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ـاليـة علي اثارت تـوصـية وزيـر ا
عالوي الـتي قــدمـهــا الى االمـانـة
الـعـامـة جملـلس الـوزراء وتقـضي
بـــفـــرض ضــــريـــبـــة عـــلى رواتب
ـــوظــفـــ وبــأثـــر رجــعـي مــنــذ ا
الشـهـر االول من الـعـام اجلاري 
مـــوجـــة غـــضب واســـتـــيـــاء بــ
ـــــوظـــــفــــ  الـــــــذيـن هـــــــددوا ا
بتظاهرات واعتـصامات مفتوحة
 لـرفض تـوجه الـوزيـر واجـهازه
مؤكـدين ـواطـن  عـلى حـقـوق ا
ان هــــنـــاك تـــخـــبــــطـــاً واضـــحـــاً
وعـشـوائـيـة في ادارة مـؤسـسـات
الــــــدولـــــة واتـــــخـــــاذ قـــــرارات ال

مسـؤولة فبـعـد كارثـة رفع سـعر
صـرف الـدوالر امـام الـديـنـار وما
تسبب ذلك من انعكـاسات سلبية
ـــعـــيـــشي اثـــرت عــــلى الـــواقـع ا
ــقـتـرح لـلـمـواطـنـ  نـتــفـاجـأ 
عالوي الــذي يــكــشف عن وجــود
نوايا مـبيـتة الستـهداف الرواتب
بعد اقـرار موازنة الـعام اجلاري.
وطـالب مـوظــفـون عـبـر (الـزمـان)
امس (رئــيس الـوزراء مــصــطـفى
الـــكـــاظــمـي بــأقـــالـــة عالوي اثــر
ـــســـاس بـــحـــقــوق مـــحـــاولـــته ا
ـواطـنـ الـتي كـفـلـهـا الـقـانـون ا
والـدســتــور والـســعي الى فـرض
ضــريـبــة عـلى الــرواتب الــتي قـد
ـان من موازنـة العام رفعـها الـبر

اجلــاري فـــأعــادة الـــعـــمل بـــهــذ
ــواطـن اعــبـاء الــتــوجه يــحــمل ا
كبرى والسـيما بـعد ارتفـاع سعر
واشاروا الصـرف امـام الديـنار) 
الى ان (مــوافـقـة احلــكـومــة عـلى
ذلك  ســـيــــدفع الى تــــظـــاهـــرات
احـتجـاجـا على الـقرارات عارمـة 
اجملـحـفـة الـتي تـنـتـهـجـهـا وزارة
ـالـيـة ووزيــرهـا الـذي ال يـراعي ا
ـــالــيــة ــردودات ا ابــدا تـــراجع ا
لالســـر في ظـل تــفـــشي كـــورونــا
ويــصــر عـلى تــنــفــيـذ ســيــاسـات
اقتصادية ال تنسجم مع الواقع 
بل يـسعى مـن خاللهـا الى اعالن
احلـــــرب عـــــلـى الـــــعــــــراقـــــيـــــ
وجتــــويـــعــــهم). ودعـــا مــــجـــلس

الية الى سحب النواب  وزارة ا
قـرار االسـتــقـطـاع الــضـريـبي من
ــــوظــــفــــ  وقــــــال انه رواتب ا
سـيـضــطـر الى تـضــيـيف الـوزيـر
عـــــلي عـــــبـــــد االمــــيـــــرعالوي ثم
استجوابه قريباً  مشيرا الى ان
ـقـتـرح يـعـكس الـتـخـبط بـادارة ا
مـؤســسـات الــدولـة والســمـيـا ان
ـواطن  هـذا الـتـوجـه سـيـحـمل ا
سـرقـات الـفـاسـدين حتت مـسـوغ
تعـظـيم ايـرادات الـدول. ورفضت
ـاليـة عن حتالف عضـو اللـجـنة ا
سائرون ماجـدة التمـيمي ما جاء
رقم  880في في كتـاب الـوزارة ا
 13نــيـــســان اجلــاري  اخلــاص
باالسـتقطـاع الضـريبي وتـوصية

الــــوزيــــر بــــالــــعـــــودة لــــلــــعــــمل
ـالـية رقم  1لـعام بـالـتعـلـيـمـات ا
. 2007وقالت الـتمـيمي في بـيان
امـس أنـــهــــا (تـــرفـض تـــطــــبـــيق
شار إلـيها في كـتبا التعـليمـات ا
أذ ال يـــجـــوز  تـــعــرض الـــوزارة 
ــوظف الـى انــخــفــاض مــزدوج ا
خالل مدة ال تتجاوز  4اشهر من
تـخــفـيض قـيــمـة الـديــنـار مـقـابل
الــدوالر  فــضال عن االســتــقــطـاع
الــضــريــبي) واضــافت ان (هــذا
الـــقـــرار مـــا هـــو اال انـــعـــكـــاســـاً
لـلـتـخــبط في ادارة الـدولـة وعـدم
الية التنسيق  ب السـياست ا

والنقدية) 
مشـيـرة الى انه (في الـوقت الذي
انـخفـض فيه قـيـمـة الـديـنار وفق
الذي كـنـا نؤكـد على قرار الـبـنك 
ان يـكـون طـفـيـفـاً و تـدريجـيـاً مع
اتـخاذ اخلـطـوات الـتمـهـيـدية في
ذلك من حتـسـ رواتب احلـمـاية
االجــــتـــمـــاعــــيـــة وذوي االعـــاقـــة
والــطـــبــقــات الــهـــشــة فــضالً عن
حتــــســـــ مــــفـــــردات احلــــصــــة
التموينـية كماً ونوعاً وتـغطيتها
جلـــمــــيع اشــــهــــر الــــســـنــــة  مع
السيـطرة عـلى االسعار  نتـفاجأ
بـــــصــــدور كـــــتـــــاب من الــــوزارة
لـتـطـبـيق االسـتـقـطـاع الـضريـبي
ادة الذي قـامت اللـجنـة بحـذف ا
مؤكدة وازنة)  اخلاصة بـه في ا
ان (هذا الـقرار مـن شأنه الـتأثـير
سلباً على القدرة الشرائية وعلى
ـواطـنـيـ سواءاً مـجـمل حـيـاة ا
ــــوظــــفــــ او الــــكــــســــبــــة من ا
والـعـامـلــ في الـقـطـاع اخلـاص
ـــــزدوج إذ ان االنــــــخـــــفــــــاض ا
ســيــؤثـر عــلى مــجــمل االنــشــطـة
االقتصادية وسيؤدي الى حدوث
 انكمـاش لها) ودعت التـميمي 
الـــوزيــر الى (الـــتــراجـع عن هــذا
القرار واال سنضطر الى تضييفه
ثم اسـتــجـوابه قــريـبــاً). بـدورهـا
انـتـقـدت النـائـبـة عـالـيـة نـصيف
مقترح عالوي.وقالت نصيف في
بـيــان امس ان (هـذا اإلجــراء هـو
ثابة حرب معلنة ضد الشعب 
وظف البسطاء ونهب جليوب ا
ومــبـاركــة لــســرقـات الــفــاسـدين
ـوظـف سـيــدفع ثــمن ســرقـات فــا
حـيـتــان الـفـسـاد بـحــجـة تـعـظـيم

ايرادات الدولة) مطالـبة النواب
بـ (الـتصـويت عـلى إقـالـة الـوزير
ـان ولن في أقـرب جــلـســة لـلــبـر
ــقــتـرح نــســمح بـتــطــبــيق هـذا ا
مطـلـقاً). من جـهته  أعلن رئيس
كـتـلة عـراقـيـون الـنيـابـيـة هـشام
الــســـهــيل رفض مـــقــتــرح وزيــر
ـالـيـة  بـفـرض ضـرائب جـديدة ا
عـلى الـرواتب.وقــال الـسـهـيل في
بـيـان تـابـعـته (الـزمـان) امس انه
ـقـترح  ـكن الـقبـول بـهـذا ا (ال 
كـــــــونه ســــــيـــــــؤدي الى ازمــــــات
وكوارث جـديـدة تـصيـب النـسـبة
األغـــــلـب مـن الـــــشـــــعب). وكـــــان
عالوي قـد أرسل كــتـابـاً رســمـيـاً
الـى أمـــانــــة مـــجــــلس الـــوزراء 
تـــــداولـــــتـه مـــــواقع الـــــتـــــواصل
يـــــطـــــالب فـــــيه االجـــــتــــمـــــاعـي 
بـاستـقـطـاع ضـرائب من أجـمالي
الدخل الـشهـري للمـوظف الراتب
الشهري واخملصصات واحلوافز
واألربــاح الـشــهـريــة والــسـنــويـة
ـكـافـآت وغـيـرها اعـتبـاراً من وا
شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل
االســــتــــقـــطــــاع رواتب االشــــهـــر
ـاضـية  بهـدف تـعـظيم الثالثـة ا
موارد الـدولـة. ورأى رئيس كـتـلة
الــنـهـج الـوطــني عــمـار طــعــمـة 
اإلسـتـقـطـاع الـضريـبـي من عـامة
ــوظــفــ خــاطئ وســيــضــاعف ا
اصـدرت مـعــانـاتـهم . في تــطـور 
الــوزارة  بـــيــانــاً أوضـــحت فــيه
انـهـا (تـعـمـل عـلى تـطـبـيق كـافـة
القرارات والنصوص الواردة في
ــــوازنــــة  2021الــــتـي صــــوت ا
وان عـــلــيـــهــا مـــجــلـس الــنــواب 
الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير
بشأن االسـتقـطاع الضـريبي جاء
ـادة  34فـقرة تـطـبـيـقـاً ألحـكـام ا
إلغاء تـضمن  جيم من القـانون ا
مجـلس النـواب جمـيع اإلعفاءات
واالســـتـــثـــنـــاءات الــــكـــمـــركـــيـــة
ـمــنــوحـة بــقـرار والــضــريـبــيــة ا
مجلس الوزراء مـا لم تنص عليه
الــقــوانــ الــنــافـذة) مــؤكــدا ان
(الــوزارة سـتــطــبق الــقــانـون في
دفع الضـريبـة على جمـيع الدخل
ـــــا فــــيــــهــــا الــــراتـب االســــمي
واخملـــصــصـــات ومــا حـــصل من
إعــفــاء من مــجــلس الــوزراء كـان

استثنائياً). 
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أعـرب وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحة
واآلثار حسن نـاظم عن أمله بأن
ــــنـــارة ـــوصـل ا يــــرى اهــــالـي ا
احلدباء منتصبةً من جديدٍ خالل
ـقبـلة كتـعبـيرٍ واضحٍ عن دة ا ا
بـــدء مــرحــلــة كـــبــرى حملــو آثــار
التنظـيمات االرهابـية.وقال ناظم
خالل حفل االعالن عن الـتصـميم
ـعـمـاريـة ـسـابـقــة ا الـفــائـز في ا
الــدولـيــة إلعـادة اعــمـار وتــأهـيل
ـوصل إن اجلــامع الــنـوري فـي ا
ـــشــروعٍ ال يــتـــعــلق فــقط (هــذا ا
باسـتـعادة مـبنىً وتـأهـيله بـقدر
ـكن عـمـله في اعـادة الـبـنـاء مـا 
عرفي في اجملتمعي والتراثي وا
وصل وتعزيز التعايش مدينة ا
الــسـلــمي حملــو مـا خــلـفــته قـوى
ــشــروع الــظالم) واضــاف ان (ا
الذي بادرت به اإلمارات ومنظمة
الــيـونــسـكــو يــكـلف اعــوامـاً من
لـلـحـفاظ اجلـهـد وأمـواالً طـائـلـة 
عـلى هـذا االرث وبـاخلـبـرات في
بـلـدنـا وبــلـدان أشـقـائـنـا  نـحن
االن فـي مــــــرحــــــلــــــة االعـالن عن
التصميم  ونأمل أن يرى الناس
ـقـبلـة مـنارة احلـدباء في األيام ا
وهي تـــــــقـف امــــــام كـل أهـــــــالي
ـــوصل). وقـــال رئـــيس الـــوقف ا
الـــســـني ســـعـــد كــمـــبش ( نـــقف
ـهـنـدسـ بـعـرفــانٍ عـمـيقٍ لـكـل ا
ـــشـــرفـــ عـــلى واخملـــتـــصـــ ا
شـروع كمـا يتعـ علـينـا شكر ا
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الـــكـــاظــــمي ووزيـــر الــــثـــقـــافـــة
والــســيـاحــة واآلثــار الــذي أصـر
ــشـــروع تـــأهــيل ـــضي  عـــلى ا
ــســجــد) وتــابع ان (اخـــتــيــار ا
هو مـرحـلة مـهـمة في الـتصـمـيم 
وقع وإزالة اإلعمار بعد تأهيل ا

ــنـاسـبـة (شـرحـاً الـعـاني خالل ا
شروع الفائز وأهم مفصالً عن ا
مـحــاوره الـفـنــيـة والـهــنـدسـيـة).
ــــــديــــــرة الــــــعــــــامـــــة واكــــــدت ا
لــلـيــونــيـســكـو أودري أزوالي إن
(إعــــادة إعـــمـــار مـــجــــمع جـــامع
ـــعــــالم الـــنــــوري وهــــو أحــــد ا
ُـتـأصّـلـة في نـسيج الـتـاريخـيّـة ا
ــوصـل وتــاريـــخـــهــا مـــديـــنـــة ا
ســـتــتــرك بـــصــمـــة بــارزة ضــمن
ـبـذولـة لـلـدفع بـعـجـلة اجلـهـود ا
ـــصــاحلـــة والـــتالحم حتـــقـــيق ا
ــديـــنــة الــتي االجـــتــمــاعـي في ا

مزقت احلرب أوصالها).
 واثـــــار ذلك  االخـــــتــــيــــار ردود
ـهـنــدسـ الـعــراقـيـ  افـعــال ا
وقــــالـــوا ان (كــــانت احلــــكـــومـــة
الـــعــــراقـــيــــة ال تـــمــــنح الــــثـــقـــة
عماريـ العراقي للمصمـم ا
فـي اعـــــــادة بـــــــنـــــــاء بـــــــلـــــــدهم
ـــوضـــوع فـــان ا وحـــضــــارتـــهم 
يـحـتاج الى مـراجـعـة شـامـلة في
جــدوى الــتــعــلــيم الــعــالـي الـذي
يرصد له تلك األموال الطائلة من
ـيـزانـيـة الـعـامـة لـلـدولـة). عـلى ا
صعـيـد مـتصل  اعلـنت مـحـكـمة
حتـقـيـق نـيـنـوى حتـفــظـهـا عـلى
مـبـالغ مـالـيـة كـبـرى ومـوجـودات
ضبطت حتت انقاض دار ثمينـة 
فـي مــنـــطــقـــة الــشـــهــواني خالل
وصل لغرض عملـيات حفـر في ا
ركزي.وقال تسليمها إلى البنك ا
مجلس الـقضاء االعـلى في بيان
تلقته (الزمان) امس إن (احملكمة
اعلـنت العـثور عـلى مبـلغ ملـيون
و 600الـف دوالر ونـــــــحـــــــو 17
مــلـيــون ديـنــار وعــمالت ذهـبــيـة
وفــضــيــة وســبـائك ومــقــتــنــيـات
ة  اثناء نطـقة القد ذهبية في ا
قــيـــام احــدى احلــفــارات بــإزالــة

ة).  نطقة القد انقاض دور ا
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دانـت شــخـــصـــيـــات ســيـــاســـيــة
وعـربـيــة ودولـيـة االعـتـداء عـلى
مــطـار اربــيل  و الــتــفـجــيــرالـذي
اسـتــهـدف االمــنـيــ في مـنــطـقـة
احلبيبية واسفرعن استشهاد 4
أشـخــاص وإصــابـة  17آخـرين 
مــطــالـــبــ احلــكــومــة بــتــعــزيــز
اجلـهـود االسـتـخـبـاريـة وردع كل
من يـحاول تـقـويض جـهود االمن
واالســـتــــقـــرار في الــــبالد. واكـــد
رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(االنــــــفــــــجــــــار اإلرهـــــابـي ضـــــد
ـــواطـــنـــ اآلمـــنـــ في ســـوق ا
احلــبــيــبــيــة بــبــغــداد ونــحن في
حــرمـة الــشــهـر الــفـضــيل يــؤكـد
خـــســـة اجلــمـــاعـــات الـــظالمـــيــة
ومحـاوالتها الـيائـسة السـتهداف
امــنــنــا واسـتــقــرارنــا واعــادتــنـا
لفـترات مـاضية) واعـرب ائتالف
الــنــصــر  عن إدانــته لــتــفــجــيـر
احلبيبية  واالعتداء الصاروخي
الذي اسـتهـدف اربيل فـيمـا حذر
من الـــتـــأجــيـج الــطـــائـــفي.وذكــر
االئتالف في بيان تـلقته (الزمان)
امس أنه (يدين تفجير احلبيبية
ويدعو األجـهزة األمنـية والشعب
إلى الـيـقـظــة والـتـضـامن إلفـشـال
مخـططـات اإلرهاب وقـوى الظالم
لضرب وحدتـنا وأمنـنا الوطني)
محذرا من (التـأجيج الطائفي في
الـســاحـة الـسـيــاسـيـة لــتـحـقـيق
مــؤكــدا مـــكــاسب انـــتــخـــابــيــة) 
(شــجب االعـــتــداءات عــلى مــقــار
الـبــعـثــات الـدولـيــة النـهــا تـمـثل
ضـربـاً لسـيـادة الـدولـة وتـهـديداً
الستقـرار ومصـالح العـراق). كما
دان رئـــيس حتـــالـف عـــراقـــيــون
عمار احلكيم  احلادث االجرامي
وحث اجلهـات االمنـية عـلى عدم
الـتــراخي واالطــمـئــنـان  ألن ذلك
سـيــوفـر فــرصـة خلاليــا اإلرهـاب
. ـواطـنـ الـنـائــمـة السـتـهــداف ا
وكشفت خلية اإلعالم األمني عن
طبيـعة انـفجار احلـبيبـية. وقالت

اخللـية في بـيـان امس ان (عجـلة
نـوع نـيـسان سـني  حتمـل مواد
شـديـدة االنفـجـار اثـنـاء حـركـتـها
في احلبـيـبيـة قرب احـد األسواق
الشعـبية انفـجرت وقتل سـائقها
واطـن واصابـة عدد اخـر من ا

فـــــضـال عن احـــــتـــــراق عـــــدد من
الــــعـــجالت الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا).
وأصدرت  األمانة الـعامة جمللس
وزراء الــداخـلــيـة الــعــرب بـيــانـا
بشـأن الـعـملـيـات اإلرهابـيـة التي
اســــتـــهـــدفت مـــديــــنـــتي بـــغـــداد
وأربيل.وقـالت األمانـة في بيـانها
إنـه (تــــلـــــقت بــــبـــــالغ الـــــشــــجب
واالســتــنـكــار أنــبــاء اإلعــتـداءات
اجلبـانة الـتي وقـعت في مديـنتي
بغداد وأربيل وأودت بـحياة عدد
من  األشـخـاص وإصـابة آخـرين
ــدنـــيــ األبــريــاء). وكــانت من ا
مـصادر قـد افـادت بـأسـتـشـهاد 4
أشــخـــاص وإصــابــة  17آخــرين
بـتــفـجـيـر احلــبـيـبــيـة. كـمـا دانت
مصـر  الـتـفجـيـر الذي اسـتـهدف
سوقـاً شعـبـية بـالقـرب من مديـنة
الــصــدر . وذكــرت بـيــان امس أن
(مــصــر تــدين بــأشــد الــعــبـارات
التفجيـر اإلرهابي الذي استهدف
وأودى أحـد األسـواق الـشـعـبـيـة 
بحياة عدد من األشقاء العراقي
وأسـفـر عن إصــابـة عـدد آخـر من

ــدنــيـــ األبــريــاء). واســتــأنف ا
مـــطــــار اربـــيل رحـالته اجلـــويـــة
بـشـكل طـبــيـعي بـعـد اسـتـهـدافه.
وأعلنت وزارة الداخلية في اقليم
أن الـــهــجـــوم نـــفــذ كــردســـتــان  
بـطـائــرة مـسـيّــرة.وقـالت الـوزارة
في امس إنه (وبعـد التـحقيق في
ســبـب االنــفــجـــار الــذي وقع اول
امس  اتـضح أن الـهـجـوم نفـذته
طــائـــرة درون وحلـــسن احلظ لم
ولم تــلـحق سـوى تـقع إصــابـات 
ــبــنى وال تـزال أضــرار مـاديــة 
الـتـحـقـيــقـات مـسـتـمـرة لـتـحـديـد
مـصـدر ومـكــان انـطالق الـطـائـرة
ــســيـرة). ووجـه الـقــائــد الــعـام ا
ــســـلــحــة مـــصــطــفى لـــلــقــوات ا
الكاظمي بفتح حتقيق فوري في
االعتداءات التي حدثت في اربيل
ومـــنــاطق أخـــرى.وقــال الـــنــاطق
بـاسـمه الـلــواء يـحـيى رسـول في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الكاظمي يـشدد على أمن العراق
 وهـو من مــسـؤولــيـة احلــكـومـة
والقوات االمنية بـكل تشكيالتها
وان هذا الـنـوع من االعـمـال التي
جتـري في شـهـر رمـضـان هـدفـهـا
زعـــــــزعــــــة األمـن). ودان رئــــــيس
حكومة االقلـيم مسرور البارزاني
ـطار  الهـجـوم الـذي استـهـدف ا
ومـعسـكـر بـعـشـيقـة في مـحـافـظة

نـــيـــنــوى مـــؤكـــداً أن مـــرتــكـــبي
الـــهـــجــوم ســـيـــحــاســـبـــون عــلى

أعمالهم.
كــمـــا بــحث الــبـــارزاني مع وزيــر
اخلــــارجــــيــــة الــــتـــركـي مــــولـــود
تــشـــاووش أوغــلـــو االعــتــداءات
التي اسـتهـدفت أربيل وبـعشـيقة.
وقــال بــيــان امس ان (اجلــانــبــ
اتـــفــــقـــا خالل اتـــصــــال هـــاتـــفي
مـواصــلـة الــتـحــقـيق بــشـأن هـذه
الــهـجــمــات اإلرهــابــيـة). ووصف
األمـــ الـــعـــام جلـــامـــعـــة الـــدول
الـــعـــربـــيــة أحـــمـــد أبـــو الــغـــيط
ـطـار االعـتــداء الـذي اســتـهــدف ا
بـــــأنه (اســـــتــــــمـــــرار لألعـــــمـــــال
التـخريـبيـة التي تـستـهدف الـنيل
من هـيبـة الـدولـة وتـقويض األمن

واالستقرار في ربوع العراق).
ــمـــثــلــة اخلــاصــة لأل وعــدت ا
ـــتــحـــدة في الـــعـــراق جــيـــنــ ا

هينيس بالسخارت االستهداف 
محاولة طائشة لتأجيج التوترات
وتهديـد استـقرار العـراق. وعلقت
وزارة الــدفـاع االمــريــكــيــة  عـلى
ــــطـــــار الـــــدولي اســـــتـــــهـــــداف ا
تـحدثـة باسم بصـواريخ.وقالـت ا
الــــوزارة في تـــــصــــريح امس إن
(الـــدفــاع االمـــريـــكــيـــة عــلـى عــلم
بالـتقـارير بـشأن اسـتهـداف مطار

أربيل الدولي). 

‰UCŽ ÷d  bFÐ qBOH « bFÝ …U Ë
wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

ـاضي سـعـد عبـد اجملـيـد الـفـيـصل الـسـيـاسي وأحد تـوفي يـوم اخلـمـيس ا
قـيـادات حــزب الـبـعث. وقــال مـقـربـون الــيه ان (الـفـيـصـل تـوفي اثـر مـرض
عــضــال تـعــرض له) وكــان قــد بـدأ حــيــاته ضــابـطــا في اجلــيش في عــقـد
الــســتــيــنـــات وشــارك في انــقالب تــمــوز 1968 لــكــنه حتــول الى الــســلك
الدبـلوماسي وشغل منصب سفير العراق في كل من دولة االمارات العربية
تـحدة واالحتاد السوفيـاتي السابق. وبعد عـودته الى بغداد شغل منصب ا
وكيل وزارة اخلـارجية ثم اخـتير في قيـادة حزب البـعث قبل سقـوط النظام
ـدة 3 سـنـوات واطــلق سـراحه وغـادر في 9 نـيـسـان 2003 حـيث اعــتـقل 

سعد عبد اجمليد الفيصل البالد الى دولة مجاورة.

5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

حـقق فـريق الـنـفط بـكـرة الـقدم أمس اجلـمـعـة الـفـوز عـلى فـريق الـنجف
ـبـاراة الــتي احـتـضــنـهـا مـلــعب الـتـاجي وذلك بـهــدف من دون رد في ا

متاز. ضمن منافسات اجلولة الثامنة والعشرين من مسابقات ا

وسجل هدف اللقاء من النفط الالعب حسام جاء الله في الدقيقة 76.
وحلسـاب ذات اجلولة تـعادل فـريق الديوانـية إيـجابيـا مع فريق احلدود

بهدف لكل منهما.
rOKÝ ÊUD×  ∫ WÝbŽ
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األلـــغــــام بـــرغم الـــظـــروف الـــتي
ذكر احـاطت الـعـمـلـيـة). بـدوره  
رئـــيس الـــوفـــد الــــدبـــلـــومـــاسي
اإلمــاراتي خالل االحــتـفــالــيـة ان
(أبـو ظـبي تــفـخـر بـدعـمـهـا هـذا
شـروع وأنَّ االهـتـمام بـالـتراث ا
االنــــســـانـي هـــو أحــــد األهـــداف

نظمات). األساسية لكل ا
ـسـابـقــة تـقـد مـئـة  وشـهــدت ا
وثالثـــة وعــشـــرين تـــصـــمـــيـــمــاً
مـشـاركاً بـعـد فـتح بـاب الـتـقد
للمدة من السادس عشر من شهر
لـغــايـة تــشـريـن الـثــاني   2020 
الــســادس والـعــشــرين من شــهـر
شروع اضي حيث فاز با آذار ا
ــعــمــاري صالح الــدين مــكــتـب ا
سامـر الـذي استـوحى الـعمل من
الــــدعــــوة اإللــــهــــيــــة في ســــورة
احلـجـرات  (وجـعـلـنـاكم شـعـوبـاً
وقبائل لتعـارفوا إنَّ أكرمكم عند
الــلـه اتــقــاكم)  فـي حــ ســيــتم
عـــرض الـــتـــصــامـــيم اخلـــمـــســة
األوائل في مــهـرجــان الـبــنـدقــيـة
قـبل بايطـاليـا.  وقدمت رئـيسة ا
ــعـمــاريـة ريـا جلــنـة الــتـحــكـيم ا
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 6515 حــالــة وبــواقع  30 وفــاة جــديــدة) وتــابع ان (اكـــثــر من  18 الف
ــضـادة لــلـفــايــروس في مـراكــز الـوزارة شــخص تــلـقى جــرعـات الــلــقـاح ا
ـنـتـشرة فـي بغـداد واحملـافـظات). وقـررت االمـانـة العـامـة جملـلس الوزراء ا
تـكاملة للسيطرة تأليف الـلجنة العليا لتـنفيذ الستراتيـجية الوطنية لإلدارة ا
عـلى نواقل األمـراض لألعوام  .202 – 2024 بـرئاسـة وكيل الـوزارة هاني

موسى بدر. 
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة  61 75اصـابـة مـؤكـدة بـفـايـروس كـورونـا
ـوقف الــوبـائي وشــفـاء  6515 حــالـة وبـواقع  30وفـاة جــديـدة . واوضـح ا
الـيومي  الذي اطـلعت علـيه (الزمان) امس ان (عـدد الفحـوصات اخملتـبرية

بلغت اكثر من  42 الف عينة حلاالت مشتبه اصابتها بالفايروس  حيث 
رصد  7561 اصـابة مؤكدة في عموم العراق) مـشيرا الى ان (الشفاء بلغ

»½U−H—∫ اثار االنفجار الذي استهدف سوق احلبيبية ببغداد
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احلـكومة العراقية ). واحتضنت شركة
نـفط مـيسـان اجتـمـاعا لـلجـنـة الصـحة
والـسالمـة والـبـيـئة اخلـاصـة بـالـقـطاع

النفطي. 
 U ö  W —UA

وقــال مـديــر عـام الــشــركـة عــلي جـاسم
حـمـود في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
ان (االجـتماع الذي استـمر يوم عقد

بــإشـراف مـبـاشـر من قــبل مـديـر هـيـئـة
الـصحة والسالمـة والبيئـة في الشركة
الكــات الــتــابــعــة ــشــاركـــة اغــلب ا و
لـــهـــيـــآت وأقـــســـام وشُـــعب الـــصـــحــة
والـسالمـة والبـيئـة في شركـات الوزارة
وتـشكيالتهـا منها  نـفط البصرة ونفط
ذي قـــار و احلــفــر الـــعــراقـــيــة و  نــفط
الــــشـــــمــــال و نــــفط الــــوسـط وتــــوزيع

قال وكيل الـبتروكـيميـاوية). من جانـبه
الـوزارة لـشـؤون التـوزيع حـامـد يونس
أن (الــوفــد الــتــقى بــعــدد مـن الــطــلــبـة
الـعـراقيـ ضمن تـخصـصي الدكـتوراه
ـاجـسـتـير في هـذه اجلـامـعة حـيث و ا
وجـه الـوزيــر هــؤالء الــطــلــبـة بــاعــداد
ــشـاريع الــنــفـطــيـة و كل تــقـاريــر عن ا
حـسب اختـصاصه وبـعد ان يـتم تقو
الـتـقريـر من قبل اجلـهـات اخملتـصة في
الـوزارة يكون لصاحب الـتقرير الناجح
االولـــويــة في احلـــصــول عــلـى فــرصــة
ـباشـر ب كـما وجـه بالـتنـسـيق ا عـمل
اجلـهات اخملتصـة في الوزارة و رئاسة
اجلــــامــــعــــة من اجـل االســـتــــفــــادة من
تـاحة لتـطوير الـبرامج و االمـكانيـات ا
ــوارد الـبــشـريـة) مــؤكـدا ان (الـوزيـر ا
الـتـقـى عـلى هـامش ـرافـق له والــوفـد ا
الــزيـارة رئـيس شـركــة تـاتـنـفت ووعـدد
اذ جــرى خالل ــســؤولـــ فــيــهـــا مـن ا
الـلقاء منـاقشة عمل الـشركة في السوق
الـــعــراقـــيــة الـــواعــدة لـالســتـــفــادة من
ـنـشـآت امـكــانـيـاتـهـا في مــجـال بـنـاء ا
ــتــكــامــلــة اخملــتــصــة بــالــصــنــاعـات ا
الـتحويليـة و البتروكيـمياوية) واعرب
نافسة رئـيس الشركة عن (الرغـبة في ا
ــشـاريع الـتــخـصــصـيـة الى بــتـنـفــيـذ ا
جــانب الــشـركــات االجـنــبـيــة االخـرى)
واضــاف (سـنـقـدم مـقـتـرحـات و دراسـة
مـتكاملة ألنـشاء معامل متـخصصة بعد
احلــــصــــول عـــلـى الـــدعـم الـــكــــامل من
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ـنتـجـات النـفطـية فـضال عن مشـاركة ا
قـطـاعـات تـصـفـيـة الـغـاز والـتـوزيع في
شـــــمــــال ووسط وجـــــنــــوب الــــعــــراق
وشــركــات االســتــكــشـافــات الــنــفــطــيـة
واخلــطـوط واالنـانـيـب ونـاقالت الـنـفط
ومـعـاهد الـتدريب الـنفـطي في البـصره
ومــيــســان) الفـــتــا الى ان (االجــتــمــاع
عُد من قبل نـاقش االرشادات والدليل ا
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اكــد وزيـر الـنـفط احـســان عـبـد اجلـبـار
حـرص الـعـراق عـلى تـعـزيـز اسـمــاعـيل
وتــوسـيع الـعالقـات مع دول الـعـالم في
اجملــاالت كــافــة  والســيــمــا الــنــفــطــيــة

واالقتصادية. 
وقـال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس
ان (الـوزيـر الـتـقى خـالل زيـارة رسـمـية
رئــيـس الــبالد رســتم الـى تــتــارســتــان
وبــحث مــعه تــطــويــر مــيــنــيـــخــانــوف
وتـعزيز الـعالقات الثنـائية بـ البلدين
الــــصــــديــــقــــ فـي جــــمــــيع اجملــــاالت
وخـــــصـــــوصـــــاً في مـــــجـــــال الـــــنـــــفط
ـا يـحقق وسـبل تـعزيـزهـا و والـطـاقـة

شتركة). االهداف ا
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وأشــار الـى ان (اســمــاعــيل زار هــيــئــة
تــــــــطـــــــويــــــــر االســــــــتـــــــثــــــــمــــــــار في
ــشـــاريع لالطـالع عــلـى ا تـــتـــارســتـــان
والسـيـمـا في االقـتـصـاديـة والـتـنـمـويـة
قــطـــاع الــصــنــاعــات االســـتــخــراجــيــة
فضالً والـتحويليـة و البتروكيـمياويات
ــصـانع اخملــتـصـة عـن زيـارة عـدد من ا
بـالصنـاعات النـفطية) وقـال اسماعيل
بـحـسب الـبـيـان ان (الـوفـد زار جـامـعـة
قــازان الـفـيـدرالـيــة واطـلع عـلى احـدث
طـرائق التدريس واالسـاليب التعـليمية
ــــعـــتـــمــــدة و الـــبـــحــــوث اخلـــاصـــة ا
بــالـصـنــاعـات الـنــفـطـيــة و اخملـتـبـرات
ـــعــنـــيــة بـــالـــصــنـــاعــات ـــتــطـــورة ا ا
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ــوقــراطي واالصالحي اكــد رئــيس الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي  ان الــنــهج الــد
والتـعايش الـسلـمي  هو الـسبـيل لـعراق مـشرق يـسوده الـسالم واحملبـة والتـسامح.
ـة االنفال  (نـستـذكر بالم ـناسـبة مرور  33 عامـا على ذكـرى جر وقـال الكـاظمي 
ة ناسـبة األلـيمـة ونقف بـاجالل واكبـار لشهـداء وضحـايا هـذه اجلر وحزن هـذه ا
ـا هـو دافع لــكل احلـكــومـات بـالـعــمل اجلـاد دون عـودة وان اسـتـذكـارهــا سـنـويــا ا
الـدكـتـاتـورية بـاي شـكل من اشـكـالـها ورفض كـل ما من شـانه ان يـحـيي سـيـاسات

التمييز االقصاء والتهميش).
واضـــاف ان (اســــتـــحـــضـــار اجلـــرائم
الــوحـشـيـة الــتي ارتـكـبـت بـحق ابـنـاء
وقراطي الـشعب  تؤكد ان النهج الد
واالصـالحي والـتـعـايش الــسـلـمي هـو
الـسـبيل لـعراق مـشـرق يسـوده السالم
واحملـبة والـتسـامح) وتابع ان (وحدة
الــبالد وكـرامـة الــعـيش والــعـدالـة هـو
الـهـدف واالسـاس الذي يـجـعل الـعراق
بــلـــد امــنــا مــســتــقــرا قـــويــا بــشــعــبه
ن وارضـه) مــؤكـدا (اجملــد والــرفــعــة 
ارتـقوا شهـداء من ابناء شـعبنا في كل
مــشـاهــد نـضــاله ضـد الــدكـتــاتـوريـة).
بـدوره  قـال رئـيس اجلـمـهـوريـة برهم
صـالـح ان (هذه الـفـاجـعـة  واحـدة من
أكـثر حـمالت التـنكـيل والتـهجـير التي
ـنطقة والـعالم وعلى إثرها شـهدتها ا
قـــضى اآلالف من الـــنـــســاء واألطـــفــال
والـشيـوخ العزّل نـحبهم وكـان الهدف
ـة الـنـكـراء إبـادة مـن وراء هـذه اجلـر
جـمـاعـيـة لـشـعب مُـسـالم أعـزل كان كلّ
هــمه الـعــيش بـحـريــة وكـرامـة وسالم
شــأنه شــأن ســائــر الــعــراقــيــ الــذي
تـــــعـــــرضــــوا ألبـــــشـع اجلــــرائـم ضــــد
اإلنـسانـية) مـؤكدا (نسـتذكـرُ الفـاجعة
الـتي يـنـدى لـهـا جبـ الـبـشـريـة فهي
جـرح عـمـيق لم يـنـدمـل وجرح لـلـوطن
ـــواطن تــعـــرضت لـــهــا كــثـــيــر من وا
ـنـاطق في إقـلـيم كـردسـتـان وعـلـيـنا ا
الــــيـــوم واجب احلـــفــــاظ عـــلى وحـــدة
الـصف وضـمـان عـدم عودة االسـتـبداد
بــــأي شـــكل من األشــــكـــال وإنـــصـــاف
الـضـحـايـا وذلك أفـضـل تـقـديـر ووفاء
ــضـــحّـــ في ســـبـــيل لـــلـــشـــهـــداء وا
اخلـالص من الظلم والقهر) وتابع انه

