
تخصيص مبلغ مع من ايرادات
منافـذ احملافظـة احلدودية لتـنفيذ
ـشـاريع وتـسـتـقـطع واسـتـكـمـال ا
من حــــصـــــــة احملـــافــــظـــة لـــهـــذا
الغــــرض) .واشار اجلـبوري إلى
ان  (الــــغــــايـــة مـن ذلك هــــو عـــدم
ــوازنــة الــعــامــة الــضــغـط عــلى ا
وتـشـغـيل االف الـشـبـاب اصـحاب
الـشـهـادات والعـاطـلـ عن الـعمل
فـي مــشـــاريع مـــتـــوقــفـــة واخــرى

جديدة في احملافظة) .
من جـــــانب آخـــــر اعــــلـن عــــضــــو
مـــجــلس الـــنــواب عن مـــحــافــظــة
ديالى مضـر الكروي  عـن موافقة
رئـــاســـة مـــجـــلس الـــنـــواب عـــلى
مناقشة مصير 3 االف متعاقد في

ديالى. 
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ان وقــــال الــــكـــروي لــ (الــــزمـــان)
(عقـود بشـائر اخليـر في ديالى لم
يــحـــسم امـــرهــا من 10 ســـنــوات
مــتـتــالــيـة رغم ادراجــهــا في عـدة
مـوازنات اال ان اسـبـاب عـدة تقف
حــائال امــام تــبــني مــلف احلــسم
رغـم انه يــشــمـل اكــثــر من  3االف
مـوظف اليـزال مـصيـرهم مـجـهوال
دون اي حــقـوق مـالــيـة). واضـاف
ــكـنـهم الـكـروي ان (الــعـقـود ال 
التقد لوظائف اخرى ما جعلهم

في وضع صعب ومقعد جدا).
 مـــؤكــــدا أن  (رئـــاســــة مــــجـــلس
الـــنــواب وافـــقت عـــلى طــلـــبه في
ــلــفـات ــلف في قــائــمــة ا ادراج ا
الـتي ســيـتم مـنــاقـشـتــهـا من قـبل
ــالــيــة لــوضع حــلــول الــلــجــنــة ا
حـاسمـة وفق االطـار الذي يـضمن
العدالـة وانهاء مـشكلـة معقدة في
ديـالى). والى مـلف اخلـنـازيـر قال
رئــيس مــجـلس نــاحــيـة الــعــظـيم
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دولـيـة لـتعـديل االخـتالل فـيـها الى
جانب تضمينها الـتعرفة الكمركية
نتج احمللي والعمل على حلماية ا
ــتـلــكـات مــعــاجلـة مــسـألــة بــيع 
وازنـة ومنـها الـدولة الـواردة في ا
االراضـي الـزراعـيـة ومـا قـد تـثـيـره

من مشاكل). 
ـناقـشة شدد وفي مداخـلته خالل ا
االمـ الــعـام جملـلس الـنـواب عـلى
ـالـيـة وتطـويـرها (اهـمـية االدارة ا
ـال الـعـام واحلـد ومــعـاجلـة هـدر ا
ــــــالي واالداري مـن الـــــفــــــســــــاد ا
ــالـــيـــة في وحتـــقـــيق الـــعـــدالـــة ا
التعـامل مع اقليم كـردستان). وفي
ـداخالت اكـد مـعــرض ردهم عـلى ا
احملـــاضـــرون (اهـــمـــيـــة انـــضـــاج
قترحات وازنة واالستفـادة من ا ا
واالفـــكــار بــالـــشــكل الـــذي يــحــقق
الفائدة منها وقيام مجلس النواب

وازنة). راقبة تنفيذ ا
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فـي مـتـابـعة لـلـطـرائف والـعـجـائب
فـي هــــذا الــــعـــــالم وجــــدت ان 22
كــانــون الــثــاني اجلــاري هــو يــوم

الكاري في اليابان.
والــكـاري هــو أحــد أشــهــر أنـواع
الـتـوابل الـتي تـشتـهـر بـها الـعـديد
ـطـبخ مـن مـطـابخ الـعـالـم أولـهـا ا
الـــهـــنـــدي ويـــلـــيـــهـــا الـــيـــابـــاني

والصيني.
ولهذا اليوم في اليابان قصة :

عـنـدمـا يتـزامن هـذا الـيـوم مع يوم
ـسـؤلـ دراسي في الـيـابـان فـإن ا
يــحـتــفـلـون بــتـخــصـيـص وجـبـات
لألطـفـال تـتـضـمن الـكـاري وكـانت
قد توالت االحـتفاالت بـيوم الكاري

فـي الـيــابــان فــفي 22 يــنــايــر عـام
1982 احتفل أخصائيو التغذية
ـــدارس الـــيــــابـــانـــيـــة بـــإحـــــدى ا
بالـذكرى اخلـامسـة والثالثـ لهذا
الــيــوم من خـالل تــقــد وجــبــات
مـدرســيــة لألطـفــال عــبـارة عن أرز

بالكاري.
درسية التي االحتفال بالوجبات ا
حتـتوي عـلى الـكاري هـو الـطريـقة

األكثر شهرة في اليابان.
ويـــعـــود تـــاريخ كـــيـــوشـــوكـــو أي
ـدرسـية في الـيـابان إلى الـوجـبة ا
عــــام  1889حـــ بـــدأت مـــدرســـة
ابـتائـية في يـامـاجاتـا تقـد كرات
ـشـوي واخملـلالت األرز والـســمك ا

لـلطالب الـفقـراء الذين لم يـتمـكنوا
من تتناول الطعام في منازلهم.

ــقــدمــة بــدون وظــلت الــوجــبــات ا
ية الثانية تغيير قبل احلرب العا
وفي 22 يـــنــايــر عــام 1946 بــعــد
ـيـة الثـانـية بـدأ نـظام احلـرب الـعا
وجــبــات كــيـــوشــوكــو احلــالي في
طوكيو وكاناجاوا وفي يناير عام
1947 بعد هذه التجربة بدأوا في
تـقد وجـبة غـذاء مدرسـية لـثالثة
ـدن الـكـبـري في ماليـ طــفل في ا
الـيابـان. وعلـى الرغم من الـظروف
ـتـحـدة جتـاه ـعـاديـة لـلـواليـات ا ا
ـــســاعــدات الـــيــابـــانــيــ إال أن ا
ـقــدمـة لـلـيــابـانـيــ بـعـد احلـرب ا

استمرت حتى عام 1952.
ـــــــصـــــــادر أن وقــــــــالت بـــــــعـض ا
ـســاعــدات وصــلت إلى أكــثـر من ا
 40مليار ين وبفضل هذه

ــسـاعــدات تــمـكــنـوا مـن تـوفــيـر ا
الوجبات بالكاري في جميع أنحاء
الـيـابـان في عـام 1946 ومـنـذ هـذا
الـــوقت أصــــبح يـــوم 22 يــــنـــايـــر
مـخـصـصـا لـلـكـاري ويـتوجـب على
الـيـابـانـيــ تـنـاول األرز بـالـكـاري
اليابـاني. والكاري هـو أحد أطباق
ـطــبخ اآلسـيـوي والــتي تـتــمـيـز ا
بالطعم احلـار والكلمـة مشتقة من

لغة تـاميل ومعـناها الصـلصة أما
مـســحـوق الــكـاري فــيـعــرف بـاسم

ماساال وهو مزيج من البهارات.
اصل الكـاري من الهـند لـكنه وصل
إلـى الـيـابـان عن طــريق اإلجنـلـيـز
فــفـي الـــقــرن الـــثـــامن عـــشـــر شق
الكاري الهندي طريقه إلى إجنلترا
عــنــدمـا كــانت الـهــنــد مـســتـعــمـرة
بريطانية. وفي القرن التاسع عشر
بــدأ الــبـــريــطــانــيـــون بــصــنــعــون
مــســحــوق الــكـاري اخلــاص بــهم
ولـــكــنـه كــان أقـل لــذعـــة من خالل
إضــافــة دقــيـق خــاص. وفي عــهــد

مـيــجي الـذي امــتـد في الــفـتـرة من
 1868إلى 1912  إدخال الكاري
إلى الـيـابـان من قـبل الـبـريـطـانـي
بـعـد أن فــتـحت الـيـابــان مـوانـئـهـا

للتجارة اخلارجية.
وبحلـول سبعـينيات الـقرن التاسع
عـــشــــر بـــدأ تــــقـــد الــــكـــاري في
الـيـابان وأصـبح عـنصـرًا رئـيسـيًا
في الـــنـــظـــام الــغـــذائي حـــتى إنه
أصــبـح في وقت الحق ذا شــعــبــيـة

دارس. كبيرة في اجليوش وا
ووفــقـا لــكـتـاب الــطـعــام الـيــابـاني
"مــوريـــدا تــاكــاشي" اعـــتــبــارا من

اضي 2000 أصبح تناول العام ا
الــيـــابــانـــيــ لـــلــكــاري أكـــثــر من

السوشي.
وتـقـول احلكـومـة الـيابـانـيبـة انـها
تــســعى لـتــوفــر لألطــفـال الــطــعـام
اجليـد الـغـني بـالـعنـاصـر الـكـامـلة
خالل الفـترة الـتي يحتـاجون فـيها
إلى اجلـسم والقـوة والنـمو اجلـيد
لـلـدمـاغ فـاخـتـار اجملـلس الـوطني
للمدارس "األرز مع الـكاري" كواحد
من األطـبـاق الرئـيـسيـة الـتي يجب
ـــدارس أن تـــقـــدم لـألطـــفـــال في ا

ومنذ ذلك الوقت  اعتماده.

منفذ حدودي في محافظة ديالى
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احيانـا نتفاجـا بشخص يـتحدث عن االمـانة والنـزاهة فنـكتشف بـانه تغير
سؤوليـة منصبا رفيعا اذ ح اصبح مسؤوال وال يشتـرط ان تكون هذه ا
قد يكون اغراء شعبة في دائرة منسية كافيا لفساد االنسان.هذه القضية

ناصب بل تتعلق بالبشر عموما. ال تتعلق با
نـصب ما وهذا حـدث بالتـاكيد لكن لو صـادفنا شـخصا تـغير بـعد تـوليه 
نصب وقـبل ذلك كان شـخصا مـستقـيما لنا جـميعـا فسنـقول:لـقد غيـره ا
ويتحـدث عن النزاهـة بصورة مـستمـرة.اننا نـتفاجـأ وكأننـا رأينا شـخصا
اخر ال نعـرفه بل نحس انـنا خـدعنـا به ولم نكن نـعرف الـوجه االخر الذي
يخـفيه عـنا.بـاختـصار:نـحس بـان كنـا نعـرف قنـاع وجه صديـقنـا ال وجهه
ـسـؤول يـنـتـمي مـثال احلـقـيـقي. قـد نـضـيف ايـضـا الـى هـذه اخلـيـبـة ان ا
حلزب اسالمـي.سنـعـلق كـيف لم تردعـه النـصـوص الديـنـيـة التـي يعـرفـها

ويتحدث عنها كقيمة عليا.
اظن ان تفـسير هـذه القـضيـة ليس صـعبا لـكنـنا ال نـحاول ان نـفهم بعض
لك فهمـا عميقـا لطبيعـة االنسان على عكس واقف فهما عـميقا.انـنا ال  ا
ما فـعله الـغرب وهـو يـحلل خـفايـا اعمـاق البـشـر ويكـتشف طـاقاتـهم التي
تكلم ان تكلم باية او حديث فسيكون حيرت العلم. كنا نظن وما زلنا ان ا
هناك نور يضبط سلوكه.ال نستطيع فصل الكالم عن السلوك لذا نتعرض
للـخداع.ونـظن دائمـا ان االفكـار تغـير وهـذه مشـكلـة معـقدة اخـرى دمرت
حياتنا.لذا نحن نخسر يـوميا في رصيد خبرتنا.نعـتقد بان الفكرة ستغير
وضعـنـا فـاذا بنـا نـبتـعـد عن االصالح او الـشعـور بـانـنا نـتـصرف كـبـشر

متنورين.
ان انخداعنا الدائم هو احد امراضنا التي لم نتخلص منها بعد.

ـسؤول ويتـحدث ونـعرف انه فـاسد فـننظـر اليه نـظرة فـيهـا تعاطف يأتي ا
واضح.واذا التقينا به في مناسبـة عامة نظرنا اليه معجـب بفخفخته كما

اعجب اجلهلـة بفخفـخة قارون من قـبل ونفتخـر ان اعطانا
درعا وشهادة تقـديرية.هذا يعنـي اننا ال نعرف كيف
نــبــغض ألن الـــبــغض كــمــا اعـــتــقــد احــد اصــعب
ن اخلصال عند االنسان.وانا اظن ان الكثيرين 
سـؤول سـيخـدمونـهم ان سنـحت لهم يشـتمـون ا
الـفـرصـة. وقـد حـدث ان شـاهـدنـا من رمى نـفـسه

ال ال يقاوم. في ساحة الذل ألن اغراء ا
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ط و أسـلوب حيـاتنـا اليـومية  يعد الـكِتـاب جزء أسـاسي من مسـيرة و 
مـعـنـا دائـمـا حـيـنمـا يـرحـل اجلـميـع عن دروبـنـا  يـطـمـئن مـشـاعـرنـا بأن
احلـيـاة مـا زالت جـمـيـلـة  نـحـيــا بـهـا ومـعـهـا في يـقـظـة و تـفـاؤل و أمل 

فالكتاب خير األصدقاء  وفاء ال اكتفاء منه أبدا ...
الكِتاب به إغراء ال يقاوم  يجعلنا لن نكتفي

ـتابـعة و ه بـا من قراءته مـرارا و تـكرارا  بل اإلكـثار من اإلبـحـار في عا
ـعلومـة و عن أنواع الكُـتب أكثر فـأكثر كي نصل عرفة و ا بالبحث عـن ا

إلثراء معلوماتي أكثر إفادة ... 
ـعـادن البـشـرية و كل كِتـاب يـغـوص بنـا إلي أعـمـاق األماكـن واألزمنـة  ا

سمات اإلنسانية  سواء جماد أو جميع الكائنات احلية ....
فتـتألأل الـعقـول واألفـئدة مـن بريق كل كـلـمة راقـيـة و مفـيـدة نرتـقي بـها و
إسـتفـادة وحوار ونقـاش ب الـعقل بال أي مـجادلـة  حتقيق نتعـلم منـها 

بهدوء تام و اتزان . الهدف و الوصول إلى مغزى الكِتاب
من قراءة الكتب نتعرف على ماهية و أهـمية احلياة وكل ما يحتويها و ما
وعظة ونـتجنب آالم و مآسي احلياة بها  نتعلم مـنها احلكمة والـصبر وا

بالدنيا و التطلع إلى حياة أفضل ..
ستـمرة تساعـدنا على تنمـية األفكار و الـتجدد في شتى نواحي القراءة ا
ختلف عرفة و اإلدراك في جميع الرؤى و النظريات العلمية و العملية  ا

اجملاالت  بالتالي نصبح قادرين على التقدم و النجاح و اإلبداع ..
الـكِـتـاب هـو من يـلـمـلم جـراحـنـا ويـعمـل عـلى مـداواة الـروح و الـوجدان 
واإلهـتــمــام بـإعــادة الــنـظــر جتــاه كل مـا مــر بــنـا و الــعـمـل عـلى تــعــديـله

وضوعية و بِمثابرة ... وتصحيحه 
تواصلة ..  عرفة ا ستمرة و ا هذا يتوالد و ينمو بالقراءة ا

ناسبة إلى العالج و االبتعاد عن بالتالي نستطيع أن نصل إلى احلـلول ا
شكالت احمليطة بنا .. ا

وتـعـتـبـر الـكـتـب هي الـبـريق و الـضـيـاء نـحــو طـريق األمل الـذي يـنـيـر كل
رجوة ..  أحالمنا و طموحات مشاعرنا و آمالنا ا
الـكـتـاب دائـمـا خـيـر صـديق  لن يـتـركـنـا أو يـهـجـر
تـســاؤالتـــــنــا  تـربــطــنــا به عالقــة قـويــة صــادقـة
تتـوجهـا احملـبة واالشـتيـاق عـشق القـراءة  عالقة
ود واهتـمـام ومـثـابرة نـحـيـا و نرتـقي بـهـا سـرمدا
وأبــدا  حتت رايــة الــهـدوء  اخلــيــال  الــســكــيــنـة

طالعة .. وا
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ـاني عــقـد مــعـهــد الـتــطـويــر الـبــر
ــــاضي دوة حــــواريــــة االثــــنــــ ا
ـوازنة بـعنـوان "نظـرة عامـة على ا

االحتادية لعام 2021".
وفي مــسـتــهل الــنــدوة اكــد االمـ
العام جملـلس النواب سـيروان عبد
الــلـه اســمــاعــيل فـي كــلــمــته عــلى
اهــــمـــيــــة الــــنـــدوة فـي تـــوضــــيح
وازنة احلاجـات التي تـتضمـنهـا ا
االحتــاديـة لـلـعـام احلـالي مـشـيـدا
بــالــنــشـــاطــات الــتي يـــعــمل عــلى
اني تـتفيـذها مـعهـد التطـوير الـبر
ـــــؤســــســــة لــــتــــحـــــســــ وضع ا
الـتــشــريــعـيــة وتــعــزيـز الــطــاقـات
الوظيفية واالستفادة من اخلبرات
ــيــة مـشــيــرا الى ضـرورة االكـاد
الـــعــــمل اجلــــاد لالســــتــــفـــادة من
اخلبـرات واالراء واالفـكار من اجل
عـودة الـعـراق الى مـسـيـرة الـتـقـدم

في منافسة الدول االخرى. 
من جــهـته لــفت مــديـر عــام مـعــهـد
اني سعد فياض الى التطوير البر
السـعي الدائم خللـق بيئـة تختص
بــالـتــشـريع وانــضــاج مـشــروعـات
الــــقـــوانــــ عــــبــــر الـــنــــقــــاشـــات
واحلـوارات الـتي تـلـبي احلـاجات
وازنة يعد من موضحا أن (اقرار ا
ا اولويات مـهام مجـلس النواب 
يـتـطـلب تـسـليط الـضـوء عـلى الـية

اعدادها وحاجاتها). 
وتــنـــاولت الــنــدوة ثـالثــة مــحــاور
تــضـــمن االول االثـــار الـــســلـــبـــيــة
وااليــجـــابــيـــة النــخـــفــاض ســـعــر
الـصـرف بـالـديـنــار الـعـراقي فـيـمـا
تـطـرق الثـاني الى قـراءة للـقـوان
الـسابـقة ونـسب تنـفيـذها واسـعار
الــنـفط واحملــور الـثـالـث عن نـظـرة
وازنـة االحتادية اقتـصادية عـلى ا
لـعام 2021. واسـتـعـرض اخلـبـيـر
ــــــالـي مـــــحــــــمـــــود داغــــــر خالل ا
مـــحـــاضــرتـه في احملـــور اخلــاص

احمد مظهر اجلبوري

السابق  محـمد ضيفـان العبيدي
لـ (الــزمـان) إن  (نـاحـيـة الـعـظـيم
تـشهـد مـنذ سـنـوات ظاهـرة شاذة
بـدأت تتـسع بشـكل الفت وتـشكل
مـصـدر تـهـديـد للـمـزارعـ تـتـمثل
في انــتــشــار قــطــعــان اخلــنــازيــر
الــبـريــة بــشـكـل كـبــيــر في حـاوي
العظيم وهي ضفاف نهر العظيم
ـسـاحـات شـاسـعة الـذي يـحـيط 

من االراضي).
 وأضـاف الـعـبـيـدي أن  (الـعـظيم
لم تــســجل فـي تــاريــخــهــا وجـود
قـطـعــان اخلـنـازيــر الـبـريـة وأول
مــــــرة  رصـــــدهــــــا في 2010 ثم
ســرعــان مــا انــتــشــرت بــكــثــافــة
وأصـبــحت مــصـدر تــهـديــد جـدي
لألراضـي الــــزراعـــــيــــة وايـــــضــــا
ـــدنـــيـــ ألنـــهـــا خـــطـــرة جـــدا ا
وتــهـاجم الــصــغـار والــنــسـاء في

بعض األحيان) . 
وأشـــــار  الـــــعـــــبـــــيـــــدي  إلى أن
(ظاهـرة انتشـار اخلنازيـر حتتاج
الى دراســة مــســتـفــيــضـة لــبــيـان
سبب انتقـالها الى احلاوي وهي
لــيـست بــيـئــة حـاضــنـة لـهــا عـلى

عكس مناطق أخرى ) . مدمن يتلقى جرعة مخدرات

بــاالثــار الــســلـــبــيــة وااليــجــابــيــة
النخـفاض سعـر الصرف بـالدينار
اثــار قــرار خــفض ســعــر الــعــمــلـة
ـثـل مـنــعــطــفـا الــعــراقــيــة كـونـه 
تـاريـخــيـا في الــدول الـتي تــتـبـنى
ـربوط نـظـام الـصـرف الـثـابت او ا
مـــشــــيـــرا الى وجـــود حـــاجـــة الى
تـداول مـصـطـلـحـات دقـيـقـة بـشـأن

الي. التعامل ا
ـاذج عن الـدول التي  وقـدم داغر 
شـهـدت قــرارات بـخـفض عـمــلـتـهـا
احملـلـيـة فـضال عـن تـنـاول مـفـهـوم
ســعـر الـصـرف وتــوضـيح الـعالقـة
ــوارنـة الــعــامــة ومـيــزانــيـة بــ ا

ركزي. البنك ا
 ودعـــا الى (وضع جـــدار كـــمـــركي
حـقـيـقي لـلـسـيـطـرة عـلى تـأثـيـرات
تخفـيض العمـلة في الدول االخرى
وانعكاسها على العراق الى جانب
ـنـافذ احلـدودية غـير حل مـشكـلة ا
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قال الشاعر العربي :
ولو كان سهماً واحداً التَقَيْتُه

ولكنّه سهم وثانٍ وثالِثُ
وهذا ما ينطبق أشد االنطباق على أوضاعنا الراهنة في العراق اجلديد
شـكلـة الوحـيدة ألمكن فلو كـانت مشـكلـةُ انقـطاع التـيار الـكهـربائي هي ا

واطنون اعباء ذلك االنقطاع ... ولو بكثير من العناء أن يتحمل ا
ـتراكـمة في االّ أنّ االنهـيارات والـتداعـيـات واالنكـسارات والـتقـصـيرات ا
رافق والـقطـاعات دفعـت الشعب الـعراقي الى الـتبـرم والسخط مختـلف ا
ةٍ لِوارثي ِ حيـاةٍ حرّةٍ كـر الكبـير عـلى السلـطويـ الذي فشـلوا في تـأم

احلضارات ومالكي أعظم الثروات ..!!
فقطاع التعليم  –بكل ويالته  –يقطّعُ نياطَ القلوب ..

ـا ــرضى  واســعـاف ا وقـطــاع الـصــحــة ال يـقل حــاجــتهُ الى االصالح 
يحـتـاجونه من عالج وأدويـة عن قـطاع الـتـعلـيم  األمـر الذي اضـطـر معه

دارس االهلية ذات التكاليف الباهضة البنائهم . اآلباء للبحث عن ا
رافق احليوية األخرى وما يقال عن التعليم والصحة يقال في سائر ا

ـال الـسـيـاسي يُـبـذل بسـخـاء مِـنْ أجْل أنْ يـحـتـفظ فـرسـان (احلرس ان ا
واقعِهِم  ولكنه ال يُبذل من اجل الصالح العام   ( القد

فارقة. وهنا تكمن ا
انّ حتديد موعد االنتـخابات النيـابية العامة في  10/ 2021/10 قد فتح
مارسات التي ال تتورع عن الباب على مصراعيْه للكثيـر من الفعاليات وا

صالح البالد والعباد . َ بلةً بعيداً عن اية رعاية  أنْ تزيد الط
والـغـريب ان الــذين يـعـتـرفــون بـالـفـشل  –واالعـتـراف كــمـا يـقــول عـلـمـاء
الـقــانـون سـيــد االدلـة- هم في طــلـيـعــة الـسـاعــ لـتــسـويق انـفــسـهم في

االنتخابات القادمة ..!!
ـفارقـات وتتـكاثـر في العراق وهذه مفـارقة مـرّة اخرى ..وهـكذا تـتناسل ا

اجلديد دون ان يكون لها سقف محدود
وهذا ما دعا احد الشعراء الى أنْ يقول :

يَئِنُ العراقُ اليومَ مِنْكُم ويشتكي
وال خَيْرَ مِنْكُمْ يرتَجِيهِ وال فتحُ
فَشلتُم وأثقلتُمْ كواهلَ شَعْبِنا
ِلْحُ أما آن تَصْحُوا فَقَدْ فَسدَ ا
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ـفـكـر والبـاحث الـعـراقي عـبد قـال ا
احلـــســ شــعــبـــان أن مــجــمــوعــة
الــسـالم الــعــربي جـــدّدت دعــوتــهــا
إلنــهــاء احلــرب في الــيــمن مــبــديـةً
استعدادها لوضع كامل إمكانياتها
وطاقاتـها وخبـراتها من أجل ذلك 
لــتـهــيـئــة مـســتـلــزمـات حــوار جـاد
ـــكن أن يـــكـــون حتت ومـــســـؤول 
رعــايــة جــامــعـــة الــدول الــعــربــيــة
وصــــوالً إلى حتـــقـــيـق مـــصـــاحلـــة
شــامــلــة تـضـع الـيــمن عــلى طــريق
الــسـالم الــدائم والــوطـــيــد كــجــزءٍ

عزيزٍ من أمّته العربية . 
ـقــيم في بـيـروت وأشـار شـعــبـان ا
إلى أن (الــــتــــوصـل إلى صــــيــــغــــة
نية تسـوية سلمـية مهـمة وطنيـة 
وعـربـيـة وإنسـانـية بـإمـتـياز وذلك
مــقـــدمــةً ال غـــنى عــنـــهــا لـــتــحــر

اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــــسـالح فـي حل
اخلـالفــات وإعـتــمــاد وســائل احلل
الـــســـيــاسـي وصــوالً إلـى حتــقـــيق
مصاحلة وطنية تعالج آثار احلرب
دمّرة وترمّم عالقـات أبناء الوطن ا
ــسـاواة الـواحــد وحتـقق مــبـاد ا
والـعـدل في ظلّ مـواطـنـةٍ مـتـكـافـئـةٍ
ونــظــامٍ يـكــفل لــلـجــمـيـع حـقــوقـهم
ــا تـــرتـــضـــيه إرادة الـــكـــامـــلـــة و
ـوحـدّة شـمـاالً الـيـمـنـيـ احلـرّة وا

وجنوبا).
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ــقـبل جــديـر بــالــذكـر أنـه في آذار ا
ستـكون احلـرب في اليـمن قد أنهت
عامـها السـادس  دون أن تلوح في
األفـق إمـكــانــيــة جــادة وحــقــيــقــيـة
ـطــامح الـشـعب إلنـهــائـهـا تــلـبــيـة 
ـتطـلّع إلى السالم واألمن اليـمني ا
واحلريـة والتنـميـة . وكان وفداً من

{ بـكــ (أ ف ب) - صـدّرت الـصـ
أكـثـر من  220مـلــيـار كـمـامـة الـعـام
ــــــاضـي وفـق مــــــا أفــــــادت وزارة ا
التجارة امس اجلمعة أي ما يعادل
 40كــــمـــامـــة لــــكل شــــخص خـــارج
الـصـ في ظل ارتـفـاع الـطـلب عـلى
ـعـدات الواقـيـة بـشكل كـبـيـر جرّاء ا
تـــفــشـي كـــوفـــيــد-.19وبـــات جـــني
ماليـ الـدوالرات مـقـابل الـكـمـامات
مـحـرّكـا أسـاسـيـا لـصـادرات الـص
بــعـدمــا جـمّــد كـوفــيـد- 19الـنــشـاط
االقـتــصـادي تــقـريــبـا مــطـلع 2020
وأثّـر سـلـبـا عـلى الـنـمـو.وقـال نـائب
وزير التـجارة الصـيني كيـان كمينغ
للصحافيـ اجلمعة إنه إضافة إلى
الكمامات صدّرت الص  2,3مليار
قــطـعـة من مـعـدات الـوقـايـة ومـلـيـار
وحدة من مـعدات فحص كـوفيد-19
ـاضي "في مـسـاهـمـة مـهـمة الـعـام ا
ـــــيـــــة ضــــد ـــــعــــركـــــة الـــــعــــا فـي ا
الـوباء".وأفـاد مسـؤول في اجلـمارك
مــطـــلع الــشــهـــر اجلــاري أن قــيــمــة
شــحـنـات الـكـمـامـات وحـدهـا بـلـغت
 340مـــلـــيـــار يــوان ( 52,6مـــلـــيــار
تحدث باسم اجلمارك دوالر).وقال ا
لي كـــويـــوين إن احلـــجـم "يـــســاوي
توفـير نـحو  40كمـامة لـكل شخص

." في العالم خارج الص
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وكـانت الصـ حـيث ظـهر كـوفـيد-
 19أول مـــرة أواخـــر الـــعـــام 2019
أول دولـة في العـالم تتـعـافى بعـدما
فــــرضت تــــدابـــيــــر إغالق صــــارمـــة
وإجـراءات الحـتـواء الـفـيـروس.ومن
توقع أن تكون أول قوة اقتصادية ا
ـــوا كـــبــــيـــرة في الـــعــــالم حتـــقق 
ـسؤول إيجـابيـا لسـنة .2020لكن ا
في وزارة التجارة تشـو شيجيا قال
اجلــمـعـة إن الـصــ ال تـزال تـواجه
بيئـة "صعبة ومـعقدة" في مـا يتعلق
بــالـتـجـارة اخلـارجــيـة واالسـتـثـمـار
هـــذا الـــعـــام. والــــتـــقى خـــبـــراء من
سؤول يـة  منـظمة الـصحة الـعا
صـــيـــنـــيــ اجلـــمـــعـــة قــبـــيل أولى
ـيـدانيـة الـتي يـقـوم بـها الـزيـارات ا
الــــــفــــــريـق في ووهـــــــان في إطــــــار
الـتــحــقـيـق بـشــأن مــصـدر فــيـروس
ـسـتـجــد والـتي سـتـشـمل كــورونـا ا
سوقا لألغذية يعتقد أنه كان مصدر

الـبــيــانـات بــاجملــمل "مـتــوافــقـة مع
ــعــروف بــشـأن ــلف الــتـعــريــفي ا ا
سالمــة الـلــقـاح ولم يــتم حتـديـد أي

آثار جانبية جديدة".
وأضـافت أن التـقـارير بـشـأن حدوث
حـــاالت حتــسـس شــديـــد في بــعض
األحـيـان ال تـتـجـاوز مـا  الـتـوصل
إلــيـه حــتى اآلن بـــشــأن "هـــذا األثــر
عـروف" أساسا.وأضافت اجلانبي ا
أن "فــوائـد +كــومـيــرنــاتي+ في مـنع
كوفيد- 19تواصل التـفوق على أي
مـخــاطــر وال تــوجـد أي تــغــيــيـرات
مــــوصـى بــــهـــــا في مـــــا يــــتـــــعــــلّق
بـاسـتـخـدام الـلـقـاح".وأقـرّت الـهـيـئة
األوروبــيـة حـتـى اآلن لـقـاحــ هـمـا
فـايــزر/بـايــونــتـيك ومــوديــرنـا.ومن
ــتــوقع أن تـصــدر قــراراهـا بــشـأن ا
لــقـاح أسـتـرازيـنــيـكـا في وقت الحق
اجلمـعـة.وسجّـلت النـروج على وجه
اخلصوص  33وفاة في أوساط 20
ـســنـ ألـف مـقــيم في دور رعـايــة ا
كـانــوا تـلــقـوا أول جــرعـة من لــقـاح
فـايـزر/بــايـونـتـيك.وازداد الـقـلق مع
صدور تقـارير مشـابهة من عدة دول
ـارك وفـنـلـنـدا بـيـنـهـا فـرنـسـا والـد
وايسلندا والسويد.ولم تشر أوسلو
في وقت ســـابـق هـــذا الـــشـــهـــر إلى
وجـود صـلـة مـبـاشـرة بـ الـوفـيات
واللقاح لكنها أوصت األطباء بأخذ
احلـالـة الـصـحـيـة بـاجملـمـل لـلـفـئات
األكــثـــر ضــعــفــا في االعـــتــبــار قــبل
.وأفــادت وكـالــة األدويـة الــتــحـصــ
األوروبــيــة أنه "نـــظــرا لــلــمــخــاوف
الصادرة من النروج" فإنها راجعت
الـتـقـاريـر بـشـأن وفـاة أشخـاص من
أي عــــمــــر كــــان بــــعــــد تــــلــــقــــيــــهم
اللـقاح.وأضـافت أنه "في العـديد من
ـــرتـــبـــطـــة بـــأشـــخـــاص احلـــاالت ا
تــتــجــاوز أعــمــارهم  65عــامــا بـدا
تـطـور (عدة) أمـراض يـعـانون مـنـها
ـــنــــطـــقي أســــاســـا الـــتــــفـــســــيـــر ا
للوفاة".وأشـارت إلى أن االختبارات
الـسـريـريـة لـلـقـاح فـايـزر شـمـلت في
األساس أشخاصا من عمر  75عاما
فما فـوق.لكنـها حضت الـشركة على
مـواصـلـة "مراجـعـة جـميع الـتـقـارير
شتـبهة بشـأن األعراض اجلانـبيـة ا
الـتي قـد تـنـجم عـنـهـا الـوفـاة بـشكل

معمّق".

مـجـمـوعة الـسالم الـعـربي قـد قابل
األم العام جلامعة الدول العربية
أحمد أبو الغـيط في القاهرة مطلع
الشهر اجلاري بـشأن اجلهود التي
تـبذلـها اجملـموعـة لتـحقـيق السالم

واألمن في سوريا وليبيا واليمن.
وقــد أصـــدرت مــجــمـــوعــة الــسالم
ـنـاسبـة نـداءً وقّعه الـعـربي بهـذه ا
 36شخصية عربية بينهم الرئيس
الـيمـني األسبق عـلي ناصـر محـمد
(الــــيـــمن) ودولــــة رئـــيس الـــوزراء
األردني األســـــبـق عـــــبـــــد الـــــسالم
اجملـــالي ودولـــة د. عـــدنـــان بــدران
(األردن) والسيد عـباس زكي عضو
ـــركــزيــة حلـــركــة فــتح الــلـــجــنــة ا
) والـوزير السـابق عدنان (فلـسط
الـسـيـد حـســ (لـبـنـان) والـوزيـرة
الـــســابـــقـــة مــكـــفــولـــة بـــنت أكــاط
(مـوريـتانـيـا) ومـعالي فـلح الـنـقيب

وزيـر الداخـليـة (الـعراق) واألسـتاذ
صــــالح قـــوجـــيـل عـــضـــو اجملـــلس
الوطني (اجلزائر) والـدكتور محمد
الرمـيحي (الـكويت) والـدكتـور باقر
الـنجـار (البحـرين) والـدكتـورة هبة
صري جمال الدين عضو اجمللس ا
لـــلــــشـــؤون اخلـــارجــــيـــة (مـــصـــر)
ـهدي - والـسيـدة مر الـصادق- ا
نائب رئـيس حزب األمـة (السودان)
ـسـكـري أمـ عام والـسـيـد سـيف ا
مساعد لـلشؤون السـياسية جمللس
التـعاون اخلليـجي (عُمـان) والسيد
مـحمـد عبـد السالم الـعبّـاني رئيس
ـؤتمـر الـوطني (لـيبـيـا) والدكـتور ا
حــلـمي احلـديـدي - رئـيس مـنـظـمـة
تــضـامن الـشـعـوب األفـرو آسـيـويـة
(مـــصــر) ومــعــالي وزيـــر الــثــقــافــة
األسبق سمـير احلبـاشنة (األردن)-

نسق العام للمجموعة. عبد احلس شعبان ا
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إلـتـزامـاً مـنـا بـالـتـبـاعـد اإلجـتـمـاعي وعـدم الـتـزاور بـسـبب الـكـورونـا فـلـقـد ضـعف أو قلَ
مل الـذي أوصلنا إلى نـتديات بكل صـنوفها ولـكني خرقتّ هـذا احلظر ا احلـضور إلى ا

حالة هي إلى السجن أقرب من األقامة اجلبرية ٠٠٠٠ففي
إحدى الـليالي الـشتائيـة وبالتـحديدفي بـداية الشهـر األخير من الـسنة الـسابقةزارني في
بـيـتي األديب الـشاعـر مـهـدي شـعالن نـائب رئـيس إحتاد األدبـاء والـكـتـاب فـرع  النج ف
ليهدي لي كتابه القيم ( حفريات في ذاكرة أدبية/ رحلة ألم وإستشراق ألم وشهقة بوح)
وهو خالصـة جتـربـته الـتي عاشـهـا في مـسـيرتـه أو رحلـته األدبـيـة واحلـياتـيـة  وبـعد أن
تنـاولـنـا الـشاي مع الـكـلـيجـة الـنـجـفيـة جتـاذبـنا أطـراف احلـديث عن الـنـجف وبيـوتـاتـها
وشـخـصـيــاتـهـا الـتي أثــرت في مـسـيـرة الـنــجف بـخـاصـة والـعــراق بـعـامـة ثم جـاء دور
ـر بـه الـعـراق من أزمـةٍ حـقـيـقـيـة بـسـبـب تَـحَـكمْ الـطـارئـ من سـيـاسي الـسـيـاسـيـة ومـا
الـصدفـة في مقـدرات هذا الـبلد الـعريق تـطرقـنا بـعدها إلى الـطريـقة الـتي أُجهـضت بها
إنـتـفـاضـة تـشـرين وعن الـبـعض من شـخـوصـهـا الـذين إشـتـركـوا في حـكـومـة الـكـاظـمي
رحـون في الفضـائيات يـلوثون والذين سـاهموا في إجـهاضـها وكانـوا قبالً يسـرحون و
أسمـاعنـا بأنـهم أيقـونات األنـتفـاضة وفـرسانـها الـذين اليُشق لـهم غـبار  ولكـنهـم حيـنما
وضـعـوا أرجـلـهم في ركـاب الـسـلـطـة حتـولـوا إلى صـعـالـيك تـمـرغوا بـوحـل الرذيـلـة وهم
ـصـنوعـة عـلى الـطريـقـة الـنجـفـية معـروفـون للـقـاصي والـداني  تـناولـنـا بعـدهـا الـقهـوة ا
وقررنا أن نتـرك حديث السياسة لنخوض في غـمار الشعر واألدب وبعد أن قرأتُ البيت
عـروف ( تذكـرتُ والـذكرى تُـهيج لـذي الـهوى٠٠٠٠٠٠٠٠ ومن عـادة احملزون الشـعـري ا
أن يتـذكرا)٠٠ تـطرقـنا إلى احلـديث عن البـروفيـسور قـاسم حس صـالح  عالـم النفس
ـعروف وكـيف أنه عـبر أزمـة جائـحة كـورونا الـتي كـادت أن تودي بـحيـاته ولكـنه عبـرها ا
ة  وبـينـما األخ الـشاعـر مهـدي شعالن يـتنـاول رشفـة من فنـجان الـقهوة بـإصرار وعـز
إتصـلت بالدكـتور قـاسم وهو في بـيته في أربـيل كم هي تلك الـلحـظة اجلـميـلة عـندما رد
الدكتـور قاسم مـنتشـياً فَـرِحاً  قال بـاحلرف الـواحد( جناح بـعد ثـلثطـعش يوم يـصيرلي
ـسـتـشــفى مـعـافى مــشـافى من مـرض كـورونــا وأكـون في تـمـام شـهـر من خــرجت من ا
الصحـة والعـافية فـدعوته إلى زيـارة النـجف ليحـل في بيتي ضـيفـاً عزيزاً مـكرمـاً) وبعد
الـسـ واجلـيم وحـيـثـيـات األحـاديث سـألـني سـؤاالً مـفـاجـاً لم يـكن في حـسـبـاني ومـفاد
عـلى الـفـور تـبـادر إلى ذهـني ( جـمـيل سـؤاله ( من هـو أفـضل شـاعـر قـد في الـغـزل) 
قـلت نعم وأنا أردت أن أقول لك وقبل أن أجيبـه قال أنا في رأيي جمـيل بن معمر  بثينـة)
ذلك  ثم قلتُ له إسمع الـشريف الرضي ما يقول ٠٠٠٠قال بربكِ إسمعني٠٠٠٠٠فقرأتُ

له:-
ولقد مررتُ على ديارهُمُ
وطلولها بيد البِلى نَهبُ

فبكيتُ حتى ضجَ من لغَبي 
نضوي ولَجَ بِعَذليَ الركبُ
فتلفتْ عيني فمُذْ خفيتْ
عني الطلول تلَفَتَ القلبُ

٠٠٠٠٠٠٠
رددَ الـدكـتـور قـاسم أحـسـنـت أحـسـنت أحـسـنت يـا لـروعـة هـذا
الغـزل ٠٠٠٠٠عـنـدها أمـسـكتُ عن األسـتـمرار بـاحلـديث تـاركاً
اجلولـة من احلـديث إلى الـدكتـور قـاسم الـذي يتـكـلم بصـعـوبة
بـسبب تـأثير الـفيـروس اللعـ على رئـتيه وإنه في دور الـنقاهه

لذلك سأعاود احلديث في احللقة الثانية.

