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طبعة العراق 
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أعـــلـــنـت وزارة الـــدفـــاع الـــتـــركـــــيــة
حتــــــــيــيــد  33 عـــنــصـــرا في حــزب
الـعـمـال الـتـركي الـكـردسـتـاني بـيـنهم
قـياديان في إطار عملـية مخلب النسر
ـتـواصـلـة شـمـالي الـعراق. الـثـانـيـة ا
وقــــالت الــــوزارة في بــــيـــان امس أن
(عــمـــلــيــة مــخــلب الــنــســر/ 2 الــتي
ـســلــحـ انــطــلـقـت قـبل ايــام ضــد ا
نطقة غارا شمالي العراق مستمرة
ـرسومة) واضـاف انه وفـقاً لـلخـطة ا
( تـدمير أكثر من  50 هـدفا بغارات
جــويــة خالل الــعــمــلــيـة) مــؤكــدا ان
(مـنـظـمـة حـزب الـعـمـال تـلـقت ضـربـة
ـنـطقـة بـفـضل الـغارات مـوجـعـة في ا
اجلـوية الـتي أصابت أهـدافهـا بدقة)
وتـــابع الــبـــيــان انه (عـــقب الــغــارات
اجلــويـة جـرى إنــزال قـوات بـريـة إلى
ـروحيات) مـشيرا الى ـنطـقة عـبر ا ا
أن (دماء الشهداء الذين سقطوا خالل
االشـتباكـات األولى في إطار العـملية
لم تذهب سدى) مـشددا على (اختيار
االهـداف بـكل دقـة عـبـر الـتـنـسـيق مع
األصـدقـاء واحلـلـفـاء وابـداء مـنـتـهى
احلــــرص عــــلـى عــــدم احلــــاق ضـــرر
ـتـلـكـاتـهم خالل تـنـفـيذ ـدنـيـ و بـا

الــعـمـلـيــة). وأسـفـر هـجــوم عـسـكـري
سـلحـ في شمال تـركي جديـد ضد ا
الـعراق عن مقتـل  ثالثة جنود اتراك.
 واشــار بـيـان امس الـى إن (جـنـديـ
ـاضي فـي اشـتــبـاك قــتال األربــعــاء ا
انـدلع في مـنـطقـة غـارا شمـال الـعراق
في الــيـوم األول لــلـعــمـلــيـة الــتـركــيـة

األخيرة). 
وقـال اجلـيش إن الـطـائـرات الـتـركـيـة
ردت بــضــرب أهـداف حلــزب الـعــمـال
الـكـردسـتـاني في غـارا.ونـفـذت تـركـيا
الـعديد من الـهجمـات البريـة واجلوية
عـــبـــر احلــدود ضـــد حـــزب الــعـــمــال
الكردستاني الذي يحتفظ بقواعد في
تحدة شـمال العراق. وتعد الواليات ا
واالحتــــاد األوربي حــــزب الــــعــــمـــال

الكردستاني جماعة إرهابية. 
ودعت جلـنـة األمن والـدفاع الـنـيابـية
فـي وقت ســــــابـق احلـــــكــــــومــــــة إلى
ـنع الــتـجـاوز اســتـخــدام كل الـســبل 
ـسـلح عـلى سـيـادة الـعراق الـتـركي ا
عـادة أن لـتركـيا غـايـات وراء دخولـها
بــهــذا احلـــجم من الــقــوات الى داخل
األراضـي الــعـــراقـــيـــة. وقـــال عـــضــو
الـلجنة عـباس سروط محسن إنه (في
ـدة األخـيـرة كـان هنـاك تـدخل سـافر ا
مـن اجلــــانـب الــــتـــــركـي في األراضي

الــــعـــراقـــيــــة في دهـــوك وســــنـــجـــار
وغــيـرهـا) مــبـيـنــا ان (حـجم الـقـوات
يـثبت أنها ليست لـلمطاردة بل لديها
مـآرب أخـرى في الـعراق) واشـار الى
انـه (من واجب احلكومـة أن تسـتخدم
كـل الـسـبـل في سـبــيل مـنع الــتـجـاوز
عــــلى ســـيــــادة الـــعـــراق) وتــــابع ان
(لــلــعــراق عالقــات جــيــدة مع تــركــيـا
ويـفـترض أن ال نـصل إلى هـذه االمور
الــتي تــؤدي بـالــبــلـدين الـى مـخــاطـر

جمة).

WIH  fO «u  s  nAJ  W dA « ÍœU

œË«œ bL6
 ÊU Òe

ÊU dC  ÊU O{—√
 WO ULOK «

œ«u  ezU  ≠ œ«bG
ســجـلت اجــهـزة االرصـاد اجلــويـة في
الـهـيئـة الـعـامة لالنـواء اجلـويـة التـابـعة
لـوزارة النقل  هزتـ ارضيـت وقـعتا
في قـــــضـــــاء كالر ومـــــدن اخــــرى في
محافـظة الـسلـيمانـية.وقـالت الهـيئة في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس إن (زلزاال
بـقوة  5 درجـات تبـعتـه هزة بـقوة 3.6
وقـعت قرب قضاء كالر في احملافظة)
ــواطــنـ إلى (اخــذ احلــيــطـة داعــيــا ا
واحلذر) وتابع انه ( الشعور بالهزة
واطنـ وحتديـداً في قضاء من قـبل ا
ــــنـــــاطق اجملـــــاورة بـــــنــــسب كـالر وا
مـتـفــاوتـة من الـشـعـور ولم تـرد حـدوث
اي إصـابـات بــشـريـة او مـاديـة ونـؤكـد
ـنطـقـة مازال الـنـشاط مرة أخـرى ان ا
الـزلـزالي مـستـمـر فـيـها). كـمـا تـوقعت
الهيئة حالة الطقس اجلوية في مختلف
منـاطق البالد.وذكرت الهيئة أن (طقس
اليـوم الـسبت وغـدا االحـد سيـكون في
ــنـــاطق كــافــة صــحــواً أمــا درجــات ا

احلرارة فمستقرة دون أي تغيير).
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سـجــلت وزراة الـصـحــة والـبــيـئـة
 2530 اصابـة بـفايـروس كـورونا
وشــــــــفــــــــاء  1008 حــــــــاالت من
وفـــاة اجلــــائــــحــــة وبــــواقع  13 
ــوقف الــوبـائي جـديــدة. واشـار ا
الــيـــومي  الـــذي اطــلـــعـت عــلـــيه
(الـــــــــــزمـــــــــــان) امـس ان (عـــــــــــدد
الفحوصـات اخملتبرية بـلغت اكثر
من  43 الف عيـنة حلـاالت مشـتبه
حـيث اصــابــتــهــا بــالــفــايـروس  
سـحلـت الوزارة  2530 في عـموم
مـحـافــظـات الـعـراق) واضاف ان
حـــاالت (الــــشــــفـــــاء بــــلغ  1008 
وبـــــواقع  13 وفـــــاة جـــــديــــدة ).
وجــددت الــوزارة  حتـذيــرهــا من
دخـــول الــــبالد فـي مـــوجــــة اشـــد
وجة احلـالية بسبب واخطر من ا
ـواطنـ باالجراءات عدم الـتزام ا
الوقـائـية.وقـالت الـوزارة في بـيان
تلـقته (الـزمان) امس انه ( لالسف
مـــازلــنـــا نـــشــهـــد زيـــادة في عــدد
االصابـات يومـا بعد يـوم وتراجع

نـسب الــشــفـاء الــكــلي وزيـادة في
عــــدد الـــوفــــيـــات مـع اســـتــــمـــرار
الـتــهــاون بـاالجــراءات الــوقـائــيـة
ــكـن ان يــقـــودنــا الى وهــذا مـــا 
ـوجة اشـد واخـطـر من الـدخـول 
ـا يـؤثـر سـلـبا ـوجـة احلـالـيـة  ا
عــــــلـى الـــــــوضع الـــــــصــــــحـي في
ـــؤســســـات الـــصــحـــيـــة وكــذلك ا
الكات الـطبـيـة والصـحيـة الذين ا
نـحن بــامس احلـاجــة لـهم في ظل
هذه الـظروف الـصعـبة). كـما حذر
الـوزيـر حـسن الـتـمـيـمي من أيـام
قاسـية بـسبب الـتهـاون بإجراءات
الـوقـايـة مـؤكـداً عدم تـسـجـيل إي
إصـــابــة بـــالـــساللـــة اجلــديـــد في
الـــعــــراق. وقـــال الــــتـــمـــيــــمي في
ـواطـنـ غـير تصـريح امس إن (ا
مـهــتـمــ بــاالجـراءات الــصـحــيـة
بـرغم ارتــفـاع االصــابـات وهــنـاك
شــبه انـــعــدام الرتـــداء الــكـــمــامــة
والـتـجـمـعـات جتـري بـاسـتـمـرار)
مـحـذرا من (أيـام سـتـكـون قـاسـيـة
ـواطــنــ وعـدم بـســبب تــهــاون ا
الـتـزامـهم بـاجــراءات وتـعـلـيـمـات

الــوقــايــة من فــايــروس كــورونـا)
مــشــيـراً إلـى أن (الــدول األوربــيـة
وبعض دول اجلوار دخلت مرحلة
االغالق التام) وتابع التـميمي أن
(هـــنــــاك تــــوصـــيــــات واجـــراءات
ستـرفع لـلـجنـة الـعـليـا من شـأنـها
مـنع انــتـشــار الـوبـاء) مـبــيـنـا أن
(تنفيذ االجراءات الصحية يتطلب
ـواطـن وســيـتـم اصـدار الــتــزام ا
توصـيات جـديـدة بحـسب الوضع
سواء في مؤسـسات الدولة او في
الشوارع وكل اخليارات مطروحة
) مـــــؤكــــــدا ان (الـــــوزراة تـالحظ
ارتفاع االصابات في جانب الكرخ
والــنــجف وكـــربالء والــنــاصــريــة
مـشـددا عـلى ومـيـسـان والــكـوت )
(اهـمـيـة ان تـكـون هـنـاك وقـفـة من
اجلميع وبـاالخص ارباب العوائل
وتـرشــيــد افــراد االسـرة فـي لـبس
الـكـمـامـة) واوضح الـتـمـيـمي انه
(الـيــوم الـسـبت ســيـشــهـد اصـدار
قرارات مـهمة مـن شأنهـا احلد من
االنتـشار) ومضـى الى الـقول انه
(لــغـــايــة االن لم يـــتم تـــأشــيــر اي

اصـابــة بــالـسـاللـة اجلــديــدة لـكن
العمل باخملـتبرات قد بـدء لتحليل
االصابات للتمـييز ب الساللت

والنـسـتـغــرب من االصـابـات الـتي
قد تظـهر بالـساللة اجلـديدة حيث
ان هـــنـــاك مــواطـــنـــ عـــراقـــيــ
ســـــافــــروا وعـــــادوا). وســــجَّـــــلت
محـافـظة ذي قـار  ارتـفـاعاً كـبـيراً
بــعـــدد اإلصـــابــات اجلـــديــدة  لم
تشـهـدهـا احملافـظـة مـنذ  5اشـهر
فـيــمـا إنــخـفــضت حـاالت الــشـفـاء
ـاضـيـة مـقـارنـة خالل الـسـاعـات ا

باإلصابات. 
وقــال مــصــدر طــبـي في تــصــريح
امس ان (نـــــتــــائـج الــــتـــــحـــــلــــيل
اخملـتــبـري أثـبــتت تـســجـيل 176
اصابة جديدة بـفايروس كورونا)
مـبـيــنـا ان (هـذا الـرقـم لم تـشـهـده
احملــافــظــة مـــنــذ خــمــســة اشــهــر
واضاف ان (الفحوصات اضية) ا
اخملتبرية سجلت حتسن حالة 25
مصـابـاً بالـفـايروس في احملـافـظة
وتابع ـاضـية)  خالل الـسـاعـات ا
ان (عدد الفـحوصـات التي اجريت

كـانت  1593فــحــصــاً ألشــخـاص
مشتبه باصابتهم بالفايروس وان
هذه اإلصابات توزعت ب اقضية
ونـواحـي احملـافــظــة). وافــتــتـحت
الــوزارة مـــركـــز الــشـــفــاء 16  في
ـثنى حـافـظـة ا قضـاء الـرمـيـثـة 
بـــــواقع 120 ســـــريــــــراً وخـــــمس
صاالت عـمـلـيات واحـدث االجـهزة

الطبية.

حسن التميمي
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كـشف رئيس هيئة النزاهة العامة عالء
جـواد حـمـيـد عن تـصـاعـد مـلـحـوظ في
جــهـود مـكـافـحـة الــفـسـاد رغم تـفـشي
جــائــحــة كــورونـا مــؤكــداً زيــادة عـدد
األحـكام وعـمليـات الضبط وإحـالة عددٍ
ـة تـضـخم األموال ـتـهـمـ بجـر من ا
ـــشــروع فــضالً عن والـــكــسب غــيــر ا
الـعمل عـلى آالف البالغـات واإلخبارات
والـقـضايـا اجلزائـيـة واستـصدار آالف
أوامر القبض واالستقدام والتوقيف. 
ونــقل بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس عن
حـمـيد خالل اإلعالن عن تـقـرير الـهيـئة
الـسنـوي وحضـره األم الـعام جمللس
الـوزراء حميـد الغزي وعـدد من النواب
ـسـؤولـ القـول ان (جـهـود الهـيـئة وا
أســــفــــرت عـن االنــــتــــهــــاء من إعــــدادِ
كافحة الفسادِ االسـتراتيجيةِ الوطنية 
لألعوامِ  2021-  2024 بـالتنسيقِ مع
ائي) ـتحدةِ عبر برنامجِها اإل ِ ا األ
مــؤكــدا (زيـادة زخـمِ الـتــعــاونِ الـدولي
َ ُـدان لـغـرضِ اسـتـردادِ األصـولِ مـن ا
ــــهــــربــــةِ َ واألمــــوالِ ا احملــــكـــــومــــ
ـيـةِ التي واالسـتـعانـة بـالـشركـاتِ الـعا
تــمـتــلك اخلــبـرةَ والــكـفــاء بـعــدَ إعـدادِ
مـلفّـات دوليـة بذلك) الفـتـا الى (تفـعيل
اسـتــبـانـةِ مـدركـات الـرشـا في الـقـطـاع
ُـتـخـصّـصـةِ في الـعـام ونـشـر الـفـرقِ ا
دوائـرِ الـدولةِ ال سـيمـا اخلـدميَـة منـها
لــبـيــانِ مـقــيـاسِ الــرشـا وتــعـزيــزِ ثـقـةِ
ـــؤســـســـاتِ الــدولـــةِ عـــبــرَ ُـــواطنِ  ا
ـرتشـ وضبـطِهم بـاجلرمِ تـشـخيصِ ا
ِـهم لـلـعـدالة) وأشـاد ـشـهـود وتـقـد ا
حــمــيـد بـ(تــعــاون الــسـلــطــات الـثالث
الـتنـفـيذيـة والتـشريـعيـة والقـضائـية)
مُـبـيـنـاً أن (الهـيـئـة يـحـدوها األمل إلى
مـزيد من الـتعـاون من شـركائـها الـكبار
وال ســيـمـا أن قــانـون الـهــيـئـة  أوجب
ـساهـمـة في مكـافـحة الـفـساد عـلـيهـا ا

ـسـانـدة جـمـيـع الـشـركاء) وتـابع أن
(األمــوال الـعـامـة الــتي اسْـتـرجِـعَت أو
الـتي صدرت أحـكام قضـائيـة بردها او
التي منعت وأوقفت الهيئة هدرها بناءً
عـلـى إجـراءاتـهـا والـتي تـمَّت إعـادتـهـا
حـقيقةً إلى حساب اخلزينة العامة  اذ
بــلغ مـجـمـوعــهـا اكـثـر من  702مــلـيـار
ديـنـار و 481 مـلـيـون دوالر) مـوضـحـا
ان (الـــهـــيــئـــة نـــظــرت  28057بـالغــاً
ـدَّة وإخـبــاراً وقـضـيـةً جـزائـيـةً خالل ا
ــهـــا عــمـــلت عـــلى 13482 ذاتـــهـــا وأنـَّ
قـضيَّــة جزائيَّـة أُنْجِـزَ منهـا بإجراءاتٍ
قـضائـية  7386قـضيَّـة في ما بـلغ عدد
ُـتهـم في القـضايا اجلـزائية 8891 ا
مــتـهــمـاً وُجـهَـت إلـيـهم  12007 تـهمٍ
بـينهم  63 وزيـراً ومن بدرجته وُجهَت
لهم  92 تـهمةً و 449 مُـتَّهـماً من ذوي
ديـرين الـعـام الـدرجـات اخلـاصـة وا
ومـن بدرجتـهم وُجهَت لهم  701 تـهمة

اخـــرى) ومــــضى الى الــــقـــول انه (
صـدور  639 حـكـمـاً بـاإلدانـة  854 من
بــيـنـهـا  4 أحــكـام إدانـةٍ بـحق  4وزراء
ومـن هم بـدرجتـهم و 37 حـكـمـاً بـحق
 29مـن ذوي الـــــدرجــــــات اخلـــــاصـــــة

ــديـرين الــعـامـ ومن بــدرجـتـهم ) وا
مـضيفا ان (حتقيـقات الهيئة قادت إلى
إصـدار السلطات الـقضائية  3111أمرَ
قــبضٍ مــنــهـا  709 مُــدوَّراً نُــفـذَ 941
ُـدَّة ذاتـها في مـا بـلغ عددُ أمـراً خالل ا
َّن صـدر الــوزراء ومن هم بـدرجــتـهم 
بــحـقـهم أمـرُ قـبضٍ  8 وزراء بـواقع 8
أوامــر قــبضٍ و 133 أمــر قــبـضٍ آخـر
صــــدر بـــحق  74 مـن ذوي الـــدرجـــات
) واوضح ـديرين الـعامـ اخلـاصَّة وا
حـــمـــيــد ان (عـــدد أوامـــر االســتـــقــدام
الـــقــضـــائــيـــة الــصـــادرة بــنـــاءً عــلى
دوَّر 6546 حتـقيـقات الـهيـئة بـلغ مع ا
أمـراً نُـفـذَ مـنـهـا  4760 أمـراً) واشـار
الـى ان (عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم

الـذين صـدرت بـحـقـهم أوامـرُ اسـتـقدامٍ
كــان  52 مــســؤوال صـدر بــحــقـهم 74
أمـر اسـتـقدامٍ في وقتٍ كـان عـددُ الذين
صـــدرت بـــحـــقــهـم أوامــر قـــضـــائـــيــة
ة بــاالســتــقــدام مـن الــدرجــات اخلــاصـَّ
ُــديــريـن الــعــامـ   369 مـــســؤوالً وا
وصـدر بحقهم  491 أمراً) واضاف ان
(عــدد أوامـــر الــتــوقــيف الـــقــضــائــيّــة
ـــاضي بـــلغ الـــصـــادرة خالل الـــعــام ا
 1150 أمـر توقـيفٍ قضـائيّـاً منـها 19
أمــراً صـدر بـحق  17 مُــتَّـهـمـاً من ذوي
ديـرين الـعـام الـدرجـات اخلـاصـة وا
ومـن بـــدرجــــتـــهم  فـي مـــا بــــلغ عـــدد
ـبالغ ُـتـهمـ والقـضايـا اجلزائـية وا ا
ـشمولـة بقانون الـتقديـرية والقـضايا ا

الــعـفــو الـعـام  218 مُــتَّـهــمـاً في 140
ُسدَّدة قـضيَّة جزائية وبلغت األموال ا
بـناءً عـلى قانـون العـفو اكـثر من مـليار
ديـنار). وضبـطت دائرة التحـقيقات في
ُـتـهمـ في مـديـرية الـهـيـئة عـدداً من ا
ــائـــيــة وبــلــديــة تــكــريت في ــوارد ا ا
مـحـافظـة صالح الـدين إلقـدامهـمـا على
ـوجــبــهـا تــنــفـيــذ مــشــاريع صـرِفَـت 
وصـوالت وهـمـيـة بلـغت قـيـمـتـها 280
مـليـون دينارٍ. وذكـرت الدائـرة في بيان
تــلـقــته (الــزمـان) امس ان (فــريق عـمل
مـكتب حتقيق صـالح الدين الذي انتقل
ــــائـــيــــة في ـــوارد ا إلـى مـــديــــريــــة ا
اإلسـحاقي تمكَّن من ضبط  3مُـهندس
ـشـاريع لــقـيــامـهم بـتــنـفــيـذ عـددٍ مـن ا

َ ُـدان ـوجب وصـوالتٍ وهـمـيـة من ا
ـهربةِ) وأضاف َ واألموالِ ا احملـكومـ
إن (الــفـريق قـام في عـمـلــيـة مـنـفـصـلـة
بـضبط مدير بلدية أسبق و 4 مـتهم

ُـبـاشر في من أعـضـاء جلنـة الـتنـفـيذ ا
بـلـديـة تكـريت لـقـيـامهم بـصـرف مـبالغ
وجب وصـوالتٍ وهمية لـتنفيذ مـالية 
مشاريع مُختلفة) وتابع انه ( تنظيم
مـحضري ضـبط أصولي بـالعمـليت
ـــوجب مــذكـــرتــ الـــلــتـــ نُــفـــذتــا 
تـهم قـضائـيـت وعـرضهـما رفقـة ا
ُـــخــتص عـــلى قــــاضي الــتـــحـــقـــيق ا
بــقـــضـايــا الــنـــزاهـة في صـالح الـدين
تهـم وفقاً ألحكام الـذي قرر توقيف ا

ادة  331 من قانون العقوبات). ا
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قـال مـدير عـام دائـرة الفـنون في وزارة
الـثقـافة والـسيـاحة واالثـار علي عـويد
الـعبادي انه (يتابـع شخصيا اجراءات
حـصول عـائلة الـنحـات الكبـير الراحل
خــالــد الــرحـال عــلى مــســتـحــقــاتــهـا
الـتقـاعديـة بعـد توقف صـرفهـا ألرملته
الـسـيدة مـليـكـة محـمد الـصـحابي مـنذ
ثل عنه ) مشددا على (ارسال  عـام
الى دائـرة الـتـقـاعـد الـعـامـة غـدا االحد
ـســتـحــقـات) واكـد ــتـابــعـة صــرف ا
لـ(الـــزمــان) امس ان (وزيــر الـــثــقــافــة
حـسن نـاظم وافق عـلى مـفـاحتة وزارة
اخلـارجيـة لاليعاز لـسفـارة العراق في
الـرباط شحن نحو  40 لـوحة تشكيلية
بــريــشــة مـحــمــد جنل الــرحــال تـرغب
الـســيـدة مـلـيـكـة اقـامـة مـعـرض له في
بـغداد لـلتـعريف بـابداع ابـنهـا الراحل

ايضا).
والــتــقى الــعــبــادي أرمــلــة الــرحـال .
ورحب فـي بداية الـلقـاء بزيارتـها عاداً
(الـــفـــنـــان الـــراحـل من أعـــمـــدة الـــفن
الــتـشــكـيـلي وتــرك أثـراً شــاخـصـاً في
مــســيــرة هــذا الــفن) مــشــيــراً الى أن
(دائـرة الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة لن تـدخر
جـهـداً في سـبـيل اسـتـذكـاره). بـدورها
طــــالـــبت ارمــــلـــة الــــفـــنــــان الـــراحل
ـســاعـدة في نــيل الـعــائـلــة حـقـوق بــا
ـتوقـفة مـنذ بـداية الـفنـان التـقاعـدية ا
ـسـاهـمة عـام  2019 . كـمـا طـالـبت بـا
في اسـتعادة اعـمال الفـنان الراحل من
ــغـربــيـة الـربــاط وكـذلك الــعـاصــمـة ا
اعــمــال ولــده مــحــمــد خــالــد الــرحـال
واقـــامــة مــعــرض فـي دائــرة الــفــنــون
والـتـبـرع بعـدد مـنهـا الى مـتـحف الفن
احلـديث.  والـرحـال هـو نـحـات عراقي
ولــد بـبــغـداد  1926 وأحــد ابـرز رواد

احلــركـة الـفـنـيــة في الـعـراق عـمل في
تحف العراقي على ترميم شـبابه في ا
ة وانـتمى الى جـماعة الـتمـاثيل الـقد
بــغــداد لــلــفن احلــديث. وحــصل عــلى
دبــلـــوم الــنــحت من مـــعــهــد الــفــنــون
ية اجلـميـلة كـما نال شـهادة من اكـاد
الـفنون اجلـميلـة في روما ودرس كذلك
عارض في إيـطاليا. وشـارك في أكثر ا
الـوطــنـيـة الـتي اقـيـمت خـارج الـعـراق
واقـام عـدة مـعـارض شـخـصـيـة صـمم
نـصب اجلندي اجملهول وقوس النصر

ـسيرة بـبغداد في بـغداد ونـفذ نصب ا
ـنـصور كـمـا نـفـذ تمـثـال أبـو جـعفـر ا
وتــوفي عـام 1986 . ودفـن في مـحـيط
نـــصـب اجلــنـــدي اجملـــهـــول احلـــالي.
وكــانت (الــزمــان) قــد اجــرت لـقــاء مع
الـــســيـــدة مـــلــيـــكــة حتـــدثت فـــيه عن
اسـتحواذ افراد عائـلة الرئيس االسبق
صــدام حـــســ عــلى اعــمــال زوجــهــا
الــنـحـتــيـة واقــتـرحت اقـامــة مـعـرض
العــمـال مــحـمـد جنـل الـراحل بــرعـايـة

وزارة الثقافة.

UI¡∫ مدير عام الفنون خالل لقائه ارملة خالد الرحال
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{ هلسـنكي - ا ف ب: قـضت محـكمة فـي فنلـندا بـسجن امرأة
عـراقــيـة حــصـلت عــلى حق الــلـجــوء مع زوجـهــا الـســابق جـراء
قـتل والدهـا في قضـية شهـدت في البـداية إدانة االدعاء كذبـا 
احملكـمـة األوروبـيـة حلقـوق اإلنـسـان لهـلـسـنكي.ودانت مـحـكـمة
مقاطـعة هـلسـنكي (ن. ه. ج) وزوجهـا السـابق (ق. ع. ح) بتـهمة
االحــتــيــال والــتــزويــر اجلــســيم وخــداع الــقــضــاة فـي فــنــلــنـدا
وستراسـبورغ لدفعهم لالعتقـاد بأن والد اجلنابي قُتل في بغداد

بـعـد شهـر من رفض طـلب الـلـجـوء الـذي قـدمه في فـنـلـنـدا.وذكر
حكم احملـكمة الذي اطـلعت علـيه وكالة فـرانس برس أن احلقائق
الـتي اسـتـنـدت إلـيهـا الـشـكـاوى كـاذبـة تمـامـا ومـدعـومـة بـوثائق
ـفتـرضـة تداعـيـات كبـيـرة على مـزورة من العـراق.وكـان للـوفـاة ا
فنلـندا والتي أمـر قضاة احملـكمة األوروبـية حلقـوق اإلنسان في
ستراسبورغ في تشرين الثاني  2019 سلطاتها بدفع  20 ألف

يورو  23700 دوالر للعائلة كتعويض عن انتهاك حقوقها.

عباس سروط محسن

عالء جواد حميد

ö‚∫ جمهور واسع من دهوك يشارك باطالق دب جبلي الى البرية امس «

U‰∫ نائب رئيس دولة االمارات خالل استقباله في ابو ظبي رئيس اجلمهورية  I «
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الـتقى رئيس اجلمـهورية برهم صالح
خـالل زيارة عمل لالمارات  ولـي عهد
ابـو ظــبي مـحـمـد بن زايـد آل نـهـيـان
وبـحـثا تـنمـيـة العالقـات االخويـة ب
الـبلدين والقضـايا االقليمـية والدولية
ــشـتـرك. وقــال بـيـان ذات االهــتـمـام ا
تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (اجلــانـبـ
بـحـثا الـعالقات األخـوية بـ البـلدين
وتـنمـية الـتعـاون بيـنهـما في مـختلف
جـوانبه ومـستـجدات جـائحـة كورونا
ـــبــذولــة لـــلــتـــعــامل مع واجلـــهــود ا
سـتويات اإلنـسانية تـداعياتـها على ا
واالقـتـصـاديـة والـصـحـيـة إلى جـانب
ـــوضــوعــات عـــدد من الـــقــضـــايــا وا
اإلقــلـيـمــيـة والــدولـيـة ذات االهــتـمـام

ــشــتـرك) واعــرب صـالح  بــحـسب ا
الـبيـان عن (تطلـعه بأن تسـهم الزيارة
في تــنـمـيـة الـعـالقـات والـتـعـاون بـ
ـا يـحقـق تطـلـعـاتـهـما إلى الـبـلـدين 
الـــتــقــدم واالزدهـــار ومــصــاحلـــهــمــا
ــتـبـادلـة) مــهـنـئـا (حـكـومـة وشـعب ا
االمـارات بنـجاح وصول مـسبار األمل
ريخ) مـؤكـدا أنه (إجناز إلـى كوكب ا
تاريخي مشرف ومصدر فخر واعتزاز
ورســالــة أمـل لــكل الــعــرب ونــتــمــنى
لــدولـــة اإلمــارات مــزيــدا من الــتــقــدم
والــنــجــاحـات) واســتــعــرض صـالح
خـالل اللـقـاء (تطـورات األوضـاع على
الـساحـة العـراقيـة ومجـمل التـحديات
ـــرحـــلـــة الـــتـي تـــواجـــهـــهــــا خالل ا
احلـــالــيــة). بــدوره  اكـــد ال نــهــيــان
(حـرص بالده عـلـى حتـقيـق اسـتـقرار

الــــعــــراق وأمـــنـه وصــــون ســـيــــادته
ووحـدته ومـكـتـسبـاته ومـواصـلة دعم
كل مــا فـيه اخلـيـر لـشـعـبه الـشـقـيق)
مــــشـــــدد عــــلى (الـــــعــــمق الـــــعــــربي
الــســتــراتـيــجي لــلــعـراق) وتــابع ان
(الــعــراق ركـيــزة أســاسـيــة من أسس
ـشـترك) مـعـربـا عن الـعـمل الـعـربـي ا
ـا (خــالص شـكـره وتـقــديـره لـصـالح 
أبـداه من مشـاعر فـخر واعـتزاز طـيبة
جتــاه اإلجنـاز الـذي حـقـقـته اإلمـارات
لــكل الــعــرب من خـالل جنــاح وصـول
مـسـبـار األمل فـي مـهمـتـه الـتـاريـخـية

ريخ).  إلى مدار ا
بحث وزير اخلارجيّة مـن جهة اخرى 
فـؤاد حس مع نظيره البحريني عبد
الـلـطـيف بن راشـد الـزيّـاني الـعالقات
الـثـنـائـيّـة وأهـمـيّـة تـبادل الـدعم عـلى

الــصُـعـد كـافّـة جــاء ذلك عـلى هـامش
زيـارةٍ يـجـريهـا حـسـ إلى العـاصـمة
الـيـونـانـيّـة أثيـنـا بـدعـوةٍ من نـظـيره

اليوناني نيكوس ديندياس. 
وقــال بـيـان لـلـوزارة تــلـقـته (الـزمـان)
امس ان ( اجلـانـب نـاقشـا مخـرجات
قـمّـة الـعُال في الـسـعـوديـة ومـاحتـمله
من نـتائج على وحدة مجلس التعاون
اخلـلـيـجي وإنـعـكـاسـات ذلك إيـجـاباً
ـشــتـركـة) ـصــالح الـعـربــيـة ا عــلى ا
ولـــفـت الى ان (الـــلــــقـــاء بـــحث آخـــر
ــنـطــقـة الــتـطــوّرات عــلى مـســتـوى ا
وكـيفيـة التنسـيق بشأن أهم الـقضايا
ــنـطـقـة ــتـعـلــقـة بـأمنِ واســتـقـرار ا ا
بـادرات الواقـعيّة وضـرورة األخذ بـا
ـا ُــفـضــيـة إلى تــكـريس الــتـوازن  ا
يــضـمن مــصـالح جـمــيع األطـراف في

ـنـطـقة) مـؤكـدا ان (اجلانـبـ شددا ا
عــلى أهم الـقــرارات الـتي رشـحت عن
االجـتـماع الـطـار للـجـامعـة الـعربـيّة
ـستـوى الـوزاري الذي عُـقد في عـلى ا
الــــقــــاهــــرة وأكــــدا أن االجــــتــــمــــاع
التشاوري كان خطوة مهمة في سبيل
تـغيير أُسس العمل في اجلامعة). كما
ألـتـقى حـسـ في أثـنا وزيـر الـهـجرة
والـلجوء اليوناني نوتيس ميتاراكي.
ـتـحـدث بــاسم الـوزارة أحـمـد وقــال ا
الـــصــحـــاف في بــيـــان مــقـــتــضب ان
(الــوزيــرين اســتــعــرضــا مــوضــوعــة
الـالجـــئـــ الـــعـــراقـــيــــــــــ وسُـــبُل
الــتــمـــكــ والــدعم اإلنــســاني لــهــذه

الشريحة). 
ناقش حـس مع وفـي سيـاق متـصل 
نــــظــــيــــره الــــقــــبـــرصـي نــــيــــكـــوس

خـريسـتودولـيدس الـعالقات الـثنـائيّة
ا يخدم بـ البلدين وسُبل الدفع بها 
ــشــتـــركــة في إطــار دعم ـــصــالح ا ا
اإلسـتثمار والـتبادل التـجاري وتعزيز
مــســارات الــعـمـل الـتــنــمـوي  ولــفت
الــبــيـان الـى انه (جـرى خـالل الـلــقـاء
الـتـطـرّق إلى إمـكـانـيّـة تـوقـيـع مـذكرة
تـفـاهم بـ اجلـانـبـ إلعـفـاء حـامـلي
اجلـوازات الدبـلومـاسيّـة واخلدمة من
ســمــات الــســفــر ومــذكـرة أُخــرى في
ـزدوج) مــجـال اإلعــفـاء الــضـريــبي ا
واكـد حس (أهمـيّة دعم العراق لرفع
إسـمه من قائـمة الـدول عاليـة اخملاطر
فـي مـجـالي غــسـيل األمــوال وتـمـويل
اإلرهــــاب  كــــمــــا وجه الــــدعـــوة إلى
خــريــسـتــودولـيــدس لــزيـارة الــعـراق

قبل). خالل حزيران ا
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الـتـفـخيخ في مـحـافـظة االنـبـار. وقالت
ـديريـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ا
انه (بعملية استخبارية نوعية  تميزت
الحقة ـعلومـة االستـخباريـة وا بـدقة ا
ـا تـبقـى من فـلول ـثـالـيـة  ـتـابـعـة ا وا
داعـش االرهــابـي وخاليـــاه الـــنـــائـــمــة
وبــالــتــنـســيق مع قــسم اســتــخــبـارات
قـيـادة عمـليـات اجلزيـرة تمـكنت مـفارز
شــعـبـة االسـتـخـبــارات الـعـسـكـريـة في
ـشاة الـثامن الـفـرقة الـسابـعـة  ولواء ا
من الـقـاء القـبض على احـد االرهابـي
مــتــخـفــيـا مع رعــاة االغــنـام ومــحـاوال
عــبــور جــزيـرة راوة بــاجتــاه صــحـراء

الشامية). 
كـما جتددت االحتجاجـات الشعبية في
مــحـافــظـة واسـط عـقب انــتـهــاء مـهــلـة

ـتظـاهرون الـعـشرة أيـام التي حـددها ا
ـيـاحي إلقـالــة احملـافظ مـحـمـد جـمـيل ا
ووصل رئـــيـس جـــهـــاز االمن ونــــوابه 
الـــوطــــني عـــبـــد الـــغــــني االســـدي الى
احملـافظة على خلفية جتدد االشتباكات
ــتـــظــاهــرين والــقــوات االمــنــيــة بــ ا
وتـسجيل اصابات في صفوف الطرف
. وقـــال شــهــود عــيـــان ان (احملــتــجــ
ـر قــطــعــوا الــطــريق الــرئــيـس الــذي 
ـديــنـة الـكـوت ويـربط بـ الـعـاصـمـة
بــغــداد واحملـافــظــات اجلـنــوبــيـة بــعـد
ــدة الــتـي حــددوهـــا القــالــة انـــتــهـــاء ا
احملــافظ ونـوابه وهــنـاك إجــمـاع عـلى
الـتصعـيد وإغالق الدوائر الـرسمية في
حـــال عــدم االســـتـــجــابـــة لــلـــمـــطــالب)
وأظـــهــرت صــور تــداولـــهــا نــاشــطــون

والـقت  قـيـادة شـرطـة  مـحـافـظـة ديالى
الــقــبض عــلى  10 مــتــهـمــ بـتــعـاطي
وتــرويج اخملــدرات وضــبط بــحــوزتـهم
ادوات لـلـتـعـاطي فـي احملافـظـة. وقـالت
الـقـيادة فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان  (قـوة مــشـتـركـة من اقـسـام مـديـريـة
شـرطـة احملـافظـة وبـالتـنـسـيق مع قسم
ـــــــــؤثــــــــرات شـــــــــؤون اخملـــــــــدرات وا
تـمـكنت من الـقـاء القـبض على الـعـقلـية
10 متهم بتعاطي وترويج اخملدرات
وضــبـطت بـحـوزتـهـم ادوات لـلـتـعـاطي
ـواد اخملـدرة). وانــواع مـخــتـلــفـة مـن ا
فـــيـــمــا كـــشــفـت وزارة الــداخـــلـــيــة عن
مطاردة الحد مروجي اخملدرات اسفرت
ــواد عـن اعــتــقــال امــرأة وكــمــيــة من ا
اخملـدرة في البصرة.واوضحت الوزارة
فـي بيان امس انه (بعد ورود معلومات
تـفيد بقيام أحد مروجي اخملدرات بنقل
مواد مخدرة  على الفور تشكيل قوة
من شــعــبــة مــخــدرات الــهــارثــة وبــعــد
مــطـاردته اصــطـدمـت عـجـلــته بــحـاجـز
كــونـكـريــتي والذ بـالـفــرار و الـقـبض
عـلى امـرأة كـانت برفـقـته وضبط داخل
الـعـجلـة مـادة مخـدرة تـقدر بـنـحو ٢٥٠
غـــــرامــــا وأدوات تــــعـــــاطي اخملــــدرات
تـمــكـنت قــطـعـات ومــسـدس). الى ذلـك 
فـرقة الـرد السـريع خالل عـملـية نـوعية
من مـشـتـركـة مع جـهـاز األمن الـوطـني 
الـعـثور عـلى أسـلحـة غـير مـرخـصة في
مـحـافظـة صالح الدين. وذكـرت القـيادة
في بـيان أن (العملية تمت بالتعاون مع
حـيث  خاللـهـا جــهـاز األمن الـوطـنـي
نطقة طوز تـنفيذ واجب دهم وتفتـيش 
خـورماتو شرقي احملافـظة وعثرت على
عـدد كـثـيـر من األسـلـحـة اخلـفـيـفـة غـير
مــــرخــــصــــة). واعــــتــــقــــلت مــــديــــريــــة
احـــد االســـتـــخــــبـــارات الـــعـــســـكـــريـــة
متخفيا مع نتمـ لداعش االرهـابي ا
رعـــاة االغـــنـــام وهـــو احـــد عـــنـــاصـــر
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ــديــنـة أعــمــدة الــدخــان وهي تــغــطي ا
نـتيجـة قيام احملـتج بـحرق اإلطارات
لــقــطع عــدد من الــطـرق في احملــافــظـة.
وألــتــقى رئـيـس جـهــاز االمن الــوطـني
تـظاهـرين في احملافـظة فور عـدداً من ا

وصوله صباح امس. 
‰uHJ  oŠ

وقــــــال األســــــدي خـالل الــــــلــــــقــــــاء ان
كن ألحد (الـتظـاهرات حق مـكفـول وال
ـواطن من حـقه) وأضـاف (جئت مـنع ا
ــة وقـوة لـكي أقـف مـعـكم في بــكل عـز
اخلـــطـــوات الـــتي تـــســـهم بـــعـــمـــلـــيــة
ـطـالب) مـشـيراً االسـتـقـرار وحتـقـيق ا
الـى ان (هــنـــاك جـــهــات حتـــاول حــرف
الــتـظــاهــرات عن مـســارهــا الـســلـمي)
وتــابـع (نــســعى لــلــوصــول مــعــكم الى
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أعـلـنت مـديـريـة مـكـافـحـة إجـرام بـغداد
االطـاحـة بـثالثـة أشقـاء قـتـلـوا والدهم
ـيـراث في مــنـطـقـة اخلـضـراء بــسـبب ا
ديريـة في بيان تـلقته بـبغداد.وذكـرت ا
(الــــزمـــــان) امس إنـه (مــــركــــزشــــرطــــة
اخلـــضـــراء احــــال الى مـــكـــتب اجـــرام
ـدعو ق .ح الـغـزالـيـة قـضـيـة انـتـحـار ا
بـحـادث غـامض ونظـرا لـعدم قـنـاعة .خ
الـقـضـاء بـواقـعة االنـتـحـار  تـشـكيل
فـريق عمل واالنـتقـال الى محل احلادث
واعـــادة الــتـــحــقـــيق واجــراء الـــكــشف
واخملــــطط وجــــمع االدلــــة والــــظـــروف
احمليطة بالقضية حيث تولدت الشكوك
والــشـبــهـات حـول ابــنـاء اجملـنـى عـلـيه
الـثالثـة الـذين يـسـكـنـون مـعه في نـفس
الـــدار الـــكـــائـــنــة فـي حي اخلـــضــراء)
وافـقات واضـاف أنه ( اسـتحـصـال ا
ــتـهــمـ الــقـضــائــيـة والــقـبض عــلى ا
ـذكورين ولـدى اجراء التـحقـيق معهم ا
ـتوفـرة اعتـرفوا ومـواجـهتـهم باالدلـة ا
صــراحـة بــاالتـفــاق واشـتــراكـهم بــقـتل
والـدهم بـسـبب اخلالفـات الـنـاشـئة عن
وقـد صـدقت ــيـراث وحـصــصـهم مــنه ا

 .( اقوالهم قضائياً
o¹dŠ œULš≈

ـــدني من وتــــمـــكـــنـت فـــرق الـــدفــــاع ا
الــســيــطــرة وإخــمــاد حــريق  داخل 12
كــشــكــاً مــتــجــاوزاً مــشــيــدة من الــواح
الــسـنــدويچ بــنل سـريـع االشـتــعـال في
ســوق بــغـداد اجلــديــدة مــتـخــذة لــبـيع
ــديــريـة في ــنـزلــيــة. وذكـرت ا ــواد ا ا
بــيــان تــلــقــته (الــزمـان) امـس ان (فـرق
ــدني طــوقت مــكــان احلــادث الــدفـــاع ا
واخــمــدت الــنــيــران قــبل ان تــصل إلى
احملـال الـتـجـاريـة) واضـاف ان (الـفرق
أطـفـأت احلـريق دون تسـجـيل اصـابات
ـادية). بـشـريـة مع حتـجـيم اخلـسـائـر ا
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رجع كتب ا التقى وفـد دولة الفاتيـكيان برئاسة رئـيس األساقفة ميـتيا ليسـكوفار  
الدينـي علي السـيسـتاني   تـمهيـدا لزيـارة البـابا فرنـسيس الى الـعراق . وقـال بيان
ــرجع لــتــنــسـيـق مــوعــد لـقــاء احلــبــر االعــظم مع ــكـتـب ا امس ان (الــوفــد الــتـقـى 

رتقبة الى العراق). السيستاني خالل زيارته ا

وزار الــوفــد فــور وصــوله الى الــنــجف
مـرقــد اإلمـام عـلي بن أبـي طـالب (عـلـيه
الــسـالم)  والــزيــاره هـــذه تــعــد األولى
لـلـوفد الـفـاتيـكـاني الى احملافـظـة .وقام
رئـيس األساقفة ليسـكوفار في التجوال
في أروقـة الـصــحن احلـيـدري  مـطـلـعـاً
ــة الـتــأريـخــيـة واألثــريـة في عـلى مــعـا
ـقـدسة .واسـتمع الـوفد الـزائر الـعتـبة ا
الى (شـــرح مــوجـــز من مــســـؤول قــسم
ـشـاريع اجلاري الـعالقـات الـعامـة عن ا
ــكــان الـطــاهـر إجنــازهـا خلــدمــة هـذا ا
وزائـريه األكــارم). وقـال لـيـسـكـوفـار في
ــرقــد مــقـدس تــصــريح امس ان (هــذا ا
ـثــابـة ــؤمـنــ  وهــو  لـلــكــثـيــر من ا
فـرصـة ثــمـيـنـة لي ألعــبـر عن احـتـرامي
وتـقديري  وهـذه الزيارة  تـعد في غاية
ـوقع) مبـينا ان األهـمية لـقدسـية هذا ا
ـكـان مـعــني بـتـاريخ اإلنـسـانـيـة (هـذا ا
قـبـل تـاريخ األديـان  وهــذا مـا مـوجـود
في ذاكـــرتي عــنه  ونـــحن بــشـــكل عــام
جتـمعـنـا اإلخوة في اإلنـسـانيـة). وتابع
(أشــكــركـم  عــلى حـــفــاوة اإلســتـــقــبــال
وكــرم). وشــاركــت شــركــة أور الــعــامــة
عادن إحـدى شركات وزارة الصناعة وا
ـمـثـلـة عـن الـوزارة في أعـمـال الـلـجـنـة مُ
ُــشــكــلـــة من قــبل مُـــحــافــظــة ذي قــار ا
إلسـتـقبـال بـابا الـفـاتيـكـان خِالل زيارته
ُــحــافــظــة وزقـورة أور ُــرتــقــبــة إلى ا ا
األثـريـــة . وقـال بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امس ان (مـدير عام الشركة حيـدر سهـر

ـحاسبة اجلـهات التي كانت الـعراقية 
وراء حتـــطـــيم الـــســـيـــدة الـــعـــذراء في
قـرقوش  مؤكدا ان هـذا التخريب هدفه
ــرتـقـبــة لـبـابـا الـتـأثــيـر عـلـى الـزيـارة ا
الـفاتـيـكان. وكـشـفت الـسفـارة الـعراقـية
قرر ب في الـفاتيكان تفاصيل اللقاء ا
الــبــابــا فــرنــســيس األول خالل زيــارته
رجـع الديـني ـقـبل بـا الـعـراق الـشـهـر ا
في النجف.وبحسب وثيقة للسفارة فأن
ــسـمــيــات لــهــذا احلـدث الــفــريــد قـد (ا
تــعـددت من زيــارة مــجـامــلــة الى زيـارة
خـاصة وتـعددت الـصحف الـفاتـيكـانية
وااليـطالـية الرسـميـة في حتديـد فحوى
هـذا اللـقـاء من افتـراضـية تـوقيع إعالن
مـشـتـرك لألخـوة االنـسـانـيـة الى الـقـول
ــرجـــعـــ ســوف بــانـه ال يــبـــدو بـــان ا
ــشـتــرك بـشـأن يـوقــعـان عــلى االعالن ا

األخـــوة الـــبـــشـــريــــة) ولـــفـــتت الى ان
(الـصحف أكدت مناقشة اجلانب إلطار
عـمل يُـدين كل مـن يـعتـدي عـلـى احلـياة
والــــعـــمل عـــلـى تـــعـــزيـــز احلـــوار بـــ
ـوقع اخلـاص بـالـبـابا األديـان). وكـان ا
فرنسيس للكنيسة الكاثوليكية قد نشر
 بـرنـامج الـزيارة اخلـاصـة إلى الـعراق
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وذكـر دار الـصـحـافـة الـتـابـعـة لـلكـرسي
الـرسـولـي في بـيـان إن (بـرنـامج زيـارة
قـداســة الـبــابـا فــرنـسـيـس إلى الـعـراق
سـتكـون من اخلـامس وحتى الـثامن من
آذار  حـيث سيغادر قداسـة البابا روما
من مـطار فيـوميتـشينو فـي روما ليصل
إلى مــطـار بــغـداد الــدولي حـيث ســيـتم
االســتـــقـــبـــال الــرســـمي) وأضـــاف انه

(سـيـلتـقي األب األقـدس برئـيس الوزراء
مـصطـفى الكاظـمي في قاعـة الشرف في
مـطار بـغـداد الدولي لـينـتـقل بعـدها إلى
الـقـصـر الـرئاسي ,حـيث سـتـقـام مراسم
الـتـرحيب بـالـبـابا الـذي سـيـقوم بـعـدها
بـزيـارة رسـميّـة إلى رئـيس اجلـمـهـورية
بــرهم صــالح عــلـى أن يــلــتــقي بــعــدهــا
ــدني والــسـلك الــسـلــطــات واجملـتــمع ا
الـــدبـــلــــومـــاسي قــــبل أن يـــتــــوجّه إلى
ــدة الـنــجــاة لـلــســريـان كـاتــدرائــيّـة ســيّ
الـكـاثــولـيك في بــغـداد لـلـقــاء األسـاقـفـة
ـكــرسـ واإلكــلـيــريـكــيـ والـكــهـنــة وا
سيـحي) مؤكدا انه وأسـاتذة التـعلـيم ا
(بــعــد ذلك ســيــتــوجّه األب األقــدس إلى
الـنـجف حــيث سـيـلـتـقـي الـسـيـسـتـاني
لـيـتـوجّه بـعدهـا إلى مـديـنـة أور األثـريّة
في مــحــافـظــة ذي قـار,عــلى أن يــحــتـفل

احلـسـيـنــاوي  اجـرى بـرفـقـة قـائـمـمـقام
الـناصـرية مـنيــر البـكـاء جـولة مـيدانـية
في مـــديــنـــة أور االثـــريــة لإلطـالع عــلى
ـرافق والبُنـى التحـتية والـوقوف على ا
احـتـيـاجــاتـهـا من الـتـأهــيل والـصـيـانـة
ووجه بـإستـنـفار جـهود أقـسـام الشـركة
ُـحـاذيـة حلدود ـرافق وا لـصـيـانة تـلك ا
الكـات ـديــنـة األثـريـة) واضـاف ان (ا ا
الـفــنـيــة في الـشــركـة بــاشـرت بــتـنــفـيـذ
ـكــلـفـ بـهـا لـصــيـانـة الـبُـنى ُ األعـمـال ا
الـتـحـتــيـة في مـوقع أور األثـري جـنـوب
مـديــنـة الـنــاصـريـة اِســتـعـداداً لــلـزيـارة
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شـتركة فـيمـا أعلنـت قيادة الـعمـليـات ا
ان الـــــتـــــحـــــالـف الـــــدولي ضـــــد داعش
سـيــشـارك في خــطـة تــأمـ زيــارة بـابـا
الــفـــاتـــيـــكــان فـــرنـــســيـس األول. وقــال
تحدث باسم العمليات اللواء حتس ا
اخلـفـاجـي في تـصـريح مــتـلـفــز تـابـعـته
(الــزمـــان) امس ان (الــتــحـــالف الــدولي
سـيـشـارك في اخلـطـة األمـنـيـة اخلـاصـة
بـــــتــــأمـــــ زيـــــارة الــــبـــــابـــــا من خالل
علومات االستخباراتية) االستطالع وا
مــؤكـدا (لن نــسـمـح بـأي خــرق أمـني او
الـتـهاون به والـزيـارة مهـمـة جدا ونـريد
احلـفاظ عـلى سمـعة الـعراق) وتابع انه
(لـدى العمليات رؤية لعملية تنقل البابا
داخل الـــبالد). فــيـــمـــا طــالـب اخلــبـــيــر
الـسياسي البارز سمير عبيد  احلكومة

بــالــقــداس اإللــهي في كــاتــدرائــيّــة مـار
يـوسف لـلـكـلـدان في بـغـداد) مـبـيـنا ان
(احلـبر االعظم سيتوجّه في السابع من
اذار إلـى أربـــــيل حـــــيـث ســــيـــــلـــــتـــــقي
ــدنــيّــة في بـــالــســلــطـــات الــديــنــيـــة وا
وصل كـردستـان  ليتـوجّه بعـدها إلى ا
وسـيـتـوقف في حـوش الـبـيـعـة لـلصالة
عن راحـة نـفس ضـحايـا احلـرب قبل أن
يـنتقـل إلى كنيـسة الـطاهرة الـكبرى في
قـره قـوش  اذ سيـتلـوا صالة الـتـبشـير
ؤمـن عـلى أن يعود إلى الئـكي مع ا ا
أربــيل لالحـتــفـال بــالـقــداس اإللـهي في
مـلـعب فرنـسـو حريـري) واشـار البـيان
الى انه (الـبـابـا فـرنـسـيس سـيـعود إلى
مـطار بغداد الـدولي بعد اختـتام جولته
ـــوصل واربـــيل  مـــتـــوجــهـــا الى في ا

روما).

طالـب وفقا للطرق حـلحلة للـمشاكل وا
ـشـروعـة). من جانـبه  قـال متـظـاهرو ا
واسط (تــلـقـيـنـا رسـائـل إيـجـابـيـة بـعـد
مـــجيء األســـدي وســـعـــيـه لــتـــحـــقـــيق
ـشـروعــة وعـودة االسـتـقـرار ــطـالب ا ا
الـى احملـافــظــة). وكــان رئــيس الـوزراء
مــصـطــفى الــكـاظــمي قـد كــلف االسـدي
بـــزيـــارة احملــــافـــظـــة لـــلـــوقـــوف عـــلى
مالبـسـات وتـداعـيـات االحـداث االمـنـية
الــتي رافــقت الــتـظــاهــرات خالل االيـام
ــاضـيـة. وأنــتـشـرت قــوات ومـدرعـات ا
الـــشـــرطـــة اإلحتـــاديـــة في مـــحـــافـــظــة
واسط.ويــأتي االنــتــشـار عــلى خــلـفــيـة
أحــداث وتـداعــيــات الـتــظـاهــرات الـتي
تـخـلـلـتـهـا أعـمـال عـنف وصـدامـات ب
ـتـظـاهـرين والـقـوات األمـنـيـة. وكانت ا
خــلــيـة اإلعالم األمــني أعــلـنت أمس ان
الــقــوات األمـنــيـة فــتــحت حتـقــيــقـاً في
األحـداث الـتي رافقت الـتـظاهـرات التي
شـهدتها محـافظة واسط خالل اليوم
الـتي أسـفـرت عن اسـتـشـهاد ـاضـيـ ا
ــواطـنــ بــواسـطــة طــلق نـاري احــد ا
كـمـا أصـيـب عدد وإصـابـة مـواطن آخـر
ـتظاهرين. وقالت اخللية في بيان من ا
ـــكــلـــفــة امس ان (الـــقـــوات األمــنـــيــة ا
ـتظـاهرين سـجلـت نحو 150 بـحمـاية ا
إصــابــة بــ صـفــوفــهــا بــيــنـهـم ثالثـة
حــيث اصــابـــات طــعــنــاً بــالـــســكــاكــ
اسـتـخدمت األسـلـحة الـنـارية وأسـلـحة
مـــحـــلــيـــة مـــبـــتــكـــرة أخـــرى وقــنـــاني
ــولـوتــوف والـسـكــاكـ ضــد الـقـوات ا
األمـــنــيــة) مــشــيـــرا الى انه ( إلــقــاء
ـتهـم بـاجلرم الـقـبض على عـدد من ا
ــعــرفـة ــشــهــود لــلــتــحــقــيق مــعــهـم  ا
في مـــا  الـــقــاء مـالبــســـات األحـــداث
القبض على متهم اخر وبحوزته سالح
فــوق احــدى أســطح الــبــنــايـات نــاري 
حـــيث تــزامن وجـــوده مع اســتـــشــهــاد
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ثنائية اجلرس و اللعاب واصلها ثالثية اجلرس و الطعام و اللعاب.
ـستـثار الـطعـام و احليـوان" كان كـلبا" رتب ثـير و ا ربط ايـڤان پاڤـلوف بـ ا
پاڤـلـوف انتـبـاهة الـكـلب لوقت مـحـدد للـطعـام عـبر دق اجلـرس وبـعدهـا صار
الـلعاب يفـيض على دقة اجلرس. مـا جرى للكـلب جرى لبعض الـناس ويجري
قطـعا ان پاڤلـوڤ كان يريد اثـبات حقيقـة علميـة و جنح بها ولم يزيف او يزور
اوراق بـحثه ولم يختر كـلبا بغاية انـتقاص مرتبـته و لم يكن في افتراضه قبل
راقـبـة لـسـلوك احلـيـوان اال لـعبـقـريـة فيه االثبـات امـكـانـية جنـاح الـتـدريب و ا
جعلته اسما المعا بال انواط شجاعة وال تعويضات عن بدل جهادي نضالي.
تـحمـس لشـتم امة ستـخلو كلـما اقتـربت االنتـخابات تـقيأت الـتلـفزيونـات با
فيـكونوا هـم االمة الداخـلة فيضـجون بلـعن النواب الـذين سيـرحلون والوزراء
الــذين ســيــتـقــاعــدون و الــرؤوسـاء الــذين ســيــنـزوون مــتــهــمـ ايــاهم- وهم
صـادقون- انـهم لـصـوص وكـسـالى و فاسـدون لـكـنـهـا كلـمـات حق يـراد بـها
ضبـط الكراهية على الـقد و التصديق بـشرف و نباهة و قوة الـقادم للتمكن
من سـرقة مـا بقي حتت سـتار الـشكـاوى من التـركة الـثقـيلة
الـتي سـلــمـنـاهـا نــحن الـشـعـب لـهم وكـأنــنـا فـقـراء زمن

قام علي. عثمان وهم 
دافـع عن انفـسهم للـعودة للـسلطـة و تابعوا تـابعوا ا
الـراغـب بـالـتـسلط دق جـرس االنـتـخابـات لـقـد سال

اللعاب.