الـعراقيـ دون تميـيز ب فـئة واخرى
حتت خــيــمـة الــعــراق الـواحــد).  كــمـا
شـدد رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
ونظيره االيراني حسن روحاني  على
اهــمـيــة تــخـفــيف حــدة الـتــوتـرات في
ـنـطـقـة والـتـزام احلوار والـتالقي في ا
ـسـائل العـالـقة والـتـكاتف في حـسم ا
مــواجـهـة الـتـحـديــات اخملـتـلـفـة. وقـال
بــــيـــــان تــــلــــقــــتـه (الــــزمــــان) امس ان
(اجلـانبـ تبادال خالل اتـصاال هاتـفيا
الـتهاني بحلول شهر رمضان  وتمنيا
لـــلــشـــعــبــ الـــصــديـــقــ مـــزيــداً من
االسـتقرار والـرخاء والتـقدم) واضاف
ان (صــــالح وروحـــانـي اســـتــــعـــرضـــا
الـعالقات الثنـائية ب الـبلدين وسبل
ا تـطـويـرهـا في مـخـتـلـف اجملـاالت و
ـا يـعـزز يــخـدم مـصـالـح الـشـعـبــ و

ـتــيـنـة بــ الـبـلــدين كـمـا الــعالقـات ا
جـــرى بــــحث تـــطـــورات األوضـــاع في
شترك) وتابع ـنطقة ذات االهتـمام ا ا
ان (اجلـانب اكدا أهمـية تخفيف حدة
ـنطقـة والتزام احلوار الـتوترات في ا
ـسـائل الـعـالـقـة والـتـالقي في حـسم ا
والــتــكـاتـف في مـواجــهــة الـتــحــديـات
اخملـتلـفة وخـصوصـا جائـحة كـورونا
والــعــمـل عــلى احلَــدً من تــداعــيــاتــهــا
الـصـحـية واالقـتـصاديـة والـعـمل على
نـطقة). تـثبـيت األمن واالستقـرار في ا
مـن جــــــــانـــــــبـه  اكــــــــد روحــــــــاني ان
(األمـريكـي يـتعامـلون بـإزدواجية في
مــكــافــحــة اإلرهــاب وســلــوكــهم عــلى
احلـدود الــعـراقـيـة الـسـوريـة غـامض)
مــشـــيــرا الى ان (الــدور األمــريــكي في
ـنـطقـة هو تـخـريبي دائـما وال يـهدف ا

الـى إحالل األمن والسالم فيها). ونفت
حـكومة إقليم كـردستان وجود اي مقر
اســتــخـــبــاري الســرائــيل عــلى اراضي
االقـــــــلــــــيـم  ومـــــــا روج عن ذلـك هــــــو
اســـتــهـــداف تــآمـــري ضــد كـــردســتــان

وعمليتها السياسية. 
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تـحدث باسم احلـكومة جـوتيار وقـال ا
عـادل في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(بــــعض وســــائل الــــتـــواصـل تـــداولت
تـقــاريـر زعـمت فـيـهـا اسـتـهـداف مـركـز
لـلـمـعـلـومـات واألنشـطـة االسـتـخـبـارية
اإلســرائـيــلـيــة ومــقـتل وجــرح عـدد من
الــعــامـــلــ فــيه) واشــار الى ان (تــلك
الـتقارير عـارية عن الصحـة تماماً وأن
ــرة األولى الــتي يُــتــهم هــذه لــيــسـت ا
فــيــهــا االقــلــيم بــوجــود مــركــز خــاص

ـأساة الـبشـرية يجبُ (في ذكـرى تلك ا
عـاناة ذوي الضـحايا عـلينـا التذكـير 
والـشـهـداء فـهم يـستـحـقـون مـزيداً من
الـرعاية واالهتمـام ويجب علينـا تلبية
ة تـطلعـاتهم في توفـير حيـاة حرّة كر
وتـــقـــد أفـــضل اخلـــدمـــات لــذويـــهم
وإرجـــاع رفــات الـــضــحـــايــا وضـــمــان
حــقــوقــهم وامــتــيــازاتــهـم كــافــة وهـو
ـكن بـأي واجـب إنـسـاني وأخالقي ال 
حـــال من األحـــوال االســتـــهـــانــة به أو
الـتنـصل منه أو تأخـيره واإلسراع في
تـطـلبـات لـلتـخـفيف عن حتـقـيق هـذه ا
ــلــمـــة جــراحــهم). ودع مـــعــانــاتــهـم و
حتـالف سـارون الى العـمل عـلى تعـزيز
واطنـة التي حتـفظ حقوق بـناء دولـة ا
وحـريات جـميع الـعراقـي دون تـميـيز
بــ فـئـة واخـرى حتت خــيـمـة الـعـراق
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وقـال التحالف في بيـان تلقته (الزمان)
امس (تــمــرعــلــيــنــا هــذه االيــام ذكــرى
ة االنفال التي اقدم عـليها النظام جـر
ضــد ابـنـاء الـشـعب الـكـردي ,ومـاجـرى
في تـلك العمـليات االجرامـية من اعمال
ارسات بشعة مخالفة لكل القوان و
واالعـراف والقـيم االنـسانـية) واضاف
ان (هـذه الـصـفحـة الـسـوداء من تاريخ
حـكم الـبعث  تـكشف لـلعـالم اجمع عن
وجه الـــنــظـــام وكــيــفـــيــة اســـتــخــدامه
لـعـملـيـات القـتل والتـغـييب والـتـهجـير
والـتجريف واالعـتقال التي تـعرض لها
ابـناء الشعب ولذلك من الضروري جدا
واطـنة الـعـمل على تـعزيـز بـناء دولـة ا
الــتي حتــفظ حــقــوق وحـريــات جــمـيع

بـاخملابرات اإلسـرائيلـية على أراضيه
ونـــعــتـــقــد أن نـــشـــر تــقـــاريــر كـــهــذه
اســـــتــــهـــــداف تـــــآمــــري واضـح ضــــد
كـردستـان وعـملـيته الـسيـاسيـة). فيـما
كـتب اخلـبـيـر الـسـياسي سـمـيـر عـبـيد
عـــلى صـــفــحـــته في تـــوتـــيــر امس ان
(مــصـادر ايـرانـيـة تـؤكــد تـدمـيـر مـركـز
الــرصــد والـتــجـسس االســرائــيـلي في
شـمال العراق  ومقتل وجرح عدد  من
ـركـز).  وكـانت تـقـارير الـعـامـلـ في ا
إيـرانية نقـلت عن مصادر غـير رسمية
بــأن جــهــة مــجــهــولــة الــهــويــة قــامت
بـاستـهداف مـركز مـعلـومات وعـملـيات
خـاصة تـابع للـموسـاد اإلسرائـيلي في
االقـلـيم  اسفـر عن مقـتل وإصابـة عدد
من عــنــاصــر الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة

بحسب قولها.

أحــد أعـضــاء الــلـجــنـة وطــرق تـطــويـر
عدات ونشر ثـقافة الصحة الـكوادر وا
والـسالمة والبيئة ب مالكات الوزارة
مع اســتــعـراض مــا  تــنـفــيــذه ضـمن
تــوصــيـات احملــضـر الــســابق واحملـور
اخلـاص باليات العـمل اخلاصة بنشاط
الـــصـــحـــة والـــسـالمـــة والـــبـــيـــئـــة في
الـشـركات الـنـفطـية كـمـا شهـد التـطرق
تـخذة من قبل الـى ابرز االستـعدادات ا
ــــواجـــهــــة مـــوسم شــــركـــات الـــوزارة 
الـسـيول والـفـيضـانـات وحتديـد الدعم
سـاهمة ـطلـوب لتجـاوزها بنـجاح وا ا
الــفـاعــلـة بـحــمـايــة احلـقـول الــنـفــطـيـة
ـواطـنـ واألراضي ومــواقع الـعـمل وا
الـــــزراعـــــيــــة مـن خـــــطــــر الـــــســـــيــــول
ــديــ الـقــريب والــفــيــضــانــات عــلى ا
والــبــعــيـد عــبــر تــســخـيــر امــكــانــيـات
الــشــركـات الــنــفــطـيــة  في هــذا اجملـال
ــعـنــيـة والــتــعـاون مع دوائــر الـدولــة ا
ــائــيــة) مــؤكــدا ان ــوارد ا بـــشــؤون ا
(االجـــتـــمـــاع بـــحث أهـم مـــتـــطـــلـــبــات
ـعدات واد وا الـشـركات الـنـفطـيـة من ا
ـا يعزز مـن قدراتها وعـجالت اإلطفاء
لـتـطـويـر الـعـمل ومـواجـهـة الـتـحـديـات
عــلى مــســتـويــات الــصـحــة والــسالمـة
والـــبــيـــئـــة مع تــداول ابـــرز أســـالــيب
الــتـوثــيق والـتــعـاون وصــيـاغــة خـطط
قـبلة وفق الـلوائح التي الـعمل للـمدة ا
ــا يــنــســجم مع أعــدتــهــا الـــلــجــنــة و
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ومجمعات تسويقية كفرص استثمارية
 اذ تـمثلت اخملالفات فيها بإحالة قطع
ديريـة بلدية العمارة األراضي الـتابعة 
عن طـريق طـرحـها كـفـرص اسـتثـمـارية
ولـيس مساطحة) واضاف انه (الفريق
وبعد انتقاله لشعبة االمالك في مديرية
بـلدية العـمارة ضبط أوليات 14 عـقاراً
تـابعاً للـمديرية وقيـام شعبة الواردات
ـسـتـأجرين في الـبـلـديـة بـاالتـفـاق مع ا
بــعـدم اســتـيــفـاء مــبـالغ اإليــجـار لــتـلك
الــعـــقــارات ســنــويــاً حـــسب الــقــانــون
والـتعـليـمات واسـتيـفائـها كل  5 أو 10
اعـــوام) مــشــيــرا الـى انه (عــدم إعــادة
تــقـديـر مــبـالغ اإليــجـار سـنــويـاً حـسب
الــقــانــون بل يــجــري تــقــديــرهــا كل 5
اعـوام خالفاً لـلقـانون ولـلضـوابط التي
تـنـظم ذلك  حـيث  تـنـظـيم مـحـضري
ضـبطٍ أصولي بالعمليت وعرضهما
ـبـرزات رفــقـة األوراق الـتــحـقــيـقـيــة وا
ــضـبــوطـة عــلى احملـكــمـة اخملــتـصـة ا
ـة بــغــيـة اتــخــاذ اإلجـراءات الــقــانـونــيـَّ

ناسبة). ا

الـــبـــيـــان الى الـــقـــول انه ( تـــنــظـــيم
مـحضـري ضبط أصولـي بالـعملـيـت
ـوجب مـذكـرتي ضـبط الـلــتـ نـفـذتـا 
ـتهـم قـضـائيـت وعـرضـهمـا رفقـة ا
ــضــبــوطـات عــلى قــاضي مــحــكــمـة وا
حتـقيق صـالح الدين اخملـتصـة بالـنظر
في قـضايا النزاهة الذي قرر توقيفهما
ــادة  340 مـن قــانــون وفـــقــاً ألحــكــام ا
الــعــقــوبــات). اكـمــا ضــبــطت الــهــيــئـة
أضـــابــيـــر وأولـــيــات إيـــجــار وإحـــالــة
اســتــثــمـار  22 عــقــاراً عــائـداً لــبــلــديـة
الـعـمـارة  لـوجـود مـخـالـفـات لـلـقـانـون

والتعليمات. 
واشـار البيان الى ان (فريق عمل مكتب
حتـــقــيـق الــهـــيـــئــة في مـــيـــســان جنح
بـــضـــبــط  8 أضـــابـــيـــر ومــســـتـــنــدات
ومـوافــقـات لـعـقـارات مـتــعـاقـد عـلـيـهـا
لـغـرض االسـتثـمـار وإنـشاء مـشـروعات
مـختـلفـة لألعوام 2019 – 2018 تخص
قـــسم االســـتــثـــمــار وقـــسم الــواردات)
ـشـاربع  هو مـؤكـدا انه (من بـ تلك ا
إنـشاء محطات وقود ومعمل تعبئة غاز

جمع حبوب بيجي ال  تـسببا بهدر ا
فـي مـــحـــافـــظـــة صـالح الـــدين.  وذكـــر
الــبــيــان ان (مالكــات مــكــتب حتــقــيق 
صـالح الـــدين  انـــتـــقـــلت إلى مـــجـــمع
ـتهـم حـبـوب بيـجي وقـامت بضـبط ا
الـلذينِ يـعمـالن بصفـة فاحـص مخـتبر

ال العام). لثبوت قيامهما بهدر ا
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تهمـ قاما بتصنيف مـشيرا الى ان (ا
كـميـة  ثالثة آالف طن من مادة احلـنطة
ـــوسم الـــزراعي ـــســـتـــلــمـــة ضـــمن ا ا
ــــــاضـي درجــــــة أولـى في حــــــ إن ا
الــفــحــوصـات اخملــتــبــريــة أشـارت إلى
الكات وجـود تفـحم فيهـا) وتابع ان (ا
صرف الزراعي – نـفسها انتـقلت الى ا
فـــــرع تــــكــــريـت وضــــبــــطـت أصل صك
مـصروف نقداً من حسـاب شركة ما ب
الـــنــهـــرين الــعـــامــة إلـى مــعـــمل الــذرة
الصفراء في احملافظة لغرض حفر بئر
ـشروع ارتـوازي دون أن يـتـم تـنـفـيـذ ا
ـبالغ عـلى أرض الـواقع بـرغم صـرف ا
اخملـصـصة لـه منـذ عام 2018) ومـضى

إن (احملـكمة  التي نظرت الـقضية بعد
عــدم قـــنــاعــة كل مـن الــنــزاهــة ووكــيل
ـدان وطعـنهمـا بالقـرار الذي أصدرته ا
مـحـكـمـة جـنح احلـلـة لـلـنـظـر بـقـضـايـا
الـــنــــزاهـــة وجـــدت بــــعـــد الـــتــــدقـــيق
ـداولة أن قرار احلكم كـان صحيحاً وا
ومـــوافــقــاً ألحــكـــام الــقــانــون وقــررت
تـــصـــديق الــقـــرارات كـــافــة الـــصــادرة
وضوع بالدعوى مع التنويه حملكمة ا
دان بـوجـوب إصدار أمـر قبض بـحق ا
ـادة 248/2 احملــكــوم عــمـال بــأحــكــام ا
األصــولـيــة) مـشـيــرا الى ان (مـحـكـمـة
جـنح احلـلة اخلـاصـة بالـنظـر بـقضـايا
الـنزاهة أصدرت في  9 تـشرين الثاني
دة ـاضي حـكـمـاً غـيـابـيـاً بـاحلـبـس  ا
ـــدان اســتـــنــاداً ثـالث ســنـــ بــحق ا
ـــــادة  331 مـن قــــــانـــــون ألحــــــكــــــام ا
ـديرية بـلدية الـعقـوبات مع االحتـفاظ 
احلـلة وديـوان احملافظـة بحق مـراجعة
ـدنيـة لـلمـطـالبـة بـالتـعويض احملـاكم ا
بـعد اكتـساب القرار الـدرجة القـطعية).
ِ ــوظــفـ اثــنـ واطــاحت الــهـيــئـة  

االحتــاديــة في بــيــان تــلــقــته (الــزمـان)
ــدان قـــام بــإبــرام امـس ان (احملــافظ ا
عـقد ب ديوان مـحافظة بـابل والشركة
عدات في الـعامة لصناعة السيارات وا
ـديـريـة اإلسـكــنـدريــة لـتـجـهــيـز آلـيـات 
بـلـدية احلـلـة خالفاً لـلـقانـون) وأضاف
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صـــادقت مــحـــكــمـــة اســتـــئــنـــاف بــابل
االحتــاديـة عــلى قــرار احلـكم بــاحلـبس
الـشديد الصـادر بحق احملافظ السابق
الرتــكــابه عــمــداً مــا يــخــالـف واجــبـات
وظـــيـــفـــته. وقـــالـت هـــيـــئـــة الـــنـــزاهــة
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بيان رئاسـة اقليم كوردستان كان واضحاً وصريحـاً في وصفه لزيارة السيد نيجرفان
بـارزانـي رئـيس االقـلــيم الى الـعــاصـمـة بــغـداد الـتي دامت ثـالثـة ايـام وعــقـده لـقـاءات
سؤول واجتماعـات مع رؤساء (اجلمهورية والوزراء ومجلـس النواب) والقادة وكبار ا
لـلـقـوى واالطـراف الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيــة ومـبـاحـثـات بـارزاني واجـتـمـاعـاته مع الـقـادة
ومـسؤولي البالد بـشأن االوضاع السـياسية واالمـنية واالقـتصادية والـصحية الـعراقية
سـتقبل ومشـكالت اربيل بـغداد ومـخاطـر االرهاب واهـمية خـلق رؤية وتـفاهم مـشتـرك 

كانة والعالقات الدولية العراقية.  العراق مضيفاً انه طرح للنقاش ا
ـسـؤولـ والـقـادة ـعـظم ا ـهـمـة والـشـامـلـة الـتي الـتـقى فـيـهـا بـارزاني  هـذه الـزيـارة ا
السياسـي الذي كان لهـم دور في حكم العراق خالل السـنوات السابقـة وشخصيات
كن لـشخص غيـر البارزاني ان يـحققه سـتقبل وهـو ما ال  ـا يكون لـهم دورا في ا ر

وخالل مدة الزيارة التي كانت مكثفة وشاملة لكل االطياف وااللوان. 
مظـاهـر الـتـرحـيب واالهتـمـام والـتـقـدير بـهـذه الـزيـارة كانـت واضحـة وبـيـانـات االشادة
كن ان تـؤدي اليـها الزيـارة تنـاولتـها وسائل االعالم وسـوف يكـون لها والـنتائج الـتي 
صـدى وآثـار لـيس عـلى مـسـتـوى االقـلــيم فـقط بل عـلى مـسـتـوى الـعـراق ودول اجلـوار
كـن القـول ان نـيـجـرفـان بـارزاني اسـتطـاع بـهـذه الـزيـارة ان يـتـجاوز والـعـالم حيـث 
ويخرج من اطار اقـليم كوردسـتان بصفـته رئيساً لـالقليم الى االطار الـوطني العراقي
ـوذجاً كـن لهم ان يـقـدمـوا  والـواقع الـدولي بـاعتـبـاره احـد الـقادة الـعـراقـيـ الـذين 

يجمع ويلتقي عنده وفي مجلسه اآلخرون. 
الـبارزاني بـزيارته االخـيـره الى بغـداد أكـد انه رجل االتفـاق الذي تـلـتقي عـنده  اآلراء
والتـوجهـات ووجهـات النـظر مـن كل الشـخصـيات الـعراقـية الـتي حتكم او لـها دور في
الـعمـلـية الـسـياسـيـة في العـراق وانه شـخصـيـة جتمع وتـوحـد وتؤلف بـ الـقلـوب قبل

العقول التي اشادت وتشيد بالدور الذي يقوم به في االقليم وفي العراق. 
وجود يفرض نفـسه على اجلميع ويوجب الـتحرك من اجل مهمة ان الظروف والـواقع ا
كـبيـرة وهي انـقاذ الـعـراق حيث حتـرك الـبارزاني اوالً من اربـيل الى بـاريس في زيارة
سريعة من اجل مـبادرة فرنسية اوربية جتمع االطراف الـعراقية التي يصعب االجتماع
بهـا ومـعـرفة تـوجـهاتـهـا وخالل مدة قـصـيرة نـظـرا لـلتـجـاذبات والـتـدخالت والتـأثـيرات

االقليمية والدولية عليها. 
وجنح الــبـارزاني بــعـد عـودته الى اربــيل وجـمع الــقـوى واالطـراف الــكـوردسـتــانـيـة في
اجـتـماع في رئـاسـة االقلـيم بـعد اكـثـر من سـنة من الـقـطيـعـة وعدم الـتـواصل االطراف
وقف والصوت الكوردي ويزور بغداد بعد ان  تمرير قانون وحد ا   ليُ الكوردستانية
ـبكرة وهي كـلها ـوانة وتعـديل قانون احملـكمـة االحتادية وحتـديد موعـد االنتخـابات ا ا
عنى ان الـبارزاني لم يزر بـغداد من اجل مـوضوع عالق او آني مطالب عـراقيـة.. اي 

صلحة االقليم فقط. 
 زيارة البارزاني ولـقائه بأم عام اجلامعة العربية يب ان الكورد واالقليم هما العمق
نـطـقة ولـبـغـداد وكمـا كـانت جبـال وارض كـودستـان مالذا آمـناً االسـتـراتيـجي لـدول ا
ناضلـ والشرفـاء من اجل مستـقبل جديـد للعراق ووطناً لـكل ا
تـؤكد هـذه الزيـارة واللـقاءات الـتي جرت ان االقـليم رئـة العراق
التي يسـتنشق منها الـصحة والعافيـة واالمان والرأي السديد
وتـوحيـد وجهـات النـظـر والتي جنح نـيجـرفان بـارزاني رئيس
اقليم كوردستان في تأكيدها باعتباره رجل االتفاق في مهمة

انقاذ العراق. 

عـتبـر احلشـد العـسكـري الروسي عـلى احلدود األوكـرانيـة استـعراضـاً للـقوة أمام هل يُ
إدارة الـرئيس األمريـكي جو بـايدن أم مـحاولـة لتكـرار السـينـاريو اجلـورجي? سؤال ما
تحدة واإلتّحاد األوروبي زالت الدبلـوماسية الدولية تبحث عن جواب له لدى الواليات ا
وهـو يـأتي في ظلّ اسـتـمرار نـظـام الـعـقـوبـات ضدّ روسـيـا بـسـبب سـيـاسـاتـها في دول
ـمـا بـيالروسـيـا (روسـيـا الـبـيـضـاء) وأوكـرانـيا نـاهـيك عـن التـعـامل مع اجلـوار وال سيّ
عـارض الروسي ألـيـكسي نـافالـني أو علـى الصـعيـد الدولي في مـا يـتعـلّق بـ اجلبـهة ا
الـسوريـة حتـديداً وفي جـبـهة لـيـبيـا أيـضاً وزاد الـطـ بلّـة جتمـيع قـوات عسـكـرية في
مـديـنة فـورونيـغ على احلـدود األوكرانـيـة األمر الـذي أثار قـلـقاً كـبيـراً لـدى األوكرانـي
وتـساؤالت أمـريـكـيـة وأوروبيـة مـريـبـة عن األهداف الـتي تـسـعى إلـيهـا مـوسـكـو من هذا

سبوق. التحشيد غير ا
ـتــحـدّثـة بــإسم الـبـيـت األبـيض أنّ عـدد الــقـوات الـروســيـة عـلى و ذكـرت جــ سـاكي ا
ا فيها في العام  2014 في إشارة احلدود مع أوكرانـيا هو أكبر من أي وقت مضـى 
إلـى ضمّ روسيا شبه جـزيرة القـرم إليهـا وهي غالبيـة سكانّـها من الروس في اسـتفتاء
ـته بـعـد الـسـيـطـرة عـلـيـهـا بـدعـوى تـاريـخـيـة أنّ خـروشـوف (األمـ الـعـام لـلـحزب نـظـمّ
الـشـيـوعي الـسـوفـيـاتي حـيـنـهـا) هـو من قـام بـإهـدائـهـا إلى أوكـرانـيـا لـتـعـزيـز الـوحدة
الـروسـيـة - األوكرانـيـة عـلمـاً بـأن شـبه جزيـرة الـقـرم مـنطـقـة اسـتراتـيـجـية بـ الـبـحر
األســود وبــحـر آزوف وتــنـافــست عــلـيــهــا في أواسط الــقـرن الــتـاسـع عـشــر دوالً مـثل
بريـطـانـيا وفـرنـسـا للـحـدّ من طـموحـات روسـيـا في بالد الـبلـقـان وانـدلعت فـيـهـا حرب
ية الـثانية  وال سيّـما في مدينة القرم مثلـما دارت فيها مـعارك طاحنة في احلـرب العا
ـان وكـان الـشـاعـر اجلـواهـري قـد نـظم قـصـيـدة يُـمـجّـد سـواسـتـابـول ضـدّ الـغـزاة األ

بسالتها في العام 1943.
ومع أجواء التوتّـر هذه أعلنت تـركيا أنّ واشنطن أرسـلت سفينـت حربيـت إلى البحر
ـا هو أشـدّ وأسوأ ال سـيّما وأنّ األسـود عبـر البوسـفور وهـذا يعـني أنّ األمور تُـنذر 
والية لـ مـوسكو بخرق وقف إطالق النار واتـفاق السالم بينها ـهم اجملموعات ا كييف تتّ

ّ التوقيع عليها في العام 2015. وب هذه اجملموعات والتي 
ـيـر زيـلـيـنـسـكي قـد دعـا حـلف الـنـاتـو إلى وضع خـطّـة وكـان الـرئـيس األوكـراني فالد
إلنضـمام أوكـرانيا إلـيه وهو مـا تعـارضه موسكـو بشـدّة وتعـتبره عـمالً عدائـياً مـوّجهاً
ضدّهـا وقام عـقب ذلك بـيوم ( 8نـيـسان/أبـريل اجلاري) بـزيارة شـرق البالد لـتفـقّد
تري ـتحدّث باسم الـكرمل د قوات اجليش على اجلـبهة  وقالت موسـكو على لسان ا
بيسكـوف أنّ الوضع مضطرب وغير مسبوق في إقليم دونباس وإنّها ستتّخذ خطوات
واجـهة ـ في حـالة نـشوب أي قـتال شـرقي أوكرانـيا. وإذا مـا اندلـعت ا ـدنيّ حلمـاية ا
فهذا يعـني إنفجار األزمة ب موسكو من جهة وواشنطن وحلف الناتو من جهة أخرى

ستقبل عالقة روسيا بالغرب. وسيكون األمر امتحاناً جديداً 
إنّ التحركـات الروسية األخيرة هي رسالـة شديدة اللهجة إلى كـييف والتاريخ قد يُعيد
في إقليم أوسـيتيا اجلنوبـية في جورجيا كـان السيناريو ذاته نـفسه ففي العام  2008 
ها اكتشفت استعدادات جورجيـة إلجتياح أوسيتيا اجلنوبية حيث كما تقول روسـيا بأنّ
تـتـمـركـز قــوات حـفظ الـسالم الـروسـيــة والـتـبـريـر ذاته أنّ الـرئــيس اجلـورجي حـيـنـهـا
ميخائيل ساكاشفيلي لقي وعوداً من واشنطن بدعمه وهو األمر ذاته الذي يتكرّر اليوم
بـشأن دعـم النـاتـو وواشـنـطن ألوكـرانيـا وحـيث حتـتـفظ الـقـوات الروسـيـة بـحـشـد على
ـمكن استـخدامهـا بصـورة عاجلـة في حالة احلدود فـي إطار منـاورات عسكـرية فإنّـها يُ
ـيداني في سـينـاريو مـشابه لـلسـينـاريو الروسي في ـستوى ا حـدوث أي اختالل في ا

جورجيا.
ة أخرى في أوكـرانيا مثلما تدحرجت في جورجيا? فهل تستـمرّ كرة الثلج بالتدحرج مرّ
ومـا يـلفت الـنـظر أنّ الـعـقيـد بـريتـاني سـتـيورات كـان عـلى رأس وفد أمـريـكي في زيارة
إلقليم دونبـاس وكان يرتدي بدلة عليها شارة تتضمّن صورة جمجمة وعبارة "أوكرانيا
ـوت" وهـي ألحـد ألـويـة اجلـيش األوكـراني األمـر الـذي يـحـمل رسـائل عـديـدة إلى أو ا

موسكو فهل ستكون أوكرانيا بؤرة توتّر حلرب كونيّة ب واشنطن وموسكو?
بـاشرة لوضع روسيـا يدها على شبه إنّ اقتراب كيـيف من الناتو كـان أحد األسباب ا
جـزيرة القرم في العام   2014 والتي تعـتبرها جزءًا من مجالها احليوي على الرغم من
كونها "دولة مستقلّة" منذ العام 1919 لكنّ موسكو بعد تأسيس اإلحتاد السوفياتي في
اعتبـرت الدول التي انضمّت إليها "مـحدودة السيادة" وهي اليوم تعارض العام  1922 

إقامة عالقات مع خصومها كي ال تكون خنجراً في خاصرتها.
فهل ستـزيد بروكسل عقوباتهـا على موسكو أكثر من العام  2014 والـتي لم تنفع معها
إعــادة الـقــد إلى قــدمه في أوكــرانــيــا? وقـبـل ذلك في الــعـام  2008 في الــســيــنــاريـو
تحدّة د وزير الدفاع األمريكي لويـد أوس على دعم الواليات ا اجلورجي? وحتى لـو أكّ
ـابت لـسيـادة أوكـرانـيا ووحـدة أراضـيهـا? ولـكن مـاذا ستـفـعل على الثّ
األرض عــمـلــيـاً وكــيف ســيـتمّ تــرجـمــة ذلك في ظلّ الــتـرســانـة
الــنـوويــة الـروســيـة? هل بــإرسـال مــسـاعـدات وأســلـحــة لـدفع
أوكـرانيـا إلى احلرب? أم سـتكـون النـتـيجـة تكـرار السـينـاريو

اجلورجي في أوكرانيا?
{ باحث ومفكر عربي

مبنى مجلس القضاء األعلى

sattar88@hotmail.com
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كان بـعض الفضولي يطرحون على من يـلقونهم من الناس سؤاال محددا يقول

:
هل انت صائم ?

ا كانوا يقولون في اجلواب : وكان االذكياء ال يجيبون بكلمة (نعم) او (ال) وا
(اللهُ العالِم) 

وهذا اجلـواب بليغ للغاية  ذلك أنّه على فرض الصيام يتجنب التشدق بالعبادة
والـريـاء امـام النـاس وعـلى فـرض عدمه فـهـو يـحفظ حـرمـة الـعبـادة وال يـجـاهر

بانتهاكها .
واليوم اصـبحت ظاهرة التجاهر باالفطار شـيئا ال يتحرج منه الكثيرون لالسف

الشديد.
 ولـيس ثـمة من عـقـوبات رادعـة حتـول بيـنـهم وب هـتك حـرمة الـشـهر الـفـضيل

ن يخشون العقاب الدنيوي وينسون العقاب األخروي. وهم في الغالب 
 وهذا دليل االفالس االخالقي .

-2-
انّ الـبـعــد االخالقي واضح الــقـسـمــات في مـسـالــة الـصـيــام  ذلك أنَّ الـصـوم
ـا هــو صـوم الــصــحـيح ال يــعــني االمــسـاك عن الــطــعـام والــشــراب فـقـط  وا

اجلوارح كلها :
ن ال يـرتـاح االّ اذا أمعن ُ) عن الـنـظـر الى احملرمـات فـما بـالك  تصـوم (الـع

النظر في مشاهد فاجرة داعرة تقربه من الشيطان وتبعده عن الرحمن ?
ويـصوم (الـلـسانُ) عـن الغـيـبة والـنـمـيمـة والـكذب والـبـهـتان والـتـشـهيـر والـطعن
ن يـتـوهم انه من الـصـائـم والـهمـز والـلـمـز واالنـتقـاص بـيـنـما يـتـلـذذ كـثيـر 

سؤولية عما ال دخل لهم فيه..!! بسرد عيوبِ اآلخرين ومثالبهم وحتميلهم ا
وتصوم (األذُنُ) عن االستماع الى ما نهي الله عنه من القبائح والرذائل ..

وهكذا سائر اجلوارح االخرى .
وتصـوم (اليدُ) عن أنْ تمـتد بالـعدوان على االخرين او تـتناول مـاال يحل لها من

األموال .
وقد اعـتاد بعض اآلباء أنْ يصبوا جـام غضبهم على أبنـائهم وبناتهم وزوجاتهم

كن تبريره وقبوله بحالٍ من األحوال . وهذا شيء ال 
لوثة .. واطن ا وبوءة وعن كل ا ) عن التوجه الى االماكن ا وتصوم (الرِجْلُ

وفي ظل هذا االنضباط الكامل في السيرة والسلوك يكون الصائم قد قفز قفزة
ومـتى مـا نــوعـيـة نـحــو االمـسـاك بــزمـام نـفــسه والـقــدرة عـلى كـبح جــمـاحـهــا 
ترسـخت في نفسه هـذه القدرة سـارَ في سائر أيـام السنة  –ال في أيـام الصوم
وحدهـا - سيرة مـغمـوسة بـعطـر التـوازن واالستـقامـة واالعتـدال وبهـذا يُصبحُ
ـتـميـزَ في اجملـتـمع في أخالقه وآدابه وهـكـذا تنـعـكس اآلثـار االيجـابـية الـرقمَ ا

للصيام على اجملتمع بأسره .
ـــثــوبــات لــلــصــائــمــ نــســأله تـــعــالى أنْ يــضــاعف ا
ن الـتـزمـوا بـحـدود الـصـيـام وكـانوا والـصـائـمـات 
األمنـاء في تنفـيذ األحكام كـما نسـاله تعالى أنْ يَمُنَّ
عــلـى الــعــراق احلــبـــيب وأهــله بــاخلـــيــر والــبــركــات
واخلالص من الـوباء والبالء انـه سميع الـدعوات قريب

مجيب .
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إلنـــعــاش الـــقـــطــاع الـــصـــنــاعي
العـراقي وحتـقـيق شِـعــار صنـع
فـي العــراق . وخالل زيارته الى
الــفــوجـة تــفــقـــدَ اخلـبــاز مــعـمل
سـمنـت الفـلوجـة األبيض الـتابع
إلى الــشـركـة الــعـامــة لـلــسـمـنت
ُــسـتــثـمــر من قِـبل الــعـراقــيـة وا
شركة بارتنر تكنك التركية وذلك

خِالل زيارتهُ . 
و أطـــلعَ عـــلـى الـــوضع احلـــالي
لــلـــمـــعـــمل ومـــراحـل الــتـــأهـــيل
وأستمعَ إلى عـرض من القائم
ـعــمل ومُــمـثــلي الـشــركـة عــلى ا
الــتـركـيـة حـولَ مــراحل الـتـأهـيل
ــعـمـل من مـواد وإحـتــيــاجــات ا
ومُعدات إلعادة تأهيله وتشغيله
ضِـمنَ اخلُــطـة والــعـقـبــات الـتي
تــواجــهــهم حــيث وجه مــعــالــيه
بِـضـرورة اإللـتـزام بِـفـقـرات عـقـد
التأهيل ودراسة اجلدوى وخُطة
ـوضـوعـة والـتـوقـيـتات الـعـمل ا
ُــحـــددة  مُــبـــديــاً ـــواعــيـــد ا وا
ُعوقات إستعداده التام لِتذليل ا
وتـــقــد الـــتــســهـــيالت الالزمــة
بالتـنسيق مع اجلـهات والدوائر
ذات الــعالقـــة كــمـــا ووجه بِــرفُع
تـقــريـر لِـمـعــالـيه يـتــضـمن كـافـة
شاكل األوليات واإلحتياجات وا
لِـغرض مُـتابعـتهــا .وزارَ اخلبـاز
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ـالـية الـنـيابـية أكـدت اللـجـنة ا
ــوازنـة وضع نص في قــانـون ا
ـالية الـعامة االحتـادية للـسنة ا
 يــلـزم وزارة الــصــحــة بــشـراء
مــنـــتــجـــات الــشـــركــة الـــعــامــة

للصناعات الدوائية.
الية وقال نائب رئيس اللجنة ا
النـيـابيـة مـثنى الـسـامرائي إن
(الــشـركـة الــعـامــة لـلـصــنـاعـات
الـدوائــيـة مـؤســسـة حـكــومـيـة
يـــجب دعــــمـــهـــا ألنـــهـــا تـــوفـــر
منتوجات جيدة يحتاجها البلد
والســيــمـــا من نــاحــيــة األدويــة
والـعـالجـات والــلــجـنــة عــمـلت
على تـخصـيص مبلغ  30ملـيار
ديــنــار لـــتــطــويـــرهــا وحتــديث

خطوطها اإلنتاجية).
 وأضــــاف أنه (جــــرت إضــــافـــة
نص يلزم وزارة الـصحة بشراء
منتجـات معامل الشركة ووضع
الية ستـحقات ا آلية لتـسديد ا
من الوزارة إلى شركة األدوية).
وأفــــتـــتــحَ وزيــــر الـــصــــنــــاعـــة
ـعـادن مـنـهـل عـزيــز اخلـبـاز وا
معـمل أسمـنت الفلـوجة األسود
في مُـحافـظة األنـبار الـتابع إلى
الـــشــــركـــة الـــعـــامـــة لـــلـــزجـــاج

ُسـتثـمر من قِبل واحلراريـات وا
الــشــركــة الــغــربـــيــة لِــصــنــاعــة
األســمـنت بـعـد ان كــان مُـتـوقـفـاً
مـنـذُ عام 1986حـيث  تـأهـيله
وحتـديـثه وتـطـويـره وفق أحدث
ية إذ يحتوي التكنولوجـيا العا
ـــــعــــمـل عــــلى ثـالث خــــطــــوط ا
إنتـاجـية بِـطاقـة مـليـون ونصف
طن سنـويـاً ما سـيُـسـهم في رفد
ُــحـافـظـات مُـحـافــظـة األنـبـار وا
األخــرى بِـــمــادة الــســـمــنت ذات
ـواصـفـة اجلــودة والـنـوعـيــة وا
ُحافظـة العالية وتشغيل أبناء ا
وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ان الـــوزيـــر اعـــرب في مـــؤتـــمــر
صـــحـــفـي عُـــقب اإلفــــتـــتـــاح عن
(سعـادته لِزيارة مـدينة الـفلوجة
إلفـتتـاح مـعمل الـسمـنت األسود
الــذي طــال إنـــتــظــار تـــشــغــيــله
لِــتـــوقــفـه عن الــعـــمل من فـــتــرة
ا تـعرض اليه من طويـلة جداً و
ضـــرر ودمــــار كـــبــــيـــر بــــســـبب
عــصـــابــات داعش اإلرهـــابــيــة 
مُــــثــــنــــيــــاً عــــلـى جــــهـــود إدارة
وموظفي الشركة العامة للزجاج
واحلـراريـات والشـركـة الـغـربـية
ُـسـتـثـمـرة لـصـنـاعـة األسـمـنت ا
والــشـــريــكـــة في إعــادة تـــأهــيل