النجف
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ـصـد االول بـعـدم اسـتـقـرارنـا الـسـيـاسي واالقـتـصادي فسـاد الـكـبـار يـعـتـبـر اجلـدار وا
ـالـيـة من طـرف اصـحـاب الـقـرار الـسـيـاسي ـوارد ا واالجـتـمـاعي وذلك بـاسـتـغاللـهم ا
سـعيـا خلـدمة مـصـاحلهم واهـدافـهم الشـخـصيـة واساءة اسـتـخدام الـصالحـيات داخل
اجـهزة الـدولة فـان االخـطر عـنـدما يـسيء الـساسـة ورجاالت الـدولـة الذين لـديـهم سلـطة
صنع الـقرار وتطـبيق القـوان باسم الـشعب بـاستعـمال هذه الـسلطـة لغرض احملـافظة
على نـفوذهم ومراكـزهم وثرواتهم وتـشويه لسـطلة القـانون نفـسها واضـعافهـا والسيما
ـؤسسـات الـتي انشـئت لـتنـظـيم العالقـات ب في تـسيـير ادارة شـؤون الـدولة لـتـصبح ا
صالح الـعامة اصـبحت مسـخرة للـمسؤول واطـن والدولـة تسخـر بدال من حتقـيق ا ا
احلـكـومـيــ الـذين عـيـنـتــهم جـهـاتـهم الــسـيـاسـيـة وتـتــجـلى الـظـاهــره في مـجـمـوعـة من
ـنـاصب الـسـيـاسـيـة اتـخـذت الـسـلـطة الـسـلـوكـيـات الـتي يـقـوم بـهـا بـعض من يـتـولـون ا
وضـحـة باالمـر الـديواني ((29 الـتـنفـيـذيـة اجراءات فـاعـلة لـلـحد من انـتـشـار الفـسـاد ا
لـسنة  2020والتي اتـخذت كـافـة اجراءاتـها حتت اشـراف الـهيـئة الـقـضائـية في وقت
سـابق كان الـقضـاء مـلجـأ لدفن كـثيـر من القـضـايا وانـتشـار ظاهـرة االفالت من العـقاب
ـفسد ـمكن ان تـكون اهم عقـوبة يـتعرض لـها ا على نـطاق واسع في الـعراق فمن غـير ا
ا اختلس في ح صدرت احكام بحق موظف سـؤولية وتركه يتمتع  هي ابعاده عن ا
صغـار برشاوى تافهـة وباحكام تعـسفية وتعـتبرها هيـئة النزاهة الـعراقية نشـاطاً سنوياً
ويـنـطـبـق عـلـيـهم مـا قـاله غـوار الـطـوشي ولـم يـصـدر حـكم قـضـائي بـحق فـاسـد حـكـمـا
وجـاهـيا بل اغـلبـها احـكـام غيـابيـة شـملـها قـانون الـعـفو وكـأن النـظـام القـضائي عـاجز
لـفات سياسيا ولكن بكونه غير قادر عـلى تقد كبار الفاسـدين للعدالة نتـيجة تسوية ا
تـهـمـ مديـر الـتـقاعـد ومـدير من خالل الـلـجنـة تـشـجع القـضـاة بـاصدار احـكـام بـحق ا

شركة كي كارد ومدير استثمار بغداد.  
ـاجورون بـشن حمـلة غـير شـريفة وهـرع السـياسـيون واحـزابهم وفـضائـياتـهم وكتـابهم ا
على اللجنه والـقضاء واالدعاء العام بحجه حماية حقوق االتـسان وتمثل بالتقرير النيابي
الذي يكون سفـينة جناة للسراكيل  تقريرمدفـوع الثمن واجلميع يعلم أن االنتهاكات في
رات ولم جند أي جلنـة تتابع او تنتقد ـوضوع بآالف ا السجون العـراقية أكبر من هذا ا
ثل جـرائم تـصل حلد الـقتـل حتت التـعذيب هـذه االنتـهـاكات سـابقـا  رغم أن بـعضـهـا 
اذا انتفض النواب باإلضافة إلى الفـساد والرشوة والتلفيق وانتهاكات جسيمة أخرى  

حلماية السراكيل?
خالصــة الــقـول الــذي وضـحــته انــفـا مــحـاوالت أهــدافـهــا دنــيـئــة لـغــرض اطالق سـراح
السـراكيل بـكفـالة من ثم الـهروب خـارج العـراق وافالتهم من الـعقـاب وهذا الـنهج الذي
تـنفـذون بحـمايـة اعوانـهم  وكمـا هو واضح ان هـناك مـخاوف من اعـتمـده السـاسيـون ا
كبار الفـاسدين خشية من اعـتراف السراكـيل عليهم  ولهـذا  تسخير
فضـائـيات واقالم مـاجورة ونـواب وسـاسة بـالـتصـدي لـلشـرفاء
دفوعي الثمن وتشويه صورة الـلجنه  ستظهر احلقـائق قريبا 
سيكون عـارا عليهم سيـسجله التاريخ بـدفاعهم عن الفاسدين
 ال يـغـيب عن بـالـنـا ان فـســاد الـكـبـار اصـبح احـد تـهـديـدات

تلكون من اموال وسلطة. ا  األ?ن ا?وطني 
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{ واشـــــنــــطـن (أ ف ب) - الــــتـــــقى
دونــالـد تـرامب زعـيـم اجلـمـهـوريّـ
ـجــلس الــنـوّاب كــيـفــ مــكـارثي
امـس في مــــقـــرّ إقـــامــــته الــــفـــاخـــر
بـفـلوريـدا في مـؤشّـر إلى اسـتـمرار
تــأثـيــر الـرئـيـس األمـيـركـي الـسـابق
عـــلى مــعـــســكـــره رغم االنـــتــقــادات
الشديـدة لدوره في الهـجوم الدموي
عـلى الــكـابــيـتــول.وفي بـيــان قـالت
"سـايف أمــيـركــا" (أنـقــذوا أمـيــركـا)
وهي جلنة عـمل سياسيّـة مقربّة من
تــــــــــرامـب إنّ الـــــــــــفــــــــــوز عــــــــــلـى
وقـراطيّـ في مـجلس الـنوّاب الـد
وضـوع الـرئـيسي عام  2022كـان ا
لالجــــتـــمــــاع في نـــادي تــــرامب في
مـاراالغـو في بـالم بـيـتش.واعـتـبرت

أنّ "شـعـبيّـة الـرئـيس ترامـب لم تكن
ّـا هـي عـلــيه الــيـوم يـومًــا أقــوى 
ودعـمه له أهـمّـيـة أكـثـر ربّـما من أيّ
وقت مضى".ومكـارثي احلليف الذي
دافع عـن مـــــزاعـم تـــــرامـب الـــــتي ال
أســاس لــهــا بـــحــصــول تــزويــر في
االنـتــخـابــات الــرئـاســيّـة كــان نـأى
لياردير بنفسه في وقت الحق عـن ا
اجلمـهوري بعـدما اتُـهم ترامب بأنه
شـــجّع مـــؤيّــدين لـه عــلـى اقــتـــحــام
الـكـابـيـتـول. وأعـلن مـكـارثي أنّ جـو
بـايــدن هــو الـفــائــز في انــتـخــابـات
تـشرين الـثاني/نـوفـمبـر وأنّ ترامب
سؤوليـة عن الهجوم (في "يتحـمّل ا
 6كــــــــانــــــــون الــــــــثـــــــــاني) عـــــــــلى
الـكونـغـرس".لـكن يوم اخلـمـيس بدا

كـــأنّ مـــكـــارثي تـــقـــرّب مــجـــدّداً من
ترامب وقد ظهر الرجُالن يبتسمان
مـن دون وضع كـــــمـــــامــــات.وكـــــتب
مــكــارثي في بــيــان "الــيــوم تــعــهّـد
الــــــرئــــــيس تــــــرامب مــــــســــــاعـــــدة
اجلـمـهـوريّـ في مـجـلـسَي الـنـوّاب
والــــــشـــــيــــــوخ عـــــام  "2022خالل
قبلة.وأضاف "ستُعزّز االنتخابات ا
دة أواصـر ـوحـَّ احلـركـة احملـافـظـة ا
مــواطـنــيـنــا وتـدعم احلــرّيـات الـتي
تـأسّست عـلـيهـا بالدنـا".من جـهتـها
ــوقــراطــيــة أعــربت الـــنــائــبــة الــد
كـاثـريـن كالرك عن صـدمـتـهـا من أنّ
مـكـارثي يُـعيـد الـتـحالـف مع ترامب
ـثـيـر لـلفـتـنـة" الذي بـعـد الـهـجوم "ا
شـهده الـكـابيـتـول.وبدا األربـعاء أن

إفالت تــرامب من اإلدانـة بــات أكـثـر
ترجيحًا بعد أن أشار جميع أعضاء
مجلس الشيوخ اجلمهوري تقريبًا
إلى أنــهم يـــعــارضــون مــحــاكــمــته
وتـــعـــززت اجلـــهـــود الـــرامـــيـــة إلى
تـوجــيه الــلـوم له بــعـد نــهب مــبـنى
الـــكـــابــــيـــتـــول.وأقـــر الــــســـنـــاتـــور
وقراطي تيم كاين األربعاء بأن الد
تبرئة ترامب أمر محتمل جدًا قائالً
إنه يُـــــعــــد بـــــدالً من ذلـك قــــرارًا من
احلزب لـتوجيه الـلوم إلى الرئيس
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يّون مـكلّفون مراقبة وأكّد خبراء أ
ـفـروضة عـلى الـعـقـوبـات الـدولـيـة ا
اليمن في تقرير اطّـلعت عليه وكالة
ـــــتــــــمـــــرّدين فـــــرانـس بـــــرس أنّ ا
احلـــوثـــيــ حـــقّـــقـــوا خالل الـــعــام
ـاضي مــكـاسب مـيـدانـيـة في حـ ا
انــخـرطـت احلـكــومــة في عــمــلــيـات
ــــا فـي ذلك تـــــبـــــيـــــيض فـــــســـــاد 
أموال.وقال اخلبراء في تقريرهم إنّ
ــدعـومـة من احلـكــومـة الـيــمـنــيـة ا
حتـالف عـسـكـري تـقـوده الـسـعـديـة
"خسرت أراض استراتيجية لصالح
كلّ مـن احلـــــــوثــــــيـــــــ واجملـــــــلس
االنـــتـــقـــالـي اجلـــنـــوبي وكالهـــمـــا
يــقـوّض أهــداف قـرار مــجـلس األمن
 "2216الـــصــادر في  2015والــذي
يـــنصّ عـــلى إيـــجــاد حـلّ ســيـــاسي
لــلــنـزاع الــدائـر فـي الـيــمن.وأضـاف
الــتــقــريــر أنّـه "في بــعض احلــاالت
انــخـرطت احلــكــومــة الـيــمــنــيـة في
ــارسـات تـبــيـيض أمــوال وفـسـاد
أثّـرت سـلبـاً عـلى حصـول الـيمـنـي
على اإلمدادات الغذائية الكافية في
انـتـهــاك لـلـحقّ في الـغـذاء".وأوضح

للـمواطنـ لتمـويل عمـلياتـهم".كما
لــفت الــتـــقــريــر إلى أنّ "مــجــمــوعــة
مــتــزايــدة من األدلّــة تــشــيــر إلى أنّ
أفــراداً أو كــيــانــات في جــمــهــوريـة
إيــران اإلسالمــيــة تـزوّد احلــوثــيـ
بــكـــمـــيــات كـــبـــيــرة من األســـلـــحــة
ـكوّنـات".وأكّـد فـريق اخلـبراء في وا
تــقـريـرهم أنّـهـم "وثّـقـوا طـرق إمـداد
عــدّة لــلـحــوثــيــ في بــحــر الــعـرب
بـاسـتـخدام سـفن شـراعـيـة تقـلـيـدية
(الـــداو)".ووفـــقـــاً لــــلـــتـــقـــريـــر فـــإنّ
ـياه ـعـدّات تُـنـقل في ا "األسـلـحة وا
الـعـمانـيـة والـصومـالـيـة إلى قوارب
أصغر ويتم توصيل هذه الشحنات
إلـى مــــوانئ تــــقـع عــــلى الــــســــاحل
اجلـنوبي لـليـمن وتـهريـبهـا برّاً إلى
احلــوثــيــ أو في بــعض احلـاالت
ـــنـــدب مــبـــاشـــرة إلى عـــبـــر بـــاب ا
ـــنــاطـق اخلـــاضـــعـــة لـــســـيـــطــرة ا
".ولــــفت اخلــــبـــراء في احلــــوثـــيــــ
تـقـريـرهم إلى أنّـهم "لم يـتـلـقّـوا أدلّة
عــلـى أنّ الــســـلـــطـــات الــعُـــمـــانـــيــة
مــــتـــواطـــئـــة في هـــذه األنـــشـــطـــة".
ويـسـيـطـر احلـوثـيـون عـلى صـنـعـاء
ومـنــاطق شــاسـعــة في الــيـمن مــنـذ
 2014ويخوضون معارك يومية في
مـواجــهـة قــوات مـوالــيـة لــلـســلـطـة
ـعـتـرف بــهـا دولـيـاً يـدعــمـهـا مـنـذ ا
آذار/ 2015حتـالف عسـكـري تـقوده
الـســعـوديـة.وخـلّف الـنـزاع عـشـرات
ئة آالف القتلى ودفع نحو  80في ا
من الـسـكّـان لالعـتـمـاد عـلـى اإلغـاثة
اإلنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية
ــتــحــدة. في الــعـــالم وفــقــاً لـأل ا
وتــســبّـب كــذلك بـــنــزوح نــحــو 3,3
ماليــ شـخص وتــركَ بـلــداً بـأسـره

على شفا اجملاعة.
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ـيـداني بـعـد الـوبــاء.ويـبـدأ الـعـمل ا
الـظهـر بـعـدما تـأخـر وسط اخملاوف
واقع حيـال إمكانـية الـوصول إلى ا
ومــدى قـــوة األدلــة بـــعــد عـــام عــلى
ظــهـور الـفـيـروس.وســيـزور الـفـريق
مــســتــشـفــيــات وســيـلــتــقي عــلــمـاء
وبعض العامـلي في خدمة الطوار
ـســنــ الـذين إضــافــة إلى بــعض ا
أصــيـبـوا بــالـفـيــروس الـذي لم يـكن
مـعروفـا حيـنهـا لـيفـتك الحقـا بأكـثر
مـن مـلــيــوني شــخص حــول الــعـالم
ويـــــشـــــكّل ضـــــربـــــة لـالقـــــتـــــصــــاد
ي.وأفــادت مـنــظـمــة الـصــحـة الـعــا
ية في تـغريدة في وقت مـتأخر العـا
اخلـــــمـــــيس أن "الـــــزيـــــارات األولى
ســـتـــشـــمل مـــعـــهـــد ووهـــان لـــعـــلم
الفيروسات وسوق هوانان ومختبر
ووهـان" وهي ثـالثـة مـواقع يـعـتـقـد
أنها مـرتبطة بـالفيروس.ويـعتقد أن
ســوق هـوانــان الـذي ال يـزال مــقـفال
كــــان أول مــــوقـع تــــكـــــتــــشـف فــــيه
مــجــمــوعـــة كــبــيــرة من اإلصــابــات
ــســتــجــد.وأمــا مــعــهـد بــكــورونــا ا

ووهــان لـعـلم الــفـيـروســات فـيـضم
مـنـشـأة الخـتـبـار الـفـيـروسـات شدد
الـرئـيس األمـيـركي الـسـابق دونـالـد
ترامب مرارا على نظـرية أنها كانت
مصدر الـفيروس.لـكن ال يزال جدول
أعـمـال الـفـريق احملـدد غـيـر واضح.
وتــعـــد الــتــغــريـــدات الــصــادرة عن
ـية واخلـبراء مـنظـمـة الصـحـة العـا
ــصـدر األســاسي الــتـابــعــ لــهــا ا
لــلـمـعـلـومـات.وتــعـطّل عـمل الـفـريق
الــذي يـواجـه ضـغــوطــا ســيــاســيـة
كـبيـرة جرّاء رفض الـصـ السـماح
له بـالـقـيـام بـالـزيـارة قـبل مـنـتصف
كـانون الـثاني/يـنـاير بـينـما طـالبت
واشـــــنــــطن بـــــتــــحــــقــــيـق "فــــعّــــال
وواضح".وحـذّرت الـصـ الـواليـات
ـــتــحــدة اخلــمــيس من أي "تــدخل ا
سـيـاسي" في الـتـحـقـيق الـذي تـصر
ـيـة عـلى أنه مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
سيـقتـصر على كـشف الكـيفـية التي
وصل الــفـــيـــروس من خاللـــهــا إلى
البـشر من الـناحيـة العلـميـة.وتعمل
بــكـ جــاهــدة لــلــفت االنــتــبـاه إلى

كــيــفــيــة اسـتــجــابــتــهـا لــلــفــيـروس
وتــعــفــايــهــا من األزمــة بــعــيــدا عن
سـؤولة عن النـقـاش بشـأن اجلهـة ا

تفشي الفيروس.
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وقـال مــديــر عـام مــنـظــمــة الـصــحـة
ـــيــــة تــــيــــدروس أدهــــانـــوم الــــعــــا
غـيبـريـيسـوس في تـغـريدة في وقت
مـتأخـر اخلمـيس إنه أجـرى "حديـثا
صريـحا" مع وزير الـصحة الـصيني
ما شيـاوي.وقال "طلـبت بأن يحصل
الـــعــلـــمــاء الـــدولــيـــون عــلـى الــدعم
والـــــقـــــدرة عـــــلـى الـــــوصـــــول (إلى
ـــعــلـــومـــات) والـــبـــيـــانـــات الـــتي ا
يــحـتـاجـونـهـا والـفـرصـة لالنـخـراط
بــــــشـــــكـل كـــــامـل مع نــــــظـــــرائــــــهم

." الصيني
ــيــة ــنــظــمــة األ وأنــهى خــبـــراء ا
اخلـمــيس حــجــرا صـحــيــا اسـتــمـر
.وتــقـول جلــنـة الــصـحـة ألسـبــوعـ
الـوطـنــيـة الـصــيـنـيــة إن الـفـيـروس
أودى بـ 4636شــخــصــا في أنــحــاء
البالد. وأكدت وكالة األدوية التابعة

لالحتـاد األوروبي امس اجلـمـعة أن
ال عالقـة ب لـقـاح فايـزر/بـايونـتيك
وحــاالت الــوفــاة الــتـي ســجّــلت في
أوســاط أشـــخــاص تـــلـــقــوه وأنه ال
يتسـبب بآثار جـانبيـة جديدة وذلك
ـرتـبـطة بـنـاء عـلى أولى الـبـيانـات ا
بـإطالقه.وجــاء إعالن الـوكـالـة الـتي
تـتـخـذ من أمــسـتـردام مـقــرا بـعـدمـا
أفــــادت تــــقــــاريــــر أن الــــعــــشـــرات
ـسـنـ تـوفـوا في وخـصـوصـا من ا
النروج وغيرها من الدول األوروبية
عـــقـب تــــلـــقــــيــــهم أول جــــرعــــة من
الـلقـاح.وقـالت الوكـالـة إنهـا اطـلعت
ا فيها على الوفيات التي سـجّلت 
تـلك الـتي أحـصـيت في أوسـاط عدد
ــــســــنــــ و"خــــلــــصت إلى أن مـن ا
البيانات ال تظهر عالقة لألمر بتلقي
+كوميرناتي+ (لقاح فايزر) وال تثير
احلــــــــــاالت أي قــــــــــلـق بــــــــــشـــــــــأن
الــسالمــة".وفـي أول حتـديـث بــشـأن
الـسالمة مـنـذ بـدأ االحتاد األوروبي
حــــمـــلــــة الــــتـــطــــعــــيم في كــــانـــون
األول/ديـســمـبـر أفـادت الـوكـالـة أن

تّحدة في تقريرهم أنّ خبراء األ ا
"احلــكـومــة الــيــمـيــنــة نـفّــذت خــطّـة
لــــتـــحــــويـل أمــــوال من الــــوديــــعـــة
مـلـكة الـسـعوديـة" الـتي وضـعتـهـا ا
ـــركـــزي الـــيـــمـــني ـــصـــرف ا فـي ا
ــــوجب هـــذه مــــشـــيــــرين إلـى أنّه 
ّ حتــويل  423مـــلـــيــون اخلـــطـــة "
دوالر من األموال العـامة بشـكل غير
قــانـوني إلى تّـجـار".ولــفت الـتـقـريـر
إلـى أنّ "عـدم وجــود اسـتــراتــيـجــيـة
ـنـاهـضـة مـتـمـاســكـة بـ الـقــوات ا
لــلـحــوثـيــ والـذي ظــهـر من خالل
اقــتــتـــال داخــلي فـي صــفــوف هــذه
الــقــوات واخلالفـات بــ داعــمـيــهـا
اإلقـــلــــيـــمــــيـــ أدّى إلـى تـــقــــويـــة
".وإذ اعـتــبـر اخلـبـراء أنّ احلــوثـيـ
"مــــدى الـــــدعم اخلـــــارجي ألطــــراف
الــــنـــزاع في الـــيــــمن ال يـــزال غـــيـــر
واضح" لـــفــــتـــوا إلى أنّ "اإلمـــارات
عضو في حتالف استعادة الشرعية
فـي الـــــــيـــــــمـن (والـــــــذي تـــــــقــــــوده
الـسـعـوديـة) لكـنّ دعمـهـا لـلـمـجلس
االنتقالي اجلنوبي يقوّض احلكومة

اليمنية".
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ـتـمـرّدين احلـوثـي وفي مـا خصّ ا
قـال الـتــقـريـر إنّـهم "يـؤدّون وظـائف
تقع حـصريـاً ضمن سلـطة احلـكومة
اليـمنـية إذ إنّـهم يجـمعـون ضرائب
وإيــرادات عــمــومـيــة أخــرى والـتي
يـسـتـخـدم جزء كـبـيـر منـهـا لـتـمويل
مجهودهم احلربي".ووفقاً لتقديرات
اخلـبراء فـقـد حـوّل احلوثـيـون ما ال
يقلّ عن  1,8مـلـيار دوالر في 2019
لء كــانـت مــخـــصّـــصـــة في األصل 
خــزائن احلــكــومــة الــيــمـنــيــة ودفع
الـرواتب وتــقـد خـدمـات أسـاسـيـة
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ـنـطـقـة والـعـالم في أزمـة في بـدايـة عـام 2020م  دخل الـعـراق  ودخـلـتْ مـعـظم دول ا
مخيفة  لم يـسبق لها مثيل في تاريخ الكوكب إنـها أزمة (الوباء القاتل كورونا)  وكان (
اخملـبـول حـمـزة) حــاضـرا في هـذه األزمـة كـعـادته األســطـوريـة  فـذكـرني حـضـوره هـذا
بـحضوره  قبل( 17عام) عنـدما دخل العراق في أزمـة احتالله من قبل أمـريكا والوباء (
بـوش)  فال فـرق عـند ( اخملـبـول حمـزة) بـ الـوباء كـورونـا  (والوبـاء بـوش)  وال حتى
فهو اليهتم إن وقع عليه كورونا  (الغباء هوش ) فظهرت هنا شخصية حمزة الالابالي 
او وقع هـو على كـورونا  وال يهـتم إن هرجوا حـوله  او تنابـزوا عليه  او سـخروا منه 
ضي إلى حـيث يريـد  وال ينـزعج حتى من وال يـهتم لـو (عفطـوا ) او ( زكطـوا)  فهـو 
سـفيه ألـقـابه ( الدابـة)  وكان دائـما يـقول: الـيوم (تـعفـطون)وغـدا تنـدمون!  دخـلتْ مدن
العراق كابوسـا مخيفا النـاس خائفون  كأنـهم ينتظرون أمرا نـازال من السماء  حُجروا
تسارعة في البيوت  كمـا يحجر الدجاج في بيوتاته الضيقـة  وبدت تطفو على احلياة ا
اخملـيـفـة مـظـاهـر لم يـألـفـهـا الـنـاس من قـبل : الـكـمـامـات  الـكـفـوف الـتـعـفـيـر والـسالم
ـدن والطـرقـات  حيـرة في الـوجوه   ـرفق التـبـاعد االجـتـماعي  غـلق األسـواق  وا بـا
دارس  وفتور في رحالت الطيران ب الدول  ارتباك في وتعطيـل الدوام القسري في ا
اجلـو  والـبـر  والبـحـر  فـمن خـرج من العـراق اليـدخـله  ومن دخل اليـخـرج منه  إلى
متى? حتى تأذن الـسماء  أويصرّح بـذلك( حمزة )! وكثيـر من الناس راح يشم في انفه
رائحة غريبة  فبدت الهستريا على الوجوه  وبدا الهلع واضحا  وصار الناس يفكرون
وهستريا اجملان  ب وتون  وكيف يدفنون !  بدا صراع ب هستريا العقالء  كيف 

حمـزة من جهـة  وب مـحيطـه الذي يـنعتـه (بالدابـة).. العـالم كله حـجر في ثـقب اإلبرة..
وحـمزة لـوحـده كـائن جبـار!لـديه تـقـرير اعـفـاء خـاص من كـورونا كل هـذا حـدث وحـمزة
ينا وشـماال  وكلما حذروه وقالوا )  يتقلب  ارس ( حكمة مـالذة العيش اال للمجانـ
له (استر علينا ياحمزة  واهجع قليال)  وجدوه أكثر  المباالة  بل ازداد معدل جوالته
ا فـكر من فكر فـي أن يربطه في  عروة الـباب !  وكان دائـما يقول: الـتي التنتـهي  ولر
أنا وكورونا وحـدنا في الطريق  أنا من اللبائن  وهو من الـدفائن!  لنلعب بها ياكورونا
انا ( الفطـير) وأنت ( الزحير)  أنا مـخبول  وأنت مجنون  واخملـبول حقه على اجملنون
.. وفي ذات يـوم رأى حـمـزة احـدهم يـسـوق دراجـة  وقـد بـالغ في الـتـوقي فـلـبـس رأسا
زجـاجيا  ثم أحاط هـذا الرأس الزجاجـي بلفافـة نايلون بـيضاء كـواقية  فراحت تـتطاير
ـا يـثـير حـفـيـظـة الـضـاحك  فـاتـخـذ حـمـزة اقـرب حـائط مـسـنـدا لـه  واخذ في الـهـواء 
يضـحك بصـوت عال  وهـو يقول انـظر يـاكورونـا  من اخملبول يـاكورونـا ? أنا  ام هو?!
.. ثم يـعود لـيـردد عـباراتـه : اتركـوني لـوحـدي مع كورونـا  الـعب مـعه لـعبـة الـشـطرجن 
نقار انفي  وهـكذا قضى حمزة ذلك الـشتاء وذلك الصيف  اشربه من فمي وادفـعه 
ـارة تزاحم حـمـزة  قال حـمزة: حتى إذا خـفف الـله تعـالى مـوجة ذلك الـوباء  وعـادت ا
أمـا وعدتـكم أن األبـواب التـي غُلّـقت سـتفـتح ثـانيـة  وسـتنـتهـي غيـمة
الكـمـامات ? وان الـسوق لـلـمجـان مـثلـي? .. أفقتُ من حـلمي
فوجدت ( أن اخملـبول حمزة) دهسته سيارة وتوفي منذ زمن
بعيد !  وأنـا مشغول في إيجاد بديل لـه  يبتلع من فرائصنا
اء في األسواق  والطرقات  ويجمع خوف األزمات  يرش ا

الناس على سنة الله تعالى والعفوية! 

دونالد ترامب وكيف مكارثي



بغداد

 UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

ــــــشــــــاريع { إعــــــداد وتــــــقــــــو ا
شـاريع الرأسمالية االسـتثمارية وا
الـسنـوية وخـطط التـنمـية الـوطنـية
ـــدى ــــتـــوســــطــــة والـــبــــعـــيــــدة ا ا
بــــــالــــــتـــــــنــــــســــــيـق مع الــــــوزارات
ــرتــبــطــة بــوزارة واجلــهـــاتــغــيــر ا
والـــقـــطـــاعـــ اخلـــاص واخملــتـــلط

دني. ومنظمات اجملتمع ا
{ مـتـابعـة تنـفيـذ مـشاريع الـبرامج
ـسـتـلـزمات االسـتـثـمـاريـة وتأمـ ا
الفنية واإلدارية لرفع كفاءة التنفيذ
ـبـاشــر مع الـوزارات بــالـتــنـسـيـق ا

ستفيدة. عنية واجلهات ا ا
{ تـقو مسيرة التنـمية اإلجمالية
كانية بصورة دورية والـقطاعية وا
وعـــرض الــــنـــتـــائج عـــلـى مـــجـــلس

الوزراء. 
{ تــقـو نـتـائج دراسـات اجلـدوى
الــفـنــيـة واالقــتـصــاديـة لــلـمــشـاريع
ائية قبل إدراجها في ناهج اإل وا
ـــوازنــات اخلـــطط الـــتـــنـــمــويـــة وا

االستثمارية السنوية.
{ إبداء الرأي في التشريعات التي
لـها عالقة مـباشرة بـعملـية التـنمية

الشاملة قبل تشريعها.
ـا يؤمن { دعم الـتـنمـيـة الريـفـية 
إدمــاج الـريف الــعـراقي في عـمــلـيـة
الـتنمية الوطنـية الشاملة واالرتقاء

عاشي فيه . ستوى ا با
{ دعم الــتـنــمـيـة احملــلـيــة وجـهـود
ا احملـافـظات في مـيـدان التـنـميـة 
يـؤهلها لـتولي مسؤوليـة التخطيط
ـشاريـعهـا ذات الطـبيـعة والـتنـفـيذ 

احمللية بكفاءة عالية. 
{ إبــداء الـــرأي في كل مــا يــتــعــلق
بـاألمور الـتخـطيـطيـة و التـنسـيقـية
ـــنـــاهج ـــشـــاريـع وا اخلـــاصــــة بـــا
ـــتــكـــامـــلــة لـــلـــخــطط ـــائــيـــة ا اإل
االسـتثمارية في حدود الصالحيات

منوحة للوزارة. ا
{ الـقـيـام بـالـعـمـلـيـات اإلحـصـائـية
ــتــعــلــقــة ــكــتــبــيــة ا ــيــدانــيــة وا ا
بــالـتـعــداد الـسـكـانـي واالقـتـصـادي
ــسح اإلحــصـائي واالجــتــمــاعي وا
فـي جـــــمــــــيـع اجملـــــاالت وتــــــأمـــــ
ا ـعلومات والبيانات وحتليلها  ا
يـخـدم عـمـليـة الـتـخـطيط والـتـنـمـية

تابعة والبحث العلمي. وا
{ االرتـقاء بواقع اجلودة في عموم
االنــشـطـة االقــتـصــاديـة االنـتــاجـيـة
واخلــــدمــــيــــة وفي دوائــــر الــــدولـــة
والـــــقــــطـــــاع اخلــــاص واخملـــــتــــلط
واعــتــمـاد مــبــدأ اجلـودة وتــطــبـيق
نـــظم فـــاعــلـــة الدارتـــهــا فـي مــرافق
ــدني وحــمـايـة الــدولـة واجملــتـمع ا
االبـداع الفـكري واسـتثـماره خلـدمة

عملية التنمية.
ـتـابـعـة عـلى بـرامج { االشـراف وا
الــــــتـــــعــــــاون الــــــدولي فـي اجملـــــال
ـائي واالسـتـفـادة الـقـصوى من اال
ـقـدمة ـسـاعدات الـدولـية ا ـنح وا ا
لـلعـراق والعـمل على اسـتثـمار هذه
ـسـاعـدات بـشـكل فـاعل في ـنح وا ا
عـمـلـية الـتـنمـيـة الـوطنـيـة الشـامـلة

ستفيدة. والتنسيق مع اجلهات ا
{ دعـم ورعــايــة الـــقــطــاع اخلــاص
والـتنسيق بينه وب أجهزة الدولة
ـا يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية

التنمية الوطنية.
ثـانــيـاً: وزارة الـتـخـطـيط و مـشـاكل

العراق االجتماعية
ـشــاكل االجــتــمـاعــيــة الـتي  تــعــد ا
يواجهها العراق معقدة جدا بسبب
كــثــرة تــفــرعــاتــهــا وتــشــعــبــهــا اذ
شـاكل االجتمـاعية يـتصـدر قائمـة ا
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عـنـدمــا تـمــتـلئ فـي أرواحـنـا الـهــواجس أفـكـر و أعــيـد الـتـفــكـيـر هل كـان
إلى يسـتحق األمـر ذلك السـعي و العـنـاء بل تلك الـعجـرفة جلـلب حيـاة ما
عــالم مــا عـــالم يــشــتم و يـــأكل بــعــضـه بــعض عــالم يـــشــبه كل شيء إال

البشرية. 
ة أسمـعتم طـفل في الثـانيـة عشـر يقـاضي والديه هي أمـست األبوة جـر
يحاسب عليها األبـناء قبل القضاء لـكن ما الذي عسانا نفـعله أمام مشيئة
ـا هـو سر من أسـرار الـبقـاء عنـدمـا تمـسي مكـبل تـعاني كل القـضاء.. ر
ـا غضب الـطـبيـعـة التي العـنـاء بصـمت لـيس في إمـكانك تـغـييـر شيء ر
ـا ما عـلى الطـبيـعـة من قضـاء هو درس عـظيم لـكن ال أعلم فرضت أو ر
إن تعلـمنـا أو تعـظنا فـأمسـينـا نعيش طـبقـاً للـمقولـة التي تـقول مـثل الوباء
كالنـار وأنتم وقـودها فـإن تفـرقتم إنطـفأت ألن أنـتم وقودهـا وإذا إجتـمعتم
زادت سئمنا بعضنا حتى فرضت الطبيعة ذلك احلجر والتباعد هو هبة و

عقاب لكن من يسمع والكل في حضرة الذهاب غياب. 
هذه الـدنـيا غـريبـة خُـلق العـدل وال وجـود للـعـدل خُلـقت الـرحمـة وال وجود
للـرحمة خُـلقت اإلنـسانـية وال وجـود لإلنسـانيـة  إشكـاليـة غريبـة من نحن
ومن هم الـكل يـشـتـكي الـظـلم ومَنْ الـظـالم الـكل يـدعي الـطـيب ومَـنْ الـشر
تـاز باإلنسـانيـة والفقـر والتشـرد واجملاعـة والسرقه بـكل مكان مَنْ الكل 

نحن و مَنْ هم .
في األمس القـريب وأنا هـناك أنـتظـر فرصـة وهل الفـرص تنـتظر أم تـقاتل
ألجلـهـا بالـلـحم واحلجـر لـكن استـوقـفتـني و اسـتوقـفـني مـشهـدهـا عنـدما
زوجة بـالبكاء سمعتُ صوتـها الذي فـجاءة عادت األنـوثة وتكلـمت بنبـرة 
وهو يسـير حـفاظاً عـلى كبـرياء ذكوريـة حمـقاء غيـر مكتـرث لألمر وعـندما
إنهارت بالبكاء عاد والنشوة تمـلئ كل ما فيه ألنها إنهزمت أمام حبها لم
يعلم إنهـا عاشقـة ثم عادت هرعت مـسرعة أصابـني شعور غـريب حماساً
أن أركض واستوقفهـا وأصلح ذات بينـهم لكن تمنـيت لو هو الذي يركض

ألن هناك أشياء ال تطلب وإذا طُلبت فقدت قيمتها. 
أرسـلت له و قـالت: ذهـبت وأخـذتـنـي مـني والـشـوق عـاث فـيـني قـصـصـاً
أجابـهـا يا سـيـدتي احلب بـالقـلب و ذلك الـقـلب عبـارة عن عـضـلة مـتـمردة
عصية تعمل خارج إرادتنا و عندما يقع احلب بالقلب والقلب الذي يضخ
الـدم في اجلـسم بـكـامــله فـيـتـلـوث اجلـسـد بـالــكـامل بـاحلب ويـدخل حـتى
العـظـام فـلـيس من الـسـهل الـتخـلص أو حـتى اخلالص من احلب واحلب
إذا دخل قـلب لن يـخــرج مـنه و إن إدعـيـنــا غـيـر ذلك . فـأن وجــهـة الـنـظـر
الـسـلـيـمـة تـقـول ان عـاطـفــة احلب واحـدة بـغض الـنـظـر عن األشـخـاص و
سـمـيـات نحـن يا سـيـداتي نـحب ألجل احلب نـحب وحـتى وإن غادر مَنْ ا

نحب فاحلب من السرمدية و األبدية واخللود.
احلـب لـيس بـإحـسـاس مـؤقت بل هـو وإن ذهب احملـبـوب فـاحلب مـوجـود 

اخللود بالقلب.
التوجد إمـرأة ساقطة مـن دون وجود ذكر ساقـط نعم ألن الرجـال يُكرمون
النسـاء وال يُقللـون من إحترامـهن حتى وإن قلـلنّ من إحتـرام أنفسهن ألن
النـساء كـالقـواريـر ال يكـرمهن إال كـر وال يـهنـهن إال اللـئـيم  لنـقل بائـعة
ن سـتبـيع الهـوى إن لم يشتـري ذلك الهـوى شهوة ذكـورية حـمقاء الهوى 
وإن عدنا إلى سيرة نبي الله يوسف عليه السالم الذي دعته ملكة وصدت
سبع أبـواب وقالت هـيت لك و هُـيئت لك أجـابـها رغم كل الـغراء و خـطورة
ـ الــرب سـبـحــانه وتــعـالى في كــتـابه الـرفض إني أخــاف الـلـه رب الـعــا
سؤولية األمانة.  الكر يقول الرجال قوامون على النساء و معنى هذا ا

الـتخـطيط وزارة عـراقيـة لهـا مكـانة
مـرمـوقة بـ بقـيـة الوزارات عـملـها
واسـع يــنـــحـــدر بـــاجتـــاه قـــضـــايــا
الـتـنمـية االقـتصـاديـة واالجتـماعـية
وحتـــــقــــيق االســـــتــــخـــــدام االمــــثل
ـــاديـــة لـــلـــطـــاقـــات واالمـــكـــانـــات ا
والـبشرية  وتطوير مـسيرة التنمية
ــــا يـــــرفع كـــــفــــاءة أداء اإلداريـــــة 
اجلـــهـــاز احلـــكــومـي وذلك يـــجــري
بـــالـــتــنـــســـيق مـع بــقـــيـــة الــوزرات
ـــعـــنـــيـــة. وبـــهـــذا فـــان مـــجـــاالت ا
التخصص للوزارة تشمل اجلوانب
االقـتصاديـة واالجتمـاعية واالدارية
لــــــذلك فــــــان دور الـــــوزارة حــــــسب
االهــداف الـتي تـســعى لـتـحـقــيـقـهـا
كــبــيـر جــدا يــحــتـاج الى امــكــانـات
مـــاديـــة وطــاقـــات بــشـــريـــة تــوظف
جـمـيعـهـا لتـحـقيق نـتـائج ايـجابـية
عــلى صـعــيـد مــجـاالت الـتــخـصص

عنية بها الوزارة.  ا
  إن نـــــــطـــــــاق تـــــــخـــــــصص وزارة
الـتـخـطـيط كبـيـر وحـتـماً ان عـمـلـها
كـبــيـر النه يـدخل في صـلب مـشـاكل
ـعـاجلات الـبالد وكـذلـك في صـلب ا
ـشـكالت نـتـيـجـة واحلـلــول لـهـذه ا
لــذلك تـثــار في االوسـاط الــشـعــبـيـة
تـساؤالت حول حتديـد مكانة وزارة
الـــتـــخـــطــيـط في مـــشـــاكل الـــعــراق
ــخـتــلف تــفـرعــاتـهــا والـتــسـاؤل
ـوضـوع االكــثـر تــداوالً حـول هــذا ا
هــو هـل ان وزارة الـتــخــطــيـط تــعـد
ــــشـــاكـل الــــتي تــــواجه جــــزء مـن ا
الـــــــعـــــــراق ام هي جـــــــزء مـن احلل
ـواجـهة الـتـحديـات واالزمـات التي
ـعـنى اخر ان ـر بـهـا الـعـراق ? 
ـوكلة بها هام ا الـوزارة بدورها وا
ــشـــاكل ام تـــصـــنف ضـــمن حـــقـل ا
ـعـاجلـات ? ضــمن حـقل احلـلـول وا
ومـاهي االسبـاب احلقـيقـية في عدم
الــــــتــــــوصـل الى خــــــطـط وبــــــرامج
وسـيـاسـات كفـيـلـة بايـجـاد احلـلول
ـنـاسبـة للـمـشكالت عـلى الـصعـيد ا
االقتصادي واالجتماعي واالداري ?
  االجــابـــة عــلى الــتــســاؤالت اعاله
يــرتــبط بــتــوضــيح عــدد من االمـور
الـتي تـخص عـمل وزارة الـتـخـطيط
ـوكـلـة بــهـا واالمـكـانـيـات ــهـام ا وا
ـتـوافـرة لـهـا الداء مـهـامـهـا اذ ان ا
حتـقيق نتائـج ايجابية عـلى صعيد
عنية بها وزارة التخطيط ـلفات ا ا
يـتطـلب مـقومـات كبـيرة بـكبـر حجم
االهـداف الــتي تـسـعى لـتـحـقـيـقـهـا
والــسـؤال هــنــا هل ان مـا حتــتـاجه
الـوزارة من مقومات مـادية وبشرية
مــتـوفـرة ام انـهــا تـعـاني من وجـود
حتـديـات ومـعـوقات حتـدد حـركـتـها
وتـعرقل طريق سيرهـا نحو حتقيق

االهداف التي تسعى لتحقيقها?