حتى ال تـضيع اجلهود في طـرق غير مـثمرة البد ان نـدرك منذ البـداية ان الدولة
في العراق ذاتها ونفسها بحاجة الى اصالح. 

ـارسـون والـدولـة في ابـسـط واوضح تـعـريـفـاتـهـا هـي: "مـجـمـوعـة من األفـراد 
نشاطـهم على إقلـيم جغرافي مـحدد ويخـضعون لنـظام سيـاسي مع مـتفق عليه
فيمـا بينهم يتولى شؤون الدولة وتشرف الدولـة على أنشطة سياسية واقتصادية
واجتـماعيـة الذي يـهدف إلى تـقدمـها وازدهـارها وحتسـ مسـتوى حـياة األفراد

فيها."
ـكن ان يـقـال عن الـدولة. فـهي شـعب في وطن ويـخـتـصـر هـذا التـعـريف كل مـا 
ونظـام سياسـي متفق عـليه والـهدف: حتـس مسـتوى حـياة االفـراد. ليس االمر
مسـالة حكومة عاجزة بـحاجة الى استبدال وال قانـون ناقص بحاجة الى تعديل
ا هـو مسـألـة دولة بـوصفـها وال ظـواهر سـلـبيـة متـفـرقة بـحاجـة الى معـاجلـة; وا
نتج ـفردات ويدفعها بـاالجتاه الصحيح ا االطار الـكلي الدي يحتضن كل هذه ا

حلياة افضل. 
هذه الـدولة مـنذ حلـظاتـها االولى تـعاني من عـيوب تـأسيس عـلى مسـتوى احلكم
والـشـعب والـوطن والنـظـام الـسيـاسي ومـسـتوى ونـوعـيـة احليـاة. وهـذه الـدولة
عـنى الكـلي اجلامـع بحـاجة الى اصالح.  حـتى هذه الـلحـظة فـان كل ما بهـذا ا
ـفـهـوم الـكـلي لالصالح نـسـمـعه من دعـوات اصـالحـيـة عـاجـزة عن تـقـد هـذا ا
وتـنـطلـق من نظـرات مـحـدودة ال تـتـجاوز الـدعـوة الى تـشـكـيل حـكومـة تـكـنـوقراط
ـاني بـنـظــام رئـاسي او غـيـر ذلك من الـدعـوات مـثال او اسـتـبـدال الــنـظـام الـبـر
اجلـزئـيـة الـتـرقـيـعــيـة الـتي لن تـؤدي الى "حتـسـ مــسـتـوى حـيـاة االفـراد" كـمـا
يقـتضي التـعريف. الن حتقـيق هذا الـهدف يتـوقف على حسن بـناء واداء كل هذا
ــركب الــكـلي الــذي نـدعــوه الـدولــة وال يــتـحــقق بـاصـالح جـزئي هــنـا وهــنـاك. ا
تـنافسـة على االمـساك بـاحلكم من االن انـتظارا االحزاب او مـشاريع االحـزاب ا
لموس على انها تنطلق من وعي بكرة" لم تقدم حتى االن الدلـيل ا لالنتـخابات "ا
ـسألة االصالح بوصفه عملية اجرائية شاملة تستهدف الدولة كلها وليس معمق 

احد اجزائها.
هذه العملية االصالحية الشاملة ينبغي ان تكون في اطار مركب حضاري شامل
يـتـكـفل بـاعـادة بـنـاء وتــأهـيل الـدولـة كـلـهـا بـكـل عـنـاصـرهـا من الـشـعب واالرض
والـتـوافق اجملـتـمـعي والـنـظـام الــسـيـاسي وصـوال الى حتـسـ نـوعـيـة ومـسـتـوى
ــواطن عـلــيـهـا ـا فـي ذلك اخلـدمــات الـتي تــقـدمـهــا الـدولــة وحـقـوق ا احلــيـاة 

ذكور معظمها في الدستور.  وا
وتسهـيال واختصارا لنطـلق على هذه العمـلية االصالحية الشـاملة عنوان: الدولة
ــقـراطـيـة ــواطـنـة والـد احلـضـاريـة احلــديـثـة الـذي يــعـني دولـة ا
ــؤسـسـات والـعـلم احلـديـث ومـنـظـومـة الـقـيم والـقـانـون وا
ـركب احلـضـاري وعـنـاصـره اخلـمـسة الـعـلـيـا احلـافـة با

اي: االنسان واالرض والزمن والعلم والعمل. 
العـبـرة بـكل مـا يـقـال اذا لم يـكن يـنـهـل من هـذا الـعـنوان

اجملسد للفكرة الشاملة.
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الـرئـيـسـيـتــ مـجـمـوعـتي االتـصـال الـدولي والـبـنك
الــدولي/ مــراقــبــ دون أن يــكــون ألي مــنـهــمــا حق
الـتصويت  ويكون عمل اللجـنة إالشراف على تنفيذ
ـشاريع الـتي يتـكون مـنها وفق بـرنامج اإلصالح وا
ا اخلـطط واجلـداول الزمـنـية الـتي تـقرهـا الـلجـنـة 
يشمل إضافة مشاريع جديدة او حذفها او تعديلها).
مــبـيــنـا ان (اجملــلس خــول وزيـر الــعــدل سـاالر عــبـد
الـستـار  صالحيـة التـوقيع عـلى البـرتوكـول العربي
سلح   ـنع ومكافـحة القرصـنة البـحرية والسـطو ا
ومـنع ومـكـافـحـة االجتـار بـالـبـشـر والسـيـمـا الـنـساء
واألطــفـــال) الفــتــا الى انـه (وجه الــشــركـــة الــعــامــة
لـتــجـارة احلـبــوب/ احـدى شـركــات وزارة الـتـجـارة
بـصرف مـبلغ مـئة مـليـار دينـار من السـيولـة النـقدية
ـتوفرة لديها لتـسديد مستحـقات الفالح للموسم ا
بلغ الحقا 2020-2019 عـلى أن يتم استقطـاع هذا ا
ـالـية) عـنـد ورود مـبـالغ مـستـحـقـات الـفالحـ من ا
وافقة ومـضى البيان الى القول ان (االجتماع شهد ا
عــلى نــفـــاذ مــذكــرة تــفــاهم بـــ الــعــراق وجــامــعــة
سـتانفورد بشأن اسـتعادة الوثائق األصلـية التابعة

للنطام السابق).

وازنة بناءً على ـشروع مصفى البصرة في قـانون ا
ـتـفق عـليـهـا مع مـنـظـمة مـتـطـلـبات مـنح الـقـروض ا
ـالية والتخطيط جـايكا اليابانيـة ليتسنى لوزارتي ا

شروع دون تلكؤ). ضي با إجراء الالزم لضمان ا
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مـــشــيـــرا الى انه (اقـــر تـــوصــيـــة اجملـــلس الــوزاري
ـنتـجات الـنـفطـية وافـقـة على تـمـديد عـقود نـقل ا بـا
ــبـرمــة من الــنـفط إلى إلى احملــطـات الــكـهــربـائــيـة ا
الــشـركــات األهــلــيـة ويــكــون تــوقــيع الـعــقــود أنــفـا
ــنـتـوجـات الــنـفـطـيـة) وادارتـهــا من شـركـة تـوزيع ا
مـــؤكــدا ان (اجملـــلس اوعـــز بــشـــطب مـــبـــلغ األجــور
دارس اخليـرية واجملانـية حصرا عن ـترتبـة على ا ا
جتـديد إجازة التأسيس وتأليف جلنة عليا لإلصالح
ـالـيـة تـضم كـالً من رئـيس مـجـلس الـوزراء ووزراء ا
والـتــخـطـيط والـنـفط واالمــ الـعـام جملـلس الـوزراء
ـديـر الـتـنـفـيـذي لـلـجـنـة ـركـزي وا ومـحـافظ الـبـنك ا
ومـستـشاري رئـيس الوزراء لـلشـؤون االستـراتيـجية
واالقـتصـاديـة ورئيس الـدائرة الـقـانونـية في األمـانة
ثال الـعامـة  وخبـيـرين يسـميـهمـا رئيس الـوزراء و
عن كل مـن اجلـــهـــتـــ الـــدولـــيــــتـــ الـــســـانـــدتـــ
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وافق مجلس الوزراء على صرف مئة مليار دينار من
ــتـوفـرة لــدى وزارة الـتـجـارة  الـســيـولـة الــنـقـديـة ا
اضي  فيما لـتسديد مستـحقات الفالح للـموسم ا
وجه بــتـشــكـيل جلــنـة عــلــيـا لالشــراف عـلى تــنـفــيـذ
بــرنــامـج االصالح. وقــال بــيــان لــلـــمــكــتب االعالمي
لـرئـيس الـوزراء تـلـقـته (الـزمـان) امـس  ان (اجلـلـسة
عـقدت برئاسة مـصطفى الكاظـمي استعرض خاللها
سـتويـ احمللي مـستـجدات جـائـحة كـورونا عـلى ا
ـنـحـنى الـوبـائي في الـعراق والـدولي ومـؤشـرات ا
وإحـصاءات الفـايروس وما  اتـخاذه من إجراءات
ـواطـن احـتـرازيـة ووقـائـيـة لـلـحـفـاظ عـلى صـحـة ا
وتـأكيد أهمـية مواصلـة اإللتزام بهـا واحملافظة على
ــكـتــسـبــات الـتـي حتـقــقت في الــتـصــدي جلـائــحـة ا
كـورونـا) واشار الى ان (وزيـر الصـحـة والبـيئـة قدم
عـرضـاً عن مسـتـجـدات عمل جلـنـة تعـزيـز اإلجراءات
احلـكومـية في مجـاالت الوقـاية والـسيطـرة الصـحية
والـــتــوعـــيـــة بـــشـــأن احلـــد من انـــتـــشـــار كـــورونــا
ـواجــهـة زيــادة اإلصـابـات) واســتـعـدادات الــوزارة 
وتـابع ان (اجملـلس وافق عـلى إدراج الـقـرض الـثالث
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انـا االن بال حـجي كـامل  ابن خـالي وصـديق الطـفـولـة انـا بال كـاظم حـمودي
عـباس احلـمداني ابن خـالي وصـديق العـمر وبال اخـيه طـالب احلمـداني الذي

فارقني مسرعا.
بال فهد السعدون. صديق الدراسة والسياسة.

بال فاضل حندش ابن خالتي مر اجمليد.
افضل اسطة لتبليط الكاشي على احليطان.

انهم االن عظام دوارس.
امــا شــقــيـــقي هــادي الــعـــلــوي فــهـــو ابي وشــيــخـي..عــشــنــا فـي غــرفــة نــوم
ـــركــزيــة الـــتي يــتــتـــلــمــذ فـــيــهــا الـــوطــنــيــون واحــدة.فـــذهب الى الـــثــانــويــة ا
والشـيـوعيـون.مع قـلة قـومـية .وذهـبت الى ثـانـوية الـكرخ.الـتي جتـمع الـقومـي
الـعرب دون سـواهم.ودخلت في شـبيـبـة حزب االسـتقالل الـذي يتـزعمه مـهدي
كـبة وفايق السامرائي وصـديق شنشل? واخرون من الزعـماء.فاذا انتقلت الى

الثانوية الشرقية وجدنا حزبا جديدا يعمل في جميع دول الوطن العربي
فـانتقـلنا الـيه اعني حـزب البعـث .وفي اول اجتمـاع وكان مـعي فهد الـسعدون
ذكر اسـم مـيـشـيل عـفـلق.امـيـنـا عـامـا لـلـحـزب  فـنـهض فـهـد الـسـعـدون وترك
االجـتماع قائال هـل هذا هو عربي حـتى يقودني.انـا الناصـري. وجلأ فهد الى
مـصر ثم عاد ليعلن انه لم يجـد الناصرية في مصـر.بل هي في العراق.وعلينا

اقامة الوحدة حتي يأتي عبد الناصر الينا وال نذهب اليه..
وحدي بعد رحيل االقران.

ـاذا مــســحـة احلــزن عــلى وجــهك وانت في اعــالي اجملـد سـألت اجلــواهــري 
واسـمك من مقـدسات الشـعر الـعربي? اجـاب الني فقـدت اقراني ومن يزورني

االن مجرد جسم مادي بال ذاكرة مشتركة.
انا اشـعـر بالـوحـشة. وال يـغـنيـني عن ابـنـاء العـمومـة واخلـؤولة ومـن ترعـرعوا

معي في دراب ومقاهي ومنتديات احلياة  مجد وال شهرة.
اضي ربع قرن وخذ اي جزء من دواويني وضع اسمك عليه. اعدني الى ا

اعـد لي جـعـفـر الـذي قـتل مع شـهـداء اجلـسـر سـنـة 1948. وخـذ مـا شـئت من
شهرتي..بل اعد لي صديقا فقدته .وخذ ماشئت من شعري..

من اين جاءت كلمة الرجل?
في مـــــســـــار قـــــافــــلـــــة االبـل تــــعـــــطـى االولــــويـــــة لـــــلـــــمــــرأة
واطـفالها.لـيجلسـوا في الهودج.امـا الذكور البـالغون فهم
من يـقـود االبل مـشـيا عـلى االقـدام اي انـهم يـتـرجـلون.

فصاروا رجاال.
واال فـفي الـقـران الـكــر هـنـاك مـفـردة الـذكـر واالنـثى

. .وللذكر مثل حظ االنثي

بيروت
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ـهــجـرين أعـلــنت وزارة الــهـجــرة وا
عودة 57 مـواطـنـا عــراقـيـا من داخل
تركـيـا الى ارض الوطن ضـمن خـطة
الوزارة لـتـشجـيع الـعراقـي في دول
اجلـوار عـلى الـعــودة طـوعـيـا.  وقـال
مـــعـــاون مــديـــر  عـــام دائـــرة شــؤون
الهجرة في الوزارة دريد جميل  إنه
(بــــتـــــوجــــيه مـن وزيــــرة الــــهــــجــــرة
ــهــجـــرين  ايــفــان فـــائق جــابــرو وا
بالـتنـسيق مـع السـفارة الـعراقـية في
أنـقـرة و وزارة الـنـقـل الـعـراقـيـة قـام
مـــكــــتب الـــوزارة في اجلــــمـــهـــوريـــة
مـواطـنـا عـراقـيا الـتـركـيـة بـإعادة 57 
الى ارض الــوطن).  وأضــاف جـمــيل

في بيان تلـقته (الزمان) امس أنه (
ــواطـنــ بــراً وعــبــر مــنــفـذ إعــادة ا
إبراهيم اخلـليل الـتابع لقـضاء زاخو
ــحـافــظــة دهــوك بــعـد اســتــكــمـال

إجراءات دخولهم الى البالد". وأشار
جــمـــيل   إلـى أن "اغــلب الـــعـــائــدين
عـادوا الى مــنـاطـقــهم االصـلـيــة بـعـد
حتـريرهـا من سـيـطـرة تـنظـيم داعش
االرهـابي). وأعــلـنـت وزيـرة الــهـجـرة
ـهـجـرين إيــفـان فـائق جـابـرو عن وا
تـــشـــكــيـل جلـــنــة بـــرئـــاســـة الــوزارة
ـنظـمات الـدوليـة التـابعة وعضـوية ا
ــتـــابـــعـــة أحــوال ـــتـــحـــدة   لأل ا
ناطق سكـناها بعد العوائل العائـدة 
حتريرها من سيطرة داعش اإلرهابي

وتقييم احتياجاتها . 
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جـــاء ذلك خـالل لـــقـــاء الـــوزيـــرة مع
نظمـة الدولية لـلهجرة رئيس بعثـة ا
في الــعــراق  جـــيــرارد ويت لــبــحث
ملف الـنزوح ومـناقـشة آلـية الـتعاون
ـنـظــمـات اإلنـسـانـيـة بـ الـوزارة وا
وسـبـل تـبــســيط اإلجـراءات األمــنــيـة

تـعلقـة بتـدقيق مـعلـومات الـنازح ا
وتـأمــ حــمـايــتـهـم داخل اخملـيــمـات
وعــودتـهم الـى مـنــاطــقـهم االصــلــيـة.
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(الوزيرة وجـهت خالل اللقـاء بإعداد
خطة محكمة وشاملة لدراسة أوضاع
تـبـقـيـة في مـخـيم اجلـدعة الـعوائـل ا
شاكل اخلامس والعمل على حلحلة ا
ـوجــودة داخل اخملـيم" ـعــوقـات ا وا
مشـددة عـلى ضـرورة "إيجـاد احلـلول
الالزمــة لــهم مـن خالل إعــادة تــرمــيم
ــهـدمــة والـعــمل عــلى إعـداد دورهم ا
بــرامج خــاصــة لــلــتــأهــيل الــنــفــسي
لـــغـــرض انــــدمـــاجـــهم فـي اجملـــتـــمع
ـنظـمات الـدولية ) من بالتـعاون مع ا
ـا جــانــبه أعــرب ويت عن تــأيــيــده 
طـــرحــته الـــوزيـــرة والــذي مـن شــأنه
تـشـجـيع الـنــازحـ عـلى الـعـودة إلى
مـنــاطـقــهم االصـلــيـة مـشــيـرا الى أن

قـبلة ستشـهد تقد كل ما رحلة ا (ا
ــــكـن من قــــبـل اجملــــتــــمـع الــــدولي
بــالــتــنــســيق مع الــوزارة واجلــهــات
ـعـنـيـة). وطـالب وزيـر الـعـدل ساالر ا
عـبـد الـسـتـار مـحـمـد  بـتـقـد األدلة
الثـبوتـية لالنـتهـاكات الـتي تنـاقلـتها
ـواقع داخـل الـسـجـون.ودعـا بـعض ا
محـمد في بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
(كل مـن لـــديه مـــعــــلـــومـــات ووثـــائق
ـها من خاصـة بهـذا الـشأن الى تـقد
خالل مـراجعـته لـلـوزارة او االتـصال
بـــهـــا مع تـــأكـــيــد عـــدم الـــكـــشف عن
ــــشـــتــــكي او كـل من يــــدلي بــــتـــلك ا
عـلومـات وفـقا لـلقـانون) ,مبـينا ان ا
(الوزارة سـتتـخذ اإلجـراءات الكـفيـلة
ـا فيها عـلومات  للتحـقق من هذه ا
ـتـضرريـن بالـتـنـسيق الكـشف عـلى ا
مع اجلــهـات اخملــتــصـة كــمــا سـوف
تتخذ االجراءات الرادعة بحق كل من
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حتت شـعـار(وطـنـيـة الـدولـة والـهويـة في
العراق)  يـقيم قـسم الدولي الـسنوي  في
بـيت احلـكـمـة مؤتـمـره الـعـلـمي الـسـنوي
ـنـاســبـة مــرور مـائــة عـام عـلى الــدولي 
ـعــاصـرة . تــاسـيـس الـدولــة الـعــراقـيــة ا
جذورها ومـقوماتهـا   وستحـتضن قاعة
ـنــطــقـة ــؤتــمـرات فـي بـيـت احلـكــمــة  ا
ـؤتمـر الـعلـمي الدولي يـدان فـعالـيات ا ا
يــــومي االربـــــعــــاء واخلــــمــــيـس الــــرابع
واخلامس والعـشرين من تـشـــــرين ثاني

العام اجلاري 2021.
ؤتـمـر عـلى ان ( مثل قـيـام الـدولة واكـد ا
عـاصرة سنة 1921م انطالقة العراقـية ا
مفصلية تاريخـية كبرى للوطن العراقي 
فقد ازاح مـعهـا هذا عن الـوطن هن كاهله
شروع عبء  قرون التـسلط الـعثمـاني وا
االســتـعـمــاري الـبـريــطـاني  واحـيــا بـهـا
وحدته السياسية واحلضارية التي تمتد
الى اعمـاق تاريخ وادي الـرافدين وكـيانه
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ـتــمـيـز كـمـركـز الـســيـاسي واحلـضـاري ا
لـلـدولــة الـعـربـيـة االسالمــيـة في الـعـصـر
الـــــوســــيـط  وكـــــانت تـــــلك االنـــــطـالقــــة
الـتــاريـخـيـة تــعـكس ايـضــا نـتـاج عـوامل
عديدة برزت خالل عهود احلكم العثماني
الحـياء الـوحـدة الـسيـاسـية –اجلغـرافـية
الــتي كــانـت عــلــيـــهــا الــبالد مـــنــذ عــهــد
ســــرجــــون االكـــــدي في الــــقـــــرن الــــرابع
ـــيالد ومـن ثم كـــان والــــعـــشــــرين قـــبـل ا
انبـعاث الـدولة الـوطنـية نـتيـجة طـبيـعية
لـــذلك االرث الــتـــاريــخي الـــعــمـــيق وتــلك
الوحـدة بعـ مظـاهرهـا وجتلـياتـها عـبر

العصور) .
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واضـاف (ان انـخـسـار حـكم الـعـثـمـانـيـ
كـان من عـوامل ذلك االنـبـعـاث الـتاريـخي
فـضال عن اندحـار مـخطـطـات االستـعـمار
البريـطاني بفـعل ثورة العـراقي 1920م
الـتي كـانت حتــدوهـا مـرجـعـيـات وطـنـيـة
اجـتمـاعـية وديـنـية اال ان مـسـيرة الـدولة
العراقـية  التي قـامت على اثر ذلك 1921

ظلت تواجه منذ قيامها مخاطلر خارجية
وداخــلـــيــة هـــددت اســتـــمــرار وجـــودهــا
وعوقت ترسيخ الهوية الـوطنية العراقية
الــتي انــبـثــقت عــشــيـة الــثــورة افـرزتــهـا
مـطـامع ومــصـالح وايـدولـوجـيـات اليـزال
كـثيـر مـنـها فـاعال بل واصـبـحت اخملـاطر
اكثـر تـهديـدابعـدما اسـتـجد من مـعطـيات
سـلبـيـة بـعـد سـنة 2003 سيـمـا مـاارتبط
منها بـاالحتالل االمريـكي ) وختم ( وبعد
فـان اشـكـاليـة الـدولـة الـوطـنيـة الـعـراقـية
ــعــاصـرة وكــذلك الــهــويـة وســيــروتــهـا ا
الواحدة لـلعـراقي الـتي الترتـبط بسوى
العـراق دولة ووطنـا موحـدا تظل بـحاجة
ـزيد من اجلـهـود الـبحـثـيـة والرؤى الى ا
الــثـاقـبــة وتـثـيــر اسـئـلــة عـديـدة تــتـطـلب
االجابـة علـيها فـكرا رحـبا قـادرا على دقة

التشخيص والتقو واالستشراف )
ؤتـمر الـلجـنة الـعـلمـية وتـالفت وسمـى ا
من االســـاتــذة د.اســمــاعــيل طه مــعــتــوك
اجلـــابـــري رئـــيـــســـا وعــــضـــويـــة كل من
الــدكــاتــرة فالح حــسن االســدي وجــمــيل

مــوسى الـنــجـار ومــحـمــود عـبــد الـواحـد
مـحمـود الـقيـسي وصـباح مـهـدي رميض
ـشـهـداني وجالل كـاظم ونـاديـة يـاســ ا
الـكنـاني واحـمـد نـاطق العـبـيـدي ووسام

حسن احليالي .
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اللـجنـة التـحضـيريـة تالفـت من االساتذة
حيدر قـاسم مطر الـتميـمي وبثيـنة هاشم
يـاسـ وسـلــوى مـحـمـد جـاسم ومـظـفـلـر
عبيـد الربـيعي وزمن قـاسم وماجد حـميد
ير وحسـام خليل وكـمال خـالد شـلش و
ــؤتـمــر مـحـاوره صــابـر خـلــيف .وحـدد ا
وهي الدولـة في العـراق القـد فلـسفـتها
وامــتـــدادهــا احلــضــاري والــســيــاسي –
والـعراق جـغـرافيـا وحـضاريـا وسـياسـيا
خالل العـصور الـوسيط ومـسمى الـعراق
ونطـاقه االداري والـسيـاسي خالل احلكم
ــرجــعـيــات االجــتـمــاعــيـة الــعــثــمـاني وا
والـديـنـيـة واثـرهـا في الـتـاسـيس لـلـدولة
ــعــاصــرة وتــكــويـن الــدولـة الــعــراقــيــة ا
الـعــراقــيــة بــ الــطـمــوحــات الــوطــنــيـة

مبنى بيت احلكمة

بكل شيء فمن الضـروري ان تتمتع
بــهـــامش من احلــريـــة الســيــمــا في
األمــور الـــتي ال تـــخص الــزوج وأال

ستصبح احلياة جحيم . 
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ويـوضح سـيف / مـحـام ـ  28 عـاما
/ أنـه مـــــتــــفـــــاهـم مع زوجـــــته وال
يــتـدخـل في خـصــوصــيـاتــهــا كـونه
تـزوجــهـا بـعـد عالقــة حب اسـتـمـرت
لـعـدة سـنــوات ألن عالقـتـهم مـبـنـيـة
على الـثقة. ويـضيف " احـيانـا يكون
لدي فضول وأريد أن أستفسر منها
عن أمر مـا ولـكن ال أبـادر بالـسؤال
أنــتـــظــر لــبــعض الـــوقت حــتى هي
تـخــبـرني بـكل شي ".ويــرى مـهـنـد /
كاسب ـ 26 عامـا / أن الـزوج يجب

ان يـكون مـطـلـعـا عـلى كل مـا يخص
زوجــته وذلك حلـمــايـتــهـا وحــمـايـة
األســــرة من صـــــديــــقــــات الــــســــوء
ــطــالـبــة بـاخلــصــوصـيــة مـعــنـاه وا
السـماح لـها ان تـعيش حـياتـها دون
رقـيب وحـسيب وهـذا طـرح خـطـير
ذلك ان الكـثيـر من الزواجـات انتهت
الى االنفصال ألن الزوجة لم حتسن
الــتـــصــرف في الـــتــمـــتع بـــاحلــريــة
ا فـيهـا اخلصـوصية الشـخصـية 
مـن خالل االنــــــخـــــراط فـي عالقـــــات
صــداقــة غــيــر سـويــة او في بــعض

مجاميع السوء.
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ويشـير احـد البـاحث الـى أن تمتع
ـسـاحـة من اخلـصـوصـية الـزوجـة 
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عــــلى الــــرغـم من حــــالــــة الــــتــــقــــدم
والــتـحــضــر الــتي غـزت كـل جـوانب
احلـيـاة لـكـن الـكـثـيـر من الـزوجـات
مــــازلـن يــــعــــانــــ انـــــتــــهــــاك حلق
اخلصوصيـة الذي يوفر لـهن هامشاً
مـن احلــريـــة وهـــو حق ال يـــنــبـــغي
للزوج ان يـقتحم اسـواره فليس من
عقول ان جتبر الزوجة على البوح ا
ة هاتفـية دارت بينها بتفاصيل مـكا
وب صـديقـة لهـا وهو عـلى االغلب
ـنـاسب ان حـيث نــسـوى من غـيــر ا

يطلع عليه الزوج.
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وتـؤكــد ضـحى/ أسـتـاذة جــامـعـيـة ـ
ــتـــحــضــر 40 عـــامــا / ان الـــزوج ا
يـجب أن يـحــتـرم حق اخلـصـوصـيـة
لـلـزوجة ويـجب أن ال يـحـشـر نـفسه
في كل صغيرة وكبيرة فهناك بعض
األمــــــور حتـــــتـــــاج الى هـــــامـش من
احلـرية لـلـزوجة السـيـمـا ما يـتـعلق
مــنــهــا بــعـالقـتــهــا مـع الــصــديــقـات
والـــزمــيالت في الـــعــمل مـــثــال ذلك
عـندمـا تـتـحـدث الزوجـة مع صـديـقة
لـهـا بـالـهـاتف في أمـور ذات طـبـيـعة
نــســويــة فــلــيس هــنــاك ضـرورة أن
يطـلع الزوج عـلى ما دار بـينـهما من

حديث.
وتــــتــــابع " في نــــفس الــــوقت عــــلى
الـزوجـة أن تـقـدر حـسـاسـيـة الـزوج
وتـعـزز الـثــقـة لـديه وال مـانع من أن
ــوبــايل او تــعــطــيه ( بــاســوورد ) ا
احلـساب عـلى الـفـيس ".  وتـضيف "

فـيـمـا يخـص الزوجـة فـأنـهـا عـنـدما
تبحث وراء الـزوج فأن ذلك من باب
احلــرص واخلــوف عـلــيه مـن مـزالق
ــشــروعــة ولــيس الــعالقــات غــيــر ا
بــالــضــرورة الـــشك فــيه ". وتــنــصح
قبالت على الزواج ضحى الفتيات ا
بـاالخـتـيار الـصـحـيح الـذي يـسـتـند
الى الــعـقـل ولـيس الى هــوى الــقـلب

اخلداع.
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فيمـا ترى سـلوى/ معـلمة ـ 37 عاماً
/ أن الـــزوجـــة الــــتي حتـــرص عـــلى
بـــيــتــهــا يــجـب أن تــراعي مــشــاعــر
الـزوج الــذي يـكــون بـطـبــعه غـيـور
ويـــريـــد ان يـــعــرف كل مـــا يـــتـــعــلق
بــزوجــته عالقــاتــهــا وصــداقــاتــهـا

تتحدث مع من ?
 كــيف تــقــضي وقــتــهــا ?. وتــتــابع "
احلـــــــــديـث عـن مـــــــــســـــــــاحـــــــــة من
اخلـــصــوصـــيــة لـــلــزوجـــة مع رجل
شرقي أمر مـستحـيل لذلك يجب ان
نكون واقـعي وال نـسهم في خراب
ــكن الـــبــيـــوت بــســبـب أمــر غــيـــر 

حتققه". 
وتعـتـقد نـور / موظـفة ـ 27 عاما /
ان الــزوج في مــجـتــمـعــنــا هـو (سي
السيد ) مـهما كان مـثقفا أو حاصل
عـلـى شـهـادات عــلـيـا فــهـو يـريـد ان
يعرف كل شاردة وواردة عن زوجته
ـنطـلق نـفهم أن مـوضوع ومن هذا ا
خصـوصـية الـزوجة أمـر غـير مـتاح.
مشـيرة الى أنـها تـعتقـد أن ليس من
الضـروري ان تخـبر الـزوجة زوجـها

أمــــر البـــــد مــــنـه الدامــــة احلـــــيــــاة
الـــزوجــيــة ولــكي تـــشــعــر الــزوجــة
بــالـراحــة والـرضــا ذلك ان الــزوجـة
انـســانـة قـبل كل شـيء ومـا ال تـريـد
ألحـد أن يطـلع عـلى امـر خـاص بـها
يــجـب أن ال جتــبــر عــلـى الــبــوح به.
مؤكـدا على ضـرورة وجود الـثقة في
األسـرة لـيس بـ األزواج بل حـتى
مع األبــنـــاء واألخــوة ألن مــوضــوع
الـــشك والــريــبـــة أمــر مــدمــر وهــدام

لألسرة.
ويـتـابع الـبــاحث الـنـفـسي أن " حق
اخلصوصيـة للزوجـة يجب ان يكون
مــقـــيـــدا بـــحـــيث تـــراعـي الـــزوجــة
هواجس الزوج ومـشاعرة فـمن غير
قـبول ان تـتـحدث مع شـخص اخر ا

من الغرباء بـشكل متواصل وان كان
التواصل بريئا ".

فيما يشير الباحث األجتماعي ماجد
العنبگي الى أن معظم الباحث في
مجـال األجتمـاع يؤكـدون ان احلياة
الزوجـية مـقـدسة كـونهـا تبـنى على
ـتــبـادلــة واالرتـبـاط اســاس الـثـقــة ا
الـــــروحي واذا مـــــا تــــوفــــرت هــــذه
الـــعــوامـل فــأن احلـــيــاة الـــزوجــيــة
تــــــــكـــون حــيـــاة تـــفــاهـم ومــحـــبــة

واخالص.
 مــشـــيــرا الى ان هـــذه الــشــروط اذا
تـوفرت في احلـيـاة الـزوجيـة حـتـما
ــرونــة ســـيــكــون هـــنــالك نـــوع من ا
واحلــريـــة يـــنـــتج عـــنــهـــا احـــتــرام

خلصوصية الزوجة.
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تسـول له نفـسه في ارتـكاب مـثل هذه
األفـــعــال) ,وتـــابع ان (دور االقـــســـام
?االصالحـــيـــة هـــو تـــأهـــيـل الـــنــزالء
وإعــــادة انـــدمــــاجــــهم فـي اجملـــتــــمع
لـــيــصـــبـــحــوا مـــواطـــنــ صـــاحلــ
ويشـاركـون في بـنـاء وطـنهم) ,مـؤكداً
أنـه (في حــــالــــة عـــــدم ثــــبــــوت هــــذه
فـإن الــوزارة ســتــحــتـفظ االدعـاءات  ,
بـــــحـق الـــــرد واتـــــخـــــاذ اإلجـــــراءات
ــدعـ وأعــلــنت الــقــانــونــيــة بـحـق ا
ــيـــة اإلثـــنــ أن نـــســاء خـــبــيـــرة أ
وأطفاال من 57 جنـسيـة يعيـشون في
ظروف بـائـسة في مـخيـمـات احتـجاز
في شــمــال شــرق ســوريــا مــنــاشــدة
ـعــنــيـة اســتــعـادة رعــايــاهـا الــدول ا
فـورا.وقــالت اخلــبــيـرة فــيــونـواال ني
أوالين إن النـساء واألطـفال يـعيـشون
في "ظـروف الإنـســانـيـة" في مــخـيـمي
الــهــول وروج الـلــذيـن تـتــولى اإلدارة
الذاتية الكردية اإلشراف عليهما.وفي
مؤتـمر عـبر الـفيـديو مع مـقرري األ
تحـدة في جنيف قـالت اخلبيرة إن ا
"اخملـيـمـ يـضـمان أكـثـر من 64 ألف
شـــخص غـــالــبـــيــتـــهم مـن الــنـــســاء
واألطــفــال. كــثــر من بــيــنـهـم شــديـدو
الضعف. ويـثيـر وضع كثر من بـينهم
هــواجس تـتــعــلق بــحـقــوق اإلنــسـان

تتطلّب من الدول حتركا مناسبا".
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يـا مسـتقال دعوة ني وأيد 12 يرا أ
ــعـــنــيّــة ـــقــرّرة اخلــاصـــة ا أوالين ا
بــتـعــزيــز وحـمــايــة حـقــوق اإلنــسـان
واحلـــريّـــات األســـاســـيّــة فـي ســـيــاق
مــكــافــحــة اإلرهــاب عــلــمــا أن هـؤالء
تـحدة يرفـعـون تقـاريرهـم إلى األ ا
وال يـتــحــدّثـون بــاسـمــهــا. وقـالت ني
أوالين إنـهـا نــقـلت مـنـاشــداتـهـا عـبـر
عـنية رسائل مـفصّـلة إلى كل الـدول ا
ــا فـــيــهــا أســـتــرالــيـــا وبــنــغالدش
وبـلـجــيـكـا وكــنـدا والـصــ وفـرنـسـا
انـيـا والـهنـد وبـاكـستـان وروسـيا وأ

وســـويــــســـرا وتـــركــــيـــا والـــواليـــات
رة األولى تحـدة.وأوضحت أنـها "ا ا
الـتي يـتم فـيـهـا تـسـمـيـة الدول الـ57
مـعـا" مــضـيـفـة "لـيـس هـذا نـاديـا قـد
يــــريـــد أحــــدهم االنــــضــــمـــام إلــــيه".
ومــســتــنــدة إلى بــيــانـات تــعــود إلى
ـقررة حزيـران/يـونـيو 2020 قـالت ا
اخلاصة إن "مـخيم الـهول يـضم نحو
ـئـة 64 ألف شــخص أكــثـر من 80 ا
مــنــهم نــســاء وأطــفــال".وأضــافت أن
ـئــة من احملـتــجـزين في نـحـو 48 بـا
ـــئــة اخملــيـم هم عــراقـــيــون و37 بــا
ــــئـــة من ســـوريــــون فـــيـــمـــا 15 بـــا
جــــــنـــــســــــيـــــات أخـــــرى.واألجــــــانب
احملـــتــــجـــزون في اخملــــيم هم أفـــراد
عـائالت عـنـاصـر تنـظـيم داعـش الذي
سـيـطــر عـلى مـسـاحــات شـاسـعـة في
ســوريــا والــعــراق في الــعــام 2014.
وغـالـبـيـة الـسـوريـ والعـراقـيـ في
عارك الالحقة اخمليم أتوا هربـا من ا
الـتي وقـعـت بـ الـتـنــظـيم والـقـوات

الكردية.
وقـالت ني أوالين إن "هــؤالء األطـفـال
كن والنساء يعـيشون في ظروف ال 
وصفـهـا إال بالـرهـيبـة والالإنـسانـية.
نـــحن قـــلـــقــون مـن احــتـــمـــال بـــلــوغ
الـظــروف في هـذيـن اخملـيــمـ درجـة
ـعـاملـة غـيـر اإلنسـانـية التـعـذيب وا
ـــذلــة" وفـق تــصـــنـــيف الـــقـــانــون وا
الــــــدولـي.وأوضــــــحت اخلــــــبــــــيــــــرة
كن تـشبـيه الظروف اإليرلـنديـة أنه 
ـــعــــســـكـــر في هــــذين اخملــــيـــمــــ 
غـوانـتـانـامو األمـيـركي لـالعـتقـال في
كــوبــا.وتـابــعت "لــيس هــذا مــخــيــمـا
. إنه مــخــيم يــحــتــجــز فــيه لالجــئــ
الـنــاس من دون أي مــســار قــضـائي
بال أي خيـار في ظروف الإنـسانـية".
وقالت إن جـائحـة كوفـيد-19 ال تبرر
عدم استعـادة الدول رعايـاها مؤكدة
أن هـنــاك دوال جنـحـت في ذلك.هـؤالء

.( دع ا

ــصـالـح االسـتــعـمــاريـة والــتـوجــهـات وا
الوطنية والقوميةوانعكاساتها على بناء
ــعــاصــرة والــهــويـة الـدولــة الــعــراقــيــةا
الــوطــنـــيــة الــعـــراقــيــة خـالل مــائــة عــام

مقومات ومثبطات .
ــؤتــمــر ان يـــلــتــزم الــبــاحث واشـــتــرط ا
ـنـهج العـلمي الـرصـ والبـحث اجلاد با
القـائم عـلى النـقـد والتـحـليل وان يـفضي
البحث الى توصيات ومخرجات ملموسة
 وان يكون الـبحث غيـر منشـوروالمستل
ـؤتـمـر سـابق  وتـرسل او مـشـارك فـيه 
نـسـخـة الـكـتـرونـيـة من الـبـحوث عـلى ان
اليــتــجـــاوز الــبــحث عن 25 صــفــحــة مع
ملخص بـاللغـة االنكلـيزية  وسـيرة ذاتية
وان اخر موعد السـتالم احلوث كاملة في
/1/9 من العام احلـالي وستـنشرالـبحوث
ــقـبــولــة في كــتــاب خـاص والــدراســات ا
ـؤتــمـر ويـتـحـمل بـيت احلـكـمـة بـوقـائع ا
نفقات االقامة والسـفرللباحث من خارج
العراق ويتـحمل نفقـات االقامة للـباحث
من خارج مديـنة بـغداد  وترسل الـبحوث

يالت بيت احلكمة.   على ا
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ة اجلذور  أواصر الـصالت والعالقـات احلميـمة بـ العـراقيـ واللبـنانـي قـد
) كما أن وهنـاك أُسَر عراقية حتوّلت الى أُسرٍ لبنانية كالسادة األجالّء (آل االم
ةً تنحـدر من أصول لبنـانية ( كآل مـحي الدين ) الكرام هنـاك أُسَراً عراقيـة كر
وهـنـاك أســرة واحـدة يـعــيش أبـنــاؤهـا في الـبــلـدين (كـآل الــصـدر) و (آل شـرف

الدين) .
-2-

واسـتـطـاعت احلـوزة الـعـلـمـيـة الـشـريــفـة في الـنـجف األشـرف أنْ تَـصْـهَـرَ مـعـظم
الـعلـماء الـلبـنانـي الـذين عاشـوا في كنـفهـا وتلـقوا دراسـاتهم الـعلـيا فـيها  –في
بودقتها حتى أنَّ بعض كبار علماء لبنان لم يعودوا يتحدثون بلهجتهم اللبنانية .

-3-
وللمـصاهرات بـ العراقـي واللـبنانـي دَوْر مهم في تـقوية الـروابط العمـيقة ب

الطرف .
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ولـبنـان الـعـزيـز حـاضِـر في وجـدان العـراقـيـ جـمـيـعاً الـذين ال يـنـقـطع تـغـنِـيهم
بجـماله السـاحر وهـاهم شعـراء العـراق الكبـار كاجلـواهري والـصافي يُـنشدون

في لبنان الكثير الكثير من غرر القصائد واألشعار .
-5-

وقـد عشتُ في لبـنان سَنَـةً دراسيّة (هي 1964 – 1963) حتـديداً ودخلتُ كـلية
احلـقـوق في جـامـعـة بـيـروت الـعـربـيـة ألنّ كـلـيـة احلقـوق فـي بـغداد اعـتـذرت عن
قـبـولي طالـبـا فـيهـا بـاعـتبـاري خـريج الـفرع الـعـلـمي وهي ال تقـبل االّ الـعَـشْر من

خريجي هذا الفرع .
وما إنْ أنـهيتُ السنةَ األولى في جامعـة بيروت العربية حـتى تَمَّ االنتقال منها الى
كـلـيـة احلـقـوق في جـامـعـة بـغـداد وهـكـذا انـهـيتُ دراسـتي اجلـامـعـيـة فـيـهـا عـام

1967 قبل تشرفي بااللتحاق بجامعة النجف االشرف في نفس العام .
-6-

راجع ـعيـة االمام الـشـهيـد = نـابغـة ا وقـد قضـيـنـا فصل الـصـيف عام  1969
فـكـرين العـظام  –وهي بـلدة جـميـلـة في جنـوب لبـنان األعالم وسـيد الـفقـهـاء وا

شاهد الطبيعية احللوة  وهي مشهورة بكثرة العيون وا
ـرحـوم عـلي مـروّة  والـذي كـان قـد ألفّ كـتـابـاً فـيـها وقـد زارنـا رئـيس بـلـدتـهـا ا
ن زارها من العـلماء والشعراء ـدينة أسوةً  وطلب مـني ان اقول شيئا في هذه ا
الـعراقـيـ فاسـتـجبتُ لـطلـبه وكـتبتُ قـصـيدةُ طـبـعتْ في ديواني (لـقـاء على ضـفة
الشـعر ) - الذي أشرف على طـبعه في القاهرة صـديقنا العـزيز الراحل الدكتور

السيد جودت القزويني - عطر الله مرقده- وجاء فيها :
يا جُباعَ احلُسْنِ تظما مُقَل 

لِمَغانِيكِ وأرواح ترفُ 
نى  ولقد جئتُ فادركتُ ا

رآكِ انتشى قلب وطَرْفُ  و
اءِ تصفو وَلَها  وعيونُ ا

عند لُقْيانا مِنَ التَحنانِ ذَرْفُ 
كلُّ ما فيكِ جميل وادِع 

وجهُكِ احلالمُ واجلَوُّ األعفُّ 
الى ان اقول :

جنة أنتِ وما أروَعَها 
رءُ يُزّفُ حيثُ في الدنيا لها ا

وكان للقصيدة صداها عند من سمعها مِنَ االعالم 
وفي (جـبـاع) نـفـسـهـا طلـب منـي الشـاعـر الـلـبـنـاني االسـتـاذ ( عـارف احلُرّ ) أنْ
ـقـدمة من عـارضـته لـطالسم إيـلـيـا ابي مـاضي فآثـرت ان تـكـون ا اكـتب مـقـدمـة 

نفس اجلنس فقلت : 
( للعارف احلُر ) أنفاس يُضمّخُها 

بالطِيِبِ قلب رهيفُ احلِسِ موّارُ 
وفي رحابِ اخليالِ السَمْحِ مُرْتَبَع 
حَلْو وروض مِنَ األشعارِ مِْعطارْ 

ضَجَّتْ ( جنانُ ) الهُدى مِنْ فَرْطِ وحَشْتِها 
في ح غصّتْ بِعُشّاق الهوى (النارُ)

وقد أطلـقنا عـليه وصف (فتى الـعرفان) بـاعتبـار منحـاه العقـائدي السـليم البـعيد
ريبة التي انطوت عليها الطالسم .. عن التشكيكات واالثارات ا

-7-
ويـعـيش (لبـنـان) الـعزيـز الـيـوم أزمة خـانـقـة على أكـثـر من صـعيـد حـيث تـعددت
ــأزق ـــالي واالقـــتـــصــادي الـى ا اجلـــوانب في ازمـــتـه  وامــتـــدت مـن اجلــانـب ا
الــسـيـاسي الــصـعب  والـوضـع الـصـحي اخلــطـيـر  وكـلــنـا امل ورجـاء لــلـبـنـان
الـشـقيق   في أنْ يـسـتـعيـد عـافـيتَه وأنْ يـتـجـاوز بسالم الـتـحـديات الـكـبـرى التي

تواجهه وان ينعم أبناؤه االعزاء بالسالمة واالستقرار .
-8-

ـاليـة والـصحـيـة فضالً ورغم أنَّ العـراق هـو اآلخر يـعـاني من أوجاعه وازمـاته ا
ـعركة احملـتدمـة ب مـختلف أطـرافه السـياسـية - والتي عن استـعار األُوار في ا

ـزمع ــبـكـرة ا يـعـود بـعــضـهـا الى االنـتــخـابـات الـنــيـابـيـة ا
اجـراؤهـا في /2021 / 10/ 10فـانه بـادر الى اصـدار

القرار بتجنيب لبنان شبح العُتَمة .
وهـكذا وقف (الـعـراق) مع (لـبـنان) الـعـزيـز في شدّتَهِ 
وأثـبتَ انّه الـعــريق االصـيل في مــواقـفه ومـروءاته ولن

يغيب عن لبنان وأشقائه ساعة العسرة.

ـتـخـصـصـ بالـطـب الوقـائي او بـعد اخـر  تـتـرسخ الـقـنـاعـة عـنـد الـكـثـيـر من ا
ـكن ان االن تـعاد باإلدارة الـعـامة ان مـخـاطر  جتـدد االصـابـة  بوبـاء  كـورونا 
نفس الـكرة واالصابات بدأت تدق ناقوس اخلطر و حذرنا وما نزال بوجوب اخذ
نع موجة ثانية قد تكون اقسى واشرس من سابقتها وبدليل ما يحصل التدابير 
ـيا وخـصـوصا الـدول احملـيطـة بـالعـراق وقـد عادت ذات االصـوات للـتـصريح عـا
بــأن الــفــايــروس ضـعــيف و ال خــوف و الــعالج بــســيط و هــذه مــؤامــرة لــفـرض
اللقـاحات  فـيما  هـناك  وجـهات نظـر طبـية معـتبـرة  جتد ان الفـايروس لم يـفقد
ـيا يـنذر بـالسوء قوته وال يـوجد لـهذه الـلحـظة اي دليـل على ذلك و مـايحـصل عا
ـناعة اجملتمعية لم زيد اضافة الى ان ا وال نريد ان يـعاد علينا ما جـرى ونفقد ا

توقع تولدها من غير وجود اللقاحات . تتحقق و من غير ا
والبد من اجـراءات مشددة جدا ترافـقها عقوبـات لتعاد نفس االجـراءات السابقة
ـطــاعم  دفع اجـور ــوالت وا ــطـاعم  بــشـرط  الــزام اصـحـاب ا ـوالت وا بـغــلق ا
ـطــاعم  عـلى الـتـوصــيل  وكـذلك الـنـوادي ـئــة وابـقـاء ا الـعـامـلـ بـنـسـبـة 50 بـا
ـسـابح وغـلق احلـدود اخلـارجـيـة  لألشـخـاص فـقط يـسـمح لـعـودة الـعـراقـيـ وا
ومـنع التـجـول بـعـد السـاعـة الـتـاسعـة مـسـاء ولـغايـة الـسـاعـة اخلامـسـة صـبـاحا
قدسة واجلـوامع   نرجوا ان تقـوم خلية االزمـة العليا وكذلك اجـراءات للمراقـد ا

وضوع  بجدية  مع احترامي  والصحة والعافية للجميع بدراسة ا
ـوجـة األولى كـانت مـتأخـرة عن بـقـيـة الدول انه كان من حـسن حظ الـعـراق ان ا
بـشـهـرين وعـلى الـرغم من كـل مـناشـداتـنـا بـوجـوب اخـذ كـل االحـتـيـاطات اال ان
ا فـقـدنـا من ارواح طـاهرة الـتـصـريحـات كـانت مـحـبطـة لـآلمـال و كـانت سـبب 
تلك بريـئة و عوائل كـثيرة فـجعت بـاحبتـها من خالل التـصريـحات ان العـراقي 
مـنـاعـة قـوية او ان الـفـايـروس كـذبة و مـؤامـرة وال داعي لـلـخـوف واحلذر الى ان

حصل ماحصل وال ينفع الندم .
ماتزال امامنا فرصة حلماية اهلنا و أحبتنا لذلك نعيد ونطالب اجلهات اخملتصة
ــدارس بــأخــذ الــتــدابــيـــر من خالل غــلق احلـــدود ومــنع الــتــجـــمــعــات و غــلق ا
ـوظفـ وااللتزام بـطرق الـوقايـة و توفيـر اللـقاحات واجلامـعات وتخـفيض دوام ا
وبـشـكل فـوري الن ارواح الــنـاس امـانـة بـأعـنـاق الـكـل وكل من يـسـتـهـ بـهـا او

يصور االمر على انه مزحة فانه يساهم ويشارك بزهق ارواحهم .
في هذا الـسـياق  البـد من الـعودة الى مـا سـبق وان طرح من مـقـترحـات ادارية
واقـتـصاديـة حلـمـايـة الـطبـقـات الـفـقـيـرة من حتـديات الـعـمل الـيـومي الـذي اجـبر
ـكن توقعه الكـثير مـن العراقـي عـلى حتدي فـرض احلظر الـصحي  وهـذا ما 

في حالة اتخاذ ذات  االجراءات  بذات الهفوات  السابقة .
النـقطة االخـرى يتـطلب ان تـسارع اجلـهات احلكـوميـة الى انتـاج برامج صـحية

الـزامية من خالل  وسائل االعالم والـتواصل  االجتماعي 
ليس فـقط في الـتـدابـيـر العـالجيـة او الـوقـائـية   بل في
نشـر ثقـافة التـكافل  االجـتمـاعي  والتـعامل  مع بعض
الـتـقـالـيـد اجملـتـمـعـيـة  الـتي  تـتـعـارض كـلـيا  مـع حـالة
الـتـبــاعـد في الـتــجـمـعـات واالمــاكن الـعـامــة  مـطـلـوب
مــشـاركــة كـبــرى في بــرامج  تـوعــيــة  والـله  من وراء

القصد .
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تـكـاثــرت الـنـفـايــات في الـبـصـرة
تهم واحد. وا

لــقــطـات جــديــدة تــعــكس صـورة
ـبعثـرة على اخملـلفـات النـفطـية ا
جــانــبـي طــريق (الــبــرجــســيــة -
الـرمـيـلـة الـشـمـالـيـة) قـرب جـسـر
: وقبل إرغام طلوب أوالً الطوبة.ا
شـركـة نـفط الـبصـرة عـلى رفـعـها
ـنـاطق اخملـصـصة ونـقـلـهـا الى ا
لـــلـــطـــمـــر الـــصـــحي ان يـــجـــري
فـحصهـا إشعـاعيـا للتـعرف فـيما
اذا كــــانت حتـــتــــوي عـــلى مـــواد
ـطـلـوب ثـانـيـاً: حتريك مـشـعـة.وا
الــدعـاوى الـقـضــائـيـة ضـد وزارة
الـنفط وتـشكـيالتهـا في البـصرة

فـقد بـلغ الـسيل الـزبى وتـراكمت
الــنــفــايــات الــنــفــطــيــة في الــبــر
والبحـر وفي اجلو وها هي اآلن
تتناثر عـلى قارعة الطريق حيث
ــيـنــا وشـمـاال تـذروهــا الـريـاح 
لـتنـقل االمـراض واالوبئـة لـلبـشر
ـا تـقول شـركـة نفط والـشـجر. ر
البصرة انها تعاقدت مع شركات
مـحلـية لـلتـنـظيف فـهل هي التي
طــلــبت من الــشــركــات رمي هــذه
اخملــالـفـات عـلى قــارعـة الـطـريق
وإذا لـم يـكن األمــر كــذلك فـلــمـاذا
اذا تـقاعـست عن مـتابـعـتهـا ? و
لم تـكـلف نفـسـها عـناء مـراقـبتـها

ومحاسبتها.
ÀuKð: تعاني مياه شرط العرب من تلوث بيئي  بسبب النفايات النفطية{ عن مجموعة واتساب

اضي ل االول محوطاً بضباط انكليزفي اربعينات القرن ا
لك فيص ا
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لــســـتــة أبـــنــاء ويـــحــمل شـــهــادة
مـاجـسـتـير في تـقـنـيات الـتـخـطيط
والــبــنــاء مـن جــامــعـــة تــورونــتــو

الكندية.
وكان انتخابه دبيبة مفاجئا. شغل
في عـهـد القـذافي عـدة مسـؤولـيات
ـقـرب مـهـمة وكـان ضـمن دائرة ا

من الرئيس الراحل.
وتـــولى إدارة الــشــركــة الـــلــيــبــيــة
لـلتـنـميـة واالستـثـمار وهي شـركة
حـكـومـيـة كـبـيـرة. وأشـرف خـاصـة
عــلى مــشـاريع بــنــاء بـيــنــهـا ألف
مــســكن في مــديــنــة ســرت مـســقط
رأس الــقـذافي ومــجـّمع إداري في

منطقة اجلفرة.
وبـــنى دبـــيـــبــة ثـــروته من مـــجــال
الــبـنـاء لـيــصـبح أحـد أجنح رجـال
أعــمــال مــصـــراتــة إلى جــانب ابن
عمه علي دبيبـة وفتحت حتقيقات
بـحــقـهــمـا في لــيـبــيـا ودول أخـرى

بتهمة االختالس.
وكـــان ابن عـــمه عـــلي مـن بــ 75
مــــشـــاركــــا في مــــلــــتـــقـى احلـــوار
الـــســـيــاسـي الــذي أطـــلـــقــته األ

ـتـحـدة في تـشـــــــــــــرين الـثـاني ا
من تونـس وانــــــــــتـخب اجلمـعة
سـلطـة انـتقـاليـة جـديدة من أربـعة
مـــــــســــــــؤولــــــــ (رئــــــــيس وزراء
ومــــــــــــجـــلس رئــاسـي من ثالثــة

أعضاء).
wð«– —uDð

وتـرأس عبـد احلمـيـد دبيـبة أيـضا
ــراكـز جــهــاز تــنــمــيـة وتــطــويــر ا
اإلداريــة وهي هــيــئــة اســتــثــمــار
عامة ضخـمة مكلـفة حتديث البنى
الــتـحــتـيـة الــلـيــبـيــة وكـانت حتت
إدارة عــــلي دبـــــيــــبــــة بــــ 1989
و2011.ويـعــد مـقــربــا من جـمــاعـة
سلم وأنقرة التي لها اإلخوان ا
مـصـالح اقـتـصـاديـة فـي مـصـراتة
ويـتــرأس مـجـمــوعـة جتـاريــة لـهـا
ـا فـيـها فـروع في أنـحـاء الـعـالـم 
تركـيـا.بعـد ثورة 2011 أسس عبد
احلــمـــيــد دبــيــبــة حـــركــة لــيــبــيــا
ـســتــقـبـل وحـافظ عــلى حــضـور ا

متواضع في الساحة السياسية.
ويــبـدو الــبــرنــامج الــذي اقــتـرحه
قـبيـل انتـخـابه طـمـوحـا بـالـنـسـبة

وعــلـقت نــاشـطـة
عـــلى تــويــتــر
ســاخـرة من
هــــــــــــــــــــــذه
الـــــوعـــــود
"إذا تــمـكن
من الـقـيـام
بـــــــكـل ذلك
في غضون
عـــــــــشـــــــــرة
أشــــــــــهــــــــــر
فــــــــأراهـن أنه
سـيــبـقى فـتـرة

أطول".