األربــــعــــاء مـــــصــــنع تـــــنــــشــــيط
الـبـنتـونـايت الـتـابع إلى الـشـركة
الـعـامـة لـلـصـنـاعـات الـتـعـديـنـيـة
ُـسـتــثـمـر من قِـبل شـركـة (اس وا
تي سي) اللبـنانية إلعـادة تأهيله

وتشغيلـه .
qO Q  ‰UL «

وأجــرى اخلـبـار جـولـة مـيـدانـيـة
لإلطـالع عــلى أعـــمــال الــتـــاهــيل
صنع وأستمعَ إلى اجلارية في ا
عـرض عن خُـطـة الـعـمل ومـراحل
ُتـحقـقة وطـريقـة العمل اإلجنـاز ا
واإلنـتـاج الـتي سـيـتم اِعـتـمـادهـا
في عـمـلـيـة تـنـشـيط الـبـنـتـونايت
وأهم احتـيـاجـات إعادة الـتـأهيل
ــشـاكـل الــقــائــمــة خــاصــةً مـا وا
ـاء يــتـعــلق بِــتــوفــيــر خــدمــات ا
والـــكــهـــربــاء ومــواضـــيع أخــرى
حـــــيث وجـه مـــــعــــالـي الـــــوزيــــر
بِـــضـــرورة اإللــــتـــزام بــــاخلُـــطـــة
ُـحـدد إلعـادة واجلـدول الـزمـني ا
الــتـأهــيل  وحثَ عــلى مُـواصــلـة
ـــصـــنع اجلـــهـــود لِــــتـــشـــغـــيـل ا
ومُـواكـبـة الـتـطـور الصـنـاعي في
دول الـــعـــالــم.وتـــواصـل شـــركـــة
ديــالى الــعــامــة احــديــة شــركـات
ــعــادن رفـد وزارة الــصــنــاعــة وا
شركات وزارة الكـهرباء وفروعها
فـي بــــــغـــــــداد واحملــــــافـــــــظــــــات

ـنـتجـاتـهـا الوطـنـيـة الرصـيـنة
ــواصــفـات والـتـي تــنـتـج وفق ا
ـالئــمـة لـالجـواء الــقــيــاســيـة وا

العراقية. 
وذكـر معاون مـدير الـلشركـة عبد
الستار مخلف اجلنابي في بيان
تلقته (الـزمان) امس او (الشركة
قـامت بـتـجـهـيـز الـشـركـة الـعـامة
لــتـوزيع كــهـربــاء الـوسط / فـرع
قـدسة بـ1675 مقـياس كـربالء ا
كــهـربــائي مــيــكــانــيــكي مــوزعـة
بـــواقع 1142 مـــقـــيـــاس احــدى
الـطــور سـعـد 20-80 امــبـيـراً و
533 مـــقـــيــــاس  ثالثي االطـــوار
سعد 20- 60 امبيرا اضافة الى
جتـــهـــيـــزهــا بـ 350 مـــقـــيـــاســا
الــــكــــتــــرونــــيــــا ثالثـي االطـــوار
بـسـعـات مـخـتــلـفـة والـتي تـنـتج
ــوجـب االمـــتـــيــاز مـن شـــركــة
اسـكرا امـيكـو سويـدي الكـتريك
مـضــيــفــا بــان الـشــركــة جــهـزت
ايـضـا الـشــركـة الـعــامـة لـتـوزيع
كــهــربــاء بــغـــدالــد/ فــرع ديــالى
وبـــشـــكل فـــوري بـ 6 مـــحــوالت
توزيع سعة (KVA 11/250) و
4 مــــحـــــوالت ســـــعــــة (11/400
KVA) ذات جــــودة ومـــــتــــانــــة
عــالـيــة وبــضـمــان حــقـيــقي عـام

كامل).  
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ــعــمل  مُــتــمــنــيــاً وتــشــغــيـل ا
لِمُـحافظـة األنبار االسـتمرار في
ــــشـــاريع الـــتـــطــــور وإقـــامـــة ا
احليوية التي تكون داعم ورافد
ُـحـافـظـة وخـدمـة إلعـادة بِــنـاء ا
أبـناؤهــا) كمــا أعربَ عن شـكره
ــسـؤولــ في مُــحــافــظـة لِــكُل ا
األنـبــار لِـمُــسـانــدتـهم ودعــمـهم
الـــكـــبــيـــر لِـــوزارة الـــصـــنـــاعــة
ـعـادن من أجل إعـادة إعـمـار وا
ُـتوقـفة في صـانع ا وتشـغيـل ا
ُــحــافـظــة وتـوفــيـر مُــنـتــجـات ا
عـراقيـة لـتـحـقيق الـشـعـار الذي
رفــــعـه دولــــة رئــــيس مــــجــــلس
الـوزراء " صـنـع فـي الـعـراق " 
مُــعــلــنــاً عن ان األيــام الــقــادمـة
سـتـشــهـد وضع حـجـر األسـاس
ـــشــاريع الــعـــمالقــة في ألحــد ا
مُـحـافـظـة األنـبـار وهـو مـشروع
إعـادة إعــمــار وتــأهــيل مــعـامل

الزجاج واحلراريـات) .
 qLF  ÕU «

ــعـمـل ضِـمنَ ويـأتــي إفـتــتــاح ا
سـلـسـلة اإلجنـازات الـصـنـاعـية
الـتي حقـقتهـا الوزارة من خِالل
تـبــني خُـطـط تـأهــيل وتـشــغـيل
ُـــتـــوقـــفـــة وإقـــامـــة ـــعـــامـل ا ا
ـشـاريـع الـصـنـاعـيـة اجلـديـدة ا
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اكدت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
اهــمـيـة تــفـعـيل دور الــتـوعـيـة
واالعالم في اجلــانب الــبــيـئي
عــامـة ومــوضــوع الــتــغــيـرات
ــنــاخــيـة خــاصــة  لــلــشـارع ا

خالل وضع جدول عمل الـلجنة
ـشتبه واقع ا  لـيشـمل جمـيع ا
بـــهــــا واجــــراء الـالزم إلتــــمـــام
ــهــمـــة . وقــال بــيــان تـــلــقــته ا
(الـزمان) |امس ان (جلـنـة االمر
الديواني  26في مركـز الوقـاية
من االشـعـاع بـرئـاسـة الـدكـتور
ــســـتــشــار حـــامــد الــبـــاهــلي ا
وعضـوية الدكـتور كمـال لطيف
ـشـعة ـصـادر ا رئـيس  هيـئـة ا
والعميد الفيزياوي  علي شالل
ـــثل جــــهـــاز االمن الـــوطـــني
والـــدكــــتـــور عـــقــــيل مـــريـــوش
ـــشــــرف عـــلى الــــنـــشـــاطـــات ا
الـــنـــوويـــة فـي وزارة الـــعـــلــوم
ناقـشة تقرير والتـكنولوجـيا  
زيــــارة مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة
واســتــعــرض رئـــيس  الــفــريق
عــــقــــيل مــــريـــوش تــــفــــاصـــيل
ــلــوثـة ـواقع ا الــزيـارات الـى ا
ونتائج الزيارة وقدم مقترحات
الـفــريق لــلـجــنـة)   مــبـيــنـا ان
(الــلــجــنــة تــبـــنت الــعــديــد من
الــتــوصـيــات الـتـي من شـأنــهـا
واقـع بـعد اطـالق العـديـد مـن ا
عاجلات العلمية لها ). اجراء ا
يـــذكـــر ان مــركـــز الـــوقـــايــة من
االشــعــاع  يــتــابع بــاســتــمــرار
ويؤكد في مسـوحاته وعملياته
عـلى تــنـفـيـذ مـحـددات الـوكـالـة

الدولية للطاقة الذرية .

الـــعــراقي الـــذي بـــات مــظـــلـــومــاً
اعالميا في هذا القطاع .

واكد الوكيل الفـني لشؤون البيئة
جــــاسم الـــــفالحي خـالل تــــرؤسه
اجـــتــــمـــاعـــا ضم فــــريق اجلـــهـــد
ــكـلف بــادارة احلـمــلـة االعالمي ا

ـنـاخـيـة االعالمـيـة لـلـتـغــيـيـرات ا
بحضور  مدير عام دائرة التوعية
واالعالم رئــيس الــفـريق االعالمي
امـيـر عـلـي احلـسـون  ومـديـرعـام
الدائرة الفنيـة كر عسكر ونظير
عبود فزع مسـؤول قسم التغيرات

ـتجددة في ـناخيـة والطـاقات ا ا
مــــــكــــــتب   UNDPالــــــعـــــراق 
ومــجــمــوعــة من الــشــخــصــيــات
ؤسسات االعالمية في مخـتلف ا
االعالمية  ضـرورة زيادة الوعي
ــنـاخــيـة في جـانب الــتـغــيـرات ا
للمواطن العراقي النه مجال مهم
جـداً   وال يـكـون فـقط بـالـرسائل
ـا تــكـون هــنـاك الــتـقــلـيــديــة وا
رســائل تــوعـيــة فــعـالــة يـجب ان

تصل للمواطن العراقي .
wzU/« Z U d

ــائي مــثـــمــنــاً دعم بـــرنــامج اال
ـــتــحـــدة  جلـــهــود وزارة لال ا
الـصحـة والبـيئة فـي هذا اجملال
والــذي حـــقق الــعـــراق خــطــوات
صـادقة مـهمـة في هـذا اجملال كـا
عــلى اتـفـاقــيـة بــاريس وااللـتـزام
بـتخفـيف االنبـعاثـات الكاربـونية
الــضــارة . من جــهـته بــيّن مــديـر
عـــام دائـــرة الـــتـــوعــيـــة واالعالم
الــبــيـــئي امـــيــر عــلـي احلــســون
اهــــــمــــــيــــــة اجلــــــهــــــد االعـالمي
والـتــوعـوي الـذي يـعــتـبـر احـدى
الركائز الرئيسية الجناح تطبيق
فـقرات اتفـاقية بـاريس للتـغيرات

ـــنـــاخـــيــــة  مـــوضـــحـــا انه  ا
اخــتــيــار نــخـبــة مـن االعالمــيـ
حتمل حسًا وطنـيا وخبرة كبيرة
في مجـال التوعية الـبيئيـة مبينا
ــاســة لــزيـادة الــوعي احلــاجــة ا

لــلـشــارع الـعــراقي في مــا يـخص
ــا لـهـا من ـنـاخــيـة  الـتــغـيــرات ا
مـخـرجـات ايــجـابـيـة عـلى الـواقع

البيئي في البالد .
W «b  WOLM

واشار  د. نظير عبود فزع الى ان
دول الــعــالم اتـفــقت عــلى تـفــعـيل
ستدامة واتفاق باريس التنمية ا
ناخية ب عام 2021 للتغيرات ا
- �2030 وان الـعـقـد احلـالي يراد
فــيه ان يـــكــون عــقــدا لــلــتــنــفــيــذ
والــتــخــفـــيف من انــبــعــاث ثــاني
اوكسـيد الـكربون وزيـادة ومرونة

وصمود الدول االكثر هشاشة .
وكــانت وزارة الــصـحــة والـبــيـئـة
عقدت ورشة عـمل حول التغيرات
ناخية وتعميم مساهمة العراق ا
احملـددة وطـنـيـا التـفـاقيـة بـاريس
في اربـيل بـالـتـعاون مـع البـرامج
ــتـحــدة.وجـددت ـائي لأل ا اإل
ركز الوقاية من الوزارة متمثلة 
االشعـاع استعـدادها للـتعاون مع
اجلــهــات احلــكــومـيــة اخملــتــلــفـة
النهاء ملف التلوث االشعاعي في
العراق وجمـيع احملافظات . واكد
مـــديــر عـــام مـــركــز الـــوقـــايــة من
االشـــعــــاع صـــبـــاح احلــــســـيـــني
ــركــز لــلــتــعــاون مع اســـتــعــداد ا
اجلــهــات احلــكــومـيــة اخملــتــلــفـة
النهاء ملف التلوث االشعاعي في
الــعـراق وجــمـيـع احملـافــظـات من

بغداد
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ـــــريـــــضـــــة (ن ع ب ) غــــــادرت ا
البالـغة من العمر  22عاماً  بعد
رقــــودهـــــا في مــــركــــز احلــــروق
دة 34 التخصصي  في النجف 
يـــومــــاً وهي تــــتـــمــــتع بــــكـــامل

صحتها.
واوضح مــديـــر مــركـــز احلــروق
الـتـخـصـصي في مـديـنـة الـصدر
الـــطــبــيــة ابــراهــيم احلــكــيم في
تــصــريح يــوم أمس اإلثــنـ  أن
ـركز في ـريـضة وصـلت الى ا (ا
حالة صـعبة وحروق بـنسبة 60
ـئـة في مـنـاطـق مـخـتـلـفـة من بـا
اجلــسم   وبــجـهــود كـبــيـرة من
ـــركــز جـــمـــيع الـــعــامـــلـــ في ا

واخـالصــــهم وتــــفــــانــــيــــهم  
جتــاوز مــرحــلــة اخلــطــر وبــدأت
حالتها الصحـية بالتحسن شيئاً
ـركز يوم فـشيـئاً  حـتى غادرت ا
أمس وسط فـرحة غـامـرة إلهـلـها
ركز على حد سواء). نتسبي ا و

ÊUM «Ë dJ
من جـهـته عـبـر والـد الـشـابـة عن
شكـره وامتنـانه جلميع الـعامل
ـركـز وفي مــقـدمـتــهم مـديـر فـي ا
ـركــز وكـذلـك  لـلــدكـتــور ضـيـاء ا
اجلـــبـــوري والـــدكـــتـــورة إســراء
ــا بــذلـوه من جــهـود الـصــفـار  
ـا كــبـيـرة ومـن طـيب الـتــعـامل 
كـان له االثـر في شفـاء مريـضتـنا
واستـعادة عـافيـتـها الـتي تكـللت

ـــركـــز).وقـــال بـــيــان ـــغـــادرة ا
للمكتب اإلعالمي لـلمحافظ تلقته
( الــزمــان ) أمس (كــذبــة جــديـدة
تقول إن احملافظ في لبنان برفقة
وزيــر الــصـــحــة لــلـــتــفــاوض مع
ستشفى نح ا شركات لبنانـية  
ـــانـي في احملـــافــظـــة فـــرصــة األ
اســـتــثـــمــاريــة  !!  وهـــنــا وجب
عـليـنـا أن نوضح حـتى ال تنـطلي
هذه الكذبة الـصفراء  على أبناء

النجف الكرام) .
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الفــتـاً الى إن احملــافظ لم يـلــتـقي
بـوزير الـصحة مـطلـقاً خالل هذه
الـــفـــتــرة  وزيـــارة  الـــوزيــر الى
بيروت لتوقيع بروتوكول صحي

مع احلـكومـة الـلـبنـانـيـة  حسب
ـــعــــــلن والــذي بــيـــان الــوزارة ا
يــأتـي لــلــتـــعــاون بـــ الــعــــراق

ولبنان .
ّ مـشـيــراً الى أن (احملـافظ قـد بـ
مــراراً وتــكــراراً وفي مــؤتــمــرات
صـحــفـيــة رسـمــيـة وفــرديـة  مع
وفــود احلـــكــومـــة االحتــاديــة أن
ـاني خط أحـمـر  ـسـتـشـفى األ ا
ـواطـنـ وهي وضـعت خلــدمـة ا
ـؤسـسـات الصـحـية وفق نـظام ا
الــــعـــامـــة  ولــــيـــست األهــــلـــيـــة
واخلـــاصـــة ولن يــتـم إتــخـــاذهــا
إستثماريـاً وليست هناك أية نية
في الــــتـــحــــويل  وهــــذا مـــوقف

حكومة النجف احمللية) .

الـية التي تضعها الدولة ,كـمنهاج للسير عليه في وازنة بأنّها: "اخلُطة ا تُعـرف ا
وازنة عادة ما تكون, ُقبل وغالباً ما يتم إصدارها ,في بداية كل عام وا العام ا

خُطّة مستقبليّة للعام القادم وقد تكون طويلة األجل ,أي لعدة سنوات"
وازنـة العامة, تـناول كافة األوسـاط العراقية ,سـياسية كـانت أو شعبية ,مـفردة ا
ـان من جانب والـصراعـات احملتـدمة ,بـ اإلقلـيم من جهة ,وبـ احلكـومة والـبر
آخر ,في كل عـام يحدث هذا الصراع�,الـذي ل يخلو من االختالفـات السياسية,
ر علينا, وليس بعيداً في إثبات الوجود ,أمام الشعب العراقي الصابر.كل عام 
ـان العراقي, ـوازنة يجب أن ,تـعرض على الـبر تـظهر تـصريحـات الساسة ,أن ا
ـوازنة ـتعـاقـبة ,لم تـرسل قـانون ا في شـهـر تشـرين الـثاني ,إال أن احلـكومـات ا
الـعامة ,إال في شـهر كانون األول ,إن لم تـتأخر عن ذلك ,لـيتم مناقـشتها من قبل
ـكن تعـديله ,مـا سبب ضـيـاع موازنـات في أعوام ان ,وتـعديل مـا  أعـضـاء البـر
السـابقة; بـسبب الفشل في تـمريرها ,وتـفشي الفـساد وهدر األموال ,دون رقيب
الـية على ,إرسـال طلب لكل الوزارات ,يـتضمن مـاهية أو حـسيب. تعـمل وزارة ا
وارد احـتياجـات كل وزارة لرواتب موظـفيها ,ومـتطلـبات الوزارة من الـنفقات ,وا
الـتي حتــصل عـلــيـهـا ,ومـا حتــتـاجه الـوزارات ,من مـتــطـلــبـات أخـرى ,كــاألثـاث
ــعــالم ,لــيــتم دراســة تــلك ــخــطط واضح ا وتــوضــيح أصــول تــلك الــوزارات ,
وازنة العامة ,حسب الية ,كي يصار لتشريع ,قانون ا التقارير ,من قبل وزارة ا
ان من أجلِ ,إلـغاء نـسب تقـديـريـة. حراك سـيـاسي من قبل ,بـعض أعـضاء الـبـر
واطن ,إن أهم مـا هو مـخـتلف عـليه ,من الـفقـرات التي ,لـها تـأثيـر سـلبي عـلى ا
ه لـلحـكومة ان فـقرات تخص ,حـصة إقـليم كـردستان ,ومـا يجب تـقد قـبل البـر
, ان التـفاقٍ االحتـادية ,وسـعر صـرف الديـنـار مقـابل الدوالر ,فـهل سيـصل الـبـر
ـعـضلـة? " اسـتـثـمـاراتـنـا في الـعـدالـة االجـتـمـاعـية ,واالحـتـيـاجـات وإنـهـاء هـذه ا
ـالـيـة واالقـتـصـاد الـكـلي ,أمـة ـسـتـقـبـلـنـا ,مـثل إصالحـات ا األسـاســيـة حـيـويـة 
مـنقـسـمة بـعـمق لن تقف عـلى قـدميه�,وبالـتـأكيـد لن تـتحـرك إلى األمـام." غلـوريا

ماكاباجال أرويو/ رئيسة الفلب سابقاً.
هل سـتـتـحـقق الـعـدالـة االجـتـمـاعـية ,بـتـوزيع ثـروة الـعـراق? أم أن مـا يجـري من
واطن ,عـبارة عن دعـايـة انتـخابـية ,يـحاول تـصريـحـات سيـاسـية ,والـدفـاع عن ا

? نتخب بعض الساسة ,كسب عطف ا
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اني في النجف ستشفى اال ا
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ـولــة عـلى مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي تــدعـو الى كــثـيــرا مـا نــقـرأ اعالنــات 

االستثمار واحلصول على االقامة او اجلنسية في بلدان عربية واجنبية.
أحببت أن انبه االخوة  أصحاب رؤوس االموال والذين يهمهم

امر الـشباب والبـلد.بلـدنا اولى بتـلك االموال  وشبـابنا اولى ان نـوفر لهم فرص
ا هي فخ الموالكم عمل .والتسهيالت التي تقدمها تلك الدول إ
ا بخدمة اهل بلدنا السعادة احلقيقية ليست بتغيير البلد ا

وفتح مـصانع هي اولى خطوات خدمـة البلد من حـيث توفير فرص عـمل للشباب
ـقابل إذا كـنا نـطلب من أصـحاب رؤوس االمـوال فتح مصـانع يجب العـاطل . با
عـلى احلـكـومـة ان تــسـاهم في تـسـهـيـل أمـور الـصـنـاعـة مـن حـيث الـتـخـلص من
الروتـ في فتح مصنع واعفـاءه من الضرائب لعـدة سن حسب ماتـراه مناسبأ
صانـع بالوقود ستـوردة للمصـنع من الضـريبة . تـسهيل تـزويد ا إعفـاء اآلالت ا

بسعر مدعوم من الدولة .  
شـروع ألمور واهية القصـد منها الفائدة واألهم من ذالك منع االبـتزاز وتعطيل ا
سؤول .نحتاج إلى منظومة عمل لننجح  قرارات حكومة  الشخصية لبعض ا
اسـتـقـطـاب أصـحـاب رؤوس األموال إعـالم يدعـوا خلـدمـة الـبـلـد واهـله ويـشجع
على االسـتثمار تسهيالت مصرفية دون فائدة وغيرها من األمور التي ان وجدت

سينجح اي مشروع .
نـحـتـاج تــوفـيـر احلـمــايـة ألصـحـاب رؤوس االمــوال وكـذلك حـمـايــة الـعـمـال من
اسـتـغالل جـهـود الـشـباب بـحـيث حتـدد سـاعـات الـعـمل بـقـانـون وايـضـا األجور
كن لـلدولـة ان تبيـعها إلى واد األولـية و الشهـرية حتـدد بقانـون. بلدنـا يزخـر با
ـصانع بسـعر مدعـوم وبهذا نـحد من االستيـراد ونعتـمد على طـاقاتنا أصحاب ا

الشبابية في التصنيع .
لنبدأ من جديد

ليس عيبا أن نبدأ من الصفر 
االن ال صناعة لدينا 

سؤولية االن تقع على لكن لـدينا روس اموال وعقول جتارية وايدي عـاملة .اذن ا
صـنع وتعـلن عن تسـهيالت من شـأنها عاتق احلـكومـة ..ان تضع شـروط لفـتح ا
ن يـرغـبون فـي خدمـة شـبابـنا ـسـتثـمـرين  عنـدهـا سنـجـد الكـثـير  أن تـشجع ا
ستـثمـرون هي انه ال يحق ألحـد  غير وصنـاعتنـا.اهم البـنود التـي سيفـرح بهـا ا
صانع.الحزب وال اي جهة .بعدها تأتي أهمية البنود احلكومة التدخل في عمل ا

التي ذكرناها.
استـثمـر في بلـدك ..العراق هـذا شعـار يجب ان تروج
لـه احلـكــومـة وكل شــاب وكل اب وام حــريـصــ عـلى
مـســتـقـبل اوالدهـم .لن نـتـخــلص من الـفــقـر والـبــطـالـة

وارتفاع األسعار مالم تكن لدينا صناعة محلية ..
اما الزراعة... للحديث بقية

جانب من معمل ادوية سامراء

ÕU ∫ وزير الصناعة خالل افتتاحه معمل سمنت الفلوجة االسود «
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{ واشـنـطن - ا ف ب: سـيـحـتاج
األشــخــاص الـذيـن تــلــقــوا لــقـاح
ــضــاد لــكـــورونــا "عــلى فــايـــزر ا
األرجح" إلى جـــرعـــة ثـــالـــثـــة في
غـضون سـتـة أشهـر إلى سـنة ثم
جلـرعـة كـل عـام بـحــسب مـا قـال
رئــيس شـركــة األدويــة الـعــمالقـة
األمـيـركـيـة.وأوضح ألـبـرت بـورال
الرئـيس الـتنـفـيذي لـشـركة فـايزر
في تـصريـحـات اخلمـيس نقـلتـها
شـبــكــة "سي إن بي سي" "هــنـاك
فـرضـيـة مـعـقولـة وهـي أن جـرعة
ثــالــثــة ســتــكـون ضــروريــة عــلى
األرجح بـ ســتـة أشــهـر واثـني
عــشـر شــهـرا وبــعـدهــا سـيــكـون
هناك تطعيم مرة كل سنة لكن ما
زال يـــــــجب الــــــــتـــــــأكـــــــد مـن كل
ذلك".وأضـاف "من نـاحـيـة أخـرى
ـتــحـورة (من ســتـلــعب الــنـسـخ ا
فـيـروس كـورونا) دورا رئـيـسـيا".
هم جـدا خـفض عدد وتـابع "من ا
ـعـرضــ لإلصـابـة األشـخــاص ا
بــالـفــيــروس".في وقت ســابق من
سؤولة اليوم أكد مديـر اخللية ا
عن مـكافـحة كـوفيد- 19في إدارة
الرئيس جو بايدن أيضا أنه على
األمــيـركــيـ أن يــتـوقــعـوا تــلـقي
لقـاح معـزز من أجل حمـايتهم من
ـــنــتـــشــرة ــتـــحــورة ا الــنـــسخ ا
لـفــيـروس كــورونـا.وكــان حتـالف
فـــايــــزر/بـــايـــونــــتـــيك أعــــلن في
شــبــاط/فــبــرايــر أنه يــدرس آثـار
جـــرعــة ثـــالـــثــة من لـــقـــاحه ضــد
ـــــــــتـــــــــحـــــــــورات فـي دراســــــــة ا
ـرحـلـة يـعد سـريـريـة.وفي هـذه ا
لـقـاحـا فـايزر ومـوديـرنـا األفضل
ـئة إذ تبـلغ فـعـالـيـتـهـما  95في ا
ـــئــة عـــلى الـــتــوالي و 94,1في ا

ضـد كـوفـيـد- 19وفـقـا لـلـدراسـات
السريرية.
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وأطلق بـرنامج "كـوفاكس" الدولي
حــمـلــة اخلــمـيس جلــمع مـلــيـارَي
دوالر إضـافـية حلـجـز جـرعات من
ــضــادة لــكــوفــيــد- الــلـــقــاحــات ا
.19ويـــســـمح نـــظـــام "كــوفـــاكس"
لــــلـــبــــلـــدان الـ 92األكــــثـــر فــــقـــرا
بــــاحلـــصــــول عـــلى جــــرعـــات من
اللـقاحـات بفـضل جمع أموال من
.وقـال وزيــر اخلـارجــيـة ــانـحــ ا
األمــيــركي أنــتــوني بــلــيـنــكن "في
جـمـيع أنـحــاء الـعـالم يـنـبـغي أن
يـــــكــــون الــــنـــــاس قــــادريـن عــــلى
احلصـول عـلى لـقـاحات لـكـوفـيد-
 19اختُبرت بدقّـة وآمنة وفعالة".
وأضاف "مـا دام الفـيروس ينـتشر
ويـتكـاثـر في أي مكـان عـلى كوكب
األرض فإنه يشكل تهديدا لسكان
العـالم".وتـعقـد الـيـابان قـمـة حول
تــــمــــويـل نــــظــــام كــــوفـــــاكس في
حـــزيـــران/يـــونــــيـــو.وقـــال وزيـــر
اخلارجـية اليـاباني توشـيميـتسو
مـوتـيـغي إن "إمـدادات الـلـقـاحـات
والــتـمــويل ال تــزال غــيــر كــافــيـة
وهــنــاك حــاجــة مــلــحّــة لــتــعــزيــز
بــــرنــــامج كــــوفــــاكـس لــــضــــمـــان
احلــصــول الـعــادل عـلـى لـقــاحـات
آمـنة وفعـالة وذات جـودة للـبلدان
الـنامـيـة".و تسـليم مـا مجـموعه
 840مـلـيـون جـرعة من الـلـقـاحات
إلى مـا ال يـقل عن  205أقـاليم في
جـــمـــيـع أنـــحـــاء الـــعــــالم وفـــقـــا
إلحـــــصــــــاء لـــــوكــــــالـــــة فــــــرانس
بـرس.وقـدّم نـظــام كـوفـاكس أكـثـر
من  38مــلـــيــون جــرعــة إلى 113
بلـدا.وأُجـريت أوّل عـمـليـة تـسـليم

في غـانـا في  24شــبـاط/فـبـرايـر
وكـانت الــرئـيـســة الـغــانـيــة نـانـا
أكـــــــوفــــــو-أدو أول مـن تــــــلـــــــقى
الـــــطــــعم.ويـــــشــــارك فـي قــــيــــادة
يّة كوفاكس منظّمـة الصحّة العا
وحتــــالف الـــلــــقـــاحــــات "غـــافي"
و"الــتــحـــالف من أجل ابــتــكــارات
الــتـــأهب لألوبـــئــة".والـــهــدف من
الــبــرنـــامج هــو تـــوزيع جــرعــات
كـافـيـة لـتـطـعـيم مـا يـصل إلى 27
ـئـة من سـكّان الـبـلدان الـ92 في ا
األكـــثـــر فــقـــرا بـــحـــلــول نـــهـــايــة
الـعام.وقـال رئيس حتـالف "غافي"
سـيث بـيـركــلي "حـصـلـنـا عـلى مـا
يـــصل الى  2,5مـــلـــيـــار جـــرعـــة
ونهـدف الى احلصـول على مـليار

جرعة اضافية".
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وأضــاف "لـكي نــتـمــكن من حــجـز
الـــــلــــقـــــاحــــات مـن الــــضــــروري

احلصول على تمويل".
وفي باريس أعلـنت الهيئـة العليا
للـصحة فـي فرنسـا أن الذين تقل
أعــمــارهم عن  55عــامًــا وأخــذوا
جـــــــــرعــــــــــة أولـى مـن لـــــــــقـــــــــاح
»أســتـرازيـنـيـكـا ?«ســيـحـصـلـون
عـلى جـرعة ثـانيـة من لـقاح فـايزر
أو موديـرنا وفـق ما ذكـرت وكالة

األنباء الفرنسية.
يـشـمل ذلك  533ألف شـخص في
فـرنسـا وفقًا لـلهـيئـة التي أوقفت
ن هم إعـطـاء »أسـتــرازيـنــيـكـا «
دون سـن  55فـي 19مـــــــــــــــارس
بــســـبب حــاالت نـــادرة من جتــلط
الـــدم فـي أوروبــا. لـــكـن الــبـــعض
وخاصة مـقدمي الرعايـة الصحية
تـــلــقـــوا اجلــرعـــة األولى من هــذا

اللقاح منذ أوائل فبراير.

ن تـزيـد  19مــارس إعـطـاءه فـقط 
أعــمـارهم عن  55عــامًــا ألن هـذه
اجللـطات النـادرة للغـاية لوحظت
بشكل أساسي لدى األصغر سنًا.
بعد أكثر من ثالثة أشهر على بدء
حـمـلة الـتـطعـيم في فـرنسـا أعلن
وزير الـصحـة اخلميس تـسجيل
رقم قــيـاسي من  437ألف حــقـنـة
في يـوم واحـد لـتـتـجـاوز فـرنـسـا

العشرة مالي جرعة األولى.

ن الـلقاح مـباشـرة تقـرر إعطاؤه 
هم دون  65عـــامًـــا في فـــرنـــســـا
بــســـبب نــقـص الــبــيـــانــات حــول
فـعــالـيــته لــدى كـبــار الـسن. بــعـد
شـــهــر  تـــوســيـع اســتـــخــدامه
لـــيـــشـــمـل كـــبـــار الـــسـن.لـــكن في
مـنتصف مـارس عُلق الـلقـاح بعد
أيـام قــلـيــلـة من ورود تــقـاريـر عن
حاالت من جتلط الدم في أوروبا.
في غـضون ذلك قـررت فرنـسا في
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يكون أي من أفراد عـائلة كاسترو في
السـلـطة في كـوبـا إذ سيـنهـي مؤتـمر
احلزب الشـيوعي الذي يبـدأ اجلمعة
سـتـة عـقود من حـكم األخـوين الـلذين
حـل مـحــلـهــمـا اآلن جـيـل جـديــد.بـعـد
وفـــاة فـــيـــدل كـــاســـتـــرو في  2016
سيـسـمح تـقـاعد راوول الـذي سـيـبلغ

نـفسـه من فيـروس كـورونا "راوول لن
يكون على رأس احلزب بعد اآلن لكن
في حال وجود مشـكلة سيكون راوول
مـــوجـــودا فــهـــو مـــا زال حــيـــا".ومن
ـؤكد أن مـيغيـل دياز-كانـيل "ال يزال ا
شــابـا" عــلى حـد قــوله لـكــنه "يـواجه
مـشـاكـل فـعال".واعـتـبــارا من الـسـاعـة
الــتــاســعـة ( 13,00ت غ) سـيــلــتــقي
مئات مـن مندوبي احلـزب الوحيد في
ــدة ــقـــاطــعــات  اجلــزيــرة مـن كل ا
أربــعـة أيــام في الـعــاصـمـة فـي قـصـر
ـؤتمـرات من أجل منـاقشـة القـضايا ا
الـرئيـسيـة في البالد.ويـبدأ االجـتماع
ـغـلـق بـعـد ســتـ عــامـا تــمـامـا من ا
الـيــوم الـتـالي إلعالن فــيـدل كـاسـتـرو
الـطـابـع االشـتـراكي لـلــثـورة. وسـيـتم
بــثه جــزئــيــا عــلى األقل عــلى شــاشـة
ـتــوقـع أن يـعــيّن الــتــلــفـزيــون.ومـن ا
ديـاز-كـانيل أمـيـنـا عـامـا لـلـحزب أهم
منصب في كوبا في اليوم األخير من
.ومـع راوول كاسـترو ـؤتـمر اإلثـن ا
يفـترض أن يـتقاعـد أيضـا بعض أبرز
شـخــصـيــات اجلـيل الـتــاريـخي الـذي
ن فــيــهم الـرجل صــنع ثـورة  1959
الــثــانـي في احلــزب خــوســيه رامــون
ماتـشادو فيـنتورا ( 90عاما) والـقائد
رامـــيـــرو فــالـــديس ( 88عـــامـــا).وفي
شـوارع هـافـانـا اخلـالـيـة من الـسـياح

األخيرة شهدت كوبا تذمرا اجتماعيا
غيـر مسبـوق مدفوعـا بوصول شـبكة
اجليل الثالث ( 3جي) لالتصاالت إلى
الـــهـــواتـف احملـــمـــولــــة إضـــافـــة إلى
تظاهرات نظمها فنانون واحتجاجات
أقــامــهـــا مــنــشـــقــون وجـــمــاعــات من
ـدني قــطــاعـات أخــرى من اجملــتـمـع ا
ــــــدافـــــــعــــــ عـن حــــــقــــــوق مــــــثـل ا
احليوان.كذلك رددت مواقع التواصل
االجـتــمـاعي أصـداء مـطــالب الـشـبـاب
ـزيد من احلـرية الـسيـاسية الـكوبي 
وحريـة الـتعـبيـر.وكـتب مـاركو روبـيو
الـسـنــاتـور األمـيــركي من أصل كـوبي
عـلى تـويتـر الثـالثاء إن "تـنازل راوول
كـاسـتـرو عن قـيادة احلـزب الـشـيوعي
في كــوبــا لــيس تــغــيــيــرا حــقــيــقــيـا.
الــتــغــيــيـــر احلــقــيــقـي جــار عــلى كل
ـسـتـويـات" في إشـارة إلى حتـركـات ا
اجملـــتـــمع.وبـــالـــنـــســـبـــة إلى احملـــلل
الـسيـاسي هـارولـد كـارديـنـاس "هـناك
شـعــور كـبـيـر بــاإلرهـاق في اجملـتـمع"
الــكــوبـي "هــو مــزيج مـن (تــأثــيــرات)
ــتــمــثـلــة في ســيـاســة إدارة تــرامب ا
ـارسـة أقصى قـدر من الـضـغط على
كــوبـا وانـعـدام الــثـقـة جتــاه مـشـاريع
الـقـادة الـكـوبـيـ ووعـودهم".وأضاف
ــعـــارضــة أن هـــذا هــو مـــا "حتـــاول ا

السياسية استثماره".