حـسب مؤشـرات الواقع التي تـشير
الـى وجـــود كـــوادر بــــشـــريــــة عـــلى
هنية واحلرفية مـستوى عالي من ا
فـي مـــجــــاالت الــــتـــخــــصص الــــتي
حتــتـــاجــهــا الــوزارة اذ يــعــمل في
الـــــوزارة مـــــوظـــــفـــــ مـن خـــــيــــرة
ـــجـــال الـــتـــنـــمـــيـــة اخملـــتـــصــــ 
االقتصادية واالجتماعية واالدارية
لـــــكن اخلـــــلـل لــــيـس في الـــــكــــوادر
الــبــشــريــة بل في ايــجــاد االرضــيـة
الئـمـة الــتي يـحـتـاجـهـا والــبـيـئـة ا
هــؤالء اخملـتـصـ لــتـنـفـيــذ عـمـلـهم
ــتـعـارف بــاعـلى مــسـتــوى اذ من ا
عـلـيه فـي مـخـتلـف الـدول الـنـاجـحة
فـي مـجـال الـتـخــطـيط ان تـخـصص
مــبـالغ من مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـقـيـام
ـيـدانـية بـالـعـمـلـيـات اإلحـصـائـيـة ا
ــتــعــلــقــة بــالــتــعــداد ــكــتــبــيــة ا وا
الـسكاني واالقتصادي واالجتماعي
ــــسح اإلحــــصــــائي فـي جـــمــــيع وا
ــــعــــلــــومـــات اجملــــاالت وتــــأمــــ ا
ـا يـخـدم والــبـيـانـات وحتــلـيـلـهــا 
تابعة عملية التخطيط والتنمية وا

والبحث العلمي.
رغـم الـنــقص احلـاصل في تــغـطــيـة
مـتـطلـبات الـعمل الـناجح في وزارة
الـتـخـطـيط اال انـها تـقـوم بـواجـبـها
بـــشـــكل طـــبـــيــعـي ومــؤشـــرات ذلك
تـتـضح من خالل اخلـطط الـسـنـوية
واخلـمـسيـة التي تـضـعهـا والورش
والـدورات التـدريبـية الـتي تنـظمـها
والـــــبــــحـــــوث والــــدراســـــات الــــتي
تـصـدرها في كل مـاله صلـة بعـملـية
الـتنمية الوطنية الشاملة فضالً عن
عنية بـادرات ا تـقد الدراسات وا
ـا فــيـهــا الـدراسـات بــهـا الــوزارة 
السكانية والتنمية البشرية. والجل
ـكن توضيح اثـبات هـذه احلقائق 
دور ومــكـانــة وزارة الــتـخــطـيط من

مشاكل العراق االتية: 
أوال: وزارة الـــتــخــطــيـط  ومــشــاكل

العراق االقتصادية :
ــشــاكل الــتي يــواجــهــهـا تــتــعــدد ا
الـــعــراق في اجلـــانب االقـــتــصــادي
وعــلى الـرغم من كــثـرة انـواعـهـا اال
ان وزارة الـــتــخـــطـــيط تــســـعى الى
ايـجـاد معـاجلات حـقـيقـية لـكل نوع
مــنــهــا اذ ان واجــبـات الــوزارة في
هــذا اخلــصــوص لم تـقــتــصــر عـلى
اقـــتـــراح  وتــطـــويـــر الــســـيـــاســات
االقـتصـادية في مـختـلف القـطاعات
لـتـحـقـيق الـتـنمـيـة الـوطـنـية بل ان
ـهــام االقـتـصـاديـة الـتي تـقع عـلى ا
ــا تـطــلب عــاتق الــوزارة كــبــيــرة 
مــنـهــا الـعـمل بــخـطى ثــابـتــة نـحـو
تـــنـــفـــيــذ خـــارطـــة طـــريق شـــامـــلــة
ومـتعددة االبعـاد تسعى من خاللها
الـى ايــجـــاد حل لـــكل مــشـــكـــلــة من

سارات االتية: خالل ا
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نـدائيـون تواريـخهم بشيء من يُـوثقُ ا
احلــذر واحلــصــانــة  لــشــعـورهـم بـأن
األزمـنة بتعـاقبها لم تـكن عادلة معهم 
أي أنـهم بسـبب عصامـية احلـفاظ على
األرت وحتــــاشـي جتــــربــــة االنــــدمــــاج
الــديــني واجملــتــمــعي مـع احلــضـارات
األخـرى  وإلصرارهم علـى اإلبقاء على
األرت بـــــذات الـــــصــــفـــــاء والـــــتــــداول
احلَـصري بـ الطـائفـة  وعدم تـأثرهم
بـأي مـتـغيـر ديـني وطـقوسي وتـقـبـلهم
الـــصـــامـت لك فـــعل ورد فـــعـل إزاء مــا
صاعب يـأمنون  حتـملوا الـكثيـر من ا
واإلهـــمــال وبــعـــضــهـــا وصل الى حــد
اجملـازر ومحاولـة فناءهم بـحجج تأخذ
طـابعاً دينياً في بعض األحيان وعرقياً
مــتــطــرفــاً في أحـيــان أخــرى  وفــيــهـا
الـكـثـيـر من الـتـجـني عـلى أسـاس أنهم
مـن عـبــدت الــنـجــوم  والــبـعض ادعى
أنـهم من ارث الزرادشـتيـة مسـتنداً الى
األصـول السكانية األولى لهذه الطائفة
عـنـدما كـانت جتمـعاتـهـا السـكانـية في
ـمـتدة في مـنـطـقة دهـلـران والـبطـائح ا
شـتركـة ب مـنطـقة الـطيب واألهـوار ا

العراق وأيران. 
وبــعــضــهم أســتــنـد الـى تـأويـل بـعض
الـــعـــادات والـــطـــقـــوس دون مـــعـــرفـــة
ــقــدســة لــهــذه ــدونــات ا اجلــوهـــر وا
الــطــائــفــة ومــنـهــا كــتــاب الــكــنــزا ربـا
وتـعاليم يـحيى وغيـرها  ولم ينـتبهوا
فـي هذا الـتعـامل القـسري الى أي نص
قـرآني يـؤكد عـلى أن الـصابـئة من أهل
الـذمة  وهم في هذا وحـدانيون  وتلك
مــسـألـة أخـذت من دراســتـهـا وطـراً في
مــحــاولــة الــســيــد اخلــامــنــئي دراســة
تـاريـخيـهم ومـرجعـيتـهم الـدينـية  وله
في هـذا األمر فـتوى قـاطعـة واستـنباط
مـــوثق في رســـالـــة بـــحــثـــيـــة عــلى أن
ندائي أصحاب كتاب وهم الصابئة ا

من أهل التوحيد.
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ــنــدائــيــون عـلـى ضـرورة لم يــنــفــتح ا
الــتــعــريف بــجــوهــر ديــانــاتــهم إال في
أواسط الــقـرن الـعـشـرين عـنـدمـا سـمح
مـشـايـخـهم لـلـمـسـتشـرقـة الـبـريـطـانـية
(الـلـيـدي دوورا) اخملـتصـة بـالـدراسات
ـة بـاالطالع والــلـغـات الـشـرقـيــة الـقـد
ــعـتـقـد عــلى بـعض أسـرار الــديـانـة وا
ـارسـة هـذه ـراقـبـة  والـعــيش مـعـهم 
ــعـتــقـدات عن قـرب  كــمـا سُــمحَ لـهـا ا
بــاالطالع عــلـى مــحــتـوى الــكــثــيــر من
ــقــدسـة  واغــلب ــنــدائــيــة ا الــكــتب ا
مــعــايــشـتــهــا مع الــطــائــفــة تـلـك الـتي
قـضتها في منطقة الكحالء في العمارة
ــســاعــدة كــبــيــر ــنــاطق و وبــعـض ا
مـشايخ الطائفـة في العمارة  وخرجت

ــعـــلــومــات بـــحــصــيـــلــة وفــيـــرة من ا
واالنـــطـــبـــاعــات دونـــتـــهـــا في كـــتــاب
ونــشــرته  بــعـد أن الــقت الــكــثــيـر من
ـعــاهـد واجلـامـعـات احملــاضـرات في ا
الــبـريـطـانـيــة  وهي تـتـحـدث عن هـذه
الــطـائــفــة ومـكــونـاتــهــا االجـتــمـاعــيـة
والـديـنيـة  وقـد تـرجم الكـتـاب من قبل
ندائيـ في مقدمتهم ثقفـ ا بـعض ا
ـرحوم ( نـعـيم رومي ) وصدر ـربي ا ا
في اكــثـر من طـبـعـة وآخــرهـا الـطـبـعـة
ــدى في دمـشق الــتي صـدرت عن دار ا
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الـيوم هذه الطائفة العريقة والتي يكن
ــجــمل لــهــا الـــعــراقــيــون االحــتــرام 
أعـراقـهم وطوائـفـهم وخاصـة الـطائـفة
الــشـيـعـيـة الـتي جــاورتـهم وتـعـايـشت
مـعهم عـلى مدى عـقود تـتعـرض خلطر
االنــقـراض داخل الـوطن األم  بـعـد أن
ؤلـفة من الـعوائل أخـذ شتـات اآلالف ا
ندائية في هجرة تكاد تكون جماعية ا
ـتـطـرفـة بــسـبب الـنـظـرة الـقــاصـرة وا
الـــتي ظـــهـــرت بــعـــد االحـــتالل اجتــاه
األقـلـيـات واألعـراق الـديـنـيـة مـشـمـولة
بـالكثـير من اآلراء البـاطلة والـتكفـيرية
والــوحـشــيـة وصل الـى احلـد اغــتـيـال
الـكثـير من أبـناء هذه الـطائـفة وبعض
مـشايـخهـا وخاصـة في مديـنة بـغداد 
ـا اضـطرهم الى الـهـجرة عن بالدهم
وهم األكـــثــر شــوقــاً لــلـــبــقــاء فــيــهــا 
ــســاهــمــة في رقــيــهــا بــعــدمــا كـان وا
لــلـســجل احلـضــاري الـعـراقـي أسـمـاء
مـنـدائـيـة كـثيـرة طـرزت عـلـيه إبـداعـها
وتألقها حيث يشهد للمسيرة التربوية

احلـديـثـة في الـعـراق منـذ نـشـأتـها في
أواسـط الـقــرن الــتــاسـع عــشــر ظــهـور
طـاقـات عـلـمـيـة وتـربـويـة سـاهـمت في
تــربــيــة الــنــشئ اجلــديــد وخـاصــة في
مـدارس اجلنوب العراقي وفي األخص
مــحـــافــظــتـي الــعــمــارة والـــنــاصــريــة
والـبـصـرة . كـمـا تـتـشـرف الـطـائـفة أن
يــكــون من بــ ظــهــرانــيــتــهــا الــعــالم
الــدكــتـور عــبـد اجلــبــار عـبــد الـله اول
رئـيس لـلجـامـعة الـعراقـيـة في العـصر
احلــديث  وغـيـره من مـبــدعي الـكـلـمـة
والـقـلم والطب والـفـلك والفـن والعـلوم
يـعة عباس األخـرى  ومنهم الـشاعرة 
عــمــارة صــاحــبــة الــديــوان الــشــعــري
الــرائع ( لـو أنـبـأني الـعـراف )  وتـعـد
من رائـدات احلداثة الشعـرية النسوية
فـي العـراق وواحـدة من مـلهـمـات رائد
ـرحوم الـقـصيـدة الـعـراقيـة احلـديثـة ا

الشاعر بدر شاكر السياب.
وإزاء هـذا اخلـطر الـذي يـكاد أن يـكون
أول جـرس إنـذار في الـعـراق بـاخـتـفاء
واحـد من مـكـونـات الـشـعب الـعـراقي 
وأن حــدث فـهـذا يـنـعــكس تـمـامـاً عـلى
رؤى اآلخـرين لـلمـتغـيـر اجلديـد عنـدما
ال يـحرك احد سـاكناً لـلحفـاظ على هذا
ــكــون الـنــادر  ولم يــصـدر أي بــيـان ا
حـكـومي يضـع رؤية واضـحـة وتدابـير
ندائي  بل ا يهـدد وجود ا حـاسمة 
انــهم كــمــكــون تــاريــخي لــهــذه الــبالد
حـرمــوا من حق الـتـمـثـيل في الـنـسـبـة
ـة الـتي حـددهـا مـجـلس الـنـواب الـظــا
في الـكـوته الـعـرقيـة لـكـراسي مـجالس
ــشـرع احملــافـظــات  وكـان األجــدى بـا
ــكــون الـــدســتـــوري أن يــضـع لــهـــذا ا

ــكـونــات الـتي فــقـدت حق وغــيـره من ا
الـتـمثـيل  يضع مـقـعدا شـرفيـاً لهم في
ـان واحملـافـظـات اجلـنـوبـية الـتي الـبـر
يـتواجدون فيها بكثـافة ومنها محافظة

بغداد.
ثلـية العراق في كـما تقع عـلى عاتقـة 
ـنـظـمة مـنـظـمة الـيـونـسكـو لـفت نـظر ا
الـدولية الى هذه الكـارثة احلضارية أن
تـــخـــتــفـي طــائـــفـــة لـــهــا أزل قـــد من
اخلــارطــة الــعــراقـيــة بــســبب مــوجـات
الـعنف والتطرف والتكـفير  وعليها أن
ــيـة الـى تـســمـيـة ــنـظــمـة الــعـا حتث ا
ي شعاره ( من اجل احلفاظ أسبوع عا
ـــنــدائـي عــلى الـــتــراب ـــكــون ا عـــلى ا
ـمثـلـية الـعـراقي )  وهـذا يحـتـاج من ا
الـعراقية في منظمة الـيونسكو ومقرها
فـي بـاريس الـى جـهــد إعالمي وثــقـافي
وتـــرجــــمـــة مـــوروث هـــذه الــــطـــائـــفـــة
نـدائـية في ـنظـمـات ا والـتـنسـيق مع ا
الــعـالم  وتـعــريف الـعـالم فــيه لـغـرض
ـية من لـفت األنـظـار وإجناح حـمـلة عـا
أجـل هـذه الــطــائــفــة الـتـي ظـلـت وعـلى
مـــدى عــصـــور وأجـــيــال ومـــتــغـــيــرات
مــحـــافــظــة عــلى ثـــبــاتــهــا احلــضــاري
والــقـومي والــوطـنـي  ولم تـتــأثـر بـأي
مـرحــلـة وأي ثـقـافـة وافـدة بل تـمـسـكت
بـعراقيتهـا وأصولها للـحفاظ على نقاء

وصفاء معتقداتها.
رؤيــة نـضـعــهـا حتت أنـظــار احلـكـومـة
ومـنـظــــــمـة الـيـونـسـكـو من أجل جـعل
ـيـة وثقـافـية هـذا األسـبوع تـظـاهـرة عا
تـهـدف من اجـل أبـقـاء التـراث الـعـراقي
األصـيل منـغرسـاً في األرض كمـا نخيل

العراق.

 ∫bOLFð

مندائيون
يؤدون طقوس
التعميد في
مياه النهر
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بــعــد ســقـــوط الــنــظــام في 2003/4/9 كــان الــعـــراق في وضع افــضل
ية الـثانيـة التي فقدت ـنهارة اثـناء احلرب العـا واحسن بكثـير من الدول ا
جـمـيع مــنـشـئــاتـهـا ومـعــامـلـهــا ودمـرت مـدنـهــا مـثل الـيــابـان وقـعت حتت
انيا سقـطت حكومتـها وفقدت جـميع مكونات االحتالل االمريكى وكـذلك ا
الـدولـة فـيـهـا وجـرى تـقـسـيـهـمـا الى دولـتـ واحـدة شـرقـيـة حتت احـتالل
الروس عاصمتها برل واالخري حتت احتالل امريكي اوروبي عاصمتها
ـانـيـا الـغـربـية بـون وبعـد انـتـهـاء احلـرب واحالل الـهـدوء قـامت الـيابـان وا
دن ـصانع وا نشـئات وا عـامل وا بإعادة الـبنـية الـتحتـية لـدولتيـهمـا من ا
تـواصل ليال دمـرة بأحـسن وبتـطور اكـثر من الـسـابق بالـعمل  الـدؤب ا ا
ونـهارا دون تـوقف الى ان اعـادوا احلـيـاة االعـتـيـاديـة واالمن واالسـتـقرار
ومن اولويـات االهتـمام كـانت التـربـية والـصحـة اعمـدتي النـهضـة والتـقدم
ـهامهـا التـعمـيريـة عوضـا عما انيـا الغـربيـة االيدي الـعامـلة  واستـوردت ا
انيا في 1990 واصبحتا دولة فقدتها في احلرب واعيد توحيد شطري ا
اضي قـرات سـطورا في مـجـلة ال اتـذكر واحدة وفي الـثـمانـيـنات الـقـرن ا
انـيـا الغـربـية بـعد سـنـة ونيف من اسمـهـا بان شـخصـا مـصريـا قـد زار ا
انتـهاء احلـرب قال عـنـها وجـدتهـا كخـلـية نـحل العـمل فـيهـا متـواصل ليال
ونـهــارا كــأن احلـرب لـم تـنــال مــنـهــا شــيـئــا  والــيـوم الــدولــتـ في ركب
احلضارة والتقدم الن كـانت هناك في تلك الدولـت وامثالهـما شخصيات
أي منهم ومن أي فئة كانت يستلم السلطة يفتدي بأمواله ومصاحله الجل
بناء وطـنه دون استـغالل السـلطة لـلجـاه والثراء او لـفئـة سياسـية اوطـائفة
معـينـة على حـسـاب الدولـة وحيـاة الشـعب ومـا حدث في الـدولتـ والدول
ال ـمـاثلـة لـهـمـا يـعـنى بـأن سـيـادة الـوطن وخـدمـة الـشـعب تـعلـى علـى ا ا
فـقودة في انـظمـة احلكم ومنـزلة اجلـاه وهذه هي اجلـوهرة الـضـائعـة او ا

لدينا منذ بناء هذه الدولة .
ـناسب ـفـقـودة في نـظام احلـكم لـديـنـا هي إفـتقـاد الـشـخص ا اجلوهـرة ا
لــتــولى هــرم الــســلـطــة فـي الـدولــة مــنــذ تــاســيــســهــا وكـذلـك مــسـاعــدين
نصب هو الشيخ خزعل رشـح لذلك ا ومستشارين له وكان من اقوى ا
ـتعـاون مع بـريطـانيـا الحـتالل العـراق ولكن دعم بن جابـر اميـر احملـمرة ا
امارته لثورة العشرين تراجع حتت وعيد بفصل والية البصرة عن العراق
واحلاقه بأمـارته ولذلك  عـزله من قبل بـريطـانيـا ومن ثم اختـارت فيصل
احلجازي ملكـا على العرش في 1921 وقال في كلمـة له عن ماساته بأن
ال يوجـد في العـراق شعب عـراقي بعـد  بل تكـتالت بشـرية خالـية من أي
فكرة وطـنية مـتشبـعون بتقـاليد وابـاطيل دينـية ال جتمع بـينهم جـامعة وفي
اخر كلمـته قال  هذا هـو الشعب الـذي اخذت مهمـة تكويـنه على عاتقي 
وهو يـعتـبر احلـاكم الوحـيد قـام بـتطـوير اسـلوب الـتعـامل وخلق الـعالقات
والروابـط ب الـطـائـفـت الـسـنـية والـشـيـعـية بـشـكل لم يـسـتـطع اي حاكم
عراقي بعـده من حتقيـقهـا كما قـالت عنه مؤلـفة كـتاب العـراق والبحث عن
الهـويـة لـويـزا لوكـيـتـز .. يظـهـر بـأن الـوضع لم يخـلـتف شـيـئا بـعـد سـقوط
النـظام البـائد في 2003 حيث اقـدمت قادة الـكتل الـسيـاسية عـلى حراك
نـاصب وثروات الـبالد والتـهوا بـها فيـما بـينـهم على تـقاسـم الكـعكـة من ا
وتركوا للسرقة والنهب مؤسسات الدولة ومعاملها ومصانعها ومشاريعها
واد وااللـيات من بـرنامج الـنفط الضـخمـة التي رفـدت بجـميـع االجهـزة وا
تـفـكك وتـبـاع كـخـردة لـلدول اجملـاورة وكـذلـك عدم مـقـابل الـغـذاء والـدواء 
االهـتمـام بـإعـادة احلـيـاة الـيـهـا من خالل اربع دورات انـتـخـابـيـة وخـاصة
ـيزانـيات االنفـجاريـة لتشـغيل الـعاطلـ عن العـمل لتعـويضـهم عما اثناء ا
نالهم الـغ واالجحـاف وضنك العـيش جراء تهـور النظـام بإفتـعال حروب
ؤسـسات ـؤكد كـانت تـلك ا اقلـيمـيـة واقتـتـال داخلي سـنـينـة عديـدة ومن ا
تقضي على البطالة بدال من صرف اعانات مـخجلة لهم وتستوعب العمالة

لعشرين سنة قادمة ورافدة للعملة الصعبة خلزينة الدولة .
ـضـطربـة في الـبالد هي نـتيـجـة التـعـصب الـفكـري الـقومي ان االوضاع ا
تـوالية عـلى السلـطة الى اليـوم بسبب والطائـفي والديني حلـكام االنظـمة ا
ـواطنة ـفهوم الـدولة وا ـفقـودة في عقـليتـهم بعـدم االستصـغاء  اجلوهرة ا
بان الـتـعـددية هي قـوة ورمـز لـلدولـة واجلـمـيع فـيهـا سـواسي في احلـقوق
والواجـبـات بـغض الـنظـر عن الـقـوميـة والـطـائفـيـة والـدين واللـون والـلـغة 
اليس اخذ العبرة من الدولت اللت نوهنا عنهما وامثالهما وإن من اليوم
ا انـعم الله عـليهـا من اخليـرات ارقى من جميـعهـا وتنهي جتعل العـراق 

الواقع اخملـجل من اعـتـيـاد العـراقـيـون في تـلقي زوال
ـسـرات ومن ثـم يـنـدبـون حـكـامــهم بـالـتــصـفـيـق وا

شينة خللفهم .     عليهم من االفعال ا
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ـنـدائيـون طائـفة غـنـوصيـة يصـبغُـها ا
صـفـاء قـنـاعـتـهـا أن الـنـور لـلـروح قـبل
اجلـسد  ولـلفردوس قـبل حياة األرض
 ويــعــتــقـدون أيــضــاً أن الــذهب زيــنـة
الـدنـيا عـندمـا يكـون من عرق اجلـب 
وهــمـســة الـعــاشـقــ ومـهــارة أصـابع
ـــنــــدائي  وهم الــــيـــوم في الـــعـــراق ا
يــتـنــاقـصــون ويـشــحـون كــمـا ضــفـاف
ــاء  واعـــتــقــد أن يـــعــطش جلـــريــان ا
الـــعــراق لن يـــكــون بــدونـــهم أو بــدون

غيرهم من سكان البلد األصلي .
ـــتـــلـــكـــون في هـــذه الـــســـهــول فـــهم 
والــبــطــائح أزالً اليُــعــرف تـاريــخه ألنه
يـعود حـتى الى أول األنبـياء  أي انهم
كـانـوا حتى قـبل والدة حـرف الـكتـابة 
وكـانوا في أزمـنة غـابرة أقـدم حتى من
ـاء  الــزقــورات . يـســكــنـون بــطــائح ا
ويــنــعــزلــون في خــشــوع صــلـواتــهم 
ـتـبـاعـدة في ويـتــجـولـون بـ الـقـرى ا
مـدن القصب والـسمك  يقـرأون الطالع
عان ويـشفون اجلرح  ويصـنعون من 
ـعـادن ابـتـسـامـة الـنـسـاء واخملشالت ا
ـطـلـوبة لـبـيت الـزوجـية  واألغـراض ا
ـنـدائيـ الـصـناع ويُـعـتـقد أيـضـا أن ا
األوائـل لـلــكــأس الــنــذري الــذي جـعــله
الــسـومــريــون شـارة وجــودهم عـنــدمـا

رسموه والفرات يفيضان منه .
ـاء الـطـاهـر ـنـدائـيـون األقـرب الى ا وا
كـونه ضـرورة من ضـرورات الـتعـمـيد 
فـقد يسودُ االعـتقاد انهم لـيسوا صاغة
لـــلــحــليَّ فـــقط  بل كــانـــوا من صــنــاع
ـطـرقـة واألواني الـتي كـانت ـنـجل وا ا
جتـرى فيهـا مراسيم الـتعمـيد وطقوس
ـا حتـى قيـثـارة شـبـعاد الـعـبـادة  ور
بـصندوقهـا الذهبي الزخـرف باألحجار
ـة والـعـاج قــد صـنع وصـمم من الــكـر
قــبل مـنـدائي مــا كـان يـعــيش مع مـلـته
بــ ظـهــراني أهل ســومـر وحــتى قـبل

أيام إبراهيم ( ع ) .
ـاء  بـأنه قـد وقـد فُــسـر الـتـصـاقـهم بـا
عـتـقـد الى يـعـود في أصـولـه وجـذور ا

طـــوفــــان نـــوح ( ع ) . وهـــذا دلـــيل أن
رجـعـيـة  عـلى أنـهم من صـحت تـلـك ا
ــوحـــدين األوائل  وهــذا الــتــوحــيــد ا
الـــوثـــوق فــيه تـــأكـــد من خالل الـــذكــر
احلـكيم في أكـثر من آيـة عنـدما ساوى
الـصـابئـة مع اهل الـذمة مـن النـصارى
ـائـدة قوله والـيـهود وكـمـا في سورة ا
تعالى (( إن الذين آمنوا والذين هادوا
والـصـابئـون والنـصارى من آمن بـالله
والـيوم اآلخـر وعمل صـاحلاً فال خوف
عـــلـــيـــهم وال هـم يـــحـــزنـــون..))  هــذا
نـح الطائـفة وثوق الـتشـريف اإللهي 
الــقـوي في الـدفـاع عن خــصـوصـيـتـهـا
ـندائي وديـانـتهـا ووطنـيتـها  بل أن ا
لن يـحتـاج أي حجة اخـرى لوحـدانيته
ـــقــــدســـة بــــالـــرغـم من أن كــــتــــبـــهـم ا
ــــتـــوارث من أدعــــيـــة الــــصـــلـــوات وا
والـتـعـمـيـد وأهـمه مـا جـاء في كـتـابهم
ـقــدس ( الـكـنـزا ربـا ) ويـعـني الـكـنـز ا
الــعـــظــيم  فــيـه الــكــثــيـــر من الــسُــور
والـــتـالوات واألدعـــيـــة والـــتـــصـــويـــر
والـقصص واحلكم والشواهد  ما يدل
عــلى أن هـؤالء الــقـوم يــنـتـســبـون الى
الــفـكـرة الــسـمـاويـة األولـى الـتي بـشـر
فـــيـــهـــا آدم ( ع )  ذريـــته لـــيـــكـــونــوا
. والــذي يــتــمــعن في قــراءة صــاحلـــ
آيـات الكتاب وسورهُ سيكتشفَ القيمة
ندائي مع ـعنى والدقة في تـعامل ا وا
خـالقه  ألن تعاليم الـكتاب ال حتيد عن
الـذكر ومشاركة اآللة الواحد في جميع
أفــعــالــنـا حــتى الــتي تــأتي بــواســطـة
الئـكـة الصـاحلـ  وهي في اغـلبـها ا
ــومـته وصالح ــنـدائي الى د تــقـود ا
نــفـسه  كـمـا في الــوسـيط الـنـوراني (
ـنـدائـيـون زيـوا )  الـذي يـعـتـقـد فـيه ا
روحـــاً نــورانــيــة تـــهــدي الى الــصالح
الك واخلــيــر والـفــضــيـلــة  كــمـا في ا
ـسـلــمـ والـذي نـقل جــبـرائـيل عــنـد ا
رسـالة الوحي اإللهي الى الـنبي محمد
(ص) وكـان وسيطا لـتالوة ما يؤمر به
الـنبي ويُوصى ويُـنزل من آيات القران

ــــــــتــــــــحـــــــدة مـع بــــــــرنـــــــاج اال ا
للمستوطنات البشرية (هابيتات). 
{ وثــيـــقــة  وطــنــيــة لـــلــســيــاســات

السكانية في العراق . 
{ اسـتــراتـيـجـيـة وطـنــيـة لـلـشـبـاب

.2026-2016
{ اسـتـراتيـجيـة لـلتـربيـة والـتعـليم

. 2020-2010
{ االسـتـراتيـجيـة الوطـنيـة حلمـاية
بـــــيـــــئـــــة الـــــعــــراق (2017-2013 )
وبـرامج لـلـنـهوض بـالـواقع الـبـيئي
والـتنوع الـبيلوجي السـيما االهوار
بـــعــد ادراجــهــا فـي الئــحــة الــتــراث

ي.  العا
{ ااطـالق الـــــــــعـــــــــمـل بـــــــــاعــــــــداد
ســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر الــقــطــاع
اخلــاص الـــوطــني من اجل شــراكــة
ستدامة فـاعلة في حتقيق التنمية ا
فـي ظل الــتــحــول نــحــو االقــتــصــاد

احلر. 
  الــســيــاســات واالسـتــراتــيــجــيـات
اعـاله تـهـدف الى ايـجــاد مـعـاجلـات
ــــشــــكالت الــــعــــراق حــــقــــيــــقـــــيــــة 
االجــتـمـاعــيـة واالقـتــصـاديـة وهـذه
اخلــطط واالسـتـراتـيــجـيـات تـوضح
اهـمـيـة الدور الـكـبـير الـذي تـقوم به
وزارة الـتخطيط في حتجيم وتقليل
واضـــعــاف أالثــار الـــتي تــخــلـــفــهــا
ـــشــــاكل الـــتي تـــواجـه مـــخـــتـــلف ا

شرائح اجملتمع العراقي.   
ثــالـثـاً: وزارة الــتـخـطــيط و مـشـاكل

العراق االدارية
تــسـعى وزارة الــتـخـطــيط لـتــطـويـر
ـا يرفع مـسـيـرة التـنـمـية االداريـة 
كــــفـــاءة اداء اجلــــهـــاز احلــــكـــومي.
فــــضالً عن ســــعـــيــــهـــا الـى تـــامـــ
مــــســــتــــلــــزمــــات قــــيــــام اجملــــتــــمع
ــعـــلــومــاتي في الــعــراق واالفــادة ا
عـلومات ونشر الـقصوى من ثورة ا
ــارسـتــهـا في ثــقـافــتـهــا وتـعــزيـز 
دوائـــر الـــدولـــة وعـــمـــوم اجملـــتـــمع
وصـــــوال الى اهـــــداف احلـــــكـــــومــــة
االلـــــكــــتـــــرونـــــيــــة واالســـــتـــــخــــدام
اجلــمــاهــيــري الـواسـع لـلــتــقــنــيـات
احلـديثـة في هذا اجملـال. وتتـلخص
جــهــود الــوزارة في هــذا االطــار من
خالل ســلـســلـة الــورش الـتــدريـبــيـة
ؤتمرات واحملاضرات والـندوات وا
الــتي تـنـظــمـهـا وعـلى مــدار الـسـنـة
بـــالــكـــامل لـــتــشـــمل جـــمــيع فـــئــات
ــخـتـلف ــوظـفــ احلـكـومــيـ و ا

ارتــفــاع مــعـدالت الــفــقــر والـبــطــالـة
والــتــهـــجــيــر الــقــصــري والــهــجــرة
بــشـقـيـهــا الـداخـلــيـة(من الـريف الى
ـدينـة) واخلارجيـة( الهـجرة خارج ا
الـبـلـد)  وانـتـشـار اخملـدرات السـيـما
بـ صفوف الشباب وعدم االلتحاق
بـالـدارسـة والعـنف االسـري وضعف
ـرأة في ظل ـسـاواة بـ الـرجل وا ا
تــراجـع اداء ودور قــطــاع الــتــعــلــيم
شاكل التي والـصحة. وغيـرها من ا
اليـ من ابـناء بـاتت تـهـدد حـيـاة ا
ــا ســـبب في اجملـــتـــمع الـــعــراقـي 
تـعــقـيـد مـهـمـة وزارة الـتـخـطـيط في
رسم طـــريق لـــلـــحــلـــول الـــنــاجـــحــة
وايـجاد مـعاجلـات حقيـقيـة لكل هذه

شاكل.   ا
رغـم كل الـــــصــــعـــــاب بــــادرت وزارة
الـــتـــخــطـــيط الى اتـــبـــاع ســلـــســـلــة
ـشاكل ـعـاجلـة ا خـطـوات مـدروسـة 
االجـتمـاعية من خالل االسـتفادة من
خـبــرة الـكـفـاءات والـكـوادر احملـلـيـة
نـظمات واالجـنبـية بـالتـنسـيق مع ا
الـدولـية واالقـلـيمـيـة والنـتـائج التي
اثــمـرت عـن هـذه اجلــهـود اتــضـحت
ـــشـــاريع مـن خالل وضع عـــدد من ا
ــعــاجلــة مـشــاكل االســتــراتــيــجـيــة 
اجــتـمـاعــيـة ذات ابــعـاد اقـتــصـاديـة
كــثــيــرة فــضالً عـن مــعــاجلــة تــلــكـؤ
ـشاريع الـتي تصب وتـوقف بعض ا
فـي مــعـــاجلـــات مـــشـــكالت الـــعــراق
االجـتماعية. ويكفي االشارة في هذا

الصدد الى االتي:
دى ستـنفذ - وضع رؤيـــة طويـلـة ا
ضــمن ثالث خــطط تــنــمـويــة اولــهـا
2018-2022  لــــتــــحـــقــــيق اجــــنـــدة

ستدامة.  التنمية ا
- اعــــداد إســـتــراتــيــجــيــة وطــنــيـــة
لـلتـخفـيف من الـفقـر للـفترة – 2018
 2022تـتـكامل في سـياقـها مع خـطة
ـذكورة الـتـنـمـية الـوطـنـيـة للـفـتـرة ا
ـسـتـدامة 2030 واجـنـدة الـتـنـمـيـة ا
مـؤكدة على مبدا الـشراكة مع جميع
االطراف في برامجها وانشطتها . 
- خـــطـــة وطــنـــيـــة العـــادة االعـــمــار
تـضررة والـتـنمـيـة في احملافـظـات ا
جـراء العمليات االرهـابية واحلربية
كــخــارطــة طــريـق ورؤيــة احلــكــومـة
الـعراقية الدارة ومعاجلة االزمة بكل

ابعادها في هذه احملافظات. 
ــعـــاجلــة - اطالق ســـتـــراتــيـــجــيـــة 
وتـأهيل السكن العشوائي بالتعاون

تخصصاتهم. 
لــذا فــان صــنـع قــيــادات اداريـة ذات
كـفاءة ومهـنية يـقع على عاتق وزارة
الــتـخـطــيط الـتي حتــمـلت عبء هـذه
ــهـمـة وبـادرت الى اطالق مـشـاريع ا
كـبيرة بالـتنسيق مع بـعض الشركاء
االقــــلـــيـــمــــيـــ والـــدولــــيـــ وهـــذه
ـبـادرات اثـمـرت عـن زيـادة خـبرات ا
ـوظفـ السيمـا الذين يـتم ايفادهم ا
الى دول مـتـقـدمـة في مجـال الـتـطور
االداري والـــــتــــقــــنـي حــــتـى اصــــبح
لـلــوزارة خـبـراء مـحـلـيـ يـضـاهـون
اقـرانهم الدوليـ في مجال التدريب

والتأهيل.
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ـــا تــقـــدم يــوصـــلــنـــا الى خالصــة
مـوضوعية وهي ان وزارة التخطيط
ـــهــامــهــا احملـــددة لــهــا وعـــمــلــهــا
احلالي اشبه مايكون بالطبيب الذي
يــــشــــخص اخلــــلل ويــــصف الـــدواء
لـــلــــمـــريض ويـــبـــقـى عـــلى االخـــيـــر
مــســؤولــيـة شــراء الــدواء وااللــتـزام
بـأوقاته وتـناوله حـسب اجلرع التي
حـددها الـطبيب. وبـهذا اذا لم يـلتزم
ـــريض بـــالـــعـالج حـــتــمـــاً حـــالـــته ا
ــرض. ســـتـــتــفـــاقم ويـــزداد عـــلـــيه ا
ــقـارنه بـ عـمـل وزارة الـتـخـطـيط ا
ـا تكون اقرب وبـ عمل الطـبيب ر
لـلـواقع الـذي يـعـيـشـه الـعراق اذ ان
الـــتــــخـــطـــيـط تـــكـــتب فـي كل ســـنـــة
(الــــعالج) الـــعـــديــــد من الـــدراســـات
الـقائـمة عـلى استبـيانـات ومؤشرات
وكــــذلك تــــعــــد الــــبــــرامج واخلــــطط
اخلـمـسيـة وحتدد االهـداف ووسائل
ـشكالت التي حتـقيقـها وتدرس كل ا
قـد تواجه مـرحلـة التـنفـيذ وتـضعـها
فـي احلــســـبـــان لــكن هـــذه اجلـــهــود
تـذهب ادراج الـريـاح نـتـيـجـة ضـعف
االلـتـزام  باحلـلـول أو الوصـفـة التي
 حتـديدهـا للـمشـكلـة (للـمرض) اذ
ال يـنفـذ من اخلطط الـتي  اعدادها
ـا تــسـبب ســوى الـشيء الــيـســيـر 
بـــدخـــول الـــبالد بـــنـــوبـــات وازمــات
مـــتــكـــررة. وبــهـــذا فـــان تــشـــخــيص
ــشـكـلـة او احلــالـة ووصف الـعالج ا
ــنـاسب لـهـا يـقع عـلى عـاتق وزارة ا
الـتخطيط لكن االلـتزام بجرع العالج
ـعنية يـبقى من مـسؤوليـة اجلهات ا