لـفـتـرة انـتــــــــقـالـيـة سـتـدوم نـحو
عـشــرة أشــهـر ويــفـــــــــــــتـرض أن
تـخـرج الـبالد من عـشـرة أعـــــــوام
من الــــــــــفـــــــــوضـى وصــــــــــوال إلى
انـتخـابات تـشريـعيـة ورئاسـية في

كانون األول.
وشـدد خالل مداخـلة عـبر الـفيـديو
ــنـعـقــد في جـنـيف ـلــتـقى ا أمـام ا
عـلى انـتــهـاج الـتـعــلـيم والـتـدريب
سبيال لالسـتقرار والـعمل على أن
تــكــون األجــهـزة األمــنــيــة مـهــنــيّـة

وحصر السالح في أيدي الدولة.
ويـرغب رئيس الـوزراء اجلـديد في
إنـشاء وزارة لـلمـصـاحلة الـوطنـية
وتـقــلـيص الــفـوارق بــ مـرتــبـات
ــوظــفـــ وتــقـــســيم الـــبــلــد إلى ا
مــنـــاطق أمـــنــيـــة وحّل مـــشــكـــلــة
ـطـول لـلـكـهـربـاء خالل االنـقـطـاع ا

ستة أشهر.
وتـعـهّـد أيـضـا بـالـعـمل عـلى إعادة
ـسـتـثـمـرين األجـانب الـذين كـبـار ا
وايـجاد هـجـروا لـيـبـيـا بـعد 2011 
وظــــائـف لــــلـــــشــــبـــــاب ال تــــكــــون

بالضرورة في اجليش والشرطة.
بغداد
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تعـتمد  واردات الدولة العراقية على النـفط واحملروقات فقط بعد ان اهملت الدولة
اجلانب الـزراعي والـصنـاعي  والـسيـاحي ايـضا وهـذا االمر خـاطئ.  حـيث كان
ـفـتـرض  ان تـهـتم بـاجلــانب الـزراعي وتـدعـمه حـيث كـان بـالـسـابق الـعـراق من ا
يصـدر اجود انواع الـتمـور ومنـذ سنـوات عديدة بـدأ في استـيرادهـا حالـها حال
باقي انـواع الفاكهة وباقي انواع اخلضار لو كان هناك اهتمام بهذا اجلانب لكن
تص ذلك البعض من ال و زارعون سوف يجنون ا الواقع اخـتلف تماما حيث ا
جيوش الـبطـالة وكل مـقومـات الزراعة مـتوفـرة بالـبالد لكن ال يوجـد فيـها اهـتمام
لالسف واجلـانـب الـصـنـاعي ايـضـا بـغـايــة اسـوء سـواء كـان احلـكـومي واالهـلي
حيث كـان العـراق يصـنع ويصـدر انواع الـسلع  لكـن االن كل شيئ يـستورد من
دول اجلـوار واجلـانب الـسـياحـي اسوء بـكـثـيـر من الـسابق حـيث بـالـعـراق يـوجد
مـعالم سـيـاحـية كـثـيرة  حـيث االهـوار ال يـوجد فـيـها اهـتـمـام قطـعـا ومديـنـة بابل
االثرية حـالها كحال باقي معالم العراق السيـاحية لو كان فيها نوعا من االهتمام
لـكـان هنـاك وارد مـالي كـبيـر لـبالد والعـبـاد  من خالل تاشـيـرة الدخـول  الـعراق
عـالم الـسـيـاحـيةً ومن خالل كـافـة مـستـلـزمـات الـسـفر وكـذلك بـطـاقـات الـدخـول 
قـدسة لكن راقـد ا ونفس احلـال مع السـياحة الـدينـية حـيث بالبـالد العديـد من ا

الدولة ال تهتم بذلك بتاتا  كونها ال تهتم لثمن  تاشيرة
ـاليـة التي تـتبـعهـا زيارة زائـري العـراق واالن النعلـم كيف سـتكون وال لواردات ا
فاجئ لثـمن صرف الدوالر االمريكي مـقابل الدينار واطن بعد االرتفـاع ا حيـاة ا
ـفـترض ان الـعـراقي كـون معـظم ابـنـاء ألـشعب الـعـراقي دخـله مـحدود كـان من ا
تطـلق احلكـومة حـزمـة اصالحات  ولـيس حزمـة عقـوبـات حيث قـرار ارتفـاع ثمن
صرف الـدوالر االمريكي  مقابل الدينار العراقي  كان قرار عراقي ودفع فاتورته
البـسطاء والعراقـ كافة حيث قـرار غير مدروس قـطعا حيث جتـار العراق قاموا
برفع ثـمن سلعهم  وهذا هو احلال مع كل شيئ حتـى الشركات اخملتصة بتزويد
خـدمـات االنـتـرنت  قـامت بـرفع ثـمن اشـتـراكـاتـهـا الـشـهـرية واالن
كيف سـتكـون حيـاة البـسطـاء الذين  يـعيـشون بـالقوت الـيومي
هل هـذا القرار فيه عدالة كـال قرار بائس واالن ثمن النفط
يا عـلى احلكـومة ان تعـيد حسـابتهـا بكل شيئ ارتفع عـا
وان تقـوم بالغاء هـذا القرار الـتعسفي وان تـصدر حزمة
اصالحـات وليس حزمة عقوبات  قبل فوات االوان  كون

. ثورة اجلياع قادمة حتماً
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ترامب يلقي
خطابا أمام
أنصاره قبل
الهجوم على

مبنى
الكونغرس في

واشنطن

طـــــرابـــــلس (أ ف ب) - انـــــتُـــــخب
هندس ورجل األعمال الثري عبد ا
احلمـيـد دبيـبة ( 61عامـا) اجلمـعة
رئـيـسا لـلـوزراء للـفـترة االنـتـقالـية
عروف في ليبيا وسيقود الرجل ا
بقـربه من تـركيـا وجمـاعة اإلخوان
ــســـلـــمــ بالده حـــتى تـــنـــظــيم ا
انــتــخــابـات عــامــة مــقـررة نــهــايـة

العام.
ولـد دبيـبـة عام 1959 في مصـراتة
الواقعة على مـسافة نحو 200 كلم
شـــرق طــــرابــــلس وهي مــــديــــنـــة
ساحلـية كانت تـاريخيـا في مفترق
طـــرق الــتــجــارة عـــبــر الــصــحــراء

توسط. والتجارة البحرية في ا
وفي ظل نظام مـعمر الـقذافي الذي
أطاحت به ثورة شعـبية عام 2011
بـعـد  42عــامـا من احلــكم شـهـدت
ثـــالث أكـــبـــر مـــدن لـــيـــبـــيـــا فــورة
صـنـاعــيـة واقـتـصــاديـة اسـتـفـادت
مــــنـــهــــا عـــائـالت عـــدة ووجــــهـــاء
مــحــلـيــون بـيــنـهــا عــائـلــة رئـيس

الوزراء اجلديد.
وعـبـد احلـمـيد دبـيـبـة مـتزوج وأب
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نــيـويــورك (أ ف ب) - مع انــتـشـار
جائحـة كورونا يزداد عـدد الشبان
االمــــيـــركــــيـــ الــــذين يــــعـــانـــون
اضـــطــرابـــات نــفـــســيـــة كــالـــقــلق
واالكــتـئــاب وحــتى االنـتــحــار مـا
يـدفع بـاالطـبـاء واالهل واالسـاتـذة

الى دق ناقوس اخلطر.
ويضطر ماليـ الطالب والتالميذ
الذيـن باتـوا يدرسـون من منـازلهم
اضي عن بـعد مـنـذ آذار/مـارس ا
إلى الـبــقـاء لـســاعـات امــام جـهـاز
الـكـمبـيـوتر ويـغـيب بذلك الـتـفاعل
ــارسـة الــتــمـارين الــشـخــصي و

وسيقية. الرياضية والفنية أو ا
وتقـول سارة فرانك ( 18عاما) من
تــامــبــا في فــلــوريــدا "هــنــاك ايـام
اشـعر فـيهـا بحـزن كبـير ويأس ...

كأنه كابوس ال ينتهي".
وألن أفراد اسرتها يعانون مشاكل
صـحــيـة وبـالــتـالي هم مــعـرضـون
لـإلصـابـة أكــثـر من غــيـرهم بـاتت

تالزم منزلها منذ آذار/مارس.
وتـضــيف الــشـابــة الـتي ســاهـمت
ــــاضي في تــــأســـيس الــــصـــيف ا
"ســتـايت اوف مـايــنـد" وهـو مـوقع
داعم لــلـمـراهــقـ "هــنـاك مــشـاعـر
وحـدة بـالـنـسـبـة لي ولـلـمـراهـقـ

اآلخرين".
واوردت ديـــانـــا كـــابــوتـــا وهي ام
لــــولــــدين يــــتـــابــــعـــان مــــنـــذ آذار
احلصص الدراسـية افتـراضيا في
مــدرسـة ارلــيــنـغــتـون الــعــامـة في
فـيـرجـيـنيـا عالمـات مـتـزايـدة تدل

عـلى االكــتـئـاب لــدى ابـنـهــا الـبـالغ
العاشرة من العمر.

وتــقـول هــذه الـطــبـيــبـة الــنـفــسـيـة
لــفـــرانس بـــرس "كـــان يــســـتـــيــقظ
صبـاحا ويعـود ليـنام حتى الـظهر.
وكـان يــقـول امـورا ك+لـست ذكـيـا+

و+اني فاشل+".
وتـضيف "كـان يـتأخـر في واجـباته
ـدرســيــة ويــبـكي كـل الـوقت (...) ا
ويــــقـــــول لي كـل يــــوم +اشـــــتــــقت

الصدقائي+".
وتتابع "بالنسبة الى بعض االوالد
االمـر أســوأ. اسـمع كل الـوقت اآلن

عن اوالد يـتنـاولـون ادوية" مـشـيرة
الـى انــهـــا لم تـــتــمـــكن من ايـــجــاد
عاجلة ابنها في ارلينغتون طبيب 

بسبب الطلب الكبير.
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لـيس هـنـاك اي احـصـاءات وطـنـيـة
لــعــام 2020 عن ظــاهــرة انــتــحــار
ـراهـقـ الـتي زادت في الـواليات ا

تحدة منذ 10 سنوات. ا
لكن بعض احلاالت احمللية صادمة
: فـي نـــيـــفـــادا الــــتي تـــضم لـــوس
اجنــلــيس اقــدم 19 تــلــمــيــذا عــلى
االنــتــحـار مــنــذ آذار/مــارس أكــثـر

رت من عام 2019.
ــمــكن نــسب ذلك وان لـم يــكن من ا
مـــبــاشـــرة الى اجلــائـــحــة اعـــلــنت
الـسـلـطـات التـي باتت حتـت ضغط

دارس قريبا. كبير اعادة فتح ا
بـــالــنــســبــة الـى كــارلــوس اربــالــو
عالج في مدرسة لورنس الطبيب ا

في لـــوس اجنـــلــــيس الـــتي بـــاتت
الدراسة فيها افتراضية تماما منذ
آذار/مــــــارس "مــــــســــــتـــــوى األرق

واالكتئاب كبير".
وتـقـول سـوزان دافي االسـتـاذة في
طب االطـــــفـــــال والـــــطـــــوارىء في
جـــامــــعــــة بـــراون "اذا كــــان وبـــاء
كوفيد- 19بالنسـبة الى الراشدين
ازمـة صــحـيـة فــانه بـالـنــسـبـة الى

االوالد ازمة صحة نفسية".
راكـز الوقـاية من األمراض ووفقًـا 
ومـكـافحـتهـا فـان زيارات الـتالمـيذ
في الــفـــئـــة الــعـــمــريـــة بــ ال12

وال17 لــــــوحــــــدات الــــــطــــــوارىء
اخملــصـصــة لالمــراض الــنـفــســيـة
زادت بـــــنــــســـــبــــة  %31 ب آذار
وتـــشــــرين االول/اكـــتـــوبـــر 2020
مــقــارنــة مع الــفــتــرة نــفــسـهــا في
2019 في حـــ زادت فـي الـــفـــئـــة
العمرية من 5 الى 11 عاما 24%.
وتـخــتـبـر سـوزان دافي ذلك بـشـكل
مـبــاشـر في مــسـتـشــفى واليـة رود
ايالنـد حــيث تـعــمل. وتـقــول انـهـا
"تالحـظ زيـــــــادة فـي مـــــــحــــــاوالت

االنتحار" كالكثير من زميالتها.
وتـــضــــيف "نـــرى عـــددا اكـــبـــر من
االوالد الــــــذيـن يــــــريــــــدون ايـــــذاء
انـفـسـهم في مــا يـعـتـبـر مـحـاوالت
انـتــحـار مـبـطــنـة وهـذا امــر مـقـلق

للغاية".
قـلـقة ال وامـام كل هـذه البـيـانـات ا
ـدارس تـزال مــعـركــة اعـادة فــتح ا

على اشدها.

ــفــكــر األمـيــركـي "مـاذا وتــســاءل ا
نفعل حيال ذلك? كل بلد يقوم بأمر
ـا يكـفي. الـواليات مـا لكن لـيس 
تـحدة من جـهتهـا تقـوم بالكـثير ا
تتـوجه مسـرعة نـحو الـهاويـة عبر
إلـغاء الـبـرامج والتـشـريعـات التي
من شــأنــهــا الــتــخـفــيف مـن وطـأة

الكارثة".
وأضـــــاف أن هـــــذا هــــــو الـــــوضع
ـكن لذلك أن يـتغير. احلالي لكن 
ـيـة تواصل ال تـزال هـناك قـوى عـا
الـكـفـاح. الـسـؤال هـو مـعـرفـة كيف
سـتــخـرج هـذه الـقـوى (من األزمـة)
ـســتـقـبـل وهـذا مـا ســيـحـدد في ا

مصير العالم.
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وعما إذا كان العـالم قد دخل حقبة
جــديـــدة من الـــرقــابـــة الـــرقــمـــيــة
خصوصا مع استـخدام العديد من
راقبة السكان الدول التكنولوجيا 
مـن أجل مـكـافـحــة الـفـيـروس رأى
تشومسكي أن مـا يعرف بـ"إنترنت
األشيـاء" أصبح رائـجا وأن بعض
اجملـتـمـعـات تـطـوّر تـقنـيـات تـتـيح
ألربـاب العـمل رؤيـة ما الـذي يـقوم
به مـــوظــــفـــوهـم خـــلـف شـــاشـــات
ـــا حـــواســـيـــبـــهـم والـــتـــحـــقق 
يـكـتـبـونه عـبـر لـوحـة مـفـاتـيـحـهم
وظف عن ومـعـرفة مـا إذا ابـتـعـد ا
ثـابة فترة شاشته واعـتبار ذلك 

استراحة.
ــــنـــزل وأضــــاف أن كل أغــــراض ا
باتت إلـكترونـية وأن األمـر عمليّ
ـعـلـومـات تذهب إلـى غوغل "لـكن ا
وفيسبوك واحلـكومة وهذا يعطي
إمكـانية هـائلة لـلمراقـبة والرصد"
مـعـتـبـرا أن "هــذا مـا نـعـيـشه اآلن
لـــــيس أمـــــرا ســـــنــــصـل إلـــــيه في

ستقبل". ا
ـفكـر األمـيـركي من أن ترك وحـذر ا
شـركـات الـتـكـنـولـوجـيـة الـعـمالقـة
تـســيـطـر عـلى حــيـاتـنــا سـيـجـعل
ــا هـــو قــائم في األمـــر مــشــابـــهــا 
الـــصـــ حـــيث تـــوجـــد أنـــظـــمـــة
(أرصــدة) اجــتــمــاعــيــة وتــقــنــيــة
الــتــعــرف عــلـى الــوجــــــــه في كل
مــكـــان وكل مــا يــقـــوم به الــنــاس
ـــكـــان مــــراقب وإذا عـــبــــروا في ا
ـــكن أن يـــخـــســروا من اخلـــطــأ 

رصيدهم.
وخـتم تـشـومـسكي حـديـثه بـالـقول
إن "األمــر لــيس حــتــمــيــا كــمــا أن
ــنــاخي لــيس حـتــمــيـا. الــتــغــيـر ا
بـإمـكـانـنـا أن نـدع ذلك يـحـدث كـما

بإمكاننا وضع حد له

زوجــتـه الــبــرازيــلـــيــة وكــلـــبــهــمــا
وببغائهما.

وأرجع تـشـومـسـكي -في حـوار مع
وكـالـة الــصـحـافـة الـفــرنـسـيـة- مـا
تـحدة الـبلد يجـري في الواليـات ا
األكـثر تـضـررا من فيـروس كـورونا
ــســتــجــد إلى عــدم وجــود إدارة ا

متماسكة.
وأضـــاف "يــقـــود الـــبــيـت األبــيض
شـخص مـعـتل اجـتمـاعـيـا مـصاب
بــجــنــون الــعــظــمــة ال يــكــتـرث إال
لــــســــلـــطــــته واالســــتــــحــــقــــاقـــات
االنــتــخـابــيـة. عــلـيـه بـالــتـأكــيـد أن
يــحـــافظ عــلـى دعم قــاعـــدته الــتي
تضم الثروات الكبرى وأبرز أرباب

العمل".
وتـابع تـشـومـسـكي -صـاحـب أكـثر
من مئة مؤلف واألستاذ في جامعة
أريــزونـا- أن تــرامب مـنــذ وصـوله
إلى السـلطـة فكّك آلـية الـوقاية من
األوبـئة كـامـلة فـاقتـطع من تـمويل
مـراكـز الوقـايـة من األوبـئـة وألغى
بـــرامج الــــتـــعـــاون مع الـــعـــلـــمـــاء
الــصـــيــنــيــ الــهـــادفــة لــتــحــديــد
الـفـيـروسـات احملـتـمـلـة مـؤكـدا أن
تحدة كـانت غيـر مهيأة الواليـات ا

بشكل خاص.
وأضــاف أن "اجملــتــمع (األمــيـركي)
مـجــتـمـع مـخــصـخص غــني جـدا
لديه ميزات كبرى لكن تهم عليه
ـصـالح اخلـاصـة. ال يـوجـد نـظـام ا
صـحي لـلـجـمــيع وهـو أمـر شـديـد
كن وصفة األهمية اليوم. هذا ما 

بالنظام النيوليبرالي بامتياز".
وعــــلى صــــعــــيـــد أوروبــــا أوضح
تــشـومـسـكي أنــهـا أسـوأ من نـواحٍ
عـديـدة في ظل برامج تـقـشف تـزيد
من مـسـتــوى اخلـطـر والــهـجـمـات
قـراطـية ونـقل الـقرارات ضـد الـد
إلى بــــروكـــسل وبــــيـــروقــــراطـــيـــة
فوضية نتخبة (ا "الترويكا" غير ا
ـــــركــــزي األوروبـــــيـــــة والــــبـــــنك ا
األوروبي وصندوق الـنقد الدولي).
لكـنهـا تمـلك على األقل بـقايـا هيكل
ـقـراطـي يـؤمّن قـدرا اجــتـمــاعي د
من الــدعـم وهــو مــا تــفــتــقــر إلــيه

تحدة. الواليات ا
واعـــتـــبـــر تـــشـــومـــســــكي أنه رغم
خــطـورة وبــاء كـورونـا فــإنه لـيس
اخلطر األكبر "سنخرج من الوباء
مــقــابل ثــمن عــالٍ جـدا. لــكــنــنـا لن
نــتـعــافى أبــدا من ذوبــان الــغــطـاء
اجلـلــيـدي في الــقـطــبـ وارتــفـاع
مــنـسـوب الـبـحـار واآلثـار األخـرى

ناخي". السلبية للتغير ا

U½Ë—u  V³ Ð WO H½ W×  W “√ tł«u¹ wJ¹d _« »U³A «
وتـقـول دافي ان الـتالميـذ "يـعـانون
ـــدرســــ أو الـــراشـــدين غــــيـــاب ا
احلــريــصـ عــلــيــهم خــارج دائـرة
األسـرة والـذين غالـبـا من يكـشـفون
عالمـــات خــفــيـــة لــوجــود أزمــة أو

االكتئاب أو القلق".
ــتــحــدة قــرار فــتح في الــواليــات ا
ـدارس يــتـوقف عـلى كل مـنـطـقـة. ا
دارس االميركية وحاليا %38 ن ا
تــقـــتــرح فــقط الــتـــدريس عن بــعــد
وقع مقابل %62 في ايلول. وفـقا 

تابع للملف. بوربيو ا
وفي نـهــايـة كــانـون الـثــاني شـجع
راكـز الـوقايـة من األمراض تـقريـر 
ومــكـــافـــحــتـــهــا عـــلى اعـــادة فــتح
ـدارس ــدارس مــشــددا عــلى ان ا ا
الـتي تـلــتـزم الـتـبــاعـد االجـتـمـاعي
ووضع الـــكـــمــامـــات والـــتـــدابـــيــر
الصـحية االخرى لـم تسجل تـفشيا

سريعا للفيروس.
لـكن نـقـابـات االســاتـذة الـقـلـقـة من
الـعـدوى تقـاوم ذلك. فـفي شيـكـاغو
يــدور اخــتــبــار قـوة بــ الــبــلــديـة
والــنـقـابـات مع تـهـديـد بـاالضـراب
وفي لـــــوس اجنـــــلــــيـس تــــطـــــالب
النـقابـات بتلـقيح كل االسـاتذة قبل

اعادة فتح ابوابها.
وتـــقـــول كـــابــــوتـــو ان الـــتالمـــيـــذ
ـنــازل مـنـذ عـام "مـسـجــونـون في ا

تقريبا. هم سجناء النقابات".
ــدارس أكــثـر وبــاتت إعــادة فــتح ا
إحلاحـا بحـيث أدى التـوتر الـناجم
عن اجلــائـــحـــة وزيــادة الـــبــطـــالــة
واالوضــاع الـــصــعــبـــة إلى زيــادة
ـعاملـة ضمن األسرة حاالت سوء ا
ـراكـز الـوقـاية من الـواحـدة وفـقـا 

األمراض ومكافحتها.
وتـضـيف كـابوتـو "من يـبـلـغون عن
هــذه احلـاالت هم عــادة االسـاتـذة".
وتـــوضـح "عــنـــدمـــا يـــشــعـــر االهل
بـالـيأس فـان ذلك يـؤدي الى سـلوك
عـــنـــيف واالدمـــان عــلـى الــكـــحــول

والعنف اجلسدي والنفسي". 
وكـان الـفـيـلـسـوف األمـيـركي نـعوم
تـشــومــسـكـي قـد رأى أن الــواليـات
تحـدة تتّجه نحـو الكارثة نـتيجة ا
افتقادهـا إستراتيـجية احتادية في
مـواجــهـة فــيـروس كــورونـا وعـدم
وجود ضمان صحي للجميع فيها
فــضال عن عــدم إقـرارهـا بــخـطـورة

ناخي. التغير ا
فكر اليساري ويلزم تشومسكي -ا
ؤثر والبـالغ من العمر 91 عاما- ا
احلـــجــــر في مـــنــــزله في مــــديـــنـــة
توكسون األميركية منذ شهرين مع

عبد احلميد
 دبيبة
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اليـسـتـطيعُ رئـيسُ الـوزراء في الـعـراق أنْ يتـخـذَ اجـراءً يـتعـارضُ مع رؤيـةِ ورغـبةِ
الكي أو الـسيد الـصدر أو السـيد البرزاني أو الـسادة جمـيعاً من أمراءِ السـيد ا

العملية السياسية اجلارية في العراق.
ـجرياتِ وشؤونِ الدولة العراقية حتى فهـؤالء هم الركائزُ األساسية التي تتحكّم 
اليـوم مهما اختـلفوا أو تعـادَوا أو حتاربوا. بل إن دولَ العالم والـعربية واجملاورة
ـا تــعــقِـده من مــعـاهــداتٍ أو تــبـحــثُه مع رؤسـاء مـنــهـا التــولي اهــتـمــامـا كــبـيــراً 
احلـكـومات الـعـراقـيـة لـكونِـهـا تـعي أنّ كلّ مـا تـتـفقُ علـيه رسـمـيـاً ال تـأثـير له وال
أهمـية و لن يُنفّذ دونَ موافقةِ الركائزِ تلك. ولذلك نرى كيف يتوهّم رؤساء الوزراء
ـسؤولـية . اجلدد فـيتـورطوا بـاتخـاذ اجراءاتٍ خاللَ الـشـهر األول من تـسنّـمهم ا
كـتب كـمـا حـصلَ مع الـسـيـد العـبـادي الـذي بـدأ بـقـراراتٍ جـريـئـة أولـهـا الـغـاءُ ا
ـالكـي وأعلن عـن وضع يده العـسـكـري لـرئـيس الـوزراء الـذي أنشـيء في زمن ا
ا وظف الوهمي  على خمس الف فضائي كوجبة اولى لتطهير الدولة من ا
ِجَن على حـيتان الفساد ويضربهم بيدٍ من أوحى للـرأي العام بأنّه سيقلب ظهرَ ا
ـهـدي الــذي بـدأ شـهـرَه األوّل بـتـأسـيس حـديـد. واحلـال بـعـده مع الــسـيـد عـبـد ا
ا أوحى بأنه سيطهّر الدولة وأن مجلسَه سترتعِدُ كافحة الفساد  مجلسٍ أعلى 
له فرائصُ الـفاسـدين.وأخيـراً السـيد الـكاظـمي الذي كـانتْ بدايـةُ حكـومته حـافلةً
باإلعالنـات احلاسمة من حتذير أفراد عائلته من استغالل منصبه وإعادة الفريق
ـهدي في خطوة عبـد الوهاب الـساعدي الى اعـلى من منصـبه الذي همّـشه عبد ا
بـكرة وحتديد موعد لها والتعهد اثارت انـفعال الشارع الى فرض اإلنتخابات ا
ـتـظـاهريـن والوصـول الى قـتـلـة الهـاشـمي وحتـريـر الصـحـفـي ـحاكـمـة قـتَـلة ا
اخملطـوف والغـاء رواتب محتـجزي رفحـاء ومزدوجي الرواتب  وإعالن الـسيطرة
نـافذ احلـدودية واستـعادة عـوائدهـا وتطهـير الـعراق من الـثعالب عسكـرياً عـلى ا
ـا أوحـى لـلـرأي العـام بـأنّـه يـقود واالشـبـاح وكلّ من وصَـفـهم بـدعـاة الـالدولة. 

. انقالبا على دولة فاسدة فاشلة باعتراف جميع العراقي حكّاماً ومحكوم
ندفع بنوايا االجناز الوطني التاريخي لكنّ احلـقيقة أن رؤساء الوزراء الثالثة ا
ـا يقرأونه في الدستور من صالحيات شبه مطلقة داخلياً وخارجياً وأمنياً وفقا 
سـرعـانَ مايـدركون بـعـد مضي شـهـر العـسل الرئـاسي بـأن الدولـة الـتي يفـترض
أنّهم يحـكمونهـا تعمل بأسيِـقة وآلياتٍ وجهـاتِ حتكّمٍ السلطةَ لـهم عليها. وأنّ دور
عـلنة. وأن ـارسة صالحـياته ا ـنصب وليس  رئيس الـوزراء  فقط هـو حراسة ا
ا هي سـؤول الـتـنفـيـذي األول ا ـسلـحـة أو ا ألـقـاباً مـثل الـقائـد الـعـام للـقـوات ا
ـتآلـفة لـلـمرشح الـذي يـقضي االسـبوع مـجرد شـهـادات فخـريـة تمـنحُـهـا الكـتلُ ا
األخـيـر قـبل الـتـصـويت عــلى تـسـمـيـته  في مـخـاض أقـسى من مـخـاض الـوالدة
متـطلعا الى رضى رؤسـاء الكتل علـهم يأمرون نوابهـم برفع األيدي لصاحله كي
يـسـتقلّ هـو ومن مـعه سـيارات الـرئـاسة اجلـديـدة التي تـنـتظـره عـند بـاب مـجلس
الـنـواب بعـد انـتهـاء جلـسـة التـصـويت علـى احلكـومـة .ولذلك ايـضـاً فإنّ مـفردة (
غلس) الـتي وردت في حديثٍ للشيخ قيس اخلـزعلي موجهةً للـسيد رئيس مجلس
الوزراء مـصطفى الكاظمي لم تكن كلمةً عـابرةً تستدعي التهكم فقد رسَمَ الرجلُ
في كلـمةٍ واحـدة خارطة طـريق لرئـيس الوزراء بأن يـتجاهل كلّ
ا يـرى ويسـمع ويدور هـو ومن يأتـي بعده مالم يـعجـبْه 
نـتـيـجـة احملـاصـصـة الـدائـرة الـيـوم. لـيـكـونَ أمـامَ مـراكز
الـنـفـوذ التي حتـكم الـبـلـد فـعلـيـا أكـثـرَ واقعـيّـة تـواضـعاً
وقـنـاعــةٍ بـأنّه لـيس عَـلَـيْـهِمْ ويُـكــمِلَ دورتَه بـأمـانٍ ورضى
بِـمُــسَـيْـطِــرٍ لـكي اليــأخـذَه وَهمُ الـصالحــيّـات الى مـا ال

حتمَدُ عُقباه.
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لـألدلـة".ولم يــكـتفِ الــدفـاع بـرفض
مــســؤولـــيــة مــوكــله بــالــكــامل عن
االعـــتــداء الـــذي نـــفّــذه مـــئــات من
أنـصـاره في نهـايـة خطـابه الـكبـير
في 06 كــانـون الــثـاني/يــنـايـر بل
يـعـتـبـر أيــضـا أن إجـراءات الـعـزل
برمتها ال تـتوافق مع الدستور ألن
تـرامب لم يــعـد رئــيـســا.وردا عـلى
سـؤال عن االسـتيـاء الـذي شـعر به
حــتى اجلــمــهــوريــ بــعــد عــرض
الــصـور الــقـاســيــة لـلــهـجــوم قـال
ديفـيد شـون "هذا ما يـحدث عـندما
يـتم الـلجـوء إلى اسـتـوديو لألفالم
السـينـمائيـة". واضاف "لم يـربطوا
إطالقـــا بـــ دونــالـــد تـــرامب وكل

ذلك".
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وقـراطيّون أن ـدّعون الـد ويرى ا
ـليـاردير اجلـمهـوري "كان يـعرف ا
إلى أيّ مـــدى كــــان الـــوضع قـــابال
لالنفجار" عندما كان يؤجّج غضب
مؤيـديه عـبر الـصراخ ومن دون أن
يُقدّم أيّ دلـيل على حـصول "تزوير
كـبـيـر" قـبل االنـتـخابـات الـرئـاسـية
ـوقـراطي جو الـتي فـاز فـيـهـا الـد
ـــدّعي بـــايـــدن وبـــعـــدهـــا.وقـــال ا
ـــوقــراطي جـــو نــيــغــوس إن الــد
تــرامب "أشــعل الــفــتــيل وألــقى به
مــــبـــــاشــــرة فـي هــــذه الـــــغــــرفــــة
عـلـيــنـا".وبـيـنـمــا كـان الـكـونـغـرس

يـصـادق عـلى فـوز مـنـافـسه بـايدن
فـي الــــــــســــــــادس مـن كــــــــانــــــــون
الثاني/ينايـر دعا ترامب أنصاره
إلى مـسـيرة إلى الـكـابيـتـول. وقال
".وقال لهم "حاربـوا مثل الشـياط
جـيـمي راسكـ الـذي يـرأس فريق
كلّف توجيه االتّهام إنّ النواب ا
الــــهــــجــــوم الــــدمــــوي هــــو "ذروة
تـصـرّفـات الـرئـيس ولـيـس غـريـبا"

عنها. 
وأضــــاف "من فـي هـــذه الــــغــــرفـــة
يستطيع أن يصدق أنه سيكف عن
الـتـحـريض عـلـى العـنـف لـتحـقـيق
أهـدافه إذا سـمح له بـالـعودة إلى
ـكـتب الـبـيـضـاوي?".وبـاسـم هذه ا
اخملـــاوف مـن تـــكـــرار األمـــر دعـــا
ـدعـون أعـضاء مـجـلس الـشـيوخ ا
إلى إدانــة دونـالــد تـرامب ألن هـذا
احلكم سيـتبعه عل الـفور تصويت
جلـــعـــله غــــيـــر مـــؤهل لـــلـــتـــرشح
لـالنـتـخــابـات.ومن صــراخ ضـبـاط
ـانـي شـرطـة من األلم وذعـر الـبـر
ــهــاجــمــ عــرضت وتــهــديــدات ا
مـــقـــاطع مـــنـــهــا فـي تـــســجـــيالت
كـامـيـرات مـراقـبـة وأخـرى نـشـرها
مـثــيــرو الــشــغب بــعــضــهــا غــيـر
مـــســبـــوق ذكّـــر االدعــاء أعـــضــاء
مجلس الشيوخ بأنهم هم أنفسهم
جنــوا في الـــلــحــظــة األخــيــرة من
"األســوأ".ومــا زالت آثــار الـواقــعـة

الـرئـيس ال يـتـحـدث عـن أمـر مـؤكد
بل يــــعـــبــــر عن مــــشـــاعــــر رئـــيس
ــوقـراطـي "تـأثــر" بــتــســجـيالت د
الـــفـــيــديـــو.مع ذلـك مــا زال قـــطب
الـعقـارات السـابق يتـمتع بـشعـبية
رجح كبـيرة في حـزبه ومن غيـر ا
أن يـوافق 17 من أعـضــاء مـجـلس
الـــشــــيـــوخ اجلـــمـــهــــوريـــ عـــلى
الــتــصــويت مـع خــمــســ عــضـوا

ظــاهــرة عــلـى الــكــابـــيــتــول الــذي
يخـضع حلراسة مـشددة حتى اآلن
يؤمنها عسـكريو احلرس الوطني.
وهـــو أمـــر غـــيـــر مــســـبـــوق عـــلى
اإلطالق.وبــعــدمــا الــتــزم الـصــمت
لفـترة طـويلة قـال بايـدن اخلميس
كن أن تغير الوشع. أن احملاكمة 
ـــتــحــدثــة بــاسه جــ وحــرصت ا
ساكي على تـوضيح ذلك مؤكدة أن

وقـراطي في مـجلس الـشيوخ د
لــــتــــأمــــ األغــــلـــــبــــيــــة الالزمــــة
إلدانته.وبعد الـدفاع سيأتي يأتي
دور أعضاء مجلس الشيوخ لطرح

. أسئلتهم كتابة على الطرف
وتـســارعت وتــيـرة احملــاكــمـة إلى
درجـــــة أن ديـــــفــــيـــــد شـــــون قــــال
ـكـن إصـدار حــكم اخلــمــيس إنـه 

. قبل االثن

واشـــنــــطن (أ ف ب) - اكــــد فـــريق
الـــدفـــاع عـن الـــرئـــيس األمـــيـــركي
السـابق في مجـلس الشـيوخ امس
اجلـــمــعــة عـــلى "مــأســـاة ال عالقــة
لـــدونــالـــد تــرامـب بــهـــا" عــلى أمل
تـــبــــرئـــتـه بـــســــرعـــة مـن تـــهــــمـــة
"الـتـحـريض عـلى الـعـصـيـان" بـعـد
هــــجـــوم أنــــصــــاره عـــلـى مـــبــــنى
الـكونـغرس (الـكابـيتـول).واعتـبارا
من ظــهـــر اجلــمــعــة ( 17,00ت غ)
حــاول مـحــامـو الـرئــيس اخلـامس
ـتحدة تـفنيد واألربع لـلواليات ا
ــوقــراطــيّــ ــدّعــ الــد حــجج ا
الـــذيـن اســتـــعـــرضـــوا عــلـى مــدى
يـوم وقـائع الهـجوم الـدموي في
الـسادس من كـانون الـثـاني/ينـاير
عـــــارضـــــ أشـــــرطـــــة فـــــيـــــديـــــو
مــروعـــة.وقــال ديــفــيــد شــون أحــد
محـامي ترامـب لقنـاة فوكـس نيوز
اخلــمــيس إنّ "الـــرئــيس مــتــفــائل
ــرافـعـة جـدا" واعــدا بـأن تــكـون ا
قـصـيـرة وان تـسـتـمـر أقل من أربع
ســاعــات أمــام مــئــات من أعــضــاء
مــــجـــلـس الـــشــــيـــوخ والــــقـــضـــاة
واحملـــلـــفـــ والـــشـــهــود فـي هــذه
احملـاكمـة التـاريخـية.واضـاف "كما
قـلتُ منـذ البـدايـة ما كـان يجب أن
حتدث هـذه احملاكمـة أبدا. وإذا ما
حــصـلت فـيـجب أن تـكـون قـصـيـرة
قـدر اإلمـكـان نظـرا لـلغـيـاب الـكامل

بغداد
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وصل طيبة وت  من عائـــــــلة ثريه في ا في عام 1917ولد الـدكتور توما كافي ا
ـوصل  وحـضـر الى بـغداد ـسيـحـيه  انـهــــى دراسـته في ا  ومـحـتـرمه  تـدين بـا
لكيه  عام 1940 واسـتقر في بغداد منطقة  الكراده  وفي ليـدخل  الكليه الطبيه ا
عام 1946 تخـرج في الكـليه طـبـيب باطـنيه  مـتفـوقـا على ابـناء دورته اكـمل باقي
دراسته لـلحصـول على االخـتصـاص  في لندن وحتـديدا جـامعة لـيدز   اسـتطاع
ان ياخـذ  الشهاده باالخـتصاص  بامتـياز  ورجع الى بغداد  حـيث فكر ان يفتح
ناطق الـشعبيه ـرضى  بعد ان درس االمـاكن في بغداد اختـار ا عاجلة ا عيـاده 
نـاطق منـخفـض بالـنسـبه للـمـناطق االخـرى  وكانت ادي لـهـذه ا حيث  الـوضع ا
ه  هي من اخــتـارهــا  حـيث كــانت  عـيــادته في مــحـلــة الـذهب في الـكــرخ الـقــد
اطــراف  شـارع الــشـيخ مــعـروف  عــنـد مــجـيــئك من  ســيـنــمـا بــغـداد  وبــجـانب
الـصـيدلـيه الشـرقـيه لصـاحبـها الـدكـتور فـرج رحمه الـله   كـانت هذه هي عـيادته
الـوحيـده  منـذ عام 1954 ويعـتبـر احـد اقدم االطـباء في الـكـرخ  وكانت كـشفـيته
في متـناول اجلميع فضال عن انه انـسان اجتمـاعي واالنسانيه طبع  يـحمله  فهو
ـرضى ضـعيـفي احلال ليس بـطمـاع او جشـع كأطـباء الـيوم حـيث كـان يسـاعد ا
بعدم اخذ كشفيه منهم واعطائهم الدواء مجانا من صيدليته الصغيره في عيادته
وكان يـخصـص يوم اجلـمعه من كل اسـبـوع  لفـحص  الـفقـراء بدون اجـر  وكان
ـضـمـد ابو نـصـيـر حـيث يـقوم بـزرق االبـر وخـتان ـعـتـمـد في عيـادته ا ـضـمد ا ا
االطفـال والعملـيات اجلراحـيه الصغـرى  وكان لدى الـدكتور تـوما سيـاره بيضاء
نـوع كورال موديل 1994 كانت الـكرخ تعرفه وتـعرف طيبته  وانـسانيته حيث ذاع
رضى في صيـته في كل بغداد  واشـتهر بـعلمه  وانـسانيتـه وكان يقوم بـفحص ا
بـيوتـهم ويـساعـد احملـتاج مـنـهم خاصـة النـاس الـذين يسـكـنون قـريـبا من عـيادته
وكـان قـد سـكن في  مـنـطقـة عـرصـات الـهنـديه وتـــــــــزوج ورزق  بـذريـة صاحله
وتـمـر الـسنـوات  ويـسـافر اوالده الـى اميـركـا  ويـبـــــــقى هـو وزوجــــــته بـعد ان
تـقدما في السن  وبعد عام 2003 قامـت عصابة تتــــــــربص باالشراف باقتحام
مـنـزله  في الـعـرصـات  غـايـتـهـا الـسـلب والـــــــــقـتل  واسـتـطــــــاع بـاسـلـوبه ان
يـعـطي هـــــــذه الـعـصـابة مـبـلـغا كـبـيرا حـتى يـتـركــــــــوه وزوجـته فـوافــــــــــقوا
ـوت الى امــيـركـا لـيــلـتـحق بـاوالده وبـــــــــعـد ذلك هـاجــر الـدكـتـور تــومـا كـافي ا
ـوت  فـأجـابـهـا  ان وكـانت امـراة فـي الـكـرخ سـألـته عـن مـعـنى اسـمه كـافــــــي ا
وت فنـذرت  انها عـندما ياتـها ولد تـطلق عليه والدته  كانـت كلما يـاتيهـا  طفل  
ـوت  وقــد فـعــلت  وكـانـت كـشــفـيــته بـدأت من 200 فــلــــــس  وصـلت 4 كــافي ا

دنانير بالثمانينات
{ عن مجموعة واتساب
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ة ساعـد الله صـدرك ياعـراق كم حتمل صـدرك من رفسات وعـضات مـوجعـة مؤ
نـديل الصبـر وتقضم قاتـلة ..وأنت تلـعق جراحك وتكـتم غيظك وجتـفف دموعك 
شوك الـصحراء بغية أن اليـنقطع خيط االمل وتـكون لقمة سائـغة الهظم في أفواه

الذئاب .
ساعـد الله صـدرك ياعـراق كم نزلت عـليه من خـيول لـلمـحتلـ وكم رقصـت عليه

أقدام الرذل خلق الله .
قام الـطيب ..لذلك انت في أنك ايقـونة الصـمود  وحلم الـطيبـ بلـذيذ العـيش وا

ع الله وحتت رحمة الله . 
ـقبور صدام أخر دكـتاتور جبـان سلمك مـائدة دسمة الفـواه احملتل هو الـطاغية ا
حـسـ .هـذا القـذع الـذي لم يـدع منـكـر اال ومـارسه عـلى صدرك الـبـهي الـشهي

عهود . النقي ..وانت تدفع بالتي هي احسن وتغسل جناسته بحلمك ا
هذا الـقذع الذي جعلـك عبارة عن معسـكر وهو الراعي االول واالخـير الذي يأمر
ويـنــهي وبـيــده مـلك وجــودك (اذا قـال صـدام قــال الـعــراق). هـذا الــراعي الـقـذر
ـقراطيـة ماأسـتطاعت مازالت رواسـبه السيـئة في أدمـغتـنا نائـمة الن شـمس الد
قـراطـيـة مـزيفـة لم حتـمل حتت جـنـحـهـا االسود أن تـبـددها مـن عقـولـنـا النـهـا د

ستمرة . سوى اخلراب وانهار الدم ا
ـقـبـور قد اسـتـهـتـر بـكل الـقـيم واجلـمـيع يـعـرف ذلك  وعـنـده قطع هـذا الـراعي ا
ـواطن اليتـكلم رؤس البـشـر مثل جـز االضاحي فـي منى ايـام احلج  لذا صـار ا
حـتى امـام الـنـمل خـشـيـة ان يـتـجه الـنـمل صـوب دوائـر االمـن أو مـقـرات احلزب

لفق ..  ليسلم التقرير القبيح ا
في عهـده السوداوي اسس لثقافة رخيصة لم يـعهدها العراق من قبل بايعاز منه
تزلفة لـبعض الرسام والـنحات لرسم جداريـات للقائد ونصب ومن حاشـيته ا
تمـاثيل له في كل الساحات أين مـاوجدت في العراق  وتلك رسالـة للشعب تؤكد
بأني ربـكم االعلى فـأخذت اجلـدا يات والـتمـاثيل تـزحف ليس في الـساحـات فقط
تنزهات حتى وصل االمر دن ومخارجها وفي ابواب الدوائـر وا بل في مداخـل ا
ياه  ومضت هذه الثقافة السيئة تعمل بنشاط برسم اجلداريات بابواب دورات ا
حـتى حـرب اخلـلـيج بـعـد احتـالل الكـويت لـيـركع صـدام امـام أمـريـكـا كـمـا يركع

العبد امام سيده .
ـوجـعـة من اجملـتمع بـعـد ان حـطت احلرب اوزارهـا بـاحلـمل الـثقـيل والـعـقـوبات ا
الــدولي انـدلــعت انـتــفـاضــة شـعــبـان في مــدن اجلـنـوب والــوسط وسـقــطت اغـلب
احملـافـظات الـعراقـيـة لكن جـاءت االشارة من دولـة خـليـجيـة لالمـريكـان بان يـبقى
صـدام ذلـيال خـير مـن اسقـاط نـظـامه  فقـمـعت االنـتـفاضـة خالل ايـام مـعدودات
لـيـطلع فـيـمـا بـعد الـرفـاق من جـحورهـم شاهـرين سـيـوفهـم القـذرة بـوجه الـشعب

راغميه على اعادة تشيد اجلداريات التي اطيح بها ايام االنتفاضة .
تنزهات بدأت اجلـداريات ترتفع من جـديد في الساحـات وابواب الدوائر وامـام ا
مرة اخـرى  وليس هـذا فقط بل كـانت هنـاك مراسـيم خاصـة الزاحة الـستار عن
اجلداريـة التي تفـتح اذ يحضر احملـافظ والرفاق وبـعض مسؤلـ الدوائر وبعض
شيـوخ العشـائر وحـفنـة شعـراء دبق ومـهوال وحـفنـة من الهـمج الرعـاع لغرض
التـصفيق ..ذات يوم في اجد أقضية الفرات االوسط اقـيمت جدارية كبيرة للقائد
ـقـبور وكـانت مـباشـرة بعـد اسـتتـباب الـوضع وسـيطـرة صـدام مرة اخـرى على ا
ـقـززة وكـان من ضـمـنـهم مـهـوال بدون ان الـبالد  فـحـضـر اجلـوق بـكل الـوانه ا
يشـعروا يكيد لهم كيـدا وكما يقال (حسجه) . بـعد ان ازيح الستار عن اجلدارية
هوال يخاطب شؤومة وصفق احملافظ والرفاق والشيوخ والهمج الرعاع وقف ا ا
الصـنم مسددا اصـبعه نـحو اجلداريـة صائحـا باعـلى صوته (ذه الطـيح حضنه)
ـا اصـفـر وجه احملـافظ واحلـاضـرين اصـبـحـو كـأن على .وكـررهـا ثالث مـرات 
هوال اعاد سؤل صارت يـده على مسدسه لـكن ا رؤوسهم الـطير بيـنما الرفـيق ا
الكـرة صائحا (هذه الطـيح حضنه بوش ايكل لـكلن هذه الـطيح حضنه ) ليرجع
ـهوال .مرت اء بـوجه احملافظ ويـصفق اجلمـيع بال ان يشـعروا مـاكان يقـصد ا ا
السنـوات العجاف بـكل اوجعها على الـعراق والعراقيـ وكما اسلفـنا الذكر كان
راعي واحد يـحكم العراق وايـلعب بشـعبه وخيراته  (زي مـايشتهي) لـكن الكارثة
واطن الـعـراقي يـعرف مـنـهو الـراعي ومن هـو الذي االكبـر هي الـيوم اذ مـاعـاد ا
(طيح حـضـنه) خالل هذه الـسـبع عشـرة سـنـة (مع احتـرامي لـلشـعب الـعراقي).
ــصـدر االســاس لـتــعـطـيـل الـزراعـة ومـن هـو الـذي يــتـصــرف بـثــرواته ومن هـو ا
والصـنـاعة ..ومن هـو الـذي يـقتل ويـطـلع االعالن (الـطـرف الثـالث) اجملـهول االب
والــنـسـب ..اذ كل من تــتــكــلم مــعه من رئــيس مــجــلس الــوزراء الى الــوزراء الى

اعضاء مجلس النواب  الى .....يرمي الكرة في حظن الطرف
االخـر وضـاع الـصدق عـلـى الـعـرقيـ  الن اجلـيـع بريء
من تـدمير الـعراق برائـة الذئب من دم يـوسف ..الشعب
الــعـراقـي يـدرك مــايـدور من حــوله ومن هـو الــذي دمـر
الـبالد واسـبـى الـعبـاد وكـل من تـسـئـله يـقـول (الـيـحوج
اشـعـيط والـيـغــزل أمـعـيط ..تـاهت بـعـد هـيـهـات مـانـلـزم
اخلــيط). ولـكـن مع هـذا يــقـول ( مــاأضــيق الـعــيش لـوال

فسحة االمل).