بــســبب الـــوبــاء يــبــدو الـــكــوبــيــون
ـسـائل مــخـتـلـفــة مـنـهـا مـشـغــولـ 
ـواد الـغـذائـيـة واالنـتـظار في نقص ا
ـــتـــاجـــر طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة أمـــام ا
والـتضـخم الهـائل النـاجم عن توحـيد
الـعـمــلـتـ احملـلــيـتـ أخــيـرا.وقـالت
مـاريا مـارتـينـيـز وهي مـتقـاعـدة تـبلغ
من الـعـمر  68عـامـا "آمل أن يـتـحسن
ؤتـمـر ألن األسـعار الـوضع مع عـقـد ا
أصـبــحت مـرتـفـعــة جـدا" مـؤكـدة أنه
"تـمـت زيـادة الـرواتب (...) لـكن ذلك ال

يكفي".
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ويرى نورمان مـكاي احمللل في وحدة
"ايكونوميست إنـتليجنس يونيت" أن
"رحيل (راوول) كـاسترو يـشكل عالمة
ــثل نــهــايـة فــارقــة لــيس فــقط ألنه 
عـائــلـة اســتـمــرت أكـثــر من خـمــسـ
عاما بل أيضا ألنه يأتي في زمن تمر
فـيه الـبالد بـصـعـوبـات واضـطـرابـات
اقــتــصـاديــة كـبــيــرة".وأوضح "هـذا ال
يـعـني بـالـضـرورة أنه سـيـكـون هـناك
تــغــيــيــر جــذري في أســلــوب احلــزب
الـــشــيـــوعي" لـــكن "يـــجب أن تـــســهل
اإلنترنت مطالب الشفافية واحلريات
مـــــا يــــؤدي إلـى ظــــهـــــور حتــــديــــات
لــلــحـكــومــة ســيــصـعـب عـلـى احلـزب
الــشــيــوعـي جتــاهــلــهــا".في األشــهــر

قــريـبـا  90عـامـا وســلم الـشــعـلـة إلى
الــرئــيس مــيـــغــيل ديــاز-كــانــيل (60
عاما) بطي صفحة تاريخية للجزيرة
وسـكـانـهـا الذين لم يـعـرفـوا أي أسرة
حاكمة أخرى غيـر عائلة الثائرين.قال
رامـــون بالنــدي الــنــاشط الــشــيــوعي
البـالغ من العـمر  84عامـا وهو يضع
كمامة من القماش على وجهه حلماية
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حــول الـكــعــبــة في مــكــة الـثـالثـاء
خالل ادائـهم مــنـاسك الــعـمـرة في
أول يــوم من أيــام شــهــر رمــضــان
وهم يضـعون الكـمامات ويـتبعون
مـسـارات مـحـددة تـراعي الـتـبـاعـد
االجـتـمـاعي.وجتـذب الـعـمـرة التي
ــكـن أداؤهــا فـي أي وقت طــوال
سـلم مـن جميع الـعام ماليـ ا

أنـــحــاء الـــعــالم كل عـــام ولــكن 
تعليقها في آذار/مارس  2020في
إطــار إجـــراءات احــتــرازيـــة غــيــر
مـسـبوقـة اتُـخذت لـلحـد من تـفشي
اجلــائــحـة.وتــمــنح تــصـاريح أداء
ــســـجــد الـــعــمـــرة والــصـالة في ا
ن احلــــرام خالل رمــــضـــان فــــقط 
تـلــقــوا لـقــاحـا مــضــادا لـفــيـروس
كـــورونـــا وفق مـــا أعـــلــنت وزارة
احلج والعمرة السعودية في وقت
سابق هذا الـشهر.وحددت الوزارة
احملصن بـثالث فئات من حصل
عــلى جـرعــتـ من لــقـاح فــيـروس
كــورونــا أو من أمــضى  14يــومــا
بــعــد تـــلــقــيه اجلـــرعــة األولى من
الـــــــلــــــقـــــــاح أو مـــــــتــــــعـــــــاف من
اإلصابة.وأدت هذه االجراءات الى
رفع الطاقـة االستيعـابية للـمسجد
احلرام خالل رمضان الى  50ألف
مــــعـــتــــمـــر و 100ألف مــــصل في
الــــــــيـــــــــوم وفـق وســــــــائـل اعالم
رسمـية.ولم يـكن واضحـا ان كانت
هــذه االجــراءات الـتـي تـأتي وسط
ارتــــــفـــــــاع أعــــــداد اإلصـــــــابــــــات
ـكن أن ـمــلـكـة  بـالــفـيـروس في ا
تـمـتــد الى مـوسم احلـج الـسـنـوي
فـي وقت الحـق هــــذا الــــعــــام.وفي
اضي أواخر تـموز/يـوليو الـعام ا
سُـــمح لــعـــشــرة آالف شـــخص من
ـمـلـكة بـأداء شـعـائر احلج داخل ا

وأوضـحت أن شـخصًـا يـقل عـمره
عن  55عـامًـا وحـصل عـلـى جـرعة
أولى من أسـترازيـنيـكا سـيحصل
عـلى جــرعـة مــعــززة بـلــقـاح مــعـد
رسال بتقـنية احلمض الـنووي ا
إمــا من فــايــزر/بــيــونــتــيك أو من
مــوديــرنــا. ويــتـــعــلق األمــر بــحل
مــعـضـلـة إثــر تـسـجــيل إصـابـات
بـجــلــطــات نـادرة جــدًا بــعــد أخـذ
اللقاح.في  2فبراير بعد ترخيص

الـــــذي يـــــعـــــد من اركـــــان االسالم
اخلـــمـــســـة في حـــ شـــهـــد عــام
 2019أداء نحو  2,5مـليـون حاج
الـفــريــضـة.وســجــلت الــسـعــوديـة
بــــاالجـــمــــال أكـــثــــر من  400ألف
اصــابـة و 6,700وفــاة بــفــيـروس
مـلكـة التي يـبلغ كـورونا.وقـدمت ا
عدد سكانها نحو  34مليونا أكثر
من خمسة مالي لقاح حتى اآلن.
ـفــروضـة تـركــيــا تـعــزز الـقــيــود ا

كافحة كورونا خالل رمضان.
UO d  U U «

وفي انــقـرة  ســجــلت  امس نــحـو
سـتـ ألف إصــابـة جـديـدة و273
وفاة بكورونـا في عدد قياسي منذ
بـدء وبـاء كـوفـيد-19 خالل شـهر
فروضة للحد من رمضان القيود ا
انـتـشار الـفـيروس.وأعـلن الـرئيس
رجب طــيب أردوغــان عن الــقــيــود
اجلـــديــدة في أول أيـــام رمــضــان.
وتقضي هـذه القيود بتـمديد حظر
فروض لساعت التجول الليلي ا
لـيـبـدأ عنـد الـسـاعة  19,00بدال ن
الــسـاعـة .21,00وسـيــبـقى حــظـر
التجـول مفروضـا ليال نهارا خالل
عـــطـالت نــــهــــايـــة األســــبــــوع في
احملـافظـات األكثـر تضـررا وبيـنها
اســـــطـــــنـــــبـــــول والـــــعـــــاصـــــمــــة
أنقرة.وسيجري التعليم االبتدائي
ـعظم والـثانـوي عن بعـد بالـكامل 
الـــصــفـــوف بــعـــدمــا طــبـق نــظــام
.وبــاسـتــثـنــاء قـوة قــاهـرة هــجـ
ســيـمــنع الـســفـر بـ احملــافـظـات
وكـذلك حـفالت الـزفاف وجتـمـعات
الــــعــــشــــاء. كـــمــــا ســــيــــتم إغالق
الـــصـــاالت الـــريـــاضــيـــة.وألـــزمت
ـقاهي بـعـدم استـقـبال ـطـاعم وا ا
زبــائن في مـواقــعـهــا اعـتــبـارا من

الـثالثـاء وبــاالكـتـفـاء بـخـدمـات
الــــطــــلــــبــــات اخلــــارجــــيــــة أو
الـتـوصيـل.وقـال وزيـر الـصـحة
فـخـر الـدين قـوجـة في تـغـريـدة
عــلى تـويــتــر إن "الـطــفـرات في
الـفـيروس تـنتـشـر بشـكل أسرع
والــــــــقــــــــيــــــــود أصـــــــــبــــــــحت
واجـبـا".وسـجل عـدد اإلصـابات
في تــركـيـا الــذي يـتـجــاوز مـنـذ
أيـــام اخلــمـــســ ألـــفــا رقـــمــا
قياسـيا جديـدا الثالثاء بلغ 59
ألــــفـــا و 187إلى جــــانب 273
وفــاة.وبـذلـك يـرتــفع إلـى ثالثـة
مالي و 962ألــفـا و 760عـدد
الذين ثبتت إصابتهم في تركيا
مـنـذ بـدايــة الـوبـاء والـوفـيـات
إلى  34ألـــــفـــــا و 455حـــــسب
األرقــام الـرسـمـيـة.وواصل عـدد
اإلصــابــات الـيــومــيـة االرتــفـاع
مـنــذ أن خــفــفت تـركــيــا مــطـلع
آذار/مارس سـلسـلة من الـقيود
الـــــتي كــــانـت ســــاريــــة لــــوقف
ــا في ذلك انــتـــشــار الــوبــاء 
ـطـاعم الـسـمـاح بــإعـادة فـتح ا
واخـتـصـار مـدة حـظـر الـتـجول
ــفـــروض في عــطالت نــهــايــة ا
األســبــوع.وبـدأت تــركــيــا الـتي
يـبـلـغ عـدد سـكـانـها  83مـلـيون
نسمة في كانـون الثاني/يناير
حــمـلــة تـطــعـيم عــلى مــسـتـوى
الــبالد بـــلــقــاح "كـــورونــا فــاك"
الـــصــيـــنـي.وحــتـى اآلن تــلـــقى
 11,4مــلـيـون شـخص اجلـرعـة
األولى من الـلــقـاح وتــلـقى 7,6
. كما تـسلمت مالي اجلـرعتـ
الـدولـة  2,8مــلـيــون جـرعـة من
لـقـاح فـايـزر/بـايونـتـيـك وبدأت
استخدامها لتحص السكان.
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{ الـــريـــاض- اف ب:  عـــنـــدمــا
يـحل موسم الـربـيع من كل عام
تـــتـــفــــتح الـــورود فـي مـــديـــنـــة
الـطــائف في غــرب الـســعـوديـة
ــنـاظــر الـطــبـيــعـيـة لــتـتــحـول ا
الــصـــحــراويــة الــشـــاســعــة في
ـــمــــلـــكــــة إلى لــــوحـــة ورديـــة ا
زاهية.وفي شهـر نيسان/ابريل
تُــــقـــطف هــــذه الـــورود من أجل
ـستـخدم في اسـتخـراج الزيت ا
تــطــهــيـــر اجلــدران اخلــارجــيــة
شـرّفة في مـديـنة مـكة للـكعـبـة ا
ــــكـــرمــــة.ويــــصــــادف مــــوسم ا
احلـصـاد هذا الـعـام خالل شـهر
رمـضـان.ويــرعى الـعــامـلـون في
مــزرعــة بن ســلــمـان شــجــيـرات
الورد ويـقطـفون عـشرات اآلالف
مـن الـزهـور كل يـوم إلنـتـاج مـاء

u—∫ راوول كاسترو يحمل صور اخيه فيديل كاسترو

اذا تـوقف الـتـعـلم تــوقف الـنـمـو اذا تـوقف الــتـعـلم تـوقـفت الــقـدرة عـلى الـقـيـادة
ـتفق عـليه هـو انك اذا اردت ان حتسـن جوده أي شيء تـبدأ بـإيقاف والتـوجيه. ا
ـنـعه من االنـزالق مـره أخـرى ولـكـننـا في الـتـدهـور أوال ووضع مـصـدات كـافـيـة 
التـعليـم العالي وفي جـامعـاتنـا نعمل جـاهدين لـوضع إصالحات وحتـس جودة
الـتـعـلـيم من خالل احملـاضرات والـورش واخملـاطـبـات الـشكـلـيـة من دون الـوقوف
ـشكالت احلقـيقـية واسـبابهـا وكيـفيـة معاجلـتهـا ونحـاول ان نروي جتارب على ا
ـاذج مـشـوهه او يـتم تشـويـهـهـا من خالل الـتطـبـيق الـغـير دول مـختـلـفـة لـتكـون 

صحيح والغير منطقي. 
ـية فـي اجلامـعات ـعـاييـر الـعا والـسـؤال الضـاغط هـنا هل فـعال نـحاول تـطـبيق ا

والكليات اذا كنا كذلك تفضلوا لنجيب عن األسئلة االتية:
هل الـقـيـادات في وزارة الـتـعـليـم العـالي مـؤهـله و اخـتـيـارهـا ضمـن تلك -1

عايير. ا
هل رؤساء اجلـامعـات وعمـداء الكـلـيات مـؤهلـ و اختـيارهم ضـمن تلك -2

عايير. ا
هل الـعـمـلــيـات الـتي تـتم داخل احلــرم اجلـامـعي من تـعــلـيم وبـحث عـلـمي -3

عايير. وخدمة مجتمع يديرها مؤهل  اختيارهم ضمن تلك ا
هل الـتـرقـيـات الـعـلـمـيـة واخـتـيـار رئـيس وأعـضـاء جلـانـهـا تـتم ضـمن تـلك -4

عايير. ا
ـفـاصل ضـمن تـلك هل يـتم اخـتـيـار أعـضـاء الـلـجـان الــعـلـمـيـة في كـافـة ا -5

عايير. ا
عايير. هل االهتمام بالطالب واعتباره محور العملية التعليمية ضمن تلك ا -6
ـية (الذي سـتوعبـات العا هل النـشر العـلمي في اجملالت العـلمـيه ضمن ا -7

عايير. اغلبه مزيف) ضمن تلك ا
ـية فـي ما يـخص الـتعـليم هل القـرارات الـنافـذه من قـبل القـيـادات االكاد -8
عايير. والبحث وخدمة اجملتمع تنعكس باإليجاب على اجملتمع وهي ضمن تلك ا
هل الـسـلوك الـلفـظي للـقيـادات اجلامـعيـة مـطابق لـسلـوكهم الـفعـلي في ما -9

عايير. ية وهو ضمن تلك ا يخص القضايا االكاد
ـا ــعـرفـة ومن ثم انـتـاجـهـا  هل الـتـدريـسـي اجلـامـعي قـادر عـلى نـقل ا -10

عايير. ينسجم وتلك ا
ـضغه الـتي وصـفها التـقيـيم لكم وهـو اول خطـوة لإلصالح والبـداية تـكون من ا
نـبـيـنـا ومـعــلـمـنـا االكـرم صـلـى الـله عـلـيه وسـلـم حـيث قـال: (اال وان في اجلـسـد
مـضـغه اذا صـلـحت صـلح اجلـسـد كـله واذا فـسـدت فـسـد اجلـسـد كـله اال وهي

القلب). فاجلامعة مضغه اجملتمع وقلبه النابض.
{ عن مجموعة واتساب
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ـقـراطي إلى أن الـبـرامج الـتي وضـعـها سـواء من وتـشـيـر جتـارب الـتـحـويل الـد
قـراطياً لم تصل ستـقره د النـخب السياسـية أو من خالل اخلبـراء في الدول ا
ـا تـفـاعـلت مع ـقـراطـيـة وإ في الـنـهـايـة إلى مـا هـو مـسـتـهـدف في حتـقـيق الـد
السيـاقات االجتماعية والثـقافية واالقتصادية واجنـزت بقدر مالءمة هذه النماذج
لـلـواقع الـذي تـطـبق فـيه وهـذا مـا تـؤكـده الـتـجـارب في بـولـنـدا والـتشـيـك واجملر
ـقراطـية وبـلـغاريـا وغيـرهـا من الدول الـتي انتـقـلت من طور الـشـمولـية إلى الـد

كن التأمل في االسباب التي تعـيق هذا التحول في العراق رغم مرور 17 وهنـا 
ـقـراطي  وهـنـا ال اقـصـد اعالم الـدولـة فـقط بل اإلعالم سـنـة عـلى الـتـحـول الــد

ختلف ملكيته. العراقي كافة و
ـقـراطـيـة يـتـوقف عـلى مـدى الـتـفـاعل بـ وسائل والشك ان من أهـم حتقـيق الـد
علـومات بجودة عـالية وإتاحة واطنـ وذلك من خالل تقد ا االعالم العـامة وا
ـواطنـ لـلمـنـاقشـة والـتعـبـير عن أنـفـسهم اي ان يـتـحول إعالم الـفـرصة أمـام ا
ـكن اجلمـهور من اخلدمـة العـامـة من االجتاه الـواحـد إلى شكل الـتـفاعل الـذي 
كن الـقـول إن إعالم اخلـدمة الـعـامة ـشـاركة في الـعـملـيـة االتـصالـيـة. ولعـلـنـا  ا
ـقـراطي اذا مـا قـدم لـلـجـمـهـور مـضـامـ ـكن أن يـؤدي دوراً في الـتـحـول الـد
الـصـادقة ومـوضـوعـيـة حـول العـمـلـيـة الـسـياسـيـة وايـة قـضـايـا أخرى يـرغب في
ا يـساعـد في تسريع ـشاركـة السـياسيـة  معرفـتهـا. هذا قـد يقود إلـى توسيع ا
ـقــراطي وحـتى تـتـحق هـذه االهـداف فـإن إعالم اخلـدمـة عـمـلـيـات الـتـحـول الـد
الـعامـة عـليه أن يـكيـف استـراتيـجـاته وسيـاسـاته الداخـلـية لـلسـيـاقات اجملـتـمعـية

والتكنلوجية اجلديدة.
ويشـير بـعض خبراء اإلعالم الى وجـود ثالثة أسـباب جوهـرية تـقود الى ضرورة
إعادة هيكلة النظام االعالمي من السلطوية الى نظام ديقراطي "اخلدمة العامة": 

تراجع معدالت استخدام وسائل اإلعالم (إعالم السلطة) ومتابعتها. •
الية واالقتصادية التي تتعرض لها وسائل اإلعالم. االزمات ا •

ــســـاره أو غـــيــاب الـــرؤيــة لـــدى وســـائل اإلعالم (إعالم فـــقـــدان اإلعالم  •
فوضى).

صـداقية وسائل اإلعالم وبالـنظر إلى هذه الـعوامل الثالثـة فإن معـظمها يـرتبط 
ومـدى تـعبـيرهـا عن اجملـتـمع وليس عن الـسـلطـة الـسيـاسـية والـنخـب احلاكـمة
باشرة. وبتحليل األسباب التي تتطلب أهمية إحداث باشرة وغير ا ومصاحلها ا
ـقـراطــيـة يـتـضح أن ارتـبـاط وسـائل حتـول في الـنـظـام من الــسـلـطـويـة إلى الـد
ـتحالفـ معها من الـنخب االقتصـادية وبقدر مالءمة اإلعالم بالـنخب احلاكمة وا
ـا يقود إلى تـعبـير وسـائل اإلعالم عن مصـالح هذه الـنخب الـسيـاسية غيـرها ر
واالقتـصادية وهـو ما يؤدي إلى تـراجع في معدالت مـتابعـة وسائل اإلعالم لعدم
ـواطـن وتـطـلـعـاتهـا ومـصـاحلـهم اجملـتمـعـيـة. يـنـعكـس ذلك على تـعبـيـرهـا عن ا
رتطـة بالتوزيع واإلعالن تراجع في مـصادر التـمويل اخلاص بوسـائل اإلعالم وا
ـرتـبة األولـى.ولعل الـتـجربـة الـعراقـيـة هي االكـثر واقـعـية في االسـبـاب التي في ا
ـقراطي رغـم اجلهـود واالمـوال الـتي صـرفت لـغرض ادت الى عدم الـتـحـول الـد
التـحول لـكن البـيئـة في العـراق الى اآلن رافضـة لهـذا التـحول
ولم يـكن الـسـبب في الـقـيـادات أو الـكوادر اإلعـالميـة في
الــدرجـة األسـاس. وخــابت اآلمـال الــتي ارتـبــطت بـخـلق
ـــــاذج اســــوةً بـ  New York Timesأو   BBCلم
تــكن لـتـالئم الـواقع الــعـراقـي الـذي ارتــبـطت الــوسـائل

بالسلطة السياسية.

واطن ديـون مـالـيّة تـتـجـاوز ثالثـة ترلـيـونـات وخمـسـمـائة مـلـيـار دينـارلـصـالح ا
ُسـاءلة ـسؤولـية تـضع وزارة التـجارة أمـام ا تـضيع بـاختـفاء مـوازنة 2020 وا

القانونيّة والشّعبيّة للكشف عن مصير هذه الدّيون  
انـتـهت سـنـة 2020 واخـتـفـت مـعـهـا مـوازنـة سـنـة كـامـلـة مُـتـخَـمـة بـالـتـساؤالت

واإلستفهامات عن أرقام ماليّة كبيرة ال نعرف مصيرها 
ـالــيّــة لــصـالح ــوازنــات ا ومن تــلك األمــوال هـو اســتــحـقــاق مــالي تــضـمــنُه ا
واطـن من خالل الـبطـاقة الـتمويـنيّـة التي هي جـزء من التـزامات احلـكومات ا
رصود لهـا مبالغ مُحدّدة القيـمة وباب الصّرف في كل موازنة مع مواطـنيها وا

ماليّة
ـراجـعـة سريـعـة لـسـنة 2020 جنـد أنَّ الـفـرَد العـراقي الـواحـد يـطلب وزارة و

التجارة ,
/ 72 كيلواً - مادة طح

- مادة الرُّز     / 24 كيلواً
- مادة السكر  / 16كيلواً
ائدة / 8   التار - زيت ا

ـجــمـوع ــواد يـكــون  ــالي لـهــذه ا وبـحــسـاب بــســيط يـظــهــر لـنــا أنَّ الـبــدلَ ا
100.000مائة ألف دينار تقريبًا للفرد الواحد 

ـواد هي دين واجب الـتـأديـة بـذمـة وزارة الـتـجـارة يـجب مع الـعَـرض أنّ هـذه ا
االيفاءُ به عينًا او ببدلٍ مالي

ُستحَق للمواطن خصوصًا وأنَّ علـيه نوجّه عناية اجلهات الرقابيّة لهذا الدّين ا
ـواطـنـ تـضـرّروا بـشـكل كـبـيـر من قـرار رفع سـعـر ـئـة من ا أكـثـر من 70 بـا

الدّوالر الذي استفحلت آثارُه في األسواق دون رادعٍ او مُعاجلة
ونؤكّـد عـلى احلكـومـة ضرورةَ االيـفاء بـديـون مواطـنـيهـا  قبـل ديون غـيرهم مِن

أصحابِ النفوذ 
ونـدعـو احلكـومـة لـصرف 100.000مـائـة ألف ديـنار لـكل فـرد عـراقي مـشـمول
فردات الغذائيّة التي اختفت مع فـردات البطاقة التموينيّة كعوض مالي عن ا

اختفاء موازنة 2020. 
{ عن مجموعة واتساب
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كونـات الثمـينة الورد والـزيت ا
اخلــاصـة بــصـنـاعــات الـتــجـمـيل
وكـــذلك الــطـــهي.وأصـــبح الــزيت
ـــعـــطّــر شـــائـــعـــا بـــ مـاليــ ا
مـلـكة ـسـلـم الـذين يـزورون ا ا
ا كـانت كل عـام لـلحـج لـكن لـطـا
النبـاتات والزهـور جزءا من الفن
اإلسالمي.وتُـعرف الـطـائف باسم
مديـنـة الـورود إذ ينـبت فـيـهـا ما
يـقـرب من  300مـلــيـون زهـرة كل
عــام فـي أكــثـــر من  800مـــزرعــة
زهـور يــفـتح كـثـيــر مـنـهـا أبـوابه
للزوار.بينمـا يقوم العمال بقطف
األزهــــار فـي احلــــقــــول يــــعــــمل
آخـرون عـلى ملء الـسالل يـدويـاً
ثم تــغــلى الـزهــور وتُــقـطّــر.وقـال
صـاحب مـزرعة بـن سلـمـان خلف
الـطــويـري لـوكـالــة فـرانس بـرس

"نــبــدأ فـي غــلي الــورود عــلى نــار
عــالــيــة حــتى تــتــبــخّــر تــقــريــبــا
ويستغرق ذلك حوالي  30إلى 35
دقــيـقــة".وأضـاف "بــعـد ذلك نــقـوم
ـدة تـتـراوح من بـخـفض احلـرارة 
 15إلى  30دقـــيـــقـــة حــتـى تـــبــدأ
دة عملـية التقـطير والتي تـستمر 
جرد أن يـطفو ثمـاني ساعـات".و
الــــــزيـت إلـى أعـــــــلـى األحــــــواض
الــــزجــــاجـــيــــة تـــبــــدأ عــــمـــلــــيـــة
االســتــخــراج.ويُــســتــخـرج الــزيت
لء قوارير مخـتلفة بحقـنة كبيـرة 
األحـجــام ويـبــلغ سـعـر أصــغـرهـا
 400ريــال ســـعــودي (نــحــو 106

دوالرات).
W FJ « ·«u

من جــانب اخـر  طــاف مـعــتـمـرون
مـحـصـنــون ضـد فـيـروس كـورونـا
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ـرأة باعتـباري حائـزا على جائزة طلبـت مؤسسة اعالمـية كبـيرة ان نعـطي رأينا في ا
ساندة حلقولقها ـتحدة  التى خصصت عام 1977.سنـة للمرأة.عن.كتاباتي ا اال ا
بـاعـتــبـارهـا تـقـوم بـثالث مـهـمــات اسـاسـيـة في الـبـيت فـيــمـا مـهـمـة الـرجل ان يـعـمل

للحصول على دخل يومي اوشهري يقيت العائلة.
رأة قبل ان تـتوجه للعمل عـليها ان تسـتيقض قبل افراد الـعائلة بسـاعت حتى تعد ا
الــفـــطـــور وتــغـــسل اوانـي الــفـــطـــور وحتــظـــر مالبس االطـــفـــال وتـــقــيـــطن اشـــرطــة
درسة.االفـندي يـتسرسح عى كـيفـة.في طريقه لـلعـمل الشاق حذائـهم.وتاخذهم الـى ا
ـمل..وعليهـا ان تعود مسرعـة للبيت حـتى تسخن الطعـام الذي طبخته في او العمل ا
الـلــيل لـلــيـوم الـتــالي.فــاذا اصـيب فــرد.كـبـيــرا كـالــزوج صـغــيـرا كـالــرضـيع.بــحـمى
ـنحها نصف ساعـة تتأخر فيها فاالم.الزوجـة هي الساهرة وعليـها ان تقنع مديرها 
لكـنه يرفض الن دفتر الـدوام سيحتفـظ به موظف الذاتية وكـأنه سالحه الذي يقاتل به
ـوظـفـ .هذا مـا تـركـته الـبيـروقـراطيـة الـعـثانـيـة الـتي اخـذ بهـا نـظـامنـا عـند اعداءه ا
تـأسيس الدولة في عام 1921.ومازال مـستمرا.لكن مـا البديل.بتجـربتي كمسؤول في
ادارات اعالميـة اعطيت حقا للصحفي ان يتأخر عن الدوام على ان يإتي ومعه العمل
كـامال  تـقـريرا او مـقـابـلـة او خـبـرا من االخـبـار.لكن مـديـر الـذاتـيـة يـحـتج.ثـاني قرار
االعالن ان القـسم االداري هو في خدمـة الفني  وال يـجوز لالدنى ان يتـحكم باالعلى

هكذا تتازم عالقتي بجهازي االداريفهل كنت مصيبا ام مخطئا.اترك القرار للقراء.
} } }

الـية من.مـعادن ثـميـنة.بـحكم االنـحدار الـعائـلي الكـر احملتـد وهو كـنظرائه . وزير ا
حـريص عـلى تخـمة خـزينـة الدولـة النهـا تخـمة احلـكومـةوال تتـخم خزائن الـدولة النـها
تلئ.منذ 60  سـنة واذا امتأل يـعني ان ال جيب من جـيوب الدولة مـثل سد.بخمـة.لم 
اال وهو مـصاب بالـورم السمـثي.نسبـة الى ادم سمث.وقد جنـحت السيـاسة العـراقية
بـجـعل افـقر شـعب يـعـيش فى اغنى دولـة.دولـة تـعطى الـقـمح.  من سـطـوحهـا.والـنفط
والغـاز والذهب من ترابها. والـبربن. والتبـرزل واخلضراوي من نخـيلها وقـد.خصتها
اللـغة بـالنـون   نخل ونـفط ونهـر وهذه قـلمـا جتتمـع ببالد.والـنون اول حـروف شاعرة

الئكة.واول حروف مـطربها الرائع ناظم العـرب االولى نازك ا
الغـزالي.واول حروف لغـويها نـاجي االصيل..حـرفنا حرف
ـنـونة . وحرف يـنـطق مع اخـر حـرف من االسـمـاء ا االنـ
رفــعـا وفـتـحـا وجـرا.. حـرف الــنـون مع الـرجل  في جـمع
رأة في نون النسوة . النخلة نخلتان ذكـر السالم ومع ا ا

. واليد يدان..فبأي االء ربكما تكذبان.
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ـتـحـدة بـشن عـدد من الـهـجـمـات اجلـوية ا
والـصـاروخيـة في مـحاولـة لزعـزعـة شبـكة
الــدفــاع اجلــوي الــعــراقي األمــر الــذي لم

يحظ بدعم دولي كبير ().
احلـملـة الـعسـكريـة الـسابـعة (عـمـليـة غزو
Coalition الــعـراق او ائــتالف الـراغــبـ
(of the willingواســــــتـــــــمــــــرت من 19
آذار/مـــــارس إلى  1آيـــــار/مــــايــــو 2003
واطـلـقـت وسـائل االعالم ومـنـفـذي عـمـلـيـة
غـزو العـراق تسـميات مـختـلفـة عدة مـنها
حـرب اخلليج الثالـثة  أو حرب العراق أو
احـتالل العـراق  وأطلقت عـليهـا واشنطن
تــــــــســــــــمــــــــيـــــــة حتــــــــالـف أو ائــــــــتالف
Coalition  fgd;s of the) الـــــراغـــــبــــ
willing) عــلى الــرغم من الــتــقــريــر الـذي
أصدره كبير مفتشي األسلحة الدولي في
الــعــراق هــانــز بــلــيــكس فـي مـارس/ آذار
2003: بـــأن الـــعــراق زاد مـن تــعـــاونه مع
فـتشـ بحـاجة إلى ـفتـشـ ويقـول إن ا ا
مزيد من الوقت للتأكد من إذعان العراق..
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بـعد االحتالل األمـريكي للعـراق في نيسان
2003 اصــــــــــــــبـح مــن الــــــــــــــواضـح  ان
US de-) اسـتراتيـجية التـدمير االمـريكية
ـصـطـلح  (struction strategyلـيــست بـا
ـسـتـحدث بـل هي فعـال" نهج الـغـريب او ا
عـدواني أمريكي يـستخـدم لردع سلـوكيات

وخـيارات محـددة ألنها سـتؤدي إلى فرض
عـواقب عقـابية سـاحقـة من قبل اآلخرين و
يـتوخى حتقيق اربعة اهداف استراتيجية
هي (الـــتــدمـــيــر  الـــتــقـــســيـم  االحــتالل
والـــســيـــطــرة)(8)  وقـــد اعـــتــمـــدت هــذه
ـتـحدة االسـتـراتـيجـيـة من قـبل الواليـات ا
االمـــريـــكـــيـــة في مـــعـــظم احلـــروب الـــتي
خـاضــتـهــا الـقــوات االمـريــكـيــة لـتـحــقـيق
ـصـالـح واالهـداف االمـريـكـيـة مـثل حـرب ا
فــــــيــــــتــــــنــــــام (1975 - 1955) وحــــــرب
يـوغسـالفيا(2001-1991) وحـرب الـعراق
(2011-1991) والــتــدخل الــعــســكـري في
لـــيـــبـــيــا (2011) وغـــيـــرهــا مـن احلــروب
ـتــحـدة االخــرى الـتي تــســعى الـواليــات ا
األمـريكيـة من وراء شنهـا لفرض هـيمنـتها
عــلى الــعـالـم الـكــبــيـر الــذي أصــبح قــريـة
صـغـيـرة بفـعل الـتـقـنيـة احلـديـثة ..!  وفي
هـذا االطـار واسـتـنـادا" الى اسـتـراتـيـجـيـة
US destruction) الــتــدمـيــر االمــريـكــيـة
strategy)  جـاء الـغـزو االمـريـكي لـلـعراق
الـذي أطلقت عـليه واشنـطن ولندن "عـملية
احلــــريــــة من أجـل الــــعــــراق" تــــمــــثــــلت
بــالـعــمـلــيـات الــعــسـكــريـة الــتي شــنـتــهـا
ـتـحدة االمـريـكـيـة ودول أخرى الـواليـات ا
مـثل بـريـطـانـيا وأسـتـرالـيـا وبـعض الدول
ـتـحـالـفـة مع أمـريكـا لـغـزو الـعـراق سـنة ا
2003م واســـتـــمــرت من  19آذار/مـــارس
إلى  1آيار/مايو 2003 وأدت إلى احتالل
ـتحدة الـعراق عسـكريا من قـبل الواليات ا
األمـريـكيـة. واجـهت فـيهـا الـقوات الـغـازية
مــقـاومــة من اجلــيش الــعـراقي الــذي كـان
يــقـــاتل دون غـــطــاء جـــوي طــيـــلــة فـــتــرة
الـعمـلـيات الـعسـكـرية الـتي استـغرقت 19
يــومـــا.  ويـــرى الــكـــثــيـــرون ان احلــمـــلــة
الـعسـكريـة كانت مـخالـفة لـلبنـد الرابع من
ـادة الــثـانـيـة لــلـقـوانـ الــدولـيـة والـتي ا
تــنص عـلى أنه "ال يــحق لـدولــة عـضـو في
تحدة من تهديد أو استعمال القوة األ ا
ضـــد دولـــة ذات ســــيـــادة ألغـــراض غـــيـــر
أغــراض الـدفــاع عن الــنـفس ومن اجلــديـر
تـحدة بـالـذكر ان الـسكـرتـير الـعـام لأل ا
كـوفي عـنـان صـرح بـعـد سـقـوط بـغـداد ان
تحدة  الـغزو كان مـنافيـا لدستـور األ ا
وكـان هذا مطـابقا لرأي الـسكرتـير السابق
ـتحدة بطرس غالي وفي 28 أبريل لأل ا
2005 اصــدر وزيـــر الــعــدل الــبـــريــطــاني
مـذكـرة نـصت عـلى أن أي حـملـة عـسـكـرية
هـدفهـا تغيـير نـظام سيـاسي هو عـمل غير
ــا جتــدر اإلشــارة إلــيه أن مــشـــروع .  و
حـجـم احلـشـود الـعـسـكــريـة الـتي أحـاطت
وتـعرضت للعراق وحجم الكتل النارية من
تـفجرات واألسلحـة اخملتلفة ـقذوفات وا ا
الـتـقـليـديـة وغـيـر الـتقـلـيـديـة الـتي وجهت
لـلعـراق منـذ عام  1991 حلـ احتالله في
2003/4/9  لم تـكـن تتـنـاسب مـع أسـباب
ومــبـررات هــذا الـعــدوان وال مع مـســاحـة
الـعـراق وسـكـانه وحجـم قدراته الـقـتـالـية
والـدفـاعـية وهـو مـا عـبـرت عنه الـتـغـيرات
ـستمرة في أهداف وغايات العدوان على ا
الـــعــراق الـــتـي كــانـت تــطـــلـــقـــهــا اإلدارة
األمــريــكــيـة بــحــسب مــراحل مــخــطــطــهـا
الحـتـالل الـعـراق وفـرض هــيـمـنــتـهـا عـلى
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ان اسـتـراتيـجيـة الـتدمـير االمـريـكيـة التي
تـمثـلت بـاحلروب الـعدوانـيـة التي شـنتـها
ـتـحـدة االمـريـكــيـة مـنـذ الـعـام الـواليــات ا
 1991مــــرورا" بــــالـــغــــزو الــــذي أدى الى
احـــتالل الـــعـــراق في 2003 وصـــوال" الى
حـالة الصـراع واحلرب التي اعـقبت الغزو
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األسـاسي لألمـريـكان فـي غزوهم لـلـعراق
عـام 2003 فــيـبـدو أن ضـمــيـرهم قـد بـدأ
يــؤنـــبــهم بـــعــد نـــقــاشــات ومـــنــاظــرات
ا تمخضت عنه سياسة ومـراجعات عدة 
رئـيس الوزراء البـريطاني الـسابق توني
تحدة فـرطة للواليات ا بـلير في ذيليته ا
األمـريكـية األمر الـذي رسخ قنـاعات لدي
عـدد من الـسـاسـة الـبريـطـانـيـ بـان تلك
ـا تـكـون قـد أضـرت بـشـكل الـسـيـاسـة ر
صـالح الـبريـطـانيـة في اخلارج كـبـير بـا
ــا أيـــضــا قــد تـــكــون عــرضت األمن ور
الـقـومي الـبـريـطـاني لـلـخـطـر (10).وكـان
حتـقـيق جلـنـة جون تـشـيـلـكـوت في شأن
الـتدخل العسـكري البريـطاني في العراق
ونـــشـــرت نـــتـــائـــجـه في (الـــســـادس من
يــولـيـو/ تـمـوز 2016) قـد خـلص إلى أن
األسس الــقــانــونــيـة لــقــرار بــريــطــانــيـا
ــشــاركـــة في غــزو الــعــراق عــام 2003 ا
لـــيــست مـــرضـــيــة" وأن رئـــيس الــوزراء
األسـبق توني بليـر بالغ في احلجج التي
سـاقها للتحـرك العسكري. إضافةً إلى أن
هـذه احلـرب أطلـقت من دون تـفويض من

تحدة. األ ا
WL U)«

تـبـ من دراسـة اسـتـراتـيـجـيـة الـتـدمـير
(US destruction strategy) االمـريكية
أن احلـروب األمـريـكـيـة ضـد الـعـراق مـنذ
عـام 1991 عـبـرت عن استـراتيـجيـة قذرة
بـدوافـعــهـا وأهـدافـهـا لـغــرض الـهـيـمـنـة
األمــريــكــيـة بــأســلــحــة الــدمــار واالبـادة
نضب طـعمة باليـورانيوم ا اجلـماعية ا
احملــرمــة دولــيــا" وتــمــثــلت بــاحلــصــار
الـشـامل الـذي اسـتـخـدمـته ضـد الـعـراق
بــلغ ذروتــهــا في الــعــدوان الــذي شــنــته
تحدة وبريـطانيا على العراق الـواليات ا
في 20 مــارس/آذار 2003 واحـــتالله في
نــــيـــســـان 2003. وقــــد أشـــارت دراســـة
مـسحـيـة اجرتـها مـجلـة النـسيت الـطبـية
ـرمـوقـة إلى أن 655000 الـبــريـطـانـيــة ا
عـراقي قتـلوا مـنذ بـداية الـغزو األمـريكي
في 19 آذار/ مــــارس 2003 وحـــــتى 11
تــشـرين ثــاني/ أكــتـوبـر 2006. في ح