في الدولة العراقية.
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ـوت  بـطل الـعـرب لكـمـال االجـسـام عـبـاس الـهـنـداوي واالسـطـورة اخلـالـدة واالب الـروحي لـريـاضـة بـناء غـيب ا
.  حصل الراحل االجسـام في العراق توفي في احدى مـستشفيـات محافظة السـليمانيـة عن عمر يناهز  69عـاماً
عـلى اول بطولة عام 1967م في اول مـشاركة له حـينما احـرز بطولـة العراق وفي عام 1971م تـمكن من احلصول
ـدة اربع سنـوات لفـئة متـوسطي الـقامة وفـي نفس العـام تربع عـلى العرش علـى بطولـة العـرب والشرق االوسط 

ركز الرابع. االسيوي والول مرة . وفي عام 1970م شارك في اول بطولة للعالم ونال فيها على ا
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الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6877 السبت 16 من جمادى االخرة  1442 هـ 30 من كانون الثاني (يناير) 2021م

(دارك يــاالزرق) وكــذلك مــطـالــبــتـهم
بـتـشـجع مـنـتــخـبـنـا الـوطـني وبـعـد
مـرور اكثـر من عشـرين دقـيقـة سمح
ـلـعب لــبـعض اجلـمـاهـيــر بـدخـول ا
ــبـاراة ـا اضــاف جــمــالــيــة الى ا
ـعــنـويــة لالعـبـ ورفع مـن الـروح ا
وحتــقـيق الــفـوز من خالل تــسـجـيل

هدفي الفوزفي الشوط الثاني.
g²OMðUðU  bNł

ـــدرب اســــتــــطــــاع ا
الـــــســــلـــــوفــــيـــــني
كـــاتــانـــيــتش من
مواصلة نتائجه

سـنا االمن واالهـتمام نـتخـبات و ا
ـسـؤولـ عــلى الـريـاضـة من قــبل ا
وفـي مـــقـــدمــتـــهـم وزيـــر الـــشـــبــاب
والـــريــاضـــة عـــدنــان درجـــال الــذي
يـــحــرص عـــلـى جــمـع االشــقـــاء في
الـبصـرة منـوها انـنا حـرصنـا على
تـلــبــيـة دعــوة االشـقــاء الــعـراقــيـ
حلــضـور مــديـنــة الـبــصـرة واجـراء
مباراة ودية في ملعب جذع النخلة.
شهـدت بوابـات ملـعب جذع الـنخـلة
وقـوف اجلـمـاهـيـر الـكـرويـة لـغرض
ـــبـــاراة والـــتي تـــهـــتف حـــضـــور ا
باهـازيج ترحـيبـية بالـوفد الـكويتي

مــنــطــقــة اخلــلــيج عــلى احــتــضــان
البطولة وهنـا نقول ان العراق طلب
االستضافة منـذ سنوات طويلة وقد

حان الوقت لتحقيق ذلك. 
ـيــزات بــطـوالت مــوضــحــا ان من 
اخلـــــلـــــيـج هـــــو الـــــتـــــواصـل بـــــيم
الــريــاضـيــ واالعالمــيــ واصـبح
ــنــطــقــة لــديــنــا اصــدقــاء في دول ا
ولــغـايــة االن نـتــواصل عـبــر مـواقع
الـــتــواصـل االجـــتــمـــاعي وهـــذا من
خالل بطوالت اخلليج ومباراتنا مع
اسود الـرافدين هي رسـالة واضـحة
ان الــعــراق قــادر عــلى اســتــضــافــة

عـلى احـتـضـان خـلـيـجي 25متـمـن
الــتـــوفــيق لالشـــقــاء الــتـــوفــيق في

عملهم. 
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ـنـتـخب الـكـويـتي وحتـدث حـارس ا
الـــســابـق واالعالمي عـــبـــد الـــرضــا
عـبــاس: ان حـضـورنـا لـلـبـصـرة هـو
دلــيل قـاطع لــنـدعم بـطــولـة اخلـلـيج
وقد طالبت مـنذ سنوات من اجل ان
يــاخــذ الـعــراق دوره الـطــبــيـعي في
ــنــطــقــة فــيــمــا يــخص الــريــاضـة ا
وسـوف نـسـتـخـدم كل ادواتـنـا لدعم
ـلف ويــجب ان تــتـنـاوب دول هــذا ا

. واشـاد الوفـد الـكـويتي ـغـتربـ وا
بـــحــسن االســتـــقــبــال والـــضــيــافــة
الـعـراقـيـة االصـيـلـة وحتـدث مهـاجم
طوع قائال: الكويت اخملضـرم بدر ا
 انه منـذ وصولنـا الى منفـذ سفوان
حـظيـنا بـاستـقـبال كـبيـر وحافل من
ـديـنـة بـالــكـلـمـات اجلـمـيـلـة ابـنـاء ا
الـتي عـبـرت عن الـعالقـات الـوطـيدة
الـتي تربـط ب الـبلـدين الـشـقيـق

باراة والزيارة وما يهمنا من هذه ا
هـــو تـــعـــزيـــز الـــعـالقـــات االخـــويــة
والتواصل وأن يكون احلدث ملتقى
رائعاً مـشيرا ان العـراق لديه القدرة
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اكـد الــعـراق قـدرته عـلى اسـتـضـافـة
خلـيجي  25 بـعد جنـاحه بـالتـنـظيم
بـاراة منتـخبنـا الودية امام الرائع 
نظـيـره الكـويتي والـتي اقيـمت على
ــديــنـة مــلــعب جــذع الــنــخــلــة في ا
الرياضية وحتقيق الفوز بنتيجة -2
 وتقدم الـكويت بهدف في الـدقيقة 1
 من زمن الـلـقـاء عـبـر العـبه عـبد 22
الـرشـيـدي لـكن مـنــتـخـبـنـا الـوطـني
جنـح في قـــلب تـــأخـــره إلـى فــوز اذ
سـجـل الـهـدف األول الالعـب مـحـمـد
داوود فـي الــدقـــيـــقــة 79 ثم أضــاف
ن حـــســ هـــدف الــفــوز الـالعب أ
للمنتخب من ركـلة جزاء في الدقيقة
لكه 89 ا   وكانت نهـائي خليـجي 
الـــفـــريــــقـــان من تـــاريـخ نـــاصع في
ـبـاراة بـطـوالت اخلـلـيج وشـهـدت ا
حـضــور عـدد قــلــيل من اجلــمـاهــيـر
نتيـجة لالجراءات الصـحية من قبل
ـدرب خـلـيـة االزمـة. وقـال مـسـاعـد ا
ـنتـخب لم يـظـهر رحـيم حـميـد: ان ا
ـطــلـوب خالل الـشـوط ـسـتـوى ا بــا
االول وتــركـــز الــلـــعب في مــنـــطــقــة
الـوسط ولـكن تـغـيـر اسـلـوب الـلعب
ــــدرب الــــصـــربي بــــعــــدمـــا عــــمل ا
كاتانيتش الى مشـاركة محمد قاسم
وهـمام طـارق فـضال عن الـتغـيـيرات
االخـرى  كــاتــانـيــتش عــزا تــغـيــيـر
اســلــوبه في الــشــوط الــثـاني 4-4-2
الى جتـربة هـذه الطـريـقة وذلك بـعد
ـتــواضع الـذي ظـهـر به ــسـتـوى ا ا
منتخبنا خالل الشوط االول  مؤكدا
تـلك حـاليـا عـناصـر مـتمـيزة انـنـا 
من الالعـبـ الـشـباب امـثـال مـحـمد
ـبـاراة فـرصة داود مـبـيـنـا ان هـذه ا
شاهدة الالعبـ الذين استدعائهم
لـلمـنتـخب فضال عن تـغيـير اسـلوب
ــنــافـســة بـ وبــالــتـالي زرع روح ا
الالعب وعدم االعتـماد على اسماء
محددة. واوضح حميد نتمنى اقامة
مـــبـــاريـــات وديــة مـع مــنـــتـــخـــبــات
مـتــطـورة لـيس عـلى صـعـيـد الـقـارة
ـا الـلـعب مع مـدارس الـصـفــراء وا
مختلفة من افـريقيا واوروبا لغرض
تـهـيـئـة الـالعـبـ فنـيـا وبـدنـيـا قـبل
خـوض مــبــاريـات تــصــفـيــات كـاس
ـهم ــقـبــلـة وهــو احلــدث ا الـعــالم ا
وبـــاالمــكـــان الـــوصـــول الى االدوار
ـتـقــدمـة بـســبب وجـود مـجــمـوعـة ا
مــتــمــيــزة من الالعــبــ في الـدوري
احملـــــلـي وزمالئـــــهـم احملـــــتـــــرفــــ

علي كر سـلمـان عبـد اللـطيف هـاشم
عــبــاس احــمــد حـسـن هــاشم ســهــنـد
أشرف كرار حيدر غازي حس كوكب
حـــسن ســـجــاد مـــصــطـــفى إبـــراهــيم
مـــجــتــبى بـــاسم مــحــمـــد ســيف عــبــد
احلـسـ يـوسف ولـيـد مـهـدي حـس
عـلي خـضـير عـلي طـاهـر كـاظم حـيدر
علي حسـ محمـد خالد مـسافر. وب
ان االحتاد دعـا الالعبـ للـحضور إلى
درسـة الـتـخصـصـيـة لكـرة الـيد قـاعـة ا
في وزارة الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة يــوم
ـقـبل كي تـسـجل اسـمـائهم. الـثالثـاء ا
ــنــتــخب ويــتــألف الــكــادر الــتــدريــبي 
الشـباب مـن قتـيبـة احمـد مدربـا وخالد
عـدنـان مــدرب مـسـاعــد ومـخــلص عـبـد
الــعــبـاس مــدرب مــســاعــد ومــصـطــفى
ياس مدرب لـلحراس والكـاب صباح

داود مديرا للمنتخب.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

وجه االحتـــاد الـــعـــراقي بـــكـــرة الـــيــد
الـــدعـــوة الى  31 العـــبـــاً لـالنـــضـــمـــام
نسق لصفوف منتخب الشباب. وقال ا
االعالمـي الحتــاد الـــيـــد حـــســـام عـــبــد
الرضـا في تصـريح صحـفي ان االحتاد
العراقي بكرة اليد وجه الدعوة لواحد
ـــنــتــخب وثالثـــ العــبــاً لالنـــضــمــام 
الــشـبــاب. واوضح ان الالعــبـ هم كل
من: كــرار اســعــد كــاظـم عــيس صــالح
حـــسـن عــلـي احـــمــد عـــبـــد الـــســـتــار
مـصطـفى محـمـد عبـد الرضـا عبـد الله
جنم احـمد طـارق صـبيح عالء مـحـمد
سـيالوي حسـ حـسن عـامود جـعـفر
صباح داود منتظر ناظم حسن كوكب
حــسن زيـد جـعــفـر جـبــار كـرار كـاظم
جــبـار عــلي صالح كــاظم وائل حـافظ
نـعـيم عـبـاس عامـر عـبـد اجلـلـيل علي

الــبــعض الـــتــرويج الــيــهــا. واشــار
غازي ان اجلمعية العمومية وصلت
الى قــنـاعــة تــامــة بــضــرورة اجـراء
الـتــغـيــيـر في احتــاد الـلــعـبــة الـذي
يعاني االمرين نتيجة االهمال وعدم
الــتـخــطـيـط فـضال عن هــدر االمـوال
ووجـــود جتــاوزات اداريــة ومــالــيــة
وعـدم مـعرفـة احلـسـابات اخلـتـامـية
ـنصرمـة والتخبط طيلـة السنوات ا
احلـــاصل فـي اروقـــة االحتـــاد هـــذه
وغيـرها من االمور جـعلت اجلمـعية
الـعــمـومــيـة عــازمـة عــلى الــتـغــيـيـر
واحلـفـاظ عـلى ارث وتـاريخ ريـاضة
االجـداد واالبـاء الـتي عـانت الـكـثـير

حتت اشراف االحتاد احلالي.
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حـــددت الـــهــيـــئـــة الــعـــامـــة الحتــاد
الـفروسـيـة العـاشـر من شهـر شـباط
ـقـبل مـوعـدا القـالـة اعـضـاء احتاد ا
الـفـروسـيـة وتـشـكـيل هـيـئـة مـؤقـتـة
ـثل تــديـر شــؤون الـلــعـبـة. وقــال  
اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الحتــاد
الفـروسيـة العـراقي عدنـان غازي ان
مــوعـد االجـتـمـاع االســتـثـنـائي يـوم
 سيقـام على قاعـة( مكان)2021/2/10
في بغـداد  وبنصـاب قانـوني معززا
بــحـــضــور شــخــصـــيــات ريــاضــيــة
ورؤســاء احتــادات لــغـرض الــســيـر
بـخـطـوات قـانـونـيـة رصـيـنـة التقـبل
الــــشك او الـــتــــأويل كـــمــــا يـــســـعى
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احتاد الفروسية يشكل جلنة مؤقته الدارته
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قبلة UI¡» ∫ منتخب اليد يستعد للقاءات ا

في الــعـاصـمــة بـغـداد الــكـهـربـاء مع
ضيـفه أربيل; إذ يـرغب الكـهرباء في
تـــعـــويـض خـــســـارته امـــام الـــكـــرخ
خــــصـــوصــــاً أن الالعــــبـــ بــــاتـــوا
يـشـعـرون بنـوع من اخلـطـر  بـيـنـما
يـــحــاول أربــيل تــعــويض خــســارته
للنقاط في اجلولت السابقت أمام
احلـدود والقـوة اجلـويـة. وتسـتـكمل
اجلولـة يوم االحـد بخـمس مبـاريات
مــثـيـرا ايــضـا وابـرز هــذه الـلـقـاءات
حيث يـلـتقي الـنفط مع ضـيفه الـقوة
اجلـوية عـلى مـلـعب الـشـعب الدولي
في أهم مــبـاريـات اجلـولـة وتـعـتـبـر
االخـتـبـار األهم لـلـنـفط الـذي يـعـيش
حـالــة من الـقـلق بــخـصـوص طـاقـمه
الـتـدريـبي أمـا الـقـوة اجلـويـة الـذي
حتسنت نتـائجه بشكل واضح جداً
فــيـرغب بـتــحـقـيق فــوز جـديـد حـتى
يحـافظ عـلى صدارة قـائمـة التـرتيب
وينتظـر تعثر الـشرطة ونفط الوسط
ــقــبـــلــة حــتى يــغــرد في اجلــوالت ا
بـالـصـدارة وحـيـدا خـاصـة ان نـقـطة

واحدة تفصله عنه .
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تــفـتـتح الــيـوم  الـسـبت  مــنـافـسـات
اجلولـة السـادسة عـشرة من الدوري
ـمتـاز لكـرة القـدم بإقـامة العـراقي ا
خمس مبـاريات مثـيرة حيث يـلتقي
بــغــداد مع ضــيــفـه الــســمــاوة عــلى
مـــلـــعب الـــســـمــاوة  وهـي مـــبــاراة
ـــر بـــهــا فـــرضت الـــظــروف الـــتي 
الـفـريــقـان بـسـبب الـنـتـائج االخـيـرة
. ويـتقابل القاسم مع ضيفه للفريق
ـبي الـزوراء عــلى مـلـعب الــكـفل األو
الـديـوانـية  وعـلى مـلـعب الـصـنـاعة
يـلـعـب نـفط مـيـسـان مع الـصـنـاعـات
نتعش الكهرابائيـة ويواجه الكرخ ا
بــفـوزه عــلى الــكـهــربـاء في اجلــولـة
الـسـابـقـة مسـتـضـيـفه نـفط اجلـنوب
باراة مهمة على ملعب الفيـحاء  وا
للفريق فالكرخ يسعى إلى حتقيق
فـوز جديـد وحـتى التـعـادل سيـكون
مـقـبـوالً له أمـا نـفط اجلـنـوب  فإنه
يهدف إلى حتـقيق فوز حـتى يحاول
فــيه الــتــقــدم الى االمــام لــتــحــســ
مركزه  ويـلتـقي على ملـعب التاجي

األخـــطــاء الـــتي رافـــقت الــفـــريق خالل
اضية والنهوض به اجلوالت الثالث ا
من جـديـد حـتـى يـسـتـعـيـد صـدارة فرق
الـدوري الـتي ذهـبت الى القـوة اجلـوية
بـفــارق نـقـطـة واحـدة بـعـد ان جـمع 28
نـقـطة مـقابل  29 نـقـطة لـلـقوة اجلـوية.
يـــذكــر أن جــلــيـل زيــدان وهــو حــارس
ـنـتـخب الـعـراقي األول ـرمى ا ســابق 
اضي واحلالي مع وسم ا عـمل في ا
فـريق الزوراء لـكن بعـد استقـالة مدرب
الـزوراء بـاسم قـاسم  إبـعـاده من قبل
الـطاقم الـتدريبـي اجلديد لـلزوراء الذي

يقوده راضي شنيشل.

ـقـبـل في مـلـعب زاخــو وهـنـاك األحــد ا
انــدفـاع كــبـيـر مـن الالعـبــ لـتـحــقـيق
الفوز والظفر بالنقاط الثالث". يذكر أن
ـــركــز الـــثــالث نـــفط الـــوسط يــحـــتل ا
برصيد  28 نـقطة وبفارق نقطة واحدة

تصدر.  عن القوة اجلوية ا
وعـــبــر جـــلــيـل زيــدان مـــدرب حــراســة
ـرمى الـعـراقي عن سعـادته بـوجوده ا
مـع فـريق نــفط الــوسط بـعــد اخـتــيـاره
همة بـطلب من مدرب فريق نفط لـهذه ا

الوسط األول عبدالغني شهد. 
وقـــال زيـــدان إن الــــطـــاقم الـــتـــدريـــبي
اجلــديـد يــســعى الى تـصــحــيح بـعض
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ـنـتــخب الـوطــني الـعـراقي وقـع العب ا
هـمـام طـارق اخلـمـيس عـلى كـشـوفات
فــريق الـقـوة اجلـويــة. وسـيـمـثل طـارق
رحـلـة احلالـية من فـريق الـصقـور في ا
ـــمــــتـــاز والـــبــــطـــولـــة دوري الــــكـــرة ا
اآلســيــويـة. ومـن جـهــة اخــرى تـواصل
إدارة نـــادي نــفط الـــوسط الـــبــحث عن
ــؤمل إضــافـته مــهــاجم مــحـتــرف من ا

للفريق بفترة االنتقاالت الشتوية.
wM  “UNł

ــديـــر اإلداري لـــلــفـــريق نـــبــيل وقـــال ا
عـباس إن اجلهاز الفني للفريق بقيادة
ـدرب اجلديد عـبد الغني شـهد يسعى ا
لـترميم اخلط الـهجوم حيث  الـتعاقد
مع عـماد مـحسن وهـناك مـفاوضات مع
مكن أن تتم العـب اجنبي محترف من ا
الــصــفـــقــة بــشــكل رســمي خالل األيــام

قبلة.  ا
درب يـتفـاوض مع العب أو وبـ أن ا
ثالثــة مــحــلــيــ يـرغـب في إضــافـتــهم
لــلـفـريق بـفــتـرة االنـتـقــاالت الـشـتـويـة
حــيث يــســعى شــهــد لــتـرتــيب األوراق
ـــراكـــز األولى في ـــنـــافـــســة عـــلى ا وا

وسم احلالي.  ا
ـعــسـكـر وأشــار إلى أن الـفــريق دخل 
قـصير في اربيل قبل مواجهة زاخو في
ـقـررة يـوم اجلـولــة الـسـادسـة عـشـر وا

كـفـاءته ونزاهـته التـي يشـهد لـهـا القـاصي والداني
ـكن أن يُلـصق بهم هـذا التـوصيف وهم مـعروفون
خـاصة للـنجبـاء من أهل اللـعبة فـيداه الـلتان كـانتا
تعـبئان سالّت اخلصـوم بالنـقاط ما زالتـا بيضاوين
نقيت لم تتـلوثا ولم تسجل بصـماتهما لدى جهات
أخرى. وبـ نؤكـد أيضـا رفضنـا الشـديد كإدارة
حلضـور مشـرف فريقـنا للـمجـلس التحـقيقي
ــعــرفــتــنــا الــذي نــصّب اجلالد قـــاضــيــاً 
ـســبـقـة بـبــواطن األمـور ونــؤكـد أيـضـا ا
رفـضــنـا الـشـديــد لـكل مـا يــصـدر عن هـذه
الـلجـنـة وبالـتـالي بـاسـتطـاعـتـنا كـكـيانٍ
كبـيـر الـلـجـوء الى مـنـافـذ أخـرى لـغرض
إبــعـاد الـضـرر -إن حـصل- عـلى مـشـرف
فــريـقـنـا بـالـلـعـبـة الــنـجم الـكـبـيـر عـبـاس
خضـير الـذي سيـظل تاريخ السـلة حـافظا
إلبـداعـاته مهـمـا سعـى ويسـعى الـبعض إلى
طــمــســـهــا لــيس أقــلـــهــا االنــســحــاب من
مسابقة الدوري وتفعيل القضية في
احملـاكم العـراقيـة والدولـية
الســتــرداد حق نـاديــنـا

وجنمنا الدولي".
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سـجـلت ادارة نـادي الـشـرطة الـريـاضي اعـتـراضـها
على صيغة كتاب االحتاد العراقي بكرة السلة الذي
وصل لـإلدارة بشـأن مـشرف الـفـريق بالـلـعبـة الـنجم
الـدولي عـبـاس خـضـيـر. وذكـر الـنـادي في بـيـان أنه

وردنا  لألسف الـشديـد كتـاب رسمي صادر
ــركــزي لـــكــرة الــســلــة مـن االحتــاد ا
جاءت في مَتنهِ الـكثيرُ من الـتجنيات
بحق ناديـنا ومشرف فـريقنا بـاللعبة
الـــنــجـم الــدولي عـــبــاس خـــضــيــر".
واضـاف إننـا إذ نسـجل اعـتراضـنا
الـشـديـد جـداً عـلى صـيـغـة الـكـتـاب
وما حملهُ من توصيفات غير دقيقة
بتـاتـاً بـحق جنـمـنا الـسـلـوي فـإنـنا
نــؤكــد أن الــنــجم الــكــبــيــر وكــابــ

مـنـتـخـبنـا الـوطـني (عبـاس خـضـير)
لــيس كـمــا جـاء فـي الـكــتـاب الــهـابط

ن ال لغـوياً (مـدعو) فـالكـثيرُ 
يــحـــمـــلــون ربـع تــاريخ

جنــمـنــا الـدولي
ــلــكـون وال 
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W³O²∫ همام طارق ينظم الى كتيبة الصقور

مـن دون اي خـــــســــارة
طــــيـــــلــــة  20 مـــــبــــاراة
خـــاضــهـــا مـــنــتـــخــبـــنــا
الـــــــــــوطـــــــــــنـي حتـت

اشرافه.

نتخب الكويتي اياد بنيانu“∫ اسود الرافدين حتقق فوزا بنكهة البصرة على ا
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{ مـــدن - وكـــاالت: أحـــرز جـــون وول 24
نقـطـة وأضاف إيـريك جوردون وفـيكـتور
أوالديبو  20 نقطـة لكل مـنهمـا ليواصل
هـيـوسـتـون روكـتس نـتـائـجه اإليـجـابـية
ويـفـوز  88-107 عـلى واشــنـطن ويـزاردز
فـي دوري كــــــرة الـــــســــــلــــــة األمـــــريــــــكي
لــلــمــحــتــرفــ الـــثالثــاء. ورفع روكــتس
رصيده إلى ثالثة انتصارات متتالية في
أفــضل ســلـــســلــة نــتــائج لـــلــفــريق خالل
ــــــوسم اجلــــــاري. وقــــــدم وول خــــــمس ا
تـمريـرات حاسـمـة واشتـرك مع أوالديـبو
في تـسـجــيل عـشـر نـقـاط مـتـتـالـيـة خالل
الربع األخير ليتقدم روكتس بنتيجة -93
 ويـــصـــبح عـــلى طـــريـق االنـــتـــصــار. 79
ــاركـــوس كــازنــز  19نــقـــطــة وســـجل د
واسـتـحـوذ عـلى  11كـرة مـرتـدة وخـطف
الـكـرة خمس مـرات لـيـسـاعد هـيـوسـتون
عـلى الـفـوز رغم غـيـاب كـريـسـتـيـان وود.
وأحــرز بـــرادلي بـــيل مـــتــصـــدر قــائـــمــة
ـوسم 33 ـسـابـقـة هـذا ا ـسـجـلـ في ا ا
نقـطة بـفضل  12من  28محـاولة. وأضاف
ـنتقل إلى ويزاردز في راسل وستبروك ا
صـــفـــقــة تـــبــادلـــيــة مع وول  19نــقـــطــة
واسـتـحوذ عـلى  11كـرة مـرتـدة كـمـا مرر
سـبع كـرات حاسـمـة. وتـأثـر أداء ويزاردز
بـغــيــاب ســتـة العــبــ ألسـبــاب تــتــعـلق
بـــااللــــتـــزام بـــبـــروتــــوكـــوالت الـــصـــحـــة

سابقة. كما أعلنت والسالمة اخلاصة با
رابـــطـــة دوري كـــرة الــــســـلـــة األمـــريـــكي
للـمحتـرف تأجـيل مبـاراة سان أنطـونيو
سـبـيرز أمـام نـيـو أورليـانـز بـليـكـانـز قبل
ــواجــهــة مــسـاء ســاعــتــ مـن انــطالق ا
.  واتـــخـــذ الـــقـــرار في ظل عـــدم اإلثـــنـــ
امـــتالك الـــفــريـــقـــ الـــعــدد الـــكـــافي من
تاح بسبب فيروس كورونا. الالعب ا
ـــبــاراة  22الـــتي تـــقـــرر رابـــطــة وهـــذه ا
ــوسم وشــهـد الــدوري تــأجــيـلــهــا هـذا ا
الـشـهر احلـالي تـأجـيل كل هـذه الـلـقاءات

باستثناء لقاء واحد. 
…«—U³  ‰Ë√

وفاز سبـيرز على واشـنطن ويزاردز -121
مـــســـاء يـــوم األحـــد في أول مـــبــاراة 101
لـفـريق ويـزاردز مـنـذ  11 كـانـون الـثـاني.
وتأجـلت قبـلها  6 مباريـات لويزاردز ألنه
ـلك الــعـدد الـكـافي الـبـالغ  8العب لم 

باريات مع تطبيق بروتوكوالت خلوض ا
ـسـابـقـة. وخـسر كـوفـيد- 19 اخلـاصـة با
بــلــيــكــانــز  110-120 أمــام مــيــنــيــســوتــا
تــيــمــبــرولــفــز يــوم األحــد. ولم يــتــضــرر
بليـكانز من أي مـشكالت تتـعلق بـكوفيد-
ـوسم لكن تـأجلت مـباراته أمام 19 هذا ا
مـافريـكس في  11 كـانـون الـثـاني بـسـبب
تـعلـقة بروتـوكـوالت الصـحة والـسالمـة ا

نافس داالس. با
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احلادث الذي حـصل بعد دقائق من
إقالع الطـائرة التـي كانت متـوجهة
من تـــوكـــانــتـــيس الـى جــويـــانـــيــا
رتقبة ضد فيال خلوض مباراتهم ا

. توفا االثن
وذكــر الــنــادي أن الـالعــبــ الــذين
لـــــقـــــوا حـــــتـــــفـــــهـم هم لـــــوكـــــاس
براشيديس غييرمي نويه رانولي
ومــاركـوس مـولـيـنـاري اضـافـة الى

الرئيس لوكاس ميرا.
وجـاء في الــبــيــان "في هــذا الـوقت
ــرعب يــدعــــــــو الــنـادي االلــيم وا
لــــــرفع الــــــصــــــلـــــوات مـن أجـــــــل
الـعــائالت الـتـي سـتــحـظى بــالـدعم

الالزم".
في الـعـام  2016 لـقي  19 العـبًـا من
فـريق شـابــيـكـويـنـسـي حـتـفـهم في
طريقهم خلوض مـباراة في ميدي
خالل حتـطم طـائـرة فـي كـولـومـبـيا

أدت الى وفاة  71شخصًا.

الـبـرازيـلـيـة لكـرة الـقـدم حـتـفهم مع
رئـيس النـادي إثـر حتطم طـائـرتهم
االحـــد. كـــمــــا تـــوفي الــــطـــيـــار في

{ بـرازيلـيـا-(أ ف ب) - لقي اربـعة
ـــاس الـــذي العـــبــــ من فـــريق بـــا
يـنـافس في دوري الـدرجـة الـرابـعـة
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{ برشلونة - وكاالت: أجـاب األرجنتيني لـيونيل ميسي
جنم برشلـونة بشـكل غامض على سـؤال بشأن مـصيره
ـقـبل. وينـتهي عـقـد ميـسي مع بـرشلـونة في وسم ا في ا
ــقـبـل وال تـوجــد أي مــفـاوضــات حــالـيــا بـ الـصــيف ا
الـطـرفـ بـشـأن الـتـجـديـد. وأبـرز حـسـاب الـشـيـرجنـيـتـو
اإلسـبــاني عـلـى تـويــتـر تــصـريــحـات الــصـحــفي داريـو
مونتيـرو الذي حتدث مع مـيسي مباشـرة حول مسـتقبله
وأخـبـره الــبـرغــوث: مـا زلت ال أعـرف مــا الـذي ســأفـعـله

حـتى اآلن.  وقـال مـونـتـيـرو إن حـديـثي مع مـيـسي
أعـطـاني انــطـبـاعــا بـأنه لم يـتــراجع عن فـكـرة
ـوسم. يذكر الرحيل عـن برشلـونة بـنهـاية ا
أن الـعــديـد من الــتـقــاريـر ربــطت مـصــيـر
مـيــسي بــنـتــيـجــة انـتــخــابـات بــرشـلــونـة
ـقبل. نـتظـرة في شهـر مارس / آذار ا ا
ويعـد باريس سـان جيـرمان أبـرز األندية
الراغـبة حـالـيا في احلـصـول على تـوقيع

قبل. وسم ا ميسي في ا

أخبار النجوم
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- وكــاالت: قـال تـومــاس تـوخــيل مـدرب تــشـيــلـسي { بــرلـ
اجلـديد إنه يـؤمن أن هـيكل الـنـادي سيُـخرج أفـضل مـا لديه

ـيالد. ـثـابـة هـديـة مـتـأخـرة لـعـيد ا وإن تـولي تـدريب الـبـلوز 
وأقـــــيل تــــوخـــــيل من تـــــدريب بــــاريـس ســــان جــــيـــــرمــــان في
ـاضي رغم حصوله على آخـر لقب في ديسمـبر/كانون أول ا
الــدوري وقـــيــادة الــفــريـق لــنــهــائـي دوري أبــطــال أوروبــا في
أغــسـطـس/آب. وكـان اجلــمــيع عـلـى عـلم بــعــدم تـوافــقه مع
ـديــر الـريـاضي لــبـاريس سـان جــيـرمـان. لـكن لــيـونـاردو ا
ــدرب رقم  14 لــتــشــيــلــسي مــنــذ شــراء تــوخــيل وهــو ا
ليـاردير الروسي رومان أبراموفيتش النادي في 2003 ا
قال إنه أصبح متساهال. وأضاف "سهل فيما يتعلق بعدم
سؤول عن اتخاذ القرارات أستطيع وجود العـديد من ا
الـتــعـايش مـع ذلك تـمــامـا. لم يــكن هـنــاك أي تـردد". ولم
يـتــقـابل تـوخـيـل مع أبـرامـوفـيــتش بـعـد لـكــنه اجـتـمع مع
سـؤولـة عن إدارة النـادي. وقال ماريـنـا جرانـوفـسكـايـا ا
تــوخــيل "واضــحــة وصــريـحــة. أشــعــر أن هــذا الــهـيــكل
يتنـاسب معي لتـقد أفضل ما لـدي. لم يكن هناك أي

تردد". 
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{ لـندن- وكـاالت: قالت شـبـكة سـكاي سـبـورتس التـلفـزيـونيـة إن جيـسي لـينـجارد
ـمتاز وافق على االنتقال العب وسط مانشستـر يونايتد متـصدر الدوري اإلنكليزي ا
وسم احلالي 2021-2020. ولم معارا إلى وست هـام يونايتـد اللنـدني حتى نهـاية ا
يـشـارك لــيـنـجــارد العب مـنـتــخب إجنـلـتــرا في أي مـبــاراة لـيـونـايــتـد في الـدوري
ـوسم احلالي. وشارك الالعب في  3 مبـاريات فقط لـفريقه في اإلنكـليزي خالل ا
. وخرج لـينجارد ( 28عـاما) من كـأس إجنلتـرا وكأس الرابـطة احمللـية للـمحتـرف
درب أولي جـونار سـولـسكـاير وشـارك أسـاسيـا فقط في  9 مـباريات حسـابـات ا

اضي وهز الشـباك في مباراة فـريقه األخيرة في ـوسم ا في الدوري با
وسم.  ا

{ رومــــا- وكــــاالت: يــــفــــكــــر مــــيالن في
ــنـبـوذين في الـتــعـاقـد مع أحــد الالعـبـ ا
يـركاتو الشتوي صفوف يـوفنتوس خالل ا
اجلاري. ويـتصـدر ميالن الـدوري اإليطالي
بـرصيد  43 نقـطة ويخطـط لتعزيـز صفوفه
ضي قدما نحو استعادة لدعم طموحه في ا
الــلــقب الــغـــائب مــنــذ مــوسم 2010-2011.
ووفـقا لـصحيـفة توتـو سبـورت اإليطالـية فإن
ميالن طـلب معلـومات عن الـبرازيلي دوجالس
ــعــار إلى بــايـرن كـوســتــا جــنـاح يــوفــنــتـوس ا
ميونخ. وأشـارت الصحيفة اإليطالية إلى أن بايرن
ميونخ أبلغ يوفنتوس أنه ال يخطط لشراء كوستا في
ـقـبل. وأوضـحت أن الـعـقـبـة الـوحـيـدة أمام الـصـيف ا
يوفنتوس في الصفقة هي راتب كوستا البالغ  6 مالي

يورو سنويًا. 
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اس  بقايا الطائرة احملطمة التي كان على متنها العبو فريق با

{ مــدن - وكــاالت: قــالت الــلــجــنــة
ــبــيــة اجملـريــة في بــيــان عــبـر األو
مـوقـعـهـا الـرســمي عـلى االنـتـرنت
إنها بدأت أمس اجلمعة في تطعيم
الــريــاضــيــ في الــبـالد بــالــلــقـاح
ساعدتهم ضاد لفيروس كورونا  ا
عـــــلـى االعـــــداد لـــــدورة األلـــــعـــــاب
ــقــبــلـة في ـبــيــة الـصــيــفــيـة ا األو
طــوكــيــو في وقـت الحق من الــعــام
احلـالي والـدورة الـشـتويـة الـتـالـية
ـــقـــبل. وقـــالت في بـــكـــ الــعـــام ا
بـية اجملرية إنها قررت اللجنة األو
تــطــعــيم  868 ريــاضــيـا مــرشــحـ
. وتأجلت قبلت للتأهل للدورت ا
دورة األلعـاب الصـيفـية الـتي كانت
ـــــاضي في مــــقـــــررة في الـــــعــــام ا
الـــعــاصــمــة الــيـــابــانــيــة إلى 2021

ÕUI  `M0 √b³ð d:«

UNOO{U¹d  U½Ë—u

…dzUÞ rD% w  5OK¹“«dÐ 5³Žô WFÐ—√ …U Ë

Í—Ëœ∫ إحدى مباراة دوري السلة األمريكي

توماس باخ
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لـكي أي عرض جـديد لـتجـديد عـقده { مـدريد- وكـاالت: قرر نـادي ريال مـدريد عـدم مـنح سيـرجيـو راموس قـائد الـفريـق ا
قـبل ولم يصل الـطرفـان إلى اتفـاق بشأن داخل قـلعـة سانـتياجـو برنـابيـو. وينـتهي عـقد راموس مع ريـال مدريـد في الصـيف ا
الـتـجـديد حـتى اآلن. ووفـًقـا لـبرنـامج "الـشـيـرجنيـتـو" اإلسـبـاني فإن إدارة ريـال مـدريـد بـاتت تسـتـسـلم أمـام حقـيـقـة أن راموس
ـدة عـامـ مع تخـفـيض راتبه ـقـبل. وأشار إلـى أن ريال مـدريـد عرض عـلى رامـوس التـجـديد  سـيرحل عن الـنـادي في الـصيف ا

ـئة لـكن الالعب رفض هـذا األمر وتـمسك بـاحلصـول على راتـبه كامـلًا ( 12مـليـون يورو). وأوضح أن ريـال مدريـد لن يقدم بـنسـبة  10 با
ـقـبل. وقال الـبـرنامج عرضًـا آخـر لرامـوس ألن األزمـة االقتـصـادية بـسـبب كـورونا جتـبـر النـادي عـلى بيع العـبـ في يـونيـو/حـزيران ا
اإلسباني إن رامـوس سيتصل بفلورنتـينو بيريز رئيس ريال مـدريد غدًا السبت وسيكـون احلديث على األغلب حول طريقة وداع الالعب

لكي. للنادي ا

بـسـبب تـفـشي العـدوى بـالـفـيروس
ســريع االنـــتــشـــار. وبـــدأ تــطـــعــيم
الـرياضـي في اجملـر بعـد االنتـهاء
من تطعيم الـطواقم الطبيـة العاملة

في البالد.