الــفــريق الــركن  نــعــمـة فــارس يــتــحـدث
لـصـحيـفـة الـقـدس الـعـربي الـصادرة في
لـنــدن عن االيــام االولى لـقــيـام حــركـة 8
شـبــاط فــيـقــول" وفي احلــال خــرج عـلي
صـــالح الــســـعـــدي من غـــرفــة الـــقـــيــادة
واصـــطــحـــبــنـي مــعه وقـــال لي أريــد أن
يـقابل عبد الكر قاسم عند وصوله الى
دار االذاعـة بكل أحـترام وان يشـعر بذلك
وال أريـد أي مظهـر فوضـوي أو يدل على
ـا أقولـه . وأرجو عـدم الـتـزام اجلـمـيع 
ـسؤولـية فورا. فـأجبته أن تـتولى هذه ا
بـااليـجـاب ونـاديت جــمـيع الـعـسـكـريـ
ـوجودين في الساحـة االمامية لالذاعة ا
وفي الــشــارع الــرئــيس بــصــوت واضح
طـالـبـا انـتـباهـهـم لي بـالـقول أن الـزعـيم
عـبـد الـكـر قـاسم يـصل بـعـد قـلـيل الى
هــنــا وأن قــيـادة الــثــورة تــطــلب مــنـكم
جـمـيعـا أن تـوجـهـوا فـوهـات أسـلـحـتكم
الى االرض وأن يـقـابل بـكل احـتـرام وأن
ـسه أحــد أو يـهــتف ضـده أحـد وأن ال 
تــتــراجــعــوا الى اخلــلف بــحــيـث يــكـون
الـطريق مفتوحـا من الشارع حتى مدخل
دار االذاعـة لكي يسلكه عبد الكر قاسم
ومـــجـــمــوعـــتـه بـــكل حـــريـــة بـــدون أيــة
ــنع الــرمي نـهــائــيـا اال مــضــايـقــات و
ـكلـفة ـوقع ومن قبل الـقوة ا دفـاعا عن ا
بـذلك وهي سـرية الـدبـابـات االولى فقط
وأن أيـــة مــخـــالـــفــة لـــكل ذلك ســـيـــكــون

حسابها عسيرا من قبل القيادة"
وعن وصــول قـــاسم الى مـــبــنى االذاعــة
يـقول الـفـريق الـركن نعـمـة فارس" وصل
عــبــد الـــكــر قــاسم الى مــبــنى االذاعــة
والـتـلــفـزيـون وكــانت تـبــدو عـلى وجـهه
مالمح ابــتــسـامــة خــفــيــفـة وال ادري أن
كـانت حـقـيـقـة ام مــصـطـنـعـة . وبـعـد أن
اكـــمل تـــســـلق ســـلـم االذاعــة اخلـــارجي
الـتقى به علي صالح السعدي الذي كنت
اقـف الى جـــانـــبـه وصـــافح بـــبـــرود كل
سير الى داخل منهما االخر وأستمر با
االذاعـة متوجه الى غـرفة كبيرة تدعى
 –صــــاالت االخـــــوة- الـــــتي كـــــانت قــــد
افـتتـحت قـبل فـتـرة وجيـزة من قـبل عـبد
الــكــر قــاسم وكــان بـداخــلــهــا مــعـظم
أعـضاء الـقيـادة اجلـديدة ومـجمـوعة من
الـضباط وهم كل من حـازم جواد وطالب
شــبـــيب وأحــمــد حــسـن الــبــكــر وهــاني
الـفـكيـكي ومـحـسن الـشـيخ راضي وعـبد
الــسـتــار عـبــد الــلـطــيف وصـالح مــهـدي
عـــمــاش وعــبـــد الــسالم عـــارف وطــاهــر
يــحــيـى وعــبــد الــغــني الــراوي ورشــيــد
مـصـلح وخـالـد مـكي الـهـاشمـي وحردان
ـنعم ـظلـي عبـد ا عـبد الـغـفـار والرائـد ا
حـميد ولم أشاهد أحدهم قد صافح عبد
ـناقـشات مع عـبد الـكر قـاسم واثنـاء ا
الـــكــــر قـــاسـم خـــاطــــبه عـــلـي صـــالح
ـاذا أعدمت نـاظم الطبـقجلي الـسعدي : 
ورفــعت احلـــاج ســري? وهـل ذلك ضــمن
مخطط محاربة القومية العربية? فأجاب
قــاسم لــقــد تــأمـروا عــلى الــثــورة وعـليّ
أيضـا وحـكمت مـحكـمة الـشـعب علـيهـما
بــاالعــدام وصــادقت عــلى احلــكم.وهــنــا
الـتـفت عـلي صـالح الـسـعـدي الى فـاضل
ــهـــداوي ســـائال ايـــاه : كــيف عـــبـــاس ا
ــهــداوي بــأنـني أعــدمــتـهــمــا? فــاجـاب ا
تـبلغت أمرا من الزعيم قاسم  وقد أشار
عـلـيه بـيـده بـاعـدامــهـمـا وحـكـمت بـذلك.
وأسـتدار علي صالح الـسعدي الى قاسم
في أشـارة لــطـلب االجــابـة عـلـى مـا قـاله
هداوي  فالقى قاسم بابتسامة ونظرة ا
ـهـداوي وبــأجـابـاته ولم أسـتـخـفــاف بـا
يـنطق بـكلـمة.وقـال علي صـالح السـعدي
مـوجـهــا كالمه الى عـبــد الـكـر قـاسم :
لـقد تعـرض حزب الـبعث العـربي مؤخرا
الى حـــمــلـــة شــرســـة من قــبل أجـــهــزتك
األمــنــيـة شــمــلت عــلى مـداهــمــة أوكـاره
وأعـتـقـال الـعـديـد من كـوادره وأعـضـائه
نـوعـا في الـعراق مع أنه لـيس حـزبـا 
وقـد عـلـمـنـا أن أحـد الـضـبـاط قـد أبـلـغك
بـنشاط احلزب وبأسماء كوادره فمن هو
هــذا  الــشــخص? ولم يــجب قــاسم عــلى
الـــســـؤال  وبـــعــد احلـــاح عـــلي صـــالح
الـســعـدي بــضـرورة االجــابـة قــال قـاسم

صدقوني ال أعرف ذلك"
 ويـضــيف فــارس قـائـال" وأسـتــمــر عـلي
صـالح الـســعـدي بـتـوجــيه االسـئـلـة الى
قـاسم قائال: لـقد أتـسم نظـامك باالبـتعاد
كـلـيـا عن الـتـوجه الـقومـي الوحـدوي بل
مــحـاربــته كــمــا عـمــلت شــخـصــيــا عـلى
مـحـاربـة بـعـض االنـظـمـة الـعــربـيـة مـثل
عروف بعدائه نظام جمال عبد الناصر ا
لالسـتـعـمـار وبـالــتـآمـر عـلـيه  وحـاولت
عــزل الــعـراق كــلــيــا عن االمــة الـعــربــيـة
فـــلـــمـــاذا? أجــاب قـــاسم : انـــني عـــراقي
ــصــلـــحــة الــعـــراق والــشــعب وعــمـــلت 
الـعـراقي ونـفـذت رغــبـات الـشـعب  كـمـا

قـلت سـابـقـا. ولم أحـاول عـزل الـعراق بل
الـعكس كنت أعمل على انـشاء العديد من
الــطــرق الــتي تــربط الـعــراق بــجــيـرانه 
وتــعـــمل عـــلى أدامــة الـــصــلـــة بــالـــعــالم
اخلـارجي والـشـواهــد عـلى ذلك مـعـروفـة
لـديــكم ولم أتــآمــر عــلى أي نــظــام عـربي
فـهــذه لـيــست من صــفـاتـي. لـقــد حـاولت
جـهدي أن أخدم الفقراء في العراق ولهذا
وزعت عـــلــــيـــهـم االراضي الــــســـكــــنـــيـــة
وسـاعدتهم بـدعم مالي لـبنـاء دور علـيها.
وفـــعـال  بـــنـــاء  30الف دار ومــــديـــنـــة
الـثـورة خـيـر شـاهـد عـلى ذلك. كـمـا قـمت
ببـناء دور سـكنيـة للـضباط والـعسـكري
ــنـطـقــة الـيـرمــوك وزيـونـة في بـغـداد و
وهي مـعـروفــة لـديـكم ولـلــجـمـيع وهـؤالء
كــانـــوا بــحـــاجــة لـــرعــايـــة الــثـــورة لــهم
ولـعـوائـلــهم وكـنت خــطـطت لـلــمـزيـد من
أعــمـــال الــبــنـــاء واالعــمــار لـــشــرائح من
اجملـتمع العراقي في بغداد واحملافظات.
اال أن الـــــــقـــــــدر شــــــاء اال أكـــــــمـل هــــــذه
ـــشـــروعـــات وآمل أن تـــعـــمــلـــوا عـــلى ا
االسـتـمـرار بـهـا خـدمة لـلـشـعب الـعـراقي
ــســاعــدة الـفــقــراء من ابــنــاء الــشـعب و
وأتـمنى لكم الـتوفـيق ان كنتم ال تـرغبون
بـأن أعاونـكم في حتقـيق ذلك . فقـال علي
صـالح السـعدي ان حـال مديـنة الـثورة ال
ـشـروع كـما ال يـدعـو الى الـفـخـر بـهـذا ا
ـكن وصـفـه بـأنه حـقـق فـائـدة لــلـشـعب
النك سـاعدت على الـهجرة من الريف الى
ــديـنــة وأثـقــلت بـغــداد بـأعــبـاء كــبـيـرة ا
تـتطلب الـكثيـر من اخلدمات . فـقال قاسم
هـذه مـسـؤولــيـة من يـأتي بـعــدي لـيـعـمل
عـلى اكمال نواقصـها وخدماتها وآمل أن
تـنـجـحــوا بـذلك. وهـنـا طــلب خـالـد مـكي
الـهــاشـمي مـن عـلي صــالح الـســعـدي ان
يـسمح له باحلـديث مع عبد الـكر قاسم
 وبـــعـــد االذن قـــال خـــالـــد لـــقـــاسم : من
أخـبرك بـأنـني كـنت أتآمـر عـلـيك بـكتـيـبة
الـدبابـات الـرابعـة? لقـد أسـتدعـيـتني الى
مـقـرك بـوزارة الـدفـاع وأسـمـعـتـني كالمـا
ـاذا? قـال قـاسم تـوفـرت لـديـنا غـيـر الئق 
مـعـلـومـات عـن قـيـامك وضـبــاط كـتـيـبـتك
بالـتخـطيـط لتنـفيـذ انقالب بـالتـعاون مع
جـــهــــات أخـــرى  ولــــكـــنــــني ال أذكـــر أن

شخصا قد أخبرني عنك".
طـالب شــبــيب في مــذكـراته يــتــحـدث عن
أسـتسالم عبد الـكر قاسم بشـكل مغاير
ـا ذكـره نـعـمـة فـارس فـيـقـول" اسـتـجاب
قـاسم لـطــلب  االسـتـسـالم أعـلـنــا تـعـيـ
الـرائد محمد علوان الذي كانت هناك نية
لـتعـيـيـنه مـعـاونا لـرئـيس االسـتـخـبارات
الـعسـكـريـة ليـذهب ويـشـرف على عـمـلـية
االسـتـسالم وأبـلــغـنـا عـبــد الـكـر قـاسم
ـذكـور سـيـتـقدم تـلفـونـيـا بـأن الـضـابط ا
نـحوه  غـيـر مسـلح ويـحـمل علـمـا أبيض
وطــلـبـنــا مـنه الــتـهـيــؤ السـتـقــبـاله خالل
خـمس دقائق . وفـعال دخل الـرائد عـلوان
ــبــني وتــوجه نــحــو الــبــنــاء الـداخــلي ا
وحـيـنـمــا صـار عـلى بــعـد أقل من عـشـرة
ــدخـل أطــلـــقت عـــلـــيه عــدة أمـــتــار عـن ا
ــــوجـــــودين في رصــــاصــــات مـن أحــــد ا
أثـرت تلك احلـادثة الـداخل فسـقط قـتيال 
عـلى نـفـوسـنـا فـأصـدرنـا أمرا فـوريـا الى
ــكــان الــقــوات وهي كــثــيــرة لــتــقــتــحم ا
وجتـلب قــاسم بـالــقـوة النـه خـان الــعـهـد
الـذي قــطـعـه بـاالســتـسـالم دون مـقــاومـة
وقـتل ضـابطـا غـيـر مسـلح  ولم نـسـتطع
حـتى بـعـد اسـتـسالم قـاسم أن نـعرف من
ـغـدور وأغـلب الظن هـو قـاتل الضـابط ا
كـان كـنـعــان حـداد  بـسـبـب تـورطه بـقـتل
ثــمـانــيـة من جــنـود وضــبـاط هــو الـرائـد
ابــراهــيـم الــتــكــريــتـي وهــو في طــريــقه
لاللـتـحـاق بـوزارة الـدفـاع كـمـا أعـتـقد أن
كـــنـــعــــان كـــان أرعن .( طـــالـب شـــبـــيب 

صدر نفسه ص 100) . ا
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كـنـت أقف في مـدخل االذاعــة ومـعي عـدد
من االشـــخــاص بـــيــنــهـم صــبــحـي عــبــد
احلــمـــيــد ( أصـــبح وزيــرا لـــلــخـــارجــيــة
ـدرعة االولى ولـلداخـليـة) عـندمـا وقفت ا
أمــام الـــبــاب اخلـــارجي فــتـــرجل مـــنــهــا
راكـبـوهــا وكـان أول من تــبـرع بــالـضـرب
والـشتم عـلى عبـد الكر قـاسم ومن معه
هـم اجلــنـــود وضـــبـــاط الـــصف وبـــعض
وحتملنا انا الضباط فتدخلنا حلمايتهم 
وصـبــحي ضــربـات كــثـيــرة وبــصـاق من
أشــخـــاص عــديــدين وتــمـــادى بــعــضــهم
مـحاوال احلاق االذى الشـديد بهم.( طالب

صدر نفسه  ص 101). شبيب ا
ويــضــيـف شــبــيب قــائال " تــصــرف عــلي
صـالح الــسـعــدي مع عـبــد الـكــر قـاسم
واالخـــريـن بـــحـــدة وســـاق له االهـــانـــات
وشـتــمه وسـأله عن اسم الــشـخص الـذي
ابـلغه بـسـر ثورة رمـضان  فـرفض قاسم
االجـابة  فـكـرر الـسـعـدي متـسـائال فـيـما
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انتهى اجـتمـاع القاهـرة  ب عمـوم الفصـائل الفـلسطـينيـة  باالتـفاق على وثـيقة
ـواطـنـون مـجـلـساً ـتـضـمن عـلى انـتـخـابـات شـعـبـيـة يـخـتـار فـيـهـا ا فـلـسـطـ  ا
تشـريـعـيـاً ووطـنـياً ورئـاسـة دولـة فـلـسطـ  عـلى أن يـتم تـعـزيـز وتطـويـر مـنـظـمة
مثل الشرعي الوحيد للشعب التحـرير الفلسطينية ودوائرها اخملتلفة بـاعتبارها ا
الـفلـسطـيني  وقـيمـة هذا االتـفاق األسـاسيـة هو إنـهاء االنـقسـام ب غـزة بقـيادة

حركة حماس والضفة الغربية التي تقودها سلطة حركة فتح .
لـقد اسـتـبـشـرت ألول مرة جـمـيع الـفـصائل الـفـلـسـطيـنـيـة بـهذا االتـفـاق  ومـعـها
الشـعب الفـلسـطـيني مع الـتخـوف من مجـريـات االحداث الـتي قد تـلعب دوراً في
تـعطـيـله أو تأخـير تـنفـيذه  ومـا أضاف لـهذا االتـفاق قـوة هو جـاء بعـد االجتـماع
الـطـار لـوزراء اخلـارجـيـة الـعـرب الـذي اكـد بـاالجـمـاع عـلى حل الـدولـتـ عـلى
ـشروع الـعربي الـذي طرح في خـرجات ا حدود الـرابع من حزيـران والـتمـسك 
قـمـة لـبـنــان عـلى أسـاس األرض مـقــابل الـسالم  كـذلـك جـاء بـعـد الـلــطـمـة الـتي
ضـربت كـوشـنـر صــهـر تـرامب الـذي فـشل في االنـتــخـابـات االمـريـكـيـة  وكـذلك

طبع على ترامب . رهانات ا
ـنطـقة الـعربـية والـدوليـة  لم يعـد أمام في ظـل مجـمل التـطورات الـتي تشـهدهـا ا
الـقيـادات الـفلـسـطيـنيـة سـوى االتفـاق عـلى الوحـدة وتعـزيـز خيـارات الـوطنـية في
مواجهـة السياسات االستعمارية الصهيـونية  وبالتأكيد إن الرهان على مشروع
اسلـو لم يعد قائماً حيث  الغاءه من الطرف اإلسرائيلي بالتعاون والتنسيق مع

تعاقبة وخصوصا في عهد ترامب . اإلدارات االمريكية ا
إن القوى الضامنة لتنفيذ االتفاق روسيا االحتادية وتركيا وقطر  شكل الصورة
اخلـلفـية لـرغبـة دول الـعالم بـاجراء االنـتخـابات واخـتيـار قـيادة وطـنيـة فلـسطـينـية
وقف في كل القضـايا احلوارية جديـدة عبر االنتـخابات الشـعبية تـكون موحـدة ا
القادمـة  وهذا األمر يعبر عن الرغـبة الدولية والعربيـة الرسمية في انهاء صراع
الـسـلـطـة بـ فــتح وحـمـاس والـدخـول في شــراكـة الـعـمل الـوطــني في الـقـضـايـا
ـشـروع الـنـضـال بـكـافـة اشـكـاله مع ـطـروحـة  مع الـتـزام هـذين الـفـصـيــلـ  ا

الفصائل األخرى .
ـعتقـل وحرية الـعمل السـياسي في غزة والـضفة الـغربية إن اطالق سراح كل ا
والقدس احملـتلة لكل القـوى الوطنيـة الفلسطـينية يـعبر بشكل اكـيد عن الرغبة في
ـشـتـرك بـ كـافـة الـقـوى على ـعوقـات وخـلق أرضـيـة حـقـيـقـيـة للـعـمل ا جتـاوز ا

يدانية . اختالف وجهات نظرها ومشاريعها االستراتيجية السياسية وا
لــقـد أكـد الــزمن الـفــائت من اتــفـاق أوسـلــو  بـأن الــكـيــان الـصـهــيـوني التــربـطه
ـواثيق الـدوليـة  فهـو كـيان عـاش على الـعدوان وشـهي النـفس على االتفـاقات وا
ا الـعـربيـة ايضـاً  وهو كـيان الـتـوسع واالستـيالء ليس لألرض الـفـلسـطيـنيـة وإ
ؤيد والـضامن لـنضال ـوقف العـربي الرسـمي ا يشـتغل باسـتمـراء على تـفكيك ا
مارسة عدواني الشـعب الفلسطـيني  وهو بالضـرورة عنصري التوجه إرهـابي ا

كن مواجهته إال بوحدة النضال الفلسطيني بكافة اشكاله . السلوك  ال
قبلة الـتي ستشرف علـيها جلنة قضـائية من الضفة الـغربية وقطاع االنتخـابات ا
غزة ستـكون حتماً والدة صـحية كان ينـتظرها عمـوم الشعب الفلـسطيني  وليس
سـيرة التي شـروعية ا ا األهم هـو قناعـة اجلميع بـها و هم فـيها من يـفوز وإ ا
فاوضـات على حتقيق االستقالل وإقامة الدولة أو من ستـقودها القيادة إذ عبر ا

نظومتان العربية والدولية . خالل احلوارات السياسية مع ا
لقـد اثبتت كل االحـداث والضغـوطات العـربية والـدولية وبـاخلصوص االمـريكية 
ارسه الكيان الصهيوني  إن الشعب الفلسطيني منهج الذي  وعملـيات القتل ا
ـسـتـقـلـة ـتـقـدم لم ولن يـتــنـازل عن حـقـوقه وإقـامـة دولـته ا بـالـفـطـرة أو بـالـوعي ا

وعـاصـمـتـهـا الـقـدس الـشـريف  وان الـشـعب الـذي مضـى على
كـفـاحه اكـثـر من قـرن هـو ذات الشـعـب الذي امـتـلك االن
واجـهـة وصـار له حـلـفـاء مخـلـصـ في جـبـهة أدوات ا
ـقـاومــة سـوف يـنـتــزع حـقـوقه حـتــمـاً  وعـلى الـعـرب ا
أنـــظــمــة وشـــعــوب وكـل احــرار الــعـــالم الــوقـــوف مــعه
ومـــســــانـــدتـه  واالقالع عن اخلــــضـــوع لــــلـــضــــغـــوط
قاوم واختياراته االستـعمارية الدولية  فتحـية للشعب ا

لقيادته اجلديدة .
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طـرابلس) ,أ ف ب) - بـعد أربعـة عقود
مـن احلــكم االســتــبـــدادي في لــيــبــيــا
ــعـمـر الــقـذافي وأفـراد انــتـهى األمـر 
ـنـفى عــائـلـته بـ الـقـتـل والـسـجن وا

نـتـيجـة انـتـفاضـة شـعبـيـة عارمـة. فـما
ــصـيـر الــذي لـقـيه كل مــنـهم?من كـان ا
ــصـاب يــتـخــيل أن يـرى الــدكـتــاتـور ا
بــجـنــون الـعـظــمـة وهـو مــدمى الـوجه
ـقـاتـلــ كـانـوا بـ من ثـار ومــحـاط 
ضــده فـي قــنــاة تــصــريف مــيــاه كــان
اخـتبـأ فيهـا مع مرافقـيه?بعد 42 عـاما
من احلـكم الـدكتـاتوري انـطلـقت ثورة
في 17 شـباط/فبراير 2011 في سياق
الــربــيـع الــعــربي انــتــهت في تــشــرين
ـقتل األول/أكـتـوبـر من الـعـام نـفـسه 
الـــقــذافي الــذي لـــوحق حــتى مـــعــقــله
األخـيـر في مـديـنـة سـرت.أدت اإلطـاحة
بـالقذافي إلى تشتت شمل عائلته التي
لـعـبت أدوارا مـهـمـة خالل حـكـمه. قـتل
أبـناؤه الـثالثة معـتصم وسـيف العرب
وخـمـيس خـالل الـثورة. وكـان خـمـيس
نتفض في لـعب دورا مهما في قمع ا
مــديــنـة بــنــغـازي مــهــد الـثــورة.وجلـأ
مـحـمـد االبن الـوحـيـد من زواج مـعـمر

الــقـذافي األول إلى اجلــزائـر اجملـاورة
عام 2011 قـبل أن يحصل على اللجوء
فـي ســلــطــنــة عــمــان إلى جــانب أخــته
عـائشة وهذه األخيرة محامية شاركت
في هـيـئـة الـدفاع عن الـرئـيس الـعراقي

. الراحل صدام حس
أمـا هــنـيـبـعل وهـو شـخـصـيـة غـريـبـة
األطـوار وكـانت لـديه نـزاعات قـانـونـية
في فـرنسا وسويسرا في بداية األلفية
فــقــد جلـأ إلـى اجلـزائــر قــبل أن يـذهب
إلى لــبــنــان لــيــلــتــحق بــزوجــته وهي

عارضة أزياء لبنانية. 
وأوقـف في لـبـنـان عـام 2015 وال يـزال
مـسجونا هناك. أما زوجـــــــته فذكرت
تـــقـــاريـــر إعـالمـــيـــة أنـــهـــا جلـــات الى

ســوريا.
ويـبـقى مصـيـر سيف اإلسـالم غامـضا
وقــد كـان يـعـتـبـر لـوقـت طـويل خـلـيـفـة
لـوالده.وقبضت عليه مـجموعة مسلحة
في مـــديـــنــة الـــزنــتـــان (جــنـــوب غــرب

طـرابـلس) في تـشرين الـثـاني/نوفـمـبر
2011 وحـــــكم عـــــلــــيـه بــــاإلعـــــدام في
مــحــاكــمــة قــصــيــرة. لــكن اجملــمــوعــة
ـسلـحة رفضـت تسلـيمه إلى سـلطات ا
طـرابلس أو احملكمـة اجلنائيـة الدولية
الــتـي تــتــهــمه بـــارتــكــاب جــرائم ضــد
اإلنـسـانـيـة خالل الـثـورة.واختـفى ابن
الـقذافي الـذي كان األكـثر ظـهورا خالل
حـكـم والـده بـعـد أن أعـلـنت اجملـمـوعـة
الــــتـي حتــــتــــجــــزه اإلفــــراج عـــــنه في

حزيران/يونيو 2017.
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وقــالت احملــكـمــة اجلــنـائــيــة الـدولــيـة
نهاية 2019 إنه ال يزال في الزنتان.
وحــاول شـقـيــقه الـسـاعــدي الـذي هـو
العـب كـرة قــدم سـابق خــاض مـســيـرة
احـتـرافـيـة فـاشلـة في إيـطـالـيـا قبل أن
يـنتـقل لقيـادة كتيـبة نخـبة في اجليش
الــلــيــبي فــقــد جلــأ بــعــد الــثــورة إلى
الــنـيـجــر الـتي رحــلـته عـام 2014 إلى

لـيـبـيـا حيـث ال يزال مـسـجـونـا.وجلأت
زوجــة الــقــذافي الــثـانــيــة صــفــيـة إلى
سـلـطـنـة عـمـان وقـد طـلـبت مـرات عـدة
الـعودة إلى بالدها لكن نداءاتها بقيت
دون جــواب رغم نــفــوذ قــبــيــلــتـهــا في

شرق ليبيا.
ــتـد حــضـور قـبــيـلــة الـقــذاذفـة بـ و
ســرت وجــنـوب غــرب الــبالد. وتــشـرح
أســـتـــاذة الـــقـــانـــون الـــلـــيـــبي أمـــاني
الـــهــجـــرسي أنـــهــا "كـــانت واحــدة من
الــقـبــائل الـتي عــانت من نــظـام ابــنـهـا
الـعقيد معمر بل زج بـكثير من أبنائها
ـــعـــارضـــ لـه في الـــســـجـــون" قـــبل ا

الثورة.
وكـان للقذافي أنـصار يتجـمعون ضمن
"الــلـجـان الـثـوريـة" وهـي تـنـظـيم شـبه
عـسـكـري تـأسس حلـمايـة الـنـظـام. جلأ
عــدد مـنـهم إلى تـونـس ومـصـر خـشـيـة
تـعـرضهم ألعـمال انـتـقامـية وال يـخفي

بعضهم أمله في العودة إلى ليبيا.

وأعــاد بـعض قـادة "الـلــجـان الـثـوريـة"
الــذين اســتــقــروا في الــقــاهــرة إطالق
تـلفزيـون "اجلماهـيرية" الـذي كان أبرز
وســائـل اإلعالم زمن الــقــذافي.وهــنــاك
مـسـؤولـون سـابـقـون من الـتـكـنـوقـراط
الـذين لم يتورطـوا في التجاوزات زمن
حـكم القذافي غادروا ليـبيا في مرحلة
أولـى قـبل أن يـخــاطـروا بــالـعـودة إلى
قربون من كن أن يلعب ا بالدهم.هل 
الـقــذافي مـسـتـقـبال دورا سـيـاسـيـا في
لـيبـيـا التي تـمزقـها حـاليـا الصـراعات
حـول السلطة? تسـتبعد الهجرسي ذلك
ألن "مــعــظم الــلــيــبـيــ يــعــتــقـدون أن
الـنـظام الـسـابق كان سـبــباً فـي تدمـير
ـنظومـة السيـاسية للـيبيـا وإفسادها ا
(...) وبـالـتـالي ال فــــــــرصـة حـقـيـقـيـة
أمــام هـذا الــنـظــام أو عـائــلـة الــعـقــيـد
الــــقـــذافـي لـــلــــعـــودة إلـى الـــواجــــهـــة
الـــســـيــاســـيــة عـــلى األقـل خالل األمــد

القصير".

اذا كـان الواشي مودا االن بيننا في هذه
الـقـاعـة ? فـرد قـاسم بـالـنـفي.اقـتـيـد عـبد
الـكـر ورفــاقه الى احـدى غـرف االذاعـة
وسـيـقى الشـرقيـة حيث واظـنهـا غرفـة ا
وقـف قــاسم والـى جــانـــبه كــنـــعــان وطه
ـهـداوي الـشـيخ احـمـد وفـاضل عـبـاس ا
ـواجـهـتهم كـانوا اربـعـة ووقـفـنا نـحن 
عـلي السعدي وحازم جواد وانا  –طالب
شــبـيب- وعــبـد الــسـتــار عـبــد الـلــطـيف
واحـمد حسـن البكـر وعبـد السالم عارف
وعـبــد الـســتـار الــدوري وصـالح مــهـدي
عـماش وال اتـذكـر وجـود محـسن الـشيخ
راضي وهـاني الفـكـيكي وكـر شنـتاف.

صدر نفسه 102). (طالب شبيب ا
أمـا هاني الفـكيكي فـيتحـدث عن حلظات
وصول عبد الكر قاسم الى دار االذاعة
في الـصاحلـيـة مـستـسـلـما فـيـقول" دخل
قـــــاسـم وصـــــحــــبـه مـــــنـــــزوعي الـــــرتب
والــــنــــيــــاشـــ ومـن دون سالح الى دار
رهـا الطويل بـ صف االذاعـة وسط 
من الـعسكر يتقـدمهم العقـيد عبد الكر
مـصطفى نـصرت ولم يحـصل أي اعتداء
أو أهــــانــــة غــــيــــر أن أحــــد الــــضــــبــــاط
هداوي ـوصلي حاول االعتداء على ا ا
بـالضرب لكن عـلي صالح السـعدي منعه
ونـهـره. ودخل قـاسم وصـحـبه الى قـاعة
ـوسـيـقي وبـادر من قـاعـات الـتـسـجـيل ا
ــقـــدم قــاسم حـــازم وحــردان بـــاخــراج ا
اجلـــنــــابي ووضــــعه في غــــرفـــة أخـــرى
ا كـان يقدمه لـلحزب من حلـمايته نـظرا 
خـدمـات ومـعـلـومــات"(.هـاني الـفـكـيـكي
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ــقــدم الــركن قــاسم اجلــنــابي نــقال عن ا
مـــرافق عـــبــد الـــكـــر قـــاسم يـــتـــحــدث
ــعــارف في اســمــاعــيـل الـعــارف وزيــر ا
حـكومة قاسم اللذين التقيا في لندن يوم
30/5/1984 وروى له قـــصــــة الـــدقـــائق
االخـيرة لـعـبـد الكـر قـاسم لـدى دخوله
مــــبـــــنى االذاعــــة بــــعــــد ظــــهــــر يــــوم 9
شــبــاط/فــبــرايــر 1963 فــيــقــول " عــنــد
الـساعة الثـانية عشرة والـنصف من بعد
صادف 9 شباط سلم ظـهر يوم السبت ا
عــبــد الــركــيم قــاسم نــفـسـه وكـذلـك فـعل
الـضبـاط الذين اخـتاروا الـبقـاء معه الى
آخـر حلــظـة. وكــان خـارج وزارة الــدفـاع
قدم هادي الـعقيد الركن محمـد مجيد وا
خـماس ( كان أحد آمري أفواج لواء عبد
الـكـر قاسم وقـد كـان يـثق به فـأناط به
حــراســة بــنــايـة االذاعــة والــتــلــفــزيـون)
فـصـعـد الـزعـيـم عـبـد الـكـر قـاسم وطه
الشيخ احمد الى دبابة لوحدهما وصعد
هداوي وكنعان قاسم اجلنابي وفاضل ا
خليل حداد الى مدرعة. وأجتهوا جميعا
الى بـنايـة االذاعة والتـلفـزيون . وعـندما
وصـلنـا الى االذاعـة ساد احلـاضرين من
اجلـنـود والـضـبـاط احملـيـطـ بـالـبـنـاية
وجـوم خـيم على اجلـو صـمت االموات?
فكنت اذا رميت أبرة على االرض سمعت
رنــيـنــهـا فــانـزل عـبــد الـكــر قـاسم من
الــدبـــابــة وأســـتــلــمـه بــعض الـــضــبــاط
قدم عبد الـستار عبد اللطيف يتـقدمهم ا
وحـاولوا درء االعتداء واالهـانة عنه. أما
ـــهــداوي وطـه الــشـــيخ فـــقـــد انـــهــالت ا
عـليـهـما الـضربـات من كل حـدب وصوب
ـهـداوي بـراسه واقـتادونـا الى فـجـرح ا
داخل الـبنايـة التي كان يـقف في داخلها
عـبـد السـالم عارف وأحـمـد حـسن الـبـكر
وخــالــد مــكـي الــهــاشــمي وعــلي صــالح
قدم الـسعدي  ويـقف الى جانب منـهم ا
عـرفـان عبـد الـقـادر وجـدي وعـبـد الـغني
ن الـراوي وبعض الـضـباط الـقومـي 
ال حتـــضــرني أســمـــاؤهم فــوقـــفــنــا في
وسـطهم وهم يـحيـطون بـنا أنـا والزعيم
عـبــد الـكــر قــاسم وطه الــشـيخ أحــمـد
الزم كنـعان هـداوي وا وفـاضل عبـاس ا
خـليـل حداد  وجه عـلي الـسعـدي سؤاال
الى الـزعــيم عــبـد الــكـر  وقــال " كـانت
عـندنا حـركة قبل أسـبوع وأخـبرك بها
أحـد االشخـاص فمن هـو هذا الـشخص?
وهل هـــو مـــوجـــود االن بـــيـــنـــنـــا نـــحن
احلـاضرين? فأجابه الزعـيم عبد الكر "
ال يـوجــد هـذا الــشـخـص الـذي أخــبـرني
بـينـكم بشـرفي" فرد عـليه عـلي السـعدي"
من أين لك أن تـفهم الشرف" فـاجابه عبد
الــكــر قــاسم " ان لي شــرفــا أعــتــز به"
والح عـلي الـسـعــدي في الـسـؤال ثـانـيـة
وثـالـثـة وقــال أخـيـرا " مــاذا كـان يـعـمل
قـدم خالد مكـي الهاشمـي عندما عـندك ا
"? قـابلـك في وزارة الدفـاع قـبل اسبـوع
فـأجـابه " أرسـلت بـطــلـبه السـتـفـسـر عن
صـحــة والـدته" ثم أخــذ يـتــحـدث قـائال "
انـني خدمت الشعب ونفذنا ثورة أنقذته
من االسـتعمار وهيـأنا له العيش الكر

وجـئنـا بـهذا الـسالح الـذي تسـتعـمـلونه
ضــدي لــكي يــشــهــر في وجــوه االعــداء"
قدم أحمد حسن الـبكر قلقا وقال وكـان ا
ـاذا جـلـبـتـم هـذا الـشـخص مـشـيـرا لي" 
الى عـبد الـكر قـاسم ? فقـلت له " أنا لم
أعـمل سوى خـدمة بلـدي" فقال " اذن قف
مـع جــمــاعــتك حــتى نـــرمــيك مــعــهم" ثم
تـوجه عـبــد الـسالم عـارف يــنـاقش عـبـد
الــكــر قــاسم مــحــاوال أن يــنــتــزع مــنه
أعـتــرافـا في ذلك الــظـرف احلـرج في أنه
هـو الـذي كــتب الـبــيـان االول لـثـورة 14
تـموز وسأله مـن الذي كتب الـبيان االول
لــثـورة  14تـمــوز? فـأجــابه عـبــد الـكـر
قـاسم اجابه  غـامضـة لم تنل رضى عـبد

الـسالم عــارف الـذي راح يــعــاتـبه لــتـركه
ــقـدم أيـاه وأهــمــاله وحــبــسه. ثـم دخل ا
عـــرفــــان وجـــدي وحـــردان الــــتـــكــــريـــتي
وسحباني من ب اجلماعة وانقذاني من
االعـدام . ثـم أدخالني غــرفــة الــســيــطـرة
عــلـى الــتــســجــيل وجــاءني حــازم جــواد
لـيـبـلـغـني قـرار اجملـلس الـوطـني لـقـيـادة
الــثــورة بــاعــفــائي من االعــدام فــشـكــرته
واحلــزب عــلى ذلك وقـــلت له هــذا فــضل
مــنــكم انــقــذ حــيــاتي. ثم جــاءني عــلي
الــسـعـدي وعــبـد الــسـتـار عــبـد الــلـطـيف
وجـلـبا لـي فطـورا وسـألـني عـبـد الـسـتار
عـبـد الـلـطــيف مـسـتـفــسـرا عن الـشـخص
الـذي أخبر عـبد الـكر قـاسم عن احلركة
ــلـحق الـعــسـكــري في لـنـدن ? وهل هـو ا
عـبد القادر فايق ? فقلت له ليس لدي علم
ـــلـــحق مـــؤكـــد بــذلـك. واحلـــقـــيــقـــة ان ا
الـعسكري بعث بتقرير خاص الى الزعيم
عــبـد الــكـر قـاسـم من انـكـلــتـرا يــخـبـره
بــتــفــاصـيـل احلــركـة وأســمــاء الــضــبـاط
ـشـتـركــ فـيـهــا وقـد حـصـل عـلى تـلك ا
ـعلومات من أحد الـضباط القادم الى ا
انـكلـتـرا في دورة قصـيـرة ولم أكن أعرف
أسـمه. ثم ســألـني عــلي الـســعـدي مـا اذا
كــنت احـــتــاج الى شـيء . وقــدم لي احــد
ـــوظــفـــ ســجـــائــر . وجـــاءني حــردان ا
مكن الـتكريتي وقـال لي" ابو سمـير من ا
أن تـذهب الـى بـيـتـك ولـكن أخــاف عـلـيك
فـــاالفـــضل ان تـــذهب الـى ســـجن ســـريــة
اخلــيــالـــة لــبــضـــعــة ايــام". (اســـمــاعــيل
الــعــارف  اســرار ثـورة  14تــمـوز  ص

.(417 – 418
نــقال عن قـــاسم اجلــنــابـي مــرافق قــاسم
يـقـول اسـمـاعـيل الـعـارف" عـنـدمـا اقـتـيـد
الـزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم كـان في كـامل
قـيافـته جـذابـا انـيقـا وقـد حـلق ذقـنه قبل
ذلك في صـباح يوم  9 شـباط وقد وعدوه
قـبل أن يسـتـسلـم بان يـسـمحـوا له بـترك
الـعراق ولكنهم قـرروا اعدامه بعدئذ. ولم
يــفـقــد ربـاطــة جــأشه وشـجــاعـته. وعــنـد
الـساعة الواحـدة والنصف بعـد ظهر يوم
الــسـبت  9 شــبــاط اقــتـيــد الــزعــيم عــبـد
الـكـر قاسم وطـه الشـيخ احـمـد وفاضل
هـداوي وكنعان خـليل حداد الى عـباس ا
اســتـوديــو الــتــلـفــزيــون وبــلـغــوا بــقـرار
اجملــــلـس الــــوطــــني لــــقــــيــــادة الــــثـــورة
وبـاعـدامـهم رمـيـا بـالـرصـاص واعـتـبـرت
ـناقـشـة التي جـرت مـحاكـمة سـريـعة له ا
ولـــلــضـــبــاط االخـــرين. فــرفـــضــوا وضع
عـصابة على أعـينهم". (اسمـاعيل العارف
ـــــصـــــدر نـــــفـــــسه ص 418).          ا
حـازم جواد هنـا يرد  على مـا جاء حتدث
به نــعـــمــة فــارس لــصــحـــيــفــة " الــقــدس
ا جاء الـعربي" موضحا ومفنـدا الكثير 
به فـارس فيـقـول حازم لـصحـيـفة الـقدس
الــعـــربي  "كـــان عــبــد الـــكــر قـــاسم قــد
ـدرعـة الـرابـعـة اسـتـدعى آمـر الـكـتـيـبـة ا
علومات خـالد مكي الهاشمي وواجـهه با
الـــتي عـــنـــده وحـــسب روايـــة الـــعـــقـــيــد
ــعـلــومـات الــهــاشـمي كــان بـعـض هـذه ا
دقـيقة وبعضها غثا وال وجود له أثر هذا
االســتــدعــاء عـــلى مــعــنــويـــات الــعــقــيــد
الـهـاشـمي وأثـار مـخـاوفه فـأرسل رسـالـة
شــفـــويــة الى احلــزب بـــواســطــة عــضــو
ـكتب العـسكـري والضـباط عـبد الـستار ا
عـبــد الــلــطـيف يــبــلــغـنــا فــيــهـا جتــمــيـد
نـشاطـاته احلـزبيـة كـليـا ويرجـو الـتوقف
عن االتـــصــال به وأنـه جــاهــز لـــلــتــحــرك
بـشـرط أبالغه عـنـد االطـاحـة بـقـاسم قـبل
ســـاعـــة واحـــدة فــاوكـــلـت مـــســـؤولـــيــة
االشـراف عـلى تـنـظـيم الـكـتـيـبة لـالسـتاذ
عـــلي صــالح الـــســعــدي  وكـــان قــد عــاد
مـؤخرا من سوريـا بعـد قضاء عـدة اشهر
وبـحــكم مـســؤولـيــته لـتــنـظـيـم الـكـتــيـبـة
الـرابـعـة وتـولـيه سـابـقـا مـهـمـة االشراف
كتب الـعسـكري قبل ان تـنتقل الى عـلى ا
حـازم جـواد واشـتـرك الـسـعـدي بـبـعض
ـكتب رغم ان بـعض أعضاء اجـتمـاعات ا
ـكتب سبق ان قدمـوا استقـاالتهم تذمرا ا
من تـصـرفـات عـلي صـالح الـسـعـدي كـمـا
يــقـــول حــازم جــواد واحــتـــجــاجــا عــلى
سـلـوكه في نـيـسان  1962 ومـنـهم احـمد
حــسن الـبـكـر نــفـسه وعـبـد الــسـتـار عـبـد
اال ان حـازم جواد يقـول تدخلت الـلطيف 
ستقيل على سحب استقاالتهم القناع ا
في حـينـهـا وطلب عـقـد اجتـمـاع للـمـكتب
الـسـياسـي و االجتـمـاع في بـيت أحـمد
حـسن البـكر حـضره كل من صـالح مهدي
عــمــاش وعــبــد الــســتــار عــبــد الــلــطــيف
وحـــردان عـــبـــد الـــغـــفـــار وخـــالـــد مـــكي
الــهــاشــمي والــبــكــر  و االتــفـاق عــلى
اعـادة هيكلـة االتصاالت والعالقات داخل

كتب وبينه وبقية تنظيمات احلزب. ا
وحـينـمـا  انـتـخاب الـسـيـد عـلي صالح
الـسعدي لالشراف على نشاطات التنظيم
الــعـسـكــري داخل الـكـتــيـبـة لم يــغـيـر من
حـالـة اخللـخل هـذه  ولـسـد هـذه الـثـغرة
واعــادة تـهـيـئـة الـكـتــيـبـة لـلـتـحـرك واداء
دورهـا احملـدد ولـرفع مــعـنـويـات اعـضـاء
في الـكتيبـة وتعريفـهم بشكل غيـر مباشر
ـتــلك رصـيـدا ال يـنـضب الى ان احلـزب 
من الـقيادات الـعسـكرية  وأقـترحت على
الـرفـيق عـلي صـالح الـسـعـدي كـمـا يـقول
حـازم جواد أن يـبلـغ ضبـاط الكـتـيبـة بأن
ـســتـوى احلــزب قــرر تـعــيـ آمــر لــهم 
رفــيع لـقــيـادتـهم عــنـد الــتـحـرك لــتـجـاوز
صـدمـة تـراجع الـعـقـيـد الـهـاشـمي وهـذا
ـقـتـرح هـو الـعـقـيـد عـبد الـسالم الـقائـد ا

ا عـارف الذي كان السمه اعتبارا مدويا 
عرف من جرأة واقدام تثير االعجاب.

ويـقــول حـازم جــواد" ابـلــغـني بــعـد ذلك
عـلي صالح الـسـعدي كـيف أن هـذا النـبأ
ا أحـدث ما يـشـبه الـرجة الـكـهـربائـيـة 
أثـاره من بـهـجـة وفـرحـة وحـماس كـانت
ـعـنويـات وانتـفاص دلـيال على ارتـفاع ا
الـهمم وكـيف دبّت بضـباط الـكتـيبة روح
احلــمــيــة واحلــمــاس والــهــمــمــة وهم ال
يــكــادون اال يــصــدقـون أن أســد ومــنــفـذ
ثـــورة  14تـــمـــوز احملـــاصــر فـي مــنـــزله
سـيكون القائـد العسكـري الذي سيشرف
علـيهم ويـقود حركـتهم العـسكريـة خلطة

احلزم واحلسم"
ويــضــيف حـازم جــواد" وبـعــد الــتـبــلـيغ
الـذي نقـله علي صـالح السـعدي لـضباط
الكـتـيـبـة وتـبـلـيـغي لـعـبـد الـسـالم بـهذه
ــهــمـة تــمت مــنــاقـشــة كل الــتــفــاصـيل ا
ــهـمــة حـتى اعـداد الــبـدلـة ــتـعـلــقـة بـا ا
ــطـلـوب ان يـرتــديـهـا عـنـد الــعـسـكـريـة ا

البدء باحلركة".
 ويــرد حــازم جــواد عــلـى نــعــمــة فـارس
ـا جـاء في حـديـثه عن مـفـنـدا الـكـثـيــر 
حـركـة  8شـبـاط/فـبـرايـر  1963وكـيـفـيـة
اخــتـــيــار عــبـــد الــسالم عـــارف رئــيــســا
لـلجمـهوريـة فيـقول في رده الـذي نشرته
صـحـيـفـة الـقــدس الـعـربي الـصـادرة في
لـندن على حـلقات قـاربت العشـرين " لقد
جـاء تـعـيـ عـبـد الـسالم عـارف رئـيـسـا
علنة للجمهورية منسجما مع االهداف ا
لـلـحركـة  ومـا أعـلـنـته في بـيـانـها االول
من أنـهـا لـيـست اال حــركـة تـصـحـيـحـيـة
تـهدف الى اعادة ثورة  14تـموز /يوليو
ـسارهـا الصـحيح  اذ كـان عبـد السالم
عـارف هو الـقائـد احلـقيـقي لـثورة تـموز
وعـلى رأس الـقـطـعـات الـعـسـكـريـة الـتي
نـفذت الـثـورة وعودته لـلـواجهـة تـعبـيرا

لعودة الثورة الهدافها االساسية".
دونة التي اطلعت عليها ومن الـوثائق ا
وجـدت أنه في  15شـبـاط/فبـراير 1963
مـنح اجمللس الوطني لقـيادة الثورة عبد
الـسالم عـارف رتــبـة مـشــيـر . وذلك كـمـا
جــاء فـي الــبــيـــان بــنــاءا عـــلى اخلــدمــة
اجلـليلة التي قدمـها عارف للبالد ولالمة
الـعربـية في ثورة  14تـموز. كـما تـضمن

البيان:
ـــرســوم الـــصــادر في 11 اوال- الــغــاء ا
ايـلـول 1958 الـذي أصـدره عـبـد الـكـر
قـاسم بأعـفاء الـعقـيد الـركن عبـد السالم
عـارف من مــنــصب نـائب الــقــائـد الــعـام

سلحة . للقوات ا
ثـانيـا- مـنـحه رتـبـة مشـيـر ركن اعـتـبارا

من  8 شباط 1963.
ثـالـثا  –اعـتبـار الـفتـرة الـواقعـة ب 11
ايـلـول  1958 و 8 شـبـاط   1963خـدمـة
له الغـــراض قـــانـــون خــدمـــة الـــضـــبــاط

وقانون التقاعد العسكري .
وعـن انقالب  8شـبـاط يـتـحـدث الـرئـيس
العراقي االسبق أحمد حسن البكر جمللة
( الـشبـاب) في عـددهـا الصـادر في شـهر
شـبـاط/فبـراير  1969فـيـقول" ان نـقـاشا
دار قـبل مـا يزيـد عـلى الثالثـة اشـهر من
تـنفيذ الثـورة يتعلق بـعبد السالم عارف
 وقـد سـألـني صــالح مـهـدي عـمـاش عن
فـرديـة عبـد الـسالم فـأجـبـته مـؤكـدا على
ذلك  وبـعـد ذلك اتفـق اجلمـيع عـلى عدم
االتـــصــال بــعـــبــد الـــسالم عــارف وعــدم
اخـباره بالثورة حـيث اصر اجلميع على

عـــدم تــبـــلــيـغ عــبـــد الــسالم 
وفـعال لم يبـلغ بسـاعة
الــصـفــر ولم يــعـلم
شــــــــيـــــــئــــــــا عن
تـــنــظـــيـــمــاتـــنــا
وخـططنا وكان
هــــــنـــــاك قـــــرار
بـتعيينه سفيرا
في أي مــــــكـــــان
يـــخـــتـــاره بـــعــد

جناح الثورة)
 وفي االجـــتـــمـــاع
اخلـــــــاطف الـــــــذي
جـــــــــــــــــــرى فـي دار
ــــــرحــــــوم عــــــبـــــد ا
الــلــطـــيف احلــديــثي
قــال حـــازم جــواد انه
أعــطـى كالمــا لـــعـــبــد

الـسالم عارف بتبليغه 
وفــعـال لم يــبــلغ

بـــســـاعــة

الـصفـر  ولكن أتـفق عـلى االتصـال بعـبد
الـسالم عـارف بــعـد أعالن قـيـام الـثـورة 
وفـعال فـقـد جتمع الـضـبـاط صـبـيـحة 14
رمـضـان وأنـطـلـقـوا لـيـنـفـذوا واجـبـاتـهم
بـدقة وكانت أشارة الـبدء ظهـور الطائرة
الـتي يـقـودهـا مـنـذر الـونـداوي. وبـعد أن
سـيـطـرت قــوى الـثـورة عـلى مــعـسـكـرات
الـرشيـد والوشـاش ومرسالت أبـو غريب
الـتقـيـنا بـعـبد الـسالم عـارف وكان راكـبا
سيارة يقودها االخ عدنان القصاب  وقد
ركب مـعنـا عـبد الـسالم في الـناقـلـة حيث
اجتهنا الى دار االذاعة  وقد اشترك عبد
الـسالم في تنـفـيذ مـراحل الـثورة بـعد أن
أجنـزنا جوانبها االساسية. (أحمد حسن

صدر السابق) البكر ا
وفي عـــصـــر يــوم الـــثـــورة جــاءنـي عــلي
صــالح الــســعــدي وســـألــني رأيي في أن
يـــكـــون عـــبــــد الـــسالم عــــارف رئـــيـــســـا
لـلـجـمـهـورية  فـقـلت له هـذا رأيك أم رأي
احلـزب? قـال انه رأي الـقـيـادة  فـالتـزمت
بـاالمر رغـم قنـاعـتي بـعدم صالحـيـة عـبد
ـسؤولـية الـكبـيرة  الـسالم لتـولي هذه ا
وجـاءني الـسعـدي ايـضـا يـسال عن رأيي
في مـوضوع تـعـي طـاهر يـحـيى رئيـسا
الركـان اجليـش وقد قـبـلت ذلك انسـجـاما
مع رأي االكـثرية في قيـادة احلزب.(احمد

صدر نفسه) حسن البكر ا
 والـغـريـب أن خالفـا كـان  قــد نـشب مـنـذ
االسـبوع االول بـ عـلي صالـح السـعدي
وعـبـد السالم عـارف  وأن خالفـا كـان قد
دب داخل قـيادة احلزب وعمل عارف على
أسـتـغالل هـذا اخلالف كل االسـتغالل من
أجل حتـقيق نزوعه الـفردي بعـد أن التزم
حــازم جـواد جــانـب عــبـد الــسـالم عـارف
ضد علي صالح السعدي الذي انحاز الى
احلـرس الــقـومي .(احــمـد حــسن الـبــكـر

صدر نفسه)  ا
في مـسـاء ذلك الــيـوم الـتـاسع من شـبـاط
ذهـبنا حـازم جواد وعلي صـالح السعدي
ومـــحـــسن الـــشــيـخ راضي وأنـــا- هــاني
الـفكـيكي  –الى مـقر الـلواء الـتاسع عـشر
في مـعسـكـر الرشـيـد حيث وجـدنـا بعض
الـضباط من أركـان عهـد قاسم يخـضعون
لــلالسـتــجـواب كـالــعـقــيـد حـســ خـضـر
الـدوري عضـو مـحـكمـة الـشعـب والعـقـيد
عـبد اجمليد عبد اجلـليل مدير االمن العام
والــلــواء أحــمــد صــالح الــعــبــدي رئــيس
أركـان اجلـيش وكـثــيـرين غـيـرهم  كـانت
الـقاعـة الـرئـيـسـة فـي مـقـر الـلـواء مـلـيـئة
بــالــضــبــاط الــذين لــهم عالقــة والــذين ال
عالقـة لهمبالـثورة  ومعظمـهم يستجوب
ويـــســـأل ويـــحـــاسب . كـــانت الـــفـــوضى
حـقيـقيـة وهيـاجا عـصبـيا واجلـو الثأري
يـخيم على أجواء القاعة الكبيرة وشتائم
بــعض الـضــبـاط الــصـغــار تـنــهـال بـدون
ــا فـيــهــا من اهــانـات واذالل  حـســاب 
حـاولــنــا  ضــبط االمــور وعــلى مــا أذكـر
اسـتــدعى حــازم جــواد بــعض الــضــبـاط
ومـنــهم أنـور احلــديـثـي وطه الـشــكـرجي
وحــمــيـد الــســراج وطــلب الـيــهم تــهــدئـة
الـــضـــبــــاط قـــائال : ان جلــــانـــا خـــاصـــة
بــالـتــحـقـيق ســتـشــكل  كـمــا طـلب جـردا
ـعـتـقــلـ من كـبـار الـضـبـاط . بـأسـمـاء ا
ــصـدر نــفـسه ص (هـاني الــفـكــــيـكي  ا
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 وقـبل مـغــادرتـنـا جيء بــالـعـمــيـد الـركن
ـعـارف في اسـمــاعـيـل الـعـارف  –وزيــر ا
حـكومـة قاسم- وأخـيه صفـاء فطـلب علي
صـالح الـسـعدي بـصـوت عـال الى جـميع
الـــضــبـــاط احــتـــرامـــهــمـــا وعــدم
الــتــعــرض الــيــهــمــا النــهــمــا
ضـيفـاه الشـخصـيان فـهما
أبـنـاء قريـته تـربـطه بـهـما
صـلة قربى بعيدة ,وطلب
لــهــمـــا الــشــاي وحتــدث
بــــــادب وأحـــــــتــــــرام مع
اسـماعـيل وطـلب اليه
أن يــكــتب جتــربــته
مع قــــاسم وكـل مـــا
يــعـرفه عـن مـســألـة
الـكويت والنفط  كما
اوصـى الـــــــضـــــــبــــــاط
ــســؤولـ بـه وبـأخــيه ا
خـيـرا . (هـاني الـفـكـيـكي
ــصـــدر نـــفــســــه ص ا
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{ الـــدوحـــة- وكـــاالت: تـــوج بـــايــرن
انـي ببـطولـة كأس الـعالم ميـونخ األ
لألنـديـة لـلمـرة الـثـانـيـة في تـاريخه
عقب فوزه  0-1 على تيجريس أونال
ــبـاراة الــنـهــائـيـة ــكـســيـكي  في ا ا
لـلـمسـابـقـة الـتي أقـيمت بـالـعـاصـمة
القـطريـة الدوحـة. وبرهن بـايرن على
أنه الفريق األفـضل في العالم حـاليا
بـــعــــدمـــا حـــقـق حـــلم جــــمـــاهـــيـــره
بــــاحلــــصــــول عــــلى الــــســــداســــيــــة
الـتـاريخـيـة مـتـوجا بـجـمـيع األلـقاب
الـــتي شـــارك بـــهـــا ومـــكـــررا إجنــاز
بـــرشــلــونـــة اإلســبــانـي الــذي حــقق
اإلجنــــــاز ذاتـه عـــــام 2009.  وكـــــان
بــــايــــرن قــــد حــــصـل عــــلى الــــدوري
ــانــيــا والــســوبـر ــاني وكــأس أ األ
ـــــاني ودوري أبـــــطـــــال أوروبــــا األ
والــســـوبــر األوروبي لـــيــأتي الــدور
أخـــيــرا عــلى الــفـــوز بــكــأس الــعــالم
لألندية الـتي سبق لـلفريق الـبافاري
غرب. أن حصل عليها عام  2013با
  وارتـدى الـفرنـسي بـنـيـامـ بـافارد
ثـــوب الــبــطـــولــة في الــلـــقــاء عــقب
تـسـجــيـله هـدف بـايــرن الـوحـيـد في
الــدقــيــقــة  59 لــيــنـــهي بــذلك أحالم
تــيـــجــريس أونـــال مــانـــحــا الـــلــقب
لألنــديــة األوروبـيــة مــجـددا بــعــدمـا
ــسـابــقـة فــرضت هــيـمــنـتــهـا عــلى ا
بــفــوزهــا بـالــنــسـخــة الــثـامــنــة عـلى
الـــتـــوالي. وكـــان بــايـــرن قـــد جتــاوز
صري بـفوزه عليه  0-2في األهلي ا
نــصـف الــنـــهـــائي بـــيــنـــمـــا تـــغــلب
ـيـراس الـبـرازيلي تـيـجريس عـلى بـا
 حلــســـاب نــفس الــدور. وبــدأت 1-0
بـاراة الـنهـائـية بـهجـوم مـتوقع من ا
جـانب بـايـرن الـذي أطـلق تـسـديـدته
األولى عن طريق كـيـنجـسلي كـومان
في الــدقـيـقــة الـرابــعـة لـكـن نـاهـويل
جـوزمــان حـارس مــرمى تـيــجـريس
أمـسك الـكــرة بـثـبـات. وسـجل بـايـرن
مـــيــونـخ هــدفـــا عن طــريـق جــوشــوا
كـيـمـيـتش في الـدقـيـقـة  ?18بـعـدما
نـطقة سدد قـذيفة زاحـفة من خـارج ا
على يـسـار جوزمـان. لـكن سرعـان ما
ألغى حكم الـلقـاء الهدف بـعد عودته
ـساعـد (فار) لتـقنـيـة حكم الـفيـديو ا
الـــــتـي أشــــارت إلـى وقـــــوع روبــــرت
لــيــفــانــدوفـــســكي مــهـــاجم الــفــريق
البـافـاري في مصـيـدة التـسلل خالل
تسـديد كـيميـتش الكـرة معـوقًا رؤية
احلارس. وشهدت الـدقيقة  59 هدف
بــايــرن الــوحــيــد عن طــريـق بــافـارد
حــيث تــلــقـى لــيــفــانـــدوفــســكي كــرة
عرضية من الناحية اليمنى ليبعدها
جـــوزمــان بــقــبــضـــة يــده من أمــامه
وتصل لالعب الـفـرنسي الـذي سجل
ـرمى اخلـالي. وألـغى بـسـهـولـة في ا
حــكم الـــلــقـــاء الــهـــدف في الـــبــدايــة
بدعوى الـتسلل بـناءً على إشارة من

مـســاعـده قـبل أن يــلـجـأ إلى تــقـنـيـة
(فــــار) الــــتـي أشــــارت إلـى صــــحــــة
ـركز ـصـري ا الـهدف. حـقق األهـلي ا
ـيـداليـة الـبرونـزية الثـالث وحـصد ا
ــقــامـة في لــكـأس الــعــالم لألنــديـة ا
ــيـراس قــطــر عــقب تــغـلــبه عــلى بــا
الـبــرازيـلي  2-3 بـركالت الــتـرجـيح
بــعـد الــتـعـادل الــسـلــبي عـلى مــلـعب
ـديـنـة الـتـعـلـيـمـيـة. وسـجل لـلـمـارد ا
األحـــمــر فـي ركالت الــتـــرجـــيح بــدر
بـــانــون ومــحــمــد هـــاني وجــونــيــور
أجـــاي وأضـــاع عـــمــرو الـــســـولـــيــة
ـيراس ومـروان محـسن. وأحـرز لـبـا
جــوســتــافــو ســكـاربــا وجــوســتــافـو
جوميز وأضاع روني ولويز أدريانو
وفـيـلـيبـي ميـلـو. وبـدأ األهـلي الـلـقاء
ـيراس ـباغـتـة بـا بـنـزعة هـجـومـيـة 
وخاصـة مع نشـاط اجلبـهة الـيسرى
ن أشــــرف الـــذي أرسل وانـــطـالق أ
عرضية أبعدهـا الدفاع البرازيلي ثم
كرة طولية لطاهر لم يدركها األخير.
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ـيــراس بــشــكل أكــبـر في وضــغط بــا
الـشـوط الـثانـي وضاعـت رأسيـة من
لــويـــز أدريــانـــو كـــمــا تـــألق يـــاســر
إبراهـيم في إيـقـاف مرتـدة بـرازيلـية.