ــتـــحــدة ان نـــحــو 34000 قـــالت األ ا
عـراقي قتلوا خالل عام 2006 فـقط. ولقد
ــدنــيــ في بــلــغت أعــداد الــقــتــلى من ا
الـعـراق نــتـيـجـة أعـمـال الـعـنف واحلـرب
حــــوالي 201,873 – 180,093 حــــسب

احصائية عام 2017.
كـمـا دمــرت الـبـنـيـة الـتـحــتـيـة الـعـراقـيـة
بــالـــكــامـل نــتـــيــجـــة الــغـــزو واالحــتالل
األمــريــكي لــلــعــراق ولـم تــبـادر اإلدارات
ـتعـاقـبـة بـتـعـويض الـعراق االمـريـكـيـة ا
شـــعــبـــا" ودولــة عن االضـــرار واجلــرائم
والــدمـار الــذي احلــقـتـه قـوات الــواليـات
ــتـحـدة االمــريـكــيـة بــالـعــراق ! لـقـد آن ا
األوان لــلــعــراقـــيــ حــكــومــة وشــعــبــا"
ومـنظمات مجتـمع دولي للمطالبة من كل
من تــســبب بــدمــار الـعــراق بــتــعــويـضه
اســــتـــــنـــــادا" الى الـــــقـــــانــــون الـــــدولي
ـسؤوليـة األخالقية الـتي تتحـملها كل وا
الـدول واحلكـومـات التي شـاركت بالـغزو
الـهـمـجي لـلـعراق وقـتل شـعـبه وتـدمـيره

منذ عام 1991 ولغاية 2021.
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االهـــلــيـــ في الـــعــراق مـن خالل فــرض
مــنـاطـق حـظــر عــلى الــطـيــران الــعـراقي
بـصـيـغـة توحي الـى ان الدولـة الـعـراقـية
مــجــزأة الـى جــزء شــيــعي في اجلــنــوب
وســني في الــوسط وكــردي في الــشــمـال
ــوجــهـات بــهــدف اضـعــاف وتــعــجـيــز ا
ومـنظـومات الـقيّم عن احلـفاظ عـلى احلد
االدنى مـن التـفاعل االيـجابي بـ االفراد
ـذهـبـيـة جلـهـة واجلـمـاعـات الـعـرقـيـة وا
تـصعيد مـظاهر االحبـاط والقلق واليأس
في اجملــتــمع الــعــراقي بــهــدف اضـعــافه
واعـادة صياغة اجتاه حركته االجتماعية
ـواقع الــتي يـريــدهـا لـه صـقـور صــوب ا

البيت االبيض. 
الـــسالح اخلـــامس (احلـــرب االعالمـــيــة)
:قـامـت اسـتـراتـيـجــيـة احلـرب االعالمـيـة
األمـريكيـة ضد العـراق على ترابط أدوات
الـسـيـاسـة من دبـلـومـاسـيـة واقـتـصـادية
وعـسـكريـة ودعـايـة في شن حرب شـامـلة
عـلى جــمـيع اجلـهـات لـتـحـقـيق األهـداف
الــســيــاســيـة األمــريــكــيــة االقــتــصــاديـة
والـعــسـكـريـة مــنـهـا  وقــد ارتـكـزت عـلى
ســيـاســة مــحـددة األهــداف ومــعـلــومـات
استخبارية شاملة وموثقة  كما ارتبطت
بـاالستراتيجية العسكرية واالقتصادية 
وقـد اتسمت بـالعلـنية والـسرية واخلداع
والـتعـتيم والـتلـفيق والـتضـليل لـتشـكيل
يًا مدعمًا رأيًـا عامًا عربيًا وإسالميا وعا
لـــلــــمـــصــــالح األمـــريــــكـــيــــة  في اطـــار
اسـتراتـيجـية واشـنطن لـتدمـير الـعراق 
شـاركت في احلرب االعالمية ضد العراق
ـــتــحــدة وســـائل االعالم في الـــواليــات ا
االمــريـــكـــيــة وبـــريــطـــانـــيــا واالوربـــيــة

واسرائيل.
احلــمالت الــعـســكــريــة االمـريــكــيــة ضـد

العراق
ارتـكـزت اسـتراتـيـجـية اإلدارة األمـريـكـية
عـلى اتباع مـنهجـ ومسارين في الوقت
نـفــسه وهـو مـســار اسـتـمــرار اسـتـقـدام
الـقـوات الـعـسـكـريـة بـكـثـافـة في مـنـطـقـة
اخلـلـيج الـعـربي والـشـرق االوسط وكأن
اخلـيـار الـعـسـكري هـو الـوحـيـد ومـسار
استمرار توظيف فرق التفتيش الستفزاز
الـعــراق واالظـهـار لـلــعـالم  وكـأن األزمـة
ـكن تسويتـها سلميـا وكل مسار يخدّم
عـلى اآلخـر فاسـتقـدام القـوات وجاهـزية
ثل وضعـا ضاغـطا على مـيدان احلـرب 
ـنـح الـواليات الـقـرار الـعـراقي كـمـا أنه 
ـتحـدة سلـطة مـطلـقة وحـرية حـركة في ا
سـألة عـند حتـديـد خيـاراتهـا في حـسم ا
أي طــار أو عــنـد أي بــادرة العــتـراض

. فتش عراقي على عمل ا
احلــمــلــة الــعــســكــريــة االولى (عــاصــفـة
الـصــحـراء) وهي االسم الـرمـزي لـهـجـوم
قـوات التـحالف الـغربي بـقيـادة الواليات
ـتحـدة االمريـكيـة على الـعراق (من 17 ا

يناير إلى 28 فبراير 1991).

احلـملة الـعسكـرية الثـانية (الـهجوم على
قـــاطع الـــدفــاع اجلـــوي الــثـــالث) في آب
 1992تـمثلت أهم عناصر االسـتراتيجية
االمـريكية السـتنزاف وتدميـر العراق بعد
حـرب اخلـلـيج الـثانـيـة وعـمـليـة عـاصـفة
الـصــحـراء بـاإلبـقــاء عـلى إدارة الـصـراع
بـعــد احلـرب بـأسـلـوب احلـرب من خالل
تـوســيع مـنـاطق احلــظـر اجلـوي لـفـرض
احلـصـار عـلى الـعراق واالعـداد لـتـقـسيم

وجتزئة العراق.
احلـملة الـعسكـرية الثـالثة (الـهجوم على
جـهـاز اخملـابـرات الـعـراقي) حتـت ذريـعة
ان جــهـاز اخملـابــرات الـعـراقـي قـد خـطط
الغـتيال الرئيس االمريكي السابق جورج
بـــوش اثـــنـــاء زيـــارتـه الى الـــكـــويت من
16–14 أبـريل 1993 وبـأمـر من الـرئيس
األمـريــكي بـيل كــلـيـنــتـون كـرد انــتـقـامي
وحتـــذيــــر بـــررت االدارة االمــــريـــكــــيـــة
هــجـومــهــا عـلـى مـقــر جــهـاز اخملــابـرات

العراقي يوم 27 حزيران 1993.
احلـملة العسـكرية الرابعة (عـملية ضربة
الـصحـراء) وهي ما أطـلقت عـليـه القوات
Op- االمـريكـية (عمـليـة ضربة الـصحراء
eration Desert Strike) الــتي شـنـتـهـا
فـي أيـــلـــول ســـنــة 1996 وتـــزامـــنت مع
دخـول القوات العـراقية منطـقة كردستان
الــــعـــراق في 31 أغــــســـطس / آب1996
ـــقـــراطي لـــدعم واســــنـــاد احلـــزب الـــد
الـكردستـاني بقيادة مـسعود بارزاني في
صــــراعه مـع حــــزب االحتــــاد الــــوطــــني

الكردستاني بقيادة جالل طلباني (7)..
احلملة العسكرية اخلامسة (عملية ثعلب
(Operation Desert Fox الـــصـــحـــراء
وتــعــتــبــر من اشــد الــضــربــات اجلــويـة
ـعادي والـصـاروخـيـة لقـوات الـتـحـالف ا
لـلـعـراق تلك الـتي شـنت في كـانون االول
1998 حتت االسـم الرمزي (عـمليـة ثعلب

Operation Desert Fox) . الصحراء
احلـملـة العـسكريـة السـادسة (اسـتهداف
الـدفاعـات اجلوية الـعراقـية) في فـبراير/
شـباط 2001 قـامت بريـطانـيا والـواليات

بغداد
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شـكل االسـتـهداف االمـريـكي لـلعـراق مـنذ
الــعـــقــد الــثـــامن من الـــقــرن الــعـــشــرين
واحـتالله في الـعام 2003 ظـاهـرة ملـفـتة
لـلــنـظـر اسـتـدعت الــكـثـيـر من الـدراسـات
والـتحـاليل الـتي اجرتـها مـراكز االبـحاث
في مـختـلف انحاء الـعالم وتنـاولت أبعاد
هـذا االسـتـهـداف سـياسـيـا" واقـتـصـاديا"
واجـتماعـيا" وعسكـريا" وانعـكاساته على
األمن والـسلم الدولي وهـو أمر سيبقى
ـنـاقـشـة مـيـدانـا" مـفـتـوحـا" لـلـتـحـلـيل وا
والـبحث لسنوات عديدة مقبلة على ضوء
ـــزيـــد من احلـــقــائق تـــكّــشـف وظــهـــور ا
واالســرار الـتي تـوضح وتــصف خـطـورة
وأهـمـيـة تـشـكـيل هـذا احلـدث الـتـاريـخي
الــكــبــيــر. حــيث ان األهــداف والــغــايــات
الــسـيــاسـيــة واالســتـراتــيـجــيـة من وراء
االحـتــواء ومن ثم االسـتـهـداف االمـريـكي
لـلعراق في حروب متـعددة التزال غامضة
وغـير مـعلنـة بشـكل واضح سواء من قبل
ـتـعاقـبـة أو من قبل االدارات االمـريـكيـة ا
الـباحث والدارس الذين حاولوا تناول
دراســة وتـقــيـيـم هـذا احلــدث الـتــاريـخي
الـكــبـيـر  ولـكن مـعـظـم أولـئك الـبـاحـثـ
والــدارسـ اتــفـقـوا بــشـكل عــام عـلى أن
احلروب االمريكية على العراق و احتالله
فـي الـعام 2003 كـانت عـبـارة عـن تـنـفـيذ
كـامل خملـرجــات اسـتـراتـيـجـيـة امـريـكـيـة
جـرى االعداد لها بـوقت طويل  استهدفت
تــفـكــيك أو تــقــسم الــعـراق مــجــتـمــعــيـا"
وجــغـــرافــيــا" مـن خالل تــدمـــيــر قــدراته
االقـتصاديـة والعسكـرية وتمـزيق نسيجه
االجــتـمـاعي وتــرسـيخ نـظـم احملـاصـصـة
الــطــائـفــيــة في مــؤســسـاته احلــكــومــيـة
ــنـــاطــقــيـــة   ولــيس واجملــتـــمــعــيـــة وا
مـستبعـدا" ان تستمـر هذه االستراتـيجية
الى اجـل غـــيـــر قـــريب  عـــلـى الـــرغم من
االدعـاءات االمريكـية بانـها جاءت لـتجعل
ـقراطـية  حيث ان من الـعراق واحـة للد
االستراتيجية االمريكية في الدفع باجتاه
ـوذج الدولة الـفيـدرالية بـناء  وتـرسيخ 
ذهبي الـقائمة في العـراق على االساس ا
والـطائفي والعرقي ستلغي شيئا" فشيئا"
مـركـزيــة الـدولـة الـقـويـة الـقـادرة عـلى أن
تـكون عامال" ايجابيا" في معادلة التوازن
االقــلــيــمي وحتــقــيق االمـن واالســتــقـرار
االقـلــيـمي والـدولي  لــتـتـحـول الى بـؤرة
اضــطــراب ودولـــة أزمــات في ســيــاق مــا
Crea- ) جـرى تسويقه من فوضى خالقة
 (tive Chaosلـــتــشـــكــيـل مــا يُـــعــرف بـ
"الــشـرق األوسط اجلـديــد " أو مـا يـسـمى
الـيـوم بـ"الـشـرق اجلـديـد "ومن هـنـا تأتي
مـحـاولـتـنـا هذه في االجـتـهـاد والـتـحـليل
لــــلــــوقــــوف عــــلى مــــســــارات ونــــتــــائج

االستهداف االمريكي للعراق. 
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تــبـوأ الــعــراق مـوقــعــا" جـيــوســيـاســيـا"
مـتميزا" في منطقة الشرق األوسط جعله
مـحط اهـتـمـام الـقـوى الـطـامـعـة بـثـروات
ــنـطـقــة وفي مـقـدمــة تـلك الــقـوى كـانت ا
تحدة االمريكية لذلك شهد وال الـواليات ا
يــزال صـــراع اســتـــراتــيـــجــيـــات دولــيــة
واقـليمية بحكم امتالكه ألكبر احتياط من
الــنــفط والــغــاز الــلــذان يــشــكالن عــصب
احلـياة الـصنـاعيـة للـمجـتمـعات الـغربـية
وتــقــدمــهـــا. لــهــذا كــله اجتـه الــتــفــكــيــر
والـتـخـطـيط االمـريـكي لـتـهـيـئـة الـظـروف
والـبـيـئة االقـلـيـمـية الـتي تـعـطي مـبررات
قـوية لوجود عسكري امريكي طويل االمد
في مــنـطــقـة اخلــلـيج الــعـربي وافــتـعـال
ـبررات لـلـتدخل الـسريع بـقصـد احتالل ا
مـنابع النـفط العربي وتدمـير العراق (1).
ـا سـبـق كـان من أهم اسـبـاب بــاإلضـافـة 
ودوافع تـــــبـــــنـي االدارة االمـــــريـــــكـــــيــــة
السـتـراتـيجـيـة تـدميـر الـقـدرات العـراقـية
مـنـذ عـام 1991 حلـ حـرب احـتالله في
الــعــام 2003 ومــا حـل به من مــآسي في
اعـــقــاب ذلـك كـــانت حلـــمــايـــة الـــكـــيــان
الــصـهــيــوني(اســرائـيل) وضــمــان أمـنه
بـاعـتبـار أن الـكـيان الـصـهـيوني الـقـاعدة
ـتقدمة الضـامنة الستمرار االسـتعمارية ا
جتـزئـة الــوطن الـعـربي والـسـيـطـرة عـلى
ثـرواته ومـقدراته (2). كـما أن (اسـرائيل)
ـوالـية بـالـنـسـبة لـلـغـرب أكـثـر االنظـمـة ا
ـصالح نـطقـة واالقرب الى ا لـلغـرب في ا

الغربية احليوية (3).
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فـــفي الـــتـــاسع من آب 1988 غـــداة وقف
اطالق الــنـار بــ الـعــراق وايـران اخـذت
الـكـويت قـرارا" بزيـادة انـتـاجهـا الـنـفطي
ـعـقـودة في مـخــالـفـة بـذلك االتـفــاقـيـات ا
اطـار مــنـظـمـة األوبـيـك وقـد  الـتـركـيـز
الـــكـــويـــتي فـي حتـــقـــيق هـــذه الـــزيـــادة
االنـتـاجـيـة عـلى آبـار الـرمـيـلة " (4). وقـد
أدت الـسـيـاســة الـنـفـطـيـة الـكـويـتـيـة الى
ي وهـو ما انـخـفـاض اسعـار الـنفـط العـا
أدى الى خــسـارة الـعـراق سـبع مـلـيـارات
دوالر ســنـويــا" وأصــبح الــعـراق مــهـددا"
بـاالخـتـنـاق الـفـعـلي (5). وتـبـعـهم حـكـام
تحدة في الـسعودية واالمارات العـربية ا

ضادة للعراق.  تنفيذ هذه السياسة ا
ـؤشـرات أن االعـداد تـظــهـر الـعـديــد من ا
إلضـعـاف وتـدمـير الـعـراق كـان قـد اعد له
مـسبقا" وقبل دخول الـقوات العراقية الى
الـكويت في آب 1990 حـيث يذكر (رامزي

كالرك) وزيـر الـعـدل االمـريـكي االسبق أن
خــــطــــة احلـــرب (1002) الــــتي وضــــعت
للحرب مع االحتاد السوفيتي نقحت عام
1989واعـيــد تـسـمـيـتــهـا بـخـطـة احلـرب
(90/1002) حــــيث حل وفـق الـــتــــعـــديل
الـذي اجـري علـيـهـا العـراق مـحل االحتاد

السوفيتي كونه العدو.
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ارتـكزت االستراتيجيـة االمريكية الحتواء
واسـتـهـداف ومن ثم تـدمـيـر الـعـراق على
عـدد من االلـيات اخملـتـلفـة كـان من أهمـها

ما يلي:
تحدة: أبرزت الـتوظيف االمريـكي لأل ا
وقـائع احلياة الدولية بعد الغزو العراقي
لـــلـــكـــويـت عــام 1990 الـــدور األســـاسي
ـتـحــدة في احلـيـاة ــهـيـمن لــواليـات ا وا
الـســيـاسـيـة الــدولـيـة . وقـد جنم عن ذلك
تــهــمــيش كــافــة الـقــوى احملــلــيــة مــنــهـا
ــا في ذلـك الــقــوى الــتي واجلــوهـــريــة 
ـية تـشـكل أطـرافـا في الـرأسـمالـيـة الـعـا
بـحيث كان كل شيء يبدوا وكأن الواليات
ـتـحـدة تــمـلك تـفـويـضـا من دول الـعـالم ا
كـافـة يـعـطي لـهـا احلق وحـدهـا في إدارة
عمـورة دون شريك . إن ما يـثير شـؤون ا
االنـتـبـاه حـقـا مـنـذ عام 1990 وحلـد أالن
هـو الغياب الكـامل للمجمـوعات اجلهوية
ـتـحدة نـفسـها كـقوى مـؤثرة في ولأل ا
ية في حالة أطلق عليها في الـساحة العا
عـقد التسعينـات ما سمي بالنظام الدولي
اجلـديـد شهـد حتـوال واضـحا وكـبـيرا في
ــعــايــيــر والـقــيم األخـالقـيــة إلي كــانت ا
مـتــبـعـة في الـفـتــرة الـتي أعـقـبت احلـرب

ية الثانية. العا
احلـصـار االقـتصـادي: بـتـحـريض وبدفع
ـتحـدة االمـريـكـية وضـغط من الـواليـات ا
ســـارع مـــجـــلـس االمن الى اصـــدار (12)
قــرارا" تــرمي الى احــكـام احلــصــار عـلى
الـعـراق (5).  فـقـد  فـرض عـزله شـديدة
عـلـيـه عـبـر هـذه الـقـرارات الـتي اصـدرهـا
مــــجـــلـس االمن الــــدولي الــــتي فــــرضت
عـقـوبـات اقتـصـاديـة خـانقـة عـلى الـعراق
اسـتـمـرت ثـالثـة عـشـر عـامـاً عـانى مـنـهـا
البلد بشدة واستهدفت باألساس الشعب

العراقي وقدراته على الصمود. 
الــتـوظــيف االمـريــكي لـلــوكـالــة الـدولــيـة
لـلطـاقة الـذرية: من اآللـيات الـتي وظفـتها
االدارة االمــريـكــيــة السـتــنــزاف وتـدمــيـر
In- العراق الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ternational Atomic Energy Agen-
cy. الـتي جـرى زجـهـا في عـمـلـيـة تـدمـير
الـعـراق عـبــر تـوظـيـفـهـا من قـبل مـجـلس
األمن الــذي طــلب من الــلــجـنــة اخلــاصـة
"أونـسـكوم" UN – ISCOM بـقراره رقم
(715) بــتــاريخ  11تــشــرين األول 1991
أن تــســاعــد وتـعــاون الــوكــالــة الــدولــيـة
لـلطـاقة الـذرية في تنـفيـذ اخلطـة اجلارية
بــالـرصــد والـتــحــقق من اجملـال الــنـووي
الـعـراقي. حيث لـعـبت هـذه الوكـالة دورا"
مـــهــمـــا" هي االخــرى فـي جتــهـــيــز أداته
الـقانـونيـة والـتمـهيـد االعالمي والنـفسي
ي لقبوله ووضع العالم لـلرأي العام العـا
عـلـى شـفـا احلـرب ودعم االسـتــراتـيـجـيـة
االمريكية في استنزاف واضعاف وتدمير
الــعــراق بــحــجــة الــتــأكــد من خــلــوه من

أسلحة الدمار.
UN – IS- اسـتــثـمـار الـلــجـنـة اخلـاصـة
COM : إن تـراجع دور وتأثـير مـنظـمات
إقـليمية ودولية مثل منظمة عدم االنحياز
والـوحـدة األفـريـقـية واجلـامـعـة الـعـربـية
ـتـحدة ـؤتـمر اإلسـالمي وحتى األ ا وا
وأخـيـرا االحتـاد األوربي  كـلـهـا أصـيبت
بــحـالــة من الــوجــوم وعـدم الــقــدرة عـلى
اتـخـاذ مواقف مـبـدئـية في أي قـضـية من
الـقـضـايـا الـدوليـة الـسـاخـنـة دون الـنـظر
إلـيها والتعامل معـها عبر نافذة الواليات
ـتـحـدة األمريـكـيـة التـي فرضت نـفـسـها ا
دكـتاتورا مـستبـدا على العـالم حتكمه وال
تــســـمح بـــحــريـــة الــتـــعـــبــيـــر وال حــتى
تـســتـسـيـغــهـا   فـواشـنــطن هي وحـدهـا
الــقــائـمــة والــسـاهــرة عــلى إدارة شـؤون
الــعـالم في كل مــكـان وطـرف في كل شيء
(6)  لـذلك استثـمرت اللـجان التي شـكلها
مـــجـــلس االمن الـــدولـي مـــثل الـــلـــجـــنــة
اخلــاصــة UN – ISCOM لــلــتــجــسس
عـلى العراق وارباك احلكومة العراقية ثم
اسـتـثـمـرت اإلدارة االمريـكـيـة جلـنة اال
ـتـحــدة لـلـمـراقـبـة ـتــحـدة جلـنـة اال ا ا
والـتـفـتيش والـتـحـقق من اسـلحـة الـدمار
UNMOV- ـوفيك الـشامل الـعراقـية (أ
 (ICالــتي كـان مــجـلس االمن الــدولي قـد
شــكـلــهـا  في  17 ديــسـمـبـر 1999 عـلى
انـقاض اللجـنة اخلاصـة السابقـة للبحث
UN) عن اسـلحة الدمار الشامل العراقية
ــــوجب قــــرار مــــجــــلس ISCOM –) و
االمن رقم (1284) لــلـــقــيــام بـــاســتــفــزاز
احلـكـومـة الـعـراقـيـة وخـداع الـرأي الـعام
الـدولي بـان العـراق يـتوافـر عـلى أسلـحة
دمـار شـامل وهو ادعـاء ثـبت عدم صـحته

بعد احتالل العراق في 2003.
مـنــاطق احلـظـر اجلـوي: لــقـد اسـتـهـدفت
تـحدة االمـريـكيـة الـعراق مـنذ الـواليـات ا
الـعام 1990 واثـناء الـهجوم عـلى العراق
فـي كــانــون الـــثــاني 1991 ومـــا تاله من
حصار شامل  تدمير النسيج االجتماعي
وثــقـــافــتـه وضــرب الــســـلم والــتـــعــايش

في 2003  حلــ اعالن انــســحــاب قـوات
االحـتالل االمـريـكي فـي نـهـايـة عام 2011
عـبرت كلها عن شكل فريد غير متكافئ من
استهدفت سلح  اشـكال الصراع الدولي ا
 أمـريـكــا من خاللـهـا إعـادة بـنـاء الـذاكـرة
الــســيــاسـيــة لــلــشــعب الــعـراقـي وإعـادة
ـا يـسمح صـيـاغة نـسـيجه االجـتـماعي  
بتبديد الرؤى والصور واألفكار والثوابت
الــقـومـيــة والـوطــنـيــة الـتي تــرسـخت في
اجملــتـمـع الـعــراقي وذلك بــالـشــروع بـحل
ــؤسـســة الــعــسـكــريــة الـعــراقــيــة الـتي ا
اعـتقـدوا أنها قـد تكـون العـقبة الـرئيـسية
بـــوجه اخملـــطط األمـــريـــكـي. ان تـــدمـــيــر
اجملـتمع العراقي و محو الـذاكرة الوطنية
فـاقم هـذه اخلـسـائـر الى مـسـتـويـات غـير
مــســبــوقــة من اخلــراب الــثــقــافي حــيث
الـهـجمـات الـتي استـهـدفت احملفـوظات و
ــعــالم الــوطــنـيــة الــتي تــمــثل الــهــويـة ا
الـتــاريـخـيــة لـلـشـعب الــعـراقي. وكـان من
عـواقب اسـتراتـيـجيـة الـتدمـيـر االمريـكـية
(US destruction strategy) عــــــــــــــلـى
الـشعب ومؤسـسات الدولـة العراقـية كان
وخـيماً على الـصعيد االنـساني والثقافي:
فـقــد " جنم عـنه وفـاة أكـثـر من 1.3 لـيـون
مـدني عـراقي وتـدهـورت الـبـنى الـتـحـتـية
ياه االجـتمـاعية من ضـمنـها الكـهربـاء وا

الصاحلة وشبكات الصرف الصحي... 
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يـرى زبيـغـينـو بـريجـينـسـكي في حتلـيله
لـلسياسة اخلـارجية األمريكـية أن أمريكا
تــعـيش في ظل فــراغ من الـقـيـم الـروحـيـة
ــكـنـهـا أن ـعــايـيـر األخالقــيـة لـذا ال  وا
ـوذجا للـعالم الن اجملـتمع يضم تـكون أ
ـادي وأغــلـبـيـة أقـلــيـة تـتـسـم بـاجلـشع ا
ـــشـــاركـــة مـــعـــدومــــة ومـــحـــرومـــة مـن ا
االجــتـمــاعـيــة والـتي تــبـلغ أكــثـر من 35
ـنـطق مــلـيـون أمـريــكي ومن خالل ذات ا
ـشكالت االقتـصادية تـتجاهـل واشنطن ا
والـبيئية التي يتعرض لها عالم اجلنوب
ـشـكالت ـوقف الــسـلـبي مـن ا وقــال (إن ا
يـثيـر قضـية أخالقـية تـدعو لـلقلـق البالغ)
(9). هـــذا االنـــهـــيـــار األخـالقي انـــعـــكس
بــوضـوح عــلى اسـتــراتـيــجـيــة الـتــدمـيـر
(US destruction strategy)االمــريـكـيـة
من خـالل قـيــام قـوات االحــتالل بــتـدمــيـر
مـؤسـسـات الـتـربـيـة و الـتـعـليـم العـراقي.
حـيث خلص تـقريـر الـيونـسكـو " الـتعـليم
في إطـار الهـجوم" الـصادر في  20 شـباط
2010 بــــأن " عـــــلى الـــــرغم مـن حتــــسن
الــوضـع االمــني في الـــعــراق ان احلــالــة
ـــدارس والــــطالب الــــتي تــــواجـــهــــهــــا ا

يون التزال خطرة".  واألكاد
وقـبل كل ذلك وقـبل كل ذلك شكل احلـصار
االقــتـــصــادي اجلــائــر الـــذي فــرض عــلى
الـشعب العراقي وسـيلة أمريـكية واضحة
من وسـائل اإلبـادة اجلـمـاعـيـة علـى الرغم
ـتــحـدة في  11 كــانـون من تــبــني األ ا
األول 1946 الـــقـــرار (96) الـــذي يـــعـــالج
ة اإلبـادة اجلمـاعيـة ويعـلن القرار:" جـر
أن اإلبــادة اجلــمــاعــيــة هــو حــرمــان حق
احلـياة.. وهـو مـناقض لـلقـانون األخالقي
ـــتــحـــدة وأهـــدافـــهــا.. أن ولـــروح األ ا
ـة في نظر القانون اإلبـادة اجلماعية جر
الــدولي.. ويــعــاقب عن ارتــكــابــهــا سـواء
ألسـبـاب سيـاسـية أو عـرقـية أو ديـنـية أو
أيـة أسباب أخرى". وهذا يعني أن حرمان
أي شــعب من حــقه في احلـيــاة يـدخل في

نطاق اإلبادة.
ــســؤولــيــة اجلــنــائــيــة عن اجلــرائم ان ا
واالنــتــهـــاكــات الــتي ارتــكـــبــتــهــا قــوات
االحـتالل األمـريـكي(مـثل جـرائم الـتـعذيب
في سـجن أبـو غـريب وغيـرهـا) تعـتـبر من
االنـتهـاكات اجلـسيـمة لـلقـانون اإلنـساني
الـدولي وتـرقى الى جرائم حـرب. ويـعتـبر
جـــمــيع األفــراد  –مــقـاتــلــ ومـدنــيـ –
مـسـؤولـ مـسؤولـيـة جـنـائـية عـن جرائم
ـكن اعـتـبار احلـرب الـتي يـرتكـبـونـها. و
الــقـادة الــعـســكـريــ سـواء في الــقـوات
سلحة ـسلحة النـظامية أو اجلمـاعات ا ا
غـير التـابعة لـلدولة مـسؤول عن جرائم

احلرب التي ترتكب بأمر منهم. 
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لــقـد كـان فــرض مـنـاطق احلــضـر اجلـوي
ـشــاريع تـقـســيم الـعـراق الـتي تـمــهـيـدا" 
طــرحت من قــبـل عــدد من الــشــخــصــيـات
الـصـهـيـونيـة واالمـريـكـيـة. وكـان من أبرز
كن ألي مراقب لألحداث ـؤشرات التي  ا
مـنـذ غزو الـعراق لـلكـويت عام 1990 ومـا
أعــقب ذلك مـن مــواجــهــة عــســكــريــة بـ
الـعـراق والدول الـغربـيـة بقـيادة الـواليات
ـتــحـدة األمـريـكـيـة مـنـذ عـام 1991 كـان ا
داللـة واضحـة على نـية واشنـطن لتـقسيم
الـعـراق إلى ثالث دول كـرديـة في الـشـمال
وسـنية في الـوسط وشيعـية في اجلنوب
وبــــقــــيـت مــــســــارات تـــــعــــاطي اإلدارات
االمـريكية مع العـراق تشير الى ان الهدف
االستراتيجي لتدمير العراق هو الوصول
الى حـالـة الـتـقسـيم والـتـجـزئـة.. ترى هل
حتقق هذا الهدف بعد مضي  30عام على

بداية احلروب االمريكية على العراق? 
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عـندما جاءت مرحلة االعترافات األمريكية
بــــاألخـــطــــاء واإلخـــفــــاقــــات في احلـــرب
ومـبـرراتهـا الـتي أحلقت بـسـمعـة اجليش
األمـريــكي والـشـعب األمــريـكي مـا لم يـكن
يــتــمــنــاه أي أمــريـكـي مــتـحــمـس لـلــقــيم
باد التي يدعي بها اجملتمع واألفـكار وا
األمــريـكـي أكـدت بــشــكل قـاطـع أن مـهــمـة
احتالل العراق التي أعلن بوش انتهائها
في أيار  2003لم تـكتـمل بعد وان الـنصر
في حـــرب لم تــنــتــهـي مــا هــو إال مــحض

افتراء ومن هذه االعترافات:
اعـتــرافـات كـولـ بــاول وزيـر اخلـارجـيـة
ـــعــلــومــات األمــريــكـــيــة بــعـــدم صــحــة ا
واالدعــاءات الـتي ســيـقت عــلى أســاسـهـا

مبررات احلرب على العراق.
اعـــتـــرافـــات كـــونـــدالـــيـــزا رايس وزيـــرة
اخلـارجـيـة األمـريـكيـة الـسـابـقـة بان آالف
األخـطـاء الـتـكـتيـكـيـة قـد  ارتـكـابـها في

حرب العراق.
أمــا الــبـريــطــانـيــون الــشــريك واحلــلـيف
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ساحة تـقدر بثلث العراق ودخول في حكـومة العبادي وعلى الرغم مـن إجتياح داعش 
سـلحة. فإن الـسياسة القـوات األمنية كـافة في حرب ضروس مع اجلـماعات اإلرهـابية ا
ـالـيـة الـتي كـانت تـفـرضـها الـيـة في الـبـلـد كـانت تـسـيـر بـهـدوء وإن اإلسـتقـطـاعـات ا ا
وظف ال تشكل شيئا بحجم هذه التحديات الكبيرة التي واجهها احلكومـة على رواتب ا
ـقـدمة تـدخل في بـاب الدعـاية العـراق آنذاك.  وقـد يـتصـور البـعض أن هـذه اإلشارات ا
اإلنتـخابيـة أو اإلصطفاف إلى جـهة من دون أخرى أو مـا شاكل. واحلق أن أي تصور
ـكن له أن يوجـد مهـما كـانت األسباب. ألن من هذا الـنوع ال يـوجد في حـسابتـنا وال 
داهنة وغياب الضمير تنزيـه أي جهة حكمت العراق من هذه اإلخفاقات يـعد نوع من ا
ا هي كـلمـة حق تعـرض للـمرء وعـليه الـتصريح احلي في تنـاول األمور واألحـداث. وإ
الية التي تتـبعها احلكومة احلالية. جند أن كثيرا بها. وإذا تـدبرنا األمور في السياسة ا
همـة تغـيب عن احلضـور الراهن وتأخـذ مسـاحات الـتجريب مـنهـا أبعادا من الثـوابت ا
غـير مـسبـوقـة. وبالـتالي فـإن آثار هـذا الـتجـريب وآثاره الـسلـبـية بـخاصـة سوف تـلقي
ـثقل بالهـموم واألوصاب. ولعل أبـرزها رفع سعر واطن العراقي ا بظاللـها على حيـاة ا
الي في  الدوالر األمـريكي أمـام الدينـار العـراقي الذي يرفع عـن كاهل الدولـة العـجز ا
واطن البسيط وازنـة. نعم ولكنه يرمي في الوقت ذاته بـطوق ال يحتمل ليكـبل به عنق ا ا
ــنـضـبط فـي األسـواق احملـلـيــة. بـفـعل تـالعب الـتـجـار في ظل إرتـفـاع األســعـار غـيـر ا
وهيـمنـتهم في فـرض األسعـار اجلديـدة وعجـز أجهـزة الدولـة عن محـاسبـتهم إلسـباب
ن راجعها أن يقلل من حجم وازنة و ن أعد ا منـظورة وغير منظورة. وكان األجدر 
اإلنـفـاق احلـكـومي بـشقـيه الـتـشـغـيـلي واإلسـتـثـمـاري سـوية حـتى وإن طـال ذلك راتب
ـوظف الـعـراقي. ولـكن وفق الـنـسب الـعادلـة وبـشـكل هـرمي.ويـضـاف إلى ذلك أن ما ا
ـوظف  وهـو تـقـوم به بـعض الـوزارات من سـيـاقــات غـيـر قـانـونـيـة في الـتالعب بـقـوت ا
الراتب الـشهري الذي يتدبر به أموره اخلاصـة وفق محددات لإلنفاق - وهي بحد ذاتها
موازنـة مصغرة للعائلـة العراقية تماثل مـوازنة الدولة من حيث األبواب -  وإن أي خلل
ـا يقـود إلى مـشـاكل إجـتمـاعـية يـحـصل  سوف يـضـيف عـبئـا جـديـدا على كـاهـله ور
قرر يشكل وعد ا كثيرة. لذا فإن ما نشاهده من تأخر قسري في صرف الرواتب عن ا
ظاهـرة غريبة في حيـثيات عمل بعض الـوزارات التي يتم فيهـا إستالم الراتب في موعد
ستحق بأيام تصل من( 5 - 10) يوم. وهذا إجراء غير قانوني حكما. يتجاوز الشهر ا

الية في ـالية وديوان الرقـابة ا عنية ووزارة ا يضع الـوزارةا
ــسـاءلــة  من جــانب سـوء سـلــة اإلتــهـام واليــعـفــيــهم من ا
ـوظف الــتي كــفـلــهـا الـتــصـرف والــتــغـاضي عن حــقــوق ا
القـانون. لـذا فإن عـلى الدولة أن تـفعل دورهـا الرقابي وأن
تكـون جديـة في تـلمـس احللـول للـمـواطن وعلـيـها اجملـاهرة
بـاحلـق وتـأشـيــر حـاالت اخلــلل وإيـجــاد الـرجــال األكـفـاء

عاجلتها بغية بناء وطن عراقي آمن ومزدهر .