. وكتب رومني مع تدفق الريـاضيـ
مرشح احلـزب اجلمـهوري لـلرئـاسة
األمـريـكــيـة عـام  2012عـبـر تــويـتـر:
تـدرب الــريـاضـيـون طـيــلـة حـيـاتـهم
ليصلـوا إلى القمة. وأردف يجب أن
ــبـيــاد بــعـدد مــحـدود من تــقـام األو
اجلــمــاهــيــر ومــعـــظــمــنــا يــشــاهــد
نـافسـات عـبر الـتلـفزيـون على أي ا
حــال ويــنــتـظــر الــعــالم اإللــهـام من
منـافـسات ريـاضيـة رائـعة. وأبـلغت
ـبياد سيـكو هاشـيمـوتو وزيرة األو
ـان بـالدهـا أمس األربــعــاء بـأن بــر

ــبــيــة  قــرار إقــامــة األلــعــاب األو
اتـخـاذه بالـفـعل. وقـال مـنـظـمون إن
حـسم مـسـألـة الـسـمـاح لـلـجـمـاهـيـر
العب ســيــكــون بــحــلـول بــدخــول ا

مارس/آذار.
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دير الفني اعترف جل سولـبرج ا
نتخب الـسويد بصعـوبة مواجهة

فــريــقه أمــام فــرنـســا في
قـبـل نـهــائي بـطــولـة

ــنـاطق احملــيــطـة بــهـا في حــالـة وا
طوار - وذكـر استـطالع حديث أن
ـئة من الـيابـانيـ أعربوا عن 80 با
اعـــتــقــادهم بـــأنه ســيـــتم إلــغــاء أو
تـأجـيل األلـعـاب مـرة أخـرى. وأشار
ـنــظـمـ الــيـابــانـيـ بــاخ إلى أن ا
ـبية وحكومـتهم وكذلك الـلجان األو
الــوطــنـيــة واالحتــادات الـريــاضــيـة
والـريـاضـيـ مـتـحـدون ومـلـتـزمون
بية. ويقفون وراء هذه األلعاب األو
وأكــد بــاخ إن الــنــســخــة األولى من
كـتــاب قـواعـد الـلـعــبـة الـذي سـمـاه
عمل قيد التنفـيذ ستصدر األسبوع
ـقــبل حـيث تــقـدم إرشـادات حـول ا
سـيـنـاريـوهـات مـتـعـددة مع حـقـائق
وجـبـها ـكن  وإجراءات مـضـادة 
ــبـيــاد في مــوعـده خالل إقــامـة األو
الـفـتـرة من  23تـمــوز/يـولــيـو حـتى
الـثـامن من آب/أغـسـطس اعـتـمـادا
على حالة الوباء. وكشف باخ أيضا
أن الــتـــطــعـــيم لن يـــكــون إلـــزامــيــا
لـ 10500ريـــاضـي وغـــيـــرهم لـــكـــنه

ــــاني { مــــدن - وكــــاالت: رفض األ
تـــومـــاس بــــاخ رئـــيس الــــلـــجـــنـــة
ـبـيـة الـدولـيـة الـيـوم األربـعاء األو
مـرة أخـرى جـمـيع الـتـكـهـنـات الـتي
أشارت إلمكانية إلغاء دورة األلعاب
ـــبــيــة في طــوكـــيــو الــصــيف األو
ــــقــــبـل وشــــدد عــــلى أن ا
إقــــــامـــــتــــــهـــــا وسط
جــائـحــة فــيـروس
كورونـا لن يـكون
تـــصـــرفـــا غـــيـــر
مـــســــؤول. وفي
مـؤتـمـر صحـفي

افـــــتـــــراضي 
عـــــــقــــــده عـــــــقب
اجـتــمـاع اجملـلس
الـتـنـفــيـذي لـلـجـنـة
ـبــيـة الــدولـيـة األو
حـــيث كـــانت إقـــامــة
ــــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو أو
ــؤجــلــة مــنــذ الــعــام ا
ـــــاضي مـــــوضــــوعــــا ا
رئـيـســيـا أكـد بـاخ إنـنـا
ملتـزمون تـماما بـالتنـفيذ
الـــنــــاجح واآلمـن لـــدورتي
ـــــــبـــــــيــــــة االلـــــــعـــــــاب األو
ـــــبــــــيـــــة (لـــــذوي والـــــبــــــارا
االحـــتــــيــــاجــــات اخلــــاصـــة).
وأضـاف: نـحن ال نـهدر الـوقت
والطاقة في الـتكهنـات ولكننا
نـركــز بـشــكل كـامل عــلى حـفل
االفتـتاح في  23تمـوز/يولـيو
الـقـادم. إنـنـا ال نـتوقـع ما إذا
مـكن إقامة الدورة كان من ا
لــكـنــنـا نــعـمـل عـلى كــيـفــيـة
إقـــامـــتـــهـــا. وشـــدد رئـــيس
ـبـيـة الـدولـية: الـلـجـنـة األو
إنـهـا مـعـركـة صـعـبـة لـكـنـنا
نـخـوضـهــا مـثل الـريـاضـيـ
ـــبــيــ مــهـــمــتــنــا هي األو
ـبــيـة تــنـظــيم األلـعــاب األو
ولــــيس إلـــــغــــاء األلـــــعــــاب
بـية. ورفـضت الـلجـنة األو
بـية الدولـية والـيابان األو
ــاضي بــشــدة األســبــوع ا
تـقريـرا إخـبـاريـا أفـاد بأن
مسؤوال حـكومـيا يابـانيا
قــــد شـــكـك في تـــنــــظـــيم
ـبـيـاد هـذا الـعـام - األو
مـع وجــــود طــــوكــــيــــو

ـقامـة حالـيا في العـالم لكـرة الـيد ا
نـتخب السـويدي قد مصر.  وكـان ا
تـأهل إلى قـبل الـنهـائي وذلـك عقب
فوزه على نظيره القطري  23-35في
ـبـاراة التي أقـيـمت بـيـنـهـما أمس ا
األربعاء في الـدور ربع النهائي من
ـــســـابـــقـــة. وقـــال ســـولـــبـــرج في ا
وقع الـرسمي تصـريحـات نـشرهـا ا
لــلــبــطــولــة اخلــمــيس إن الــفــريق
الفـرنـسي لديـه العبـ جيـدين كـما
أوضح أن أي مــــنـــتـــخـب وصل إلى
الـدور قـبـل الـنـهـائي يـعــد مـنـتـخـبـا
قـــويـــا.  مـن جــهـــتـه أكـــد أنـــطــوان
ـــــنـــــتـــــخب النـــــدســـــكـــــوج العب ا
الــسـويــدي أن الـتــواجــد في الـدور
قـبل الـنـهــائي يـحـسب لـفـريـقه بـعـد
األداء الـذي قـدمه الـفـريق أمـام قـطر
ـنـتـخب في دور الـثـمـانـيـة.  وكـان ا
الـفــرنـسي قــد تـأهل إلـى الـدور قـبل
الـنــهـائي عـقـب فـوزه أمس عـلى
اجملـر بـنــتـيـجـة 35-32

في دور الثمانية.

طــالـبـهم بــالـقــيـام بـذلـك حـيث قـال
لــيس فــقط ألنــفــســهم ولــكن أيــضًـا
تـــضــامـــنــا مع الـــشــعب الـــيــابــاني

بياد. شارك في األو وا
œËb×  œbŽ

قــدم مــيت رومــني عــضــو مــجــلس
الــشــيــوخ األمــريــكي دعــمه إلقــامـة
بيـاد طوكـيو هذا الـصيف قائال أو
إنه يــجب الــســمـاح بــحــضــور عـدد
مـــحــدود من اجلـــمــاهــيـــر لــتــكــون
األلـعـاب مصـدر إلـهـام لـلـعالم وسط
وبــاء كـــوفــيــد- .19وقــبل أقل من 6
ـــبـــيـــاد أشــــهـــر عـــلى انـــطالق األو
تــصـارع الـيــابـان مــوجـة ثــالـثـة من
ـسـتـجـد وأعـلـنت حـالة الـفـيـروس ا
الــطــوار فـي مــدن كــبــرى. وأكــدت
نظمون ـبية الدوليـة وا اللجنة األو
احملليون التزامـهم بتنظيم األلعاب
بيـة رغم أن استـطالعات الرأي األو
في الـيابـان تـشيـر إلى رفض قـطاع
ـبياد واطـن إقـامة األو كبـير من ا
خـوفـا من تــدهـور الـوضع الـصـحي جيسي لينغارد

ليونيل ميسي
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وهـــذا يــعــنـي أن تــخــفـــيض ســعــر
نتج نح ا صرف الدينار العراقي 
ـنـتـجـات ـنــافـسـة ا احملـلي فـرصـة 
ـــعـــنى أن الـــســـلع ــســـتـــوردة  ا
ـسـتـوردة في األسـواق الـعـراقـيـة ا

ستصبح أغلى من السابق.
لــكن الــســلع الــتــركـيــة واإليــرانــيـة
سـتــبـقى أسـعـارهـا أقل من احملـلي
بــســبب انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيـرة
الـــتـــركـــيـــة والــريـــال اإليـــراني إلى
مستويات متدنية جداً وبهذا تبقى
تــنـافــسـيــتـهــا أعـلى من تــنـافــسـيـة

السلع العراقية.
كن له إنتاج نتج احملـلي ال  لكن ا
كل أنــواع الـســلع الــتي تــتـطــلـبــهـا
السـوق العـراقيـة فقـد يكـون هنالك
إنـتـاج زراعي لـلـخـضـروات وبـعض
الـــفـــواكه ولــــكن ال يـــســـد حـــاجـــة
الــســوق بــشــكل كــامل لــذلك تــبــقى
هــــنـــالك حــــاجـــة لـالســـتــــيـــراد من

اخلارج.
WKÒDF  l½UB

عـامل الـتـابـعة ـصـانع وا أن عـدد ا
ـملـوكـة للـدولة لـلـشركـات الـعامـة ا
يــبــلغ حــوالي 285 مــعــمـالً مــنــهـا
83معـمالً مـتوقـفًا ,مع جود 54ألف
مــــشــــروع مـــســــجل كــــذلك 21ألف
مــشــروعـاً لــدى مــديـريــة الــتـنــمــيـة
الــصــنــاعــيــة مع تــوقـف نــحـو 90
ـشـاريع احليـوية ائـة من هذه ا بـا
ـنـافـسة ـقدرة عـلى ا بـسـبب عـدم ا
وعدم وجـود بيـئة أعمـال آمنـة وبنا
ـدن الـصـنـاعـيـة حتـتـيـة مـثـالـيـة كـا
ومــصــادر الـــطــاقــة  ,مع قِــدَم هــذه
عدات التي شيدت منذ عام 1960 ا
 ?والتي تعـرضت خالل تسعـينيات
الــــقــــرن الـــعــــشــــرين لـالســـتــــهالك
ـتـراكم  بـسـبب الـعـمل واالنـدثــار ا
ـسـتـمـر ونـقص مـعـدات الـصـيـانة ا
ــسـتــمـرة آنـذاك وكــذلك احلـروب ا
التي مر بها الـعراق منذ عام 1980
ومــا تـعـرضت له عـلـى يـد مـسـلـحي

القاعدة وداعش.
إضـــافـــة إلـى ذلك عـــدم وجـــود دعم
حكـومي حقـيقي لـلصنـاعة احملـلية
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ا تخلفه من نتائج تشكل الكوارث مصدر تهديد دائم لقدرات البشرية 
سلـبـية تـمتـد عـقودا ان لم يـتم احـتواؤهـا والـسيـطرة عـلـيهـا وقـد تغـير
الكـوارث مـسار وطـريـقـة العـيش عـلى صـعيـد االفـراد والشـعـوب لالبد
وتــبـقى اثــارهــا دائــمـة يــصــعب مــحـوهــا عــلى مــدى اجـيــال واجــيـال.
ـخـتـلف واالنـسـانـيـة مـنـذ اخلــلـيـقـة وحـتى الـلـحـظــة عـاشت الـكـوارث 

انواعها من طبيعية او من يد صنع االنسان نفسه. 
ومـا زلـنـا نـذكـر احلـادثـة النـوويـة االشـعـاعـيـة الـتي وقـعت فـي سـلـسـلة
مـفـاعالت تــشـرنــوبـيل عـام  1986 قـرب مـديـنــة بـريـبــيـات في شـمـال
أوكرانـيا الـتـابعـة انـذاك للـدولة الـسـوفيـتـية اذ تـعد افـجع كـارثة نـووية
شهـدهـا الـعـالم رغم وسائـل االمان الـتي وضـعـتـها الـدولـة الـسوفـيـتـية

للمفاعل. 
تشرنـوبل اثارت ومنذ حلـظة وقوعـها وحتى الـيوم مخـيلة كـتاب الرواية
والـقـصـة والــسـيـنـاريــو ومـخـرجـون االفـالم حـيث تـمت كــتـابـة وانـتـاج
وتـصـويـر الـعـشـرات من الـقـصـص واالفالم الـقـصـيـرة والـوثـائـقـيـة بل
وحيكت الكثير من السيـناريوهات اخليالية بـشأن احلادثة وكان اغلبها

بـعيـدا عن الـواقع لـدرجـة يـكـون للـخـيـال فـيـها الـنـصـيب االكـبـر. ما 
كتابته عـلى مدار االعوام التي اعـقبت الكارثـة كان وجهة نـظر من جهة

واحدة وجهة نظر تكاد تخلو من احلقائق.  
كـتــاب (صالة تـشــرنـوبل) لــلـبالروســيـة  ســفـيـتـالنـا ألـيــكـســيـيــفـيـتش
واحلـاصل عـلى جـائـزة نوبـل لالداب لـلـعام  2015سلـط الـضوء عـلى
احلـادثـة الـتي تـعـتـبـر أضـخم كـارثـة تـكـنـولـوجيـة فـي الـقرن الـعـشـرين
وشملت آثارها الكارثية أكثر مـن مليوني مواطن وأنتجت الحقا مزيدا
صـابـ باألمـراض السـرطـانيـة والتـخـلف العـقـلي واالضطـرابات من ا

فاجئة. النفسية العصبية والتغيرات اجلينية ا
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ـصير هـو حياة إنـسان واحد. أمّا ـؤلفة في مـقدمتـها للـكتاب "ا تقول ا
الـتـاريخ فـهـو حـيـاتـنـا جـمـيـعـًا وأنـا أريـد أن أروي الـتـاريخ بـشـكل ال
يضيع فيه عن بصري مـصير إنسان واحد" وكـتاب صالة تشرنوبيل
ليس رواية ادبيـة وال مجموعة قـصصية افـكارها مسـتوحاة من اخليال
ـؤلـفـة عـلى مدار بـقدر مـا هي شـهـادات حـيـة من الـنـاجـ جـمعـتـهـا ا
عشرين عامـاً من نساء فقـدن أزواجهن وآباء فقـدوا أبناءهم وسيّدات
فـقــدن أجـنّــتـهـن أمّـهــات لم يـنج أبــنـاؤهـن من الـتــشـوّهــات اجلـســديـة
والنفـسيـة شباب وعـجائـز ونازحون وذوو إعـاقات مـوظّفون سـابقون
ُـفـاعل الــتـقت الـكـاتــبـة مع كل من ســمّـمت "تـشـرنــوبل" حـيـاتـهم في ا

وذكرياتهم وليس أرضهم وسماءهم فحسب. 
ـوعـودة جـنـة الـدولـة الـسـوفـيتـيـة  حتـولت بـ لـيـلـة وضـحـاها اجلـنة ا
جلحـيم مسـتعر سـتمـتد اثـاره لعـقود وعـقود جـحيم حـاولت السـلطات

اخفاءه عن انـظار ومسـامع العالم
أجـمـع ولـكـن شـمس احلــقــيــقـة ال
تــغـطـى بــغــربـال رغـم  مــحـاوالت
الـــســـلـــطـــة وقـــتـــهـــا إخـــفـــاء كل
تعلّقة بهذا النوع من علومات ا ا
االنــفـجــارات حــيث اخــتــفت من
كتبات الكتب التي تتحدث عن ا
هيروشيمـا وناغازاكي وفرضت
رقابـة صـارمـة عـلى الـنـاج ال
مــــعـــلــــومــــات ال صــــحــــافـــة ال
مـــقــــابالت عــــمـــلــــيـــات اجالء
ســريــعــة ال انــســانــيــة اعــادت
لـلــذاكــرة عــمـلــيــات الــتــرحـيل
ـــعـــســكـــرات االعـــتـــقـــال في
ســــيــــبــــيــــريــــا ابــــان احلــــكم

االستاليني انذاك.  
ؤلفـة ان تنـقل في كتـابهـا اصوات اولئك ارادت ا

الناس الـذين كانـوا يعـيشون ضـمن نطـاق تشـرنوبل قبل وبـعد الـكارثة
ـاذا اخـتار هـوالء االفصـاح عـما في داخـلـهم حتى وقد يـسـأل احدهم 
ؤلفـة "بأن القمع كان بعد سنوات طـويلة على الـكارثة النوويـة وجتيب ا
دافعا ً لدى كثيـر من الضحايا لـلتحدّث حيث إنهم طـلبوا مني بإحلاح
أن اكتب مكرّرين جمـلة ال تتغير "لـم نفهم كل ما شاهـدناه لكن فلتبق
شهادتـنا تـلك قد يـقرؤها أحـد ويفـهمـها في ما بـعد من يـأتون بـعدنا"
ولم يكن تـعجّـلـهم على الـكتـابـة بال سبب ألن كـثيـرين مـنهم لم يـعودوا
ـا في عِـداد األحـيـاء لـكـنـهم تـمـكّـنـوا عـلى األقل من إرسـال إشـارة ر

تساعد األجيال اجلديدة على الفهم".
احدى الناجيات تـقول " ارادوا منا ان نلـتزم الصمت كل شيء يحدث
امـامنـا من كـوارث ووفـيـات غـير طـبـيـعـيـة وعمـلـيـات تـرحـيل قـسري بل
ناطـق االخرى ونتجـنب الرد على وطلبـوا منا االبتـعاد عن النـاس في ا
االسئلة مهـما كانت وكأنـنا اناس من كوكب اخـر بعضنـا فضل البقاء
والـعـيش مع ذكـريـات من رحـلـوا اعـتـقـد انـهم عـلى حق كـيف بـنـا ان

نرحل عن مكان كان وما يزال جزءا ال يتجزأ من ذاكرتنا". 
في شهادة زوجة أحد رجال اإلطفـاء الذين شاركوا في إخماد احلريق
فـاعـل تقـول إن "الـلـهب كـان في كـل مـكان الـنـاجت من انـفـــــــــجـار ا
كانت الـسـمـاء بأكـمـلهـا حتـتـرق حتى أن سـرعـة االنـفجـار وعـدم توقع
حـدوثـه جـعــلت زوجـي ورفـاقه يــذهــــــبــون إلخــمـاد احلــرائق من دون
ـطاطـيـة الواقـيـة لتـمـتصّ أجـسادهم جـرعـات عالـيـة جداً من بذالتـهم ا
اإلشـعـاع" وتـذكـر عـنــدمـا أوصـاهـا الـطـبـــــــيب قـائالً "تـذكـري أن من
أمامـك ليس زوجك وال حـبـيـبك بل هـو جـسم مـشع بـكثـافـة عـالـية من

التلوّث". 
كـان حـتى بعـد عـقود احد الـنـاج حتـدث عن اسـتـحالـة الـعيش فـي ا
على الكـارثة وان حـاولت السلـطات اخفـاء ما حـصل " ارادوا محو كل
شيء عن انظار العالم ال اعلم كيف فاتهم ان انسان ما قبل تشرنوبل
هو ليس نفسه مـا بعد تشرنـوبل ارادوا منا الصمت بـأي طريقة كانت
حتى وان كـانت على حـسـاب حيـاتنـا كأفـراد ضـمن مجـتمع اشـتراكي
واحد كيف يـتسنى لـنا العـيش مع قاتل صامت مـجهول غـير مرئي لم
يسبق وان سـمعنا عـنه من قبل قـاتل  يتسسـلل ببطء يشـاركنا في كل

شيء".
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الـكـتـاب هـو وثــيـقـة تـاريـخـيــة حـيـة حـول مـا حـدث فـي تـشـرنـوبل الـتي
وعـودة ومسـتقـبل الدولة صورتـها الـسلطـة السـوفيـتيـة انذاك بـاجلنـة ا
ـكن اقـامـتهـا وسط الـسـوفيـتـيـة في ظل مـحـطـات نـوويـة امـنـة لـدرجـة 

وسكو.   الساحة احلمراء 
ؤلـفة صدرت الـطـبـعة الـعـربيـة لـكـتاب صالة تـشـرنـوبل عام 2016 وا
سفيتالنـا اليكسـييفيـتش كاتبة وصـحافية بالروسـية ولدت عام 1948
في جمـهـوريـة أوكـرانيـا الـسـوفيـتـيـة اإلشتـراكـيـة في بلـدة سـتـانسالف
غرب أوكرانيا وتخـرجت من كلية الصـحافة في جامعـة مينسك وعملت
في الـصحف واجملالت احملـلـيـة حـصلـت اليـكـسـيـيفـيـتش عـلى جـائرز
نوبـل لالداب عام 2015 عن كـتـاب صالة تـشـرنـوبل وجـائـزة الـسالم
ــؤلــفـات الــتي نـاقــشت اوضـاع ـانــيـة عـام 2013 ولـهــا عـدد من ا اال
االنسان في جمـهوريات االحتاد الـسوفيـتي السابق وعنـها قال بعض
ــرحـلـة الـنــقـاد ان الــيـكــسـيـيــفـيــتش أجـرت مــسـحــا لالنـســان خالل ا
ـشـاعر ولـيس االحداث رحـلـة من ناحـية ا السـوفيـاتـية ومـا بعـد هـذه ا

وهي محاولة ناجحة للبحث عن إنسانيتنا الضائعة. 
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تــبـــ األحــصـــائــيـــات اٍن الــعـــائــد
الـنــقــدي الــعــراقي جتـاوز الــ 900
ملـيارد دوالر من العـائدات النـفطية
فـقـط ولـكــنــهـا تالشت فـي الـنــظـام
ـــالي الــفـــاســد من خالل األداري وا
أكـبر عـملـيـة فسـاد منـهجـية ظـهرت
ـعـاصـر والذي في تـاريخ الـعراق ا
أعـتــبـر الــعــراق خاللـهــا  من أسـوأ
تـعاملـة في مـجال الـتجارة الـدول ا
واألســـــتــــثـــــمــــارات واٍن مـــــجــــمل
أســتــثــمــارات الــدولــة التــذهب الى
مشـاريع الـتـنـمـية الـوطـنـيـة بـسبب
نفلت هذا الفساد ضمن األقتصاد ا
وهذا مـا أكـدته مـنـظـمـة الـشـفـافـية
الدولـية في تـقاريـرها الـدورية و
ـرتبة خاللهـا تصنـيف العراق في ا
 170من ب  175دولة أكثـر فساداً
فـي الـــعـــالم وكـــذلك  تـــصـــنـــيف
ـرتـبة  156من ب 185 الـعـراق بـا
ــارســة دولـــة ســيــئــة فـي مــجــال 

األعمال التجارية واألستثمار. 
ونــود الــتــطــرق الى أهــمــيــة عــامل
األسـتـثـمـار في دفع عـجـلة الـتـنـمـية
األقـتـصـاديـة الى أمـام حـيث يـعمل
عـــلـى زيـــادة الــــســـلع واخلــــدمـــات
نتـجة يعـمل على تخفـيض نسبة ا
ـعـاشي ـســتـوى ا الـبـطــالـة رفع ا
وتـوفـيـر العـمـلة الـصـعـبة وغـيـرها.
ومن هـنـا عـنـدما يـشـهـد الـعراق أي
أزمــة أقـــتــصــاديــة نـالحظ هــرولــة
النظـام السيـاسي نحو احلديث عن
ضــــرورة جـــــلب األســـــتــــثــــمــــارات
األجـنــبـيــة واحملـلــيـة من تــصـحـيح
الوضع األقتصادي ودعواتهم هذه
تــكــاد فــاشــلـة ولــيس لــهــا أرضــيـة
خصبة بفضل تضاربات القانونية
الــــــعــــــامـل األمــــــني والــــــفــــــســــــاد
ـــالي. الــــبـــيــــروقـــراطـي األداري وا
وكما هـو معلوم بـأن العراق أقرعام
2006 قـانون األسـتـثـمار رقم ( 13)
والــتي تـأســست من خالله الـهــيـئـة
الـوطـنيـة لألسـتـثمـار والـتي نصت

حــقـــيــقـــيــة وهي غـــيــاب مـــفــهــوم
الـــوطــنـــيــة والـــذي أســتـــطــاع أن
يـجـسـد مفـهـوم الـتبـاين بـ أبـناء
اجملــتـمع الـواحـد ووضـعت الـبـلـد
حتت نــيـران الــنـزاعــات الــديـنــيـة
الــطــائــفــيــة والـــعــرقــيــة وأمــسى
ــــكــــونـــات خالل الــــعـــراق بــــلـــد ا
دســــتـــوره الـالوطـــني. وأنــــعـــكس
نــتـائج الــوضع أعاله عـلى مــعـيـار
تـــوزيع الـــثـــروات األقـــتـــصـــاديـــة
الـعراقيـة علـى شكل مـعيار طـائفي
مــقـــيت خــاصــة بـــعــد جالء قــوات
اجلــــــــيـش احملــــــــتـل عـــــــام 2011
وأنـــــــعـــــــكس بـــــــدوره عـــــــلى آداء
األقــتـصـاد الـعــراقي. حـيث عـمـدت
ـتـحــدة األمـيـركـيـة الى الـواليـات ا
عـمــلـيــة حتـريــر شـامل لألقــتـصـاد
الـــعــراقـي وأســتـــخــدام الـــتــجــارة
احلـــــــــرة بـــــــــدون وجــــــــــود أسس
وضوابط معينة يستطيع مواجهة
اقـتصـاديـات دول اجلوار والـعالم
بـــحــــيث ســـمـح بـــفــــتح األســـواق
ـــصــراعـــيــهـــا أمــام الـــعــراقـــيــة 
الــبــضـائـع األجـنــبــيــة وأدت هـذه
الــعـــمــلــيـــة الى تــدهــور الـــقــطــاع

الصناعي والزراعي الوطني. 
أزدادت العائـدات النقديـة العراقية
مـــابــــ عـــام  2003-2010 وذلك
بـــســبب أرتــفــاع أســـعــار الــنــفط 
وأثـبـتت الـوقـائع بـأرتـفـاع  مـؤشر
الــنـمـو األقـتـصـادي فـقط بـدون أي
أثر فـعال في مـجال الـتنـمية و ذلك

تــعـــرض الــعــراق الى الـــعــديــد من
األزمـات األقـتصـاديـة خالل الـعـقود
ـــاضــيــة حــيـث أثــبــتت الـــثالثــة ا
الوقائع عـلى اٍن الدولة الـعراقية لم
تــكن لـهـا الـقـدرة في مـواجـهـة هـذه
األزمـات بـالـرغم من مـا تـمـتـلـكه من
أمكـانيات هائـلة من مـواد وعناصر
األنــتــاج كــانت مــاديــة او بــشــريـة.
أعتـمد النـظام الـسابق على الـنظام
ـــركـــزي الـــريـــعي األقـــتـــصـــادي ا
وتـــفــاقـــمت األزمـــة األقـــتـــصـــاديــة
الـعراقـية بـعـد الغـزو األميـركي عام
 2003ألسباب عديدة وتغيرحينها
الـــنــمط األقــتــصـــادي الى الــنــظــام
األقـتــصـادي الـريــعي ـ الـلــيـبـرالي
بــحـيث أعــتـمــد في نــتـاج عــائـداته
ــصــدر الــوحــيــد الــنــقــديــة عــلـى ا
الـطـبـيعي وهـو الـريع الـنـفطي في
ظل تالشي الـفـعـالــيـات األنـتـاجـيـة
األقـتـصـاديـة األخـرى بـحـيث يـكـاد
يــكـون الــنــاجت األجــمــالي الــقـومي

صفراً خارج اجملال النفطي. 
WO²Š vMÐ

 بعـد تدمير الـبنى التـحتيـة للعراق
بــــعــــد عــــام 2003 ومـن خاللـــــهــــا
ـنــظـومـات الــسـيــاسـيـة أنـهــارت ا
األقــــــــتــــــــصـــــــــاديــــــــة األداريــــــــة
ؤسسات اخلدماتية وكذلك ا الية ا
األمـنيـة أصـدر حيـنـها احملـتل عدد
من التـشريعـات والقوانـ لتمـشية
أمـــور الــدولـــة طــبـق مــواصـــفــاته
بـــحـــيـث خـــلق مـن بـــعـــدهـــا أزمـــة

سـيطـرة على الـدوائر والوزارات ا
اخملتصة ضمن مجال األستثمار. 
 3ـ قــانــون األســتــثــمــار الــعــراقي
ــــرقم 13 لــــعـــام 2006 اليــــوفـــر ا
ــنـاســبــة جلـذب رؤوس الــبـيــئــة ا
األمـــوال األجــــنـــبـــيـــة ولم يـــواكب
أسس األســتـثــمـار والــتــشـريــعـات
طبقة في أغلب بالد العالم مثال ا
ـالـيـة الـضـمـانـات والـتـسـهـيالت ا
واخلـدمـيـة األعـفـاءات الـضـريـبـية
ــقـدمـة لـلـمــسـتـثـمـر والــكـمـركـيـة ا
ـسـتـثـمر األجـنـبـي حـيث يـتـرنح ا
بــســبـب بــيــروقــراطــيــة الــقــوانـ
والتشريـعات والتي تسيـطر عليها
ــتـنـفـذة ــيـلـيــشـيـات ا األحـزاب وا
وتـسيـيرها حـسب هـوائهـا وبهذا
لم تتكن الدولة العراقية في حماية
ـســتـثـمـر مـن الـنـاحـيــة األمـنـيـة ا

الية واألدارية. ا
 4ـ عـــدم وجـــود نـــظـــام مــصـــرفي
مـــثـــالـي ومـــؤهل خلــــلق أرضـــيـــة
ــكـن من خاللــهــا جـذب خــصــبـة 
ـسـتـثـمـرة حـيث رؤوس األمـوال ا
تب األحـصائيات بـأن العراق فيه
نحو  45بـنكـا خـاصا اٍضـافة الى
 7بــنــوك حــكــومــيــة وغــلــبــيــتــهــا
ـســتـوى والــكـفـاءة التـرتــقي الى ا
ـطـلـوبـة من مــواكـبـتـهـا لـلـتـطـور ا
ـصارف ـتـوفـر في ا الـتـكـنـلوجي ا
ـشـكـلـة ــيـة بـاألضـافـة الـى ا الـعـا
تـمثلة بعمـليات الفساد الكبرى وا
الــكــبــرى والـــتي يــؤديــهـــا الــبــنك
ركـزي العراقي من عـمليـة غسيل ا

األموال وتهريبها.   
 5ـ  عــــــدم األســـــتـــــقــــــراراألمـــــني
والسـيـاسي وسوء واقع اخلـدمات
تمثلة بعـوامل األنتاج كالكهرباء ا

اء والطرق وغيرها. وا
ـلياردات علـماً بـان الدولة أنـفقت ا
من الــدوالرات عـلـى عـمـل الـهــيــئـة
الــوطـنــيـة لألســتـثــمـار ودوائــرهـا
الـفـرعيـة في احملـافظـات وايـفادات

أهم بـنـوده عــلى تـشـجــيع الـقـطـاع
اخلـــــــاص احملـــــــلـي واألجـــــــنـــــــبي
واخملـتــلط لألسـتـثـمـار في الـعـراق
من خالل تـــوفــــيـــر كـــافـــة الـــســـبل
والـــــتــــســــهـــــيالت لـــــلــــمـــــشــــاريع
األستثماريـة ومن ثم تنمية عوامل
األنــتـــاج وتـــوفــيـــر فـــرص الـــعــمل
. وبــالـنـتـيـجـة تـوسـيع لـلـعـراقـيـ
الـصادرات وتـعزيـز عمـليـة التـبادل
الـتـجاري و أخـيـراً توفـيـر احلمـاية
ـتـلـكـات الـكـامـلـة ألمن وحـقـوق و

ستثمر.  ا
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بالـرغم من مرور أكـثر من 14 عاماً
على أصـدار هـذا القـانون اٍال اٍنه لم
يرى النور  وبـقي حبراً على الورق
ولم يــتم اٍكـمـال اٍال اجلـزء الـضـئـيل
ــنـــاطق. ويــرجح عــدد في بــعض ا
من األســـبـــاب الـــتي أدت الـى عــدم

تفعيل القانون أعاله : 
 1ـ عــــدم وجــــود شــــروط الــــدولــــة
الـســيـاديــة في الـعــراق والـتي من
ـكن فرض سيطـرتها على خاللها 
مجمل األمـور فغيـاب القانون ومن
ـيلـيـشـيـات واألحزاب ثم سـيـطـرة ا
الـطــائـفــيـة والـعــرقـيـة عــلى الـقـرار
الــســيــاسي واألقــتـصــادي لــلــبــلـد
مجمل العـوامل أعاله سوف تعرقل
بــدورهــا مــشــاركــة اي مــســتــثــمــر
بــالــدخــول الى الـســوق الــعــراقــيـة

ظطربة. ا
 2ـ تفشي الفساد داخل بدن الدولة
ـسبب الرئـيسي له هو العـراقية وا
ــســيــطــرة عــلى الــقــرار األحــزاب ا
ــــالـي ضــــمن الــــدوائــــر األداري وا
ـتــعـلـقـة بــهـذا الـشـأن والـوزارات ا
والــــتي تــــنـــتـج حــــالـــة تــــضـــارب
عنية ومن القوان ماب الـدوائرا
ثم كثـرة األتاوي والـرشاوي والذي
يـــــؤدي الى نـــــفـــــور الـــــشـــــركـــــات
ــسـتــثــمـرة الــدولـيــة الــتي تـؤدي ا
ستـثمر لألحزاب بدورها يـدفعهـا ا

≤∞∞≥ bFÐ ÍœUB² ù« l{u « —u¼bð w  …dÒŁR*« q «uF «

 WOMÞu «Ë WO³Mł_«  «—UL¦²Ýù« »UDI²Ý≈ WO½UJ ≈

UÐUýuš qOzu½ULŽ

بغداد

الــكــثـيــرة لـوظــفـيــهــا داخل الـبــلـد
وخــارجه ولم تـنــجـز احلـد األدنى
ـــشــاريع  لـــذلك وبـــذلك وفق من ا
الـعـراقيـل أعاله تبـ بـأن الـعراق
خسـر العـديد من فـرص األستـثمار
ـكن أن تــؤدي الـدور والــتي كــان 

الكبير في أعادة بناء العراق .
    لـذلك يــواجه الـعـراق الـيـوم في
ظـل حـــكــــومــــة الــــكــــاظـــمـي أزمـــة
أقتـصاديـة خانـقة من خالل تـفشي
جـانــحـة كــورونـا وهــبـوط أســعـار
الــــــنــــــفط مـع تـــــفــــــشي الــــــوضع
الــســيـــاسي الــهـش من خالل عــدم
قـدرة الــدولـة في فـرض قــبـضــتـهـا
عـلى زمام األمـور وتواصل هـيمـنة
ــيــلــيـشــيــات الـتــابــعــة لألحـزاب ا
ـذهبية الطـائفية بـكافة تالويـنها ا
على القرار السياسي واألقتصادي
والــتي خــلـقت مـن خالله أقـتــصـاد
مـــريض والــــذي أدى بـــدوره عـــلى
تــراجع كـبـيـر في نـسـبـة اخلـدمـات
قدمة للمواطن العراقي وارتفاع ا
قياسي في نـسبة البـطالة وخاصة
فـي شـريـحـة الــشـبـاب والـتي أدت
الى زيـــــــادة األحـــــــتــــــجـــــــاجــــــات
ـظـاهـرات الـسـلـمـيـة في جـمـيع وا
أنــــــحـــــاء الــــــعـــــراق. وتــــــظـــــهـــــر
األحصائيات األقـتصادية بحصول
أنكـماش في الـريع النفـطي بنـسبة
ــئــة يــقــابــله أنــكــمــاش في 12 بــا
الــنــاجت الــوطـــني الــغــيـــر نــفــطي
ـــئـــة ومن خالله بـــنـــســـبــة  5بــــا
أنـكـمش مـعل النـمـو الـكلي لـلـناجت
ــئـة لـعـام الـوطــني بـنـسـبـة 10 بـا
2020 وهــــو األســــوأ مــــنــــذ عــــام
 ?2003وبــــــذلـك أدى الــــــتــــــراجع
األقــتــصـادي أعـاله بــحــدوث أزمـة
أجتماعيـة ألقت ظاللها على األسر
العـراقيـة بحيث أزداد مـعدل الـفقر
ــئـة  لــيــصــبح الى نــســبــة  14بــا
أجمـالي عدد الفـقراء الـيوم تقـريباً
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ستوردة مدعومة في واد ا بينما ا
بلـدانها بـصنـاديق دعم الصادرات,
كــمــا أن الـــرســوم الـــتي يــدفـــعــهــا
ـصـنّع العـراقي إلى دوائـر الـدولة ا
تـبــلغ أكـثـر من 30 رســمـاً و كــلـفـة
الــوقـود والــكـهــربــاء عـالــيـة وغــيـر
نتـجات الوطـنية مدعـومة وأكثـر ا
غــيـــر مــحــمــيــة بـــقــانــون حــمــايــة
ـنـتـجات بـاإلضـافـة إلى أن هـناك ا
إغـراقـاً سـلعـيـاً مـقصـوداً وشـبـهات
غــســيل لألمــوال .ويــقــدر إجــمــالي
ــتـوقــفـة ــشـاريع االقــتـصــاديـة ا ا
بأكثر من 50 ألف مشـروع صناعي
صـغــيـر ومــتـوسط وقــد تـصل إلى
100 ألف مـشــروع مـعـطل ,بـعـد أن
كــان اإلنـتـاج الـصــنـاعي يـشـكل 12
ائة من الناجت احمللي اإلجمالي با
ــائـة في لــكـنه أصــبح أقل من  1بـا

الوقت احلاضر.
مع جـــود بـــعـض الـــشـــخـــصـــيـــات
ن لديهم صناعات خارج تنفذة  ا
الـبـلـد ال يـسمـحـون بـقيـام صـنـاعة
جديدة داخل العراق ألنهم يريدون
أن يـبقى الـعراق سـوقاً اسـتهالكـية
نتـجاتهم ,وما يـعانـيه العراق من
حـــروب مـــســـتـــمـــرة ,وســوء إدارة
وفـسـاد وصـراع إقـلـيـمي ودولي 
إذ تـعــمل بـعض الـدول عـلى إغـراق
الـعــراق بـالــبـضــائع االسـتــهالكـيـة
الســتــنــزاف مــيــزانــيــاته مــنــذ عـام

2003 حتى أالن .
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ـعـادن وضـعت وزارة الـصـنـاعـة وا
خطة للنهوض بالصناعة العراقية
وإعــادة سـمـعـة "صُــنع في الـعـراق"
من جـــديــد وقـــســمت اخلـــطــة إلى
ثالثـة أقـسـام قـصـيـرة ومـتـوسـطـة
ــدى.. ويــجــري الــعــمل وبــعــيــدة ا
حـالـيـاً على اخلـطـة األولى قـصـيرة
ـدى والـتي مـن ضـمـنهـا تـشـغـيل ا
ـــصــانع الــتـي نــســبــة ـــعــامل وا ا
ـائة , الـتـوقف فـيهـا أقل من  30بـا
حــــيـث  افــــتــــتــــاح  12مـــــعــــمالً
ومــــصــــنــــعــــاً من شــــركــــات وزارة
ــعـادن ضـمن اخلـطـة الـصـنـاعـة وا

ــصـانع ــدى..أن هــذه ا قــصـيــرة ا
ـــعــامـل مــنــتـــشــرة فـي بــغــداد وا
وجـميع احملـافـظات وتـنـوعت ب
معـامل األكسـج الـطبي واألدوية
ـعــامل اإلسـفــلـتــيـة واألنــابـيب وا
الــتي تـــخــدم الــبـــنى الــتـــحــتــيــة
ومـعـامل الـطـابـوق ومـعـمل إنـتاج
احملوالت الكـهربائيـة. أن الصناعة
بــــحــــاجـــة إلـى األمن واخلــــدمـــات
وخــصـوصـا الـكــهـربـاء فـضال عن
تفعـيل القوان اخلـاصة بها مثل
شرّع ستـهلك ) ا (قانون حـماية ا
ـفـعل وأيـضاً ـان وغيـر ا في الـبـر

قانون احتكار السلع.
ــنــتج احملــلي أن إعــادة الــثــقــة بـا
حتـــتــاج فـــتــرة طــويـــلــة جــدا ألن
الـصنـاعة احملـليـة لم حتظ بفـرصة
لـكي تـنـجح إذ فـتـحت احلـكـومات
العراقية بعد عام 2003الباب على
ستوردة من مصراعـيه للبضـائع ا
إيـران وتـركــيـا والـهــنـد واإلمـارات

وغيرها .
rz«œ dI

ال يخـفى على اجلـميـع إن الظروف
الـــتي مـــرت بــــالـــعـــراق أســـهـــمت
بــارتــفـاع نــســبـة الــفــقــر إذ كـانت
نــســبــة الــفــقــر في نــهــايــة الــعــام
ــائــة إال أنه مع 2019هي  20 بــا
دخــــول الـــعــــراق في نــــفق األزمـــة
ــزدوجــة جـائــحــة كــورونــا ومـا ا
رافــقــهـا مـن أزمـة مــالــيــة بــسـبب
تراجـع أسعـار النـفط أثرت بـشكل
كـبيـر عـلى ارتفـاع نسـبـة الفـقر في

البالد.
لـــقـــد أعُـــدت دراســـة في الـــنـــصف
الـثـاني من سـنـة 2020 بـالـتـعاون
مـع الـــبــــنك الــــدولـي ومـــنــــظــــمـــة
الــيــونــيــســيف ووفـق ســيــنــاريـو
تـوقـعـات ارتـفـاع األسـعـار نـتـيـجة
كـبـر األزمـة فـقـد تـوقـعت الـدراسـة
في محـورها األول أنه إذا ارتـفعت
ـائـة عـمـا األسـعــار بـنـسـبـة 50بـا
كـانت عـلــيه قـبل األزمـة ســيـسـهم
بـارتــفـاع نــسـبــة الـفــقـر إلى 31,7
ــائــة ــائــة أي حــوالي 32 بــا بـــا

ويـصـبح عـدد الـفـقـراء 11 مـلـيـوناً
و400ألف يــــعــــيــــشــــون حتت خط

الفقر.
أمــا احملـــور الــثــانـي من الــدراســة
الــتي  اسـتــكـمـالــهـا فــيـمــا بـعـد
وبـعـد مـراقـبـة األسـعـار اتـضح أن
األســـعـــار لم تـــرتـــفع بـــالـــنـــســـبــة
ــتــوقـــعــة إذ ارتــفــعت بـــنــســبــة ا
ائـة فقط وهـذا ارتـفاع طـفيف 6بـا
مـقــارنـةً مــا حـدث في دول الــعـالم
ــــوجب هـــذه الـــزيـــادة يـــكـــون و
الـفــقـراء الـذين يـدخـلـون حتت خط
الفقر هم مـليونان و700ألف فقير
ـــؤشـــر يـــضـــافـــون إلـى الـــعـــدد ا
لـيـصبـح العـدد الـكـلي هو 9مالي
و600 ألف قـد يـشـكـلـون مـا يـقـرب
ــائــة وبــنـاء عــلـى هـذه من  25بــا
ـعـطـيـات فـأن ربع سـكـان الـعـراق ا
هـم حتت خط الــفـــقــر أو اقل بــذلك
بـقـليل إذا كـان عـدد سكـان الـعراق

اليوم هم 40 مليوناً.
ومن اإلجـراءات الــتي سـتـطـبق في
مـــــوازنـــــة عــــام 2021 هـي زيــــادة
تــخــصــيــصــات شــبــكــة احلــمــايــة
االجــتــمـاعــيــة بـحــوالي تــرلــيـوني
ديـــنـــــــــار بـــهـــدف زيــادة قـــاعــدة
شمول للفـقراء بها أي شمول أسر
ــســار األول وهــو جــديــدة  هــذا ا
ـهمـة لوزارة ـسارات ا ـثل أحد ا
الــعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة في
مـعـاجلــة الـفـقــر وهـو أيـضـا وارد
ضـمن إسـتــراجتـيـة تــخـفـيض خط

الفقر.
سـار الثاني الذي تـعمل عليه أما ا
الوزارة هو (الصـندوق االجتماعي
ـثل لـلـتــنـمـيـة)  هـذا الــصـنـدوق 
جتـربـة جـديـدة بـآلـيـة جـديـدة و
إطالقه في وقت سـابق في مـرحـلة
أولى شـمــلت ثالث مـحـافـظـات هي
ــــثــــنى وصالح الــــديـن ودهـــوك ا
بـواقع عـشـر قرى في كل مـحـافـظة
و تــنــفـيــذ حـوالي 62 مـشــروعـاً

. اضيت خالل السنت ا

{ كاتب وأعالمي

نـــســبـــة بــســـيــطـــة من الــتـــقــدم او
النجاح. 