ودفع مـــــدرب األهـــــلي بـــــيـــــتـــــســــو
موسيماني بالـثنائي جونيور أجاي
ومحـمـد شريف عـلى حـسـاب بوالـيا
وأفــشــة فـي الــدقــيــقــة 58.  وسـجل
أجاي هدفا للمارد األحمر لكنه أُلغي
بــداعي الـتــســلل وذلك بــعـدمــا تـابع
ـيـراس ـرتـدة من حـارس بـا الـكـرة ا
إثـــر ضــــربـــة مــــزدوجـــة رائــــعـــة من
السولية. وأشرك موسيماني كال من
مـــروان مـــحـــسن وألـــيــو ديـــاجن في
الدقيقة  75 على حساب طاهر وأكرم
تـــوفــيق بــيــنــمـــا أمــسك الــشــنــاوي
عرضـية برازيـليـة سريـعة. وسدد دي
بـــاوال بــجـــوار الـــقــائـم ودفع مــدرب
ــــيــــراس بــــالــــثالثـي دانــــيــــلـــو بــــا
وجوستافو سـكاربا ومينـينو. وأبعد
بـانـون كـرة لـلــفـريق الـبـرازيـلي قـبل
عــرضـيـة ســريـعــة من مـحــمـد هـاني
ظــهـــيـــر األهـــلـي في الـــدقـــيـــقــة 90
يـراس لـينـتهي تصـدى لـها دفـاع بـا
الـوقـت األصـلي بـالــتـعـادل الــسـلـبي
ويلـجأ الـفريـقان لـضربـات التـرجيح
ـيـدالـية الـتي مـنـحت بـطل إفـريقـيـا ا

البرونزية.
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لـضــربـة الـتـي ال تـقـصم ظــهـرك فـهي

تقـويك  هكذا تـقول احلـكمـة اخلالدة
وعلـيهـا سار الـنجم مـحمـد الشـناوي
ـــــصــــري وقــــطع حـــــارس األهــــلي ا
مـــــشـــــواره فـي عـــــالم الـــــســـــاحـــــرة
ستـديرة فـبداية احلـارس العمالق ا
صـاحب الـ  32 عــامًــا كـانت كــفــيــلـة
ـسار مـختـلف تـمامًـا لـقائـد الـقلـعة
احلــمــراء. يـوم  6مــايــو/آيـار 2008
اخــتـار الــبــرتـغــالي مــانــويل جـوزيه
ــــدرب األســـبـق لألهــــلي احلـــارس ا
الواعد محمد الشناوي الذي لم يكمل
الـ  20 ربـيـعًـا آنـذاك لـلـمـشـاركـة في
تدريبات الـفريق من قطاع الـناشئ
لـتجـربـته في مـبـاراة إنـبي بـالدوري
لكن الشـناوي بدأ حكـايته مع األهلي

ة عريضة 0-3. بهز
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بعـد عام كـامل وجد الـشنـاوي نفسه
خـارج الـصــورة في األهـلي ولن يـتم
قـيــده بـقـائــمـة الـفـريق األحــمـر بـعـد
االكتفاء بقيد احلارس الصاعد آنذاك
ـنـعم فـكـان قـرار أحـمـد عـادل عــبـد ا
الـشـنـاوي بـالــرحـيل لـطالئع اجلـيش
في صيف 2009.  وقال أحـمد ناجي
مـــدرب حــــراس األهـــلي وقـــتـــهـــا في
تصريحـات تلفـزيونية إنه شـعر بعد

رحــيل الـشــنـاوي وظــهـوره بــصـورة
طــيـبــة في الــدوري بــأنه تــسـرع في
قرار رحـيل هـذا احلـارس ألنه خـامة
ــنـــضــمــ لـــقــطــاع طــيــبـــة وأحــد ا
الناشئ في وقت مبـكر ويعلم جيدًا
قــيـــمـــة األهـــلـي. رحــيـل الـــشـــنــاوي
احلــارس الــصــاعــد وقــتــهـا فـي عـام
 عـن األهــــــلي جــــــاء فـي وقت 2009
يـعـاني خالله األحـمـر من أزمـة حادة
لــتـعــويض رحـيل عــصـام احلــضـري
الـــــذي دخل فـي أزمــــة حــــادة بــــعــــد
فـاجئ دون إذن النادي إلى انتقـاله ا

سيون السويسري.
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لم تـــكن مــغــادرة األهـــلي الــصــدمــة
األولى في مسـيرة الـشنـاوي بل كان
احلــارس أســـاســيًـــا في تـــشـــكــيـــلــة
الـطالئع وظهـر بـصـورة طيـبـة لـكنه
فــوجئ بـتــحـوله حلــارس بـديل بــعـد
ــشــاركــة أســاســيــاً. مــوســمــ من ا
ورحل الـشــنـاوي إلى حـرس احلـدود
شـاركـة قبل لـلحـصـول على فـرصـة ا
االنـضـمـام إلى بـتروجـيت فـي موسم
. وأعـــــاد الـــــشـــــنــــاوي2013-2014
اكتـشاف نـفسه مع الـفريق الـبترولي
وقـــدم مـــســــتـــويـــات رائــــعـــة وبـــدأ
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يرى رئيس الهيئة التطـبيعية لتسييـر شؤون كرة القدم اياد بنيان انه ال
ـبي النه ليس هناك اسـتحقاق قريب حاجة لتعـي مدرب للـمنتخب االو
ـنـتـخب يـجـب ان يُعـد فـي الـيوم الـتـالـي من انـتـهاء مـتـنـاسـيـا ان هذا ا
سـتوى ـبي تـنتـظـره بطـولـة عالـيـة ا ـنـتخب االو ـبـية الن ا الدورة االو
ـشاركة فـيها حـلما ريـاضيا ـبية الـتي تعد ا وهي نهائـيات الدورة االو
ــديـر عـزيــزا فـضال عـن انـهــا اجنـاز وفــقـا لــلـمــعـيــار احملـلي.. والن ا
ـبـكر ـبي مـهـدي كـر يـعرف اهـمـيـة االعـداد ا االداري لـلمـنـتـخب االو
ـبـيـة  فان رايه كـان مـخـتـلفـا تـمـاما عـن راي رئيس الـهـيـئة للـدورة االو
ـبي  يـعـاني من فراغ ـنتـخب االو التـطـبـيعـيـة اذ يـقـول مهـدي كـر  ا
ـبي في هذه االونـة ويجب ـنـتخب االو فني وهـو وصف دقيق حلـالة ا
وقف ان تقف عندها الهيئة التطبـيعية وتباشر على عجل في تدارك ا
ساعـد له ثم االتفاق على برنامج اعداد درب والكادر ا باعالن اسم ا
بـي من االلف الى اليـاء سـقـفه الزمـني اربع سـنوات.. و نـتـخب االو ا
اذا كان تبـرير رئيـس الهيـئة التـطبـيعيـة لتسـييـر شؤون كرة الـقدم اياد
بي هو ضـيق يد الهيئة الـتطبيعية نتخب االو بنيان في تاخير اعـداد ا
فـهــذا تــفــسـيــر اخــر لـتــصــريـحـه لـوســائل االعالم يــتــنـاغـم مع االزمـة
االقتصـادية الـتي تمـر  بها الـبالد في هذه االيـام.. و الهـيئـة التطـبيـعية
في هـذه احلـالـة لن يـكـون مـخـتـلـفا عـن االحتـادات الـسابـقـة في ادارة
بي الذي عـاني باستمـرار من االعداد غير الشان الفـني للمنـتخب االو
العلمي.. و ال يتـفق خبراء محلـي مع الهيـئة التطبـيعية في عدم اطالق
نـتـخب على ـمكن اجـتـمـاع ا ـبي اذ من ا ـنتـخب االو برنـامج اعـداد ا
بـية ليكون الـفريق في مستوى نحو منتـظم قبل انطالق التـصفيات االو
بية القادمة  نحه القوة الكافية الجتياز التصفيات االو تدريبي عال 
ــنـتـخب الـوطـني ومن االفـضل االعـتــمـاد عـلى العـبـ ال يــرتـبـطـون بـا
بي بـهامش كـبيـر من احلريـة في تنـفيـذ كل فقـرات اعداده ليـتمـتع االو
همة ستوى ا بي يجب ان  نـتخب االو على نحو منتظم.. اما مدرب ا
النوعية سواءا كان مدربـا محليا ام اجنبيـا و ال تكون تسميته من قبل
الهيـئة الـتطبـيعـية علـى سبيل اسـقاط الـفرض وحسب اومـجامـلة هذا

درب او ذاك. ا
بي ـبكـر الن العـمـر الريـاضي للـمـنتـخب االو ونحـرص على االعـداد ا
ـبـية الذي رفع عـالـيـا رأس كـرة العـراق والـعـرب في دورة االلعـاب االو
التي جـرت في اثـيـنـا عام  2004 كان اكـثـر من خـمس سـنوات اذ ان
مــعـظم العــبــيه اســهـمــوا في فــوز الــعـراق بــبــطــولـة اســيــا عـام 2000
وشاركـوا في العـام التـالي في بطـولة كـاس العـالم للـشباب الـتي جرت
في كـنـدا.. واحلـقـيـقـة الـسـاطـعـة كـالـشـمس ان الـعـراق كـان و ال يـزال
يـتكىء عـلى رصـيـد غـيـر قـلـيل من الالعـبـ الـواعـدين و لـكن االحتاد
ـطـلوب السـابق كـان يـخـفق في اعـدادهم عـلى النـحـو ا
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة و ال نـتـمـنى ان تـكـون في اطـار ا
بية الهيئة التطـبيعية سبـباً في تعثر جديد لـكرتنا االو

بي. بكر للمنتخب االو بعدم االكتراث باالعداد ا

ولكنه وجد نفسه أسـيرًا لدكة البدالء
عـلى مـدار موسـم كامل 2016-2017
ـجرد وتـمسـك الشـنـاوي بـالفـرصـة 
مـشــاركـته مع الــفـريق بـعــد أكـثـر من
عـــام كــامل من انـــضــمـــامه وأصــبح
حـارسًا أسـاسـيًا لـألهلي بـعـد صراع
مع إكــرامي وفــرض ســيــطـرتـه عـلى
الـعـرين األحــمـر عـلى مـدار  4 أعوام

وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــى اآلن.
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كـان مــونــديـال  2018 نـقــطــة حتـول
مــهــمـة فـي مـشــوار الــشــنـاوي وهي
الــبـــطــولـــة الــتـي اكــتـــسب خاللـــهــا
احلــارس الــعــمالق ثــقـة اجلــمــاهــيـر
ـصـريـة بعـدمـا اخـتـار األرجـنـتـيني ا
هــيــكــتــور كــوبــر مــدرب الــفــراعــنــة
إشـــراكـه أســـاســــيًـــا عــــلى حــــســـاب
احلــضـري. وقــدم الــشـنــاوي مــبـاراة
تاريـخية أمـام أوروجواي ودافع عن
مــرمــاه بــبــراعــة بــتــألق كــبــيــر أمـام
هجـمـات رفـاق كافـاني وثـبت أقدامه
ـصـري ـنـتـخب ا في حـمـايـة عــرين ا
دون مــــــنــــــازع وكــــــسب احــــــتــــــرام
اجلــمــاهـيــر في أ أفــريــقــيـا 2019
بـكر ـمـيز رغم اخلـروج ا سـتواه ا
والــصـــادم لــلـــفــراعـــنــة. وكـــمــا كــان
ــونـــديــال نـــقــطـــة انــطالق رائـــعــة ا
للـشـناوي فـإن مونـديـال األنديـة كان
ـــيــــزة فـي تـــاريـخ حـــارس عـالمــــة 
األهلي بـعدمـا أعاد لألذهـان ذكريات
احلــراس الـكــبـار فـي تـاريخ الــقـلــعـة
احلـمراء والـذين سـاهـمـوا في حـصد
الـــبــطــوالت وتــرجــيـح كــفــة األهــلي.
الـــشـــنـــاوي كـــان أول حــارس عـــربي
يــحـافظ عــلى نــظـافــة شــبـاكه في
لـقــاءين بـكـأس الـعــالم لألنـديـة
بـــنـــســـخـــة واحـــدة كـــمـــا أنه
أصبح أكثر احلراس مشاركة
فـي تــــاريخ ظــــهــــور األهــــلي
ونـديال بـرصيد  3لقاءات با
بــالــتـــســاوي مع احلــضــري.
وقـــــاد الــــشــــنــــاوي األهــــلي
لـلمـيـدالـية الـبـرونـزية بـتـألقه
في ركالت الــتـرجـيـح كـمـا أن
كــلـمـاتـه كـانت مــلـهـمــة لالعـبي
الفريق لـتحفـيزهم لتـكرار اإلجناز
الذي حتقق مرة وحيدة عام 2006
ــونـــديــالي في لـــيــصــبح الـــرجل ا
ـصــريـة. وضــاعت رأسـيـة الـكــرة ا
أهالويـة من عمـرو الـسولـيـة فوق
العارضة بـينما وجه فـيجا ضربة
خلفية مزدوجة أمسكها الشناوي.
وأهـدر الـسـولـيـة انـفـرادا لألهـلي
مـسـددا بـجـوار الـقـائم بـعـد خـطأ
سـاذج لـلمـخـضـرم فـيلـيـبي مـيـلو.
ووجـه والـــتـــر بــوالـــيـــا مـــهـــاجم
ـصري تـصويبـة بجوار الفريق ا
القائم بـينـما تألق بـدر بانون في
إبــعـاد مـحــاولـة سـريــعـة لــلـفـريق
البـرازيـلي. وأطلق أفـشـة تسـديدة
ســـهــــلـــة بـــ يـــدي احلـــارس ثم
أضـاع مـحـاولــة بـتـصـويـبـة فـوق
الـــعـــارضــة. وأبـــعـــد الــشـــنــاوي
رأســـيـــة خــطـــيـــرة من روني ثم
أمــسك رأســيــة أخــرى من لــويـز
أدريــانــو قــبل نــهــايــة الــشــوط

األول.
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ــدرب الـشـاب لـؤي صالح لـقـيـادة تـعـاقـدت الـهـيـئــة اإلداريـة لـنـادي أربـيل مع ا
ـستـقيل الصـربي رادان. وجاء تـعي لـؤي مدربا الـفريق الـكروي خلـفا لـلمدرب ا
. واختـار صالح أسامة ـفاوضـات انتـهت باتـفاق الـطرفـ للـفريق بـعد جلـسة من ا
ـقـبـلـة أمام بـاراة ا عـلي مـدربـا مـساعـدا ألربـيل. ويـقـود لـؤي صالح فـريق أربيـل في ا
لعب الـشعب في اجلولة  19 من الدوري العـراقي. يشار إلى أن لؤي صالح الزوراء 
سـبـق ومـثـل فــريق أربــيل العــبـا وحــصل مــعه عــلى لــقب الــدوري كــمــا تــوج هــدافـا

للمسابقة.
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دينار باإلضافة إلى انتقال حسام جاد
الله ووفقـا لهذا االسـتغناء بـات محمد
داود مــتــاح لــتـمــثــيل فــريق الــشــرطـة.
وأشـــار إلى أن إدارة الـــنـــفـط تــتـــمـــنى
الــتـــوفــيق لالعـب مــحــمــد داود وإدارة
ــفـاوضـات الـشــرطـة بـعــد أن انـتـهت ا
. وشهدت بطـريقـة سلسـة ب اإلدارتـ
صـفـقـة مـحــمـد داود شـهـدت تـعـقـيـدات
كـبــيــرة قــبل أن حتل بــتـدخـل من وزيـر

النفط إحسان عبد اجلبار.

وحصل الـشرطة الـعراقي رسمـيا على
بـطـاقـة اسـتـغـنـاء مـحـمـد داود مـهـاجم
ـوجــبه إلى الــنـفـط مـســاء  وانــتــقل 
الـــشـــرطـــة ضـــمن فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت

الشتوية. 
ـنـسق اإلعالمي وقـال جـمـعـة الـثـامر ا
للنفط في تـصريحات صـحفية  منح
الالعـب االسـتـغنـاء بـشـكل رسـمـي بـعد
ــفـاوضـات. وزاد مـرحــلـة طـويــلـة من ا
صفقـة داود تضمـنت مبلغ  200 مليون

الــــنــــفـط حــــســــ طـــــالب. واوضح ان
االتـصـال كـان مضـمـونه بـانه ال يـوجد
مانـع على انـتقـال الالعب محـمد داوود
الى نادي الشـرطة واكد لي انه سـيكمل
ـا يـتـعلق بـاالمـور االدارية الـتـفاوض 
ــالــيـة حــتى يــنــتـقـل الالعب بــشـكل وا
رســمـي ويــوقع عــلـى كــشــوفــات نــادي

الشرطة. 
وا حديـثه قائالً حـقيـقة هـذا امر مهم
جـدا لـيس فــقط لـلـنــادي ايـضـا لالعب.
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كـشف رئـيس نـادي الـشـرطـة وهـاب
ـــهــاجم الــطـــائي كـــوالــيس ضم ا
مـحـمـد داوود الى صـفـوف فـريـقه.
وانــتـقل داوود بــشــكل رسـمي الى
الــــشــــرطــــة بــــعــــد مــــفــــاوضــــات

ماراثونية. 
وقـال الـطـائي في حـديث صـحـفي
انه تلقى  اتصاالً من رئيس نادي
شـرف على انـدية وزارة النـفط وا

وهاب
الطائي
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تغـلبَ منتخب األشبال  على فريق ناشئة
ـصافي بـنـتيـجـة هدفـ مـقابل الشيء ا
فـي الـلـقـاء الــودي الـذي جـمع الــفـريـقـ
ـــــــصــــــافـي ضــــــمن عــــــلـى مــــــلـــــــعب ا
ـقـبـلة. حتـضـيـراتـهـمـا  لالسـتحـقـاقـات ا
وقـدمَ مـنـتـخب االشـبـال أداءً الفـتـا طـيـلـة
ـهـاجم  اوريـقد شـوطي الـلقـاء وتـمـكن ا
فـتوح  من افـتتـاح التـسـجيل في الـشوط
االول عـــبــر هـــجــمـــة مــنـــســقـــة ثم عــزز
الـــنــتــيــجـــة في الــشــوط الـــثــاني بــهــدف
ــنـتــخب شــخــصي ثــانٍ. وقــالَ مــدرب ا
حــسن كــمـال   ان  الــتــدريـبــات  جتـري
عـــلى قـــدمٍ وســـاق بــغـــيـــة الـــتــحـــضـــيــر
ـقـبــلـة حـيـث وضـعـنـا لالســتـحـقـاقــات ا
ضمن منهاجنا التدريبي خوض عددٍ من
ـباريـات الوديـة مع فـئة الـنـاشئـ وقد ا
حــصـلـنـا عــلى مـرادنـا بـعــد أن وصـلـنـا
بــالالعــبـــ الى اجلــاهــزيــة اجلــيــدة من
الـــنــاحــيــة الـــبــدنــيــة نـــاهــيك عن غــرس
ــفــاهــيم اخلــطـــطــيــة لــديــهم .وأضــافَ ا
خـــضــنــا مـــبــاراة مــهـــمــة أمــام نـــاشــئــة
ــصــافي حـيث طــبق الالعــبـون جــمـيع ا
ـزيد من نـوطة بـهم ونأمل ا الـواجبـات ا
ــقـــبــلـــة لــبث روح ـــبــاريـــات  الــوديـــة ا ا
الـتنـافس بـ الالعـبـ وتـطـويـر قـداتهم

الفنية.

ي لـلـتـعـلـيم قـريـبـاً بـعد ان  العـا
تـــدريب فـــريـق عـــلى االخـــتـــبــارات
الـدولـيــة واالسـتـعـداد لــذلك بـشـكل

عملي.

في تــطــويــر قــدراتــهم وتــأهــيــلــهم
لــلـــحــصــول عـــلى هــذه اإلجنــازات
ـشرفـة لـوطنـهم.وذكـر الدلـيمي ان ا
الـعـراق سـيـكـون ضـمن الـتـصـنـيف
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كــرم وزيــر الــتــربـيــة  عــلي حــمــيـد
الدليمي مـجموعة من الـطلبة الذين
حـقـقـوا اجنـازا دولـيـاً بـحـصـولهم
ــيـــدالــيـــة الـــبــرونـــزيــة في عــلـى ا
مسابقة العـلوم والرياضيات ضمن
ـشــاركـة 16 مــنـظــمـة االلــكـســو و

دولة عربية. 
و أكــد الـدلــيـمي أن (الــوزارة تـبـذل
جهـوداً متواصـلة لتـطوير مـستوى
ـقــدمـة لـرعــايـة الـطــلـبـة الـبــرامج ا
ـتمـيزين عـلى الـصعـيدين الـكمي ا
والـــــنـــــوعـي من خـالل الـــــتـــــوسع
ـــوهــبــة ــســتـــمــر في مـــجــاالت ا ا
واإلبــداع وذلـك في إطـــار اهــتـــمــام
دولـــة رئــيـس الــوزراء  مـــصـــطــفى
ــتــفــوقــ الــكــاظــمي بــشــريــحــة ا
ــزيـــد من الــطــلــبــة واســتــيــعــاب ا
ـــبـــدعـــ بــــإشـــراف نـــخـــبـــة من ا

تخصص ).  اخلبراء وا
وعـبـر الدلـيـمي عن اعـتـزاز الوزارة
ـتــمـيـزين في ـا حــقـقهُ الـطــلـبـة ا
ــبــيــاد الــريــاضــيـات مـســابــقــة أو
العربي وتمـثيل العراق في احملافل
ـديرية اإلقـليمـية مـشيـداً بجـهود ا
دارس الـعـامة لـلـمـنـاهج وإدارات ا
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منـذ دخول لـعـبة الـركبي الى الـعراق
عام 2017. 

واضـاف رغـم الـصــعـوبــات االن انـنـا
تمكنا من توفير ملعب للتدريبات في
ـسـتـنصـريـة وهـذا موقف اجلـامعـة ا
وطــنـي يــحــسب لــرئــيــســهــا حــمــيـد
الـتـمـيـمي فـضال عن تـوفـيـر مـعـسـكر
ـقــدســة بــدعم تــدريــبي في كــربـالء ا
ـقدسـة والنـائبة العـتبـة احلسـينـية ا
بيـداء السلـمان. واشـار الى ان تذاكر
دربـ والالعبـ  توفـيرها سفـر ا
من قبل الراعي الـرسمي مركـز ليفون
للـتجمـيل فيـما تـكفل رئـيس واعضاء
ـصاريـفهم ـرافقـ للـوفد  اللـجنـة ا

من تذاكر وسكن.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ـنـتــخب الـوطـني بـلـعـبـة غـادر وفـد ا
الركبي الى جمهوريـة مصر العربية
 للـمشاركـة في البـطولـة العـربية من
دون دعم حكومي وعلى نفقة االحتاد

اخلاصة. 
وقال رئـيس جلنـة الركـبي فريق عـبد
الله هـزاع في حـديث صحـفي ان وفد
نـتخب شـد الرحـال  الى مصـر بعد ا
مــعــانــاة في تــوفــيــر تــذاكــر الــســفـر
ـتعلقة الية ا والتجهيـزات واالمور ا
بالسفر جراء جـائحة كورونا. واشار
الى ان الــلـجــنـة لم تــتـسـلـم اي مـبـلغ
مـالي مـن اي جـهـة حــكـومـيـة ووزارة
بية الشباب والـرياضة واللجـنة األو

w³∫ احدى مواجهات لعبة الركبي —

الـشـنـاوي دخـول حـسـابـات مـنـتـخب
ــعــسـكــر الــفــراعــنـة مــصــر وانــضم 

عــــــام 2016.
XOłËd²Ð ◊u³¼

ــــلــــحــــوظ حلــــارس ومع الــــتــــألـق ا
بـتـروجـيت جـاءت الـصـدمـة الـتـالـيـة
بهبوط الفـريق لدوري القسم الثاني
وهــو مــا جــعل الـشــنــاوي يــفــكـر في
الـــــرحـــــيل عـن صــــفـــــوف الـــــفـــــريق
الــــبــــتــــرولي وتــــلــــقى عــــرضًــــا من
نــاســيـــونــال مــاديـــرا الــبـــرتــغــالي
وأصـــبـح عــــلى بــــعــــد خـــطــــوة من
الرحـيل ألوروبـا. مكـافـأة الشـناوي
بــعــد صـدمــة هــبـوط بــتــروجـيت
كــانـت في تــلــقـــيه اتــصــاالت من
وكـــيــله يـــؤكــد اهــتـــمــام األهــلي
بـضـمه من جـديـد لـتـدعـيم مـركز
ـــرمى بـــعـــد اهـــتــزاز حـــراســـة ا
مــــســـتــــوى شـــريف إكــــرامي في
دوري أبـطـال أفريـقـيـا. الـشـناوي
أوقف مفاوضات رحيله للبرتغال

من أجـل الـــعـــودة مـــجـــددًا
لـألهــــــــلي وحــــــــقق
حـلـمـه بـالـفـعل

محمد
الشناوي
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{ مـدريـد- وكاالت: تـتعـرض استـراتيـجيـة عمل نـادي ريـال مدريـد لضـربة قـوية من قـبل االحتاد
الدولي لكـرة القدم الفيـفا. ووفقًا لـشبكة ديفـنسا سنـترال فإن قوان الـفيفا اجلـديدة تضع قيودًا
عـلى عـدد اإلعــارات الـتي يـسـتـضــيع كل نـادٍ إبـرامـهـا خـالل مـوسم واحـد. وأشـارت إلى أن عـدد
وسم قبل إلى 8 فـقط لكل ناٍد ثم سيـقل تدريجيًا إلى 7 في ا اإلعـارات سينخفض مـن الصيف ا

التالي و 6 في موسم 2022-2023.
وأوضـحت أن هذه الـقرارات سـتـكون غـير مـرضيـة للـكيـانات الـكـبرى مـثل ريال مـدريد وبـرشلـونة
ومانشـستـر يونـايتد وتـشيـلسي الـتي تمـيل إلعارة العـديد من الالعـب لـفرق ذات مـستوى أدنى
ـوسم احلالي لديه 9 إعـارات وهو أحد حتى يـتحسـنوا قبل الـعودة. وذكرت أن ريـال مدريد في ا
األنـدية الـتي تنـتج عددًا كـبيـرًا من الالعـب لكـن ال يحـصل اجلمـيع على مـساحـة للـمشـاركة لذا

لكي إلى سياسة اإلعارات. يلجأ ا
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تـحدة) ,(أ { لوس اجنـليـس (الواليـات ا
ة ثالثة ف ب) - مني بروكل نتس بهز
تواليا بغيـاب جنمه كيفن دورانت بسبب
بــروتـوكــوالت فـيــروس كـورونــا وجـاءت
عــلى يـد صــاحب أســوأ سـجل ديــتـرويت
بـيـسـتـونـز 122-111 الـثالثـاء في دوري
كـرة الـسـلــة األمـيـركي لـلـمـحـتـرفـ الـذي
ـتـألق هـذا شـهـد فـوزا آخــر لـيـوتـا جـاز ا

وسم. ا
ولم يكن مدرب نتس الكـندي ستيف ناش
راضــيـــا عــلى اإلطالق عـــمــا شــاهــده من
فـريـقه ضـد مـنـافس قـادم بـدوره من أربع
هزائم مـتتالـية السـيمـا في الشوط األول
الذي تخلف خالله بفارق 20 نقطة قائال
ـنـافس "هـذه ريـاضـة مـحـتـرفـة. الـفـريق ا
ـلك الـقـدرات ونـحن نـاقـصـو مـوهـوب و

العدد. علينا ترتيب أمورنا".
ورأى أن "األولـويــة هي تـغــيـيـر الــسـلـوك
ـسـتـوى الـتـنـافـسي وهـذا وإيـجـاد هـذا ا
الـتـواصل" بـ الالعـبـ الـذي بـرز فيـهم
جــيــمس هــاردن بــتــســجــيــله  24نــقــطـة
وكـايـري إيـرفـيـنغ الـذي غـاب عن خـسارة
الـسبت أمـام فـيالدلفـيـا سيـكسـرز بـسبب
الـــتـــواء في أصــــبـــعه لـــكــــنه عـــاد ضـــد
بيـسـتـونـز وسجل  27 نـقطـة من دون أن
ة يكـون ذلك كافـيا لـتجـنيب فـريقه الـهز

الثانية عشرة في   26مباراة.
ورغم تــقـهــقـره في قــاع الـتــرتـيـب الـعـام
أظــهــر ديــتـرويـت روحه الـقــتــالــيــة الـتي
أجبرت لوس أجنليس ليكرز حامل اللقب
عـلـى خـوض شـوطــ إضـافـيــ اإلثـنـ
ـــدرب دواين لــــكي يـــفــــوز عـــلى رجــــال ا

كايسي.
وكـان كـايـسي سـعـيـدا بـأداء فـريـقه الـذي
بــــرز فـي صـــــفــــوفـه جــــيـــــرامي غـــــرانت
بـتـســجـيـله 32 نـقــطـة قــائال "تـعــجـبـني
أسس هذا الـفريق. تـعجـبني القـطع التي
لكها. نحن لسنا منتجا نهائيا... علينا

النمو وحسب وجمع هذه القطع معا".
وفرض بـيـستـونز أفـضلـيـته منـذ البـداية
ئة من محاوالته بعدما جنح في 66,7 با
في الربع األول ليـتقدم على ضـيفه بفارق
12 نقطـة قبل أن يصل هـذا الفارق حتى

20 في الربع الثاني.
وجنح نــتس في تــقــلــيص الــفــارق حـتى
نقـطتـ في الربع الـثالث لـكن بيـستـونز
حـافظ عـلى ربــاطـة جـأشه ووسع الـفـارق
الى ثـمـاني نـقاط  86-94بـعد ثـالثيـة من
غرانت ثم جنح بعدها في احملافظة على
ـسـاهـمــة من صـدّيق بـاي الـذي تـقـدمـه 
ســـجـل جـــمـــيع نـــقـــاطه الـ 15في الـــربع
األخـير بـعـدما جنح فـي جمـيع مـحاوالته

الست.وواصل يوتا جاز عروضه الرائعة
ــوسم وعــزز صــدارته لــلــمــنــطــقـة هــذا ا
الغـربـية والـترتـيب العـام بـتحـقيـقه فوزه
اخلامس تـواليا والـسادس عـشر في آخر
17 مـــبــاراة وجـــاء بــفـــارق كــبــيـــر عــلى
حـساب ضـيـفه بـوسطن سـلـتـيكس -122
108 بــفـضل األداء اجلــمــاعي إذ جتـاوز

خمسة من العبيه حاجز العشر نقاط.
وكان دونوفان مـيتشل األفضل بـتسجيله
36 نقـطة مع 9 تـمريـرات حـاسـمة فـيـما
أضاف جـو إيـنـغـليس 24 مع  6تمـريرت
حاسـمـة والفـرنـسي رودي غوبـير  18مع

12 متابعة.
 UFÐU²  qC «

أمـــا من نــاحــيــة ســلـــتــيــكس الــذي مــني
ة ثانية تـواليا وثالثة في آخر أربع بهز
مـبـاريـات وعاشـرة بـاجملـمل من أصل 22
فــكـــان جــايــلن بــراون (33 نــقــطــة مع 8
مــتــابــعـــات) وجــايــســـون تــايــتــوم (23)
األفضـل بدون أن يـتمـكـنا مـن إيقـاف جاز
الذي حقق انتصـاره التاسع عشر في 24

مباراة.
وعلى غرار يوتـا عزز فيالدليفـيا سفنتي
ســيـكـسـرز صـدارته لــلـمـنـطـقــة الـشـرقـيـة
بـتـحــقـيـقه فـوزه الــسـادس في آخـر سـبع
مــبـاريــات والــثــامن عـشــر من أصل ?25

وجـاء عـلى حـسـاب مضـيـفه سـاكـرامـنـتو
كينغز 119-111.

ولم يـكن الــفـوز عـلى سـاكــرامـنـتـو سـهال
عـلى اإلطالق إذ كـان سـيـسكـرز مـتـخـلـفا
99-97 قبل  7,26دقـيـقـة عــلى الـنـهـايـة
لكنه سجل  10نقاط متـتالية بدون أي رد
من صاحب األرض ما مهـد الطريق أمامه

حلسم األمور لصاحله.
وبـرز في صفـوف سـيكـسـرز الكـامـيروني
جويل إمـبيد بـتسـجيله 25 نقـطة مع 17
متابعة وأضـاف كل من توبياس هاريس
سيـث كوري 22 نـقـطـة فـيـمـا كان دارون
فــوكـس األفـــضل في صـــفـــوف كـــيـــنـــغــز
بـتــسـجــيـله 33 نـقــطـة مع 10 تـمــريـرات
حاسمـة وأضاف بادي هـيلد 21 ومارف
بـــايـــغـــلي 17.ووضع غــــولـــدن ســـتـــايت
ـسلسل انـتصارات مـضيفه ووريرز حدا 
سان أنتونيو سبـيرز عند ثالث مباريات
وثــــأر خلـــســـارته أمـــامـه اإلثـــنـــ وذلك
ـتــألق بــالــفــوز عـلــيه 91-114 بــفـضـل ا
ســتــيــفن كــوري الــذي ســجل 32 نــقــطــة
مــؤكـدا مــرة أخـرى عــودته الى مـســتـواه
ـوسم الــسـابـق بـعــد غـيــابه عن مــعــظم ا

اضي بسبب اإلصابة. ا
ـدرب سـتـيف كـير بـأفـضل العب وأشـاد ا
في الـــدوري مـــرتــ قـــائال "هـــذا أفــضل
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{ طـــوكــيــو) ,أ ف ب) - اســـتــقــال
رئيس اللجنة التنظيمية
بياد طوكيو ألو

2020
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ضد الـنساء
مـــــا تــــــســـــبب
بــــانــــتــــقـــادات
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ديـر الفـني لبـاريس سان { بـاريس- وكاالت: حتـدث األرجنـتيـني ماوريـسيـو بوكـيتـينـو ا
جـيرمان مجـددًا عن ارتباط ليـونيل ميسي جنم بـرشلونة بـاالنتقال إلى الـنادي الفرنسي.
ويـأتي ذلك وسط الـضجـة التـي أثارهـا بعض العـبي الـفريق الـباريـسي ومـنهم نـيمـار الذي
قال إن أقـصى ما يـريده هـو االستـمتـاع واللـعب مع ميـسي مرة أخـرى وقد يـكون ذلك في
قبل. وقال بـوكيتيـنو في تصريـحات أبرزتهـا صحيفـة سبورت تعـبير دي ماريا عن العـام ا
رغـبـته في الـلعب مـع ميـسي لـيس خـطـأ ويـجب قبـوله. وأضـاف إذا سـألـوا دي مـاريا عن
الـلـعب مع مـيـسي.. مـاذا سـيجـيب? مـن الواضـح أن اجلمـيع يـرغب فـي اللـعب مـع ميـسي
وهذا ليس سببًـا لعدم احترام برشلونة. وتابع عليـنا عدم إخراج التصريحات من سياقها.
كلنا نحـترم بعضنا البعض وأنا أول من يحاول أن يكون على صواب علينا مسؤولية
كبيرة للـغاية. وأ ميسي آلة تنافسية عليك أن حتترم جميع األندية وجميع الالعب
من الــفـرق األخـرى حـيـث أن احلـديث عـنـهم ال يــسـاعـدنـا عــلى أي شيء. جـمـيع

األنـــــــديـــــــة تـــــــضـع اســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــات لـــــــتـــــــحـــــــســـــــ فـــــــرقـــــــهــــــا.

مستوى أراه فـيه. أحتدث هنـا من ناحية
الثـقـة بالـنـفس والقـوة وهـذا األمر يـعني
ــسـتـوى الــكـثـيــر. ال أعـتـقــد أني رأيـته 

أفضل من ذلك".
وسم وبعـدمـا اكتـفى بخـمس مـباريـات ا
اضي يـقـدم كوري مـستـوى رائعـا هذا ا
وسم ووصل معدله الى 29,5 نقطة في ا
ـبـاراة الـواحـدة حتـى اآلن وذلك يـعود ا
الى "اجلهـد الهـائل الذي بـذلته حتـضيرا
للمـوسم. أنا سـعيد وحـسب بالـتمكن من
ـني الـنـفس بـأن الـلـعب".وكـان سـبـيـرز 
يخرج منـتصرا من مبـاراته األخيرة على
ملعبه قبل رحلة تدوم لـقرابة شهر بعيدا
عن "أي تي أنــــد تـي ســــنــــتــــر" بــــســــبب
استعراض الروديو الذي يقام سنويا في
ـلـعـب إال أن اجلـهـود الـتي بـذلـهـا هـذا ا
العــبــوه في مــقــدمــتـهـم رودي غـاي (17
نـقطـة) وتـراي اليـلز (15) لم تكن كـافـية
ـته احلــاديـة عـشـرة في 25 فـمـنـي بـهـز
مباراة.وحقق ميامي هيت وصيف البطل
فوزا مـثيـرا عـلى ضيـفه نيـويورك نـيكس
96-98 بــفــضل جــهــود الــثالثي جــيــمي
بــاتــلـر (26 نــقـطــة مع 8 مــتــابــعـات و6
تــمــريــرات حـــاســمــة) والــكـــنــدي كــيــلي
أولـينـيك ( 20نـقـطـة) وبـام أديـبـايو (19

مع 6 متابعات).

جيمس
هاردن

ليونيل ميسي

ـكن لـلـكـثـيـر من ـقـابل  عـودتـهم.في ا
موظفـي بطولـة العالـم للفـورموال واحد
الــســفـــر عــلـى الــفــور إلـى بــرشـــلــونــة
لـلـمشـاركـة في سـبـاق اجلائـزة الـكـبرى
اإلســــبـــــاني يـــــوم األحــــد الـــــتــــالي 9

أيار/مايو.
وظل تاريخ الثاني من ايـار/مايو بدون
جـائزة كـبـرى بـعـد إلغـاء نـسـخة 2021
من ســبـاق اجلـائــزة الـكـبــرى لـفـيــتـنـام

للعام الثاني على التوالي.
واستضافت حلبة بورتيماو أول سباق
جـائـزة كـبـرى في تـاريـخـها فـي تشـرين
االول/أكتـوبر 2020 بـعد تـعـديل كـبـير
على الروزنـامة بسـبب جائحـة "كوفيد-

.19
ــقــرر أن يــبـدأ مــوسم 2021 في ومن ا
الـبــحـرين في 28 آذار/مـارس ومـا زال
يضم 23 سباقًـا وهو رقم قـياسي على
الـــرغم مـن تــأجـــيل ســـبـــاقي اجلـــائــزة
الكبـرى الستـراليا والـص اللـذين كانا
مــــــقــــــرريـن في 21  آذار/مـــــارس و11

نيسان/أبريل.
في هذا السياق ذكرت الفورموال واحد
واالحتـــاد الــــدولي لـــلــــســـيــــارات بـــأن

{ بـــاريس (أ ف ب) - كـــشـف االحتــاد
الدولي للسيارات ومالكو حقوق بطولة
الــعــالم لــلــفــومـورال واحــد مــجــمــوعـة
"ليبـرتي ميديـا" األميركـية اخلميس عن
النية في تنـظيم سباق للـجائزة الكبرى
في الـبرتـغال فـي بورتـيمـاو في الـثاني

قبل. من أيار/مايو ا
واوضــحت الــهــيــئـتــان في بــيــان بــعـد
اعالنــهـمــا اخلـبــر لـلــفـرق في اجــتـمـاع
جلـــنــة الـــفـــورمــوال واحـــد في االحتــاد
الـدولي لـلـسـيـارات: "تـنـوي الـفــورمـوال
واحـد تـنـظـيـم سـبـاق في الـبـرتـغـال في
واعيـد احملددة سـابقا في الـروزنامة. ا
يظل االتفـاق النهـائي خاضعًـا لعقد مع

روج". ا
ولم يكن تنـظيم سبـاق اجلائزة الـكبرى
في الــبـرتـغـال مــضـمـونًـا بـيــنـمـا كـانت
الـدولـة مـدرجــة في "الـقـائـمـة احلـمـراء"
لبريـطانيـا حيث تتـمركز مـعظم الفرق
ــــرتـــبط بـــســـبـب الـــوضع الــــصـــحي ا

بـ"كوفيد-19.
في الـوقت احلـالي يـضـطـر األشـخاص
الذين بقـوا هنـاك إلى اخلضوع لـعشرة
أيــــام مـن احلــــجـــــر الــــصـــــحي عـــــنــــد
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ة { لـنـدن- وكاالت: كـشف تـقريـر صـحفي بـريـطـاني  عن واقعـة احـتيـال قـد
تعرض لها اجلزائري رياض محرز جنم مانشستر سيتي. 

ووفقًـا لصـحيـفة ذا صن الـبريطـانيـة فإن الـواقعـة تعود إلى 2017 أثـناء تواجد
محرز مع ليسـتر سيتي عندمـا قام شخص يدعى شريف محمـد باالحتيال عليه

صرفية.  واحلصول على نسخة من بطاقته ا
وأشــارت إلى أن هــذا الـشــخص أنــفق 175 ألف إســتــرلـيــني مـن حـســاب مــحـرز
صرفي عـلى حضور حفالت وشراء مالبس مصممة في إيبيزا. وأوضحت أن ا

محـارب الـصـحـراء لم يـكـتـشف هـذا األمـر إال عـقب مرور 5 أسـابـيع على
واقعة االحتيال. 

وقالت الصحيفة إن شريف محمد اتصل بالبنك وانتحل صفة
مـحـرز وجنح في إقـنــاعـهم بـإصـدار بـطــاقـة جـديـدة حلـسـاب

األخير.
 وأضافت ذا صن أن الـشخص احملـــــــــتال سـافــــــــر من
مــــــــــــنــزله في شــرق لــنــدن إلى لــيـســتــر من أجل ســحب
الــنـــقــود من أجــهـــزة الــصــراف اآللي لـــتــجـــــــــــنب إثــارة

الشكوك.

"البروتوكـوالت الصارمة (مع الـفقاعات
نتظمة للكشف الصحية واالختبارات ا
مـكن تنظيم عن الفيروس) جـعلت من ا
17 سـبــاقـا في عـام 2020 وأكـدا أنــهـا
ــمـكـن تـنــظـيــمـهــا مـرة "ســتـجــعل من ا
أخرى في بطولة العالم في عام 2021.
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{ رومـا - ا ف ب:  قُـتِل مـتـسـلق اجلـبـال اإليـطـالي
الـشهيـر كارلو ألبـرتو تشـيمنتي ( 45 عـاماً) االثن
مع صـديق له جـرّاء انـهيـار ثـلـجي في سـيسـتـريـير
بـشـمــال غـرب إيـطـالــيـا عـلى مــا أفـادت الـصـحف
لقّب اإليـطاليـة.وعثر عـلى كارلـو البرتـو تشـيمنـتي ا
بـ "كـاال" وعـلى صـديـقه بـاتـريك نـيـغـرو مـيـتـ وقد
طُـمِــرَت جـثـتــاهـمـا حتت مــتـرين من الــثـلج وفق مـا
عجبون نـقلت الصحف عن عناصر اإلنـقاذ.وكتب ا
ــتــســلق اجلــبــال اجلــريء رســائل رثــاء له عــلى
صـفحـة "فيـسـبوك" اخلـاصة بـناديـه للـتسـلق التي
نـشرت األحد صور "سيلفي" التقطها لنفسه وبدا
فـيـهــا مـبــتـسـمــاً.ومن أبـرز إجنــازات تـشـيــمـنـتي
صـعوده مـثالً عام  2019 إلى قـمة نـانغـا باربات
وهي واحـدة من أعـلى الـقـمم في الـعالـم تقع في
سـلسلة جبال هيمااليـا ويُعرَف عنها أنها شديدة
الــصـــعــوبــة.وشـــارك الــراحـل أيــضـــاً في صــيف
 2019 في إنـــقـــاذ أحـــد رفــاقـه اإليـــطــالـــيـــ في
الــتــسـلـق سـقـط خالل تــســلـقـه جـبـالً في شــمـال
بـاكــسـتــان وأصـيب بــجـروح خــطـرة عـلـى ارتـفـاع

 6300 متر.

ـتـغـيرة وتـابـعا "إذا تـطـلـبت الـظروف ا
ـرونـة يــعـمل االحتــاد الـدولي بـعـض ا
للسيارات والفورموال واحد على جميع
ـــســــتــــويــــات من احلــــكـــومــــات إلى ا
ــنـظــمـات احملـلــيـة لــضـمــان أن يـقـام ا

اجلدول الزمني كما هو مخطط له".

{ رومـــــا- وكـــــاالت: رفـض اإليـــــطــــــالي
أنـطــونــيـو كــونــتي مـدرب إنــتــر مـيالن
تــســلم جــائــزة ســاخـرة عــقـب خـروج
فريـقه من نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان إنـتر قد ودع كأس إيـطاليا أمام
يـوفنـتوس بعـد اخلسـارة ذهابًا بـنتـيجة

هدفـ مـقـابل هـدف قـبل الـتعـادل سـلـبـيًا
وقع كالتشيو ميركاتو اإليطالي فإن كونتي في موقعة اإليـاب. ووفقًا 
رفض تـســلم جـائـزة اخلـنـزيــر الـذهـبي الـتي سـبـق أن حـصل عـلـيـهـا
ـوسم. جـديــر بـالـذكـر أن اخلــنـزيـر الـذهــبي هي جـائـزة مـرتـ هــذا ا
ـنـتج أنطـونـيو ريـتـشي عام 1996 وتـمنح إيـطـاليـة سـاخرة أسـسـها ا
ألسـوأ ريـاضي أو سـياسي أو إعالمي فـي إيطـالـيا ويـتـسلـمـها الـفـائز

بغرض الدعابة فحسب. 
ركـز الـثاني فـي الدوري اإليـطالي بـ47 نقـــــــــطـة بيـنـما ويـحـتل إنتـر ا
ودع الــنـيــراتـزوري بــطــولـتي كــأس إيـطــالــيـا ودوري أبــطـال أوروبــا هـذا

وسم. ا
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قــــبـل أقل مـن ســــتـــــة اشــــهـــــر من
ؤجلة استضافة اليابان لاللعاب ا
بـسبب فـيروس كـورونا.قـال موري
في اجتـماع جملـلس طوكـيو 2020
ـنـاقـشة واجملـلس الـتـنفـيـذي عُـقد 
تـصـريحـاته "تـسبـبت تـصريـحاتي
غير الالئقة بالكثير من الفوضى...
أتــمـــنى أن أســتــقــيـل من مــنــصب
الـرئيس اعـتـبارا من الـيـوم".وتابع
ـبــيـة "األهم أن تُـقــام االلـعــاب األو
بـدءا من تـموز/يـولـيـو. ال يجب أن
تصـبح القـضيـة أن يكـون تواجدي
هـــو الــعــائـق لــفــعـل ذلك".ويــحــوم
الـشك حـول هـويـة الـشـخص الـذي
سيخلف موري في منصبه الرفيع
عـــلــــمـــا أن االخـــيــــر كـــان اخـــتـــار
شخـصيـة رياضيـة سابـقة وادارية
مـــعــروفــة خلـالفــته هـــو ســابــورو
).وبــدا أن كـــوابــوتــشي (84 عــامــاً
عــمــلـــيــة تــبــادل الــســـلــطــة بــاتت
مـــــحـــــســـــومــــة حـــــيـث أجــــرى
كــوابـــوتــشـي العب كــرة
القدم السـابق العديد
ـــــــــقــــــــــابالت مـن ا
لـــــوســـــائل إعالم
مـحــلـيـة حتـدث
خـاللـــهـــا عن
اخلــــــــــطـط
الـــــــــــتـي

يــريــد بـدايــة تـنــفــيـذهــا في عــمـله
اجلـديـد.لـكن سرعـان مـا تـصـاعدت
عارضة لـهذا االختيار االصوات ا
مــنــددة بــهــيــمــنــة مــوري عـلـى مـا
يــحــصل وامــســاكه بــزمــام األمـور
بـــالـــرغم مـن اســتـــقـــالــتـه.وأفــادت
صــحـــيـــفــة "أســـاهي شـــيــمـــبــون"
اجلمعـة صباحا أنه "داخل الـلجنة
ـنــظـمــة هــنـاك بــعض االصـوات ا
الــتي تــعــبــر عن قــلــقــهــا".ونــقــلت
الـصـحـيـفـة عن مـصـدر مـشارك في
تـنـظـيم األلـعـاب قـوله "ال أعـتـقد أن
تـولي هـذا الرجل الـعـجوز سـيـقنع
اجلمـهور".وتـصدرت الـتصـحريات
ــعـارضــة لـتــعـيـ والــتـغــريـدات ا
كـــوابــوتـــشي مـــوقع "تــويـــتــر" في
الــيــابــان فـي وقت اصــرت وزيــرة
ــبــيـة الــدولـة لــدورة طــوكــيـو االو
سـايـكـو هـاشـيـمـوتـو بـأنه "لم يـتم
حـسم أي شيء".وتـابعـت "ستـتـخذ
ــبــيــة قـرارهــا... مع الــلــجــنــة االو
االســـتــمـــاع إلى آراء الـــعـــديــد من
ـسـتـحـسن الـنــاس".وخـتـمت "من ا

رور باإلجراءات الرسمية". ا
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وذكــرت وسـائل إعـالم مـحـلــيـة في
وقت بـاكــر اجلــمـعــة أن احلـكــومـة
الـيابـانيـة مارست ضـغوطـات على
طــوكــيـو 2020 من أجل اإلنــتــهـاء
من قـضـيـة الـتـعيـ فـيـمـا أشارت
مـصادر مـقـربة من كـوابـوتشي أنه
قـــــــــــــرر رفــض تـــــــــــــولــي هـــــــــــــذا
ـــــنـــــصب.وشـــــرّع انـــــســـــحـــــاب ا
كـــوابــــوتـــشي الــــبـــاب أمـــام عـــدة
فــــرضــــيــــات عــــلـى الــــرغم من أن
التقـارير اقترحت اسم هـاشيموتو
بية سـابقة وواحدة وهي بطلـة أو
مـن سـيـدتــ في مـجــلس الـوزراء
ــنـصـب.وتـأتي كــمـرشــحــة لـهــذا ا
اســتــقـالــة مـوري (83 عــامـا) بــعـد
اســــبـــوع من اثــــارته حلــــفـــيــــظـــة
ـتطـوع ئـات ا الـكثـيـرين ودفع 
الـى االنــســـحــاب بـــعــدمـــا قــال إن
الـــنـــســـاء يــــتـــحـــدثن كـــثـــيـــرا في
االجتمـاعات.وقد اعتـذر موري عما
بــدر عـنه لــكـنـه حـيــنـهــا لم يـتــخـذ
الــقـرار بـالـتـخـلي عن مـنـصـبه في

ـبــيـة وقت اعــتــبـرت الــلـجــنــة األو
الدولية أن القضية أقفلت بالنسبة
لــهـا لــكــنـهــا عــادت في وقت الحق
وأصـدرت بــيــانـا قــالت فــيه أن مـا
صدر عـنه "غيـر مالئم بـتاتا".ورأت
أن "الـتــعـلـيــقـات األخـيــرة لـرئـيس
طـوكــيـو 2020 مــوري كـانت غــيـر
مالئـــمـــة بــتـــاتـــا وتـــتــعـــارض مع
بيـة الدولية التزامـات اللجـنة األو
بية وإصالحاتها في األجـندة األو
2020. وأشـارت الـى أن مـوري قـد
اعــتــذر "ثم أدلـى الحــقــا بــعــدد من
التـعليـقات" أبـرزها أنه "ال أحتدث
كــثـيـرا مع الـنـسـاء".وقـال الـرئـيس
األمــيــركي جــو بــايــدن لــيل األحــد
االثـــــنـــــ إنه ال يـــــزال مـن غـــــيــــر
عروف بعد ما إذا كانت الواليات ا
ـــتـــحـــدة ســـتـــرسل فـــريـــقـــاً إلى ا
ـؤجــلـة ــبـيـاد طــوكـيـو 2020 ا أو
بـــســـبب فـــيـــروس كــورونـــا وذلك
خالل مــقــابـلــة إذاعـيــة ركّــز فـيــهـا
أيــضــاً عــلى الــتــنـوع الــعــرقي في
الرياضة.وتصرّ احلكومة اليابانية
بيون سؤولون األو نظمون وا وا
عـلى أن األلـعــاب سـتـقــام الـصـيف
ـــكــثــفــة ــقـــبل وأن اإلجــراءات ا ا

ــكـافــحـة الـفــيـروســات سـتــضـمن
.ولدى سؤاله في مـقابلة حدثاً آمـناً
بـ شــوطي نـهــائي "سـوبــر بـول"
لـكـرة الــقـدم األمـيـركـيــة مع شـبـكـة
"ويـــسـت وود وان" عـــمــــا إذا كـــان
يـعتـقد أن األلعـاب ستـمضـي قدماً
قــال بــايــدن إن أي قــرار "يــجب أن

يستند إلى العلم".
وأضاف "آمل أن نتمكن من اللعب
ـكـنــاً لـكن لم آمـل أن يـكـون ذلـك 

يتب ذلك بعد" مشدداً على
أن رئـــــــــــــــــيـس
الـــــــــــــــوزراء
الـيــابـاني
يـوشيه

يدي سـوغا "يـعمل بـجد لـيكون في
وضع يـسـمح لـه بـافـتـتـاح األلـعاب
بـــأمــان".وتـــنـــاول بـــايـــدن أيـــضــاً
موضـوع التـنوع الـعرقي في وقت
واجـهت فـيه فـرق الـدوري الـوطني
لـكــرة الـقــدم األمـيـركــيـة اتــهـامـات
مـنهـجة لـفشـلها في بـالعـنصريـة ا
ترقية مدربي األقليات إلى مناصب
عـلـيـا.وعـنـدمـا سـئل عـمّـا إذا كانت
لديه أي نصـيحة الحتـاد كرة القدم
األمـيـركـيـة لـلـتـقـدم قـال بـايـدن إن
عـلى الــفـرق "اخلــروج والـنــظـر
ـدربـ هــنـاك الــعـديــد من ا
األمــيــركـيــ من أصـول
ــؤهـــلــ إفـــريــقـــيـــة ا
بشكل كـبير".وأضاف
"ال أفـهـم سـبب عـدم
تمـكنـهم من العـثور
-ألنـهم مـوجودون-
عـــلى الـــكـــثـــيـــر من
درّبـ األمـيركـي ا
من أصــول إفـريــقـيـة
ـؤهـلـ الـذين يـجب ا
أن يـكـونـوا في مـصـاف
احملـــتـــرفـــ من وجـــهـــة

نظري".
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ميسان

القـنصلـية فـيما اقـتحم مئـات منهم
قر وأضـرموا النـار فيها ,بعد ذلك ا
 نـقل القـنصـليـة على ضـفاف شط

العرب في منطقة البراضعية.
dH  `

وهــنــالك أخــبــار بــفــتح الــسـفــرالى
إيـــران مــــبـــاشــــر مع عـــمـل فـــحص
كورونـا بدون شـروط لكنـه لم يطبق
حالياً وننتظر تطبيقه من عدمه ,في
حـال ظـهـور انتـشـار واسع لـلـساللة
اجلديدة في إيران  ,سوف يتم غلق
ـنع السفر كما حدث نافذ كافة و ا

عام 2020.. 
ـشكـلة ال تـكمن في الـكورونا ولكن ا
ـا فـي طـريـقة مـنـح الـفـيزة فـقط وإ
الــعالجـيـة لـلـمـواطن الـعـراقي الـذي
أبــــتـــلى بــــاألمـــراض الـــعــــضـــويـــة
والنـفسية الـتي يعاني مـنها نـتيجة
الظـروف الصعـبة وجتبـر احلاكم
وجــشع األطــبــاء الــعــراقــيــ الــتي
أجـبـرته لـلـسفـر إلى إيـران مـسـتغال
تـدني صـرف الـتومـان لـديـهم مـقابل

الدوالر .
دفـعي الـفـضول بـالـسـفر إلى مـديـنة
الـبــصــرة مع أحـد أصــدقــائي الـذي
يــــروم احلــــصــــول عــــلى الــــفــــيـــزة
اإليـرانـية من الـقـنصـليـة تـلك والتي

الـنـوم والـتـنـو والـنـورسـتـانـيا .
أطـــلق بـــافـــلـــوف عـــلى نـــظـــريـــته
الـنـيـوريـزم أي الـتـنـظـيم الـعـصبي
لـــلـــســلـــوك أو هـــيـــمــنـــة اجلـــهــاز
الـعصـبي على كل مـظاهـر السـلوك
وأكــد إن الـفـعل هـو الـلـبـنـة األولى
لــلـســلــوك احلــيــواني واإلنــسـاني
حـيث دراسـة الـسـلـوك مـفـتـاح فهم
حقيـقة اإلنسان  ,وكان منهجه هو
ــنـعــكس الـشـرطي مـنـهـج الـفـعل ا
ـاط وطــبق نـظــريـته فـي دراسـة أ
اجلـــــــهـــــــاز الــــــعـــــــصــــــبـي لــــــدى
الكالب.وهذه النظريـة تطبق علينا
الــيــوم .لــقــد اتــضح له إن الــكالب
لـــيـــست عـــلى نـــوع واحــد وكـــذلك
البشر في االسـتجابة وهذا واضح
في موضوع االرتـباط ب عـمليتي

اإلثارة والكف واليقظة والنوم .
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خالل شــهــر أيــلـول  2018أقــتـحم
ـتـظاهـرين مقـر الـقنـصلـية مـئات ا
اإليـرانــيـة في مــحـافــظـة الــبـصـرة
اجلـــــنـــــوبـــــيــــة الـــــتـي شـــــهــــدت
احـتـجـاجـات عـلى خـلـفـيـة مـطـالب
اجـتـمــاعـيـة وخـدمــيـة أسـفـرت عن
سقوط تسعة قتلى في حينه  ,وأن
ــتـظـاهـريـن جتـمـهـروا أمـام آالف ا

حتت ذريـعـة تـفشي وبـاء الـكـورونا
 تـقـيـيـد الـعـديـد من احلـريات في
جـــمــيع أنـــحــاء الـــعــالم  ,كـــحــظــر
الـتـجوال وحـظـر الـسفـر واحلـجر
الـــصــحـي الــكــامـل لــلــمـــدن ومــنع
ـظــاهــرات .. قـال االجــتـمــاعــات وا
الــفــيــلــســوف الــفــرنــسي مــيــشــال
فـــوكــو( (1984-1926في كـــتــابه "
ـديــنـة ــراقـبــة والـعــقــاب" :" "إن ا ا
ــنــكــوبــة الــتـي يــصــيــبــهــا وبــاء ا
الطاعـون هي النمـوذج األمثل الذي
حتلم به السلطة لتوسيع هيمنتها.
وإذا كـان أهـل احلـقــوق والــقــانـون
يــحــلــمــون بــاحلــالــة الــطــبــيــعــيــة
ـنـطـقـيـة الحـتـرام الـقـانـون فـإن وا
أهل الـسلـطة يـحـلمـون بقـدوم وباء
الـطـاعـون لـفـرض الـسـلـطـة الـتـامـة

على الناس" 
وماذا عن كالب بافلوف?