ـا األزمان الـتي ـقـال صـحـفي في هـذا الـزمـان  ور  قـد يـكـون اغـرب عـنـوانـا وضع 
ـا حـدود وحـواجـز ب سـبـقت زمـانـنـا هـذا الـذي جـعـلـنـا نـضع فـوارق وفـواصل ور
كن اإلنسـانية والبـشرية فـليس كل من مشـى على اثنـ وتكلم بلـسان ناطق فـصيح 
أن نعتـبره إنسانا  فالـبشر هذا الكائن الـناطق لكي يوصف باإلنسـان فعليه أن يحمل
ـعـنى الكـبـير لـهـذه الصـفة مـجمـوعـة من الصـفـات الفـضـيلـة التـي تؤهـله حلـمل هذا ا
ولهذا قـد تطلق مسميـات متنوعة ومتـعددة لهذا اخمللوق الـبشري الذي خلق من تراب
فـمـنـهم من لم يـنسـى انه خلق من هـذا الـتـراب وانه عـائد إلـيه ومـنـهم من تـناسى ذلك
ـوت إلى األبـد ولـكـل من هـذان الـنـوعـان من وكــأنه خـلق من نـور وذهب وانـه بـاق ال 
البشر صفاته  فمن كان من الصنف األول الذي يعتز ويتذكر دائما ترابيته التي خلق
رجح أن يـحمل صـفة اإلنسـانيـة ألنه بالتـأكيـد يحاول أن منهـا وانه عائـد إليـها فهـو ا
يتمـسك بكل ما تـفرضه عليه مـعاني هذه الـصفة الراقـية .     فاإلنـسانية لـكي تكتمل
جـمـوعهـا تكـون هذه في شـخص مـا فيـجب علـيه أن تـتجـمع فيه صـفـات معـينـة هي 
الـصفـة الـتي جعـلت بـني البـشـر يخـتـلفـون عن بـاقي مخـلـوقات الـله سـبحـانه وتـعالى
ـطـلوب فـليـس النـطق وحـده بـكاف لـلـتمـيـيـز ب هـذه اخملـلـوقات ومن هـذه الـصـفات ا

توفرها في ابن ادم لكي يحسب على االنسانية ما يأتي :-
وصـوف باإلنسـانيـة عن غيره 1. الرحـمة والرأفـة وهمـا أهم صفتـان تمـيز اإلنسـان ا
من البـشـر  الن من ال يرق قـلـبه على طـفل يـبـكي أو مريض يـعـاني أو  مظـلـوم ضائع
ـفـتـرسة حـقه وال يـستـطـيع اسـتـرداده  ال يـعـد من الـبشـر فـحـاله كـحـال اخمللـوقـات ا
األخـرى  بل وأحـيـانــا جنـد من هـذه اخملـلـوقــات من يـسـيل دمـعه عــنـدمـا يـرى أبـنـاءه
ـا ألتفه يذبـحون أمـامه بيـنـما جنـد من أبنـاء ادم من يـقتل أخـيه اإلنـسان بـدم بارد ر

األسباب.
2. األمانـة والصدق صفتان حـملهما الـصادق األم نبي هذه االمـة محمد صلى الله

عليه وسلم ويجب ان يحملهما كل إنسان يؤمن باإلنسانية وقيمها.
3. محـبة الناس واحلرص على سالمتهم ومصاحلهم بحيث يرى سالمة هؤالء الناس
 واحلفـاظ على مصـاحلهم كمـا يرى سالمته وسالمـة مصاحله وان يحـب لهم مثل ما

يحب لنفسه.
4. الوفـاء واإلخالص وهاتـان الصـفتـان  ال غـنى لإلنسـان عنـهمـا ألنـهمـا يقـربانه من
الله عـزوجل ويزيدان من مـحبة الـناس واحتـرامهم له  وكذلك فـان من يحمـلهمـا يكون

مأمون اجلانب وال يخشى غدره.
ـا شرع الـله  في اخـذ احلق وعدم الـتمـادي في استـخدام أسـاليب غـير ان  5. اإل
شرعـية السترداد حق اغتصب مـنه فان لم يستطع اخـذ حقه بالطرق الـشرعية لظرف
ما فـالصبر وتسـليم األمر لصاحـب األمر جلت قدره أولى من تصـرف قد يضيع حقه

ا يزيد من خسائره. ور
ـنع اإلنـسان من ـا كـتـبه الـله له من رزق  ومـكـانـة  وهـو مـا   6. الـقـنـاعـة والـرضا 

لتوية والتملق  الكاذب. شروع والوصولية ا النظر إلى حق غيره والطمع غير ا
ـا أمكن من أسـاليب وطـرق شرعيه ظـلوم  وإعـانته عـلى رفع الظـلم عنه  7. نصـرة ا

عتمدة. اقرها الله واألعراف االجتماعية  والقوان ا
8. العزة بـالنفس صفـة أخرى جتعلك تـشعر بإنـسانيتك إذا رافـقها التـواضع والنظر
إلى كل النـاس غنـيهم و فـقيـرهم بنـفس الدرجـة من االحتـرام وعدم  الـتكـبر والتـعالي

والرياء على احد.
ـا يحمـد من سلوك       فمن حـمل هذه الـصفات وغـيرها 
وتـصـرفـات ويـحسـب لكل خـطـوة قـبل الـبـدء بهـا حـسـابـها
وكل كلمة قبل نطقها أو إطالقها اثرها فيمكن أن نقول انه
ـكن له وصـفه عـنـدهـا  بـاإلنـسـان قـد وصـل إلى مـرحـلـة 

ويحمل معاني اإلنسانية التي ترضي الله والناس.

قوات امريكية في ساحة الفردوس

قوات امريكية في بغداد
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كشف مـدرب فريق كرة السـلة بنادي اخلطـوط الرياضي بالل حا ان االجـهاد سبب تراجع نـتائج الفريق في
مـتاز. وقال حا في تـصريح صحفي إن االجـهاد اصاب الفـريق بسبب الـسفر ب احملافـظات للعب الدوري ا
باريات االخيرة. واوضح أن الفريق يعاني ايضاً من متاز لذلك تراجعت نتائج الفريق في ا مباريـات الدوري ا
غـياب عـدد من الالعـبـ بسـبب اصـابـتهم بـفـيـروس كورونـا مـعربـاً عن امـله في أن تـتـحسن نـتـائج الـفريق في
باريـات القادمة خـاصة بعد اراحـة العبي الفريق. يـذكر ان اخلطوط خـسر امام الكـهرباء بنـتيجة  69-85 في ا

متاز. الدوري السلوي ا
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{ لـنــدن- وكـاالت: تـأهـل مـانـشــسـتـر
واجهة روما في يونايتد اإلجنلـيزي 
نصف نـهـائي الدوري األوروبي بـعد
تغـلـبه على ضـيفه غـرنـاطة اإلسـباني
ـلعب أولد ترافورد بهدف دون رد 
في إياب ربع النهائي. وسـجل ثنائية
الــيــونــايــتــد إديــنــســون كــافــاني في
الـدقــيـقـة  6وخـيــسـوس فـالــيـخـو 90
ليتـأهل الشـياط احلـمر بـعد فوزهم
في لـــقـــاء الــذهـــاب بــهـــدفــ دون رد
ـا. وافـتـتح مـانـشـسـتـر يـونـايـتد أيـضً
الـــتـــســـجــيل مـــبـــكـــرًا في الــدقـــيـــقــة
الـسـادســة بـعـدمـا مـهــد بـوجـبـا كـرة
بالرأس لكافاني داخل منطقة اجلزاء
ليسدد األخير كرة على الطائر سكنت
الشبـاك. وحاول غرنـاطة الرد سـريعًا
في الـدقـيــقـة الـثـامـنــة بـعـدمـا ارتـقى
هيـريرا لـكرة عـرضيـة مسـددًا رأسية
مرت بقلـيل إلى جوار القائم. وتـبعها
هـــيــريـــرا في الــدقـــيــقـــة الــتـــاســعــة
بتسديـدة قوية من على حـدود منطقة
اجلــــزاء ذهـــبت أعــــلى الــــعـــارضـــة.
وتــواصـلت مــحــاوالت غـرنــاطـة عــبـر
هـــيــريـــرا الـــذي تــابع عـــرضـــيــة من
مخالفة في الدقيقة  21 مسددًا رأسية
مــــــرت إلى جــــــوار الـــــقــــــائم. وعـــــاد
الـيــونـايــتـد لــلـظـهــور الـهــجـومي من
جـديـد في الـدقـيـقـة  33 بـعـدمـا أرسل
ماتيـتش بيـنية داخـل منطـقة اجلزاء
تابعها بـرونو بتسديـدة مباشرة على
الطـائـر ذهبت أعـلى الـعـارضة. ومـهد
كافاني بـعدها الـكرة لفـيرنانـديز على
حدود مـنـطقـة اجلـزاء في الدقـيـقة 39
ليسـدد البرتغـالي كرة ضعـيفة ذهبت
ــرمى. وفي الـدقــيـقـة 43 بـعــيـدًا عن ا
سدد جـرينـوود كرة من خـارج منـطقة
ــرمى اجلـــزاء ذهــبـت بــعـــيــدًا عـن ا
لـــيـــنــــتـــهي الــــشـــوط األول بــــتـــقـــدم
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد بـهـدف دون رد.
ومع بــدايــة الــشــوط الــثــاني أجــرى
سولـسكـاير الـتبـديل األول للـيونـايتد
بـــنــزول فـــان دي بــيـك عــلى حـــســاب
بوجـبـا. وأرسل فولـكـييه عـرضـية من

ن في الدقـيقة  50 ارتقى اجلانب األ
لـهــا الـبـديل مــولـيـنـا مــسـددًا رأسـيـة
أمــسك بـهــا بــسـهــولـة دي خــيـا. ورد
عــلــيه الـيــونــايــتـد بــعــدهـا مــبــاشـرة
بـــعــرضـــيــة مـن فــان دي بـــيك جتــاه
جـرينـوود اخلـالي تـمـامًـا من الـرقـابة
داخل مـنطـقـة اجلـزاء ليـسـدد رأسـية
ضعـيفـة تـصدى لـها حـارس غرنـاطة.
وارتـقى كـافـاني لـعـرضـيـة برونـو في
الدقيقة  56 مسددًا رأسية مرت بقليل
إلى جوار الـقـائم. وكاد الـيـونايـتد أن
يضيف الهـدف الثاني في الـدقيقة 60
من هجمة مرتدة سريعة بانطالقة من
ـــلــعب جـــريــنـــوود من قـــرب وسط ا
ووصلت الـكرة إلى فـان دي بيك الذي
سدد كرة أرضيـة قوية من على حدود
منطقـة اجلزاء مرت بـقليل إلى جوار
الــقـــائم. وعــقـب تــلك الــهـــجــمــة دفع
سـولـسـكـايـر بـورقـته الـثـانـيـة بـنـزول
جـيـمـس عـلى حـســاب كـافـاني. وعـاد
غرنـاطة لـتشـكيل اخلـطورة من جـديد
في الدقيقة  66 بتسديدة من سانشيز
من داخل مــنــطـقــة اجلــزاء مـرت إلى
جــوار الـقــائم. وأجــرى ســولـســكــايـر
الــتــبـديـل الـثــالث بــنــزول مــاتــا عـلى
حـساب بـرونـو في الـدقـيـقة 73.  ومن
ثم أجـرى آخـر تـبــديـلـ في الـدقـيـقـة
بنـزول ويـلـيامـز وديـالو عـلى حـساب
كل من وان بــيـســاكـا وجـريــنـوود في
الــدقـــيــقــة  .82وأطــلـق الــبـــديل ديــاز
صـاروخيـة من خـارج مـنـطـقـة اجلزاء
في الــدقــيــقــة  86 تــألق دي خــيــا في
الــتــصـدي لــهــا. وســجل الــيـونــايــتـد
الهدف الـثاني في الدقـيقة  90 بعدما
ارتــقى مــاتــا لــعــرضــيـة مـن تــيـلــيس
اصطدمت بـفاليـخو وسكـنت الشباك
لينتهي اللقاء بفوز مانشستر بهدف

دون رد.
‰UMÝ—ô« q¼Qð

تأهل آرسـنال عـن جدارة واسـتحـقاق
إلى نـصـف نـهـائـي مـسـابــقـة الـدوري
األوروبي بفوزه على مضيفه سالفيا
بـراج بــاربـعــة اهـداف من دون رد في

إياب ربع الـنهـائي. وتعـادل الفـريقان
في مباراة الذهاب بلندن  1-1 وسجل
أهـداف آرسنـال: نـيـكـوالس بـيبي 18 
وألكسندر الكازيت  21 من ركلة جزاء
وبــوكـــايــو ســـاكــا   24 وضــرب و 77 
آرسنـال بـذلك موعـدا في دور األربـعة
مع فـيــاريـال بـقــيـادة مــدربه الـسـابق
ري.  واعتمد مدرب آرسنال أوناي إ
ميكيل أرتيتا على طريقة اللعب -4-2 
بظـهيـري اجلنب كـالوم تـشامـبرز 3-1
ـ وجرانـيت تـشاكـا يـسـار بيـنـما
شـارك روب هـولـديــنج وبـابـلـو مـاري
في قـــلب الــدفـــاع. وتــمــركـــز الــثالثي

تومـاس بـارتي وداني سيـبـايوس في
ـلـعب وتـعـاون نـيـكوالس مـنتـصف ا
بــيــبي وإمــيل ســمــيـث رو وبــوكــايـو
ـهاجم الصريح الكازيت. ساكا لدعم ا
 بـدا آرسـنـال مـصـمـمـا علـى تـسجـيل
هدف مبكـر وفي الدقيقة  6 قام بيبي
يز في الناحية اليسرى قبل بجهد 
ـهـد الـكـرة إلى سـيـبـايوس لـكن أن 
دفاع سالفيا كان يقظا ومنع الهجمة.
وسجل آرسـنـال هدفـا في الـدقيـقة 14
بــإمــضــاء سـمــيث رو الــذي تــابع في
الــشـبــاك كــرة مـرتــدة من الــقــائم إثـر
تـسـديـدة من سـاكا لـكن احلـكم ألـغى

الـهــدف بـداعي الــتـســلل مـســتـعــيـنـا
بـالـفـار.   وسـرعـان مـا تمـكـن الفـريق
الـلـنـدني من الـتـعـويض في الـدقـيـقـة
عــنــدنــا مـرر ســمــيث رو كــرة إلى 18
بيبي الذي تقدم في الـناحية اليسرى
ـــرمـى ويـــســـدد في لـــيــــقـــتـــرب من ا
الشباك.  وأضاف آرسنال هدفا ثانيا
في الـدقـيـقـة  21 من ركـلـة جـزاء بـعـد
عرقلة ساكا ونفذها الكازيت بنجاح.
بــعـد  3دقــائق عــزز آرســنــال تــقــدمه
بهدف ثالث عندما وصلت الكرة إلى
سـاكا في الـنـاحـية الـيـسـرى ليـتـقدم
بـها ويـراوغ قـبل أن يـسـددهـا زاحـفة

عـلى يـســار احلـارس.  وطـالب العـبـو
آرسنـال بـركلـة جـزاء في الدقـيـقة 34 
ـنطـقة بعـد سـقوط هـولديـنج داخل ا

إال أن احلـــــــــــكـم أمــــــــــر
ـــواصـــلـــة الـــلـــعب.
وسنحت أول فرصة
خــطــيـــرة لــصــاحب
األرض في الـدقــيـقـة

عندما هيأ 37
أوالي
كــــــــــــا

u“∫ ارسنال يكتسح سالفيا برباعية ويكمل مشواره في الدوري االوربي  

ـهــاجم بـاه الـكــرة بـكــعب قــدمه إلى ا
ـرمى. الـذي ســددهــا بـتــسـرع فــوق ا
الـــشــوط الـــثــانـي جــاء هـــادئــا ودون
ـسـتــوى بـعـدمـا اسـتــسـلم سالفـيـا ا
بــراج إلى حــد كــبــيــر رغم إجــرائه 4 
تــبــديالت دفـــعــة واحــدة في وقت لم
يـبذل فـيه آرسـنـال جـهدا مـبـالـغـا فيه
لـتعـزيـز تـقدمـه. أخطـر فـرص الـشوط
عنـدما الثـاني جـاءت في الدقـيـقة  58 
حــــصل الكــــازيت عــــلـى الـــكــــرة دخل
منطـقة اجلـزاء ليراوغ قـبل أن يتردد
في التسديد ويبعد الدفاع الكرة
من أمـــامـه.  وأشـــرك آرســـنــال
ـصري مـحـمد الـنني الدولي ا
مكان سميث رو ثم جاء هدف
اجلانرز الرابع في الدقيقة
 عـنـدمـا مرر بـيـبي 77
الــــــــــــكــــــــــــرة مـن
الــــنـــــاحــــيــــة
الـــيــــســـرى

إلى الكـازيت الـذي تخـلص مـن مدافع
قــبل أن يـســدد في الــزاويـة الــســفـلى
الـــضــيـــقــة. وأشـــرك آرســنـــال كل من
جابـرييل مـارتيـنيـلي وإيدي نـكيـتياه
وســــيــــدريـك ســــواريس وكــــاد األول
يـسجـل الهـدف اخلـامس في الـدقـيـقة
ــحــاذاة 86  لــكـن مــحـــاولــته مـــرت 
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تــأهل رومــا اإليــطــالي لــلـدور نــصف
الـنــهـائي لــبـطــولـة الـدوري األوروبي
عـــلـى حـــســـاب أيـــاكـس أمـــســـتـــردام
الهولندي بعد انتهاء مباراتهما على
ملعب األوليمبيكو بالتعادل اإليجابي
  وكــان رومــا قــد جنح في خــطف1-1
الفـوز خالل لـقـاء الذهـاب عـلى مـلعب
يــوهـــان كــرويف بــنـــتــيــجــة  1-2رغم
تـــأخــره في الــبـــدايــة بــهـــدف. تــقــدم
أيـــاكس بـــهــدف أول ســـجـــله بـــريــان
بروبي  49قبل أن يتم إلغاء هدف ثان
بعدها بسـبع دقائق لدوسان تاديتش
من تسديـدة بعد تـدخل تقنـية اإلعادة
بــالــفـيــديــو. وتـبــ وجــود خــطـأ في
بـــدايـــة الـــلـــعـــبـــة لـــصـــالح الـــفـــريق
اإليـــطـــالـي كـــاد لـــيـــبـــعـــد رومـــا عن
ـنــافـسـة لـيــواصل نـحـسـه بـعـدمـا ا
أهدر ركـلـة جـزاء في لقـاء الـذهاب.
وبـعــدهـا جنح فــريق الـعــاصـمـة
اإليطالية في إدراك التعادل 72
من خالل مهـاجـمه البـوسني
إدين دجــيـكــو من تـســديـدة
بـــيــــمـــنـــاه. وحــــافظ فـــريق
الذئـاب عـلى شبـاكه نـظيـفة
أمــــام ضـــــغط الــــضــــيــــوف
حملـاولـة قـلب الــنـتـيـجـة مـجـددا.
ويتطلع روما للتتويج بلقبه األول
فـي الــــيــــوروبـــــا لــــيـج رغم أنه
ســيــتـعــ عــلــيه أوال تــخـطي
عـقـبـة مانـشـسـتـر يـونـايـتد
الـــذي أطـــاح بـــغـــرنـــاطـــة
اإلســـبـــاني بـــإجـــمـــالي
نــتــيــجــة  0-4 ذهــابـا

وعودة.
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وضغط الـدحيل بخط هـجوم ناري ضم
مـعـز عـلي وأولـوجنــا وإدمـيـلـسـون مع
مـعاونـة قـوية من الـظهـيـرين إسمـاعيل
مـحـمـد وسلـطـان البـريك بـاإلضـافة الى
عاونـة الهجومية من األحرق التقدم وا
وبــوضـيــاف. وتـسـتــضـيـف الـعــاصـمـة
الـسعـودية الـرياض مـجمـوعتـ بيـنما
تـــســــتـــقـــبـل كل من جــــدة والـــشـــارقـــة
ـسابـقة اإلمـاراتيـة مجـمـوعة واحـدة با
التي توسعت لتضم  40 فريقا بدال من
10 وانــــــقـــــســــــمت األنــــــديـــــة إلى  .32
مـجــمـوعـات مـنـهـا  5في الـشـرق و 5في
الغرب وستـبدأ مباريات مـنطقة الشرق
في يـونيـو/حزيـران. ويتـأهل متـصدرو
اجملـمــوعـات فـقط إلى دور الـ 16بـرفـقـة
ــركـــز الــثــاني أفــضل  6 فــرق حتـــتل ا

بواقـع  3 من الشرق و 3من الغرب.

أسـلوب لـعبه عـلى مـنافـسه وفي نفس
الوقت استـثمار الفـرص وسجل هدف
مــســتــفــيــدا من أخــطــاء مـنــافــسه. في
ـقــابل حــاول الـشــرطـة أن يــعـود في ا
الـلــقـاء ورد له الـعــارضـة تــسـديـدة من
عـلي حـصـني قـبل نـهـايـة الـلـقـاء بـربع
سـاعــة لـكن الـفـريـق افـتـقـد لـلــفـاعـلـيـة
الهجـومية وهـو األمر الذي دفع مدربه
السـتــبـدال مـحــتـرفي رافــائـيل سـيــلـفـا
وريفاس باإلضافة إلى مآذن فياض في
الـــشــوط الـــثــاني بـــحــثـــا عن تـــأثــيــر
هجـومي قوي في اللـقاء. ولعـبت خبرة
العـبي الـدحـيل والـتـشـكـيـلـة الـتي بـدأ
ــوشي الــلــقــاء دورا مــهـمــا في جــسم
الــفـريق ألول  3نــقــاط له في الــبـطــولـة
الــقـــاريـــة حــيث امـــتـــازت بــالـــتــوازن
ــطــلــوب مــا بـ الــدفــاع والــهــجـوم. ا

{ الـدوحــة- وكـاالت: اســتـهل الــدحـيل
الــقـطـري مـشـواره في دور اجملـمـوعـات
لـدوري أبطـال آسيـا لكـرة القـدم بالـفوز
بـــهـــدفــ مـن دون رد  عــلـى الــشـــرطــة

العراقي في جدة. 
وأحــرز حـســام كــاظم مــدافع الــشــرطـة
هدفـا باخلطأ فـي مرماه في الـدقيقة 36
قــبل أن يــعــزز إدمــيــلــســون جــونــيــور
النتـيجة لـلدحيل  53بتـسديدة مـباشرة

من داخل منطقة اجلزاء. 
وتـصـدر الدحـيل اجملـموعـة الـثالـثة بـ3
نقـاط قبل مـواجهـة االستـقالل اإليراني
واألهــــلـي الـــســــعــــودي فـي وقت الحق
لك عـبد الله اليـوم على مـلعب مـدينـة ا
الـريــاضـيــة في جـدة أيــضـا. اســتـحق
فــريـق الــدحــيل االنـــتــصــار حــيث كــان
األفـــضل واألخــــطـــر وجنح في فـــرض
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مواجهة فريق
الشرطة مع

الدحيل القطري

وكـــــرار رائـــــد من نـــــادي احلـــــدود
باإليـقاف مبـارات اسـتنادًا لـلمادة
 صــاالت وشــاطــئــيــة وذلك  2 / 47
نع دخول ش كما  لسلوكهمـا ا
ـعاقـبـ الى ملـعب لعب الالعـب ا
فــريــقــهــمــا نــهــائــيــا طــيــلــة فــتــرة

العقوبـة.

ـادة  / 52انـضــبـاط. ديـنــار  وفق ا
ولدى مـناقشة تـقرير مـشرف وحكم
مــبــاراة احلــدود واجلـــيش ضــمن
مـبـاريـات دوري الـشاطـئـيـة  وبـعد
اإلطالع عـلى تـقـريـر مـشـرف وحـكم
ــبــاراة ومــا رافــقـهــا مـن أحـداث ا
تـقرر مـعاقـبة الالعـب كـرار محـمد

تـقـرر  مـعـاقـبـة مـدرب نـادي الـسـكر
عـــمــــاد حـــمـــيـــد بــــاإليـــقـــاف ألربع
مـــبــاريــات اســتـــنــادًا لــلــمــادة / 52
انـضــبـاط ومــعـاقــبـة رئــيس نـادي
الـسكـر جالل فـهد حـسـ باإليـقاف
ألربع مباريات من مرافقة فريقه مع
دفع غــرامـة مــالـيــة قـدرهــا مـلــيـون

مـؤثـرة في الـقـرار استـنـادًا لـلـمادة
 انــضـــبــاط. ولــدى مــنــاقــشــة  133
تــقــريــر مــشــرف مــبــاراة  الــســكــر
والـــنــاصــريــة   ضـــمن مــبــاريــات
دوري الــدرجـة األولى الــتـأهــيـلي 
وبــعـد اإلطالع عـلى تـقـريـر مـشـرف
ــبـاراة ومــا رافــقــهــا من أحـداث ا
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كــشـف جنم عــبـــد الــلـه وكــيل اعـــمــال
الالعب احـــمـــد ابـــراهـــيم تـــفـــاصـــيل
قضيته مع موكله بعد تعطيله في مطار
الـشارقـة االماراتي. وقـال عبـد الله في
تــصــريح صــحــفي إن وســائل االعالم
تــنـــاولت قــضـــيــتي مع الـالعب احــمــد
ابـراهــيم بـشـكل غـيــر صـحـيح وهـولت
ــوضــوع واظــهــرتــني بــصــورة غــيــر ا

الئقة. 
واوضح ان قـضـيتي مع الالعب احـمد
ـا كانت ابـراهيم لـيـست باجلـديدة وا
ـسـتـحـقاتي مـنـذ عـام  2018 وتـتـعـلق 
ـالية التي بذمة الالعب بعد توقيعه ا
مع نـــادي الــظـــفـــرة االمــاراتي
لــــذلـك اصــــدرت احملـــــكــــمــــة
ـاطرات اعـمـاماً عـلى جـميع ا
فـي الــــــــبالد. واضــــــــاف أن
الـسلطات في مـطار الشارقة
ا كان لم تـعتـقل ابراهـيم وا
اجــراءً روتـــيـــنـــيـــاً وابـــلــغـــته
ـســألـة ودفع بــضـرورة حـل ا

الية. ستحقات ا ا
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عـقـدت جلـنـة االنضـبـاط في الـهـيأة
ـنــاقـشـة الـتـطــبـيــعـيـة اجــتـمــاعـا 
اعتـراضات األنـدية واألحـداث التي
ـبـاريـات . ولــدى مـنـاقـشـة رافـقت ا
ـراجـعـة قرار وصل  طـلب نـادي ا
اعتراضهم علـى نادي العلم  وبعد
ـكـثفـة لـغرض إجـراء الـتحـقـيـقات ا
الوصول الى حقيقة اعتراض نادي
ــوصـل إذ  اســتـــدعـــاء الالعب ا
عنـيد شـعبـان حسـ ورئيس نادي
اجلـــوالن قـــاسم حـــسن عـــبــد الـــله
وأداؤهم الـيـمـ الـقـانـونـيـة حـيث
أقـســمــا بـأنـه لم يـلــعب أي مــبـاراة
رسـمـيـة مع اجلـوالن كـمـا ان عـقده
مع اجلـــــوالن كـــــان صـــــوريـــــا ولم
يكتسب الصفة القانونية والشكلية
ـصـادقـة علـيه من ـطـلـوبـة وهي ا ا
قــبـل االحتــاد وكــمـــا أيــدت جلــنــة
ــسـابــقــات سـابــقــا بـعــدم إشـراك ا
ــذكــور بـكــشــوفــات نـادي الالعب ا
اجلوالن عليه ولكل ما تقدم قررت
الـلــجـنــة رد طـلب مــراجـعــة الـقـرار
ـوصل كـون ـقـدم من قـبل نـادي ا ا
ان الـطلب لم تـقـدم فيـه أدلة جـديدة
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اللجنة التطبيعية
الحتاد كرة القدم
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اعـلن وزيـر الشـبـاب والـرياضـة عـدنـان درجال عـن مخـاطـبـة اجلانب
. وقـال درجـال في بـيان ـنـتـخـبـ الـيـابـاني لـتـأمـ مـبـاراة ودية بـ ا
صحفي  انه بـحثـنا مع السـفير الـيابـاني في بغداد سـوزوكي كوتارو
ـنـاسـبةِ امـكـانيـة تـنـظـيم لـقـاء كروي بـ مـنـتـخـبي الـعـراق واليـابـان 
العب في بـغـداد إســهـامًـا في رفع احلـظـر الـكـلي عن افـتـتـاح أحـد ا
ـبـاراة سـتـقــتـرن مع زيـارة رئـيس العب الــعـراقـيـة ال سـيــمـا وأن ا ا
ـناسـبة. وشـدد درجال اإلحتـاد الدولي انـفانـتـينـيو إلـى بغـداد بهـذه ا
خالل الـلـقـاء عــلى ضـرورةِ عـقـد بـروتـوكـول تــعـاون مـشـتـرك شـبـابي
رياضي يتـضمن تبادل الزيارات واخلبرات وإقامة اللقاءات الرياضية
شتركـة لالستفادة من الـتجربة الـيابانيـة في مجال تشـغيل الشباب ا
شكلة البطـالة التي يعاني منـها شباب العراق. يذكر وايجاد احللـول 

باريات في بغداد. ان االحتاد الدولي يفرض حظراً على اقامة ا

واإلصــابـة الـتي تـعـرض لـهـا كـدمـة
بــــســــيــــطــــة في الــــوجه. وكــــشف:
الـفــحــوصـات الــتي أجــريت لالعب
أثــــبــــتت سـالمـــة عــــظــــام الــــوجه
واالصـطـدام تــسـبب بـكــدمـة لـكن ال
تـستـوجب الـقلق. وحـصـد الشـارقة
اإلماراتي أول  3 نقاط له في دوري
أبطـال آسيـا بفوزه  0-1على القوة
اجلـويـة الـعـراقي مـسـاء أمس في
إطـــــــار اجلـــــــولـــــــة األولـى من دور

اجملموعات لدوري أبطال آسيا.
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كشف اجلهاز الطبي لنادي
الـــقـــوة اجلـــويـــة الــعـــراقي
حـجم إصـابة مـهـاجم الـفريق
. وأكـــد اجلــهــاز ن حـــســ أ
ـن حــســ الــطـــبي سالمــة أ

عـقب تــعــرضه إلصـابــة بــالـوجه
بـعــد تـصـادمه مع العب الـشـارقـة
اإلماراتي شاه عبد الله. وزاد:
ن حــســ ســيــكــون جــاهــزا أ
ـواجـهــة بـاخـتــكـور األوزبـكي
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لقاء درجال باجلانب الياباني

أحمد ابراهيم
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دارداي ومــسـاعـده الــصـربي أدمـيـر
ــهـاجم الــبـلـجــيـكي حــمـزيـيــتش وا
دودي لـوكـيـبـاكـيو إيـجـابـيـة صـباح
اخلــمـيس خـطط هــرتـا في الـبـدايـة
عزل الفريق بأكمله في فندق محلي
عـــلى أســـاس مـــغـــادرته لـــلــتـــدريب
ـبــاريــات فــقط.لــكن هـذه وخــوض ا
الـــفــــكـــرة ألــــغـــيت بــــعـــد إصــــابـــة
بالتنهاردت حيث فرضت السلطات
الـصـحـيـة احملـلـيـة مـا وصـفه هـرتـا

"بإجراءات أكثر صرامة". 
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وكــان مـقــرراً أن يــحل هـرتــا بــرلـ
ضـيـفـاً عــلى مـايـنــتس االحـد ضـمن
ـرحــلـة الــتـاســعـة والـعــشـرين ثم ا
يــســتــضــيف فــرايــبــورغ االربــعــاء
ويـحل ضـيــفـاً عـلى شـالــكه الـسـبت

قبل.  ا
وقـال فـريـدريخ إن الـفــريق سـيـعـقـد
"دورات تــدريــبــيــة إفــتـراضــيــة" في
ــنـزل في مــحـاولــة لـلــحـفــاظ عـلى ا
جــاهـزيــة الالعـبــ لـبــقـيــة مـعــركـة
الـهـبـوط.ويـسـبب تـفـشـي الـفـيروس

{ بــــرلــــ - ا ف ب:  أعـــلـن نـــادي
ـركز اخلامس هرتـا برلـ صاحب ا
ـــاني لـــكـــرة عـــشــــر في الـــدوري األ
الـقـدم اجلـمـعـة أن العـبـيه وجـهـازه
الـفـنـي سـيـخضـعـون حلـجـر صـحي
دة  14يـوماً بـسبـب اكتـشاف اربع
حـاالت إيـجـابـيـة لفـيـروس "كـوفـيد-
هدد ثل العاصـمة ا "19.وأوضح 
بـالـهـبـوط الى الــدرجـة الـثـانـيـة أنه
قبلة طلب تأجيل مبـارياته الثالث ا
بــــعــــدمــــا بـــات مــــدافــــعه مــــارفـــ
بـالتــــنـــهــــاردت رابـع شـــخـص بـــ
الالعـبـ واجلـهـاز الــفـني تـكـتـشف
إصـابـته بـالـفـيـروس في يـوم واحد.
دير الرياضي آرني فريدريخ وقال ا
في بـيــان: "نـتــيـجــة لـهــذه احلـاالت
أجـــبــرنــا عــلى الـــدخــول في حــجــر
ــــــــدة  14يــــــــومًـــــــــا في صــــــــحـي 
ـنــزل".وأضـاف "هـذه هي اخلـطـوة ا
الصحيـحة من منظور صـحي لكنها
ضــــربـــــة واضــــحــــة من مــــنــــظــــور
ريـــاضي".وبـــعـــدمــا جـــاءت نـــتــائج
ــــدرب اجملـــري بـــال فــــحـــوصـــات ا

بـــيـــكـــهــــام: "من الـــرائـع صـــنـــاعـــة
(بــرنــامج) أنــقــذ فــريــقــنــا وإلــقــاء
الــــضــــوء عـــلـى نــــوع كـــرة الــــقـــدم
الشعبـية التي عشـتها خالل نشأتي
الـتـي أعـطــتـنـي الـكــثـيــر في بــدايـة
حــيـاتي في الـلـعــبـة".وأضـاف: "لـقـد
كــنت مــحــظــوظــا جــدا بــأن أحــظى
سيرة طويلة وناجحة في اللعب
واآلن بـأن أتـيــحت لي الـفـرصـة لـرد
اجلـمــيل لـهـذه اجملـتـمـعـات كـمـدرب
ومـرشد. هـذا أمر ال يُـصـدّق".وتابع:
واهب الـشـابة ورعـايتـها "تـطويـر ا
أمــر مــهم جـدا في كــرة الــقـدم ومن
الـرائـع الـعـمـل مع ديـزني بالس في
ـشـروع".وسـيـكـون الـبـرنـامج هـذا ا
مـن إنـتـاج شــركـة "تــونـتي تــونـتي"

{ لــنـدن - ا ف ب: يــتــولـى ديــفــيـد
بــيـكـهـام إرشــاد العـبي كـرة قـدم من
الــهـواة في بــرنـامج واقــعي جـديـد
يُـنــتج لـصـالح خــدمـة ديـزني بالس
لــلـبث.وسـيــعـود الـنــجم الـريـاضي
الـذي قـاد مــنـتـخـب إنـكـلــتـرا ولـعب
ألنـديــة مــثل مـانــشـســتـر يــونـايــتـد
وريـــال مــــدريـــد إلى مـالعب شـــرق
لــنـدن حــيـث مــارس الـريــاضــة في
طفـولته.وتـتمثل مـهمـته في برنامج
"أنـقـذ فــريـقـنــا" في مـســاعـدة فـريق
مـــتـــعـــثـــر عـــلى الـــبـــقـــاء في دوري
لــلــهــواة.وتــقــول شــركــة ديــزني إن
أفــــراد الــــفــــريـق ومــــجــــتــــمــــعــــهم
سـيــخــوضـون غــمـار "رحــلــة تُـغــيـر
حـــــيــــاتــــهـم وتــــمألهـم أمال".وقــــال
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أخبار  النجوم

باريس- وكـاالت: يعاني جـيرارد بـيكيـه مدافع برشـلونـة من إصابة تـهدد مـشاركته
ضد أتلـتيك بـلباو في نـهائي كـأس ملك إسـبانيـا. ووفقًـا لصحـيفـة موندو ديـبورتـيفو
ـشاركـة ضد أتلـتيك اإلسبانـية فـإن بيـكيه يـعاني مـن آالم في الركـبة قـد تمنـعه من ا
بلـباو. وأشارت إلى أن اآلالم تـعود إلى إصابتي االلـتواء في الربـاط اجلانبي لـلركبة
والربـاط الصليبي األمامي في الركـبة اليمنى. وأوضحت أن بيـكيه سيخضع الختبار
ـدرب رونالد ـباراة مسـاء اليوم وسـيناقش مع ا ران الـنهائي لـبرشلـونة قبل ا في ا
كومـان عقب ذلك مـسألة مـشاركـته. يذكـر أن بيـكيه تـواجد في قـائمـة برشـلونة خالل

مباراة الكالسيكو أمام ريال مدريد لكنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة.
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رومـا- وكـاالت: احـتـفـى الـبـرتـغـالي بـاولـو فـونـسـيـكـا
مـدرب رومـا  بــوصـول فـريــقه إلى نـصف

نـهائي الدوري األوروبي. واعـتبر
فونـسيكا أن هذه النتيجة ال تؤثر
بـــأي شـــكل مـن األشــكـــال عـــلى
قـراره الـنـهــائي بـشــأن الـبـقـاء أو
الـــرحـــيل عـن نـــادي الـــعـــاصـــمـــة
قبل. وقال فونسيكا بعد الصـيف ا
إقـصاء أياكس من ربع النهائي: أنا
راض لـــلــــغـــايــــة. لم أصـل أبـــدا إلى
نصف نهائي أوروبي وهذا فخر كبير

بالـنسبـة لي. إنه كذلك أيضـا لروما. وحـول ما إذا كانت هذه
ـكن أن تغير عالقـته بالنادي أجـاب البرتغالي: ال النـتيجة 
يـغيـر هـذا أي شيء. وتـابع: ال أعـرف مـا إذا كـنت سـأكون
ـقـبل أم ال فـأنـا أعـرف فـقط أنـني ـوسم ا مـدربــا لـرومـا ا
قـبلة. وواصـل مدرب روما: بـاراة ا ـدرب في ا سـأكون ا
ـسـتـقـبل في هـذا الـوقت لـيس مـهـمـا. كـمـا أقـول دائـما ا
ـهم هـو رومـا. لـست قـلقـا عـلى اإلطالق. وتـأهل الـشيء ا
رومــا لــنــصف نــهـــائي الــدوري األوروبي بــعــد فــوزه في
مـبـاراة الـذهاب  1-2وتـعـادله في لـقـاء اإلياب  1-1أمـام
قـبل ـقـرر أن يـواجه الـذئـاب في الـدور ا أيـاكس. ومن ا

مانشستر يونايتد الذي أقصي غرناطة اإلسباني. 