ــــهم والــــواجب عـــلــــيـه جنــــد من ا
ـوضوع ـسـاهـمـة في الـتـعـريـف  ا
الـنــزاهـة االنـتــخـابـيــة سـواء جـرت
االنتـخابـات مبـكرة او في مـوعدها
احملـــدد او حــــتى لـــو تـــأخـــرت الي
سبب من االسباب فمفهوم النزاهة
او تعـريـفـها يـعـني تـوفـير وتـهـيـئة
ـتـطـلبـات وحتـقـيق مـجـمـوعة مـن ا
ـستندة إلى عـايير ا مجمـوعة من ا
شاركة التي قراطية وا مباد الد
من خاللها تنفيذ االجراءات الكفيلة
بـحـمـايـة حـريـة االنـتـخـابـات وهذه
عاييـر يجب توفيرها االجراءات وا

في ثالث مراحل: 
1- مـرحـلـة مـا قـبل االنـتـخـابـات او
مــرحــلــة الـــتــهــيــئــة والــتــحــضــيــر
الجــرائــهــا وهي تــســتــلــزم وجــود
قانون انـتخابي واضح يـحقق اكبر
كن مشاركـة جلمهور النـاخب و
الــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــيـق مـن خـالل

وصل الـــيـه.  وحــتـى ال يـــتـــحــول
مـــفــهــوم الـــنــزاهـــة االنــتــخـــابــيــة
الى  كـلـمة يـنـفر مـنهـا الـناس من
كــثــرة تــرديــدهــا خالل الــســنـوات
اضية مثل محاربة الفساد ال 17ا
والـطائـفيـة والـشفـافيـة والتـسامح
ـشـاركة وغـيـرها من الـشـعارات وا
الــكـبــيـرة الــتي لم يـنــجح الـنــظـام
الــسـيـاسي (اذا كــان يـصح وصـفه
بـنـظـام) في الـعـراق ان يـحـقق ولو

مـسؤولـون وسيـاسيـون من الصف
االول وقـــــــــــــــادة ورؤســــــــــــــاء فـي
مـناصـبـهم واحزابـهم يـرددون هذه
االيــــام ويــــؤكــــدون عـــلـى ضـــرورة
واهــمــيــة الــنــزاهــة االنــتــخــابــيـة
وينـسى هؤالء او يـتنـاسون انه لو
طبـقت نسبـة بسيـطة من متـطلبات
ـا وصل احـدهم وشـروط الـنـزاهـة 
نـصب الذي هـو فيه او حتى الى ا
كان الذي الى مسافات بعيدة من ا

ـرحـلــة مـا بـعـد االنــتـخـابـات  -3
والـتي تتـطـلب حكـومـة قويـة قادرة
عـــلى ضــــبط االنـــتـــخــــابـــات بـــكل
مـراحـلـهـا ومـنـع تـبـديل او تـغـيـيـر
الـنـتـائج سـواء بـافـتـعـال عـمـلـيـات
حرق الـصناديق او تـغيير الـنتائج
بشـتى الـطرق واالسـاليب  واعالن
الـنـتـائج في مـوعدهـا احملـدد مـنـعا
لكل تالعب وحتريف وتزوير. 

ـــــراحل عـاله تــــتـــــداخل وفـي كل ا
وتـتعـاظم اهمـيـة دور احلكـومة في
تـنـفيـذ واجـبـها بـاجـراء انتـخـابات
نزيـهة بـاالفعال ولـيس بالـشعارات
او االقـــــــوال مـن خـالل حـــــــصـــــــر
الــسالح بــيـد الــقــوات احلـكــومــيـة
الــــرســـمــــيـــة فـــقـط وتـــوفــــيـــر كل
ـتطـلـبات الداء هـيئـة االنـتخـابات ا
ــهــني ــســتــقــلــة الداء عــمــلــهــا ا ا
والفني وتـوفير االلـيات القـانونية
ـارســة كل مــواطن حـقه من اجـل 
في الـــتــرشـــيح واالنــتـــخــاب وحق
الــطــعن لــدى اجلــهــات اخملــتــصــة

ــســتــلــزمـات الــقــانــونــيـة تــوفـيــرا
والـفنـية لـتطـبيـقه وهو مـا يتـطلب
وجــود قـاعــدة بــيـانــات صــحـيــحـة
للناخب من خالل احصاء (تعداد)
ســـكــــاني حـــديـث  اجـــراؤه وفق
الـــطـــرق واالســـالـــيب الـــعـــلـــمـــيـــة
احلـديـثة وتـوفـير الـشـروط الفـنـية
من اجهـزة وبطـاقات تـعريف سواء
كانت بطاقات بارومترية او غيرها
ورقابة حقيقـية وفاعلة سواء كانت
رقـابــة مـحـلــيـة او دولــيـة من خالل
ـــتـــحــــدة ومـــنــــظـــمــــاتـــهـــا اال ا

تخصصة.  ا
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2- مـــرحــــلـــة يـــوم االنــــتـــخـــابـــات
بتحقيق االمن الذي تتواله سلطات
وقـوات احلـكـومـة وحـدهـا وحـصر
السالح والـسلـطة والنـفوذ بـالدولة
مـن اجل قـيــام الـنــاخب بــاداء حـقه
االنــتـخــابي بــكل حــريــة ومن غــيـر
خــوف او تـهـديـد او اكــراه لـتـزويـر

ارادته. 
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بغداد

قانونا فيمـا لو وجد ان انتهاكا او
تعديا قد جرى على حقوقه. 

وهــــذا ال يـــتـم اال من خـالل اعـــادة
الـــروح الى احملـــكـــمـــة االحتـــاديــة
عـطـلة مـنـذ اكثـر من عام الـعـليـا ا
ا يكمل النصاب بتعديل قانونها 
ن اداء ـكـنـهـا  ـا  الـقـانـوني و
دورهـا فـي الـعـمــلـيــة االنـتـخــابـيـة
والـتصـديق عـلى نتـائـجهـا التي ال
تــكــون نـــافــذة اال بــتــصــديق هــذه
ـــــادة(/93 احملــــــكـــــمـــــة حــــــسب ا

)من الدستور.  سابعاً
واخــــيـــــرا فــــان الـــــرقــــابـــــة عــــلى
االنــتـخــابــات بـكــافـة مــراحــهـا من
األحـــزاب الـــســيـــاســـيـــة ووســائل
ــراقــبــون ــواطــنــون وا اإلعالم وا
احملـــلــــيـــون والـــدولـــيــــون تـــمـــثل
الــضــمــانــة الــهـــامــة عــلى نــزاهــة
االنــتـــخــابـــات النــهـــا تــســـهم في
ـشــكالت قـبل اكـتــشـاف وتـفــادي ا
واثناء وبعد اجراء االنتخابات. 
{ القاضي عضو االدعاء العام 

تــسـبب انــخــفـاض قــيـمــة الـديــنـار
الــــــعـــــراقي مــــــقـــــابـل الـــــدوالر في
اضطراب األسواق احمللية وارتفاع
كـبـيـر في األسـعـار حـيث إن مـعظم
الــبــضــائع مــســتــوردة ومــرتــبــطـة

بالعملة األميركية.
هـــذا األمــر أعــاد مــلـف الــصــنــاعــة
العـراقـيـة وتـفـعيـلـهـا إلى الـواجـهة
مــجــدداً بــعــد عــقــود من االنــدثــار
والـــــدمــــار الــــذي طــــال الــــقــــطــــاع
الـصنـاعي وسط مطـالبـات بالـعمل
عـلـى تـخــفــيف الـضــرر الــنـاجت عن
تـدهـور الـديـنار الـعـراقي من خالل
اعـتـمـاد الـصـنــاعـة الـوطـنـيـة الـتي

يفتقر إليها البلد.
—UM¹b « —u¼bð

أن قرار تخـفيض قيمـة الدينار جاء
كـضـربـة قاصـمـة لـلـشـعب الـعـراقي
ـثقل بـاحلـروب والبـطـالة وتـسلط ا
الــفـاســدين عـلى زمــام احلـكم فـيه 
لعدم وجـود سيطـرة على األسواق
ـواطن الـتي بـدأت تـتالعب بـحـال ا
الـبسـيط وتفـاقم مـعيـشته  ,كما أن
ـوظــفــ وارتــفـاع خـفـض رواتب ا
قيمة الدوالر مقابل الدينار العراقي
(1دوالر يــعـادل 1450ديــنــار) أثـار
الذي امـتـعـاضـاً كـبـيراً فـي البالد  ,
أدى إلى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســـلع
واخلــــدمـــات وحلـق الـــضــــرر كـــله
ـواطن العـراقي البـسيط بـسبب با

الفساد وسوء اإلدارة.
أن تـغـيـيـر سـعـر الـصـرف لن يـكون

أداة ســحـريــة لـتــطـويــر الـصــنـاعـة
وإعــــطــــائــــهــــا الــــفــــرصــــة ولــــكن
ــسـتـلــزمـات احلــقـيـقــيـة لـنــهـضـة ا
ال الـصـنـاعة تـتـطـلب وفـرة رأس ا
وعــودة الــصــنــاعــات الــراحــلــة في
اخلـــــــــــارج وحتــــــــــــقـــــــــــيـق األمـن
واالســتـقــرار وجــعل الــسالح بــيـد

الدولة.
سـتوردة سـتكـون غالـية ـواد ا إن ا
الـثـمن نتـيـجة ارتـفـاع سعـر صرف
الـدوالر وكـذلك الـرسـوم اجلـمـركـية
ـنـتج الــوطـني مــعـفى من بـيــنـمــا ا
الـتـعـريـفـة اجلــمـركـيـة والـضـرائب
وهـــذا الـــفــــارق ســـيـــكـــون حـــافـــزاً
ـعـامل الـعـراقـيـة سواء لـتـشـغيـل ا
كـانت في الـقـطـاع العـام أو الـقـطاع

اخلاص.
ÍœUB² « œu —

أن الـركود سـوف يـزداد في الـسوق
الــعــراقــيــة بــســبب تــراجـع الــقـوة
ــوظــفـ الــشــرائــيــة لـشــريــحــتي ا
ـتـقـاعـدين بـعـد انـخـفـاض قـيـمة وا
رواتـبـهم إلى الـربع تـقـريـباً,كـما أن
الــقــوة الــشـرائــيــة ســوف تــتـراجع
ـائـة نـتـيـجـة الرتـفاع بـنـسـبة 20بـا
األسـعار وبـالـتالي سـتـنعـكس على
القـطاع اخلـاص وسيؤدي ذلك إلى
ازديـاد الـتـراجع في الـنـاجت احملـلي

اإلجمالي.
أن أنـشـطـة الـقـطـاع احلـقـيقـي مثل
الـزراعـة والصـناعـة ال تـعتـمـد على
سعر الصرف إال بشكل بسيط جداً
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إهداء: إلى أخي وصديقي الدكتور حس سرمك
نـبيل والله هـو تواضعُك قـبلَ علمك وأصـيلُ في صرحك (النـاقد العـراقي) هو احلرف

حرفك وصهيلُ حروف األقالم فيه هو رص ومحبَك.
قـبـيلَ عـام الغـيـر دنـوتُ مـنكَ فـعـرفـتك إذ آنـسـني رقـيق نـبـضك ودقـيق عـلـمك بـريق
جنمك ورحيق كرمك وإذ عـلمتُ خالل عامٍ مآل فكرك ومـنال قلمك وإذ رأيتني أقولُ
فـتــتـبـسّمُ ِ صـرحك  لك أنّي رضـيع في عــالم األدبِ ولـبـون وال أقـوى ولـن أرقى جلـبـ
مـواسيـاً بحـروفٍ من رحيبِ صدرك بيـد أن كلـينـا ما كـان يدريَ أنّ مـخلـبَ الداءِ كان

قابعاً في ركنٍ من أركان هرمك.
ها أنـا ذا قـد إقتـربت من ختـام مـسودة مـخطـوطتي فـمن سيـخطُّ ليَ مـقدمـتـها غـيرك
أفَنَـسيتَ إصراركَ علـى أال يراع يخطَّ تقـدمتها إلّاكَ والحقَّ ألحـدٍ لسبيـلها يسلك وإذ
كنتَ تـتابعهـا بودٍّ وشغفٍ رغم غـزير زخمك. فأين الـعهد عهـدكَ وأين الوعدُ وعدك? إنّه
مُؤَلَّف ليَ يـتيـم وما كـان قبـله من كـتاب وحـقيق عـلى أال أثـني معه بـكتـابٍ وأُشرِك هـو
مخـاضُ فكرٍ ألربـع عام سـيكون الـفضل في والدته  فضـلك. ولكن الحرج يـا دكتور
إرحل الى الـرحمن هانئـاً وإذ تتفـيأ ظلّاً من ظالله وذرني أزخـرف مخطوطـتي بعبارة:
(اإلهـداء: الى"روح" أخي وصديـقي األستـاذ سرمك) ثم دعـني أهدي لـك هاهـنا وعـبر
وإذ راقَ لكَ وكنتَ به مستـمتعاً وإذ قدَّمَتَ له صحـيفتنـا "الزمان" نصّـاً من اخملطوطـة 
عـلى مـوقـعِ (الـنـاقــد) بـإشـارةٍ نـبــيـلـةٍ تــقـول: ( مع أوّل نصٍّ وصــلـنـا من األديب “عـلي
اجلنابي ”ونشرناه قبل أيام فوجئنا في أسرة موقع “الناقد العراقي ”بهذه األسلوبية
دهـشة لغة وبنـاءً والتي يكفي وصفـها بأنها “عـربيّة الوجهِ والـيدِ واللسانِ .”فـتحية ا
ل(عـلي اجلـنـابي) ودعـوة لـقــراءة نـصـوصه ب(عـمق وأنـاة و.. مـتـعـة). وأمّـا الـنصُّ يـا

أستاذ و يا قبساً وهّاجاً أهداه لنا آل سرمك فقد كان:
ِ لهُ حقٌّ أن بِضِحكاتِهِ يَزأر)? (أيُّ الفَريق
(لوحةُ صراعِ ذِي فَهمٍ مع ذِي دِرهَم)...

) بـعــدَ عَـقـودٍ من فـراقٍ. رفــيقُ مـقـعَــدِ دراسـةٍ سـقطَ عــنه  فَـقـذَفَهُ عَـانـقــني ب(إشـتـيـاقٍ
. ثمّ إنطلقَ مـسترزقاً ومـارقاً من فندق األخالق فـسارقاً في خـندق السُّراقِ بـالطَّالقِ
حتـى أستـقرَّ مـقـاولَ عقـاراتٍ عـمالقاً غـيرَ ذوّاق فـرزقُهُ ينـفـلقُ من قـلب كل نقـيـصةٍ أو
قـبـيـحـةٍ مُـنَـقـبَـاً في سـوقـهـا واألفَـاقِ فـفـارقَه احلقُّ واإلمالق واإلخـفـاق ورافـقهُ الـرَِّقُّ
بل تعلّقـت بقرونِ قروشهِ والـشقاق والـنفاق ورغم مـا فيه من قبح خَالق فـقد إنقـادَت 

أعناقُ الرفاق!
. عِـناق بإسـتحقاقٍ بـيدَ أنّهُ بِال مَذاق أوهـكذا إنبثقَ أنا قـايضتُهُ بـإنسياقٍ ذاتَ الـعِناقِ
عـناقي أوهـكذا ينفـلقُ العِناق إن أقـتُلِعَت منه عروقُ األخالق واألذواق وإن حَلَقَ ذقنَ
وَقـارِهِ على مـقعـدِ احللّاق فتَـرى العـناقَ أقـرعاً وقـاسٍ وثقيـالً مَالَهُ مِن خَالق فُـقِد مِنهُ
رحـيقُهُ ورقيـقُه وبريـقُهُ والوِفاقُ وتوقُهُ وشـوقُه وذوقُهُ والوثـاقِ. ثم تَقـايضنـا قُبَـيصةً من

قهقهةٍ مُقتََبسَةٍ من منطقِ تَرَقٍ وتَقَدُّمٍ وحاقَ بقهقهتنا ذينك داءِ اخلُناق! لكنّه...
إنــفَـجــرَ فُـجــأةً بِـكــركـراتٍ سَــاخـرةٍ مـا
رَغِبْتُ فيها أن أشَارِكَ فَما أنا بِبَصيرٍ
 بِـبَـسَمـاتِ الـكَذِبِ ولـستُ خـبيـراً بِـكُنهِ

التّضاحِكِ.
أفَـحَقّـاً نَشـرُ عَبَـرَاتي -لَـحظـةَ راحَتي-
فـي جــــريــــدتي دفــــعَتْ رفــــيــــقـي هُـــزُوٍ
: إنَّ (أَخـا مُـتـهـالِك? أسـررتُ مُـنـدَهِـشـاً
اجلَـهَالَةِ فِيْ الـشَّقَاوةِ يَـنْعَمُ ) وال سواهُ
لــــهــــا مـــالِـك! فـــهــــلّــــا غَضَّ طَــــرفَهُ عن
خَــلَــجـاتـي إن لم يَــنـقــدْ أو يَــتــفـاعلْ أو
يُــبـاركْ? فــمـا عَـبَــراتيَ إلّـا نَــفَـحـات مِن
ا سلكتُ فـضائيَ وصفَـحات لبَعـضٍ 
مـن مَـســالِك ? فــفــضَــائي صَــفِيُّ نَــقيٌّ
وبِــعَــمَـدٍ مـن أهل فــكـرِ الــضــادِ سَــقـفُهُ
مُـــتــمـــاسِك. كـــانت أجنُـــمُهُ حُـــزمــةً من
أصــفـى عَــقــيــدةٍ سَــمــاويـةٍ ورُزمــةً من
أوفى عُــلـومٍ هَــنــدســيـةٍ ولَــزمــةً ألوَتَـادِ
خَـيمةٍ بَدويةٍ تَـنبَجِسُ منـها حِكَم زكيّة

فُـرُشُهـا رمل طاهر ظِـلُها كـرَم باهر وَتَـدُها بـأسُ قاهر وحَـرفُها يَـعِدُل سِجـلّاً من قَولِ
أديبٍ مُعاصرٍ ظنَّ  قائلُه أنّهُ مُعجِز وسَاحِر .

في فضـائي هـنالِك هِالل غـشّى جَـلَسـاتِ رِيفٍ بِـسَمَـرٍ عَـفَويٍّ لَـفظُهُ وخِالل من جِـلـبابٍ
كَـشَفَ عن ســاقـيهِ مُـتـنـاسـيـاً رَفـعُهُ وخَـفـضُهُ. ودِالل لـوَجهٍ حـاسمٍ إن بـايعَ وبَـاسم هـو

رفضُهُ ثم تِالل يُحِيطُها دَجاج وخَريرُ ماءٍ ولِتغريدِ الطّيرِ منها حَظُّهُ.
وفي فـضائي جَـذل وإبـتهـاج من أمـاسيّ في مَقـهىً شـعبيّ  وجـدل وإنزعـاج من نِزاعٍ
أبَدِيّ  عَمَّن سَـيدفعُ أجرَةَ شاي سـهرةٍ بَهيّ. مقهىً عَـصْفُهُ قصص وأخبار  وَ وَصْفُهُ

مقام بَغداديّ وأوتار وَرَصْفُهُ مَوَدَّة وتوقير وإيثار.
ــطــالــعــةٍ جلــبــالٍ من شــعــرٍ وأدبٍ  وتاللٍ مـن تـاريخِ كــذلـكَ أفقُ فــضــائي مُــزخــرف 
كلُّ أولئكَ كـانَ متوجاً بخدمةٍ حضاراتٍ صَبَب ولغـاتٍ وعِلمِ عقيدةٍ عن بصـيرةٍ مُنتَخَب
مـشـرّفـةٍ طــويل أمـدُهـا حتتَ رايـةِ مــوطـني: في رُبَـاهُ خُـلِقَ اجلَـاللُ و اجلـمـالُ والـسـنـاءُ
والـبـهـاءُ وفي هــواهُ عِـطـرُ احلـيـاةِ والـنــجـاةِ والـهـنـاءِ والـرجـاءِ فـغـايــتُهُ تُـشـرِّفُ ورايـتُهُ
ـاً مكـرَّماً وسَـيبـقى في عُاله  قـاهراً اً مـنعَّـمـاً وغا تـرفرفُ ال أطيـقُ إلّا أن أراهُ سـا

عِداهُ: إنّهُ مَوطني.
: في فضـائي صَوالت في صاالتٍ غربَ األرضِ ذي زَخـارُفَ فاخِرةٍ  تَـغشاها وخـتاماً
أجوَاءُ مُجـونٍ فاقِرة. مَصـابيحُهـا تَتَراقصُ!كأنّـها نفوسُ عـشّاقٍ حَائرة! أو رُبَـما تتحَكَّمُ
قراطيتِهم اخلائـرة! أنوارُها تتلوّنُ بلمحِ البصرِ ويّـكأنها جماهير مُتمردة بِنَـفسِها كد
ثـائرة! كانت صـوالت بعـد الغـروب بكـبرياء في أروقـةِ صاالتٍ شَـهباء أتَـمَطّى بِـخُيَالء
أنّي أجـيدُ لسانَ أهلِ تـلك البلـدةِ الشقراء مُتَـشَرنِقاً ب (جـينز) يعَلـوهُ ثوب لونُهُ سَماء
غـنيةٍ تَهَبُ أغـلى ماتمـلكُ وبسخاء هَـبَطَت من بـخَتمِ مرساةٍ حمراء ولتـنتَهيَ الصـولةُ 
عَرشِ مـنصتِـها صوبَ مـقعدي في زاويـةٍ من الصالـةِ ظلماءَ تَـصحَبُـها دائرة من إنارةٍ
خضراء تردفُـها نظرات مِمّن حَضَـرَ السهرةَ الضوضاء ولِـتُنهيَ وصلتَها ب يديَ ما

ب تَفاخرٍ منّي وتَصَنّعٍ في إِصغاء.
ذلكَ هوَ - يـا رفـيـقـاً في عـقدِ فـتـوةٍ سَـبَق- فـضـائيَ ومـا يَطِلّ  فَـلِمَ سَـخَـرتَ منّي ومِن
! وَلَئن بَـدا ظاهرُ فضـائِكَ المِعاً قهـقهةٍ ال تَمِـلّ ! فما فضـاؤكَ إال مُعتِم وال قـمرَ فيه يَـهِلّ
وَنــيـسـاً فــبـاطـنُهُ دامِــعـاً تـعـيــسـاً! تـراه سَــيّـاالً بِـسُـحُـبٍ من خـمـورٍ ومن لُــحُـومِ عُـجُـولٍ
َلبسٍ ومَـداسٍ مَنضودةٍ في كراديس وأجـهزةِ حاسوبٍ جاهل أنتَ وجَـواميس ومَـيّاالً 
َقاييس ودليلِ هـاتفٍ لكائنـاتٍ آدميّةٍ بيـد أنّها أقربُ لـلنسانيس ثُمَّ مـاركاتِ بـكُنهِهـا وا

عطورٍ جَعَلتَها مِعيارَكَ لفَهمِ معادنِ الرجالِ والنواميس.
ولكن من اإلنـصافِ أن نذكـرَ بسمـاتٍ كاذبةٍ ونـفاقَكَ في الصـفقاتِ والـتَّدليس لـتَضمَنَ

دراهمَ شهواةٍ طاغيةٍ من خلفِ الكواليس.
يـا سـارقـاً في خـنـدق الـسُّـراقِ الـبـئـيس? أفـمِن شيءٍ غـفَلَ الـذكـرُ عـنـهُ ضَـمَّهُ فَـضـاؤُكَ 
فـضاؤكَ لن يُـسـعـفَكَ في مَواطنِ ضـمـائرِ ومَـقـاطنِ بصـائـرِ أنيس بل قـد يَـبرُقُ هُـناكَ

أين? هنالك حيثُ مُغنية الدائرةِ اخلضراءَ فهنالك سيَحمي ما فيهِ من وَطيس.
ِ لهُ حقٌّ أن بضحكاتِهِ يَزأر? فأيُّ الفَضَائ

ال سِباقَ بل سَأذَرُكَ مُحتَفِظا بكركراتِكَ وأنّكَ بذاكَ احلق أجدر فال رصيدَ لك إلّا أن
بضَـحِكاتِكَ تَـجعـرَ وجتأر. وإستـمتِعْ يـا أنتَ مريـئاً بِعَـومٍ في بحـرِ موائـدٍ موجهُ متالطم
ويـتوالدُ ويـكثر ثمّ نَـومٍ بخُرطومٍ في الـليلٍ يعـزفُ ويَشخر مـقطوعـةً نوطاتُـها كراتُ من
كـبـابٍ و كـومـاتُ من كُرّاثٍ وخَـمـر مُحـضَـر يُـعـصَرُ وهنـيـئـاً لك بـخـيـالٍ لصَـفـقـةِ بـناءٍ

َشفىً أو لقاعاتِ عَسكَر تُتِمُّها بتضاحكٍ أحولٍ  وغِشٍّ أَعوجٍ اَبتَرٍ.

ـربد الشـعري شـرط أن يكون مـغايـراً للـنسخ التي أكد وزير الـثقـافة والـسياحـة واآلثار حـسن ناظم  دعـمه الكامل إلجـراء مهـرجان ا
سبقته  مـبيناً ان الوزارة تـطمح خللق مهـرجان منظم جـيداً يعكس إرث الـعراق الشعـري والثقافي .  وأضاف نـاظم خالل لقائه بكلٍ
ي لؤي حمزة عباس والـشاعر طالب عبد الـعزيز وأعضاء احتاد من الكاتب محمد خـضير والشاعر كـاظم احلجاج والقاص واألكـاد
االدباء والكتاب فـي البصرة أنني أعـمل من خالل لقائي بأعـضاء االحتاد  على مـناقشة آراء  ومعـرفة وجهات الـنظر التي من شـأنها حتقيق
ـهرجان ال يسيء لـلثقافـة العراقيـة. ودعا إلى (ضرورة تسـمية أعضاء مربد مخـتلف من ناحيـة التنظـيم وأختيار األعـمال الشعريـة للخروج 
شارك اللجنة التحضيرية من احتاد األدباء والكتـاب في البصرة وجلنة أخرى تتكون من شخصيات أدبيه وشـعرية معروفة عملها أختيار ا
قبلة في بغداد مع االحتاد العام وحتديد الدعوات بعيداً عن احملسوبية والعالقات الشخصية) مـشيراً إلى (إقامة اجتماع موسع في األيام ا
ـربد الشعـري) .واهدى رئيس احتـاد البصرة لألدباء والكـتاب في العراق واحتـاد األدباء والكـتاب في البـصرة لالتفاق عـلى أقامة مـهرجان ا
طبوعات لعدد من أدباء ربد وا شاركة في نسخ سابقـة من مهرجان ا سلمان كاصد في ختام اللقاء عدداً من الكـتب واجملالت والدواوين الشعرية ا

وكتاب البصرة.

رسالة بغداد
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استخدام التعبيرية في االشكال التي ترمز
لــهـا هــذه الــكـلــمـات أو الــنـصــوص وهـذا
مستخدم لدى بعض الفنان العراقي من
ـرحـومـ جــمـيل حـمـودي الـرواد أمــثـال ا
وشــاكـــر حــسـن آل ســعـــيـــد وقــد اجنـــزنــا
معـرضًا عـلى االنتـرنيت بـهذا االسـلوب مع
فنان شبـاب من ثمار ورشة لوقـا للفنون
والـثـانـي هـو اسـتـخـدام اخلـط بـتـكـويـنـات
زخــرفـــيـــة ضـــمن قـــواعــد اخلـط وتــكـــوين
االشـكـال من الــنـصـوص أو احلـروف وهـو
عمل اخلطاط ولـيس الرسام وهذا لي
به محـاوالت بـسيـطة في الـتـسعـينـات أما
اســتــخــدامي لــلــنــصــوص الــكــتــابــيــة في
ايقوناتي فهـو شيء آخر حيث النص هنا
يكمل الرسم ويؤكد معناه ويأخذ تشكيالت
تـنـسـجم مـع الـتـكـوين الـفـني لـلـوحـة وهـو

ميزة لتكوين هوية لاليقونة
{ لك الكـثير من االسـهامات االبـداعية في اغـلفة
الــكـتب وهــذا بـحــد ذاته يــعـتــبـر فــنــا  كـيف هي
االسس الــتي تـرتــكـز عـلــيـهـا فـي سـبـيل اخــتـيـار
ـنـاســبـة الن تــكـون غالف لــكـتـاب وهل الــلـوحــة ا
لـلــمـؤلف والـكــاتب دور في فـرض بــعض االفـكـار
ـكن ان تبـلورهـا الحقـا البرازها في غالف التي 

للفنـان بسام صبري الـعديد من احملطات
ـهـمـة الـتي عـمل من خاللـهـا عـلى ابراز ا
ـشرقي السيما من خالل سيحي ا الفن ا
ما رفد به حواضر الكنائس بتلك الصور
التي جتـسد  شهـادات قديـسيـ  عاشوا
في بالد مــا بــ الـنــهــرين اضـافــة لــتـلك
ـقدس ..صـبري سـتـوحاة من الـكتـاب ا ا
حل ضيـفا عـلى جريـدة الزمـان  ليـتحدث

عن تلك احملطات في سياق احلوار :
سيحية اليوم { لو تسنى لك ان تصور واقع ا
في الـعــراق فـمـا هـي االفـكـار الــتي تـصـلح الن

تكون فكرة للوحة تدور حول هذا احملور ?
سيحية هو جزء من -احلقيقة ان واقع ا
الواقع العراقي واالفكار كثيرة وال تكفي
لــوحــة واحــدة لــتـســتــوعــبــهــا وال حـتى
معرضًا واحدًا خاصة اذا عرفنا ان للفن
اسـالـيب ومــدارس مـتـعـددة وكل مـدرسـة
تتعامل مع الفكـرة بشكل مختلف وكذلك
الـواقع هـو مـتـنـوع فـهـنـاك الـتـهـجـيـر او
ــان بـــالــرجــاء االضـــطــهـــاد او واقع اال
وعـيش احلـيـاة وقـد رسـمت لـوحـات عن
احــداث األحـد الــدامي(مــذبـحــة كــنـيــسـة
سـيــدة الـنـجـاة ) الــذي هـو جـزء من هـذا
الـواقع  وهــنـاك أفـكـار لـتــوثـيق شـهـداء
كنيسة العـراق في لوحة واحدة وتخطر
ــسـيــحـيـة بــبـالي االن فــكـرة تـعــبـر عن ا
واقعًا وفكرًا وهي صورة بعدستي لوردة
ـسـيحـي صـغيـرة وجمـيـلة في مـقـبرة ا
ـحـافـظـة النـجف حـيث كـنا في احلـيرة 
ـكـان هـو تـلـة في زيـارة قـبل سـنـوات وا
من الرمال الصحراوية اجلافة وقد نبتت
فيـهـا الوردة وكـأنـها الـرجـاء الذي يـجدد

احلياة كل ح
{ غالبـا  ما تلتزم بحروف الـلغة السريانية في
ابــرازهـا بــ ثــنـايــا لــوحــاتك خـصــوصــا وقـد
اضحت كـهوية خاصة بـحضرتك دون االلتفات

لـتـوقيـعك عـلى اللـوحة  فـهل من رمـزية مـحددة
ـــكن ان تــقــدمــهـــا كــرســالــة فـي ســيــاق تــلك

اللوحات ?
تلك الـفنان فـكر وثقـافة معـينة -عندمـا 
يـرغب ان يـعـبـر عـنـهـا في لـوحـات حتـمل
تـلقي عليه ان يـكون صادقًا رسالة الى ا
في طـرح هـذه الـرسالـة وأمـيـنًـا وأصـيـلًا
ــيـزة فال حــيـنــئــذ سـيــكـون له بــصــمـة 
يحتاج الى توقيع كما ذكرت استخدامي
ـــكـــتـــوبـــة هـــو فـــقط في لـــلـــنـــصـــوص ا
االيـقـونـات لـسـبـبـ األول تـثـبـيت هـويـة
وانـتــمــاء االيــقـونــة لــتــكــون مـســيــحــيـة
رافـديـنـيـة بـلـغـتـهـا اآلرامـيـة الـسـريـانـية
ــيــزات االيــقــونـات والــثــاني انــهــا من 
اســــتــــخــــدام الــــكــــتـــــابــــة لالشــــارة الى
الشـخصـيات أما رمـزيتـها فـهي مرتـبطة
بـرمـوز االيـقـونــة فـفي كـثـيـر من األحـيـان
اترجم النصوص بلـغة الفن ولذلك أختار
نــــصــــوص لــــهـــــا عالقــــة بــــااليــــقــــونــــة
وموضـوعهـا فـالنص بـالنـسبـة لي معـناه
يوحي لي بتكوين االيقونة والرموز التي

حتملها
{ مـا هي اخلـصـوصـية الـتي يـغـتـني بـهـا الفن
شرقي خـصوصا وان لك محاوالت سـيحي ا ا
في ابــراز مــثـل تــلك الــبــصــمــات في حــواضــر

كنائس العراق ?
-لــلــرد عـلـى سـؤالـك سـاقــتــبس مــا ذكـره
االب منصـور اخمللصي في كـتابه اجلديد
" فــتــات الــبــنــ " الــذي طـبـع في بــغـداد
 2020عن هـذا الــسـؤال حـيـث يـذكـر أنه
يبـحث ويـكتـشف آثـار اجلمـال في أعـمال
متروكة من التقليد السرياني كما يسميه
لـــكـــنــائـــســـنـــا الـــكــلـــدانـــيـــة واآلثـــوريــة

والسريانية.     
بـرأيي ال تـوجد الـكـثـير مـن اآلثار الـفـنـية
الـــتي لـــهـــا خــــصـــوصـــيـــة من لـــوحـــات

شـرقيـة خاصة وايقـونات في كنـائسـنا ا
ان الـــكـــنــيـــســـة اآلثـــوريـــة تـــهـــتم أكـــثــر
بــالـــزخــارف والـــصــلـــبــان عـــلى الــبـــنــاء
والـــســـتــار والـــكـــنـــيـــســة الـــكـــلـــدانـــيــة
والسـريـانيـة كانت مـتـاثرة بـالفن الـغربي
بعـد الكـثلـكة أمـا اذا اردنا ان نـكشف عن
يـزات تكمن فيهـا اخلصوصية سمات و
رسومة نـمنمات ا فيمكن أن جندها في ا
ـة وما كـشف عـنه في اخملـطـوطـات الـقـد
االب مـــنـــصـــور فـي كـــتـــابه أعاله ولـــكن
ـعـاصـرة أن ـكـنـنـا أيـضًـا في األعـمـال ا
جنـد مــحـاوالت إلعـطــاء هـويـة رافــديـنـيـة
ـرحــوم الـفــنـان مــاهـر لاليــقـونــيـة لــدى ا
ـتواضـعـة بـقـصـدية حـربي ومـحـاوالتي ا
فـي الــتــأكـيــد عــلـى ابــراز اخلــصــوصــيـة
ـسـيـحيـة الـرافـديـنـيـة ومـنـها والـهـويـة ا
اسـتـخـدام األلـوان الـصـريـحـة واسـتـعارة
ــســـتــخـــدمــة في اوجتــديـــد الــزخـــارف ا
اخملطوطات بـاالضافة الى ادخال الـكتابة
السـريانيـة - الكلـدانيـة وادخال رموز من

شرقي. سيحي ا التراث ا
{ البــد لــلــفـــنــان من ان يــتـــاثــر بــالــكـــثــيــر من
ـا الـبــصـمـات الــتي تـابــعـهـا وكــشـفـهــا سـواء 
سيحية نمنات في الكتب الطقسية ا زخرت به ا
او في سيـاق الزخارف الـتي ابرزتهـا اروقة تلك
احلــواضــر  هل لك ان تــطــلــعــنــا عــلى مــديـات

التاثر وابراز مثل تلك البصمات في فنك ?
-أجبنا ضمـنًا على هذا السؤال في أعاله
حــيث تـاثــرنـا فــعال بـســحـر وجـمــال تـلك
نمنمات وجمال اخلط الزخارف ورسوم ا
االســطـرجنـيــلي الـذي يــقـتــرب مـنه اخلط
الكوفـي في اللغـة العـربية وهـذه الرسوم
والزخـارف توحي لنـا الكثـير لـنبدع مـنها
فـضـاءات فنـيـة حتـلق فـيهـا رمـوز وأفـكار
ــسـيـحي وقـصص الـكـتـاب من الهـوتـنـا ا
ـقـدس من أجل تــوظـيـفـهـا بـشـكل يـكـمل ا
ـعـنى في أعــمـالي وهـو مـا تـرك بـصـمـة ا
جتعلـني أمام مـسؤوليـة والتـزام اكثر في
االسـتمـرار بـالكـشف عن اجلـمـال الروحي
ـفـردات ونـشــر كـلـمـة الـله في مـثل هــذه ا
بــلــغــة بــصــريــة ادواتـهــا اخلـط والـشــكل

واللون وعناصر الفن األخرى
{ دائمـا ما تلتزم بابراز بعض االيات االجنيلية
وبالـلغة االم لتـسطرهـا في سياق الـلوحات التي
كن ان تنـتجها فرشاتك  مـاهي الرسالة التي 
تـــقـــدمــهـــا من خالل تـــزاوج اخلط مع الـــفن في

سياق تلك اللوحات ?
-إن استخدام اخلط فـي العمل التـشكيلي
يـنـقـسم الى اسـلـوبـ األول هـو مـزاوجـة
ب احلروف والكلـمات مع اللون والشكل
بــتــكـويــنـات زخــرفـيــة جتــريـديــة وكـذلك

كتابه ?
-ان أغــلـــفــة الــكــتب تــدخـل في جــانب من
الـفـنــون وهـو الـتـصـمــيم الـطـبـاعي الـذي
ـعـروفة في يـرتكـز عـلى اسس التـصـميم ا
الــتــنـســيق بــ اخلط والــلـون والــصـورة
ــضـمـون الــذي يـظـهـر أحــيـانًـا من وبـ ا
العنـوان وأحيـانًا من محـتوى الـكتاب مع
مـراعـاة الـوحــدة  الـتـصـمـيـمـيـة والـتـكـرار
والــتــوازن واالنــسـجــام  وأنــا مــنــذ كـنت
طـالبًـا في كـليـة الـهنـدسـة في الثـمـانيـنات
كــنت اشـــارك في مـــســابـــقـــات تــصـــامــيم
شــعـارات وبــوسـتــرات ولـدي الــكـثــيـر من
اجلوائـز في هذا اجملال وهـكذا  بـالنـسبة
لـلـكتب أعـتـمـد فـيهـا بـالـدرجـة األولى على
اخـتـيـاري ألشـكـال وصـور ونـوع اخلط أو
لــــوحـــات وحــــتى االلــــوان لــــتــــعـــبــــر عن
ــضــمــون وان اســتــخــدام الــصــورة في ا
الــتـصـمــيم لـيس دائــمًـا فــهـنـاك تــصـامـيم
جتــريـديـة ودائــمًـا أنــاقش الـتـصــمـيم مع
الــكـــاتب قـــبل الـــبـــدء او أعــمـل اكــثـــر من
تصميم ليختـار هو وخاصة تثبيت النص
ؤلف وغـيرها والـكثير كالعـنوان واسم ا

منهم يترك لي حرية التصميم
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واذا تــرطـبت جـمــيـعـهــا وظـلت حــيـة فـهي

(جمسة).
 والتي ترطبت نصفها فهي(مجزع).