جعل العالم الروسي أيفان بافلوف
( (1936 -1849يجري االختبارات
عـلى احلــيـوانــات ويـبــحث هـو في
نـشـاط االنـعـكـاسـات ومـوقـعـهـا من
الــــســــلـــوك ,وبــــذلك حــــصل عــــلى
معلومـات قيمة  ,واستطاع تنشيط
بـعض االنـعـكـاسـات عـلى بـعـضـهـا
األخــر وضع الــكــلب في حــاالت من

ترفع شـعار ( الـفيزة مـجانـا ) وبعد
كان وجدت العشرات من وصولنا ا
العراقـي الراغب بـاحلصول على
الفيـزة ولكن دون جدوى الن مـصير
ـــريـض مـــتــــوقف عــــلى نــــظـــرات ا
مـوظـف الـقـنــصـلـيــة الـذي يــعـطـيك
الـــضــوء األخـــضـــر بــالـــدخــول إلى
القـنصلـية من عـدمه وليس التـقرير
الــطـــبي الــذي حتــمـل... لــقــد أدخل
ـوظف مــا يـقـرب من  20شـخـصـاً ا
وتـرك الـبـاقـ في الـعـراء  ,ثم جـاء
مـــــوظف أخـــــر يـــــنــــادي بـــــدخــــول
أشــخــاص آخــرين أعــتــقــد عــنــدهم
واســـطـــة قــــويـــة من رجـــال دين أو

مسؤول متنفذين.
ــــفـــتــــوحــــة قـــرب ــــكــــاتب ا أمــــا ا
الـقــنـصـلـيــة فـهي تـوعـدك بــالـفـيـزة
خالل سبعة أيـام دون عناء أو تعب
مـقـابل مـبـلغ يـتـراوح ب  100ألف

دينار إلى  150ألف دينار.
الحـــظت كــمــا الحـظ قــبــلـي الــعــالم
الروسي (أيفان بـافلوف ) أن وجود
عنصر مثير يصاحب وجود موظف
الـقـنـصـلـيـة يُـحـدث إثـارة لـلـجـهـاز
الـعـصـبـي لطـالـبـي الفـيـزة وسـيالن
الــلـعــاب وهـو مــا سـمــاه بـافــلـوف
بـاالستـجابـة الشـرطيـة بعـدها أراد
ـثــيـر األســاسي وهــو وجـود ربـط ا
ثير آخر وهو موظف القنصلية  
صــــوت أقــــدامه وجــــد أن الــــغــــدد
الـلعـابـيـة لـطـالـبي الـفـيـزة تـبدأ في
ـــجــرد ســـمـــاع صــوت الـــســـيالن 
األقــــدام دون رؤيــــة اخلــــتـم بــــيـــده

اليمنى. 
هـنـا أيقـنت أن تـكرار عـمـليـة سـماع
ــصـاحب ــثـيــر اإلضـافي ا صـوت ا
لــلـمـثـيـر األصـلي تـؤدي إلى حـدوث
االسـتـجـابـة الــشـرطـيـة وهي فـرحـة
ـواطـنـ بـاحلـصـول عـلى الـفـيزا ا
ــثـيــر األصــلي وتـرك كـمــا أن رفع ا
ـثـيـر اإلضـافي فـقط يـعـمـل يؤدي ا
إلى نــفس االسـتــجــابـة الــشـرطــيـة
ــثــيـر األصــلي الــتي حتــدث بــعــد ا

طلوب . فقط.. وهو ا
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مـااليـصـدق وثـلـته مـذلك عـلى هذه
اإلجـراءات الغـير انـسانـية وقـطعا
بان الصفوة او جميع السياسي
ال يـتـضرر مـن اي اسـتـقـطـاع كون
رواتــبــهم عـــالــيــة وامــتـــيــازاتــهم

اكبر..
‰uL  Âb

سـؤول  وقـد صرح الـكـثيـر من ا
تقاعدين بان االستقطاع اليشمل ا
ـالـيـة في ومـنــهم مـقـرر الـلـجــنـة ا
مـجــلس الـنـواب ورئـيـس الـلـجـنـة
كـذلـك امـا وان  االسـتـقـطـاع فأن
مـا يـجـري هو عـبث وانـحالل غـير
مــســبــوق وبــجــانب اإلعـالم الـذي
يـــصـــرحـــون مـن خالله الحـــتـــواء
الـــغـــضب  تـــكــون ســـكـــيـــنــة ذبح
بـجانـبها  لـلنـاس الفـقراء الذين ال

تتـحمل اخطاء الـسياسـي بكلف
باهظة ال يسـتطيعون سدادها في
الوقت الذي  انتـعشت فيه  اآلمال
بـارتـفـاع أسـعـار الـنـفط ألكـثـر من

السابق? .. 
من يـسـتـطيع حـلـحلـة هـذا الواقع
ــزري الـــذي يــضــيق عــلى قــوت ا
الـناس الـفقـراء دون غيـرهم النهم
اول مـن يـــتـــضـــرر من اي اجـــراء

اقتصادي? ..
‰«u ô« VN

االلـــتـــفــاف عـــلى امـــوال الـــنــاس
ونـهـبهـا دون اي مـسـوغ قـانـوني
او اخالقي يجب ان يحاسب عليه
 الوزير اوال النه صـاحب مدونات
اقــتــصـــاديــة التــتالءم مع الــواقع
وفـيـهـا من الفـنـنـطـازيـا والـغـرابة

امـام جـعـجـعـة االعالم واحلـكـومة
واكثر من 20 نائـبا صـرحوا عـبر
االعالم والقـنوات الـفضائـية  بأن
تقاعدين االستقـطاعات التشـمل ا
كونـهم دفـعوا ضـريـبـة استـقـطاع
سابـقـة والـيـوم يـسـتقـطع من اقل
راتب ال500)120الف دينار !بأي
حق يــجـري انــتــهـاك حق الــنـاس
بـاسم الـسلـطة والـقـوة  والقـانون
فـي ســبــات عــظــيم اليــقــوى عــلى
مـــواجـــهــــة الـــظـــلـم وغـــيـــر رادع
للفـاسدين  !?كيف يتم االسـتقطاع
ـوازنـة لم تـقـر اصال!? االيـكفي وا
بـالـدلـيل ان مـايجـري هـو تـصرف
عـصـابـات مـارقة حتـتـكم لـلـسالح
ــال ولــيس الـــقــانـــون في نـــهب ا
الـعام واخلـاص? .. ماذنب الـناس

يــكـفــيــهم الــراتب لــتـنــفــيــذ أبـسط
متـطـلـباتـهم احلـيـاتـية من دواء او
غـــذاء فـــكــيـف وقــد الـــتـــفت عـــلــيه
حـــكـــومـــة اخـــر زمن ..نـــطـــالب كل
الــشــرفــاء ومـن لــديه نــقــطــة عــرق
وحـيـاء ان يـبـادر لـردم هـذه الـهـوة
الـسـحـيـقـة بـاســتـقـطـاعـات كـبـيـرة
تــتـــجــاوز ال200 الف ديـــنــار  في
أغلبهـا !يجب ان يحاسب من شرع
الـقـانـون ومن جتــاوز عـلى حـقـوق
الـية الـناس الـبـسطـاء على وزيـر ا
ان يــــرحـع الى رشــــده في ان هــــذا
الشعب دفع الكثـير من التضحيات
ـقـدوره  ان يـسـد سـرقات ولـيـس 
الـــفــاســـديـن الــذيـن دمــروا الـــبالد

واذلوا  العباد .. 
عــلى احلــكــومــة ان تــتــحــرك فـورا
لـبـيـان أسـبـاب هـذه الـهـجـمـة عـلى
أموال  الناس ومـا هي وتبريراتها
 وكـل الـــــدالئـل تـــــؤكــــــد تـــــعــــــافي
ــدخـــوالت االقــتــصــاديـــة لــلــبالد ا
ــنـافـذ او ســوق الـنـفط سـواء في ا
وعــــلى ضـــوء هـــذا االســـتـــقـــطـــاع
ـنـفـلت اتـوقع ان جتـري  مـذبـحـة ا
وظـف بـنهـبها كـبرى في رواتب ا
عـن بــكـــرة ابــيـــهـــا الن بــصـــراحــة
اليـــوجــد رادع او قـــانـــون او حــكم
يــسـتــطـيع ان يــسـود مــادام هـنـاك

سراق وعابثون  .
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شيء  –الى ادنى مستوى للحياة
ة. أزمات اقتصادية ونقص الكر
فـي كل شـيء . أزمـــــة الـــــفـــــســـــاد
ـسـتشـريـة تكـاد تُـحرق كل شيء ا
ولـــديــنـــا سالح اليــعـــود لــلـــدولــة
وكـانـنــا نـعــيش في عـدة دويالت.
لـديـنـا تـدخالت خـارجـيـة مـتـعددة
شاكل ومناطق مـلتهبـة. كل هذه ا
رعـبة جتبـرنا ال بل تدعـونا بكل ا
صـلـحة الـعراق جديـة لـلتـفكـيـر 
ـرات قــبل ان نـنــدفع خـلف االف ا
عــواطـفـنـا اجلــيـاشـة وعــنـدهـا لن
يــنــفع الــنـدم. اجلــمــيع يــعـرف ان
االحـــــتـالل عـــــار عـــــلى اي بـــــلـــــد
يتـعرض الـيه من قبـل دولة اخرى
ولــكن لــلـظــروف احــيــانــا احــكـام
وحاالت خاصـة الينبغي جتـاهلها
مـطــلـقــا . قـال أحــد الـســيـاســيـ
عبارة جعلتني اقف عندها طويال
واجـــدهــا مــنــطــقــيــة وهي  ”نــعم
أألحـتالل عـار..ولـكن يـتـحـمل هـذا
الـعار الـقوى التـي قبلـت أن يحتل
الـعـراق حتت ذريـعة اخلالص من
النظام السابق . ”في هذا الظرف
ـر فـيه  –اقـصـد اخلـطـيـر الــذي 

الـفقـراء نـكـتـوي بنـيـرانٍ كـنـيران
جـهــنم وحتـطم الـعـراق وتالشت
كل األنـفـاس الـتـي تـعـود لـلـحـكم
الــــســــابـق ومــــات الــــرأس االول
أبــشع مـيــتـة. تــاريخ نــخـشى ان
يتـكررمن جـديد ويسـتيقظ الـنمر
الـــوحـــشي لـــيـــحــــيل حـــيـــاة كل
الـعــراقـيـ الـى جـحـيم حــقـيـقي
وعـنـدهـا لـن تـنـفع كـلـمـات الـنـدم
واحلسرة على ضياع كل شيء.

¡«dIH « WI
لـيس فـي مـقــدرونـا ان نــفـعل اي
شيء  –نحـن طبـقة الـفقراء  –اال
ان نــقــول ونــصـرخ بــكــلــمـات لن
تـصـل الى نـهــايـة الــشـارع الـذي
نسكـنه. يارجال دولـة العراق من
كـل الـــفـــئـــات يـــجب عـــلـــيـــكم ان
تـتبـعوا العـقل وليـس العواطف.
ــهـشــمـة ـدن ا لـديــنـا عــشــرات ا
ـــتـــعـــاقـــبـــة بـــســـبب احلـــروب ا
عـروفة لـلجمـيع. لدينـا نازح ا
الزالـوا يـنـتظـرون الـفرج لـلـعودة
الـى ارضـــــهم ومـــــنـــــازلـــــهم. في
اجلــنــوب لــديـــنــا عــشــرات ال بل
ـدن الـتي تـفـتـقـر الى كل مـئات ا

العراق مشلـول بكل ماتعنيه هذه
الـــعــــبـــارة من مــــعـــنى ..فــــكـــيف
لــلــمــشــلــول أن يــحــارب ويــقـاوم
ـارد الـكــبـيـر ? مــعـادلـة الــتـنــ ا
ـنـطـقـيـة ـبـاديء ا تـرفـضـهـا كل ا
بــــكل جــــدارة. في الــــنـــهــــايـــة لن
يتعـذب اال الفقراء  –امثالي- من
الــبــنـــــــــ والــبــنــات والــرجــال
والـــــنــــســــاء  –أمــــا االغـــــنــــيــــاء
ســـــيـــــهــــربـــــون الـى بــــيـــــوتـــــهم
وجـنـسـيــاتـهم في الـدول االخـرى
الــتـي يــحــمـــلــون جـــنــســيـــاتــهــا
ويـــتــركــونـــنــا وحــيــديـن نــعــاني
شـــظف الـــعـــيش والم احلـــصـــار
والـدمار كـمـا عـشـنـاه من قـبل في
زمن الــظــلم واالســتــــــــبـداد قــبل

عام 2003
ـــاكـــنـــة احلـــربـــيـــة قـــبلَ قـــدومْ ا
االجـنــبـيــة لـلــعـراق كــان الـنــظـام
ـقـبـور يـصـرخ بأنـه سـيـدمر اي ا
عـــدو يــقــتــرب مـن حــدود الــوطن
اجلـمـيل وسـيــحـيل كل الـقـادمـ
الى رمــاد . عـنــجـهــيـة وغــطـرسـة
لـــيس لـــهـــا مـــثـــيل في الـــتـــاريخ
احلــديث جـعـلــتـنـا جـمــيـعـا نـحن

الـــعــراق- نـــحــتـــاج الى عــقـــلــيــة
سـياسـية عـراقيـة خالـصة حتـتكم
الـى الضـمـيـر االنـسـاني الـواقعي
الــذي يـجـسـد الــعالقـة الــصـحـيـة
السـليمـة مع اجملتـمع الدولي لكل
الــــعـــالـم ألن الـــعــــراق التــــبـــنــــيه
الـشـعـارات الـعـاطـفـيـة الـرنـانـة –
كــمـا كــان قــد صـار فـي زمن دولـة
اخلـوف الســـــــــابقـة قبل -2003
وبالتـالي ذهبنا جـميعا مع الريح
ومــــــــــات عــــــــــشــــــــــرات البل االف
الــعــراقــيــ االبــريــاء بــسب تــلك
ـزيفة. كـما اسلـفنا – الـعنجـهية ا
الـعراق يـعيش في ازمـة سيـاسية
..اقـتـصـاديـة..عـسـكـريـة ..ثـقـافـيـة
..وكل مايتعلق بالبنية التحتية. 

WOIDM  W dE
نحتاج الى نظرية منطقية تنتشل
أساوي الذي يعيش فيه الواقع ا
ـــواطن الــعـــراقي. نــحـــتــاج الى ا
حـــكــومـــة في هــذا الـــزمن تـــفــكــر
بـجديـة في مـصـلـحـة الـعـراق قبل
مصلحة اي طرف آخر ..وكما قال
أحـدهم  ”لـيـس لـلــوطن أصــدقـاء
..بل لــلـوطن مــصـالح ”فــاجلـمـيع
في كل العالم يبحث عن مصاحله
قـبل مـصـالح اآلخـرين. أذا طـبـقت
الــدول الـــعـــمالقــة تـــهـــديــداتـــهــا
ستمرة ألسباب يعرفها اجلميع ا
ســيـــكــون الــعــراق قـــضــيــة دمــار
شـامـلة بـكل ماتـعنـيه هذه الـكلـمة
وعـندها سـنمـوت ونحن عـلى قيد
احلـــــيـــــاة..ســـــنـــــمـــــوت مـن األلم
واجلـــوع ونـــقص في الـــثـــمـــرات
واألنـــفـس. الـــبــــقـــيـــة مــــعـــروفـــة
لـــلـــجـــمـــيع. الـــلـــهـم احـــفظ وطن
ـــقـــدســـات بـــحق كـل االنـــبـــيــاء ا
واألئــــــمـــــة الـــــراقـــــديـن في ارض
العراق.( كلما أوقدوا ناراً للحرب
أطــــفــــأهـــــا الــــله). سالمــــا ألرض
الـعـراق وسالمـا لـكل من مـات من

اجل العراق.
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الـــيــــوم الـــتـــالـي ارسل مـــرافــــقـــيه
الحــــضـــــاره فـي احــــتـــــرام ووقــــار
قابلته وعـند دخوله نهض احلاكم
السـتـقـبـاله وشـكـره عـلى شـجـاعـته
ـثل الــذي اسـمـعه وعــمق مـعــاني ا
إيــــاه بــــاالمس بــــحــــيث افــــاءه من
غـيـبـوبة وغـفـلة عـن احوال وثـقـافة
رعـيـته وان فـيهـا انـاس اشـطـر منه
عرفة ولهم القدرة على في العلم وا
إدارة احلــكم بــبــسـاطــتــهم دون ان
تــطــغي عــلــيـهـم الـغــرور كــمــا هـو
وعـلـيه عـيـنه مـسـتـشـارا له واجرى
ـــتـــمـــلـــقـــ تـــعـــديـال في ابـــعـــاد ا
ن  يُــسـمـعه الـفـاسـديـن وتـقـريب 
اهـوال الـنـاس بـصـدق وامـان  ولم
ــثل ولم تــســرد قــصـة يــقـال هــذا ا
الـواقــعـة بــ الـنــاس اعـتــبـاطـا ام
باطال إال عن حدث فعـلي مع غير
نـــظـــامـــا بـــكــافـــة مـــؤســـســـاته من

االستبداد الى كبيرهم خادمهم  .
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ولكـن بعـيدا عن الـقصص واالمـثال
ـوروثة نـحن نـعـيش تلك الـواقـعة ا
عــــلـى االرض في عـــــصــــر الـــــعــــلم
ــعـرفــة جـعــلت الــكـرة االرضــيـة وا
قـريـة صـغـيـرة من جـمـيع الـنواحي
ـعـلــومـاتـيـة وخـاصـة االتــصـاالت ا
واُدخــلت اجلـامـعــات الى االقـضـيـة
ا الى الـنواحي وتغيـر الكثير ولر
من احلــكـومــات االســتــبــداديـة الى
قراطية ومصدر قوتها الشعب الد
 بــعـد كل هـذه االحــداث وتـغـيـرات
اط احلـكم في العـالم  هل هناك ا
آذان صــــاغـــيـــة وعــــيـــون ثــــاقـــبـــة
وبــصــيـرة مــدركــة لــلــرسـائـل الـتي
ارســلــتـهــا ثـورة تــشـريـن كـتــبـتــهـا
بــســـلــمــيـــتــهــا وحــروفـــهــا بــدمــاء
شهداءها ابتداءا من 2019 /10/ 1

رافق مـطلب احلاكم  قـال الشيخ ا
ــوالك ( ال تـــطــاول بـــيــديك وال قل 
تــسـحب بــرجــلــيك ) هــذا هـو نص
ــثل الـــكــوردي الى تــرجـــمــة ذلـك ا
العربيـة ولكن الترجمـة مهما كانت
صـحيـحـة ودقيـقة تـفـقد الـكثـير من
جمالية اجلملـة ومعانيها والبالغة
ـقصـودة مـنهـا ايا كـانت الـلغـتان ا
حــــــيث ارسـل ذلك الــــــشـــــيـخ ثالث
رســــائل الـــيـه في اربع كــــلـــمـــات 
االولى  أنـا لم ارتـكب ذنـبـا ألخاف
من احد  والـثـانيـة الى احلاكم  ال
تظـلم الناس بـذراع سلـطتك وتزلق
بـهـا رجلـيك عن الـعـرش  والثـالـثة
الى كل عـبيـد من مـرتزقـته  ال تـمد
يـديك لــلـتــرزق من احـد ســيـصـعب
عـــلــيـك االنــســحـــاب بــرجـــلــيك من
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فذهب احلـاكم دون ان يرد عـليه او
يـحـاسـبه عـلى فعـلـته ولـكن ظـهرت
على مالمحه ايات كثيرة في تغيير
اسـلـوبه االجــتـمـاعي في الــسـلـطـة
وكـذلك االعـجاب من شـجـاعـة شيخ
بــســيط في تـــهــذيب حلــاكــمه وفي

االمـثــال تـضـرب عـادة في اجملـالس
والــــــدواويـن ومـن اهم اســــــالــــــيب
الـتعـبيـر لـدى الشـعوب الخـذ العـبر
مـنــهـا في تـغـيـيـر واقع حـال او في
حـل مـــــــــشـــــــــاكـل بـــــــــ االفـــــــــراد
اواجملـــتـــمـــعـــات حـث هـــنــاك مـــثل
كـوردي ( دہــست ــامـہـــشہ و قـاچت
هــہـــمــہــــشـہ ) اعــادته الى ذاكــرتي
مــقـطــوعـة قــصـيــرة من فـيــديـو في
شبكة التواصل االجتماعي  ويقال
كـان هــنـاك حـاكم مــسـتـبــد مـصـاب
ـرض التـكـبر جـمع حـوله مرتـزقة
كـثـيـرة حلمـايـته وإطـالـة حـكمه في
سيـاسة العـصا واخلـبز وكان كـثير
دن بطابوره التجوال في شـوارع ا
الـطـويل وكلـمـا مر بـانـاس نهـضوا
له اجـالال واكــبـارا الـى ان يــتـوارى
عن االنــظــار خـــشــيــة من جــبــروته
وبـعـد ح مـر بـشـيخ جالـسـا الخذ
قسـط من الراحـة قرب الـشارع دون
ان يـتـظـاهـر بـالـنـهـوض خـشـيـة او
خـوفـا مــنه  فـارسل احـد مــرافـقـيه
اذا  لم يبد اخلشوع اليه ليقول له 
لـي ويــنـــهض مـن مــقـــامه عـــنـــدمــا
اقــتـــربت مــنه? وبـــعــد ان اســمــعه

والى اليـوم في بغـداد واحملافـظات
اجلـنـوبــيـة احـتـجــاجـا عـلى تـردي
االوضــاع االقــتـصــاديــة وانــتــشـار
الـــفـــســـاد االداري وانـــعـــدام االمن
واالســتـــقـــرار وادخــال الـــبالد الى
قــائــمــة الــدول الــراعــيــة لــلــفــسـاد
وفـــحـــواهــا مـــعـــروفـــة لـــلــقـــاصي
والــــداني مـــــطــــالــــبــــ حتـــــقــــيق
ــقــراطــيــة واحلـــكم لــلــشــعب الـــد
والــقـضــاء عـلى الــفــسـاد والــثـروة
الوطنـية خلدمة  اجلـميع  على حد
ســـواء دون الــتــفــريـط بــهــا لــثــراء
مـجـمـوعـات مــعـيـنـة بـاحملـسـوبـيـة
ـنــسـوبــيـة ومـن دونـهم يــعـيش وا
ـمــيت ومـنـهم الـكــثـيـر في الــفـقـر ا
نـراهم بـعـيـونــنـا يـومـيـا يـفـتـحـون
االكيـاس ويـرشـونـهـا مـحـتـويـاتـها
على االرض بـحثـا عن قوت يـومهم
مـن حـاويـات قــمـامــة االثـريـاء وفي
مـواقع الطـمـر الصـحي واشـخاص
وعـــواءلــــهم في قــــصـــور فــــخـــمـــة
ــــرون وبـــــســـــيــــارات مــــرفــــهــــة 
بــجــوارهم دون ان يــنــتــبــهــوا الى
مـعانـاتـهم وبـاالمس القـريب كـانوا
اقــرب الـــنــاس الــيــهم اقــتــصــاديــا
وإجتمـاعيا وصعدوا عـلى اكتافهم
الى عـالم اخـر يـحـد بـيـنـهـمـا سـور

الفساد .
مــتى يــهــدم ذلك الــســور وتـصــغي
ـطالـب الشـعب واجلـميع الـسـلطـة 
يشتركـون في ثروات البالد وبدون
ـسؤل طـابـور احلمـايـات يـتمـشى ا
مع الـــنـــاس ســـويـــا في الـــشــوارع
ــتـاجـر دون ان ويـتـبــضـعـون في ا
يخاف الواحـد من االخر ويقول كل
مـواطن من أي جـنس او فـئـة كانت
( هـسـة صـار الـنـا وطن ) ونـناضل

من اجله  .

W dC « ÷d  »«u √

 w UO*« VO  dO “

بغداد

ـقـدرة او بـدله من قـيـمـة الــعـقـار ا
ــبـلغ عـلـى الـشـركـاء ويـوزع هـذا ا
وفق حــصــصــهم اذا كــان الــعــقـار

لوكا على وجه الشيوع.
ب- يـخـضع الـى الـضـريـبـة ما زاد
نصوص عليه على مبلغ االعفـاء ا
في ا من هـذه الـفـقـرة وفق الـنسب

االتية:-
ـئة لـغـاية ـئة ثالثـة من ا 1- 3 بـا
 50000000خـــمـــســـ مـــلـــيـــون

دينار.
ـئة ما زاد ـئة اربـعة من ا 2- 4 با
على  50000000خـمسـ ملـيون
ديـنــار لــغــايـة  100000000مــئـة

مليون دينار.
ـئـة مـا ـئـة خـمـسـة من ا 3- 5  بـا
زاد على  100000000مئة مليون
ديـنــار لــغــايـة  150000000مــئـة

وخمس مليون دينار.
ـئـة ما زاد ـئة سـتـة من ا 4- 6 بـا
على  150000000مئـة وخمـس

مليون دينار .
WOJK  qI

ـلــكـيــة مـنـصب ج- اذا كـان نــقل ا
عـلـى سـهـام من الــعـقـار فــتـحـسب
الـضـريبـة وفق احكـام هـذه الفـقرة
عــلى عــمــوم الــعــقــار وتــســتــوفى
نـقولة الى عموم بنسبـة السهام ا

العقار.
د- تـعفى مـعامالت الـهبـة اجلارية
ب االصول والـفروع واالشقاء او
بـــ الــــزوجـــ مـن الـــضــــريـــبـــة
ــوجـب احــكــام هـذه ــفــروضــة  ا

الفقرة.2
 5- الـــرواتب ورواتـب الــتـــقـــاعــد
قررة للعمل كافئات واالجـور ا وا
ـــدة مــــحـــدودة ـــقــــدار مـــعــــ 

2- الــفـوائــد والــعـمــولـة والــقـطع
وكــــذلك االربــــاح الـــنــــاجــــمـــة من
ــــتـــاجـــرة بــــاالســـهم احـــتـــراف ا

والسندات.
3- بــــــــدالت ايــــــــجـــــــــار االراضي

الزراعية.
4- قـيمـة العـقار او حق الـتصرف
ــقــدر وفـق احــكـــام قــانــون فــيـه ا
تقـديـر قـيمـة الـعقـار ومـنـافعه رقم
 85لـسـنة  1978او الـبـدل ايـهـما
اكثر وتفـرض على مالك العقار او
حق التـصرف فيه بـاي وسيلة من
لـكـيـة او كسب حق وسـائل نـقل ا
الــــتـــصــــرف او نــــقـــله كــــالــــبـــيع
ـصاحلـة والـتـنازل قـايـضـة وا وا
والهـبـة وازالة الـشـيـوع وتصـفـية
ـــســاطــحـــة ويــعــامل الــوقف او ا
ــالك عــنـد ــســتـاجــر مــعــامـلــة ا ا
ايــجـــاره الـــعـــقــار الـــذي دخل في
ساطحة وحتتسب تصرفه بعقد ا
الـضـريـبـة بـنـسـبـة تـصـاعـديـة من

قيمة العقار كاالتي:-
ا- يـــعــــفـى من الــــضــــريــــبـــة اول
 50000000خمس مليون دينار

ابـتــدءً ان الـدسـتـور الــعـرقي بـ
الـطريـقة التـي من خاللهـا تفرض

ادة :28 الضريبة في  ا
 اوال:- ال تـــــفــــــرض الـــــضــــــرائب
والــرســوم وال تـعــدل وال جتــبى

وال يعفى منها اال بقانون. 
 ثـانـيـا:- يـعـفى اصـحـاب الـدخول
ا يكفل نخفضة من الضرائب  ا
ـسـاس باحلـد االدنى الالزم عـدم ا

للمعيشة وينظم ذلك بقانون.
شرع العراقي تناول وكذلك فإن ا
كـيـفـيــة فـرض الـضـريـبه بـقـانـون
ضـريــبــة الــدخل رقم 113 لــســنــة

ادة 2 1983 حيث إشارة في  ا
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 تــفـرض الــضـريــبـة عـلـى مـصـادر
الدخل االتية:

1- اربــاح االعــمـال الــتــجــاريـة او
الــــتي لــــهــــا صــــبــــغــــة جتــــاريـــة
ــا فــيــهــا ــهن  والــصــنــائـع او ا
الـــــتــــــعـــــهـــــدات وااللـــــتـــــزامـــــات
والتعويض بسبب عدم الوفاء بها
اذا لم يـكن مـقــابل خـسـارة حلـقت

كلف. ا

واخملــصـصـات والــتـخـصــيـصـات
لـغـيـر الـعـامـلـ في دوائـر الـدولة
ا والقطاع االشتراكي واخملتلط 
ـقدرة ـبالغ الـنقـدية او ا في ذلك ا
ــا يــخــصص لــلــمـكــلـف مـقــابل
خـــدمـــاتـه كـــالـــســـكـن والـــطـــعـــام
واالقـامـة مع مالحـظـة مـا جـاء في
ـــادة احلـــاديـــة الـــفـــقـــرة  4 من ا

والست من هذا القانون3.
 6- كل مــصــدر اخـر غــيــر مــعـفى
بقانـون وغير خاضع اليـة ضريبة
في الــعـــراق بـــشــرط ان ال تـــكــون
ـا جاء في حـصـة الربح بـالـرغم 
ادة دخال خاضعا للضريبة هذه ا
اذا كـانـت ايـة شــركـة قــد نـزلت او
يـحق لـهـا تـنـزيل الـضـريـبـة مـنـها
ادة اخلامسة عشرة من وجب ا
هــــذا الـــقـــانـــون عـــلى ان تـــؤخـــذ
ـوزعة من قبـل الشركات احلصة ا
ـــســؤولــيــة احملــدودة غــيــر ذات ا
ـوجب  قــانـون تـنــمـيـة ــعـفــاة  ا
وتـنــظـيم االســتــثـمــار الـصــنـاعي
كـاساس الحـتـساب تـصاعـد نسب
دخوالت االخرى. الضريبة على ا
او قد تفرض الـضريبه في احدى
وازنـة السنويـة بناء على مواد ا
اده  13من طلب الـوزير حـسب ا

قانون ضريبة الدخل 
لـلـوزيـر ان يـقـترح ضـمـن مـشروع
وازنـة الـعـامـة الـسـنـوية قـانـون ا
لـــلـــدولـــة تـــعـــديل الـــســـمـــاحـــات
ــادة ـــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي ا ا
الـثانيـة عشـرة ومقيـاس الضـريبة
ادة الثـالثة نـصوص علـيه في ا ا
عــشــرة من هــذا الـقــانــون  كـلــمـا
دعت الــــظـــروف االجــــتـــمــــاعـــيـــة

واالقتصادية الى ذلك.
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لـو إقـتـدى باآلخـرين مـنهـجـيا من
دون حــســد وال تــعــنــيـف لــلـذات..

مقارنة بسواها. 
وهذا ينقلنا تلقائيا الى سبب ثان
لـــــــلـــــــســـــــعـــــــادة مـــــــتـــــــداول في
Sociology ــــــــيــــات الـ األكــــاد
عـلـم الــنـفـس ومــرتـبـط بــالـســبب
االول هو مـعرفة وتـثم قـيمة ما
لـديــنـا وإعــطـاؤه حــقه; كي ال نـقع
فـي احملـظـور.. والت مــنـدم: "جـرب
غــيـري حــتى تـعــرف خـيــري" فـمن
يزهد بصحته ويجور على زوجته
ويبـدد ثـروته ويـحـتـقـر أصـدقاءه
الى أن يـأتـيه بـرهـان ربه; يـصـحو

من أعـمـاق الــروح الـتي ال تـعـرف
ا كيف تنـتشل نفسهـا... نكتفي 
حــبـانــا الـله من نــعم األرجــحـيـة
ونـــــكف عن مـــــقــــارنـــــة ذواتــــنــــا
يزاته بسـواها; ألن لـكل إنسـان 
التي ال نرتقي لـه في جانب منها
مثلمـا لنا عناصر أرجـحية يقصر
اآلخـــر عــنــهـــا; وهــكــذا يـــتــحــقق

التكامل الوجودي..
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 بل نـــــتـــــعـــــاشق مـــــثل دوالـــــيب
وســرابس اجملــتــمع; ألنـه مــاكــنـة
تــــد نــــفــــســــهــــا بــــالــــتــــواصل
اإليـجـابي.. كل يطـور نـفـسه حتى

السـعـادة طـريق مـفتـوح ال يـغـلقه
ظالم الــواقع مــهــمــا أطــبـق حـول
ضياء احللم ولـو على قدر شعاع
مـهـاجـر نـحـو الـغـيـوم; فـالـتـفـاؤل
يــنــبع من داخل اإلنــسـان فــيــضـا
يغـمر حـياته; إذا أجـاد التأمل في
ذاته مـسـتـقـصـيـا مـلـكـاتـها الـتي
تـمــنـحه تــفـوقــا ال يــضـاهــيه فـيه
أحــــد; فــــقـــــد إخــــتـص الــــرب كل
مخلوقاته بأسباب العيش الكر

"وما أنا بظلّام للعبيد ...
إذن اخلـــيـــر من الـــله والـــشــر من
أيــديــكم وبــالــتــالي الــتــفـاؤل من
الرب والتشاؤم بركان قيح يتفجر

عــلى فــقــدان الــعــافــيــة وحــنـان أم
أوالده.. ســر جنـــاحه الــصــايــنــته
الـتي يفكـر أمامـها بـصوت عالٍ من
دون مــــا حـــــيـــــاء او وجـل إلنه في
مـأمـن حـتى لــو طــلـقــهــا! لـذا يــعـد
إدارك قـيـمــة مـا بـ أيـديـنـا سـبـبـاً
لـلتـطامن مع الـدنيـا والتـصالح مع
خــلـــجــات الـــنــفـس األمــارة بــالـ...

سعادةً. 
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قارنة وتضافرا مع عنـصري عدم ا
بـاآلخـرين واحلـرص عـلى الـتـفاعل
ــتـوفـر تــأتي احلـيــويـة الـتي مع ا
تـأخذنـا الى ضـرورة أن يكـون لدى
اإلنـسـان مشـروع يـنـفـتح بـلـحـظته
ـســتـقـبل بــاخلـيـر الــراهـنــة عـلى ا
والنـمـاء والـرقي والـفـائـدة وتـبادل
اجلـهد مـع احمليط االجـتـماعي من
خالل مشـاريع عملـية تخـدم الناس
رء وبينهم مصـدر اخلير نفسه; فا
ـشـروع يـحـببه بـحـاجـة مسـتـمـرة 
بــاحلـيــاة ويــحــقق جــدوى عــيــشه
بـكـرامـة. كل مــا سـلف خـرزات في
مسبحة السعادة شاهولها اإلرادة
اإليـجــابـيـة الـتي تــنـشـد سـعـادة ال
توصد مـسالكهـا أمام عطر األحالم
الـــنــــابـــضـــة مـن وردة في فـــضـــاء

اخليال.. واقعا.
{ قاض
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ـثـلةً فـي الـلجـنـة الـثـقـافـيـة واإلعالمـيـة مـوسـمـهـا الـثـقافـي لـفصـل الربـيع افـتـتـحت كـلـيـة اآلداب والـعـلـوم االجـتـماعـيـة بـجـامـعـة الـسـلـطـان قـابـوس 
بـندوةٍ إلكترونـيةٍ تضيّف فـيها الدكتـور حسن ناظم وزير الـثقافة والـسياحة واآلثار  من خالل (حـوار في الثقافـة والفكر) وادار احلوار لعام2021م

كل من الدكتور سعيد السيابي والشاعر والكاتب عبدالرزاق الربيعي.
ي مـنـذ عام  1996فـدرّس الـلـغـة العـربـيـة وآدابـها في جـامـعـات ومـعـاهد عـربـيـة وأشـرف على اجلـديـر بالـذكـر أنَّ وزيـر الـثـقافـة عـمل في احلـقل األكـاد
ـيـة وبحـوث في جامـعاتٍ عـربيـةٍ وبعض مـراكز الـبـحوث الـغربـية كـما كـتب مقـرراً دراسيـاً ودرّسه لـلكـليـة اإلسالميـة للـدراسات الـعلـيا أطروحـاتٍ أكاد
ا في ذلك: وجامعة ميـدلسكس في لندن وقام بتـدريس األدب احلديث و البالغة ومواد أخرى ذات صلة بـاللغة العربية وآدابـها وله العديد من األعمال 
ـدني: تـاريخ نـقدي ) دراسات وشـهـادات عن الـشـاعـر مـحمـود الـبـريـكان 1929-2002.  والـنص واحلـيـاة واجملـتـمع ا ـفـقودة: (حتـريـر وتـقـد الشـعـريـة ا

وذجاً.  (إعداد) وأنسنة الشعر: مدخل إلى حداثة أخرى فوزي كر 

رسالة بغداد
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نجز علي الشاهر قراءة نقدية 

fHM  bzUB  ©¡UL « Òb  w  ‰U ®
وتــبـتـكـر لِــنـفـسـهــا وسـائل تـعــبـيـريـة
وتتـنـوع حسب مـعنـاهـا اخلاص. هـنا
مـا نسـمّـيه شعـراً لـيس سـوى فرع من
االدب الذي تتـأكد فـيه االستـقاللية في
تـذوق أبهى صـورهـا. فالـكثـيـر من ا
للـشعـر احلديث ال يعـتبـرون القـصيدة
شعـراً مـا لم يكـن بهـا أنـ وحكـمة أو
اســـتــغـــاثــة لـــذلك واحـــد من أصــعب
األمور في كـتابـة الشـعر هـو أن يعرف
ــــرء مـــا هــــو مـــوضــــوعه ?!. إن جلّ ا
الـنـاس يـعــرفـون وال يـكـتـبـون الـشـعـر
ألنـهم واعـون جـداً لـلـفـكـرة.. وبـعـبـارة
أخـــرى أكــثـــر حتــديــداً وســـيــولــة إن

الـقصـيـدة هي الـتي تـخبـر الـشـاعر 
يـفـكـر ولـيس الـعـكس !. عـالم الـشـاهـر
حـول (خــال في خـدّ الــسـمــاء)من هـنـا
ــكن الـــدخــول الى عــالم اجملــمــوعــة
الشعرية االولى (خـال في خدّ السماء)
لـلشـاعـر والـصـحفي واالعـالمي ( علي
الشاهـر) الصادرة عن دار الـفؤاد عام

  2018فاجملموعة تأسر وجتذب
ـتـلـقي من الـسـطـر االولى حـتى أخـر ا
اجملــمـوعــة.. قـرأتـهــا بـشــغف مـتــلـقي
وحاولتُ أن أصل الى الـغـاية والـهدف
لـهـذه الـتــجـربـة الـنـاضـجـة فـوجـدُ أن
الـشاعـر كـان مـصراً عـلى عـدم الـوقوع
وهـبته في الـبسـيط بل كـان موفـقـاً 
اللغوية الرصـينة فصاغهـا بلغة راقية
ـهدة "الـشاهر" وموفّـقة.  اذ أرى أن 
لن تــنــحـصــر في الــتـعــابـيــر الـبــراقـة
ـنـمــقـة بل أنـهــا تـتـركـز واالسـالــيب ا
باألمور اخلـاصة حـيث تتجـلى براعته
في صــيـاغــتـهـا ومــزجـهــا لـتــخـلـد في
صــورهـا الــشـعــريـة ذاكــرته في االيـام
ــكـن نــســيــانــهـا الــصــعــبــة الــتي ال 
بـسـهـولـة. فـالـشـعـر في نـظـره تـخـلـيـد
وتـــركـــيــــز ال اســـتـــرجــــاع ومن هـــذا
الـتخـلـيـد والتـركـيز تـنـبع اخلـصائص
ــتـــصــلــة في - الـــعــديــدة والـــفــروع ا
زمـكانـيـة- نضـوجه كـانـسان بـخـبرات
متشعبة هي موضـوعة ثيمة نصوصه
ــلــتــحــمــة والــتي تــنم عـن الــتــحـام ا
الــشـــعــور بــالـالشــعـــور ومــزجـــهــمــا
ـعـبـر عن حـسه بـالـوجـدان الــصـادق ا
االنساني بفـكرٍ عميق. علـما أن الشعر
نفـسه يكـفل أن يـصبح لـغة "انـسانـية"
تــمـامــاً بــصـرف الــنـظــر عـمــا اذا كـان
الـشاعـر يـحـاول أن يـعكـس داخلهُ الى
خــارجهِ وهــذا الـنــوع من الــشـعــر قـد
وصف بـأنه شـعر "مـجـرد" و"مـلـموس"
عــــلـى حــــد ســــواء.. وألول مــــرة أقـــرأ
مــجــمــوعـــة شــعــريــة من الــغالف الى
الــــــغـالف بـــــــدون أمــــــتــــــعـــــــاض من
كيـانها.الـشاعـر "الشاهـر" شاعـر يحفل

عمقه بالعائلة واالماكن واالشياء التي
عـشقـهـا في حـيـاته وتـركت اثـارها في
صـــمــيم مـــشــاعــرهِ وهـــو اســتــغــراق
نشيـطاً قائمـاً على التـبادل ب الواقع
ـفــعم ــلــمــوس بــاخلــارج وخــيــال ا ا
ـستـقـبل. وقد كـتب قصـيدته االولى با
(أمي) بـإحـسـاس والدة شـاعـر يـنتـقل
بصورهـا بفنـية أدبيـة خفيـة ال بذاكرة
ــاضي مـــكــشــوفـــة بــ احلـــاضــر وا
مـوحي بـالهـوة الـتي أصـبـحت تـفصل
بــــ الــــشــــاعـــــر واســــرار بــــيــــئــــته.
طـلع الـقـصـيدة..  /أميّ فـاالستـنـتـاج 
/ قبـعة ناضـجة / وأبي صـوفي ساحرْ
أوشك أن يخرجني ربّـاً / فاخترتُ بأن
!/ .. االبـيات عوملت على يأتي الشاعرْ
أنها نوع من البيان اخلاص بالشاهر
كأنه يـعلن أنه خـرج شاعـر رغم أماني
األبــويـن أن يــربــانهُ كـــانــســان يــشــبه
الئـكـة قـريـب من الـله بل هـو صـورة ا
من صور جـمال اللـه في االرض. هناك
ســـر في هــذه االبــيـــات ســراً مــا بــ
نضوج األم وصوفـية االب الذي شبهه
ا ـا جلمالهِ وخـلقه ور بالسـاحر ر
انـه صــورة تـــشـــبه صـــورة الـــشـــاعــر
"الــشـاهــر". في قــصـيــدة (أمي) ســحـر
االمـومــة واالبـوة وطـفـولــة فـاجلـمـيع
عاش احلرمان واخلوف في زمن حرب
تأكل الـرجـال كمـا تـأكل النـار احلطب
لكن االنتصار احلقيقي كان لصبر األم
في نـتاج تـربيـة مـفعـمة بـالـتألف. كـما
في نص "مالئـكـة االرض" هي قـصـيـدة
حتمل صور مكملة لقصيدة (أمي) بها
ايجـاز بلغـة الشـعر فتـوحي للـمتذوق
ـثـالـيـة فـيـلـمس مـبـاشرة ـشـاعـر ا بـا
احلقيـقة; والغـاية من القـصيدة ال عن
تعـبـير الـعاطـفة فـحـسب بل بواسـطة
أهم الصفات االساسية التي تعد قوام
الــعـمـل أسـلــوبه الــشـعــري الـتــصـور
واخلـيـال واالنفـعـال والـتـعـاطف وقوة
االحـــــســـــاس والـــــقـــــدرة عـــــلى نـــــقل
االحـسـاس. والشـعـر اجلـيـد له الـقدرة
عــلى تــشــكــيل الـنــفــوس وتــدعـيــمــهـا
بـإدخـال الـبـهـجـة عـلـيـهـا أكـثـر من أي
شيء آخــر وهــذا هــو الـشــعــر اجلــيـد
الـذي نـنـشـده يـجـمع بـتـفـاصـيـلهِ بـ
الــبــسـاطــة والــعـظــمــة..  /"الـدافــئـونَ
- الـواثـقـون  –الـرائـعـون فـمـاً حـديـثـاً

./" - السالكون طريقاً الواهبون دماً
 تفصيل قصيدة "مالئكة االرض" يقول
ــتــاز بـصــفـة ان هــذا الــعـمل بــدائي 
شعـريـة ال ينـكرهـا أحـد وهي تسـتحق
االشــارة الــيـهــا. وذائــقــتي تـمــيل الى
القول بأن بيتاً واحداً يكفي دليالً على
السـحـر الكـامن في شـعـر "الشـاهر" أن

بــيـتــاً كــهـذا / قــانـعــونَ بـأنَّ
.. وخـلــفـهمْ احلـربَ نُــزهـتــهمْ
.../ ــاءِ تـــرتــعشُ طـــاســة بـــا
يـتـمـيـز بـأسـلـوب وحركـة من
رحـم احلـــــيـــــاة صـــــورة من
التراث االنسـاني احمليط بنا
قل ما جندها في الـشعر الذي
يـــتـــبع بـــحــــور الـــشـــعـــر في

تنظيمه االدبي.
وفي قـصـيدة (جـنّـة الـشـعراء)
انـفـالت روحي نـحــو الـتــجـلي
في كل مـا هـو نـعـيم بـاحلـيـاة
وما يـراه " الشاهـر" من حقـيقة
في وجه اخلــيـال ويــرفض مـا
بالـغـيب من اسرار ال تـعرف اال
بــالــظن والـتــأويل واالنــتــظـار.
فــيـــقــول:/ فال حـــزن عــلــيكَ وال
! .. كــأنـكَ لــستَ من حــمِــاً بــكــاءُ
.. وأنكَ فـي ســجلِ الــغــيمِ ً وطــ
/.. صورة شـعـريـة انسـانـية مـاءُ

ـيـة الفـكـر عـمـيـقة الـوجـود تـعـتـبر عـا
فــكــراً مــلــغــومــاً بــطــاقــةٍ فــوق طــاقــة
كن القول أنها فوق طاقة "الشاهر" و
أي شاعر في العراق في  مـرحلة النمو
والـنـضـوج. لـكن يـجب قـراءة (خـال في
خـدّ الــسـمـاء) بـاعـتـبــاره قـصـائـد عـقل
وشــعــر أن نـــقــرأ "الــشــاهــر" عــلى أنه
شــاعــر مـبــدع وفيّ بــأغــراض رســالـته
تعلقة ومهمته فان شعره شأن روحه ا
بــالـــعــائـــلــة ومـــاضي وذكــريـــات بــكل
عـنـفـوانــهـا حـولـهـا الى دهـشـة مـثـيـرة
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ويظل" علي الشاهر" في شعره مالصقاً
قـــريــبــاً جــداً من عــمـق مــديــنــته الــتي
ـقـدسـة عــشـقـهــا بـعـنـف بـعـتــبـاتـهــا ا
ـكان يـذكـره بـحبه االول بـأرصفـتـهـا 
) / أنا فيـقول في قـصيـدة ( لعـنة احلبّ
/ قــــلـــبـي هـــواكَ مـــا نــــســــيتُ ألذكــــركْ
/ .. ويـخـتم / يـا بن الـهـوى / فـصـوّركْ
.. / / مـا أطهركْ ما أجـملكْ / ما أعـظمكْ
والعجينة الشعرية االولى لهذه الصور
عــذابـات فــقـدان االب مــبـكــراً وعالقـته
قـدسة(كربـالء) وهي احملفز ـدينـة ا با
االبداعي دائم الـفاعـليـة للشـاعر في كل
نـــتـــاج( صـــحـــفي وأدبي).. وظل أبـــيه
ومــديـنـة(كــربالء) يــرقـدان عـلـى قـارعـة
ــديـنـة عــشـقه حتـمل قـلــبه وال تـزال ا
صـوت أبـيه في أعــلى قـدر من الـتـوتـر
الـداخـلي لـلـمـشـهـديـة والـلـغـة مـجـبـوالً
بالعذابات ومـحكوماً بالـسرد الشعري
ال الثـرثـرة بل الشـعـر السـردي الذي ال
) ـالئــــكــــيـــ يـــؤتـى به اال لــــبــــعض ا
) مـا يــؤكـد هــذا الـكالم في الــقـديـســ

قــصـائــد (الى أبي- قــدس الـلـه الـشــعـر
و( الــســيــدُ ) و( ربُّ بال ســحـــرة) قـــبــرهُ
و( الـى ابـي .. او اب الــــــــــــهـــــــــــــامـش)
االنـــســـانـــيـــة) و(ج.م) وعـــلى هـــامش
ـــنـــفى) و(بـــاحـــثـــا عـــنك في رأسي) ا
و(سـخـريـة القـدر) و(صـور مـتـشـظـية)
ْ بـلغة و(احالم ليـست للنـوم) فهنْ كـت
شــعـريــة يـكـمـن فـيـهــا جـذر الــغـمـوض
تلقي يجتهد "الشاهر" في تقريبها من ا
من خـالل قـــصــــيــــدة ( الى أبي.. أو أب
!/ والـعـرشُ االنـســانـيـة) ../ فـداكَ عــمّكْ
/ ..هذه الـصورة / يـتـمكَ النـبـويّ سحُ
ـا سبـقهـا أو حلقـها ـكمـلة  الشـعريـة ا
ـتطلع لـنجاح تفرض قـوة القـصيدة وا
الـشـعـر الـذي يـتعـلق فـي الذهـن ويبـقى
مــوضع دراســة وفــرضــيــات ورمــزيــات
شعـر يتـطـلب أكثـر من مجـرد استـخدام
األفكار اسـتخدامـاً قوياً من أجل ارضاء
االخــرين بـل يــجب ان يــكــون قــويــاً من
أجل احلـــيــاة اذ يــنــبـــغي أن يــتم هــذا
االستخدام حتت الشـروط التي حددتها
قــوانـــ الــصــدق الــشــعــري واجلــمــال
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قد اجلميع يشتركون معي في االعتراف
بــقـوة شـعــر "الـشــاهـر" وحـصــوله عـلى
هـويـة االحتـاد الــعـام لألدبـاء والـكـتـاب
الــعــراقـيــ وحـدهــا شــهـادة عــظـيــمـة
ــمــيــزة. لــكن مـن يــعـرف لــشــاعــريــته ا
"الـشاهـر" مـاذا يـخـبئ وراء نـصوصه?!.
ـتــذوقـ لــلـشــعـر وحـتى الــكـثـيــر من ا
الـنـقـاد يــخـفـقـون في رؤيـة الـسـر الـذي
تمـكن فيه روح الـقوة الشـعريـة الكـامنة
في نـفـسه ذلـك انـهـا اسـاسـاً تـكـمن في
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فَــنَّـــاً أم أدبــاً أم مِــهـــنــة وجتــارة?
بحـسب جـورج مـونـان (الـتـرجـمة
مـثــلـهـا مـثل الـطـب تـبـقى فَـنَّـاً إال
ـهـا فَنٌّ يــقـوم عــلى الــعـلم)  وال أنـَّ
ــكن لإلبــداع الــعــلــمي كــمــنــتج