فريق نادي هرتا برل

لإلنـــتـــاج و"اســـتـــوديــو  "99الــذي
شــارك بــيــكــهــام في تــأســيــسه.ولم
يُحـدد بعـد موعـد بدء بث الـبرنامج.
اســـتـــهل بـــيـــكـــهـــام مـــســـيـــرته في
مـانـشسـتـر يونـايـتـد في عام 1992
ثـم مــــضى فـي مــــشــــواره لــــيــــفـــوز
ـمــتـاز ست بــالــدوري اإلجنـلــيــزي ا
مرات وبدوري أبطال أوروبا.وتولى
العـب خط الــوسط قــيــادة مــنــتــخب
إجنــلـــتـــرا إذ شــارك مـــعه في 115

مباراة. 
ـــولــود في كـــمــا لـــعب بـــيــكـــهــام ا
لـيــتـونــســتـون في شــرق لــنـدن في
صفـوف ريال مـدريد ولـوس أجنلس
غــاالكـــسي ومـــيالن وبـــاريس ســان
جــــيــــرمــــان.وفي وقـت الحق أسس
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لــنـدن- وكــاالت: قــال روبـرتــو سـولــدادو العب غــرنـاطــة عـقب خــســارة فـريــقه أمـام
مـانـشسـتـر يـونايـتـد بـهـدف نـظـيـف في إيـاب ربع نـهـائي الـدوري األوروبي وتوديع
ـباراة. وأشـار سولدادو سـابقة إن احلـكم أخطـأ في لعـبة كـانت لتـعيـد حسـابات ا ا
ـنح بطـاقة حـمراء لالعب الوسط في مؤتـمر صـحفي عـقب اللقـاء إلى أن احلكم لم 
الفرنسي بول بوجبا حيث كان يستحق بطاقة صفراء ثانية واضحة للغاية. وأضاف
بـاراة كـانت لتـسيـر بشـكل آخر لـكن كانت نعـلم أن التـفاصـيل تصـنع الفـارق وأن ا
هـنـاك بطـاقـة صـفـراء ثـانـيـة واضـحة لـلـغـايـة لـبـوجـبا. وتـابع سـولـدادو رأيت ذلك في

لـعب بشكل واضح كانت بـطاقة صفـراء ثانية لـكن احلكم لم يعتـبرها كذلك. ا
هـاجم اخملـضـرم أن فريـقه يـرحل عن الـدوري األوروبي بـعد وأكـد ا

أول مشـاركة قاريـة له وهو يشـعر بالـفخر الـشديد لـكل مباراة
قدمـهـا في البـطـولـة.ولفت إلـى أنه يرحل عن الـبـطـولة بـذكـريات
جـيــدة لــلـغــايـة وأن الــفــريق اإلسـبــاني نــافس بــشـرف في ربع
النـهائـي وهو أمـر لم يـكن ليـتـخيـله أحـد.وتابع سـولـدادو نسـير
بـخـطى ثـابـتة لـكن خـلف ذلك هـنـاك الـكثـيـر من الـعـمل أتـمنى

واصلة هكذا وأن نواصل االستمتاع. ا

الالعـبـون لـلـمـشـاركـة في نـهـائـيـات
كأس أوروبا في الـصيف.ولم تؤجل
الـرابــطــة حــتى االن أي مــبـاراة في
الـدرجــة االولى بـسـبب إرتـفـاع عـدد

بــ الالعــبـ والــفـرق صـداع رأس
ـاني بـالـنــسـبـة لـرابــطـة الـدوري األ
وسم بحلول ناحية ضغوط إكمال ا
نهاية شهر أيار/مايو قبل أن يغادر

حـاالت االصـابـة بـفـيـروس كـوفـيـد-
اثـلـة في الـدرجة 19 لـكن حـاالت 
الـثـانيـة تـسـببت حـالـيـاً في فوضى

بسبب عزل ثالثة أندية.

بــــــاكـس الــــــيــــــونـــــــاني يـــــــانــــــيس
العب ـبـو عـودته إلى ا أنـتـيـتـوكو
بـعـد غـيـاب دام  6 مـبـاريـات بـسـبب
االصابة بتسجيله  15 نقطه لفريقه
وقــاده لــلـفــوز عــلى أتالنــتــا هـوكس
109-120 اخلــمـيـس في دوري كـرة
.وعـلى الـسـلـة األمـيـركي لـلـمـحـتـرف
ـــعــدل الــتــســـجــيــلي الــرغم من أن ا
بو لم يرتقِ إلى معدالته ألنتيتوكـو
الـسـابـقة ( 29نـقـطـة) إال انه حـصل
عـلى مـسـاعـدة من زمالئه عـلى أرض
ــــلــــعـب حــــيث جنح  7العــبــ من ا
باراة مع  10نقاط باكس في إنهاء ا
أو أكــثـر.وتــألق في صـفــوف الـفــائـز
جـرو هـوليـداي مع  23نـقـطـة فـيـما
حـقق بـروك لـوبـيـز "دابل - دابل" مع
 19نقطة و 12متابـعة بينـما اكتفى
كريس ميـدلتون بـ  10فقط وأضاف
 9مـــــتـــــابـــــعـــــات و 7تــــــمـــــريـــــرات
حاسمة.وبرز بـات كونوتون من على
قـاعـد الـبـدالء بـتـسـجـيـله  14نـقـطة
وأضاف جـيف تـيغ وبـوبي بـورتيس
 11نـــقــطـــة لـــكل مـــنــهـــمـــا.وخــاض
نـطقة الـشرقية مع ميلـووكي ثالث ا

ـة مبـاراته  35فـوزاً مقـابل  20هـز
الـتاسـعـة خـارج ملـعـبه من مـبـارياته
العشر االخيـرة.ورأى لوبيز أن فريقه
ـتلك العـمق الهـجومي بخالف بات 
اضـية مـا سـينـعـكس على األعـوام ا
ـنـافـسة نـتائـج باكس فـي حال أراد ا

على اللقب.
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وقال "لـدينا قـوة وصالبة إضـافية لم
اضي نكن نتمتع بهـا في العام ا
في األدوار اإلقــصــائـــيــة" مــضـــيــفــاً
"لــديــنـا الــكـثــيـر من الـالعـبــ الـذين
أضـــافــوا تــلك الـــصالبــة اجلــديــدة".
وأردف "كل هــذه األشـيــاء اإلضـافــيـة
ــوسم الــعــادي ــر بــهــا في ا الــتـي 
ســتـسـاعــدنـا في األدوار اإلقـصــائـيـة
+بالي أوف+".وحـسم بــاكس نـتـيـجـة
ـبـاراة لصـاحله بـتـسـجـيله  7نـقاط ا
تـــوالـــيــاً من دون أن يـــفـــسح اجملــال
نـافسـه بتـسجـيل أي نقـطة في وقت
متأخـر قبل صافـرة النهـاية في ح
جنح هــوكس في تـقــلـيص فــارق بـلغ
 19نقطة إلى  8نقاط مع سـلسلة من
 15نقطـة مقابل  4للضـيف في الربع

ــنــطــقــة االخـــيــرة وظل رابــعــاً في ا
الشرقية (.(26-30وفي مباراة ثانية
تــابع ســتـــيــفن كــوري اســـتــعــراضه
التهـديفي وقاد فـريقه غولـدن ستايت
ووريـــرز لـــلـــفـــوز عــــلى كـــلـــيـــفالنـــد
كافـاليـيرز 101-119 بتـسجـيله 33
بـاراة الـتاسـعـة توالـياً نـقطـة.وهي ا
يــسـجـل فـيــهــا كـوري  30 نـقــطـة أو
أكـثــر لــيـســاعــد فـريــقه عــلى الــفـوز
بـاراته الـرابعـة تـواليـا واخلامـسة
في الـــــست األخـــــيـــــرة.ورأى مــــدرب
ووريـرز سـتـيف كـيـر أن كـوري "غـير
مـعـقـول مـؤخـراً حـتى بـالـنـسبـة إلى

معاييره الشخصية".
 وتابع "إنهـا نتيـجة مسـيرة بأكـملها
من الــتـدريـب والـعــمل اجلـاد ولــكـنه
يـفعل ذلك أمـسـية بـعـد أمسـيـة. نحن

في مكان جيد حالياً. 
يـــشـــعـــر الـالعـــبـــون انـــهم بـــحـــالـــة
جيـدة".وأنهى الـكندي أنـدرو ويغـينز
ـبـاراة مع  23نــقـطـة فــيـمــا سـجل ا
ــــكــــســـيــــكـي خـــوان االمــــيــــركي - ا
توسكانو - أندرسون  20 نقطة هي

األعلى في مسيرته.

الــــرابـع األخــــيــــر.وســـــاهم العــــبــــو
اإلحـتيـاط في بـاكس بـتحـقـيق الـفوز
الثالث تـوالياً لـلفريق بـعدما تـفوقوا
عــــلى أقــــرانـــهـم في هــــوكس مع 44
نــــقــــطــــة لـــصــــاحلــــهم مــــقــــابل 16
ــبــو عـلى فــقط.وأثــنى أنــتــيــتـوكــو
زمالئه بـالـقـول "بعـدمـا شـاهـدت هذا
الفريق يلعب  6مباريات (من دونه)
أدركت انه فـريق جيـد جـداً" مضـيـفاً
ـــــســـــاعـــــدة بـــــقـــــدر "أريــــــد فـــــقط ا

استطاعتي" . 
قـابل سجل جنم هـوكس تراي في ا
يونغ الـعائد بـدوره من اإلصابـة بعد
ــبــاراتـ  15نــقـطــة إلى 9 غــيـابه 
تــمـــريـــرات حــاســـمـــة.وكـــان أفــضل
مــســجل في صــفــوف اخلــاسـر العب
االرتــــــكــــــاز الـــــصــــــربي بــــــوغـــــدان
بـــوغـــدانـــوفـــيـــتش مع  28نـــقـــطــة
وأضـــاف ســولــومـــون هــيل 18 هي
ـــــوسـم وحـــــقق األعـــــلـى له هــــــذا ا
الـسـويـسـري كـلـيـنت كـابـيال "دابل -
دابـل" مع  16نــــــــــــقـــــــــــطـــــــــــة و16
متـابـعة.وهي اخلـسارة الـثـانيـة فقط
لــــهـــوكس فـي مـــبــــاريــــاته الــــتـــسع
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ا لتحديد عقده حتى نهاية عام .2023 { مدريد- وكاالت: يوشك نادي ريـال مدريد على إجناز اتفاق مع مهاجمه كر بنز
وسم ا قبل نهاية ا لكي ومهاجمه بنز وحسب صحيفة ماركـا اإلسبانية فإنه سيتم التوقيع على العقد اجلديـد ب النادي ا
ـا خروج عن القـرار الداخلي ـبكر لـبنز ـنع ذلك.  وال يعتـبر ريال مـدريد أن التـمديد ا احلالي في حـال لم يحدث أي شيء 
ـوسم واحد فـقط ولكنه اتـفاق مسـبق مع النـجم البالغ من الـعمر 33 تخـذ بالتـمديد لالعـب الذين جتاوزا الـ  30من الـعمر  ا
ـا قام به النادي ـا على العكس  عاما والـذي يتوقع أن يسـتمر في صفـوف النادي حتى سن الـ  .35ويأتي االتفـاق مع بنز
مع القائـد سيرجي رامـوس والنجم الـكرواتي لوكـا مودريتش حـيث لم يتم التـمديد لـهما بـعد رغم دخولـهما في الـعام األخير

من العقد.

ــتـوقع أن بــيــان اخلـمــيس أنـه "من ا
يـشـارك في هـذا احلـدث أكـثـر من 50
+ وقــد عــضـــوًا في +هــول أوف فــا
طُلب من أعضـاء دفعة  2020اختيار
ـرافـقـتـهم أشـخـاص دخـلـوا بـالـفـعل 
ـهم".وسبق جلـوردان أن ألقى وتقـد
بـاكـيـاً خـطـابـاً تـأبـيـنـيـاً خالل احلـفل
ي لـبراينت في شبـاط/فبراير التكر
 ?2020بعـد أسابيع قـليـلة من وفاته
في حـــادث حتــطـم مــروحـــيــة في 26
كـانـون الـثـاني/يـنـاير مـع ابنـته (13
عاماً) وسبعـة أشخاص آخرين شرق
لـوس أجنـلـيـس.وإلى جـانب بـرايـنت
الراحل عن  41عامـاً سـيدخل أيـضاً
الــعـــمالقـــان تــيم دنـــكـــان جنم ســان
أنـتــونــيـو ســبــيـرز الــســابق وكــيـفن
توّج مع بوسطن سلتيكس غارنيت ا
في 2008 وسـتـة أشـخـاص آخـرين.
وســـيــقــدم دنــكــان وغـــارنــيت كل من
ديـفـيـد روبـنـسـون وإيـزايـاه تـومـاس
على التـوالي.كما سـيتم تكـر جنمة
الدوري األمـيـركي للـمـحتـرفات
في كـرة الـسـلـة تـامـيـكا
كاتشنغز ومدرب
هيوس روكتس
الـــــســــابق رودي
تـومـيــانـوفـيـتش
بـــــــطل الــــــدوري
 . مــرتـ 1994
1995وســيــقــدم
األخـيــر حـكـيم
عـليـوان جنم
هيوس في
ذلـــــــــــــــــــــــــك
الوقت.واس
تـــــــهـل جنم
مـيــلـووكي

فـريـقه اخلـاص "إنـتـر
مـيـامي" في الـواليات
ــتـــحــدة.وظل العب ا
كــرة الــقــدم الــســابق
أيضـا شخـصا بارزا
شاهير في أوساط ا
خالل الـــــعـــــشـــــرين
اضـية وهو عامـا ا
مـــا يـــرجع جــزئـــيــا
إلـــــى زواجـــــه مــــن
فــــــيـــــكـــــتـــــــوريـــــا
الـعـضـوة الـسـابـقة
في فــريق "ســبـايس
غيرلز" الغنائي التي
انـــضـــمت الحـــقـــا إلى
عالم تصــــميم األزياء.
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{ لـــــــنــــــدن - اف ب:  وضع نــــــاديــــــا
مــانـشــســتـر ســيــتي وتــوتـنــهــام عـلى
ـشـجـع الـ 8آالف الـذين ســمح لـهم ا
بـحــضـور نـهـائي كـأس رابـطـة األنـديـة
نيـسان اإلنـكلـيـزيـة لكـرة الـقدم في  24
بلي" شـرط حلضور على ملـعب "و
ـبـاراة وهـمـا بـلـوغ الـسن الـقـانـونـية ا
وتــقــد نــتـائـج سـلــبــيــة الخــتــبـارات
ـبـاراة فـيــروس كـورونـا.و اخـتـيـار ا
لـتكـون حدثـاً اختـبـارياً تـمهـيداً لـعودة
العب حيث حصل كل شجع الى ا ا
ـــئـــة من الـــتـــذاكــر نـــاد عـــلى  25 بـــا
اخملـصــصـة لـلــمـبـاراة بــيـنـمــا سـيـتم
تـوزيـع الـنــصف اآلخــر عــلى الــســكـان
ــوظــفــ الــعـامــلــ في احملــلــيــ وا
اخلـدمـة الـصـحـية الـوطـنـيـة.بـاإلضـافة
الـى الـتـذكـرة الـتي سـيـتم بـيـعـهـا فـقط

للمنتسب الذين تزيد أعمارهم عن 18
عـامــاً ســتـكــون هـنــاك حــاجـة لــثالثـة
اخــــتـــبـــارات لـــلـــكــــشف عن فـــيـــروس
كـورونا.وأوضح سـيـتي في مـوقعه أنه
يجب إجـراء اخـتبـار كورونـا "في أقرب
ــــكن من الــــنـــهـــائـي" عـــلى أن وقت 
ضادة يجرى بعدها اخـتبار األجسام ا
في مركز معتمد قبل أقل من  24 ساعة
بـاراة ثم اختـبار ثـالث للـكشف علـى ا
عن كـــورونـــا بـــعــد خـــمـــســـة أيــام من
ـبـاراة.واعـتـبـاراً من نـهـايـة األسـبوع ا
احلالي سـيكون اجلـمهـور حاضراً في
ـتـابعـة مبـاراة نصف ـبلي" أيـضا  "و
نهائي كـأس إنكلتـرا ب ليسـتر سيتي
وسـاوثــمــبــتـون بِــعَــدد حُـدد بـ 4 آالف
درجات التي شخص سيوزعـون على ا

تتسع أصالً لتسع ألف متفرج. 

ديفيد بيكهام
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{ طـــوكـــيــو - ا ف ب:  ســـتُـــمــنع
رور في ـبـيـة من ا الـشـعلـة االو
مديـنة ماتسوياما الـيابانية نظرًا
الرتـــــفـــــاع حـــــاالت اإلصـــــابـــــة
بـفـيـروس كـورونـا فـيهـا بـحـسب
مـا أعـلن احلاكم احملـلي األربـعاء
لـتــصـبح ثــاني مـنـطــقـة تـتــخـذ هـذا
اإلجــراء بـــعــد أوســاكـــا.ويــأتي هــذا
الــــقـــرار قـــبل مـــئـــة يـــوم من مـــوعـــد
ـــبــــيــــة في انـــطـالق األلــــعــــاب األو
طـــوكــيـــو وسط مـــخـــاوف حـــيــال
صـحــة إقــامــة احلــدث في خــضم
تـــزايــد اإلصـــابــات بـــكـــورونــا في
الـيابـان وخـارجهـا.وقـال تـوكيـهـيرو
نــاكـامـورا حــاكم مـحــافـظـة إيــهـيـمي
"سـنــلـغي مـسـيـرة تــتـابع الـشـعـلـة في
مديـنـة ماتـسـويـاما. سـنـحتـفل بـوصول
الـشـعـلـة بـطـريـقـة ال تـشـمل اجلـمـاهـيـر

العادية".

بول بوغبا

{ لـوس اجنـلــوس- ا ف ب: سـيـقـدم
أسطورة كرة الـسلة األميـركية مايكل
جوردان خطاب دخول أسطورة لوس
أجنليس ليكرز الراحل كوبي براينت
إلى قاعـة مـشاهـيـر الدوري األمـيركي
ـقـبل لــلـمـحــتـرفـ فـي أيـار/مـايــو ا
ـرتـ بـسـبب فـيروس بـعـدمـا تـأجل 
سؤولـون القاعة في كورونا.وأعـلن ا
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الـــــســـــيــــــاسي والــــــتـــــجـــــربـــــة
قراطـية ألي دولـة وهذا ما الـد
حــدث مع الــتــجــربــة الــعــراقــيـة
اضـية فـكاد هذا طـوال الفـترة ا
أن يـــودي بـــالـــبالد نـــحـــو نـــفق
مـظـلم تـعـرف بـدايـته وال تـعرف
نـهايـته بـعـد إنطالق مـظـاهرات
تــشـرين نــهـايــة عـام  2019لـوال
ـلمـة شـتـاتـه بـإخـتـيار تـداركـه و

حكومة جديدة.
  كـــثـــيــرون يـــتـــفـــقـــون أن هــذه
احلــكـومـة جـاءت بــإضـطـرار من
بعض الكتل السياسية وهذا ما
حتـاول هـذه الــكـتل إيـصـاله الى
جـمـهـورهـا رغـم أنـهـا مـشـتـركـة
فــيــهــا ونــالت حــصـة األســد من
ـنــاصب احلـكـومـيـة لـذلك كـان ا
الـــــتـــــحــــــدي األول أمـــــام هـــــذه
احلــــكــــومــــة هــــو عــــدم وجـــود
كونات السياسية جتانس ب ا
ــشــكـلــة لــهــا لـغــيــاب الــرؤيـة ا
ـــوحـــدة وعـــدم اإلتــفـــاق عـــلى ا
السـيـاسة الـعـامة إلدارة الـدولة
وظـهر هـذا جلـيا عـند الـتصويت

شعـبوية فـئوية تـراعي مصالح
هــذا الـــطـــرف أو ذاك وجتــامل
هـذه الفـئـة عـلى حـسـاب أخرى
صالح العليا للوطن. فتغيب ا
  عــنـدهــا سـتـفــشل احلــكـومـات
واحدة تـلـو األخـرى وسـتـحدث
اإلنـقسـامات السـياسيـة تتبـعها
إجـــتــمــاعــيــة تـــولــد الــفــوضى
واخلــــراب وعــــواصـف قــــويــــة
ــكـن أن تــعــصف بــالـــبــنــيــان

 تـوصف السـيـاسة بـأنـها لـعـبة
ويـعـبـر عـنـهـا أحـيـانا بـأنـهـا فن
مـكن لكـنـها في حـقيـقتـها هي ا
ـــاديـــة فن إلدارة االمــــكـــانــــات ا
والـبشـريـة ورسم اخلطط اآلنـية
ستقبلية وحتويل التحديات وا
الى جنـاحــات.. وبـالــتـأكــيـد هي
بـحاجة الى مـختـص محـترف
هن.. لـكنها أفذاذ كـما في بقـية ا
تـــكـــون فـــاشــــلـــة إذا أصـــبـــحت

ــوازنـة اإلحتــاديــة لــعـام عــلى ا
 2021فـمـا فيـهـا من إيـجـابـيات
كل يـنسـبهـا الـيه وما فـيـها من
سـلـبـيـات يـتـهم بـهـا غـيـره رغم
أنه حتـــــدي كـــــبــــــيـــــر جنـــــحت
احلــكــومـــة في إجــتـــيــازه عــلى

عالته.
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التحـدي األبرز الذي كان يواجه
احلـكـومـة وإتفـق اجلمـيع عـلى
تـــكــــلـــيـــفـــهـــا بـه هـــو إيـــقـــاف
ــظـــاهـــرات وإطـــفــاء غـــلـــيــان ا
الـشـارع والـفـوضى الـتي عـمت
أرجـاء الـبالد وكـادت أن تـطـيح
بـكراسي أصحـاب السـلطة رغم
أن بــعض الـكـتل إســتـغـلت هـذه
ــظـاهــرات لـتــحــقـيق مــكـاسب ا
وأغراض سياسية وإتهام كثير
شـارك بـها بـتلـقي الدعم مـن ا
والــــتـــــدريـب اخلـــــارجي لـــــكن
احلـــكــــومـــة جنـــحـت في مـــسك
ــؤثـــرة والـــتـــعــامل اخلـــيـــوط ا
مـعهـا حـتى عاد الـهـدوء لكـثـير
من احملـافـظـات الـعـراقـية الـتي
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ـوازنـة لـلـشروع تـنـتـظر أمـوال ا
ــرحـلــة إعــمـار جــديــدة غـابت

. عنها منذ سن
ـــــهـــــام الـــــتـي وضـــــعت    من ا
لـلــحـكـومــة عـنـد تــشـكـيــلـهـا هـو
الـتـحـضـيـر إلنـتـخـابـات مـبـكـرة
وذلك يـسـتـلـزم وجـود مـفـوضـيـة
وقانـون إنتخابـات جديدين وقد
ـؤاخـذات عـلى حتــقق ذلك رغم ا
ــفـــوضــيــة وعـــدم تــوفــر عـــمل ا
اخلـبـرة لـديـهــا كـونـهـا لم تـديـر
إنــتــخــابــات ســابــقــا و إقـرار
قــانـون إنــتــخـابي جــديـد يــوفـر
لــــلــــنــــاخـب حــــريــــة إخــــتــــيــــار
االشـــخــــاص بـــعــــيـــدا عن إرادة
الكتل السياسية كما كان يحدث
في الــــقـــانــــون الـــســــابق ورغم
تمـديـد موعـد اإلنتـخـابات أربـعة
أشهـر إضـافـيـة إال أن مـا حتقق
ــــتــــابــــعــــ يــــلــــبي طــــمــــوح ا

. راقب وا
 بــعـــد إقــرار قـــانـــون احملــكـــمــة
اإلحتـــاديــــة يـــبـــقـى الـــتـــحـــدي
األخــشــيــر أمــام احلــكــومــة هــو

إجـراء االنـتخـابـات في موعـدها
احملـــدد وذلك يـــتـــطـــلب تـــوفــر
عــوامل مــهـمــة وجـهــود كـبــيـرة
إلجنـاحــهـا فــاألمن اإلنـتــخـابي
يـــجب أن يـــســـبق أي عـــمـــلـــيــة
إنـتـخابـيـة وأن تـتـوفـر األجواء
ـرشح قبل ـنـاسبـة للـناخب وا ا
الـشروع بالـتصـويت وأن تكون
مفـوضـية اإلنـتـخابـات عـلى قدر
ـــهــنـــيــة عــال من الـــكـــفــاءة وا
تـراعي صـوت الــنـاخب وحتـفظ
ـــرشح تــديــر الــعـــمــلــيــة حق ا
اإلنـــتــــخــــابــــيـــة بــــكل سـالســـة

وشفافية.
ـبـاد األساسـيـة في كرة   من ا
القـدم أن العـبـرة ليـست بالـلعب
ـا ــمــتع وإ اجلــمــيل واألداء ا
ـقـدار األهـداف الـتي حتـقـقـهـا
في مــرمى اخلــصـوم لــذلك فـإن
إجـراء اإلنـتخـابـات في موعـدها
احملـــــدد هـــــو هـــــدف كـــــبـــــيــــر
والـتحدي األبـرز أمام احلـكومة
لـــلــــحـــفــــاظ عـــلى الــــتـــجــــربـــة

قراطية العراقية. الد

مـا هـو مـعـروف ومـا تـعـلـمـنـاه في
الية  هو دراساتنا االقتـصادية وا
ان الــــســـيــــاســـة الــــنـــقــــديـــة هي
ركزي والسياسة مسئولية البنك ا
الية وان الـية مسـئوليـة وزارة ا ا
ـركزي شـخـصـية مـعـنـوية الـبـنك ا
تــتـمـتع بــاسـتـقالل مـالي واداري .
وعلى وفق ذلك فان مهام السيطرة
تداول في السوق يقع على النقد ا
ـركـزي ضـمـن مـسـئــولـيــة الـبــنك ا
الـذي يـسـتـطـيع الـتـأثـيـر في حـجم
ــتـــداول زيــادة او نــقـــصــانــا من ا

خالل االدوات الــكــمـــيــة  الــتي اذا
اراد االعتـماد عليـها وهي عـمليات
اما فتوحة ويدخل اليها  السوق ا
ـالـية بـائـعـا او مـشتـريـا لألوراق ا
وحــسب الــغـرض او الــهـدف الـذي
يــريــد من الــتــدخل   ومن االدوات
االخـــرى هــــو تـــغــــيـــيــــر نـــســــبـــة
االحـتـيـاطي القـانـوني وهي نـسـبة
مـعـيـنـة من الـودائع يـتم االحـتـفاظ
ــركـزي حــفـاظـا بـهــا لـدى الــبـنك ا
ـودع وايـضـا بـإمـكانه حلـقـوق ا
ـصــارف عـلى الـتــأثـيــر في قــدرة ا

تــقــد الــتــسـهــيـالت االئــتــمــانــيـة
وحـــسب الـــغــــرض الـــذي يـــبـــغـــيه
واالدوات االخـرى هي تـغـيـيـر سـعر
اعــادة خــصم االوراق  الــتـجــاريـة 
هــذه االدوات االبـرز كــمــيــا وهــنـاك
االدوات الـشفـهـية والـتي تـأخذ دور
اكبـر في الدول الـشمـوليـة اي بدون
مـــــراسـال ت رســــمـــــيـــــة ومن خالل
اجــــتـــمــــاع رســــمي يــــوجـه مـــدراء
ـصـارف بتـنـفـيـذ سـيـاسـة مـعـيـنة ا
مثال  التقليـل من تقد التسهيالت
االئتمـانية او زيادتـها او عدم قبول
الودائع  هي موضوعات تفـصيلية
ولـكن المـجـال لـلـتوسع فـيـهـا هـنا 
فـــــقـط نــــريـــــد ان نـــــؤكـــــد ان هــــذه
الــســيــاسـة هي مــســئــولـيــة الــبـنك
ـان وال ايـضـا ــركـزي ولـيس الـبـر ا
الـية  ويعـد سـعر الـصرف وزارة ا
واحـدا ايـضـا من ابـرز مـسـئـولـيـات
ـركزي  واصبح يعـتمد على البنك ا
قـــدرة االقــتــصــاد الـــوطــني لــلــدول
ومـدى قدرتـها في الـتشـغيل الـكامل
ـــو ـــواردهــــا االقـــتــــصـــاديــــة و 
اقــتــصــادهــا في حــكــومــة تــتــمــتع
بــــســــيــــادة كــــامــــلــــة دون امالءات

خارجية دولية او اقـليمية وتتمتع
بـاسـتــقـرار امـني وســيـاسي ولـهـا
قـوة  عـسـكـريـة مـنـاسـبـة وتـتوافق
مع قــدراتــهــا الـعــســكــريـة  اي ان
سـعـر صـرف الـعـمــلـة الـوطـنـيـة له
مقـومات  هي ما سـبق ذكره  اما
ان ان يـجـري الـتـصـويت فـي الـبـر
نــاس تـوافق عـلى تــخـفـيض سـعـر
فـهـذه الـصــرف ونـاس  ال تـوافق  
سابـقـة خطـيرة    وان كان مـثلـها
الكـثيـر من احلاالت حـصلت خالفا
لــلــسـيــاقــات  االصـولــيــة ولــيـست
هـنــاك ردود فـعـل مـنــاسـبــة حلـجم
االحــداث  غـــيــر االصــولـــيــة الــتي
حـــصـــلـت  الن صـــاحب الـــقـــرار ال
يسمع اال مـا يريد   خالل فترة ما
بـعـد االحـتالل  وان الـضـرر الـذي
اصــاب الــنــاس كــان كــبــيــرا وهــو
ارتفاع االسـعار لبـعض السلع الى
الـــضــــعف وزيـــادة  ومــــا اصـــاب
ــرضى الــذيـن يــعــاجلــون خــارج ا
العراق والطلبة الذين يدرسون في
اخلـــارج ايـــضـــا  تـــضـــررت هـــذه
الـفـئـات كـثـيرا  في حـ  تتـفـاخر
بــــعـض الــــقـــوى انــــهــــا حــــظــــيت
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بــاســتــمــرار الــســعــر اجلــديـد دون
تغـيـير  ويـبدو ان مـا قـيل صـحيح
وهـو ان هـذه الـقـوى تـقـوم بـتـبديل
الدوالر بالـدينار و بـسعر 145000
ديــنـــار لــكل ورقـــة فــئــة  100دوالر
وزيـادة وبــعـد  ان تــنـهي تــصـريف
االمـوال الـطــائـلـة  بـالــدوالر لـديـهـا
ويـصـبح مـا لـديـهـا بـالـديـنـار تـقوم
ـطـالبـة بـتـخفـيض سـعـر الدوالر بـا
وبـالـتـالي لـو اسـتـبدل ب 125000
دينار او  120000دينـار لـكل ورقة
فـئة  100دوالر سـيكـون هـناك ربح
بـــــالــــديـــــنــــار   20000او 25000
ديــنـــار لــكل ورقـــة فــئــة  100دوالر
كن تبسيطها للمواطن والنتيجة 

على النحو االتي :
مـلـيون دوالر   x  1450ديـنـار لكل
دوالر  =  0000000145ديــــنـــار  
اي مليار و 450مليون ديـنار وعند
ــــطـــالــــبــــة والــــضــــغط ذاك تــــتـم ا
بـتخـفيض سـعر الـصرف ولـنفرض
الى  1250دينار لـكل دوالر ستكون

النتيجة 
1450000000 / 1250 =
 1160000دوالر  وبـالــتـالي الـربح

في كـل مــــلـــــيــــون دوالر  160الف
لـيون دوالر دوالر  هذا احلـسـاب 
فـــقط . فــكم تـــمــلك هـــذه اجلــهــات
كن ليارات  لكن ما  بالتـأكيد بـا
الـتـذكـيـر به ان الـسـياسـة الـنـقـدية
تداول في والسـيطرة عـلى النقـد ا
الــسـوق هـو لـيـس من اخـتـصـاص
ـان وال يـجـب الـسـمـاح به بل الــبـر
شــــان اقــــتــــصــــادي ومــــالي ال هل
ــركـزي االخــتــصــاص في الــبــنك ا
الــذي يـجـب ان يـكــون مــسـئــولــيـة
كـمـا حدد ـسـتـوى االخـتـصـاص 
ـركـزي ونـقول ذلك قـانـون الـبـنـك ا
ان كـل ديــــــنــــــار او دوالر هـــــدر او
ـــقـــابل هـــو زيـــادة في ســـرقـــة بـــا
ـقدار ديـنار او االفـقار والـتسـول 
دوالر   ذكـــر ان نـــفـع ذلك . ولـــكن
نــذكـر  ان هــنـاك من يــحـاسب يـوم
ـوعود  وحسـابه عسير احلساب ا
واحلياة مـهما طـالت هي قصيرة 
وها رمضان قادم وهو شهر اخلير
والــعــطـــاء فــمــاذا اعــدد يــا والة
القـوم لشـعبكم   مزيـدا من االفقار

ام ماذا ? 
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موسكو

بعد ان فشلت األحزاب التي تعتبر عمالقة العملية السياسية في العراق
واسـتسلمت ألمـر واقع ان انتخابات  2021سـوف تكون صعبـة عليهم جداً

ابتدأت األحزاب بعمليـــــة اسميتـــــها عملقة االقـــــزام 
بـ احلـ واألخر نـسـتمع ونـشـاهد سـاسـة العـراق يـتبـجـحون بـإجنـازاتهم
الوهمـية والتي الوجود لـها على األرض بينـا تنمو الدول اإلقـليمية واجملاورة
بشكل مستمر وتذهب أموال الشعب والنفپط الى حسابات الكتل السياسية
الفاسـدة وتزداد في سيطرتـها ونفوذها بازديـاد ظلمهم لشـعبهم وخصوصاً

اجلنوب والوسط في العراق. . وهنا أقول للشعب ال تزيدهم طغياناً 
ونـفـوذا وجتــبـراً وسـيـطـرة عـلى امــوالـكم. قــــال رســــول الــــله (ص) " من

مشي مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من االسالم" 
جتربة سـوف يخوضهـا اخلط الثاني والثـالث في العملـية السيـاسية وأيضا

ملونه بوجوه جديده 
مـقبـولـة لـدى الـشـارع الـعـراقي كـأن تـكون وجـوه إعالمـيـة ثـقـافـيـة ريـاضـية
توعـويه وأيضا مدنيـــة واغلب األحـزاب بحثوا ومازالوا يـبحثون عن اكتمال
ـعالـة بـزج أسـماء من تـشـرين مـوثوق بـهم. فـمـا تفـعـله حـاليـا اغـلب الـكتل ا
السيـاسية العراقية الـشيعية هي عمـلية خيانة للـشعب وغدرهم بشكل جديد
فهم يسـتخدمون سياسية اسمـتيها (التفقيـــــس) نـعم سياسة التفقيس فهم
يفقـسون لـنا أحزابـا جديـده بوجـوه جديده ومـسمـيات جديـده كي يسـتمروا
في هيـمـنتـهم عـلى مقـدرات الـبالد وفرض نـفوذهـم مرة أخـرى. ان من سوء
قدرنا قـد وضعنا ثقتنا بكم منـذ البداية واستذكر ما قاله مــــــــارك تويـــــن

ن وثقنا بهم" " ما أوجـــع اخليــــانة ألنهــــا تأتي 
األحـزاب الـتـي حـقـقت نـتـائج عـالــيـة في انـتـخـابـات  2018واخص بـالـذكـر
الشيـعيـة منهـا سوف تواجه صـعوبة كـبيرة وتـواجه رفض الشارع الـشيعي
سـتـوى هي األحزاب لـهم الـتي سوف حتـقق نـتـائج إيجـابـية لـيـست عالـيـة ا
نظـمة ادارياً ومـنها (سـائرون او الكـتلة الـصدرية- وأيـضا تيـار احلكمة). ا
فجـمهورهم واضح ولديهم جمهور عقـائدي وتوجهي مستمر في دعم عوائل
ــرجع الـديــني الــسـيـد مــحـمــد صـادق الــصـدر(قـدس) وتــاريخ (الـشــهـيـد ا
ـرجع الديني السيـد محسن احلكيم). امـا من الناحية الـسياسية والراحل ا
فـالكـتـلـتـ لـهـمـا أخـطـاء وفـشل مع اجلـمـهـور الـعـراقي اجلـنـوبي الـشيـعي.
فـاحملـافظـات اجلنـوبـية في تـراجع امـني واقتـصـادي وعلـمي ومـجتـمعي ولم
ــقـاوالت يـقــدمــوا جلــمــهــورهم مــا يــسـتــحق. تــقــاسم االرزاق والــعــقــود وا
شـاريع والنفط شـركات واشخـاص تابعـ لهم. وكمـا هو احلال مع بـقية وا