 واذا بلغ ثلثاها فهي (حلقانة).
 فاذا تلون البسر فهي (بلح).

 فـــاذا بــز الـــعــثـق بــشـــوكه فــأرطـب ســمي
نقوش). (ا

ـاء  فــان وضع في اجلــراب وصب عــلــيـه ا
فهو (الربيط).

كبوس منه يسمى (عجوة).  وا
 واذا كان الرجل يـحب أكل التمـر يقال هذا

رجل تمري.
 واذا كـان يـبيـعه قـبل هـذا يـسـمى بـالرجل
التماراذا كثر عنده التمر وهو ليس بتاجر
وقـيل هذا رجل (تـامـر البن) اذا كـان يـجود

بالتمر والل وكما قال احلطيئة:
وغررتني وزعمت أنك 
 البن في الصيف تامر

كما أن هـناك مـفردات تدخل ضـمن قاموس
الـتمـر ألنهـا تـولد أو تـبـتكـر من الـنخل أو
بـالـقـرب من غـابـاته وهي مـفـردات ابـتـكرت

من اجله.
اخلـاروص مـن يـقـدر وزن او كــمـيـة الــتـمـر

ا يزل في النخل. وهو 
الك قبل الضامن الـذي يضمن الـنخل من ا

نضوجه.
اجلوخان مكان حفظ او خزن التمر.

ـاء من الـنـهر وهي الـشـريعـة مـكـان ورود ا
على شكل درج عـريض مرصوف من جذوع

النخل.
. الكوت مجمع سكني من الط

شبك. السوباط سقيفة من القصب ا
الـطـوف جـدار طـيـني يـبـنى مـنـهـا بـيوتـهم
الطـينـيـة بدل الـلبِنِ او الـطابـوق ا والروف
عــبــارة عن طــريـق بــعــرض مــتــر وارتــفـاع
نصف مـتر  وهـو طـريق للـمرور في غـابات

النخل.
احملـولــة كل بـســتـان نــخـيل يــقع عـلى شط

العرب.
عازيب جمع معزبً وهو مالك األرض.  ا
أصــابع الـــعــروس نــوع من الــنــخل طــويل

الثمرة.
ام الــبـخـور نــخـلـة لــتـمــرهـا رائـحــة تـشـبه

رائحة البخور. 
الــفــرونـد اآللــة الـتـي يـتــسـلـق بـهــا الـفالح

النخلة جلني التمر.
اجلرداغ مكان لتنقية او كبس التمور.

النـخلـة مـبسـوطة الـيد لألخـذ والعـطاء 
تــصب جــهــدهــا  بــأجتــاه الــدفع نــحـو
ألوصول الى اجلـدوى و طريق الـتحول
إلى مرتـبـة اخرى ألظـهـار احلكـمة ورفع
درجــة االمـتـيــاز لـلـمــوعـظـة ومــضـاعـفـة
مـاتــعـطـيه لــعـ الـعـارف  فــهي تـتـمـتع
بصـالحيـة دائمـة في الـوجـود ( البـصرة
 والـنـخـلـة  كل مـنـهـمـا لـصـيق اآلخـر
فـليس ثـمـة من يـتذكـر الـبـصرة  دون أن
تــلـوح فـي ذهـنه غــابــات الـنــخــيل الـتي
تـعوم كـالـبـحـيرات اخلـضـراء من جـنوب
ترافق النهر اخلالد البصرة إلى شمالهـا
ـصب ــنـبع حـتى إنــتـحـار ا من تـزاحم ا
فـي مــويــجـــات اخلــلـــيج  الـــتي لم تــزل

حتتفظ بحفنة من أسرار السندباد)
يــســطــر كـتــاب الــشـاعــر عــلي ابــوعـراق

(موروث اليدركه الزوالط)

ـوروث البـصري الـعتـيد الذي سبـقا في ا
يـفـرض ضــروراته بـامـتـيــاز مـتـحـدثـا عن
الـنــخـلــة بــأوصـاف مــحــكـمــة الــصـيــاغـة

فيقـــول :
لـلـنــخل قـامـوسه اخلــاص الـذي يـحـفـظه
ـا لم فالحـو الـبـصــرة عن ظـهـر قـلب ور
يـنـسَ أبـجـديــته اخلـضــراء حـتى أوالدهم
وأوالد أوالدهم بل هـم يــتــبــاهــون بــهـذه
ـعرفـة اخلـضراء الـتي هي حـكر عـلـيهم ا

ويتوارثونها جيالً بعد جيل.
 أول مـا يـنـبت الـفـسيـل جنـب امه يـسمى

حثيثا ثم وديا وهرا.
 فـــأذا عــزل عـن امه وزرع في أرض فـــهــو

فسيل.
 أما اذا ظل مـعلـقـا بهـا او متـعلـقا أو هي
متشـبثة به فـهو راكب أو(راكوب) أي انه
بــدون جــذور فـي االرض وســعــفــات قــلب

الـفـسـيـلـة تـسـمى نـسـغـا ومـا بـعـدهـا هـو
اجلمار. ويصنع من سعفات الفسيل التي
تسمى "خيس" مكانس . واجلمار هو قلب

ذاق. النخلة شديد البياض وحلو ا
 والـنخـلـة مـا دامت صغـيـرة فـهي فسـيـلة

وودية.
 فأذا كانت في متناول اليد فهي القاعدة.

 فأذا صار لها جذع فهي نشوة.
 فأذا ارتفعت عن ذلك فهي (عيدانة).

والـنـخـلـة الـتي تـغـرس عـلى ضـفـة الـنـهـر
تسمى (معاوفة).

 فاذا كثر حملها قيل قد حشكت.
 واذا نقص حملها لكثرته قيل (مارقة).
 فـاذا نقـصت الـقـلـيل وأبقـت الكـثـيـر فهي

(مخردل).
 فاذا دقت من اسفلهـا واجنرد كربها فهي

(طنبور).
 فاذا مالت وجعل لها ما تعتمد عليه فهي

(رجيبة).
اء فهي (نادية).  واذا ابتعدت عن ا

 وطــلـعـهــا يـسـمـى (كـافـور) فــاذا انـشـقت
وبان بياضه فهو (السياب).

 واذا أخــضـــر واســتــدار فــهــو (اجلــدالــة
والبسر).

 فــــاذا صــــارت فـــــيه خــــطـــــوط وطــــرائق
فهو(اخملضم).

 واذا مال الى احلمرة قيل (أشقح النخل)
وأزهر.

اخلــضــرة ام الــلــيف كــنـايــة عن الــنــخــلـة
يــسـتـعــمـلــهـا الـفـالحـون إلخـافــة األطـفـال

الذين يفرطون في البكاء 
اجلمار قلب النخلة.

التـعابـة عمال زراعـيون يـشتـغلـون باألجر
اليومي.

الك في توجيه األوامر الوكيل من ينوب ا
. وتـسمى لـلفالحـ أو الـعـمـال الزراعـيـ
ـد ـيـاه ا األرض الـزراعـيـة الــتي تـسـقى 
إلى قـــطع ال تــتـــجــاوزالـ100مــتـــر مــربع

تفصل بينها جداول بالنهر
ــــاء من ثالث وحتـــاط الـ  100مــــتـــر بـــا

جهات نهرين وصبع.
والقطعة هذه تسمى (بيشتكه) والبشتكة

أكبر من النبيثة. 
والـــنــبــيـــثــة هي االرض احملـــصــورة بــ
الــطـريق الــذي يـســمى روفه وبــ الـنــهـر

الذي تشرب منه األرض الزراعية كلها.
ويفصل الفالح األرض التي يريد زراعتها
عـلـى شـكل مــشـاريب بــعـضـهـم من سـكـان

مناطق غير البصرة يسومنها جوه.
ـــشـــروب يـــأخـــذ مـــاؤه مـن (األبــو) أي وا
ويـسدون مدخله في حال شروب األكبر  ا

اء إلى غيره (بالسكار). حتويل ا
 والسكار شدة من الليف تربط بالبند.

 والبند شلمة من العذوق تعمل على شكل
حبل غير مفتول.

نزح).  وطريقة السقي (با
نزح عبارة عن العدة. .. وا

 والعدة تتكـون من جذعت تـنصبان على
نزح. جانبي ا

(حبوبوك) بداية تكون الثمرة
(اجلمري )ح يـكتمل حـجمها مع بـقائها

خضراء.
(خالل) حـينـمـا تصـفـر الثـمرة مـع اكتـمال

حجمها.
(الـرطب) بـعـد ان تـنـضج الـثـمـرة وتـرطب

إلى النصف.
(التمر) بعد ان تنضج الثمرة تماما وتبدأ

باجلفاف التدريجي.
(احلشف) حينما التمر يخيب

 الــنــخـل نــســتــظل بــســعــفه ونــصــنع من
جذوعه سقـوف بيوتنـا واعمدتهـا ونتخذ
مــنه ومن جــريــده وقـودنــا ونــصـنـع مـنه
األسرّة واحلـبـال وسائـر األواني واألثاث.
ونتخذ التمر طعـاما مغذيا ونعلف بنواه

ماشيتنا ونصنع منه عسال وخالً.

حس سرمك

من معجم  النخل في تراث البصرة

بسام صبري 
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البصرة



الدينار: ليس الكل سواء..
الـدوالر: الـسـتـم من سـرقـتم انــفـسـكم

يوم التغيير..
اذا اجـيب ليس لي مـهرب الديـنـار: 

..بالفعل..
الدوالر: سرقوك من خزائنهم ..وكذلك

سرقوني معك... وحلد اللحظة..
الدينار: اني اتالم..

الـدوالر: وازيدك قـوال انهم مـستـمرين
ــضـحك يــسـتـثــمـروني بــافـعـالــهم وا

خارج وطنهم..
الــديـــنــار: والـــله كالمك صـــحــيح من
الــــواجـب ان يــــســــتــــثــــمــــروك داخل

بالدهم..
الـدوالر: ويـدعون حـبـهم لـبـلدهم وهم

اماتوك حقا..
الــديـــنــار: رغم اجلــراح الـــتي تــنــزف
ساتـعافى ...والبـد للـشمـس ان تشرق

من جديد..
الدوالر: قولك من االمثال ..

ـلعون الديـنار: التـنسى نـفسك ايـها ا
يـوم كــان واحـدا مـثـلي يـسـاوي ثالث

اضعافك.. 
الــــدوالر: كـــان..يـــا مــــاكـــان في قـــد

الزمان..
الدينار: التشمت فان نهايتك قادمة..
الدوالر: ما دمتم متفرق لن جتمعكم

الرمادي
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كـوفـيـد 19 مــؤامـرة عـلى اإلسالم .. من قـال إن كـورونـا حـرب
اقتصـادية ب الدول الكبرى ? هـذه مؤامرة كبيرة وحرب لم يعِ
ـسـلمـ  حـاولت إسـرائيل وأمـريـكا لـهـا أحد عـلى اإلسالم وا
سلم وأحتالل أراضيهم وبطرق بشـتى أنواع احلروب لقتل ا
عديدة لـتدمير الشعوب العربيـة وتشتت الدين وتفرقة الصفوف
بـ وحــدة شـعــوبـنــا الــعـربــيـة بــإسم الـطــائـفــيـة أدخــلت شـتى
األساليب ومـا يلـهي عقـول أبناء الـشعب وتـشتـيت أفكارهم كي
يـسلـبـوهم الـهمم وحـسـهم الـوطني كم وكم قـتـلـوا من شعـوبـنا
األبــريـــاء هل كــان لــهم ذنب ســوى أنــهـم يــدافــعــوا عن ديــنــهم
وأرضــهم  مــنـذ مــتى وإســرائــيل حتــتل أرض فــلــســطـ وكم
ــسـجــد األقـصـى ومـنــعـوا أهــله الـصـالة فـيه  كم حــاصـروا ا
مـحـاولـة حتـريـف الـدين بـالـطـائـفـيــة كم مـحـاولـة سب رسـولـنـا
الكـر عليه أفضل الصالة وأ التسليم  كم وكم ولكن عرش
ـسـلـمـ نحن اإلسالم لم يـهـتـز ركن منه رصـ بـثـبـات أهله ا
رصوص مهما حـاول أعداء الدين سيفشلون وكذلك كالبـنيان ا
ـدارس كي ال سـتـفـشل مـؤامـرة كـورونـا عـلى عـزل الـدين من ا
تـدرسه األجـيال خـسئـتم أنـتم ومن يطـبق أحكـامـكم ونظـامكم 
ـدارس من ـدارس بــحـجــة كــورونـا نــعم ولـكن عــادت ا غــلق ا
ـنـاهج فـهـمـنـا لـكن الـذي لم نـفـهمـه حذف جـديـد مع تـقـلـيص ا
ـاذا .. ? ( مـا من مـبـرر لـهـذا الـعـمل الـدنيء ) هم مـادة الـدين 
كـفـار نعـلم نـعم كـفـار ولكن نـحن أهل الـبـلـد العـربي األسالمي
نـــحن من نـــقـــود بالدنــا ونـــحن مـن نــضع الـــنـــظــام…  أم هم ?
ـدارس اذا حُـذف منـهـا الـدين أتـسـاءك مـا أهـمـيـة إعـادة فتـح ا
بـعد اخلـوف من كـورونا كـورونا مـجرد لـعبـة أختـرعوهـا ألزالة
ـدارس بــشـكل نــهـائي وعــدم تـدريـسـه اآلن بـشـكل الــدين من ا
ـدارس ونــسـيــانه مع عـدم مــؤقت ثم تــتم أزالـته بــالـكــامل من ا
ـناهج التـدريس وهذا هو الـهدف الـرئيسي لـوهم كورونا ضمه 
والهـدف الثاني هدم اقـتصادنـا نحن  لم نر إن اقـتصاد الدول
الـكبـرى قـد انهـار أو تسـبـبت مجـاعـة لديـهم نـحن من قد انـهار
اقتصاده أرتفع سعر الدوالر األمريكي مقابل هبوط في الدينار
عـيـشه وكذلك احلـال في باقـي البالد الـعربـية الـعـراقي وغالء ا
.. عن أي مدرسـة وأي تربية وأي جيل تتكلمون إذا الدين يُلغى
نـاهج وتُدرس مادة األنـكليزي والتـاريخ من جميع الصـفوف وا
ن يدرسها تُحذف لـغتنا األساسية اللغة األم بكل هيـبة وفخر 
لغـة الـقرآن الـكـر ونُـعلم األجـيـال بكل فـخـر اللـغـة الدخـيـلة ..
ربي أنه حذف الدين وجـلس يُعلم تالميذه اذا يفتخـر ا اليـوم 
كــــيف تُــــنــــطق  Hiو  Byو  Motherو  Fatherوأســــمــــاء
banana  يـأكل الـMonkey  احلـيــوانـات بــاالنـكــلـيـزي والـ
هذه هي ثقـافتنا اجلديدة ونحن أمة إقرأ ..? ديننا هو ما يعادل
ثـقافـات العـالم ولغـاتـهم وأنظـمتـهم .. دينـنـا يعـلمك مـنذ والدتك
ـاتك كيف تعايش الدين ( هو احلياة ) نظام كامل هو وحتى 
أمــانك يــعــلــمك كــيف تـأكـل وكـيـف تـشــرب كــيف تــنــام وكـيف
تـصـحو كـيف تـمشـي وكيف جتـلس كـيف ومـتى تتـكـلم وكيف
تــسـتـأذن كــيف تـلــبس ومـاذا تـلــبس وكـيف تــصل رحـمك وال
تـقطع األرحـام كـمـا فـعلت كـورونـا ديـنـنا الـنـصـيـحة واألخالق
ـتوسطة والـثانوية .. عامـلة وهذا ما نـتعلمهُ في األبـتدائية وا وا
راحل الـدراسـية .. مـاذا يتـعـلم وكيف اآلن حُـذفت من جـمـيع ا

تتربى األجيال… ? 
وت سبب لسلب الدين.   كورونا ليس هدفها موت الشعوب ا
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سيب ا

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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ال اليوم الذي يقهر اجلميع هو ( قوة ا
) الـذي يـتم من خالله تـدمـيـر االقـتـصاد
ـال هـو من يـسـتـطيـع توسـيع آخـر  وا
قــاعـــدتــة الــشـــعــبــيـــة من خالل وبــسط

. النفوذ وشراء الذ
‚«d³ « d¼UÐ

ـــقـــراطـــيـــة أمـــا االنـــتـــخـــابـــات والـــد
ومــفـهـومــهـا الــبـاهــر الـبــراق مـاهي اإل
وسـيـلة لـلـسـيـطـرة والـوصـول الى سدة
ــــا احلــــكم وبـــــسط الــــســـــلــــطــــة  وإ
ـقراطـيـة مـاهي اإل مـسـألـة خالفـية الـد
ا احلـكم و هو "اخلالفـة االسالمية" وإ
وهـما ال يـتـفـقان وال يـجـتمـعـان مـعاً في
ــقـراطــيـة " الـتي ال شيء يـســمى " الـد
تـــؤمـن بـــهــــا الــــتــــيــــارات اإلسالمــــيـــة

والـــــســـــيـــــاســــــيـــــة.والـــــصـــــراع بـــــ
ــوقــراطــيـــة ومــفــهــومـــهــا خالفــاً الـــد
لــلـمـفــهـوم الــديـني الــذي يـتــعـارض مع
أفـكـار ومـعـتـقـدات الـتـيارات اإلسـالمـية
وهي مـجـرد فـكـرة تـتـيح لـهم اسـتـخدام
ــمـــكـــنـــة لالمـــتــداد كـــافـــة الـــوســائـل ا
واالستحواذ والوصول الى سدة احلكم
يــشـحــذون أتــبـاعــهم و يــخــدعـون بــهـا
ــمـهـدون الــسـذج و الـبــسـطــاء بـأنــهم ا
ــنـتــظـر) لــتـطــهـيـر األرض ـهـدي ا لــلـ(ا
ـال بـالـسـويـة وبـسط الـعـدل وتـقـسـيم ا
ـال حـذو لـينـعم الـفـقـراء بذلك ويـحذو ا
ــفـقــود لم يــحن وقت ــوعــود ا الــعـدل ا

ظهوره.
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ـواد قــبـضــتـهــا عـلى جتــارة الـســلع وا
الغذائـية و الطـبية والـصحية واألدوات
االحـتيـاطـيـة وغيـرهـا  حـيث بـلغ حجم
رأسمالها يوازي حجم إقتصاد الدولة 
وهنـا أصبـحت الدولـة عاجـزة أمام هذه
األرقـام الــفـلـكــيـة والـتـي لم يـشـهــد لـهـا
ــعـاصــر كـمـا تـاريـخ الـعـراق الــقـد وا
الـــيــوم.أنــنــا ال نـــســتــغـــرب ذلك لــكــون
الصـراع اليـوم بدا واضـحاً بـ "الدولة
واال دولـة  بــعــد أن تـوســعت مـواردهم
في ظل قـوانـ الــدولـة الـتي أصـبح من
ـمكن التـحايل على الـقانون  السهل وا
خصـوصـاً على بـصـر و مسـمع و دراية
احلكـومة وأعالمـها األعـور  استـطاعت
هـذه األحـزاب و الـتــيـارات الـديـنـيـة من

توجية الضربة القـاضية القاصمة التي
قصـمت ظهـر اإلقتـصاد احلـكومي وهـنا
مـكـنة لـضرب استـنـفذت كل الـوسـائل ا

واطن وإنهاك القوى الكادحة . ا
ونــشـهـد الــيـوم إنـهــيـار قـيــمـة الـعــمـلـة
الــعـراقــيـة وإنــخــفـاض قــيـمــة الـدنــيـار
العـراقي الـذي يتـراجع في كل يـوم أمام
(الــدوالر األمـريــكي) بــصــورة درامــيـة 
واحلـــال يـــجــري كـــمـــا في ســـوق مــزاد
ال ضـاربة با العمـلة الذي هو أشـبه با
بــــدوره أدى الى تــــدهــــور االقــــتــــصـــاد
العـراقي  األمر الـذي يـؤدي الى إنهـيار
وإعالن اإلفالس  اإل ان بـــاب الـــصــراع
مفتوح الى أن يتمكن القوي أو األقوياء
من بـسط ســلـطـتـهم الــقـاهـرة والـسالح

ـــضي عـــام و يــأتي ـــر  في كـل يــوم 
اآلخــر و دمـاؤنــا في كل يــوم تــسـتــبـاح
فـوق الــطـرقـات واألرصــفـة والـشـوارع 
تــتــنــاثــر أشالء اإلجــســاد مـن الــفــقـراء
ساكـ الذين يخـرجون عند والكسـبة ا
كل صـبـاح كل يـوم لـطلـب الرزق احلالل
والـعـيش في بـلـد يصـعب بـه أن يعـيش
ـدينة تـقطـعها فقـير  هنـاك عنـد سكك ا
سـكـاكـ الـتـكـفـيـر والـغـايـات الـشـريـرة
الـتي تـعتـاش عـلى تـمـزيق وحـدة الـبـلد
من خالل جتــذيـر الــطـائـفــيـة وســيـاسـة
الـعـداوة و الـبـغـضـاء بـ أبنـاء الـوطن
الواحد  أنها سكـاك ال تميز وال تفرق
ــسـلم وبـ ــسـلم وغــيـر ا بـ جــسـد ا
ــذهـب والــعـرق اخملــالف لك بــالــدين وا
له  انها سكاك تقطع أجساد وطن وا
بال رحــمــة .أن دمــائـنــا وصــرخــاتــنـا و
ـــبـــحـــوحــة  لـــيس صـــرخـــات األقالم ا
وتى الذين بإستـطاعتهـا اليوم إيـقاظ ا
عمت عيـونهم و قلـوبهم "أموال احلرام"
ــزقــون مــابــ الــوالء و نــحن الــيــوم 
ناطقية والطائفية "للمذهب" والعرق وا
ــقـيــتـة  و قــادتـهــا فـتــاوى الـتــكـفــيـر ا
واالرهـــاب والــفـــســاد وعـــلى رأســـهــا (
فــقــهــاء الــضاللــة و حــيــتــان الــفــسـاد)
لــيــمـكــنــوا من قـيــادة واقــتـيــاد الــنـاس
والـســيـطــرة عـلــيـهم بــشـتىء الــوسـائل
وبـــكـل األحـــوال .أنـــنـــا الـــيـــوم نـــواجه
وحــوش كـــاســرة ال نـــســتــطـــيع ولــيس
ــقـدورنــا الـيــوم أن نـوحــد الـصــفـوف
وتـتـظـافـر اجلـهـود من أجل قـهـر وكـسر
وإيـقاف الـشـر الـقـادم ودفع الـبالء بأقل
مـكنـة  وكمـا يـعلم اجلـميع اخلسـائـر ا
وعن كـــثب من تــنـــامي قــوة الـــتــيــارات
الية اإلسالمية والسياسية وسطوتها ا
وقسوة قيادتها التي انبثقت من أجواء

ديـــنــيــة  نــحـن ال نــنــاقش أنـــحــرافــهــا
وأنـحــراف إتـبــاعـهــا و الـزيف والــفـشل
اإلداري على مدى سنوات وأكثر من 17
سـبــعـة عـشــر عـام من الـفــشل واحـتـدام
الــصــراعـات  والــنــتــائج احلــالــيـة هي
ـكن لـلـقانـون والـدولة أن واقع حاالً ال 
تبسط "سلطة القانون" بإتخاذ القرارات
واإلجـراءات الـوطــنـيـة  ســواء رفـضـنـا
ا الـبعض يقـابلنا ذلك أو قابلـنا به ور
بالرفض أو القبول بوجودها السلبي .
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و كــذلك الــنـتــائج الــسـلــبــيـة مـن تـراكم
الفـشل اإلداري بشـكل طـردي  والظـاهر
يـفـرض بأن احملـصـلـة الـنـاجتـة لـصالح
اضية التيارات الدينية ففي السنوات ا
تــعــاقــبت عــلى احلــكـم فــيـمــا بــيــنــهم 
نـسـتـطـيـع الـقـول بـأن هـذه الـتـيـارات و
اجلماعـات حقـقت جناحاً كـبيـر في بناء
دولــتــهم اخلــاصــة وهي حتــقق نــتــائج
جيـدة و موازيـة للـدولة وهـنا نـستـطيع
الـقـول أن الـنـتــائج تـظـهـر لـنـا الـصـراع
الـواضـح الـظــاهـر مــا بـ "الــدولـة واإل
دولــــة " والــــتي إســــتـــخــــدمت الــــدولـــة
أجهـزتـها ومـؤسـسات الـدولـة و النـفوذ
داخل الـــدولــة  اســـتــطـــاعــوا حتـــطــيم
الــدولــة ومــؤســســاتــهــا في حــ أنــهم
جنــــحــــوا من تــــكــــويـن قـــوة دولــــتــــهم
ونــفـــوذهم داخل جـــســد الـــدولــة  فــإن
ـتـباين داخل الـدولة نفـوذهم الـرسمي ا
اســـتــطـــاعــوا مـن تــكـــوين مــؤســـســات
إقـتـصــاديـة ومـالـيــة ذات قـدرات هـائـلـة
ومـخـيـفـة  تـديـرهـا مـكـاتب إقـتـصـاديـة
خـاصة بـهم  كـذلك شـركـات إقـتـصـادية
مـكــونـة من مــصـارف وبـنــوك وعـقـارات
وفـنـادق و مـكـاتـب الـصـيـرفـة وشـركـات
لــلــســيــاحــة والــســفــر شــركـات تــبــسط

يتوقع البعض مـنا أن الربيع العربي
لم تُــجنَ ثــمـاره ذلـك الـربــيع أو تــلك
ظاهرات التي أُسميت ربيعاً والتي ا
هـاجت وهُـيجت قـبل حـوالي عـقدٍ من
اآلن انـــدلـــعت شـــرارتـــهـــا األولى في
سوريا ومصر وتونس وبلدان أخرى
بـغـية تـغـيـير انـظـمةِ حـكمٍ جـثت على
لكي أوطانـنا مُدَدٍ كـبيـرة تنوع بـ ا
والــــديــــكـــتــــاتــــوري واالنــــتــــخــــابي

الديكتاوري.
ـظــاهـرات من وقــتــذاك  دعم تـلـك ا
يـة كبـرى على الرغم من قبل دول عـا
اخـتالفهـا مع دعـاة التـظاهـرات ففي
تـونس ومــصـر كــان دور اجلـمــاعـات
اإلخــوانــيــة كــبــيــر جــداً في تــنــظــيم
ـسـيـرات وانـتـقـاء الـهـتـافـات عالوة ا

على االهداف.
تـــونـس تـــلك الــــدولـــة الـــتـي تـــكـــون
الــــســـيــــاحـــة أحــــد أهم مــــرتـــكـــزات
اقتصادها ب ليـلة وضحاها حكمها
مـتـديـنـون اخـوانـيـون كـمـا احلال مع
مصر التي لديـها شواطئ وشاليهات
وغــــنــــاء وطــــرب ....إلـخ حــــكــــمــــهـــا

اخوانيون متشددون
ـوذج تـلــكـمــا الـدولـتــان قُـدم لـهــمـا 

اسالمي فـــاشـل مـــدعـــوم أمـــريـــكـــيــاً
ـوذج سيء عن الــهـدف مـنه تــقـد 
احلــكم اإلسالمي وفــعالً لم تَبُء هـذه
ـهـمـة بـأي حـيث حتـولت مـصر الى ا
بــلــد يــقــام فـيـه األحــكــام الــشــرعــيـة
واحلــدود الـــتــعـــزيـــريــة واحلـــجــاب

والنقاب وما شابه.
فـشل احلــكم اإلخــواني فــشالً ذريــعـاً
في إدارة سـدة احلـكم وحـدث انـقالب
عـســكـري حـول قـيـادات اإلخـوان إلى
مـعتـقلـ يقـبعـون في سجـون الدولة

ومات بعضهم فيها
احلـــكم الـــعـــســــكـــري في مـــصـــر من
جــوانب عـدة لم يـكـن افـضل من حـكم

مبارك.
سـوريـا البـلد الـشـامي اللـطـيف الذي
يـورث فـيه احلـكم مـيـراثاً حُـوّلت إلى
بــؤرة صــراعـات وســاحــة لــتـصــفــيـة
الــنــزاعــات واخلــصــومــات احملــلــيــة
يـة وحتى القـومية واإلقلـيمـية والعـا

والعقائدية.
ـي بِــيـــعَت في خـــردة الـــسالح الـــعــا
ســـوريـــا إلى الـــنــظـــام احلـــاكم وإلى
ـعــارضـة فـدُمـرت بــنـاهـا الـتــحـتـيـة ا
والــفــوقــيـة وقُــتل شــبــابــهــا و رُمـلت
نسائها وايتمت أطفالها وشُردوا في

أصقاع العالم.
مــدن عــربــيـة ســوريــة تــصــبح جـزءاً
تـركـياً ويُـسـورها جـيـشاً عـرمـرماً من
نع تـركـيا ويـخـوض مـعارك ضـاريـة 
دخــولـهـا من قـبل غـيـر كـمـا حـدث في
مدينة ع العرب 'كوباني 'وغيرها .
اجلـزائـر أيـضـاً كـان لـهـا ربـيع عـربي
مـتـأخر بـعض الـشيء أسـوة بنـظـيره

السوداني.
اجلـــزائـــري أزاح حـــكــــمـــاً عـــاصـــره

األجداد واالحفاد
لكن...

لــكن هــذا احلــكم اُســتـبــدل بــغــيـر لم
يــوائم رغــبــات وتــطــلــعــات الــشــعب
ـظـاهـرات تـخـرج اجلـزائـري فـظـلت ا

سيرات األسبوعية تنضم...! وا
الــعــراق كــان لـه ربــيع عــربي أيــضــاً
وخـرج بــقـوة لــكـنه ســرعـان مــا هـرِم
بـــســبب تــغـــلــغل األحـــزاب فــيه وفي
الشـعب وبقرارات تـرقيعـية  تدوير
وجـــوه واســـتـــبـــدال أخـــرى وســـكت

الشعب
الشعب الذي أجاد الـسكوت وجتلبب
الـصـمت ولـم يـحـرك سـاكـنـاً جتـاه ما
يحـصل فيه مـن أزمات مـصطنـعة من
سيـاسيـة وأمنـية واقتـصاديـة أنهكت
قـواه وقضـت مضـجـعه وجعـلت لـيله

مسهداً.
خالصـة األمـر أن العـرب قـد غُـرّر بهم
واقــحــمــوا أنـــفــســهم في مــواضع ال
تــنــاســبــهم وال اقــصــد الــدعــوة عـدم
الـــثــورة عـــلى الـــظــلم والـــركــون إلى
الــطــاغــوت بل عــلى الــعــكس تــمــامـاً
حــيث يـــجب عــلى كـل انــســان تــمس
كــرامـــته أو يــســـلب مـــصــدر عـــيــشه
الــثـــورة والـــوقـــوف بـــوجه الـــظـــالم
وتـفـويت الفـرص عـلـيه والـسعي إلى
حتقيق العدالة اإلجـتماعية ومحاولة

ة للحياة. إيجاد فرص كر
ـفـقود وعـلـيه مـتى ما آفـتـنا الـوعي ا

وعى الشعب ثار 
ثــار ثـــورة واعــيــة تـــقــودهــا الـــفــئــة

هرة  النخبوية واإلذكياء وا
ثورة ردائها العلم وهدفها اإلنسان 
يعني ذلك أنها تـرسم أهدافاً وخططاً
تـلـيق بـواقع الـشـعب والـوطن وبـذلك
فــــأنـــهــــا ســــتــــكـــون وفـق تــــنـــظــــيم
وإستراتيجيـة تعد من قبل مختص

ا قبل الثورة وما بعدها.
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انا الـدينار الـعراقي سـابقى دوما في
بلدي 

وانـــا الـــدوالر الـــذي اســـيـــطـــر عـــلى
العالم..

الدينار :ماذا تريد مني..
الدوالر: اريدك دوما حتت سيطرتي..

الدينار: انت قدمت من ابعد مكان..
الدوالر: اني في كل مكان..

الــديــنــار: عــلــيك ان تــعــود من حــيث
اتيت..

الدوالر: انك ضعيف..ضعيف امامي..
ن يــســـرقــني الـــديــنـــار: مــاذا افـــعل 
ويـكـسـر قـوتي ويــجـعـلـني ال اسـاوي

شيئا في مكاني..
الدوالر: انت الشيء امامي ..

ــبــدأي. الــديــنـــار: انــا اكـــبــر مــنـك 
حلي.. صامدا ثابتا 

الـــدوالر: اخــجـل من نـــفــسـك..واحــدا
مـني يـسـاوي مـئـة وخـمـس وأربـعون

منك...
ن اوصـلـني لـهـذا الـديـنـار: الـعـيـب 

ستوى.. ا
الدوالر: الن ارضك اصابها اخلراب..
الـــديــنــار: انـت من دمــرتــهـــا وقــتــلت

االرواح التي عليها..
الـــدوالر: الن نــــفـــوســـهم ضــــعـــيـــفـــة

واعينهم فارغة وبطونهم جائعة..
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لم يبق سـواء بضعة اشـهر على االنـتخابات الـنيابـية اجلديدة
وال نـعـلم مـاذا تــخـبئ لـعـراق والــعـراقـيـ هـل سـوف تـشـهـد
ا مشاركة اقوى من السابقة كون عزوف مـثل سابقتها او ر
الـتغـيـير االخـير بـقانـون االنـتخـابات يـكـاد يكـون خجـول نحن
نــتــطــلع ومع مــعــظم الــعـراقــيــ الى تــغــيــيـر جــدي بــقــانـون
االنتـخابات كـون جتربة اجمللس الـنيابي  مـريرة جدا كان من
ــفـتـر ان يــكـون الـتــغـيـيــر الى نـظـام رئــاسي مع انـتــخـابـات ا
رئـاسـيـة مـنـفـصلـة عـن انـتخـابـات اجملـلس الـنـيـابي مـع الـغاء
احلـلـقـات الزائـدة والـتي تـنهك مـيـزانـية الـدولـة مـثال اجملالس
الـبـلـديـة ومـجـالس الــقـضـاء ومـجـالس احملـافـظـات كـون نـرى
الجـدوى مـن وجـودهــا وبــنـفـس الـوقت نــتــمى ان نــرى عـراق
جــديــد يــلــيق بــالــعــراق والــعــراقــيــ وبـعــيــد كـل الـبــعــد عن
ـمبـنـية عـلى اسـاس عرقي وطـائفي احملـاصـصة الـسيـاسـية ا
وبسبـبها اصـبحنا دولـة مكونات ومـزقت الهوية الـعراقية وان
استـمر احلال عـلى ماهو عـليه االن  ال نسـتبعـد ان نرى دولة
قـبـائل هـذا االمـر مرفـوض رفـضـا قـاطعـا نـريـد ان نـرى دولة
عـراقـيــة قـويـة  تـلـبي تـطـلـعـات الـشــعب الـعـراقي مـبـنـيـة عـلى
الـقانـون والـعدالـة وتفـرض سيـطرتـهـا بقـبضـة من حديـد على
كافـة اخلارج عن القانون  سواء كانوا مافيات فساد وعلى
ـنفلـت والتي باعـمالها ـافيات الـتي بحوزتـها السالح ا كافة ا
قدمـة اساءة الى التـاريخ الدولـة العـراقية هي والـقبـائل ايضا

الــتـي بــحـــوزتــهـــا الــسالح وتـــمــارس الـــدكــة
العشائرية على ابسط االمور

ال نـعــلم كـيف ســتـكـون  هــنـاك انـتــخـابـات
نــزيــهــا  وشـفــافــة وسط كـل هـذا الــسالح
ـنـفـلت وكـل هذا الـكـم الهـائـل من حـيـتان ا

الفساد
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كنت وماذا حل بك..
الـديــنـار: مــا دام وطـني الــعـراق بـاق

فانا باق رغم اقسى الظروف..
الــدوالر: التــتـامـل من بـقــاؤك انت في
مــوطـنك التـسـاوي شــيـئـا وخـارجه ال
احـدا يـنـظـر الـيك..بـيـنـمـا اسـمي يرن

كلمـة واحدة..ستبـقى في النزول وانا
في الصعود..

الــديـنـار:مـا اشـد قـسـوتك..انت حـاقـد
لــيس عــلي فــقـط بل عــلى كل عــمالت

العالم..
الدوالر: كما اريد..

ــا يـريـد الـلـه فـسـيـكن الـديــنـار: لـكن 
يومك مظلم..