اجتماعي إال أنْ يكون فَنَّاً. 
لــقـرون طـويــلـة ظـلـوا يــعـتـمـدون
مـــبـــدأي اخلــيـــانـــة واألمــانـــة في
الــتــرجــمـــة لــتــعــالـق الــتــرجــمــة
ُــقـــدَّســة وكــانت بــالـــنــصــوص ا
ترجـمـتهـا مُـحرَّمـة. ولـغايـة الـقرن
الـعـشـرين كـانت الـتـرجـمـة تعـني
ـكـاني (نـقلَ الـبـعـدين الـزمـاني وا
بــاســتــخــدام لــغــة
ــة ورديــئـة)  قــد
ألنَّ الـــــــشـــــــيــــــوخ
الــوطـنـيـ حُـرَّاس
الــلـغــة األُم من أيَّـة
مــفــردات أجــنــبــيـة
دخيلـة يعتـبرونها
ضـعــفــاً في أحــسن
األحــوال وخــيــانـةً
عــــــــظـــــــــمى إذا زاد
الــــتــــعــــصُّـب. لــــكن
وولـــتــر بـــنـــيـــامــ
اعــتـــبــر الــتـــرجــمــة
(إعـــــــــــــادة بــــــــــــعـث
واسـتـمـراريـة لـلنص
األصـل في ســــــيـــــاق
ولـغـة جـديـدة) . وفي
نــهــايــات الــعــشــرين
حتـررت التـرجـمة من
(اإلطــار الـــعــام الــذي
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بغداد

ــفــرح في أن جتــدّ ابـداعــاً يــســتـحق ا
الـــقـــراءة رغم هـــذا الـــكم الـــهـــائل من
ــأسـاة فـي أن تـصــغي االصــدارات. وا
وتــضع الــشــمع عــلى أذنــيك وتــلـبس
نـــظـــارة ســـوداء حــول االخـــوانـــيــات
صالح التي تقتضي ان ترفع الغث وا
ا احرزه .. على الرغم  وتترك السم
ـثـقف –الـشــاب- الــعـراقي من تــقـدم ا
هــائـل في حــقــول مــخــتــلــفــة خــاصـة
ــفـاهــيم لـذا بــالـنــسـبــة لـلــعالقـات وا
يــنـطــبع اجلـيل احلــاضـر الى حــدٍ مـا
بالـشك واحليـرة والغـرابة واإلخالص
سـيرة اإلبداعـية وعـكسـها. أغلب في ا
النقاد احملـلي وغيـرهم يحذروننا من
ـيل الـتـأثـر بـاألهـواء الـشـخـصـيـة أو ا
الـــفــئـــوي أو الـــتـــحـــزب عـــلـى أنــواع

مشاربه. اذ يروا  أن السبيل الى النقد
النزيه هو انـتهاج ما أسمـوه " التقدير
احلـقـيـقي" وهـي وسـيـلـة تـسـاعـد عـلى
اكتشاف أي أنواع الـشعر تندرج حتت
. هذه الوسيلة متاز حقاً طبقة الشعر ا
هي أن نتمثل في اذهاننا دائماً بضعة
أبــيـات وتـعــبـيـرات لــفـحـول الــشـعـراء
ونــســتــخـدمــهــا كــمـحـك لـقــيــاس قـوة
الـــشــعـــر. ولــكن عـــلى الـــرغم من هــذه
الـوســيـلـة هـنــاك تـذوق خـاص ودرايـة
فطرية للجمال واالستحسان والرفض.
إن أي متذوق للقـراءة متفتح الذّهن ال
ـقـطـعـيـة يـفـكــر في عـمق الـعــروض وا
الشّعريـة.  إن الفكرة لـدى كاتب الشعر
ال تـوجه لغـة اخلـارج فـالشـاعـر نـفسه
شــبـيه بــلـغــة جـديــدة تـبــني نـفــسـهـا

غالف اجملموعة

التهـذيب والسـمو اللـذين يحدثـهما في
االســلـــوب الــرائع الــنـــادر وقــد يــحس
الــبــعض بــهــذا االثــر دون ان يــقـدر ان
. فـالـسـر يـعـلـل سـبـبه تـعـلــيالً واضـحـاً
كن في روح الـشاعر الـذي يحاول ان
يـنـهـل الـبـعض من هــذا االثـر بـجـمـال;
حـ ننـتـقل الى قـراءة  قصـيـدة (غـناء
) وواضح من هـذا الـشـعـر أنْ الـقّـصبْ
الشـاعر يـقف وجهـاً لوجه أمـام عظـمة
بالده مـن جــنـــوب مــتـــرامي االطــراف
وتاريخ واسع متخوم بالدم واجلراح.
وجنـوم قــصـيــدته أمـاكـن وأشـخـاص
وقف أمامـها في حـيرة ب حـكايـاتها
وجمالهـا وعزيتهـا الى قلبه. ما الذي
يفعـله كانسـان ليبـقى ويؤكد ان هذه
االمــاكن هـي كــاألفالك الــدائــرة مــنــذ
البـدء..? ال تـزول وكل ما حـوله عـزيز
ومـــخـــلـــد دائم..?! فـــيــقـــول: /  ومن
اجلـنـوب الى اجلـنوب حـكـايـةُ الـبـلد
اجلــريـح/ .. بــاجلــمــالِ الـى الــســفــوح
صــلّت بــروحي كــربـالء/.. ولــلــجــنـوب
./ شـذى الـذبـيحِ ..لـناصـريـة ..لـلـمـسـلّةِ
فالطـبيعـة كما يـراها تتـولد غيـر عابئة
ــكـان تــصــنع مــصـيــرهـا بــالــزمـان وا
اخلــــاص يــــحــــدوهـــــا أمل الــــبــــقــــاء
ــومــة وهـي حتــيــا بـــكــبــريــاء والـــد
وكــتـــفـت بـــذاتـــهــا وهـي دائـــمـــاً حــرة
تـتـخـلص من رواسب مـاضـيـهـا وتـوقد
ـســتـقـبل مـشــاعل احلـاضـر وهــمـوم ا
فــامـتــلـكـت نـاصــيـة األبــديـة. وهــذا مـا
يوجع الشاعـر فيصرخ عـالياً : /ها هُمُ
إعـــــــزازُ روحـي!.. إعــــــزاز وحـقَّ الـــــــله
/. كـذلك في قـصـيـدة ( طـاقـائـيل) إعـزازْ
ـعـانـاة والـهـمـوم فـهي امـتـداد نـفس ا
) ظل يالحـقه هـاجس لـ(غـنـاء الـقــصبْ
االمكنة والتاريخ يـقول في مطلعها : /
..  حـاضــرة تــقــهْــقـرَ كــأنّ بــاب الــطــاقِ
/.ويقلب طرفه عندها التـأريخُ والتأويلُ
في فــضـاءات كــربالء لــعـله يــبـصــر مـا
يـريــحه من عــقـدة اخلـوف عــلى تـاريخ
مـشبع بـالـهـموم واجلـزع واخلـسارات.
فـاذا جنـوم سـمـاء كـربالء حتـدق فـيـهـا
العيون بكمـاء فليس مصادفة ان يرسم
صـورة جــنـة لــهـا : / وغــاب هن قـصـد
ابتعاد ليلُ ..يا بـاب حِطة كيف أطوقها
..أخـاف عـلـى ظـفـائـرهـا ..تــفـز ويـجـفلُ
! /.. فـهل معـنى ذلك أنه مؤمن التـقبـيلُ
ــكــان حــ يــخـــطــو الــيــهــا بــهــذا بــا
الــهـاجس بــقــوله / يـا بــاب مــا طـرقتْ
بـــكف.. غـــيـــر كفّ االمـــنــيـــات ..اذا مــا
اســنــدت ظــهـري الــســنــ لــهـا ..وراح
!!/ .مــا يـــؤكــد عــشـــقه وصــدقه احلَـــيلُ
الــكــربالئي قــصــيــدة (هــمـســة في أذنِ
الصباح) وهي ختام مجموعته.. تعتبر

نـظـرة شـعـريـة تـشبـه أسـلوبـه الذي
يعـبر به عـما يـراه يجمـع زمن زمن
الوفـاء لكربالء وأخـر للـعراق. هو ذا
إذن زمنُ الـوفـاء.... لـكـربالء / ويـظل
ِ السـبط ينـبوع الـفداء/ قبـر احلسـ
..  وهــنـا تــخــدمه رحـابــته وحــريـته
بــطـريـقــة جـمـيـلــة مـثـيــرة لإلعـجـاب
يــضـيف فــيـهــا الـدهـاء والــذكـاء الى
جانب الرقة والوداعة حيث ال يخلو
ـــثــالب.. اســـلـــوبه من الـــعــيـــوب وا
فـمــقـطع الـزمن الــثـاني : هـو ذا زمن
الـــعـــراق / مـــبــــدعـــ وصـــانـــعـــ
ومـجـاهـديـن ونـاصـرين / مـسـلـحـ
بكل اشكال الـدعاء. من خالل القراءة
والتـفحص لـهذه الـتجـربة الـشبـابية
وجدت أن " الـشاهـر الشـاعر" يـعيش
هيامـاً في لغة الـشعر وهـوى شفافاً
ورهــــافـــة حــــســــيه كـــان لـه رأيه في
حـيـاته ومـجــتـمـعه ووطـنه من خالل
الشعر حـيث يفلـسف ذلك في قصائد
ـنفى) مـختـلـفة مـنـها (عـلى هـامش ا
و(احــزان نـصف الــلــيل)و (سـخــريـة
الــقــدر) و( أيـهــا الــغــرق انت بـريء)
و(أثـــر الــغــيـــاب) و(عــرس)و( صــور
مــــتــــشـــــظــــيــــة ) و(أحـالم لــــيــــست
لــلــنـــوم)و(بــاقــة من دمــوع)و (كــائن
حـزين).. في هــذه الـقـصــائـد ابـطـاله
مقاتلون وعاشقون ومحرمون كانوا
ـ بـوطن يـعـيـشـون ويـعـبـثـون حـا
يظهـرون ويختـبئون ويـختفون وراء
قـصـائـدهم في قـلب مـكـانهـم. ورثاءه
في (باقـة من دمـوع) يؤكـد ان كربالء
الـــتي يــجــتـــهــدون في ضـــمــهــا الى
صـدورهم كـمـا يـضـمـون احـشائـهم..
مـنـهم تــرعـرع بـهـا وسـافـروا عـنـهـا
ورحــلــوا الـى االبــديــة.. لــكن بــقــيت
آثــارهم االبــداعــيــة / وذاك شــاعــرك
ــمـــتــد أضــرحــة / عــلى الــفــراتــ ا
بـــالــنـــخالت مــؤتِـــزرا / . هــذا وفــاء
المـــتـــداد الــشـــاعـــر الـــراحل (هــادي
الــربـيــعي) الــذي اصـبـح بـؤبــؤ عـ
القـصيـدة الـشاهـرية. أعـتقـد ان علي
الشاهر حقق ذاتاً شعرية خاصة به
ـيـزه اعتـمـاده على االلـفاظ وان ما 
بـقدر صـراعـها لـتـجاوز هـذه االلـفاظ
واعتـمادهـا عالقة بـاندمـاجه كشـاعر
وصــحـــفي في الــتـــاريخ واجملــتــمع.
ــتـذوق وبــعــد هــذه الــقــراءة اتــرك ا
لـــلــشــعـــر مع هــذه اجملـــمــوعــة وقــد
تــوخـــيت ان اقــدم اكــثــر الــقــصــائــد
وعالقــتــهـا بــالـشــاعــر واقـربــهـا الى
روحه. يــنـبــغي االلـتــفـات الى طــاقـة
الــشــاهــر الــشــعــريــة واالحــتـفــاء به

انسانا وشاعرا وصحفيا.

وضعها فيه البنيويون وابتعدت
عن الـلسانـيات التـطبيـقية ومـنها
برزت النظرية الـوظيفية وظهرت
نـــظــــريـــة الـــســــكـــوبـــوس وهـــو
مـصــطـلح يـونـاني يــعـني الـغـايـة
والـهـدف. وتـقـوم الـفـكـرة عـلى أنَّ
الــغـايــة مـن الـتــرجــمــة هي الــتي
حتــدد األسـالـيب والـطـرائق الـتي
ترجم اتباعها أثناء ينبغي على ا

الترجمة) .
 WO U  W d

تنشط حركة ترجـمة شبابية قويَّة
في مـكـتبـات دهـوك رغم األخـطاء
وتكرار نصوص تُرجِمَت من قبل
ـتــرجــمــ ال يــعــرفـون وبــعـض ا
ـا شـيــئــاً عن الــلــغـة األدبــيــة. ر
بـــســـبب زيـــادة أعـــداد خـــريـــجي
أقــســام الـتــرجــمـة مـن جـامــعـات:
دهـــوك زاخــــو نـــوروز جـــيـــهـــان
ولــلــكـســاد االقـتــصـادي وانــعـدام
فُرَص الـعمل والنـعدام التـخطيط
ــدى حلــاضــر الــشــبــاب بــعــيـــد ا
ـتـرجـمـون ومـسـتـقــبـلـهم اتَّـجه ا
الــــشــــبــــاب إلى ســــوق الــــكــــتب
ي يـتـرجـمــون عـيـون األدب الـعـا
لـكن ضعف مـستـويات اخلـريج

اجلُدُد يتضـاعف سنةً بعد أخرى.
واحلركة تنعكسُ كَمَّاً ال نوعاً ألنَّ
ــتــرجــمــ اجلــدد الــشـبــاب من ا
اجلـيل اجلـديـد لم يـطَّـلِـعـوا عـلى
أنـشــطـة وتــرجـمــات اجلـيل الـذي
ـــــشـــــاكـل الـــــتي ســـــبـــــقـــــهـم وا
اعترضـتهم كمـا وأنَّ اجليل الذي
سَــبــقــهم كــانــوا أدبــاء وشــعـراء

 . وروائي
ـاذا تــتـعــدد الـتــرجــمـات لــلـنص
ـاذا نــهــمـل نــصــوصـاً الــواحــد? 
ـيَّـة كـثـيـرة تـنـتـظـر الـتـرجـمة? عـا
وبــدالً من إعــادة تــرجـــمــتــهــا مع
ــــقــــاد ـالحـــــظـــــات الـــــنـُّ األخـــــذ 
ؤسسات الثقافية ي وا األكاد
لــكنَّ أحـــداً ال يــقــرأ وإذا قــرأ فال
يجد وقتاً وال جدوى ليطرحَ رأيه.
وقـد نـوقــشت الـكـثــيـر من رسـائل
ـاجـسـتـيـر وأطـاريح الـدكـتـوراه ا
من أقـسـام التـرجـمة في جـامـعات

كـردسـتـان لـكنَّ رسـالـةً واحـدة لم
تـــــكـــــتـب عن تــــــرجـــــمـــــة روايـــــة

اخليميائي ب ثالث ترجمات: 
د. لـزكــ جــالي (وى هـزر كــر كـو
دخــــــوست يــــــجه كـى زيــــــده تـــــر
نـفسـتبـا. وى شه في زي ميـنا هه
فتيه كي به ري هنكي وى هه ر ئه
و خ هـون ديت. ئـوو ديـسـا زي به
رى داويـــبــوون وى ئـه و ز خــوى
شـيار بـووبوو. ئـو رابوو كـوبالي
خـــــوه هـــــلــــــكـــــرت ئـــــو دست ب
شــيـاركــرنــا مه ررين كـو هــيـشــتـا

نفستي بون كر) . 
جــواد الـــصــيــداوي (كــنتُ أودُّ أنْ
أنامَ وقـتاً أطـول. لقـد راوده احللم
ذاتـه الــــــــذي راوده األســــــــبــــــــوع
السـابق واستـيقظ من جـديد قبل
نـهـايـته. نـهضَ وشـربَ جـرعـةً من
النبيذ ثم أخذ عصاه وراح يوقظ
النعاج الـتي كانت ال تزال نائمة).
يوار عبداحلكيم (من حه ز دكر ئه
ز بو جه نـده كاد يـتر ?ى مابام د
خـــو. ئـه وي وي شه في هـم مـــان
خـــون ديت يــا كــو ل حه فــتــيــيــا
بـورى ديـتي. لـي جـاره كـا ديـتر ?
خه و رابـــو به رى خه ونــا وي ب
دوماهي بهيت. ئو رابوو وفره كا
مه يى فه خـــوار. بــاشي كــوبــالي
خـو هلـكرت وميـه خـوه هيـشتا

د خه و هشيار كرن) .
النص اإلنكليزي:

?I wanted to sleep a little
longer, he thought. He had
the same dream that night

as a week ago, and 
?once again he had awak-

ened before it ended. He
arose and, taking up his

crook, began to awaken the
sheep that still slept.

مررت سريعاً على مسالة تستحق
جهـداً أكبر من ذوي االخـتصاص
ــاذا لــيس في ويــبــقـى الــســؤال: 
الـــــنص اإلنــــكـــــلــــيـــــزي: الــــراعي
اإلسباني يـشربُ جرعةُ من الـنبيذ

ا يفتح عينيه? حا

علي الشاهر

اغلفة الكتب

بـوصــفـهـا مــنـجـزاً ثــقـافـيــاً يـعـزز
الـســيـاسـة واالقـتـصــاد والـثـقـافـة
واجملـــتـــمع إلى درجـــة (أنَّ بـــقـــاء
األُمَّـة في إسـرائـيل صـار مُـعْـتَـمِدَاً
عـــلى الـــتـــرجــمـــة)  وبـــاعـــتـــبــار
إسرائيل شعبـاً صغيراً واقعاً ب
ثـقــافـات الـغـرب والــعـالم الـثـالث
مـــتـــمــثـالً بــالـــعـــرب والـــشـــعــوب
الـــشــرقـــيــة األخـــرى. فــمـــا عــادت
الـترجـمة كـما كـانت (لعـبة ثـقافـية
لـلـصـفـوة أو حـاشـيـة علـى كـتاب
الدرس األدبي لـكنهـا صارت أمراً
ـــاً حلـــيــــاة كل إنــــســـان جـــوهــــريـَّ

مثلما جاء راح
زهرةُ البرتقال تفتح عينيهِ
تنذرهُ لهبوب اجلراح

هو لم يقترف أي ذنب جميل
ولم يكترث بعويل الرياح

مثلما جاء راح……
……………………………

ـا ــر ســعــدي  ــتــاز شـعــر  و
لمح يسمى بالتخييل الذي هو ا
األســاسي في احلـركـة الــشـعـريـة
العربـية اجلديدة والتـخييل قوة
رؤيـــاويــــة تـــســــتــــشف مـــا وراء
ـر سـعـدي الـواقع كـمـا يـتــفـرد 
بــصــور شــعـريــة بــاذخــة تــخـرق
ــألـوف الــســائــد. تــهــدم جــســر ا
ويـــرحل بـك الـــشـــاعـــر إلى عـــالم
مــؤثث بــلــغــة راقــيــة تــتــحــسس
وقــــعـــهــــا من خالل الــــكـــلــــمـــات
ـــكـــتظ ــــعـــنى ا ـــمـــوســـقـــة وا ا

باإلنزياح.
—UM « ‚—U

حـقـا أن الشـاعـر سارق الـنـار هو
بــرومـيــثــيـوس زمــانه فــالـشــعـر
الـعظـيم له تأثـير كـبيـر على روح
ـر الـلــغـة.وأنــا مـدين لــلـشــاعـر 
سعدي ويـشرفني أن أقرأ له ألني
أجد متعة وجدانية ووجودية في
الـــغــوص إلى عـــالَــمه الـــشــعــرى
الــراقي.. فــتــحــيــة له وجملــهــوده
اجلبار سـعيا إلى اشـعـال اجلمر
فـي أتـون الـشـعــر اجلـمـيل اآلخـذ
ـسـتـأثر بـالـقـلـوب احلـسـاسـة وا

باأللباب.

w u — bL

غرب ا

ر سعدي عندما نتحدث عن شعر 
فـإنــنـا نــتـكـلم عـن مـدرسـة شــعـريـة
حــداثــيـة مــازالـت بـحــاجــة إلى من
يــكــتـشــفـهــا خــاصـة وإن الــنــقـد لم
ــر ســعــدي الــذي يــنــصف شــعــر 
ــثل قــامــوســا لــغــويـا جــمــيال له
ـا دالالت وايــحــاءات ال لــشيء وإ
ــقـوالت ألن قـصــائـده تــتــمـنع عن ا
ـسبـقـة كمـا قـال النـاقد ـفـاهيم ا وا
حـسن مـخـافي. وكـذلـك فـالـدراسات
ر سعدي التي أُجنزت حول شعر 

قــلـيـلـة وهي عـلى قـلـتـهـا ال تالمس
جوهر الشعر عنده لعل أبرز شيء
في مـفـهوم شـعـر احلـداثة وظـيـفته
هــو “الــرؤيــا ”الــتـي يــرى بــعض
الــنــقـاد أنــهــا جتـســيــد لـلــحــداثـة
فـاحلداثـة نفـسـها هي رؤيـا قبل أن
تــكـون شــكال فــنـيــا. بــهـذه الــرؤيـا
جتسد الـقصيـدة احلداثية رحـلتها
ـــــــــاضـي) إلى مـن الـــــــــذاكــــــــــرة (ا
ستقـبل بل إلى ما وراء احلاضر ا
ـــاضي نـــفـــسه بل أن الـــشـــعــر وا
اجلــديــد هــو. رؤيــا أو كــشف

وسيلته الرؤيا.
VO — ŸUI «

وتتوارد في ديوان “تقاسيم
عــلـى مــقـــام الــنــدم ”بــعض
القـصائـد التي حتـفل بـإيقاع
رحيب وموسيـقى تطرب لها
ـقـطع ـتـلـقي كـمـا في ا أذن ا

التالي”

ÂbM « ÂUI  vK  ÍbF  d/ rO UI

ر سعديغالف الديوان

وألسـبــاب رزقه) . بـل (أصـبــحت
ضــروريــة لـلــتــواصل وبــحـسب
أمــبــرتـو إيــكـو " لــغــة أوربـا هي

الترجمة) .
الـثـقـافـة قـبل كل شيء وبـعـد كل
شيء: تواصل وهل ثَمَّة تواصل
بال تـرجمـة? وللـمتـرجمـ قَصَبُ
السَّـبْقِ في تنشـيط حركة الـعلوم
وتـعـزيز قـدر الـفكـر وإثـراء اللـغة

ية. األُم بروائع اآلداب العا
WL d K   n Ë

كـيف ننـهض بالـترجـمة ونحن ال
نـعرفُ وصـفاً لـلتـرجمـة: علـماً أم
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ركـز اجلمهـوري للدراسات اقام ا
االســتــراتــيــجـيــة بــالــتــعـاون مع
ــواطـنـة نــشـاطه األول مــنـظــمـة ا
لـهذا الـعام بـورشه حواريـة حول
قـبلة مـستـقبل امن االنـتخابـات ا
على قاعة اجمللس العراقي للسلم

والتضامن ببغداد .
افـتتـحت الورشـة بكـلمـة الدكـتور
مــعـتـز مـحي عـبــد احلـمـيـد مـديـر
ـركز أشـار فـيـهـا الى أهـمـية ان ا
تـتـخذ الـدولـة مـجـمـوعه خـطوات
لـضــمـان امن وسالمه الــنـاخـبـ
ـرشحـ والعـامل فـي مراكز وا
االقـتـراع وغيـرهم من األشـخاص
ــــشـــاركــــ في االنــــتـــخــــابـــات ا
خـصوصـا بـعـد ان شـهـد الـشارع
الـعـراقـي ظـواهـر غــيـر مـســتـقـرة
وحتــديـات امـنــيـة مـنــهـا الـسالح
ــنــفــلت وداعـش ومــســلــحــيــهـا ا
وعـودة الـعـمـلـيـات االنـتـحـارية و
سالح الـعشـائر وجـائحـة كورونا
بــاإلضــافــة الى حتــديــات تــزويـر
االنتخابات والتالعب االلكتروني
بــاألصـوات كل هــذا يـدفـعــنـا الى
نتـساءل هل وضعـنا خطط امـنية
نــاجــعــة لــلــحــيــلــولــة دون خـرق
االنـتخابـات امنيـا وهل تسـتطيع
األجــهــزة األمـنــيــة حــمــايــة كـافه
ـدن واالقضـية والـنواحي اثـناء ا

االنتخابات.
لـقد عـقدنـا هذه الـورشة لـنسـتمع
مـن ذوي االخــــــــتـــــــصــــــــاص الى
األساليب احلـديثة واخلطط التي
يـــجـب ان تـــتــبـع في حـــفظ االمن
والـنــظـام وان يــشــــــهــد عـراقــنـا
واقــعـا امـنـيـا مــخـتـلـفـا عن الـذي
شـــاهــــدنــــاه في االنــــتــــخــــابـــات

اضية. ا
 فـي بــــدايــــة احملــــاضــــرة األولى
ـتقـاعد اسـتعـرض اللـواء الركن ا
الدكتـور عماد علـو في محاضرته
مارسة جوانب مهـمة ومطلـوبة ا
الــســلــمـيــة الخــتــيــار من يــتـولى

الــســلــطــة وضــمــان الـعــدالــة في
االمن وهـــــذا هـــــو األســـــاس  في
عمـلية تـام العمـلية االنتـخابية
تداول هو كيف نؤمن والسؤال ا
بــسالمــة وسالســة االنــتــخــابـات
ونــــــــرى ان ذلـك يــــــــتـم مـن خالل
تـــرســيم احلـــدود االنـــتــخـــابـــيــة
والـتوعـيـة للـمـواطـن وتـسـجيل
النـاخـبـ والتـرويج لـلمـرشـح
في يــوم االنــتــخــاب واالعالن عن
الـــــنــــتــــائج وصـــــوال الى اإلعالن
الــرســـمي  لــهـــا بــعــد مـــصــادقــة
احملـكـمـة االحتـاديـة  ,البد في كل
هـذا تـام امـن االنـتـخـابات وان
تـكــون األجـهــزة األمـنــيـة مــعـززه
بـالـتــوعـيـة الــعـالـيــة ولالحـتـمـال
التـحديـات التي تـسـتجـد وتظـهر
في اثناء وبعد عملية االنتخابات
 واكـــد الــدكــتـــور عــمـــاد عــلى ان
اإلجراءات األمـنيـة هي سر جناح
ـرشح عــلى الـسـواء الـنــاخب  وا
لالطـمـئـنـان عـلـى سـيـر الـعـمـلـيـة
ونــتــائـجــهــا  وبـاحملــافــظــة عـلى
ــواد االنـتـخــابـيـة والــصـنـاديق ا
والـبنى التـحتـية بـشكل كامل كي
ال يـــحـــصل مـــثـــلـــمـــا حـــصل في
الـــســــابق من خــــروقـــات وحـــرق
لـلـصـنـاـــديق في انـتــخـابـات عام
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واكـد أيــضـا الــدكـتــور عـلــو عـلى
أهــمـــيــة اجلــهـــد االســتـــخــبــاري
وتــوســيع دوائــره لــرصــد كـل مـا
يـحيط بـالـعـملـيـة االنـتخـابـية من
خالل تـــــامـــــ األمـــــاكـن وطــــرق
الــوصـول  لـلـمـراكــز االنـتـخـابـيـة
وحـمـايــة االجـهــزة االلـكـتــرونـيـة
والـتـدابيـر االحتـياطـية في الـنقل
االلـكـتـروني وفي تـامـ حـيـاديـة
ـســؤولـة عن األجــهـزة األمــنـيــة ا
حمـاية الـعمـليـة االنتـخابـية وفي
تأمـ مـسـتـوى عـال  لالتـصاالت
شـاركـة حتى بـجـميع األجـهـزة  ا
يـــشـــعــر الـــنـــاخب  بـــاألمــان  في

االدالء بــصــوتـه  بــعــيــدا عن كل
اشكال التخويف والترهيب.

بـــعــد هـــا حتــدث الــلـــواء خــالــد
احملـنا الـنـاطـق الرسـمـي لوزارة
الـداخـلـية مـؤكـدا في حـديثه الى
ـسؤولـيـة في جنـاح عـمـلـية ان ا
االنــتـخـابـات سـلـيـمـة وشـفـافـيـة
وامــــيـــــنـــــة تــــقـــع عــــلـى عــــاتق
اجلـمـيع.. مــجـتـمـعــاً وحـكـومـتـاً
حـيث ان اإلجـراءات احلــكـومـيـة
مـهـمـا فــعـلت تـضل بـحـاجـة الى
اكـــــثــــر مـن اجلــــهـــــات األخــــرى
للتعاون في جناح العملية حيث
ان التـنافس االنتـخابي يجب ان
يـكـون سـلـمـيـا دون عـنف من أي
جهة كانت وكأنـها لعبه رياضية
مــنــافــســة مــشــروعه وجــمــيــلــة
ومـقـبولـة النـتـائج من دون عنف
وان حصل العنف فان هناك  من
الــقــواعـد االنــضــبــاطـيــة لــردهـا
كن جتزأه مشـيرا  ‘الى انه ال 
احلـمــايـة  األمـنـيــة فـهي شـراكـة
اجلـميع ومن كل االخـتصـاصات
األمــنـــيــة لـــنـــكــون بـــأمن واحــد
لإلجنــاح االنـتــخـابــات وان كـان
كـل مـن زاويـــــــــتـه اخلـــــــــاصــــــــة
ـهم بـاألمن هـو بـاخـتـصـاصه وا
الـبـدء بتـوفـير االمن االجـتـماعي
ـــنــاطـق وحلـــ  انـــتـــهــاء فـي ا
االنتـخابات وهـذا ما تعـمل علية
وزارة الــــــداخــــــلـــــــيــــــة ضـــــــمن
اسـتــراتـيـجـيــة حتـتـوي جـوانب
كثـيرة لسالمة الـعملـية فالوزارة
للـجمـيع ال لـلتـحـزب وال للـتحـيز
ه وال لــــكل تــــداعـــيــــات اجلـــر 
نـظمة والـتهديـدات والتوترات ا

السياسية . 
وأشار الى أن للوزارة ودوائرها
األمـنيـة دورا مـهمـا في احلد من
نفلت والـسيطرة علية السالح ا
ـــاضــــيـــة تـم وخـالل األشـــهــــر ا
ضبط  31 لف قـطعـة سالح غـير
مـــرخـص بـــهــــا وكـــذلـك يـــوجـــد
تـنـسـيق مع الـعـشـائـر لـلـحـد من
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انــــتـــشـــار األســــلـــحــــة في أيـــام
االنتـخابـات وبعدهـا وفي جهود
مــكــافــحــة اإلرهــاب بــ الــلــواء
خــالـد بـان الــوزارة قـد ســاهـمت
فـي الــــقـــــضــــاء عـــــلى اإلرهــــاب
ومـــراكـــز جتـــمـع الـــعـــصـــابـــات
اخلــــــارجـــــة عـــــلـى الـــــقـــــانـــــون

وتصفيتها.
bO u  …d c

 وذكـــر الـــلـــواء خـــالــد ان وزارة
ـفـوضـيـة الـداخـلـيـة وقـعت مع ا
الــعــلـــيــا لالنــتـــخــابــات مــذكــرة
لـتــوحــيـد قــواعـد الــبـيــانـات من
ـــوحــدة وفي خالل الـــبــطـــاقــة ا
تـــامــ الـــتـــحــرك االلـــكـــتــروني
بـاالعـتـمــاد عـلى الـتـكــنـولـوجـيـا
ـراكـز االنـتـخـابـيـة وفي تـامـ ا
ــؤديــة لــهــا والــفـرق والــطــرق ا
اجلـــــوالـــــة وفي اســـــنـــــاد فــــرق
ــراقــبـة والــصــحــافــة واالعالم ا
وتـكثـيف اجلهـود معهـم إعالميا
واطن للوصول الى عقل وقلب ا
واجلــــمـــــهــــور والــــرد عـــــلى كل

غرضة التي تنال من االشاعات ا
العـمليـة االنتخـابية. واكـد اللواء
خــالـد فـي خـتــام بــحـثه ان وزارة
الـداخـلـيــة تـقـدم كل أنـواع الـدعم
الــفــني والــلــوجــســتي والــتـقــني
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة و تـــزويـــدهـــا
بأسـطـول من الـعـجالت احلـديـثة
لتـسـير عـمـلهـا قـبل واثـناء وبـعد
االنــتـــخــابـــات.  بــعـــدهــا حتــدث
الـدكـتـور جاسـم احلريـري أسـتاذ
الــعالقــات الــدولــيــة في جــامــعـة
بــغـــداد حــيث تــنـــاول في بــحــثه
ـــواطن عــلى أهــمــيـــة تــثـــقــيف ا
الـعــمـلــيـة االنــتـخــابـيــة الـقــادمـة
ــواطن الى وتــعــزيـــز الــثـــقــة بـــا
أهـمـية مـشاركـته في االنـتخـابات
الـقـادمـة وذلك من خالل الـتـركـيـز
ـــفــــوضـــيـــة دائـــرة عـــلـى كـــون ا
مـسـتقـلـة ومـهـنيـة ومـحـايدة وان
ؤتـمن إداريا تـكون هي اجلـهاز ا
عـــــــلـى هـــــــذا األداء لــــــتـالفـي كل
التـحديـات الداخـليـة واإلقلـيمـية.
وذكــر الـدكـتـور احلـريــري عـلـيـنـا

كــجـمـهــور ان نـعـرف واجــبـاتـنـا
كـناخبـ أوال وان العمـلية فـيها
رابح وخـــــســــران وان يـــــتم ذلك
ـنح احلقوق قراطي  بشـكل د
ـنـتـخب ــتـسـاويـة لـلــنـاخب وا ا
وان نـــتالفى كـل الـــضـــغـــوطــات
عــلـيـة اقــتـصــاديـا واجــتـمــاعـيـا
وامـنيـا. وفي خـتـام حـديـثـة ذكر
الــدكــتــور عـــلى ان الــدولــة ومن
واجاباتها ان يكون أداء موظفي
ــفـوضــيـة يــتـسم بــالـشــفـافــيـة ا
والنـزاهة واحليـادية وان يعـتبر
واجـبـة وطــني لـلـمـحـافـظـة عـلى
االستـقاللية. وفي خـتام الورشة
الـبــحـثــيـة اســتـمع احملــاضـرين
واحلــــــضــــــور الى األســــــئــــــلـــــة
ـطروحـة التي واالسـتـفسـارات ا
تــســاعـــد في تــنــفـــيــذ واجــبــات
سؤولـ على احلمايـة األمنية ا
ـنتـخـب والـعمل للـصنـاديق وا
عـلى االخـذ بــهـا لـتـعـزيـز سالمه
وسير العملـية االنتخابية بشكل

أمني وحيادي.
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نــظـمت  جــمـعــيـة الــبـيــئـة والــصـحـة
ـتحـدة  الندوة ـملـكة ا الـعراقـية في ا
الـــعــلــمـــيــة االفــتـــراضــيــة الـــرابــعــة
ــشــاركـة الــســفـارة الــعــراقــيـة في و
ـتـحـدة  , ووزارة الـصـحـة ــمـلـكــة ا ا
ـركـز الـعراقي والبـيـئـة الـعـراقـيـة  وا
ـتــجـددة ي لــبــحـوث الــطـاقــة ا الــعـا
ـنـاخي في لــنـدن وشـبـكـة والـتـغــيـر ا
الـبـيــئـيـ الـعـراقــيـ حتت عـنـوان "
حتـــديـــات الــــتـــطــــرف واإلرهـــاب في
الـعراق وتأثـيراته الـنفـسية والـبيـئية
واألجــتـمــاعــيــة". والـتـي تـزامــنت مع
التفجير األنتحاري في ساحة الطيرن
في بـــغــداد والــهــجــوم عــلى الــقــوات
األمـنـيـة واحلـشـد الشـعـبي في صالح
الـــدين وفي ظـــروف  اشـــتـــداد ازمــاة
ـــشــاكل االقـــتــصــاديــة اجلــائــحــة وا
ـر بـهـا ـالـيـة والـسـيـاسـيـة الـتي  وا
الـعراق  وتـفـاقم الـتـحـديـات الـبـيـئـية
واخملــاطـــر عـــلى الــصـــحـــة الــعـــامــة
لـلــمـواطـنـ الــعـراقـيــ  واسـتـمـرار
مــعـــانــاة الـــنــازحـــ . وقـــد كــان من
احلــاضــريـن في الــنـــدوة الــعــلـــمــيــة
األســتــاذ الــدكـتــور صــبــاح مــشـتت ,
مــســتــشــار رئـيـس الــوزراء الـعــراقي
لألعـمـار واخلـدمـات والـدكـتـور احـمـد
فوض في السفارة الصفار  ,الوزير ا
الـعراقـيـة في لـندن  ,والـدكتـورمـحـمد
ـلحق الـثـقافي فـي السـفارة حمزة  ,ا
الـعـراقيـة في لـندن والـدكـتور احـسان
عالوي  ,الــقـنــصل الــعـام فـي مـديــنـة
ـتحدة ,وكادر ملـكة ا ماجنـستـر في ا
الـسـفـارة الـعـراقيـة في لـنـدن  ونـخـبة
مــتـــمــيـــزة  من األســاتـــذة الــعـــلــمــاء
ـهـنـدسـ ـيـ واألطـبـاء وا واألكــاد
والــبـاحــثــ الـعــراقـيــ من اعــضـاء
جـمـعـيـة الـبـيـئـة والـصـحـة الـعـراقـيـة
ـثـلي مـنـظمـات اجلـالـية الـعـراقـية و
ـــدني ومن ومــنـــظـــمـــات اجملـــتـــمع ا
شكالت هتم  بالشأن العراقي وبا ا
الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة في الــعــراق.

وافـتـتـحت الـنـدوة الـعلـمـيـة األسـتاذة
الـدكـتـورة جـيــهـان بـابـان  الـتي دعت
احلــضـــور الــكــرام الـى قــراءة ســورة
الــفـاحتـة  عـلـى ارواح شـهـداء سـاحـة
الـطـيـران واحلـشـد الــشـعـبي وجـمـيع
شــــهــــداء الــــعــــراق ومـن ثم  رحــــبت
بـسـعـادة السـفـيـر العـراقي وبـالـسادة
وكانت الـضيـوف واحلـضور الـكرام  ,
الـكـلـمـة األولى  فـي جـلـسـة األفـتـتـاح
لسـعادة سفـير جمـهورية الـعراق لدى
تـحدة الـسـيد مـحمـد جعـفر ـمـلكـة ا ا
الـصـدر الـتي أشـار فـيـهـا الى مـعـاناة
الــعـراق مـن االرهـاب مــنـذ عـام 2003
وحلــد الـيـوم  وتـنـاول ايـضـاً تـعـريف
مــفــهــوم االرهــاب  الــذي يــســتــهــدف
ــواطـنـ وبـهــدف الـتـرويع  واثـارة ا
الـفــزع واخلـوف  ولــتــحـقــيق اهـداف
ســـيـــاســـيـــة وايـــديـــولــوجـــيـــة والى
الية والعمرانية اخلسائر البشرية وا
الـكـبـيـرة الـتي تـكـبـدهـا الـعـراق  كـمـا
تنـاول سعـادته األبعاد الـتي اتخـذتها
مـكـافـحـة اإلرهـاب فـي الـعـراق ومـنـها
نـاسبة شن الـتشـريعات  الـقانـونيـة ا
واستـخدام اجلهـد العسـكري واألمني
واألستخباري  الذي  تـكلل باألنتصار
ناطق الكـبيـر والتاريـخي في حتريـرا
الــتي كــانـت حتت ســيــطــرة اإلرهــاب
والـذي حـقـقـته الـقـوات والـتـشـكـيالت
العسكرية اخملـتلفة  وفصائل  احلشد
الشـعبي . وتنـاول سعـادته ايضاً دور
ملكة ومهمات السفارة الـعراقية في ا
ــتــحــدة  وكـــادرهــا في دعم جــهــود ا
مـكـافـحـة اإلرهـاب في الـعـراق واعادة
ــنــاطق احملـررة من بــنـاء وتــعـمــيـر ا
خالل نشاطها الدبلوماسي وعالقاتها
تخـصصة مع  اجلهـات البريـطانيـة ا
تحث الثاني في ذات العالقة.  وكان ا
جـلسـة االفتـتاح  الـدكتـور جاسم عـبد
العزيـز الفالحي الوكـيل الفني لوزارة
الـصـحـة والـبيـئـة الـعراقـيـة لـشؤوون
الـبـيـئـة وتـنـاول فـيـهـا خـطـر اإلرهاب
عــلى الـبــيــئـة  وقــدم عـرضــا سـريــعـا

لـلــحـروب والــنـزاعــات الـتي شــهـدهـا
العراق  والتي ادت الى  اهمال البيئة
وحتــطم  الـبــنى الــتـحــتـيــة  وازديـاد
مـعـدالت الـتـلـوث  كـمـا ان الـعـراق من
الـدول االكثر هـشاشـة لتـاثيـرا التـغير
ـنــاخي  واشــار الى الـبــعــد الـدولي ا
الـــذي جتـــســــد في اعالن ريـــو حـــول
البيئة والنزاعات  في  2012وخاصة
الـفـقرات 23و24و25و 26الـتي تـوكد
عـلى حمـاية الـشـعوب والـبيـئة  خالل
النـزاعات واحلروب وحتقـيق التـنمية
ـستـدامـة  كـمـا وقـدم عـرضـاً مـكـثـفا ا
جلــــهـــــود واولـــــويــــات الـــــوزارة في
الـتــصـدي لـلـتــلـوث الـبــيـئي  وايـضـاً
ـناطق جرائم الـنشـاط اإلرهابي  في ا
التي كانت حتت سيطرته حيث عملت
وبالتعاون مع اجملتمع الدولي لتقييم
حـــالـــة الـــبـــيـــئــــة فـــيـــهـــا ووضـــعت
استـراتيجـية لـتحديـد وتقلـيل مصادر
التلوث  باشكالهـا اخملتلفة وبضمنها
اخمللـفات احلـربية وااللـغام  والـتلوث

االشعاعي. 
ثم الــقـت كــلــمــة افـتــتــاح الــنــدوة في
جـلـسـة األفـتـتـاح األسـتـاذة الـدكـتورة
جــيــهـان بــابـان ,مــؤســسـة ورئــيــسـة
جمـعية البـيئة والـصحة الـعراقية في
ـتحـدة والـتـي رحبـت فـيـها ـمـلـكـة ا ا
بسعـادة سفيـر جمهوريـة العراق لدى
ــشــاركـ في ـتــحــدة وبـا ــمــلـكــة ا ا
الـنـدوة وتـطـرقت الـى اهـمـيـة الـنـدوة
لــلـكــشف عـن احـد ضــحــايــا اإلرهـاب
الــداعــشي  الــصــامــته وهي الــبــيــئـة
الــعـراقـيـة  الـتي فـاقم اإلرهـابـيـ من
ــــاء والــــتــــربـــة تــــلــــوث الــــهـــواء وا
الستخدامها كسالح  نفسي وسياسي
نع تقدم القطعات العراقية وعسكري 
البـاسلة  ,واكدت عـلى اهمـية اعـتماد
سـيـاقــات صـديـقـة لـلــبـيـئـة في اعـادة
االعــــمــــار واعـــــادة الــــنــــازحــــ الى
مـسـاكـنهـم واراضيـهم  وكـذلك اهـمـية
مــواصــلــة جــهــود الــبــحث الــعــلــمي
ـي  والــــتــــعـــــاون الــــدولي واالكــــاد

ــنـظـمـات واالقـلـيـمـي والـداخـلي مع ا
ـهـتـمـة بـشـوون اجملـتـمع واجلـهـات ا
الدولي واهمية دور مـنظمات اجملتمع
ـدني الن مـهــمـة الـتــصـدي لالرهـاب ا
الـبـيئي تـشـمل اجلـميع لـلـوصول الى
ناطق التي ء امنة  في ا بيئة خضرا
تسـلط فيهـا االرهاب. واشارت الى ان
جمـعية البـيئة والـصحة الـعراقية في
ـتـحـدة قـد شـهـدت تـوسـعـاً ـمـلـكـة ا ا
نوعـياً بـاقامة عالقـات عمل وثـيقة مع
ـيـة وعلـمـية منـظـمتـ عـراقـية أكـاد
ي لبحوث ركز العراقي العا وهي ",ا
ناخي في تجـددة والتغـير ا الطاقـة ا
" لـندن"  و" شـبكـة البـيئـي الـعراقـي
ــبـادرة والــتي كــلــيــهــمــا تــأســســا 
األسـتــاذة الـدكــتـورة جــيـهــان بـابـان.
وسـنـشهـد نشـاطـات هذه اجلـمـعيـت
الـــعــراقـــيــتـــ قــريـــبــاً في مـــجــاالت
تـخـصـصـهـمـا وبـالـتـعـاون والـشـراكة
الـوثيـقة مع جـمعـية الـبيـئة والـصحة

تحدة.  ملكة ا العراقية في ا
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وسوي  بعدها تسلم الدكتور كاظم ا
ي ومـؤرخ مـهـمة وهـواعالمي واكـاد
تحث ادارة اجللسة العلمية . وكان  ا
االول  الـدكــتـور جــاسم عـبــد الـعــزيـز
الفالحي الوكيل الفني لوزارة الصحة
والــبـيـئـة الــعـراقـيــة لـشـؤون الــبـيـئـة
والـذي قـدم في مـحاضـرته وعـنـوانـها
"الــتــحــديــات الــبــيــئـيــة لإلرهــاب في
العـراق" استـعراضاً لـواقع البـيئة في
الـعراق   في ظـل االرهاب والـعـملـيات
الـعـسـكـريـة لـلـقـضاء عـلـيه وحتث عن
امـثـلة تـفـصـيـلـيـة عن الـدمـار الـبـيئي
الــــذي قـــامـت به عــــصــــابــــات داعش
ــشـراق كــاضـرام الــنــار في مـصــنع ا
لـلـكبـريت في   2016وتـكـون سـحـابة
سـوداء سـامـة  واختـنـاق مـايـزيد عت
الف مـواطن  كـما قـامت داعش بـحرق
ابـار الـنـفط في الـقـيـارة مـطـلـقـة مواد
هــايــدروكــاربــونــيــة ســامــة  وفــقـدان
مـلـيـونــ بـرمـيل من الــنـفط  وتـلـوث
خـطـيــر في مـيـاه دجـلــة وقـدم عـرضـا
لالضـرار الـصـحـيـة نـتـيجـة ذلـك. كـما
وقــدم تــقـيــيم لــتــاثـيــر االرهــاب عـلى
عـناصـر ومـكونـات البـيـئة في الـعراق
وشرح دور الوزارة في رسم  سياقات
ـعاجلـتهـا والتقـليل واسـتراتـيجـيات 
من اثــارهــا الــبــيــئــيــة ومــخــاطــرهــا
ــعــاجلـة ــوذجـا  الــصــحـيــة  وقــدم 
ــلـوثــة في كـركــوك  وخـطط الـتــربـة ا
الــتـــعــامل مـع اخملــلـــفــات احلـــربــيــة
ــنـفــلــقـة كـااللــغــام والــقـنــابل غــيــر ا
وماليـــ االطــنـــان من االنـــقــاض في
ـوصل  والتي حتـوى مواد مـتفـجرة ا
وذخـائـر حـيـة   ومـواد سـامـة وايـضا
كــيـفــيــة مــعــاجلــة مـخــاطــر الــتــلـوث
االشــعــاعي نـتــيــجـة ســرقــة وتـدمــيـر
ـتـحـدث مـخـتـبـرات عـلـمـيـة  . وكـان ا
الثاني هـو األستاذة الدكـتورة جيهان
بـابـان واخلــبـيـرة في شـؤون الــبـيـئـة
والــــصــــحــــة والــــطــــاقــــة وعــــنــــوان
مـحــاضــرتـهــا " الـتــبــعـات الــبــيـئــيـة
والــصـحــيــة لــلـتــطــرف واإلرهـاب في
الــعـــراق "  تــنــاولت فـــيــهــا كـــيــفــيــة

اســتــخـدمـت داعش  الــبـيــئــة  كــاحـد
األسـلــحـة ألثــارة الـرعب والــفـزع بـ
ــواطـــنــ ولـــتــخـــريب األقــتـــصــاد ا
ــائي الـــوطــنـي واألمن الـــغــذائـي  وا
وتـلـوث البـيـئة واسـتـخدامـهـا كسالح
والى مـــحــدوديـــة  تــنــاول “اإلرهــاب
الـبـيئي ”بـشـكل غيـر  دقـيق ومـوحدة
ــواثـيق ـعــاهــدات  والـبــنـود وا في ا
القـانونيـة الدوليـة  أوفي التشـريعات
الـوطــنــيـة   واشــارت الى نــوعـ من
التبعات ,تأثيرات مـباشرة ناجتة عن
اسـتـهداف مـكـونات وعـنـاصر الـنـظام
وايـــضــاً الـــبـــيـــئي وااليـــكـــولـــوجي ,
تاثيرات غير مبـاشرة نتيجة تداعيات
االولى ومـن اهم مـــظـــاهـــرهـــا نـــزوح
ـــواطـــنـــ  مـن مـــنـــاطق األالف مـن ا
الــــــنـــــزاعــــــات . وقـــــد بــــــدأت داعش
ـمـنـهــجـة ضـد الـبـيـئـة سـيــاسـاتـهـا ا
الـعـراقـية في   2014بـاتبـاع سـيـاسة
االرض احملــــروقــــة   فـي حــــرق ابـــار
الـنـفط  والـتعـمـد بـاحداث انـسـكـابات
نــفـطــيــة  وكــانت احـد اســبــاب حـرق
ـــنــشـــئـــات من قـــبل داعش االبـــار وا
هولتوليد سحـابة دخانية تغطي على
مـواقـعـهـا  خـوفـا من الـقـصف اجلوي
و ألعــاقــة  تــقــدم الــقــوات الــعــراقــيـة
وغـطت عـلى الــشـمس الشــهـر عـديـدة
فـمـثال  اســتـهـدفت اربـعــة  مـنـشـئـات
نــفــطـــيــة  في  الـــقــيــارة الــتـي تــبــلغ
طاقتها  30000 برميل يوميا  وقامت
بـزيـادة األنـتـاج لـتــهـريب الـنـفط عـبـر
ة داعش حدود  تـركيا   ,وتركت جر
في حرق  ابار النفط  تكون  مساحات
كـبــيـرة سـوداء  مــلـوثـة  وانــبـعـاثـات
غازيـة مضـرة بالصـحة الـعامة مـلوثة
لـلـهواء مـثل  ثـاني أكسـيـد الكـبريت ,
وثــانـي أكــاســيــد الــنــتــروجــ واول
أكسيد  الكاربـون  والهيدروكاربونات
ــتـــعـــددة احلـــلـــقــات , الـــعـــطـــريـــة ا
ـعـادن الـثـقـيـلـة مثل واجلسـيـمـات وا
الـنيـكل والفـانـاديوم والـرصاص. كـما
ادت مـركبـات النايـتروجـ والكـبريت
طـر احلـامض الـذي اضر الى تـكـون ا
باحلـشائش  وزيـادة حامضـية الـتربة

بينما ادت الغازات السامة الى,
مــضــاعــفـات مــرضــيـة لــلــذين لــديـهم
واد امـراض تـنفـسـية اوقـلـبيـة  امـا ا
الهـايدروكاربونـية فبـعضها مـسرطنة
وبـعـد استـعـراض جلـوانب اخرى من
اتـخـريب والـتـلـوث البـيـئـي اختـتـمت
احملــــاضــــرة بــــتـــقــــد تــــوصــــيـــات
ومــقــتــرحــات مــهــمــة مــنــهــا  اجــراء
تعديالت لـقانون الـبيئة الـعراقي لعام

لتتضمن مواد وبنود رادعة 2009
حــول  جــرائم اإلرهــاب ضـد الــبــيــئـة
العراقية و اسـتخدامه كسالح لترويع
ـــائي ـــواطـــنـــ وتـــهـــديـــد األمن ا ا
والــــغـــذائي والـــوطــــني في الـــعـــراق
وايــضـــاً وضع اخلــطط والـــبــرامج و
ــســتــدامـة حــول  حتــقــيق الــبــيـئــة ا
الــعـــراقـــيــة  ودورهـــا في مـــواجـــهــة
الـــتــــطـــرف واإلرهــــاب في الــــعـــراق.
قترحات  تشجيع البرامج وتتضمن ا
والــنـشــاطــات الــثــقــافـيــة  عــلــمــيـة
اجـتـمــاعـيـة  فـنـيــة تـشـجـيع احلـوار

واحــتـرام الــراي   والــتي لــهــا عالقـة
بــتــحــســ واحلــفــاظ عــلى الــبــيــئــة
الـعـراقـيـة  واستـثـمـار عقـول الـشـباب
ـســتـدامـة وطـاقــاتـهم في الــتـنـمــيـة ا
الـبـيئـة واالبـتـعاد عن تـأثـيرات الـفـكر
تطـرف واإلرهاب البـيئ على األسرة ا
ـــؤســـســات واجملـــتـــمع. ودعم  دور ا
التعليـمية والبيئة  عـلى  نشر الثقافة
ــدارس ــســـتـــدامـــة في ا الـــبــيـــئـــة ا
ـعـاهـد والـكلـيـات في الـعـراق  كـما وا
ـتعلقة وشملت التـوصيات  البرامج ا
ـكــافـحــة االلـغـام  عــبـر  اسـتــعـمـال
الطرق احلديثة والتكنلوجيا احلديثة
ـسح واالزالـة لاللـغام في لـعـمـلـيـات ا
ــنـــاطق احملــررة في الـــعــراق. عــلى ا
ــراقــبــة اســـاس  قــاعــدة بــيــانــات وا
واقع األلغام وتـنفيذ اخلطط الدقيقـة 
ومــســاعــدة الـــضــحــايـــا من االلــغــام
تـفـجـرات. وتـعـزيـز الـتـنـسـيق ب وا
الوزارات ذات العالقة  وزارة الصحة
واالـــبـــيـــئـــة  وزارة الـــدفـــاع  وزارة
الـــــداخــــلـــــيـــــة الزالـــــة االلـــــغـــــــــــام
ــتــفــجــرات.  وجــاء دور الــدكــتـور وا
صالح ضمد  وهواستشاري في الطب
الـــنــفــسي فـي لــنــدن واخـــصــائي في
الــتــدخالت الــنــفـس اجـتــمــاعــيــة في
مـنـاطق النـزاع.  وبـعـدها اسـتـعراض
تاريـخ مكـثف للـنزاعـات واحلروب في
الـعراق  تـناول ابـعـاد هجـمات داعش
الــعــســكــريــة  الــتي شــهــدت  الــقــتل
الـهـمـجي والـعـنف الغـيـر مـشـهود في
ـنـطـقـة   وتـركت مـاليـ األشـخاص ا
الـذين أصـيبـوا بـصدمـة معـظـمهم من
الـنـساء واألطـفـال وشُرد مـا يـقرب من

مالي شخص وعاشوا في 3
مخـيمـات النازحـ في ظروف صـعبة
لـلـغـايـة  وادت الى ان يـواجه الـعـراق
أزمـة إنـسـانـيـة لـم يـسـبق لـهـا مـثـيل
ــتــعــرضــ الــضــعــفــاء من وأكــثــر ا
األطـفـال فـمثال  6 مـلـيـون شخص (1
ـوت من كل  5) مــعــرضـون خلــطــر ا
واإلصــــابــــة والــــعــــنف اجلــــنــــسي
واالختطاف والتجـنيد في اجلماعات
سـلحـة وويحـتاج طـفل من كل ثالثة ا
أطـفـال في الـعراق (4. 7مـلـيـون طفل)
إلى مساعدات إنسـانية وفرّ نحو?10
من جــمـــيع األطــفــال فـي الــعــراق من
مـنـازلـهم بـسـبب الـنـزاع مـنـــــذ أوائل

عام 2014. 
»d Ë »U —«

وتــنــاول الـــدكــتــور  بـــالــشــرح  اثــار
اإلرهــــاب واحلــــرب عـــــلى االطــــفــــال

وحـــسـب  نـــتـــائج الـــبـــحث الـــذي 
ية بالـتعاون مع منـظمة الـصحة الـعا
فـان الــغـالـبـيــة الـعـظــمى من الـشـعب
العـراقي يعانـون من القلق واالكـتئاب
واضــطــراب مـا بــعــد الــصــدمـة. وفي
احلاجة إلى خدمـات الصحة الـنفسية
وفـي حالـة عـدم االهـتـمـام بـهـا فـهـناك
عـواقب وخـيـمـة كــالـزيـادة في  مـعـدل
اإلصـابــة بــاالضــطــرابــات الــعــقــلــيـة
وانــــــتــــــشــــــارهــــــا خــــــاصــــــة بــــــ
ـعوقون سـنون وا النـساء/األطـفال/ا
أكــثــر تــأثــراً كــمــا وتــرتــبـط مــعـدالت
االنـتــشـار بـدرجــة الـصـدمــة وتـوافـر

الـدعم النـفسي اجملـتمـعي والعـاطفي
امـا تـبعـاتـها االجـتـماعـيـة فهـي الفـقر
ة والـبـطـالـة وتدنـى التـعـلـيم واجلـر
والتـطرف واالرهـاب  واستـمرار دورة
الـعـنف  وكل ذلـك يـتـطـلـب مـعـاجلـات
ســــريــــعــــة وحــــازمــــة مـن اجلــــهـــات
ــسـؤولــة. وتـنــاول الـدكــتـور مــاجـد ا
الياسري الطبيب األستشاري النفسي
ــهــتم بــشــؤون الــعــنـف والــتــطـرف ا
واإلرهــاب اهـمــيـة جتــمــيع الـطــاقـات
واجلـــهــود  وبـــاشـــكـــال وســـيـــاقــات
مناسبة متعددة االوجة لدحر اإلرهاب
ـكن اذا حـققـنـا انـتـصارات في وهـو
جــبــهــات ســيـــاســايــة واقــتــصــاديــة
ومـجتـمعـية وتـناول بـالتعـريف جذور
اإلرهـاب الـنـفـسيـة وجملـتـمـعـية  والى
مــنـابع اإلرهــاب الـتي تــشـمل األدوات
سـتلزمات  والـظروف التـي تساند وا
وتدعم اإلرهاب وتضمن استمراريته .
كــمـا اشــار ان داعش تـنـظــيم ارهـابي
ـي يــخــتـلـف نــوعــيـا مـن نــاحــيـة عــا
الـهيكـليـة واألسالـيب وطرق الـتجـنيد
والـتـمـويل  والـدعـايـة عـمـا سـبـقه من
تـــنــظــيــمــات ارهـــابــيــة . واشــار الى
الضعف في الـفرضيات والـتوصيفات
لـإلرهـــاب كــظـــاهـــرة اوصـــنـــاعــة ألن
معظمها يعتمد على مفاهيم برزت في
ـاضي عبـر دراسة سـبعـينـات الـقرن ا
انـشــطــة ارهــابــيــة غـالــبــاً مــا تــكـون
اوروبـية ولـيس كـما نـشـهده األن كـما
ان هـنـاك غـلـبــة لـلـتـقـاريـرالـصـحـفـيـة
ــشــاهــدات الــعــيــانــيــة الرهــابــيي وا
الـقـاعـدة ولم تـوجـد دراسـات بـحـثـيـة
ــنـهج الــقــلـة تــرتــقي الى مــسـتــوى ا
الــعـلــمي الــرصــ والسـبــاب عــديـدة
ــبـــالــغـــة بــاالمــراض مــنـــهــا حـــول ا

النفسية لدى االرهابي .
ً الـى جــــمـــــلــــة من  واشـــــار ايــــضــــا
االستـنتـاجات  من ان االرهـابيـ غير
متجانس وكل يسلك طريقه اخلاص
حتت ظــروف اجــتــمــاعــيــة نــفــســيــة
مـتبـاينـة لـلوصـول الى حالـة التـطرف
واالنـــخـــراط في الـــنـــشــاط االرهـــابي
كـــذلك تـــبـــاين  ايـــديـــولــوجـــيـــاتـــهــا
وهـياكـلهـا التـنظـيمـية  ومـواقفـها من
الـنــمـدد والــتـمـكــ ومـســتـوى درجـة
الـتــوحش واكـد ان مـتــغـيــرات الـقـرن
احلـادي والـعشـرين مـهمـة الن الـثورة
الرقمية وادوات الـتواصل االجتماعي
طورت اساليبها في االجتنيد والدعية
 والــتـحــريض والـتـدريـب عـلى بـعض
ـــهــارات االرهـــابـــيـــة  وايـــضـــا في ا
ــنـــظـــمــة ـــة ا الـــتــشـــابك مع اجلـــر
ومــافــيــات غــســيل االمــوال لــتــوفــيـر
الــســيـــولــة الــنـــقــديــة  ألن ااإلرهــاب
صـناعـة عالـيـة التـكالـيف خاصـة على
ـصـرفـية ـاليـة وا صـعـيـد احلـواالت ا
عبـر مـؤسـسـات مـاليـة غـيـر مـرخـصة
اومـشبـوهـة تدار من عـوائل . واقـترح
عـلى احلـكـومـة تـشــكـيل فـريق بـحـثي

لألستفـادة من ما يتـوفر من وثائق 
الـــقــبض عــلــيـــهــا واجــراء مــقــابالت
ـعـتقـلـ وحذر ألغـراض بـحـثيـة مع ا
من الـــســـجـــون بـــاعـــتـــبـــارهـــا احـــد
ـؤســســات الـتـي تـعــمل عــلى زيـادة ا

ـــتــــطــــرف لـــدى الـــوعـي االرهـــابـي ا
نـزالئـهـا.  وكانت مـحـاضـرة االسـتاذة
عــــواطف الــــتــــكـــمــــةجـي  ولـــديــــهـــا
ـوارد البـشرية , ماجـستـيرفي ادارة ا
حول  "االمن والسالم للـمرأة العراقيه
فـي ظل الــتـــحــديــات لـــلــتـــخــلص من
التـطـرف واالرهاب  ”بـدئـتهـا بـتـقد
مسح لألوضاع االجتماعية والصحية
لــلـــمــرأة الــعــراقــيــة  في ظل تــدهــور
االوضـــــاع وتـــــأثــــــيـــــرات االحـــــتالل
االمـريـكي لـلـعـراق  وتـنـامي الـنـعرات
الـطائـفيـة وتعـرضهـا للعـنف باشـكاله
اخملـتــلـفــة . وبـعـد ان قــدمت تـعــريـفـا
ألعنف انواعه  الـتركيـز على العنف
االسري الـذي يتخـذ اشكاالت مـتعددة
مــنــهـا ?الــعــنف اجلــنــسي و?جـرائم
الـــشــرف والـــغـــسـل لـــلـــعــار و?زواج
الـــقــــاصـــرات واالجتـــار بــــالـــنـــســـاء
والفتيات و?ختان اإلناث التي تنتشر
فـي بـعض مـنـاطق كـردسـتـان الـعـراق
ثـم تــــطـــرقـت الى تــــعـــريـف اإلرهـــاب
والــذي ال يـــقــتــصــر عــلى اســتــخــدام
ــسـاعـدة الـعـنـف بل يـشــمل الـدعم وا
شاركة وايضاً الى  جناح اإلرهاب وا
والتطـرف في تسمـيم افكار ?اجملتمع
ـــــرأة  واســــــبـــــاب ازاء  حــــــقــــــوق ا
ـرأة في جتـنـيـدهـا داخل اسـتـهـداف ا
ـمكن ان الـتـنظـيم واالدوار الـتي من ا
تـلعبـها  واخـتتـمت احملاضـرة بجـملة
من الـتـوصـيـات مـنـهـا الـقـصـور عـلى
مـسـتـوى الـتــشـريـعـات والـسـيـاسـات
الوطنية  وهي مـسؤولية الدولة  ?في
ضـــمــان احــتــرام الــقــوانــ وعــدالــة
تـطـبــيـقـهـا  وضــرورة  حتـسـ واقع
ـــنع كــافـــة أشـــكــال الـــعــنف ــرأة  ا
والــتـعــسف ضـدهــا واقــامـة وإنــشـاء
مـراكـز اعـادة الـتـأهـيل وورشـات عمل
جــمــاعــيــة  والــعــمل عــلى مــواجــهــة
الــعــوائق االجــتـمــاعــيــة  والـثــقــافـيه
والسياسية  و?فتح اجملال للمرأة في
اإلنتـاج ولتـطويـر نفسـها . واخـتتمت
الـنـدوة  األسـتـاذة الـدكـتـورة جـيـهـان
بـابان  ,بـكـلـمـة خـتـامـيـة شـكـرت فـيه
سـعادة سـفيـر جمـهوريـة العـراق لدى
تـحدة الـسـيد مـحمـد جعـفر ـمـلكـة ا ا
ــشــاركــ ــتــحــدثــ وا الـــصــدر و ا
والـضـيـوف الكـرام  ومـطـالبـتـهـا  بان
همات تضع احلكومـة العراقيـة هذه ا
ضمـن األولويـات  التي سـتنـعكس في
ـالــيـة لـعـام 2021 الـتــخـصـيــصـات ا
ومنها "اجراء تعـديالت لقانون البيئة
الـعـراقي لـعام  2009لـتـتـضـمن مواد
وبــنـود رادعــة حـول  جــرائم اإلرهـاب
ضـد الـبـيـئـة الـعـراقـيـة و اسـتـخـدامه
ـواطــنـ وتــهـديـد كـسالح لــتـرويـع ا
ــائي والـغـذائـي والـوطـني في األمن ا
الـــعـــراق " وان تـــكـــون هـــنـــاك وزارة
مسـتـقلـة لـلبـيـئة الـعـراقيـة وان يـكون
ـيـزاً وفـعال لـلـمـرأة الـعـراقـيـة دوراً 
ألدارة الــبــيــئــة الـعــراقــيــة. ولــنــعـمل
جــمــيــعــا ونــتـــعــاون من اجل بــيــئــة
خـــضــراء أمــنـــة وعــراق تـــســود فــيه
ســيــادة الـقــانــون واألدارة الــرشــيـدة
واحلـوكـمـة والعـدالـة االجتـمـاعـية في

توزيع اخلدمات .

بكرة جانب من الورشة احلوارية بشأن االنتخابات ا

يـكاد يـطـغى إن لم يطغ تـمـاماً أثـر حـضور الـسيـدة سـلمى مـرشـاق سلـيم عـلى وقع احلدث
األلـيم بفقد جنلـها الشهيـد لقمان سلـيم. ظهرت "سيدة الـتاريخ" الباحثـة الرائدة واألم الرائعة
ان وتـماسك مـبهـر وصالبة أسـطورية نـادرة تعـبر به بـكل تواضع بقـوة نابـعة عن عـمق اإل
ان عن خسارتهـا الفادحة "البنها وصديقها ورفيقها" في "حياة ستستمر رغم وإخالص وإ

إرادتنا -كما قالت- ولكنها لن تبقى كما كان لقمان".
ع والصـوت الذي أسـمعَ اخللقَ رأيه بفـصاحة أديب وطالقـة محامٍ لـقمان سـليم النـجم الذي 
وشـجاعـة فارس بـعدمـا حسُـنت تربـيـته وتنـشئـته فأحـسن تـوجيه طـاقته -الـتي ال تطـاق لدى

نشود. بعض العاجزين- لصالح لبنان ا
ـاضي ـنـشـود الـذي يـأبـاه ويـبـدد طـاقـاته اخلالقــة من ال يـجـيـد غـيـر الـعـيش وسط ا لـبـنــان ا
الـسـحـيق والــتـعـبـيــر عن ظـاهـرة تـخــلف خـنـاقـة بــاسـتـخـدام الــعـنف وتـوجـيه الــرسـائل عـبـر
رصاصات يـقذفهـا "باروته" مدعـياً احتـكار القـيم.. ويجعـلنا نـقول: في لبـنان مجـدداً كاليمن

والعراق "قُتِل الذين نُحبُهُم.." وقضوا نَحبَهُم!
ـان األم سـلمى مـرشـاق سـليم أن تـشـكِلَ الـعزاء حملـبي ورفـاق وعارفي لـكن.. تـقضي قـوة إ
واسـاة ومحـاولة لقـمان سـلـيم االفتـراضيـ والواقـعيـ فـتسـقط في حضـرتهـا كل كـلمـات ا
ـبـاشرة أثـنـاء تقـبل الـتعـازي تـلفـونـياً تخـفـيف األحزان إذ تـعـظم الـسيـدة سـلمى بـكـلمـاتـها ا
سـتوى مـن صفـاء الذهن وروعـة التـجلي والـتحـلي بالـصبـر والردود وتـلفـزيونـياً وهي بـذات ا
واساة من جانبها إضـافة إلى العزاء الذي يؤديه استـمرار آل سليم بالعطاء اللبقة وتـقد ا
تـجدد مـن خالل "دار اجلديـد" ومؤسـسة "أ لـلتـوثـيق واألبحـاث" واحلفـاظ على اإلنسـاني ا
قـام حيث يـقطنـون مع أن وضعـاً ومحيـطاً غيـر سلـيم لم يُبقِ على حق العائـلة بـاستمـرارية ا

" ولن يبقي على أي عقل سليم..! "لقمان سليم.. مثالً
الـترفع رغم األلم واالصـطـبار عـلى آثاره يـجسـدهـما كـذلك اعتـزاز واحتـفـاظ السـيدة سـلمى
مرشـاق سليـم بإرث عريق وحـضور وطـيد وإضـافة خالقـة شهـدته وتشـهده مـجاالت الـقانون
والسياسـة واإلعالم واألدب والثقافة والنشر والتوثيق والدفاع عن احلقوق واحلريات وحتدي
ـاني والـسـيـاسي الـقـانـوني اخلـوف والـنـسـيـان و"الـعـدالـة من أجل لـبـنـان" لألب الـنـائب الـبـر
مـحسن سـليم ومن بـعده أجنـاله الشـهيـد لقـمان -وأرمـلته مـونيـكا بـورغمـان- والسـيدة رشا
األمـير واحملـامي هادي سـلـيم.. وجمـيعـهم كسـليم األب يـؤمـنون بـقوة الـقانـون وأن العـدالة ال
تـسيس أو ينبـغي لها أال تسـيس واقترانهـا باحلرية "فال عـدالة بال حرية وال حـرية بال عدالة"
ـرافـعـته الـشـهـيـرة حـول اغـتـيـال كـامل مـروة مـؤسس حـسب األثـر األدبي والـقـانـوني لألب 

جريدة احلياة سنة 1966 م.
ذاك اإلرث األعـرق من طوار مسـتجدة يـقابله من "عـبث وتولى" تهـيئة فـرص الفنـاء و"تبديد

!.. الطاقات" من أجل ال شيء.. وظن نفسه شيئاً مذكوراً ابتكر فعالً مشكوراً
ستوى أخالق قتيـله ويرسم خط نهايته هو القاتل فعـله مشكور فعالً ألنه أثبت أنه "ال يـرقى 

وال شماتة" كما تقول رشا األمير.
. القاتل محرضاً وفاعالً معاً ال يتجاوزا مصيرهما احملتوم.. أبداً

وأبـداً يـعـيش أمـثـال لـقـمـان سـلـيم من أفـنـوا حـيـواتـهم في سـبـيل قـضـايـا وطـنـيـة وإنـسـانـية
ـشـتـرك كــمـدخل لـلـتـفـاهم ـنـطق سـلــيم وعـاشـوا يـبـحـثــون بـكل دقـة عن ا ودافـعــوا عـنـهـا 

طلوب التفاهم حول معاجلة أسبابه ومداواة آثاره. واخملتلف ا
قوا أهم حـوادث وقضـايا ن خلـدوا ذكرى الـضحـايا ووثـَّ ودومـاً ستـخلـد ذكـرى لقـمان وهـو 
ـسألة السجنـية" العربية تـميزة وبحثه شخـصياً وتقصيه عن "ا " من خالل مؤسسته ا "األ
سـألة الـدمويـة" روى الـله بدمه تـربة من احملـيط إلى اخلـليج حـتى غـدا رقمـاً واسمـاً ضـمن "ا

"احلرية والعدالة" فيشق طريق اخلالص للبنان.
وأزلـياً لـيس يُـطمس ذِكـر من يقـدم جديـداً فـكيف بـلقـمـان الذي جـدد ذِكر "اجلـديد" -اجملـلة
الـتي سـاهم ســلـيم األب بـنــشـوئـهـا وانــتـشـارهـا مـن مـنـتـصـف الـسـتـيــنـيـات حـتـى مـنـتـصف
عـيـة رشا) "دار الـسـبعـيـنيـات- بـأن أنـشأ الـسَـليـمـان االبن واالبـنة (لـقـمان وأخـته األديـبـة األ
اجلديـد" ووافـوا اجلمـهـور بكل جـديـد أو يجـدد كل قـد نثـراً وشـعراً
تـاريـخـاً وسـيـاسـة قـانـونـاً وعـلـمـاً روايـةً وفـلـسـفـةً مـحـاضـرات

ومذكرات وسِيَرٍ ومسيرات.
وحـتمـاً سيـستـجيب الـرب لدعـوات وصلـوات أم لقـمان أم كل
ـني عـربي بـأن يـنال اجملـرم عـقـابه وفـناءه شوام مـصـر وكل 

بعدل اإلله.. وسيناله.

Ëb…∫ مشاركون في الندوة عن التطرف وتأثيره النفسي
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صـريـة صابـرين عـلى مسـلسل (زي ـمـثلـة ا تعـاقدت ا
ـصـريـة زيـنـة ـمـثـلـة ا الـبـيت الـوقف) من بـطـولــة ا

قبل قرر عرضه في موسم رمضان ا وا
وقــالت صــابــرين إن (شــخــصــيــتــهــا في

العمل مخـتلفة ولـم تقدمهـا من قبل) ولفتت
ــوقع الــفن إلى (أنــهـا مــتــحـمــســة جـدا وفـقــا 
للمسلسل) وتتـوقع له جناحاً كبيراً وأكدت أنه
ـسـلسل (يتم حـالـياً الـتـعاقـد مع بـاقي أبـطال ا
الــــذي تــــدور أحــــداثه في إطــــار اجــــتــــمــــاعي
تـشــويــقي حــول الــعالقــات األســريــة واألحـوال
تـزوجة "زي الزوجـية مـثـلمـا يُطـلق عـلى السـيـدة ا
الـبـيت الـوقف" الــتي لـيـست مـتـزوجــة وغـيـر مُـطـلـقـة
بنفس الـوقت). وشاركت صابـرين مؤخرا في مـسلسل
(لـيـالــيـنـا) الــذي تـدور أحـداثـه في ثـمـانــيـنـيــات الـقـرن
اضـي حول هـشـام الـذي يـعـود من الـعـمل بـاخلـليج ا

وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته
جـــمـــيـــلـــة مع الـــســـائـق راضي ويـــبـــدأ في

. مالحظة ما ال يعلمه عن زوجته مر
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ناشدات هـناك آالف احلاالت اإلنـسانيـة وا
لـذوي االحتيـاجات اخلاصـة في العديد من
ـصاب ـتخلـف عقـلياً ا احملـافظات عن ا
بـاألمراض النفسية والـعقلية وكذلك فاقدي
الـبصر وغـيرها من احلـاالت.وفي حلقة من
بـرنـامج ( كالم الـنـاس ) الـذي تـقـدمه قـنـاة
ناشدات (الـشرقية) اسـتجاب فريق الـعمل 
ـواطن ابـا آدم و 6 أشــخـاص آخـرين مـن ا

يتابعون احلاالت اإلنسانية في البصرة. 
هـمـة اإلنسـانيـة األولى لـلبـرنامج وكـانت ا
الـذي يعـده ويقدمه اإلعالمي عـلي اخلالدي
ألسـرة فتاة مـتخـلفه عقـليـاً وعند وصـولنا
ـسكن الـفـتاة في شـمال الـبـصرة مـنطـقة (
نـهـران عـمـر ) برفـقـة ابـو آدم وهـو صاحب
ـناشدة األولى لـلبرنـامج وبعد أن طـرقنا ا
ـنـطـقـة الـبـاب بـحـضــور عـدد من وجـهـاء ا
والـشـباب هـنـاك والـدة هذه الـفـتـاة رحبت
بـنـا وبـعد أن عـرفـنـاهـا بكـونـنـا من قـفـناة
(الـشـرقــيـة) قـلـنــا لـهـا(نـريــد ان نـصـطـحب
أبـنــتك لـلـطب الــنـفـسي بـالــبـصـرة ومن ثم
نـنقلـها ألكبـر مستـشفى متـخصص بعـناية
ــصــابـــ بــالــتــخــلـف الــعــقــلي ــرضى ا ا
واألمـراض الـنـفسـيـة األخـرى).اال ان والدة
الـفتاة رفضت معاجلة ابنـتها كونها تشعر
ـسـافـة في الـعـاصـمـة بـالـصـعـوبـة لــبـعـد ا
نـطقـة على بـغداد رغم أعـتـراض وجهـاء ا
رأي الـسيدة هذه قالو لها (الشرقية جاءت
لـتنقـذ أبنتك وتـعاجلهـا في مصحـة خاصة
ـــثـل هـــذه احلــــاالت) لــــكن إصــــرار هـــذه
ـوافــقــة إلرسـال أبــنـتــهـا الـســيــدة بـعــدم ا
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ـاضي بـســبب انـتـشـار مـنـذ الــعـام ا
فايروس كورونا لكن بشكل مختلف
ومبتكر من خالل إطالق (بودكاست)
خاص بـها. وهـكذا تـكون إلـيسا أوّل
فـنـانـة عـربـيّـة تـتّـخـذ هـذه اخلـطـوة
حـــيـث يـــتــــضــــمن (الــــبـــودكــــاست)
مجـمـوعة من احلـلـقات الـتي تـشارك
فـيـهـا إلـيسـا قـصـصـاً شـخـصـية عن
حــيـاتـهــا وجتـاربـهــا عن مـاضــيـهـا
وحــاضــرهـا إضــافــةً إلى تــفــاصـيل
حـول مـسيـرتـهـا الـفـنـية وفـق موقع
دنـــيــــا الــــوطن. وشــــوّقت إلــــيــــســـا
متـابعيـها عـلى تطبـيق (إنسـتغرام)
من خالل مــــقـــاطـع فـــيــــديــــو تـــوثّق
االســتــعــدادات اخلـاصــة بــاخلــطـوة
اجلديدة في مسيرتـها الفنية والتي
ويـتضـمن 12 تـقـرّبـهـا من مـحـبـيـهـا
حـلقـة تُـبث واحـدة منـهـا كل أربـعاء.
وكـــشــــفت إلـــيــــســـا في الــــفـــيـــديـــو
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طربـة اللـبنانـية إلـيسا عن أعلـنت ا
عودتهـا للحـركة الفـنية الـتي توقفت

ـستشفى الرشاد في بغداد قررنا ان نزور
عـائلـة ثـانيـة لـديهم فـتـاة من موالـيد 1981
اســمـهــا انـتــصـار وهـي تـعــاني من مـرض
نـفـسي حــاد الزمـهـا مـنـذ طــفـولـتـهـا وحلـد
اآلن.وعن ذلك قــال اخلــالــدي (طـرقــنــا بـاب
ريضـة انتصار استـقبلتـنا والدتها مـنزل ا
ـتخـلـفة عـاجلـة أبـنتـهـا ا وهي مـسـروره 
عـقـلـيـاً في مـستـشـفـيـات الـبـصـرة وبـغداد
تـكلمـنا مع الفتـاة انتصار ذات الـ  41عـاماً
من الـعـمر وهـي تبـتـسم ببـراءة وال تـعرف
مـاذا سيحدث لها..نقلنـا انتصار بسيارتنا
وودعـتـهـا أمـهـا وتـوجـهـنـا الى مـسـتـشـفى
الـبـصـرة الـعام / قـسم الـصـحـة الـنـفـسـية
اسـتــقـبــلـنــا في الـبــدايـة آمــر قـوة حــمـايـة
ـــقـــدم صـالح عـــبـــد عـــلي ـــســـتـــشـــفـى ا ا
اجلــابــري وبــدوره ســهل مــهــمــلــة إدخـال
ـريـضــة لـلـمـســتـشـفى وأدخــلت لـلـردهـة ا
اخلـاصــة لـغــرض فـحـصــهـا بـدقــة من قـبل
ــقـيــمــة اخلــافــرة كــون وقت الــطــبــيــبــة ا
وصـولنـا لـلمـستـشـفى كان مـساءً واألطـباء
االخـتـصـاصـي يـكـونـون مـتـواجـدين عـند
الـــصــبــاح لــلــيـــوم الــثــاني جــلـــبــنــا لــهــا
ماتشتهيه من عشاء ومن ثم ودعناها على
امل الـلـقـاء بـهـا صـبـاحـاً).مـضـيـفـاً ( وعـند
بــدايــة الــدوام اســتـــقــبــلــنـــا آمــر حــمــايــة
ـسـتـشـفـى وأوصـلـنـا لـلـردهـة الـتي تـرقـد ا
ريـضة أنـتـصار والـتقـينـا الطـبيب فـيهـا ا
ـسؤول عن هـذا الـقسم وبـعد الـكشف عن ا
ـريضـة تعاني من حـالة انـتصار قـال لنا ا
تـلف في الدمـاغ وحالتـها مـهملـة بسبب ان
أسـرتها لم يـجلـبوها لـلطب النـفسي حتى
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ــنــتج في مــقــطع فـــيــديــو بــرفـــقــة ا
السوري يـوسف حرب وتنـاقله عدد
كـبيـر من احلـسـابـات النـاشـطـة على
وجة تطبيق (إنستغرام) ما عرضه 
من االنـتقـادات. وبـدأ زين وهـو يقف
خلف حـرب ويقوم بـشد عـينـيه نحو
اخلارج لـيبدو شـبيـهاً بـأهل الص

وبــدأ األخـيــر بـتــقـلـيــد طـريــقـة كالم
هـؤالء ورأى بــعض الــنـاشــطـ في
هذا عنـصرية وانـتقدوا زين مـعرب
عن اسـتـغـرابــهم كـيـفـيـة قـبـوله ذلك
ـقـابل أشـار وفق مـجــلـة لـهـا. وفـي ا
ـــقــــطـع يــــأتي في آخــــرون إلـى أن ا
ـزاح وخــفــة الـدم فــقط وأنه دائــرة ا
يخلـو من أي دالالت عنصـرية.وحقق
الـفـيـديــو عـلى أحـد تـلك احلـسـابـات
ـا أكـثـر من  256ألف مـشــاهـدة و
جاء في الـتـعلـيقـات عـليه: (مـب عم
يــتـسـلــوا مع بـعـض ومـا فـيــهـا شي

الـتـرويـجي أن احلـلـقـات سـتـتـضـمن
تــصـريـحــات جـريـئــة كـمـا ســتـبـوح
خالله بأسـرار سيـسمـعهـا اجلمـهور
للـمرة األولى وسـتتـحدث أيـضاً عن
ذكــريـــات الــطـــفــولـــة وصــداقـــاتــهــا
وعالقـاتــهـا اإلنـسـانــيّـة إضـافـةً إلى
الــتــحــديــات الــتي واجــهــتـهــا خالل
رحلـتها الـغنائـية. وسـتحاول إلـيسا
في الــفـيــديـو تــسـلــيط الـضــوء عـلى
مــخـــتـــلف الــقـــضـــايــا اإلنـــســانـــيــة
واالجـتمـاعـيـة إذ سـتعـبّـر عن رأيـها
ــــواضــــيع احلــــســــاســـة مــــثل في ا
ـرأة الــصـحــة الــنـفــسـيــة وحـقــوق ا
وحـــريـــة الـــرأي والـــتــــنـــمّـــر كـــذلك
ســتــشــارك أفــكــارهــا وآراءهــا حـول
مــواضـــيع مــحــددة بــهــدف حتــفــيــز
ـسـتـمـعـ وإلـهـامـهم انـطالقـاً من ا

جتاربها الشخصية.
طـرب اللبناني ملحم زين كما ظهر ا

رضى1200  مـريض لكن اآلن وصـل عدد ا
الـراقدين الى  1377 مـريضا). مـضيفاً ( أن
ـئـة  من سـكـنـة نـسـبـة الـراقـدين هي 60 بـا
ـــئــــة من ســـكـــنـــة احملـــافـــظـــات و  40 بـــا
الــعــاصــمــة بــغــداد وان عــدد األطــبـاء 11
طــــبــــيـب وانـــا مـن ضــــمــــنـــهـم والــــكـــادر
ـسـتـشـفى عـدد الـتـمـريـضي والـعـامـلـ بـا
الـــرجــال مـــنــهم  220 رجالً امـــا الــنـــســاء
عـــددهن يــصل الى 98 أمــرأة والــبــاحــثـ

االجتماعي عددهم 9 باحث فقط ).
و بـعـد ان غـادرنـا مـسـتـشـفى (الـشـمـاعـية)
وهــو االسم الــدارج في لــغــة مــجــتــمــعــنــا
ـريــضــة أنـتــصـار الــعـراقي لــيالً ودعــنــا ا
ـقـر ـشــفى وصــبـاحــاً تـوجــهـنــا  وإدارة ا
وزارة الـصحة بعد حتديد موعد مسبق مع
الــنـاطق الــرسـمي بــإسم الـوزارة اإلعالمي
كتب سـيف البدر الـذي استقـبلنـا ورافقنـا 
وزيــر الـــصــحـــة حــسـن الــتـــمــيـــمي الــذي
قــال(مـســتــشـفى الــرشــاد الـتــدريــبي وهـو
مــســتــشــفى كــبــيــر جــداً وقــد لــكن اآلن
ــسـتــشـفى ـوافــقـة لــتـوســعـة ا حـصــلت ا
بــإضـافــة ردهـة جــديـدة ســعـة 100 ســريـر
وتــســمى هــذه الــردة بـ( أبن رشــد) خــطـة
قبلة إنشـاء مستشفى تخصصي وزارتـنا ا
لألمـراض الـنـفـسـيـة والـعـقـلـيـة وسـيـكـون
جـنوب بغداد وحتديداً في منـطقة بسماية
ـاً وهي مساحة ومـساحته ستكون 68 دو
واسـعـة جداً ألجل اسـتيـعـاب عدد أكـبر من
). مــوضـحـاً (وتـعـريف ـرضى الــنـفـسـيـ ا
ـسـتـشـفى.. هـو مـشـفى ومـصـحـة وماوى ا
وسـجن..!! واحلـمـد لـله مسـتـشـفى الـرشاد

أصـبـحت حـالتـهـا تـتـطلب أن نـرسـلـها اآلن
الى مـستـشفى الرشـاد التـعلـيمي لألمراض
الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة في بــغــداد).وبــ
اخلـالدي ( تـهـيئـة عجـلـة إسعـاف حديـثة
ألجل ارســـالـــهـــا الى بـــغـــداد و إحـــالـــة
ـريـضة انـتصـار بـصحـبـة كادر تـمـريضي ا
ـسـتـشـفى الـرشاد ووصـلـنـا لـلـمـسـتـشفى
ــسـتــشـفى لـيالً وكــان بـانــتـظــارنـا مــديـر ا
وطـاقم طبي متكامل وحال إدخالها للردهة
أجـري لـهـا الـالزم من فـحـوصـات مـخـتـلـفـة
وحتـلـيالت مـخـتـبـريـة ومـوظـفـات اخلـدمة
ـريـضة لـلحـمام لـغـسلـها وتـبديل أدخـلوا ا
ـستـشـفى وسط اهـتـمام ثـيـابـها ورقـدت بـا

ستشفى). كبير من إدارة ا
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من جــانـبـة قــال مـديــر مـســتـشـفـى الـرشـاد
الـتــدريـبي لـ(الــزمـان) (في الــبـدايـة نــشـكـر
مـؤسس مجـموعة قـنوات الـشرقيـة األستاذ
سـعد الـبزاز لـرعايـته ومتـابعـته للـعديد من
احلـاالت اإلنـسـانـيـة اخملـتـلـفة الـتي تـخص
ـوصول اجملـتـمع العـراقي وكـذلك الـشكـر ا
لـكادر برنـامج ( كالم الناس ) الـذين تابعوا
ريضة أنتـصار في مسكنها ومن ثم حـالة ا
سـتـشـفى الـبـصـرة العـام ومن ثم جـلـبـهـا 
ـستـشفـانا ومـرافقـتهم لـلمـريضة احـالتـها 
من الـبـصرة الـى بغـداد وهـذه حالـة فـريدة
كــانت بـ وســائل اإلعالم األخــرى ). الفـتـاً
الى أن (مـسـتـشـفى الـرشـاد الـتـدريـبي يـعد
ستشفى بـالشرق األوسط من ناحية اكـبر ا
ـساحـة والسـعة السـريريـة و تأسـيسة ا
فـي عام  1950والـطـاقــة االسـتـيـعـابـيـة هي

رغم قـدمه لكنه يستقبل العديد من احلاالت
لألمـراض الـنفـسيـة والـعقـلـية ومن جـميع
احملـافظات الـعراقية وهـو يعد أكـبر مشفى
تــخــصــصي لـألمــراض الــتي ذكــرتــهــا في

منطقة الشرق األوسط ).
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جـولـتـنـا بـالـبـحث عن احلـاالت اإلنـسـانـيـة
لـذوي االحتياجات اخلاصـة لم تنتهي بعد
أن غـادرنـا مـكـتـب وزيـر الـصـحـة تـوجـهـنـا
ـدينـة البصـرة لنقـطع مسـافة حوالي 600
كم جـنـوبـاً كان ضـمن مـهـمـتنـا اإلنـسـانـية
زيـارة لــلــمـواطن عــزيـز وهــو كــبـيــر الـسن
وفـاقـد لـلـبصـر من طـفـولـته.وبـ اخلـالدي
واطـنـ الذين راسل (تـواصـلنـا مع احـد ا
الـبرنـامج عن حالـة البصـير عـزيز وصـلنا
الى الـعم عـزيز وطـلبـنـا منه أن نـرسله الى
ـسن وكـذلك احالـته الى جلنة طـبية دار ا
لـفـحص عـيـنـيه لـكـنه رفض بـشـده بـسـبب
سن بعيداً عـدم ارتياحه للعيش في دار ا
عن أبن اخــيه الــوحـيــد الـذي يــعــيش مـعه
حتت سـقـف غـرفـة واحـدة مـنـذ سـنـ امـا
مـوضـوع جلنـة فـحص عـيونـة قـال(راجعت

لكن التوجد نيه للشفاء لعيونه). 
عــزيــز طـلـب من فــريق عــمل الــبـرنــامج أن
يـقدموا له خـدمة وهي : تكمـلة بنـاء الغرفة

ـشيـدة من قـبل أبن اخيه كـون الغـرفة  ا
بـنـاءهـا من مــادة الـبـلـوك ولم تـنـجـز بـعـد
مـثـل لــبــخــهــا وتــبــيــضــهــا وتــأســيــســهـا
واطن بـالكهربـاء وتأثيثـا.و االتفاق مع ا
الـبــصـيـر عــلى أن تـكــون لـكـادر الــبـرنـامج
زيـارة ثانـية له بـاليـوم الثـاني له وبالـفعل

عـند الزيارة الثانية قـدمت القناة مبلغاً من
ـال لـلبـصـير عـزيـز لتـكـملـة الـنواقص في ا
بـنــاء الـغــرفــة.وقـدم عــزيـزالــشـكــر اجلـزيل
إلدارة الـقـنـاة لـتـلـبـيـة طـلـبـة بـأسـرع وقت
كـون (الـشــرقـيـة) أول مـحــطـة تـلـفــزيـونـيـة
تـزوره وتتفقد أحواله وتـلبي طلبه.مناشدا
احلــــكـــومــــة ووزارة الــــعــــمـل والــــشـــؤون
االجـتـماعـيـة بـتخـصـيص إعـانة من شـبـكة
احلـماية االجتـماعيـة كونة قدم بـالسنوات
ــاضـيــة ثالثــة طــلـبــات لــدائـرة الــرعــايـة ا
االجـتماعـية لغرض شـمولة بـراتب الرعاية
بــــســــبـب فــــقــــدانه لـــــلــــبــــصــــر.فــــقــــال له
اخلــالــدي(نــحن جــادون بــإيــصـال صــوتك
لـوزارة العـمل والـشؤون االجـتمـاعيـة حول

شمولك بإعانة الشبكة).
في خـتـام الــلـقـاء قـال عـزيـز (انـا ال اشـاهـد
الـتلفزيون كوني فاقد للبصر لكني أستمع
ت عـــلى خــبــر اســتــشــهــاد لــلــراديــو.. تــأ
األخـوين عمر وعـلي في حادثة االنـفجارين
في ســاحــة الــطــيــران مــؤخــراً وهم نــاس
ي الكـبير عـلى احلالة كـسبـة فقراء وكـان ا
وعـلى والـد الشـهـيدين والـذي أصـيب هذا
بـخـيبـة أمل بـعـد اسـتشـهـاد ولـديه رحـمهم

الله).
فــريق عــمل بــرنــامج (كـالم الــنــاس) لــهـذه
احلــلـــقـــة ضم :األعـــداد والــتـــقـــد : عــلي
اخلـالدي مـخـرج ميـداني ومديـر تصـوير :
الـتـصـويـر : سـرمـد بـلـيـبل عـمـر اجلـابـري
ــتـابــعـة اإلعالمــيـة : ســعـدون اجلــابـري ا

Drone: عـلـي الـطـرفـي مـونـتــاج وتـنــفـيـذ
حسام الدين محمود.
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الــتــدريــسي فـي جــامــعــة الــبـصــرة حتــدث االربــعــاء عن
(مبادرة احلـزام والطريق وامكانـية استفادة الـعراق منها
واالتفاقـية العراقـية الصينـية) في ندوة نـقاشية الـكترونية
ــعـهـد اقــامـهــا مـركـز الــرافـدين لــلـحــوار بـالـتــعـاون مع ا

عاصرة. الصيني للعالقات الدولية ا
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الــنــاقــد الـعــراقي تــلــقى امــنــيـات
االوســاط الـــثــقــافــيـــة واالعالمــيــة
بـالـشـفـاء العـاجل وجتـاوز مـحـنته
الـــصـــحـــيـــة الصــابـــتـه وعــائـــلـــته

بفايروس كورونا.
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الشـاعر االردني الرائد كـرمه وزير الثـقافة االردني باسم
الـطويـسي بـدرع الـوزارة مـثنـيـاً عـلى (جـهوده الـشـعـرية
ومـؤلـفـاته الـقـيّـمـة في خـدمـة الـلـغـة الـعـربـيـة بـعـد مـشوار

حافل بالعطاء واإلجناز).
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االعـالميـة االردنيـة وقعت مـؤلفـها اجلـديد (الـكمـاشة) في
كـتبـة الوطـنية في اضي في دائـرة ا حفل أقـيم الثالثـاء ا

عمان بجلسة ادارها االعالمي محمد احملتسب.
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االديب والــنـاقــد الـعـراقـي يـتـولى
االحتـاد العام لالدباء والكتاب في
العـراق طبع كـتابه الـتاسـع عشر
ــوســوم بـ(انــاخــة في مــضــارب ا
النـقد- فـحوص لنـصوص) ضمن

مـنـشـوراته اخلاصـة بـأعـضاء االحتـاد لـسـنة  2021 وفي
حقل (نقد).
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اخملـــرج الـــســـوري الــــراحل أقـــامت لـه وزارة الـــثـــقـــافـــة
الـفـلـسـطـينـيـة حـفال تـأبـيـنيـا في قـصـر رام الـله الـثـقافي

بحضور وزير الثقافة الفلسطيني عاطف ابو سيف.
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ــوسـم الـثــقــافي ــعــمــاري والــفــنـان الــعــراقي ضــيــفه ا ا
لـلجـمعيـة العـراقيـة للـتصويـر في ندوة افـتراضـية بـعنوان

شاريع الفوتوغرافية). (ا
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الـروائـي والـنــاقـد الــسـوري شـارك فـي الـلــقـاء الــشـهـري
ركز الـثقـافي العربي في (شام والـقلم)الذي اسـتضـافه ا
ـناقـشة قـدرة الروايـة في سـورية عـلى مواكـبة أبـو رمانـة 

جرياتها. احلرب 
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عـــلـــيك احلـــذر من أصــــدقـــاء يـــشـــعـــرون بـــالـــغـــيـــرة
رقم احلظ .9 جتاهك
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تـقـضـي الـيــوم وقـتــا طـويال في الــتـفــكـيــر في تـقــيـيم
عالقتك بشريك حياتك.
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 ال تـبـوح لـلـغـربـاء بـطـمـوحك وأهـدافك في الـعـمل.يوم
السعد اخلميس.
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 التــتـــســـرع في اتـــخــاذ الـــقـــرارات بـــشــأن عـالقــتك
بالشريك.يوم السعد االربعاء.
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ـا تسـتنـكـرها لـبعض ـواجهـة أشيـاء ر  حان الـوقت 
الوقت رقم احلظ.8
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 امامك فـرص دسمة وواعـدة باالفـضل شرط الـتحلي
وضوعية . سؤولية وا با
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جتـنب الـعـصـبـيـة والـتـهـور ألنـهـا قـد تـسـبب مـشـاكل
كثيرة.رقم احلظ.7
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هـنيه بسبب تعاطيك مع  تكتـسب اخلبرة في حياتك ا
مواقف و مشاكل متنوعه.
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أمـنح نـفـسك قـسـطـا من الـراحـة لـلـتـنـزه والتـرفـيه مع
. قرب أصدقائك ا
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اذا اردت احراز تـقدم او تغـيير بادر الـى التحرك وال
تتلكأ.رقم احلظ  .7
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 حــان الــوقت لـتــحــقـيـق أهـدافك فـي عـمــلك واتــخـاذ
القرارات بشأن أحالمك.
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 يــجب مــراعــاة الــظــروف وال تــكـن عــقــبــة في طــريق
التغيير انفتح على اجلديد .
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مجـموعـة من الـكلـمات
تكـتب افـقـيا وعـمـوديا
في الوقت ذاته وتظهر
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وانه البرنـامج والكـادر برنـامج اليرتـقي لذائـقة الفن
وانه عـبـارة عن تـلـوث ســمـعي وبـصـري وان رحـمـة

وسيف نبيل ال يستحقوا هذه الكراسي. 
بس اتمنى ان تتفـهموا ذلك البـرنامج هو انتــــــــاج
MbC وسـبـق ان ظـهــرت عــدة بـرامـج مـثـل فـويس 
وعرب ايدول .. وحتى نسخ   بالتركي وباالجنليزي

ايضا.
اخـتيـار احلـكـام يـعـتـمـد عـلى كـاريـزمـا وعلى

. قبول من اجلماهير وعلى متابع
بـالـنـسـبــة رحـمـة حـالـهـا حــال نـانـسي عـجـرم
وشيرين لم يـعترض علـيها اجلـمهور الـلبناني

صري ..واحالم كانت حاضرة. وال ا
وتـامـر حــسـني مــشـهــور بـاالغـانـي الـشـبــابـيـة
والــســريــعــة لم يــعــتــرض عــلــيه اجلــمــهــور
بالـعكس كـانوا مـنسـجمـ جدا ويـصفـقوا

لهم.
فغـايـة هـذه الـبرامج لـيس اخـتـيـار صوت
ام كــلـــثـــوم او عــبـــد احلـــلـــيم غــايـــتـــهــا
ــشــاهــدات وخــلـق جــمــاهــيــر ..حــتى ا
يــرتــفع رصــيــدهــا واربــاحــهــا وتــزيـد

االعالنات وجماهير تتابع وتصفق.
اما يكـون احلكام مع احـترامي لكل
الفنـان الـعمـالقـة كمـثال على ذلك
يـاس خــضــر و حـمــيــد مـنــصـور
وســعــدي احلــلي (الــله يــرحــمه)
بس تعـالـوا صـدقـوني لن يـحقق
نــسب مــشــاهــدة خـاصــة مــثل

هذه القنوات التي يروج لها.
لـذا ال تـعــصـبــوا والتـنــزعـجـوا
وهـذا زمن وعـلــيـنـا ان نــعـيـشه
مجبـرين الن هذا ستـايله عكس
زمن االبيض واالسود اليحصل
عــــلـى الــــشـــــهــــادة اال مـن كــــان
يـسـتـحــقـهـا وبــذل جـهـد امـا االن

فــكـل من يـــحــصـل عــلى
مـــــشــــاهـــــدات اعـــــلى هـــــو في
الــصــدارة وســيــوقــعــون عــقــد
مــعـــاه حـــتى لـــو كـــان صــوته

نشاز.
{ عن مجموعة واتساب
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لـتكشف أسـرته عن مفـاجأة  وكـونه يعالج من
الـسـرطــان دون أن يـعــلم حـيث أصــيب بـورم

.ليرحل بسببه اخلميس. على الرئت
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ـصـري عـلي ـطـرب ا ـوت اخلـمـيـس ا غـيّب ا
حـميدة عن عمـر يناهز الـ  55بـعد صراع مع
ـرض حيث كان يعـاني من مرض السرطان ا
دون أن يـعلم. وأعلنت أسرة الراحل عن األمر
عـــبــر (فــيـــســبــوك) حـــيث تــدهـــورت احلــالــة
الـصــحـيـة لـلـمـطــرب الـراحل خالل الـسـاعـات
ستـشفى قبل األخـيرة قبل أن يـتم نقلـه إلى ا
أن يلفظ أنفاسه األخيرة. و حميدة اشتهر في
اضي حـينـما قـدم أغنـية تسـعيـنيـات القـرن ا
حتمل اسم (لوالكي)التي أحدثت ضجة كبيرة
اليـ لــلـغــايــة وبـيع األلــبــوم اخلـاص بــهــا 

الـنـسخ والـتي وصلت إلى  6 ماليـ نسـخة.
إال أنه اخـتفى لـسـنـوات طـويلـة قـبل أن يـعود
دون أعـمـال فـنـيـة حتــقق نـفس الـصـدى وفي
لقـاءات تـلفـزيونـيـة أكد حـمـيدة أن غـيـابه طيـلة
اضية كـان ألسباب ال دخل له بها الـسنوات ا
و فــرضـهــا عـلـيـه. وفي األسـابــيع األخـيـرة
وجه حـميـدة اسـتـغاثـة إلى وزارة الـصـحة من
أجل الـعالج على نفقة الدولة حيث يعاني من
ــلك تــدهــور تــام في حــالــته الــصــحــيـة وال 
أمـواال من أجل تـلـقي الـعالج. وبـالـفـعل تـلـقى
ــطــرب ردا عــلـى اســتــغــاثــتـه و نــقــله إلى ا
ـسـتـشـفى لـتـلـقي الـعالج إال أنه غـادر بـعـد ا
ــنـزل. علي حميدةفــتـرة وفــضل أن يــتـلــقى الـعالج في ا
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ملحم زين

ليو كوبر

إليسا 

{ بــــــاريـس (أ ف ب) - تـــــوفـي الــــــرســـــام
الـفـرنـسي الـشــهـيـر لـيـو كـوبـر الـذي أجنـز
خـصوصا ملصقـات أفالم تشارلي تشابلن
عن  94 عـاما في منزله في باريس على ما
أفـادت ابـنـته كـورين كـوبـر لـوكـالـة فـرانس
بــرس.وقــد وقّع كــوبــر احلــائـز جــائــزة في
مـهـرجان كـان الـسـينـمـائي سـنة  1974 عن
ـانويـلـ ملـصـقات أفالم ذي مـلصـق فيـلم إ
ـز وذي غــرايت ديـكــتــايــتـور ومــودرن تــا
غـولد راش إضـافة إلى سـيتي اليتس وذي
كـيـد.وأجنـز لـيـو كــوبـر مـلـصـقـات إعالنـيـة
ـسـارح عـدة في الـعـاصـمة كـثـيـرة وأخرى 
الــفـرنــســيـة. وفي  2015 أجنــز رســمـا عن
الـهـجوم عـلى مـقـر صـحيـفـة شـارلي إيـبدو
الـساخرة أظـهر تشـارلي تشابلـن مع قبعته
الـشــهـيـرة عــلى شـكل هــدف سـقـطـت عـلـيه
الـرصاصات. ونـشرت صحيـفة ليـبراسيون
الـفـرنـســيـة هـذا الـرسم ضـمن عـدد خـاص.
وقــبل بـضــعـة أيــام من وفــاته خالل نـومه
كـان لـيـو كــوبـر يـعـمل أيـضــا عـلى مـلـصق
ــقـبـلـة لــلـفـنـان ـوســيـقـيـة ا لــلـمـجــمـوعـة ا
ــيـر كــوســمـا. الـرومــاني الــفــرنــسي فالد
ugD wudv Hon يـبـدو أن الصـراع ب 

ية ي  براد بيت والنـجمة الـعا الـنجم العـا
أجنـليـنا جولي حـول حضانـة أطفالـهما قد
وصل إلـيهم إذ كشـفت تقارير صـحفية أن
إبـنـتـهـما شـيـلـوه جتـاهـلت والـدهـا بـحذف
لـقبه من حـسابـاتهـا على وسائـل التواصل

االجتماعي. 
وزعــــمت إحــــدى وســــائل اإلعـالم أن هـــذا
الـتـصـرف الـذي قـامت شـيـلـوه الـبـالغـة من
الـعمر  14عـامًا ازدراء كبيـر جتاه والدها
وإشـارة إلى أنه قد يـخسـر معـركة حـضانة

أطـفـاله أمـام أجنـليـنـا. ومن نـاحـيـة أخرى
كـانـت قـرّرت جـولـي عـرض لــوحـة رســمـهـا
رئــــيس الـــوزراء الـــبــــريـــطـــانـي الـــســـابق
دينة ـسجد الكتـيبة  ويـنستون تشرشل 
غرب في مزاد علني وجتاوز مـراكش في ا
ســعـرهــا ماليــ الـدوالرات.وكــان إشــتـرى
بـيـت وجـولـي هـذه الــلــوحـة الــتي أهــداهـا
ويـنــســتــون تـشــرشل لــلــرئــيس األمــريـكي
فـرانكل روزفلت كتـذكار من رحلتهما إلى

مراكش في عام 2011.

عنصـري هيدا تـقليد مش
عــــنـــصـــريــــة) و(إذا خـــلص
النفط استعملوا دمهم) و(لوال
الـص كـان مـاشـفت األيـفون
وكـان نص مـالبـسك وأدواتك
الـكهـربـائـيـة بسـعـر مـضاعف
فـــاحـــتـــرم حـــالك) و(مـــا فـــيه
عنـصـرية ابـداً بـوجهـة نـظري
بـــالــعــكـس ضــحـــكــني) و(وين

وضوع?).  العنصرية با
ورغم أن الـبـعض تـفـاعل مع
هـــذا الــــفــــيــــديــــو ضــــمن
ـــــزاح رفض إطــــــــــار ا
آخـــــرون مـــــضــــمـــــونه
واعتـبروا أنّ تـصرّف
حــــرب وزين ال يــــخلُ
من الــــــســــــخــــــريّــــــة
والـعنـصـريّـة لـشعب

بأكلمه.
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قـصف أي مطـار مدني مـهـما كـانت االسبـاب وحتى
ـكن فصـلها ة ال  في زمن احلـروب الكبـيرة هـو جر
ــتـمــردين احلــوثــيـ عن جــرائم احلــرب. الالفت انّ ا
الذيـن قصـفـوا مـطار أبـهـا الـسـعودي وحـرقـوا طـائرة
مــدنـيـة يـحـظــون بـاهـتـمـام أمـريــكي كـبـيـر من االدارة
اجلـديـدة وهـناك عـمل دؤوب بـالـساعـات ولـيس االيام
حلــذف اسـمـهـم من قـائــمـة االرهـاب مـن أجل تـمــهـيـد
تسوية سياسية في اليمن التي تشتعل فيها حرب بال
نتيـجة كمـا انّ اخلطوة االمريـكية تهـدف الى  تسهيل
اليـ حتـت خط الـفــقـر وصــول مـســاعــدات االغـاثــة 
ويواجهون ظروفاً صعبة في الصحة واالمن الغذائي.
التـصعيـد اجلديد سـبقه تصـريح من احلوثيـ يشير
الى امـكـانيـة التـوقف عن قـصف االراضي الـسعـودية
اذا قرر التحـالف ايقاف القصف ضـد أهدافهم. يبدو
لف اليمني الشائك انَّ أكثر من لغة يتم تداولها في ا
وانّ مـن الــــصــــعب وضع أي تـــــصــــريح في ســــيــــاق
تـغيـرات يومـية وتنـسف بسـهولة كل مـوضوعي ألنّ ا

شيء .
واشـنطن قـالت بعد الـقصف أنـها تـطلب من احلـوثي
وقف الـقــصف ضــد اهـداف داخل الــسـعــوديـة فـوراً
وتلك لغة ال تقدم وال تـؤخر . كما انّ التوجه االمريكي
القناع السـعودية بوقف احلرب من جـهتها ليس عمالً
ـسك سـهالً  ألن هــنـاك طـرفــاً أسـاسـيـاً هــو ايـران 
بزمـام االمور الفـعلـية للـقرارات في صنـعاء والبدّ من
حلقة وصل ايرانية سعودية قبل الذهاب الى تسويات
نهائـية وهذا مـا تطرحه طهـران عبر الوسـيط الكويتي
وســواه من اجـل حــوار مـــبــاشـــر بــعـــيــداً عن االدارة
االمريـكية لتـبني احللول الـذاتية للـمنطقـة . الطروحات
تـبـدو مــنـطـقــيـة لالطــراف الـثالثــة ايـران والـســعـوديـة
واحلـوثـيـ لـكن لـيس مـهـماً أن تـكـون مـنـطـقـيـة بـقدر
اهـمية  احلـاجة لـدخولـها عـلى خط التـوافق اجلوهري

من أجل ان تضع هذه احلرب أوزارها.
في غضون ذلك أظن انَّ الريـاض انتبهت الى ضعف
االدانـات الــعـربـيـة واخلـلـيـجـيــة لـقـصف مـطـار مـدني

. سعودي. تلك مسألة ليست عابرة أبداً
ثــمّـة مــجــال لــتــصــعــيــد ال ســيــطــرة عــلــيه فـي حـرب
ـتصارعون إذا لم تـتم خطوات سريـعة يعرف ا اليمن

كن اتخاذها? ما تكون وكيف 
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