الدوالر : لم يـرجعـنا الـله الى الـعهود
الــســوداء يــوم اصـــبــحت الـــشــمــعــة
ـولـدات ضـيــائـكم الــوحـيـد..وادخـن ا

 .. ستد هواكم ا
الــديـنــار: لـكــنك نــسـيت مــاتــبـقى من

.. الطيب
الـدوالر: جتاركم ومن يـقـويهم عـلـيكم
..انــهم يـــطــبـــلــوا لـــلــغالء الـــفــاحش

 .. فرح
الديـنار : الله يـهديـهم كانهم أجـمعوا
بـــالـــتـــبـــرئـــة مـــني ..ال احـــدا مـــنـــهم

يحويني.. 
الدوالر: جتاهلوك ونسوا يوم كنت..
الديـنار: والتنـسى انت ايظـا يوم كان

العالم ينادوني بالبترول...
.. سك الدوالر: واليوم ينادوك با

ن خـــــائف اراك الـــــديـــــنــــار: وانـت 
وعود.. ترجتف وتنتظر يومك ا

الـدوالر: انـا مـشـفـقــا عـلـيك اتـالم اين

في عام ١٩٩٩ التقيتُ بالدكتور طالب
(رحـــمه الـــله) في صـــبـــاحٍ بـــائسٍ من
صــبــاحـات كــلــيــة اآلداب; كــان وجـهه
محتقناً وعيناه تـقطرانِ غضَبَاً بهيئة

ُستَضعَف ال الضعيف فقلت له: ا
دكـــــتــــور هـل صـــــحــــيـح أنك قـــــدمتَ
اسـتــقـالـتك? هـكــذا تـتـركــنـا فـجـأة بال
ســبـب? لــقــد تـعــودنــا عــلــيك. ابــتــسم
ساخراً وقال:الدولة التي ال حتترمني
ال أحترمها; أال يكفي سبباً الستقالتي
أن شــرطي األمن مـنـعــني من الـدخـول
إلـى الــنـــجـف وحــ أخـــبـــرته أنـــني
أســـتــاذ جـــامــعـي وأبــرزتُ هـــويــتي
سـحـبـهـا بـقـوة ووضـعـهـا حتت قـدمه

وقال لي: عُد من حيث أتيت وإال..
كانت النجف حينهـا مغلقة لعدة أيام
إثر اغتيال الشهيد الصدر طاب ثراه.
الـعـهـد الـديـكـتـاتوري فـيـه الـكثـيـر من
مـواقف االنـحـطـاط بـحق كـفـاءاته وال

مجال لسياقها هنا.
يُــنـسب لـلـرســول (ص) أنه قـال: رتـبـة

العلم أعلى الرتب.
فـي الــــعـــــهـــــدين الـــــديـــــكــــتـــــاتــــوري
وقـراطي خالـف صانـعو الـقرار والـد
هــذه الــقـــاعــدة وســاوو بــ األعــمى

والــبــصــيــر وأهـانــوا أعــلى الــرتب
وداسوا عـلى صـفة (الـعلم) وهي من
أحب الــصــفــات إلى الــله تــعــالى في
قـرآنه وأسـمـائه احلـسـنى فـصـنـعوا
من حاملي الشـهادات العلـمية طرائد

عند أبواب الوزارات.
مـاذا تـغـيـر بـ العـهـديـن? لم يـتـغـير
الشيء الـكثـير سـوى أن اإلهانات في
العهد الـديكتاتوري فـردية بعيداً عن
ـوقــراطي اإلعالم وفي الــعــهــد الــد
صـارت مـشــاهـد جـمـاعــيـة ال تـكـتـرثُ

لإلعالم!
ولكن تبقى اإلهانة واحدة.

في اليابان مثل شائع:
ـعلم سـبـعة أمـتار; كي ال ابـتعـد عن ا

تدوس ظله.
لـقـد دسنـا جـسده قـبل ظـله وجعـلـناه
بائـعاً متـجوالً وهكـذا حتولنـا من بلد
ــسالت واجلـنــائن إلى احلــضــارة وا

تخلف. قلبٍ نابضٍ للعالم ا
فــمـن يــعي هــذه الــرســـالــة من أؤلــئك
ـعــامـلـة احلـمــقى الـذيـن يـوجـهــون 

حاملي الشهادات بالهراوات?
وإلى متى ستـبقى احملاصصـة تتحكم

بتبديل الكفاءات بالال كفاءات?
وإلى مـتى سـيـظـل نـظـام إدارة الـدولة
مــتــأرجـــحــاً بــ أزمــات الـــتــخــطــيط

والتخطيط لألزمات?
#حاملو_الشهادات_مستقبلنا
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بقوة وبهاء ورقي
الديـنار: ال تفـرح كثـيرا كل شيء قابل

... للزوال ولن يدوم اال وجهه الكر
الدوالر: انا الدوالر باق لالبد..

الدينار : بل انا الدينارباق لالبد٠..
وجـدت نفـسي اخيـرا قـد سقـطت على
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هل هنـاك من مـنـقذ يـحـافظ عـلى ما تـبـقى من ارض الـعراق
وشــعــبه -الم تــولــد الــعـراقــيــة اجلــائـعــة من الــرجــال الـذي
يضـحي لـكي يعـود الـعراق الى حـضن امـته العـريـقه ويعـيد
ـوت مـجــد الـعــراق -لـقــد وصل الـسـيـل الـزبى بل اجــتـاح ا
ارض العـراق -الم ينفذ الصبر يارجاالت العراق االبطال -
اهكـذا تتركون العراق يتسلط عـليه اشباه ولصوص وتابع
ــة بـحق شـبــابـكم والـدمـاء عـمالء -كـل يـوم يـصـنــعـون جـر
الغـاليه لـلـشبـاب تغـطئ ساحـات الـوطن-انهم يـناضـلون من
اجل -رغيـف اخلبز -بعد ان اصـبح شحيحـا بسبب سرقته
من افواه الـفقراء اجليـاع ليذهب ابنـائهم الى الدول االوربيه
للـتفسح او يشترون الـفلل والعمارات -وابنـاء العراقيذهبون
-السواق الـبـاالت واللـخـرده عسـيى ان يـحـصلـوا عـلى ثمن
رغـيـف اخلـبــز-سـاحــة الـطــيـران-هــنـا وفي ارض اجلــيـا ع
ـئـات من الـشبـاب الـذين يصـلـون كل يوم - وت ا يحـصـد ا
الفـجر- عسى ان يفوز -بدينار- ولكن سؤال الى من يحكم
ـكـان-ام في خارج -هل يـوجـد من ابنـائـكم احـدا في هـذا ا
ـــنــطــقه اخلـــضــراء -اين ازالمك في الــبالد والــبـــقــيه في-ا
العـسـكـر والـشـرطه واالمن-هـم حرسـا لـكم وعـوائـلـكم واين
امن بغـداء وانتم تعرفون ان عـموم التشكيالت قـد  تعينها
ن اخرجوا -محاصصه وفق--النسب-الطائفيه واكثرهم 
من السـلك-لفشله او كبر سنه- وفي سلطة الطوائف-عادوا
-تــســتــلــمــون مع -رتب اعــلى-وكـم من الالف -فــضــائــيــ
رواتـبـهم -ان قــضـيـة -سـاحـة الـطــيـران-سـتـكـون الـفـاصل
لوجـود دولةوازاحة الشـواذ من اللصوص والتـابع الجنبي
-االن وجب عـلى الشـعب ان ياخـذ حقه مـنكم النـالعراق اذا

بقى عليكم-لنقرا السالم عليه
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االرض من سـريـر نــومي لـتـفــاجـئـني
زوجتي قائلة

 _مـــا بك فــانـت احلــمـــد لــله التـــمــلك
اذا تنادي عليهن الدينار وال الدوالر 

في نومك..
5 - بغداد Š ”U³Ž ÍœU¼

ولـد صغـيـر كل يوم يـذهب الى الـبـنك يضع
 000 1ديـنـار في حـسـابـه اسـتـغـربـوا مـنه
ـدير قـال لهم وظـف فـقالـوا للـمديـر عنه ا ا
عنـدما يـأتي مرة ثـانيـة ادخلـوه عندي  ذهب
الـولـد مــره ثـانـيــة لـيـضع 1000 ديـنـار في
ـــــــــوظـــــــــفـــــــــ دخـــــــــلـــــــــوه حـــــــــســـــــــابـه ا

للمدير................
ـــــــــديـــــــــر ســـــــــألـه: كـل يـــــــــوم تـــــــــأتي ب ا

1000دينار...
من أين لك و أنت طفل صغير???

قـال له الــولـد: انــا أراهن و كل يــوم أكـسب
الرهان 

ـــديــر وقــال له: أرني كــيف تــفــعل ضــحك ا
ذالك!!

قـال له الــولـد: تـراهــنـني عـلى 1000ديـنـار
انني استطيع ان أقبل عيني

ـديــر عـلى رهـانـه قـام الـولــد بـنـزع فــوافق ا

الـعــدسـات و قـبـلـهـا ثم أعــاد تـركـيـبـهـا من
دير... جديد وكسب الرهان مع ا

ـــديــــر انـــزعـج من ذالـك ولـــكــــنه لـم يـــقل ا
شيئاً...

وفي الــيــوم الـتــالي عـاد الــطـفل من جــديـد
ـديــر... وقـال له:انـت تالعـبت بي فـأوقــفه ا

البارحة و أخذت مالي 
قــال له الــولـد:تــعـال نــعـمل رهــان آخـر أذا
كــســبت اعــطــيـتـك ضـعـف مـا آخــذته مــنك

البارحة..
... و أذا انا كسبت لم آخذ منك شيئاً

دير على ذالك دون تفكير.. وافق ا
الولـد اتى بـعـشـر مـوظـفـ لـيـشـهـدوا على

الرهان....
قــال الـولــد لــلــمـديــر أراهــنك عــلى أن لـون

فانيلتك الداخلية أسود...
دير وقال له ليس أسود.... ضحك ا

دير يـقول و الله ليس الـولد يقول أسـود و ا
أسود..

دير بـخلع قمـيصه وقـال:قلت لك ليس قـام ا
أسود..

الولد دفع للمدير 2000 دينار 
ـديــر...أنت نــهض الــولــد لــيــذهب فــسـألـه ا
لسـت غاضـبـاً بخـسـارتك لـلرهـان وخـسارة

2000دينار!!!
ــاذا رد الـــولـــد بـــكل ثـــقـــة و افـــتـــخـــار....و

أغضب??
وظف عـلى انني استطيع أنـا كنت أراهن ا
ان أجــــعــــلـك تــــخــــلع قــــمـــــيــــصك مــــقــــابل
1000ديـــــنــــــار من كـل واحـــــد مـن هـــــؤالء

العشرة....
وهـذا تــأكـيـد بـأن الـنـضـج و الـكـبـر والـعـقل

راكز. ليس بالسن او با
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ـطـرب سـعـدون جـابـر من بـ ابـرز يـعـد ا
الــفـــنــانــ الــذين ظـــهــروا خالل  حــقــبــة
الــسـبــعـيـنــات و الـثــمـانــيـنـات مـن الـقـرن
ـاضي ونال نصيب كبـير من الشهرة من ا
خـالل الـعـشـرات من االغـاني الـتي قـدمـهـا
عـبر اذاعة وتلفزيون العراق وكان لصوته
الـرائع اثـر كبـيـر في كسـبه شـهرة واسـعة
ــا سـاعـد عــلى جنـاح عــراقـيــاَ وعـربــيـاً 
االغـنية الـعراقية في تـلك الفترة ومـنها يا
العزيز انت تغيرت طـار ا طـيور الطايره 
مـر بـيـنة مـر بـيـنة  يـنـجوى  دمع وكـحل

بوية عيوني. 
(الـــزمـــان) الــتـــقـــته في مـــنـــزله بـــبـــغــداد

وتواصل احلوار معه:
{ حــدثـنــا عن مـوقـف تـأثـرت بـه وابـكـاك

حقاً ?
- الـــبــكــاء رفــيــقـي دائــمــاً في كل
فرحـة منها ولكن ـواقف حتى ا ا

البكاء ال يعني اليأس.
ـك من قــــــبل وزارة { هـل  تـــــكــــــر
الــثـقــافـة او من مــؤسـســة فـنــيـة تــعـنى

بشؤون الفن ?
- طـــلــبـــوا مــنـي ذلك ولــكن

رفـــــــــــضـت
لــكــون ان
الـتـكـر
يــــــــــات
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لـلـتـواصل االجـتمـاعي قـائـلـة (حـان الوقت
تقريـبًا لنعـود إلى مسارحـنا األماكن التي
جتـعلـنـا نشـعـر وكأنـنـا جنوم. لـكن ال يزال
يتع عـلينا أن نـكون بأمان. سـترى قريبًا
في عالمـة (صـحة  –امان  –سالمـة)خارج
ــــفــــضــــلــــة لــــديك). األمــــاكـن الــــعــــامــــة ا
وأضــافت(هـذا يـعــني أنـهم يــسـاعـدون في
احلفاظ على أمانك من خالل تلـبية معايير
الـصحـة والسالمـة الـعالـية. لـذا ابحث عن
هـذه العالمـة بـاخلارج واشـعر بـثـقة أكـبر
فـي الـــــــداخـل. كـن فـي أفـــــــضـل حـــــــاالتك

وسأراكم قريبًا).

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - اخــتــارت
النجمتنا الشهيرتان جينيفر لوبيز وليدي
غـاغـا أن تـشـاركـا في حـمـلـة تـوعـيـة عـامـة
ـواجـهـة جـائـحـة فـايـروس كـورونا. حـيث
تــعــد هــذه احلــمــلــة اإلعالمــيــة األولى من
نوعها من معهد ويل الدولي لألبنية  التي
تهدف إلى زيادة الوعي بأهـمية التصنيف
الـذي يعـتمـد على الـتحـقق من مدى اتـخاذ
ــؤســســات اخلــطــوات الالزمـة األمــاكن وا
وظف إلعطاء األولوية للـصحة وسالمة ا
قطع ـتابعيـها  والزوار.وتوجـهت لوبيز 
فيديـو عبر حسـابها الشـخصي على موقع

اصــبــحت عــبــارة عـن دكـاكــ وال مــعــنى
لهــا.

{ خــارج عـمــلك الـفــني كـيـف تـســتـثــمـر اوقـات
فراغك ?

- الـقراءة الـتي تعـد ثروة لغـوية اسـتطيع
الـتـعـبـيـر بـهـا والـريـاضـة ثم الـعـزف عـلى

العود.
{ هل  اخــتـــيــارك لــرفــيــقــة درب احلــيــاة من

الوسط  الفني ام ماذا ?
ا كانت من - ليست من الوسط الفني وا

وسط متدين.
{ الـلـغـة الـعـربـيـة الـدارجـة تـشـيـر انك بـغـدادي

صادر انك االصل بيـنما تـقول ا
من مـحـافـظـة مـيـسـان اجلـنـوبـية

فما هو ردك على ذلك ?

©≤≠≤®  ∫…d¹UD « —uOÞ U¹ l  …dNA « u×½ oKDM¹ dÐUł ÊËbFÝ

سعدون جابر يتحدث لـ(الزمان)

 ÊU e « ≠ wÐœ

ـصــري يـعــلن شــفـاءه ـمــثل مــاجــد ا لـم يـكــد ا
وابــنـته من فــايـروس كـورونـا حــتى عـاد ونـشـر
خـبـر تعـرضه حلـادث خالل تـصـويـر مـسـلـسله
ـصري من أعـلى احلـصان أثـناء لك.وسـقط ا ا
ــعـارك احلــربــيـة في تــصــويـر أحــد مــشـاهــد ا
ـــقـــرر عــرضـه في مـــوسم درامــا ـــســلـــسل ا ا
رمضان  2021 ما حـدا به إلى التوجه مباشرة
إلى مركز متخصص بالعالج الطبيعي في دبي
حـتي يـسـتــطـيع الـتـعــافي بـسـرعــة واسـتـكـمـال
ـصري متابعيه سلسل. وشارك ا العمـل على ا
في صــفـحــته اخلــاصــة عـلى مــوقع لــلــتـواصل
االجـتمـاعي عـبر خـاصـية الـقصـة مـقطـع فيـديو
قــال فــيه)أنــا حــالــيًــا في أحــد مــراكــز الــعالج
الـطــبـيـعي لـتـلـقي الــعالج الالزم بـعـد إصـابـتي
وسقـوطي من فوق ظهر احلصـان أثناء تصوير
لك). وقد  تـأجيل تصويـر مشاهد مسلـسل ا
ـلك مـرتـ األولى إثر ـصـري في مـسلـسل ا ا
إصـابــته وابـنـتـه بـفـايــروس كـورونـا وقــد الـتـزم
نـزلي بـعيـداً عن أسرته خالل مرضه احلـجـر ا
ـرة الثانيـة هي بعد سـقطته من على وزوجته وا
احلصان والتي أدت أيضاً إلى تأخير إضافي.
ـلك من بـطـولـة عـمرو يـشـار إلى أن مـسـلـسل ا
ـصري صـبا مـبارك وسوسن يوسف مـاجد ا
نـباوي ومأخوذ عن بدر ومن اخـراج حس ا
ي جنيب محفوظ راوية كـفاح طيبة لألديب الـعا
وتــدور األحـــداث حــول قــصـــة أحــمس وطــرده

للهكسوس.

أمـا غـاغــا فـقـالـت في الـفـيــديـو الـذي
ــا آمـنت نــشـرتـه في صــفـحــتــهـا (لــطــا

بـأهـميـة االهـتـمام بـبـعضـنـا الـبعض وذلك
من أجل الصالح العام وستشاهدون قريباً
عالمـــة (صــحــة  –امـان  –سالمــة) خــارج
األمـاكـن الـعــامـة مــا يــعـني أنــهم يــراعـون
ا أعلى درجات معايير األمان الصحي و
أننا نواصل القيام بـدورنا حلماية أنفسنا
وغيرنا هذه العالمة ستساعدكم لتتعرفوا
عـــلى األمـــاكن األكــثـــر أمــانـــاً من نـــاحــيــة
اإلجراءات الوقائية في مـحيطكم كي نبقي

مجتمعاتنا أمنة كذلك).

االعالم ولـكن اخلطر الكبـير ان هذا الغناء
تصدر وسائل االعالم.

واعيد { انت كثيـر السفر وهناك عـدم التزام با
فــهل ان ســـفــرك الــدائم هــو ألغــراض فــنــيــة ام

جملاالت جتارية ?
- ســفـري الـدائم هــو دعـوات و الـتـزامـات
فـنيـة واالثن مـعاً ورافـقتني الـتجارة مع
لقد تأثرت بالفنان محمد القبنجي الـغناء 
فــقــبل ان يــكـون مــغــنـيــاً كــان تــاجـراً ولم
يـعتـمد علـى الغنـاء وجلوئي الى الـتجارة
لــكي ال ابــقى اعــانـي من ضــيق ذات الــيـد

وليس لديه مردود مالي.
{ لو لم تكن فناناً ماذا كنت ان تكون ?

- كـان في نفـسي ان اكون  محـامياً ألدافع
عن كل انسان مظلوم.

{ ماذا تعني لك االسماء الفنية التالية?
ــطـرب يــاس خـضــر: الـفــنـان الــكـبــيـر -ا
حـس نعمة :شبيه بياس  مائده نزهت :
قـحـطـان صـوت جــمـيل افـتـقـدنــاه مـبـكـراً 
الـعـطـار  :صـوت لو اسـتـمـر لـكـان له شأن
كـبير  حـميد منـصور: مغـني لطيف اثبت
فاضل حـضـوراً طيـباً فـي السـاحة الـفـنيـة

عواد: افضل مغني في السبعينات.
ستوى اداء الفنان الشباب? { ما هو رأيك 
- فــيـهم اصـوات تــبـشـر بــاخلـيـر اذا اخـذ

بأيديهم نحو الطريق الصحيح.
{ هل ان احد افراد عائلتك يسير على نهجك?
- كــان جنـلي االكــبـر الـطــيب يـســيـر عـلى

- الـلغة الـعربية هي نـتيجة قـراءات كثيرة
ومـنــهـا االدب والـشـعـر والـفـلـسـفـة وكـذلك
نـفلـوطي واما كـتب ادبـية لـطه حسـ  وا
الـوالدة فكانت في بـغداد االعظمـية  محلة
جنـــيب بـــاشـــا وان أهــلـي من مــحـــافـــظــة
مـيسان و تسجيـلي في بغداد بعد ثالثة

اشهر من والدتي.
ك من قـبل الرئيس الـفلسـطيني مـحمود { تكر
عــبـاس بـدرع االبــداع والـفـنــون هل  كـان له اثـر

ايجابي ?
سلم - ذهبت الى القدس ودخلت قبلة ا
قـبل اللقاء واحسست ان اجلدار يعاتبني
ــــاذا نــــتـــرك الــــقــــدس بــــيـــد احملــــتل
واســـــتــــقـــــبــــلـت من قـــــبل الـــــشــــعب
الـفـلـسـطـيـني ومـطـران الـقدس وقف
مـــعـي وقـــال كالمـــاُ بـــحق الـــشـــعب
الــعــراقي أخــجــلــني ان ال ارد عــلـيه
وقــلت له (ان هــذا الــكالم يــســتـحق

فيه ان اقبل يديك).
{ االغـنـيــة الـعـراقـيـة تــسـيـر االن نـحـو
الـــــهـــــاويــــــة فـــــهل مـن قـــــارب جنـــــاة

ألنقاذهـا?
- الــــغــــنــــاء الـــهــــزيـل الـــذي
نـسمعه اليـوم كان له حضور
فـي كل ســــاحــــات الــــغــــنــــاء
ـة حــتى في زمن عــبـد الــقــد
الـــوهــاب وســيــد درويش ولم
يـــــــكن يــــــصـل الـى وســــــائل

نـــهــجي وان افــراد عـــائــلــتي هـم الــبــشــر
وجـاءت تـسـمـيـته من قـبل والـدته وابـنتي
فـاطـمـة تمت تـسـمـيتـهـا عـلى اسم والدتي

. ومر
{ حدثنا عن بدايتك الفنية و اول اغنية لك ?

- بـدأت الغـناء هاويـاً على حـدائق السكك
بــبـــغــداد  انــا و الــفــنـــانــ فــاضل عــواد
وعـارف محسن ويـومها حـصلت على اجر
قــدره (ربع ديـنـار) عـام  1963 وتــقـاسـمت
ــبـــلغ مــعــهم.امــا عـــدد االغــاني فــهــنــاك ا

ها. عشرات االغاني التي  تقد
طل على نهر دجلة سرح ا { هل فكرة انـشاء ا
تـأتي استذكـاراً لعودة االغـنية الـعراقيـة الغنـائية
ـة الى سـابق عـهـدهـا ودعوة فـنـانـ كـبار القـد

لهذا اجلانب?
ـسـرح من اجل ان نـلـتقي - انـشـأت هـذا ا
في حـديقة داري ببغـداد وااللتقاء باالدباء
ــارس روايـتــنـا والــفــنـانــ من اجل ان 

اخملتلفة).
ــعـلــمــ عــام جــابــر هـو خــريج مــعـهــد ا
1963- 19964 ونـال شهـادة البكـلويروس
سـتـنصـريـة عام  1984 ثم من اجلـامـعـة ا
ســــافـــر الـى لـــنــــدن عـــام  1986 لــــغـــرض
الــدراسـات الــعـلـيــا وحـصل عــلى شـهـادة
الـدكـتـوراه في االدب الـعـربي وعـمل خالل
اضـي معـلماً فـترة الـستـينـات من القـرن ا
ـدارس االبـتـدائـيـة في الـثـورة بـعــدد من ا

ومدينة احلرية ببغداد.
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ي ذا ويـكــنــد أنه سـيُــطـلق كـشف الــنــجم الـعــا
ألبوم يـتضمن أفضل أغنيـاته وسيحمل عنوان
(ذا هاي اليـتز) وذلك على قناته الـرسمية على
يـوتـيــوب اال انه لم يُــفـصح عن مــوعـد إصـدار
األلـبــوم.وكـان صـدم ذا ويـكـنــد مـحـبـيه مـؤخـرا
ـصورة (سـيف يور بـلـوكه اجلديـد في أغـنيـته ا
تيرز) التي طرحها مؤخرًا.وفي التفاصيل طرح
ذا ويـكـند أغـنـيـته اجلـديـدة وبـدا غـريب الـشكل
ـنـتـفـخـتـ وكـأن مـكـروه اصــابه في وجـنـتـيه ا

وحاجبيه مرفوع بطريقة مخيفة.فالبعض رأى
ـكيـاج ومـستـحـضـرات التـجـميل هي ان حـيل ا
وقع التـي جعـلـته يـبـدو عـلى هذا الـنـحـو وفـقـا 
الــفن  بــيـنــمـا رأى الــبــعض اآلخــر انه خـضع

لعمليات جتميلية.
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مـديـر عــام الـدار الـعـراقـيـة لالزيــاء يـضـيـفـهـا االحتـاد
العـام لالدباء والكتاب في مقره ببغداد في الساعة 11
ـلكة من صبـاح اليـوم السـبت في محـاضرة بعـنوان (ا
االســطـورة ســمــيــرامـيـس ومـقــاربــات االزيــاء واحلـلي

للحضارة السومرية).

pÐ 5 % ÂU Š

الـــفــنـــان الــســـوري حل اخلـــمــيس
ـاضي ضـيـفـا علـى (اصدار) في ا
ــزة امــســيـــة اقــيــمت فـي ثــقــافي ا
بــدمــشق في حــوار وتــوقــيع ألولى

إصداراته السردية (سكان هذا الزمان).

wÞu dF « dLŽ

الـباحث االردني صـدر مـجـلـده التـاسع من (مـوسـوعة
ـئـويـة الـدولة ـناسـبـة االحـتـفال  عـمـان أيـام زمـان) 
األردنـية ويقع اجملـلد اجلديد في  750 صـفحة ضمت

محطات هامة لتاريخ مدينة عمان.
wł«— bŽ— b½—

ــالـيـة الــعـراقـيـة مـديـر عــقـارات الـديــوانـيـة في وزارة ا
ــهـام صـدر امــر من الــوزيــر عـلي عـالوي بـتــكــلـيــفه 

معاون مدير عام عقارا ت الدولة.
w¦OK « WLÞU

الشـاعرة واالعالمية الـعراقيـة تضيفـها قناة(الـشرقية)
مـسـاء غـد االحـد في بـرنـامج (اطـراف احلديـث) الذي
يـعــده ويـقـدمه االعالمي مــجـيـد الـســامـرائي ويـخـرجه

اخملرج حيدر االنصاري.

‚œUB « ‚œU

الـفـوتـوغـرافي الـعـراقي قـدم الـنـدوة االفـتـراضـية الـتي
اضي اقامـتهـا اجلمـعيـة العـراقيـة للتـصويـر الثالثـاء ا

بعنوان (قراءة في التكوين لدى عبدالفتاح رياض).
 ÍœUM'« w UÝ

اخملرج الـسوري  يستعد لتـصوير مسلسل (دفا) عن
ؤسـسة العامة نص من كتـابة بسام مخـلوف وإنتاج ا
لإلنتـاج اإلذاعي والـتـلفـزيـوني. بطـولـة محـمـد حداقي

نادين خوري.
ÍËUMDA « œU¹«

سرح اخملرج االردني فـاز بالـتزكـية بـرئاسـة جمـعيـة ا
ـقرها احلر في اجـتماع عـقدته الـهيئـة العامـة للـفرقة 

في عمان النتخاب هيئة ادارية جديدة.

‘«d  vKŽ dCš ”U¹

WO UF «
جــراحــيــة في احــد مــســتــشــفــيـات
بغداد. وطمأن خـضر عشاق صوته
انه (بخـير وان عمـليته ولـله احلمد

تكللت بالنجاح).

bLŠ√ —U “— ≠ œ«bGÐ

ـطـرب ياس خـضـر امـنـيات تـلـقى ا
االوساط الفنية واالعالمية بالشفاء
الــعــاجل بــعــد خــضـوعـه لـعــمــلــيـة

Õd  bOÒOAð ‰UL SÐ bNF²¹ rþU½

 …dB³ «
(أســفه لــوجــود مــثل هــذا الــصـرح
الـكــبــيـر الــذي يـواكب بــتــصـمــيـمه
تـقدمة في الدول ـسارح ا وسعته ا
األخـرى لـكنَّه لـم يسـتـثمـر بـالـشكل
ـطلـوب). مـؤكدا(سـعيه لـلـعمل مع ا
حافظة البصرة احلكومة احمللية 
إلجنـاز هذا الـصـرح بـعد الـتـخلص

—U³ł bL×  ≠ …dB³ «

تـفــقـد  وزيــر الـثــقـافــة والـســيـاحـة
اضي واآلثار حسن ناظم الثالثاء ا
ـتـوقف مـشــروع مـسـرح الـبـصـرة ا
الـــذي أنـــشـىء عــام 1988 لـــيـــكـــون
صـرحـاً ثقـافـيـاً ومـعلـمـاً من مـعالم
محافـظة البـصرة. وأعرب ناظم عن

شاكل نـتيجة تلكؤ عوقات وا من ا
ـشروع وعمل الشركـات العامـلة با
مخـططـاتٍ ودراسةٍ شـاملـةٍ  وكذلك
إزالــة الـتــجـاوزات احلــاصـلــة عـلى
ـــبــنى الكـــمــاله لـــيــكـــون صــرحــاً ا
ـيزاً حـضـاريـاً وثقـافـيـاً وتراثـيـاً 

دينة البصرة).

ال تـــضـــيع وقـــتـك و انت تـــراقب عـــمل غـــيـــرك اهـــتم
بشؤونك اخلاصة .

qL(«

الـغـيـرة تـعـصف بـقـلــبك حـاول ان تـسـيـطـر عـلى هـذا
الشعور.رقم احلظ .2

Ê«eO*«

علـيك ان تكـون اكثـر تنـظيـما و تـرتيـبا حتـى تستـطيع
اجناز مهامك بوقتها .

—u¦ «

عالقــتك مع زمالء الــعــمل و اجــواء الــعــمل اكــثـر من
رائعة فحافظ عليها .

»dIF «

قـد تشـعر الـيوم بـشعـور احلب من اول نظـرة من لقاء
عاطفي بالصدفة. 

¡«“u'«

تـشـعـر بـاحلـاجـة الى احلب و الى شـخص تـبـدأ مـعه
قصة حب جميلة. 

”uI «

يـثني عـليك اجلـميع اليـوم بسـبب افكـارك النـيرة التى
طرحتها .رقم احلظ.9

ÊUÞd «

هني و تسعى الى البحث عن ستقبلك ا تعيد النظر 
مصدر عمل يناسب طموحك 

Íb'«

طـالب احلـبـيب. يوم عـلـيك ان تـكون مـسـتـمعـا جـيـدا 
السعد االربعاء.

bÝô«

علـيك ان تـراعي احتـياجـات احلـبيب الـعـاطفـية اكـثر.
. يوم السعد االثن

Ë«b «

ــزيـــد من االربــاح حتــصل عــلــيــهــا الــيــوم نــتــيــجــة ا
استثماراتك .ظرقم احلظ.8

¡«—cF «

عــلــيك ان تـكــون ســريــعـا في اتــخــاذ الــقـرارات النك
ستواجه مشاكل طارئة .

 u(«
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الكلـمات أفـقيـا واقرأ ضمن
مـربــعـات الــدوائـر الــكـلــمـة
طـلـوبـة: (مـخـرج عربي 9 ا

:( حروف من مقطع
 1-ادراك لألمور
 2-انصات
 3-مصعد
 4-يواجه

 5-من أنواع الصخور
 6-البغضاء
 7-تمهله
 8-توبيخ
 9-خيال
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وأنا ألج عالم الفن والصـحافة واألدب منذ منـتصف العقد الـسبعيني كنت
أقـرأ ما يـنـشـر بغـزارة في الـصـحف من كـتابـات نـقديـة رائـعـة عن جتارب
.. بقـلم الفـنان والـناقد ومعـارض ومتـابعة ولـقاءآت مع الـفنـان الـتشكـيلـي
عـادل كـامل كـنت وقــتـذآك ال أعـرفه وال أعـرف عـنه شـيـئـاً حـلـمي كـان أن
ألـتـقي به يـومـاً ما ألتـعـرف عـلـيه عن قـرب فـضالً عن آخـرين كـذلك كـانوا
ــقــامه في الــنــقــد وهم ال يــتــعــدون أصــابع الــيــد الــواحــدة في أحــسن

األحوال.
ـهم عـلى جـمـيع نـعم.. أقـولـهـا وبـكل ثـقـة وإصـرار.. أن الـفـضل الـكـبـيـر وا
الـفـنانـ الـعراقـيـ واحلـركة الـتـشـكيـلـية في الـعـراق دون إسـتثـنـاء كان
للـناقـد األستـاذ عادل كـامل (رحمه الـله) الذي لـعب دوراً مهـماً وبارزاً في
سيرة الطويلة.. فقد قدم جتارب الفنان كافة.. نشر وإعالن وإعالم هذه ا
من خالل مـا كـتـبه في مـقـدمـة (فـولدراتـهم) في مـعـارضـهم الـشـخـصـية أو
شتركة.. أو ما وثقه في كتبه الوثائقية أوالنقدية التي صدرت وكان لها ا
الصـدى الكبـير في احلـركة التـشكـيليـة حتى اآلن حـيث يعتـز ويفـتخر كل

ا كتبه الراحل عنهم. الفنان 
الناقـد عادل كامل.. أفنى حـياته ألجل توثـيق ونشر الثـقافة الـفنية الـعراقية

اجلميلة دون مقابل مادي ألنه ال يحب إال العراق وهويته التاريخية.
عادل كامل.. كما أصفه أنا: (راهب) الـنقد والفن واألدب هذه هي حياته..
وهـذا هـو ديـدنه في احلـياة لـكي يـبـقى إنـسـاناً طـبـيـعـياً لم تـشـوبه شـائـبة
محباً ألصدقائه.. وفياً ألساتذته مسـامحاً عن اجلميع ناكراً لذاتية.. أمام

اآلخرين لكي ال يؤخذ عنه موقفاً سلبياً...
عـندمـا تـعارفـنـا ببـعـضنـا.. كـانت معـه جلـسات دائـمـة في كـافتـيـريا (مـركز
ـركز شعاعاً لـلفن العراقي الكـبير مع العديد صدام للفنـون) عندما كان ا
تـابعة أنشطة دائـرة الفنون التشكـيلية الدائمة.. من األساتذة واألصدقاء.. 
مرات أهـداني بعض من كـتبه الـتي كـان يصـدرها لكـي أقدمـها وأعـرضها
في الصحـافة.. ويطـلب مني أن أعـطي فيهـا رأيي عنده فـكنت أقول له أنت
أستاذ اجلميع فيبتسم وهو يقول لي (ميخالف أنا أحب اآلراء .. والنقد)!
في أعـماله الـفنـيـة: الكـرافيك والـتـخطـيطـات واخلـزف وحتى (األدبـية) فـقد
كـان فـنـانـاً وأديـبـاً مـتــمـيـزاً جـداً ولـكـنه لم (يـكـتب) في يـوم من األيـام عن
(جتـاربه) الشـخـصـية وهي أولى عـلى كـثـير من جتـارب أخـرى مصـنـوعة

ولكن نكران الذات طغت وكانت األقوى.
مهمـا نكتب عن الراحل الـراهب عادل كامل فـانها تـضل ناقصة.. ومـتقزمة

أمــام عـمق مــا كـتــبه وقـدمـه من إجنـاز تــوثـيــقي شـامخ و
راسخ.. وأمام عـطائه الثـري هذا الـذي تركه لـنا .. نظل

ننهل منه ونعجز عن إيفائه. 
سالمـاً لروحك الـطـيبـة .. وإلبـتسـامـتك اجلمـيـلة ... في

ذكرى رحيلك السنوية.

ÊuOKOJA² «
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فـي باكـورة اعمـالهـا تسـتعـد الهـيئـة اإلدارية
اجلــديـدة جلــمـعــيـة الـفــنـانــ الـتـشــكـيــلـيـ

العـراقي  القـامة معـرضها الـسنوي 2021
ولكـافة االختصاصـات الفنية ( رسم  –نحت
 –خـــزف). ودعت اجلــــمـــعـــيــــة الـــفــــنـــانـــ

عـرض وتقد اعـمالهم للـمشاركـة في هذا ا
الفنـية الى مـقر اجلمـعية قـبل منتـصف شباط
ـــقـــبـل .مــشـــيـــرة فـي بـــيـــان الى انه ( يـــحق ا
ــشــاركــة لالعــضـاء الــعــامــلــ فـقط  وان ال ا
يــتــجــاوز  قـــيــاس الــعــمل الـــفــني رسم (زيت ـ
اكـريلك) 120سم عـرض × 150 سم طـول  حد
اعـلى امـا الـنــحت والـسـيـرامــيك غـيـر مـحـددة
بــقــيـــاس. و ان يــكــون الــعـــمل حــديث االجنــاز
ـشـاركـة به ولـعـامي   2020 – 2019 ولم يـتم ا
عـارض السابقة وان يـكون مؤطراً بشكل في ا
الئق ومثـبتاً خـلفه كافـة التفاصـيل .والتقبل
ـنـقـولـة من اعـمال ـقـتبـسـة وا االعـمـال ا
بــعض الــفــنــانــ او مــســتــنــســخــة
ومطـبوعـة والتقبل االعـمال الـنحـتية
ـــــنـــــفـــــذة من مـــــواد (اجلـــــبس – ا
والــــــشـــــمـع). فـــــضـال عـــــلـى كل
مشـارك احـضـار سيـرة ذاتـية
عــلى شــكل ســيــدي مـدمج
وصــــورة شــــخــــصــــيـــة
حديثة من اجل فولدر

عرض. ا

ليدي غاغا

سعدون جابر

q∫ سعدون جابر في مراحل مسيرته الفنية «u²  Ÿ«bÐ«
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

التصريحات التي يطلقها مسؤولون في العراق بشأن
ضرورة حتقيق النزاهة القصوى لالنتخابات العراقية
ـقبـلـة هي بـبـسـاطة مـجـرد تـصـريـحات ذلك انّ من ا
صفات ومؤهالت القـيادات في الصف االول أن تعمل
وتـنــفـذ خــطط ضـمــان نـزاهــة االنـتــخـابــات وال تـلـوك
االمــنـيـات الـتي نـعــرف جـمـيـعـنــا أنّ ال مـكـان لـهـا في

البلد.
إذا أرادوا نزاهة االنتـخابات فإنّه لم يعـد هناك متسع
إال من الــوقت لـتــنــفـيــذ بـرامـج احلـمــايـة مـن الـتــزويـر
بالتـحرك الفوري وقـد انقضى شهـر من العام اجلديد
كـلــمح الــبــصــر. ويـجـب أن يـصــاحب ذلك مــكــاشــفـة
عـدة لكي تـكون وسـيلـة تشـجيع له الـشعب بـاخلطـط ا
أن يشارك في االنتـخابات وال تتكـرر فضيحة الدورة.
ــشــاركـة فــيــهـا الــســابــقـة الــتي لم تــتــجـاوز نــســبـة ا
ـائـة. اسـلـوب  الـغـموض والـلـفـلـفـة وترك الـعـشـرين با
ضي الوقت ويكون الناس احلبل على الغارب حـتى 
فـي مـواجــهــة صــنــاديق االقــتــراع بــاتت من االعــيب
ـاضـي الـتي ثـار الـعــراقـيـون في انـتــفـاضـة تـشـرين ا

قدسة من أجل التصدي لها. ا
ــتــحــدة  ومع مــاذا اعــددنــا من تــنــســيـق مع اال ا
مــنــظـــمــات دولــيــة اخــرى  وهل ســيــدعــمــون نــزاهــة
نمقة كما االنتخابات بالبيانات والكلمات االرشادية ا
في كل مرة أم انهم ماضون الى تفـعيل بنود أساسية
بــالـتــنـســيق مع دول مــؤثـرة فـي مـجــلس االمن اللـزام

جميع االطراف بخط شروع نزيه واحد.
نفلت نفـلت وغير ا هل بحثوا كيف سـيكون السالح ا
بـعيـداً عن الـتـأثـيـر السـلـبي في االنـتـخـابـات وما هي
اجلـهة ذات القـدرة والكـفاءة الـتي تسـتطـيع أن تضبط

ذلك الوضع القابل للتفجر في أي وقت وأي مكان.
هناك اجراءات وسياقـات ال بد من اعالنها  قد تكون
كن ضبطه من واقع تاح لضبط ما  الكفيل الوحيد ا

حال منفلت بسالح أو من غير سالح.
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