االحــــزاب. 
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 ان نـسـبــــة الـفـقر في مـحـافظـات اجلـنوب وصـلت حـد اخلطـر مقـارنـة بكل
دول العـــالم 

ئة) كما والبـصــــرة عاصمة النفـــط وصلت نـسبة الفقر فيهـــا الى (40 بـا
هـول احلـال في جـمـيع مـحـافـظـات اجلـنـوب حـيث وصل اعـداد الـفـقـراء في
الـعراق بعــــد عام 2018 الى  11مـليون و 400 ألف فـرد عراقي من عدد
سكان العراق الذي وصل 40 مليون. أقول للفقــــراء ال تستحوا من فقركم
فـهو فـضيـلة فـي ضل زمن الفـاسدين وبـالنـسبـة اليـهم فالـغنى رذيـــــلة كـما
ــــال يستـر رذيلة األغـنيـاء والفقـر يغطي قالـها االمام عـلي بن ابي طالب " ا

فضيلة الفقــــراء."  
وتـزايد االحـتـجاجـات التي مـلئت الـبالد كـانت ألسبـاب تزايـد نسـبة الـبطـالة
وســوء اخلـدمــات وحــرمــان اغــلــبــيــة الــشـارع الــعــراقي مـن حــقـوقـه وعـدم
مسـاواتهم مع عوائل وأبناء وبنـات السياسي وهـنا أخص بالذكر األحزاب

الشيعية فاحملافظات السنية والكردية حققت نتاج 
واضح جلمـهورها سواء كـانت عبر الدعم الـدولي لهم فأن مدنـهم ومناطقهم

مستقرة امنيا 
او من خالل الـدعم العراقي وصـندوق إعـادة االعمـار. والسـؤال الذي يجب

ان يوجه لكل 
ـاذا تـفكـرون ومـاذا تخـطـطون? الـكتل الـسـياسـيـة الـشيـعـية دون اسـتـثنـاء 
الـيس انتم من حكم الـبالد والعبـاد منذ عام 2003 ولـغايـة االن ماذا قدمت
لــلـمــحـافـظــات الـتي اوصــلـتـكـم الى سـدة احلــكم في الـعــراق وكـيف سـوف

يتعاملون معكم بعد ان تزداد األمور سوءً. 
قال افالطـون " ان اجملتمع الذي اليعاني من الفقــــر الشـــديد واليعاني من
باد النبـيــــــــلة." وهنا كان الثروات الـهائــلة سيـكون لـــديه دائمــــاً كـل ا
يـشـيـر الى الـدول التـي تمـتـلك طـبـقـات وسـطى واهـمـيـتـهـا في الـتوازن وهي

عصب الدولة واساس جناحها.
 الـدول الـعـظـيــمـة تـهـتم بـالـطـبـقـات الـوســطى وهي الـعـمـود الـفـقـري لـلـدولـة
واساس بقاءها والعراق في ضل الفوضى والتراجع والفساد واالنقسامات
افـيات التي تسيطر على زمام األمور سواء كانت عبر محور السياسة او وا
عبر اجـنحـتهم األخرى الـعسـكرية والـتي تكـون اليد الـضاربـة والداعمـة لها
ألجل الـبقـاء واالستـمرار في الـعمـليـة السـياسـية. لـنضـرب لكم مـثاال لـلدولة
الـنـاجـحـة والـتي مـرت بـتـغـيـيـر كـبـيـر بـعـد الـربـيع الـعـربي جـمـهـوريـة مـصر
ـدة الزمـنيـة ما بـعد  2020/6/30 وتـكلـفة العـربيــــــة واخص بالـذكر في ا
تـقديـرية بـلغت نـحو 2207.3 ملـيـار جنـيه مصـري حيـث استـطاعت الـدولة
ـصـري عـبـد الــفـتـاح الـسـيـسي من االنـتـهـاء من ـصــريـة بـعـهـد الـرئـيس ا ا
تـنـفـيذ 14762 مـشروعـاً واالن يـتم تنـفـيذ  4164مـشروع بـتـكـلفـة تـبلغ 2
ـصـرفـيـة  568.8مـلـيـار جـنـيه مـصـري. وعـلى كـافـة اجملـاالت الـزراعـيـة وا
والـثقـافيـة والتـنمـوية والـتعـليـمـية واالسـتثـماريـة وغيـرها. مـاذا حقـقتم خالل
 18ســنـة لـشــعـبـكم الــعـراقي خــصـوصـاً في اجلــنـوب. كـمــا اشـيـر الى ان
السـيسي أصدر قرار هام جـدا باسترجـاع كافة األراضي التي كانت حتت
جـهـات ذات نفـوذ سـياسي وغـيـر سيـاسي مـنذ سـنـوات. انهـا سـياسـة دولة
ـرجـو في مـصـر والـتي يـبـلغ عدد وقـد انـتـصـر العـمل عـلى الـقـول وحتـقق ا
سـكانها حـاليا أكثر من (83 ملـيون نسمـة كانوا يعـانون من البطـالة والفقر
صادر الطبيعية والفوسفات وغيرها مثل وال ننسى ان مـصر ليست غنية با
العـراق بل على الـعكس. مـجددا الطـبقـة الوسـطى هي األهم واألكثـر فاعـلية
في اجملـتمـعـات الـناجـحـة وهي تـمثل الـطـبقـات الـعـاملـة والـفاعـلـة في جـميع
مجـاالت الدولـة. أشار أيـضـا ادم سمـيث " ان االعجـاب بـاألغنـياء واألقـوياء
واصـحــــاب الـسـلــطـة واحــتـقـــــار واهــمـــال الـفــقــــراء وأصــحـاب الـطــبـقـة
ـتـوسـطـــة هـو الـسـبب االكـبــــــرواالكـثــــــــر عـامـيـة لـفـسـاد مـشــــــاعـرنا ا

األخالقيــــــــة." 
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مثـال اخر تركيـــا حيث حقـقت تركيا طفرات نـوعية في اجلانب االقتصادي
والعـلمي وبعد ان كانت تـعد من البالد الفـاشلة اقتـصاديا اصبح من البالد
الــتي تـمــتـلك اقــوى اقـتــصـاد وتـوســعت مــشـاريع اوردغــان الى بـنــاء اكـبـر
ستشفيات دارس واجلامعات الـتعليمية واكـبر ا طارات في الـعالم واهم ا ا
وركـز على الـبنـية الـتحـتيـة لبالده وأصـبحت الـبالد بال عنـصريـة وال طائـفية

كما كانت عليه سابقاً.
نعـود الى العـــراق الـذي تملئ ارضه خيـرات الله وفاض عـليهـا بالنعم وكل
يـوم يـخرج لـنا رئـيس الـوزراء يشـتكي من عـجز الـدولـة على إتـمام مـشاريع
مـنـتجه لـلـشـعب وقـلة األمـوال وعـدم اسـتطـاعـة احلـكومـة من تـسـديد رواتب
الطبـقة الوسطى هل استخففتهم في عقول الشعب هل اسستجهلتم علومهم
هل قزمـتم عمـــــالقـتهم وعمـلقتم اقـــــزامـهم كيف ترسـمون مسـتقبل البالد
ـطاف وكـيف تـسـرقـون أموال الـبـعـاد ومن سـوف يـرضى عنـكم في نـهـايـة ا
عبود. حافظ ابراهيـــــم قال" أيشـتكي الفقــــر غادينا ورائحنـــا العابـد ام ا

شي على ارض من ذهــــب."  ونحن 
ختــــاما وحـسب احصائـيات وزارة الـتخـطيط الـعراقـية ان في الـعــــراق ما
يقارب 6250 مشـروعاً متلكئ واغـلبها وهـميـــة وليس لهــــا وجود. ناهيكم
عـن تـبــيض األمــوال الـســوداء عن طــريق اســتـيــراد الـفــواكه واخلــضـروات
ومــلــيــارات الــدوالرات الــتي تــذهب حلــســابــات الــفــاســدين في الــدولــة من
األحـزاب والسـاسـة وشـركائـهم عـبـر مـاد العـمـــــلة وشـبـكـات تهـريب الـنـقد
ان العـــراقي. وملفات العـراقي والتي يترأسها قادة كبـــــار ونواب في البر
ــهــجـرين وامــوالــهم الــتي ســرقت من قــبل وزارة الــهــجـرة أخــرى تــخص ا
ـنـتفـع من وراء ذلك حـسب تـقاريـر نشـرت مسـبـقاً وأخـيرا ولـيس اخراً وا
ؤسسات الدينية والـوقف الشيعي والسني واستخدام ملفـات الفساد في ا

ؤسسات الدينية واألراضي التابعة لها حلسابهم اخلاص.  أموال ا
تفـيد الدول العراقية مليارات الدوالرات شهرياً من خالل تهريب النفط الذي
يـشـارك فـيه اكـثـر من  56 جـهـة عـراقـيـة رسـمـيـة وغـيـر رسـمـيـة حـسب مـا
اشارت الـيه وكالة اخملـابرات األمـريكيـة. وأيضـا اشارت الى ان هنـاك اكثر
من عــشـرة أحـزاب سـيــاسـيـة عـراقــيـة مـشـاركــة في سـرقـة وتــهـريب الـنـفط
نافذ احلدودية بالتعاون مع موظف فاسدين في وزارة العـراقي من خالل ا

النفط والوزارات ذات الصلة في اصدار التراخيص. 
{ خبيــــر بالشؤون السياسية والدوليـــــــة 
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ان الـتـنـظيـر لـيـس امـرا كمـالـيـا بل
هـو عـنــصـر اسـاس في الــتـخـطـيط
الـــشــامـل فــهــو يـــضع الــفـــكــرة في
مــرحــلــة الــتــخــطــيط واخلــطــوات
رحلية في التنفيد اما ان االمر ال ا
يـكـون واقــعـيـا او تـخــتـلط االمـاني
بـالـغـايـات فهـذا لـضـعـف الـقـيادات
وليس من ينـظر ألبعاد الـفكرة ح
تـتــحــكم غــريـزة حب الــســيـادة في
الـقادة مـتـجاهـلة مـعـطيـات الواقع
وهي مشكلة الـعالقة ب السياسي
الـطـامح ألمـنـيـات حتـكـمـهـا غـريـزة
ــثــقف الـذي حب الــسـيــادة وبــ ا
يقع ب رحى الـتنظيـر للوهم وب
ـنــطق وقــائع يــقــود تــنــظــيــرهــا ا
فـاألمـاني الـتي يــجـتـرهـا حـامـلـهـا;
فــحـامــلــهــا ذا اضــحى من اســبـاب

التخلف والفشل.
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البــد مـن الــفــهم وتـــمــكــ الــنــخب
وعــلـى الــنــخب  ان تـــفــهم وتــكــون
ــاذجــا حــذرة وتــضع بــرامــجــا و
واهـدافـا مع اهـدافـا بـديلـة من اجل
الــغــايــات وتــشـارك اجملــتــمع كــكل
ـسـؤولـيـة والدعـم لـلـتنـفـيـد من بـا
اجل خـــلـق الـــنـــمـــوذج احلي عـــلى
ارض الواقع وهذا النموذج ان كان
في دولـة فــهـو كـفــيل بـجـذب بــقـيـة
الـــــدول الـى جتـــــربـــــتـه وآلـــــيـــــاته
والـتــوحـد مــعه من خالل الــتـعـاون
وذج على ثمر وليس فرض أي  ا
اســــاس الــــفــــكــــرة بـال واقع عــــلى
االرض فـــــتــــــدخل فـي صـــــراعـــــات
تـضـعف القـيم والـثقـة بـها وتـعطي
ـوذجـا سـلبـيـا يـترك انـطـبـاعا ان
االبــتــعــاد عـــنه اولى بــاد الــراي
وان تــســتـــنــكــر الــنـــخب الــفــرديــة
والـصــنـمـيـة لــهـا كـأفـراد فــالـبـنـاء
والــنــهــضــة في عــصــرنــا احلــديث
مـنـظومـة ولـيس عمل قـائـد ضرورة
او فرد يقـود كم من االجساد; وهذا
يــنــطــبـق عــلى االقــالــيم والــقــارات
والـعـالم اجـمع فـضـيـاع االنـسـانـية
واحلــيــاة بـاألطــمــاع تـفــقــد مــعـنى
احلــيــاة وغــايـة وجــودهــا فــيــكـون
االنـــســـان مـــفـــســـدا في االرض وال
ـا هي يـعـمـرهـا حــ يـعـمـرهـا وا
مـخرجـات يزعم انـها اعـمارا لـكنـها
اصال تـفـضح نـوايا الـدمـار فـليس
من امر يخص مجموعة فكل خطوة

ي. تؤثر على السلم العا

هـزومة ثـقافـيا وفـكريـا باألساس ا
ثـقفـة ناهـيك عن عامة ان النـخب ا
الــنـاس تـتـحــدث بـاألمـاني الـتي ال
آلــيــات وال واقع لــهــا وتــطــرحــهــا
وكــأنــهــا تـــعــيش وحــدهــا وواقع
االمـر لـيس كـمـا حتب هـذه الـنخب
بـل يـحـتــاج الى زمن وتـكــيـيف كي
ا يتخيلون فاهم ما يكون موازيا 
مـطـلـوب لهـذه اجملـمـوعة الـبـشـرية
ان تـوحــد لـغــة الـتــفـاهم الــداخـلي
وكــذلك جتــدد لـغــتــهــا في خــطـاب
الــواقع وتــقــد نــفـســهــا لــتــكـون
مــقــبــولــة اوال وتــعــمل عــلـى ازالـة

االنطباعات بالنموذج.
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وهـــذا كـــله فــــعال نـــتـــيـــجـــة خـــلل
ـوازين بـالعـقـد االجتـمـاعي وفهم ا
مـعـنى اخلـدمـة الـعـامـة والـسـلـطـة
والــدرجـات الـوظـيــفـيـة من اعالهـا
الى ادناهـا وانهـا خلدمـة اجملتمع
والــعالقــات اخلــارجــيــة هي ادارة
تصاحليـة وتكاملـية في امور ابعد
من اجل اجملــتــمع الــبــشــري هــذا
ا هو الذي ينبغي ليس مثاليا وا
ان يكون نـحن جند في مجـتمعات
بـشريـة تتـعامل بـالقـانون وحتـترم
النظافة وحقوق االخرين واحلفاظ
ط احلـــيــــاة واجلـــودة في عـــلـى 
العـمل حتى لـو كان الثـمن خسارة
في عـمل مـا... هـذه ثـقـافـة مـجـتمع
ط وحــرص عـــلى انــســيـــابــيــة و
حياة بينما جنـد مجتمعات تتكلم
ا تنضبط ان ذهبت الى كثيرا ور
تلك اجملتمـعات لكنهـا منفصلة عن
هـذا فـي مـجـتـمـعـاتـهـا  وهـذا مرة
اخرى يأتي من انفصال الناس عن
إنـسـانـيتـهم وكـيـنونـتـهم واحـترام
الـقانـون الذي يـنبـغي ان يقـتنع به
اجلــمــيع فــعال ولــيس قــوال وهــو

الـتنـظـيـر حـتـما مـهم عـنـدمـا يـكون
هـنــالك غـايــات فـهــو يـضـع اهـدافـا
مــرحـــلــيــة ومن ثـم يــأتي اخلــبــراء
لـيــضـعــوا آلـيــات ومـســارات لـهـذه
دى االهـداف ومنـهـا ما هـو بـعيـد ا
ومـنــهـا مــا يـقـبل مــسـالك مــتـعـددة
وخــيـارات لـكن هــذا االمـر يـحـتـاج
ـعـطـيات الى فـقه الـواقع ومـعـرفة ا
لـتــنـفــيــد أي فـكــرة عـلى االرض بل
لــتــحــديــد ابــعــادهــا والــتــمــكّن من
حتـقيـقهـا وكيف سـتوزع احملـطات
الى الغايات بنقاط االهداف وكيف
يـشــارك اجملـتــمع كـكل فـي احلـفـاظ
عــلى ثـقــافــته وهــويـته فــاجملــتـمع
الـفــاشل يـصــبح اهـتــمـامـه مـا بـ
جدران بيته لكن ال يهتم في نظافة
مـــديـــنـــته مـــثـال او ارتـــقـــاء بـــلــده
والــعــيـش عــلى الــهــامش مــتــعــلال
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ان حتـديد الـغـايات مـهم وله عـميق
االثر في السـلوك فالغـاية قد تكون
واحـدة لـلـفـرقـاء لـكـنـهم ال يـتـفـقـون
رحـلية ألنهم يـأتون الى االهـداف ا
او االلـيـات اخملـتـلـفـ عـلـيـهـا وقد
تـكـون احــكـام تـمـنع فــرص ثـمـيـنـة
وهــذه االحـكـام تـصــدر عن مـشـاعـر
خـاصـة او اطـمـاع يـخـتـلف عـلـيـهـا
االقـويـاء فيـتـسرب الى االسـتـحواذ
عــلــيـهــا ضـعــفـاء جــمـاهــيـريــا لـكن
عـــنــدهم الــقــدرة عـــلى امــتــصــاص
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فالبــد ان حتــدد الــغــايــات ويــتــفق
عــلـيــهـا ثم يــتـحــاور الـفـرقــاء عـلى
ــرحـــلــيــة او االلـــيــات واالهـــداف ا
االولــويـات مــتى مــا كـان االخالص
قـــاســمـــا مــشـــتــركـــا; من مــظـــاهــر
االنـــــحـــــدار احلـــــضـــــاري في اال
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احلــديث هـنـا عن عــنـاوين عـريـضـة
تــقـــفــز في وجــهك فــجــأة قــائــلــة: (
سـاهم مـعنـا في إزالـة احلـدود التي
رسـمـتـهـا اإلمبـريـالـية  بـضـغـطة زر
!).. (كيف تـصبح قـديسـا في نصف
ساعة تـقضيه بكـتابة منـشور يشيد
بـالـتقـدم التـكـنولـوجي لـهذه الـدولة
أو تـلك).. أو ( تـروج لشـخـصـية من
بـلـد اخر فـي فيـديـو كـليب .. (أدخل
لترى بنفـسك إن لم تُصدّقني).. وقد
جتــــد.. (إذا لـم تــــصــــبح جــــزءاً من
منظـومة فكرية تـخص شعب مع

لة والشريعة). فأنت خارج نطاق ا
ـزيـد من تـلك الــتـصـريـحـات الـتي ا
تُـصيـبـنـا بـنوبـة عـصـبيـة فـيـنـقلب
مــــزاجـــــنــــا عــــقــــبــــا عــــلى رأس أو
بالـعكس.. أال يخـجلون من أنـفسهم
? ولـو كنت أعـلم بأنـها بـيعت بـثمن
ـســاكـ بـأنه يـصــفه الـوطـنــيـون ا
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أال يــضــجــرون من الــتــرويج لــتــلك
ال....?

بل كـــيف ســــيـــكـــون مـــوقـــفـــهم في
ـسـتـقـبل لــو سـارت عـلـيه األمـور ا

بخالف ما يدعون?.
ن يـسـألهـم كيف ومـا هـو جـوابـهم 
إرتضيتم ألنفسكم ان تكونوا جزءا
ــا إدعــيــتم مــخــالـفــته من واقع طــا

لثوابت العقيدة?.
ــــؤكــــد إن الــــفـــراغ الــــذهــــني من ا
والـكُسـاح الفـكـري والعـته الثـقافي
الــذي يُــعـانـي مـنـه الـبــعض كــلــهـا

فاهيم. اسباب لبلورة تلك ا
الــواقع يــشــيــر إلســتــحــالــة حتــقق
مايذهب إليه هؤالء قريبا مالم يكن
هـنــاك وعي جـمــعي شـامل جلــمـيع
ــنـطــقــة واتـفــاقـهــا عـلى شــعـوب ا
هــدف واحـد يـكـون بــديال عن حـالـة
الــبـؤس والــشـقــاء الـتي عــاشـتــهـا
اجلــــمــــاهـــــيــــر في ظل االنــــظــــمــــة
اإلســتــبـــداديــة والــتي ال يــخــتــلف
اثـنـان عــلى أن دعـاة نـظــريـة إلـغـاء
احلدود هم اكثر استبداد وعنجهية

قصودة. من األنظمة ا
 فـهل سـتـتـفـق الشـعـوب عـلـى هدف

واحد?
بــطـبــيـعــة احلـال األمــر يـبــدو شـبه
مـستـحيال مـالم تكن هـنالك صـحوة
فـكـريـة شـامـلـة واال سـيـبـقى احلال
كما هو عليـه كحال (غسالة ام رنا)
ما دام زوجـها منـهمـكا في اخلوض
في الـسـجـاالت الـتي اعـتـاد عـلـيـها

ة دعاة احلماوة في زمن العو

احـد من العـائـلة أمـثـال الفـرنسي
بــيـــكـــو والــبـــريــطـــاني ســـايــكس
واحلــدود اجلـــغــرافـــيـــة والــبـــعــد
الــقــومـي واحلــالــة الـــعــقـــائــديــة
واحلـضن الــعــربي.. وغــيــرهـا من
ـــفـــاهــيم الـــتي هي بـــعـــيــدة عن ا
ر به مـعـاجلـة وضع الـبـلـد ومـا 
من مـشاكـل لدرجـة ان احلـاضرين
وصـلوا الى قـناعـة تامـة بأن األب
كـان "خُـزَعـبـلـيـا" إلـى حـد الـنـخاع
كونه يقضي جلَ وقته في نقاشات
من هـذا الـنـوع ويـنـحـاز لـلـمـواقف
ـــنـــاصــر الــتـي تـــدعم تـــوجـــهه ا
الطـروحـة عدم االعـتـراف بـاحلدود
سلم ويذهب اجلغرافية لبالد ا
إلى فـــــكـــــرة الــــكـــــيـــــان اإلسالمي
ـشـروع الـواحـد والــذي يُـعـتَــبـر ا
اجلـهـادي العـابـر لـلـحدود من أهم
عــوامل تــثـبــيــته ضــمن الــصـراع
الـدائــر بـ اإلرادات والـتـوجـهـات

اخملتلفة.
الغريب فـي األمر أن شخـصا كهذا
يــحـمل هـمـوم االمــة ويـتـطـلع إلى
حتـقيـق مصـاحلـها  _لكـنه بـنفس
الــــوقـت مــــتـــــقـــــاعس عن أبـــــسط
واجـــبـــاته جتـــاه بــيـــته وأســـرته?
ــاطل ألشــهــر عــديـدة في فــتـراه 
مــسـألــة إصالح "الــغـســالــة" الـتي
ا احلت عـليـه زوجته بـشأنـها طـا
ا كـونـهـا تعـاني من آالم الـظـهـر 
يــصــعـب عــلــيـــهــا إجنـــاز الــعــمل

نزلي كله. ا
هــذا الـشـخص وأمـثـاله يـعـيـشـون
احـالمــــا بــــعــــيــــدة عـن واقــــعــــهم
احلـقـيـقـي فـيـتـبــنـون مـواقف هي
أكــــبــــر مـن حـــجــــمــــهـم وتــــفـــوق
إمـــكــــانـــاتـــهـم عـــلـى الـــصــــعـــيـــد
الـلوجـسـتي والـنفـسي واصـبحت
تــصـــريــحـــاتــهـم مــحل جـــدل بــ

مختلف األوساط.

ـسـاعـدة في طـلـبت رنـا مـن أبـيهـا ا
رسم خــريـــطــة الــعــراق كــجــزءٍ من
الـواجب الـبـيـتي الـتي كُـلِـفَت به من

ادة. قبل معلمة ا
لكنها فُوجِئتْ بردة فعل غريبة منه
ـعــلـمـة ومــديـريــة الـتــربـيـة جتــاه ا
ووزارتهـا بل حتى احلـكومـة حيث
إتـهم الـرجل تــلك اجلـهـات بــالـعـمل
على تلويث أفـكار "اجليل الناشيء"
من خالل بث ما أسمـاها "خزعبالت
" يـراد بهـا غـسل األدمغـة وتـرسيخ

أفكار دخيلة في أذهان التالميذ.
جميع ما تطرق له هذا "النحرير" لم
يكن مفهومـا من طفلته عدى مفردة
خـزعــبالت حــيث بــقـيت عــالــقـة في
ذهـنهـا  كطلـسم غـامض أمام فـهما
الــفــتي وهي حتـاول الــبــحث عـمن

يساعدها في فك رموزه.
في الـيوم الـتـالي حل ضيـف علـيهم
شخص تربطه بهم عالقة مصاهرة
ويـــتــمــيــز بــأســـلــوبه الــهــاديء في
احلـوار كـونه عــلى مـســتـوى جـيـد
تاز بتحليله من الفهم واإلدراك و

الواقعي لألمور.
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ســـألـــته الـــصـــغـــيــرة رنـــا طـــالـــبــة
مـــســـاعـــدتـه عـــسى أن جتـــد لـــديه
ـحـضر والـدهـا الذي مـايـسعـفـها 
بــدت عــلــيـه عالمــات  اإلمــتــعــاض
كـــونـــهـــا اشـــركت طـــرفــا آخـــرا في

مسالة داخلية حسب وصفه.
 دخل الـرجالن في نـقـاش حـاد اخـذ
وقــتــا طــويال وشــمل ابــعــادا عــدة
وهـي تـراقب حـيث وجــدتـهـمـا أمـام
حــالـــة من الــتــنـــاقض واالخــتالف
الـــــذان يــــصـــــعب عـــــلى مـن هم في
ام عـمـرهـا مـعـرفـة خـلـفـيـاته أو اال

بجميع أبعاده.
تــضـــمن الــنـــقــاش مـــعــانٍ غـــريــبــة
واشـخـاصا لم يـسـبق ان سـمع بهم
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نجز الفني كتاب جديد أنيق عن ا

ـستشـفى في لنـدن بعـد ايام من تـلقيه غادر الـشاعر الـعراقي الـكبـير سعـدي يوسف  اخلـميس ا
الـعالج  وأكدت مصـادر مقـربة من عائـلته انه في حـالة حتسن مـستمـر وانه يسـتكمل عالجه في
يون من مختلف البلدان قلقهم في الوهلة االولى لسماعهم بيته . فيما أبدى ادباء وفنانون واكاد
ـستشفى والتـقطت (الزمان) عدداً مـن اتصاالتهم التي فـاحت بكلمات خبـر دخول الشاعر الـكبير الى ا
بـارك ان يتم عـليه الـشفـاء ويعـيده الى سـاحة االبداع احلب ولهـجت بالـدعاء الى الـله في هذا الـشهـر ا
والثقافة احلرة التي كان ابرز اعالمها الشعـرية منذ اكثر من نصف قرن حامالً لواء احلداثة والقصيدة

غريات السياسة والسلطة واجلاه . التي ال تنحني 
ــوقف الـوطــني الــكـبــيـر من احــتالل االمـريــكـان بالده والــرافض انـواع والـشــاعـر ســعـدي يــوسف  صـاحب ا
الـوصــايـات عــلى الــعـراق من مــوالـيــد ابي اخلـصــيب في الــبـصــرة الـعـام 1934  وغــادر الـعــراق في نــهـايـة

ية كبيرة في الشعر . السبعينات ونال جوائز عا

رسالة لندن
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الــبـــزاز  هــذا الــفــنــان الــتــشــكــيــلي
العراقي الكبير وفي مسيرته الرائعة
ثـل ثـقـافة الـتي اسـتـمـرت عـقـودا  
ـوصـلـية الـعـراقـية عـريقـة ; ثـقـافته ا
الـعــربـيـة االنــسـانــيـة جنـده يــتـحـرك
ضـمن هــذه الـدوائـر لـيـعــطي لـلـعـالم
الدلـيل عـلى عـراقـة تـقـالـيـده  وقـيمه
ـاط حـيـاته احلــمـيـمـيـة وافـكــاره وا
الـصــادقــة الــنــظــيــفــة الــنــزيــهــة عن
ـطــامع والــشــكــلــيـات وفـي كل هـذا ا
كننـا ان جنيب على سؤال محوري
وهـو أيـنَ جنـد عــزام الــبــزاز كــفــنـان
تــشــكــيــلي ? واجلــواب بــســيط انــنـا
جنده في خانة االنسانية بهيا مبدعا
ـن يــقـــرأ لـــوحـــاته مــتـــألـــقـــا واي 

سيكتشف حقيقة ما اقول .
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لــست نــاقـدا فــنـيــا حــتى اغـوص في
الزوايـا وااللـوان والـتـقـنـيـات لـكـنني
كمؤرخ ارى ما قـد اليراه غيري النني
بــبـسـاطـة اريـد ان اضع عـزام الـبـزاز
في مــوقــعـه الــذي يــســتــحــقه ضــمن
ـكـان ألستـخلص الـنـتيـجة الـزمان وا
وهـي ان الـفـنـان الـتـشـكــيـلي الـكـبـيـر
االســـتــــاذ الـــدكـــتــــور عـــزام الـــبـــزاز
ي والــفـنـان أحــد ابـرز رمـوز االكـاد
احلــركــة الـــتــشــكــيـــلــيــة الـــعــراقــيــة

عاصرة . ا
وعـنـدما اقـول هـذا  فأنـا اسـتـند الى
مـنـجـزه الـفنـي قبل سـيـرته الـذاتـية .
ـوصل  1946درس هو مـن مـواليـد ا
الــــفن اكــــثــــر من ثالثــــ ســــنــــة في
يـة الـفـنون اجلـمـيـلة بـجـامـعة اكـاد

عـزّام البـزاز  فنان تـشكـيلي عراقي
رائـــــد لـه تـــــاريـخ  وتـــــاريخ ثـــــر 
ـتلك ارثـا فنـيـا تشـكيـليـا غنـيا . و
لذلك فالكتابـة عن منجزه التشكيلي
عاصر  بالنسبة لـلمؤرخ والناقد ا
تُـعـد واجـبـة  ومـهـمـة  وضـروريـة
لــفــهم جــوانب مــهــمــة من احلــركـة
الــتـشـكــيـلـيـة الــعـراقـيـة والــعـربـيـة

عاصرة . ا
وكم كـــنت فـــرحــا ومـــســـرورا وانــا
اتــســلم الــكـتــاب الــكــبـيــر اجلــمـيل
االنـــيق الـــذي صــدر عـــنه بــتـــقــد
الــــدكـــتـــور بــــنـــيــــتـــو كــــوراديـــني
 Dr.Benito Corradiniرئـــــــــيس
La يـة الـدولـية (السـبـوندا االكـاد
 ( Spondaبـــرومـــا -ايــــطـــالـــيـــا 
وبـــعـــنـــوان ( عـــزّام الـــبـــزاز ..قــوة
K ( االنوار وااللـوان للشـرة بأسره
وقد طبع طبعة انيقة وباأللوان

وبحجم كـبير وورق آرت صقيل في
مــطـــابع دار االديـب بــالـــعـــاصـــمــة

االردنية - عمان .

وفي تـــقــــد الـــدكـــتـــور بــــنـــيـــتـــو
Dr.Benito Corradini كـوراديني
للكتـاب  وهو عبارة عن البوم رائع
ــضـامـ لـلــوحـاته الــتي تـزخــر بـا
واالشـــكـــال وبـــالـــغـــات الـــعـــربـــيــة
واالنـكـلـيـزية وااليـطـالـيـة  جند انه
يـضع يـده عـلى جـمـلـة من احلـقائق
ــنـجـز عــزام الـبـزاز في ـتـعــلـقـة  ا
مــجــال الــتــشــكــيل .ومن اولـى هـذه
احلــقــائـق ; أن عــزام الــبــزاز وبــعـد
حــــصــــوله عــــلى الــــشــــهـــرة الــــتي
يـستحقـها  اليزال مـستمر بـالعطاء
يحث اخلطى  ويغـذ السير  ونراه
مــسـتـعـدا إلعـطـاء اجــابـات ثـقـافـيـة
وفنيـة لالطروحـات الفـنيـة اجلديدة
ي .وثـاني هذه ـسـتـوى العـا على ا
احلقائق انه اليزال حريصا على ان
يقدم للعـالم سحر الشرق وقوته من
ـنــجـزات الــغـرب خالل احــتـكــاكه 
اديـة والتـقنـية  وهـو يقدم نـفسه ا
من خـالل لــوحــاته رســـوال لــلــسالم
والـتعـايش الـسلـمي . فضال عن انه

يـعــطي لـلـفن االولـويـة في ان يـكـون
وســيـلــة احلــوار بـ احلــضـارات ;
فـلــغــة الــفن عــنـده لــيــست وطــنــيـة
يـة انسـانية  قوميـة فحـسب بل عا
وهـذا هــو سـر قـدرته عـلى ان تـكـون
ـثـابـة (الـلـغـة االنـسـانـيـة لـوحـاته 
الــنــاطـــقــة ) الــتي تـــوفــر الــظــروف
الالزمـــة لـــكي يـــكـــون الــفـن  ومــنه
ــشــتــرك بــ الــتــشــكــيل الــقــاسم ا
شـعوب الـعـالم في سـعـيـها من اجل

السالم واالخوة .
الــوان عـــزام الــبـــزاز في لـــوحــاته 
حتـمل سـحـر الـشـرق في روحـانـيته
ومالحمه واساطيره وحكاياته التي
ابـتـدأت بـكـلـكـامش الـباحـث عن سر
اخلـلـود لـتـنـتـهي بـالف لـيـلـة ولـيـلـة
ــــومـــة الــــعـــمل الــــبـــاحــــثـــة عن د
واالستمرارية في العطاء واالمل في

ستقبل . ا
وللمـرأة مكـانة مـتقـدمة في فن عزام
الــــبـــزاز ; فـــهـي اخلـــصب وهي االم
والـزوجـة واالخت والـطــبـيـعـة أُمـنـا
لهـا مـكـانـة عـنـد عـزام الـبـزاز  لذلك
نـراه يعطي للـطبيـعة مساحـة كبيرة
في فـنه التشـكيلي لـلجبـال  لألنهار
 لـلـصــحـراء  لألهـوار لــلـسـهـول 
لـلـهضـاب .وتـظل (حـمـامـة السالم )
العالمـة االبـرز في لوحـاته ذلك انـنا
جندها تـرمز لألمن والسالم واحلب
وااللــفـة وهــذه احلـاالت يــحـتــاجـهـا
االنسان لـكي يظل يشعر بـانسانيته

وبدوره في البناء والتقدم .
وفـــوق هــــذا وذاك  جنــــد ان عـــزام

ــيــات بــغـــداد وهي من اعــرق اكــاد
الـــفــنـــون في الـــشـــرق االوسط اقــام
ــــعـــارض لــــوحـــده الـــكــــثـــيــــر من ا
وبـاالشـتـراك داخل الـعراق وخـارجه
ـات وحــاز عــلى اجلــوائــز والـتــكــر
ومنها اختياره االستاذ االول والكثر
من مـرة في وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي
والـــبــحث الـــعــلــمـي وكــرمــته وزارة
رات عـديـدة .تقـلد الـثقـافـة واالعالم 
مــنــاصب اداريــة في كــلـيــة الــفــنـون
اجلمـيـلـة - جـامعـة بـغـداد مـنـها انه
كان رئيـسا لقسم التـصميم لسنوات
طــــويــــلـــة  ? 2003-1985واشــــرف
اجستير وناقش الكثير من رسائل ا
واطـــروحـــات الـــدكــتـــوراه في حـــقل
تـــخـــصــصـه  واجنـــز بــحـــوثـــا وله
الــفـــضل في تــصـــمــيم الــكـــثــيــر من
ــيــدالـيــات والــشــارات والــبــاجـات ا
واغـلـفــة الـكـتب والــلـوحـات الــفـنـيـة
والـرياضـية اجلمـاهيـرية وشارك في
ندوات ومؤتـمرات وحـلقـات نقـاشية
وتـدريبـيـة وفي كل هـذا كان عـنـصرا
ايـجابيا نـشيطـا ترك بصمـات كثيرة
فـي ســــجـل ثـــــقـــــافـــــة بالده وامـــــته
واالنـسـانــيـة لـذلك ال يــسـعـني اال ان
اقـدم له الــتــهـنــئـة عــلى هـذا اجملــلـد
االنيق اجلميل الذي يضم اكثر من (
 (160لـوحة  فهـو يستحـقه ومبارك
ـنــجـز  والى مــزيـد من عــلـيه هــذا ا
ــديــد الــتــقـــدم اتــمــنـى له الــعــمـــر ا

والعافية والبهاء .

{ مؤرخ وكاتب عراقي
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اخلطاط والفنان رجب كركوكلي

الـتي في معـظمـها كـانت حتوي آيات
قرانـيـة وأحاديث لـلـرسول الـكر أو
 إالّ أن حــكم وأمـثـال وأقــوال أثـيـرة 
معـالم احلروفـيـة إتضـحت في اآلونة
األخـيـرة بـشـكل مـحـدود  وقـد يـكـون
اخلـطـاط والـفـنـان الـتـشـكيـلي  رجب
كـركـوكــلي أبـرز من طـرح جتـاربه في
ــيـــدان من خالل الـــعـــديــد من هـــذا ا
ـعـارض احملـلــيـة والـعـربـيـة الـتي  ا
نظـمـهـا أوشارك فـيـهـا  ونال عـلـيـها
ـيـدالـيـات الـعـشـرات من اجلـوائـز وا

وشهادات التقدير واإلطراء .
ال شـك أن الـــفــــنــــان اخلـــطــــاط رجب
كـركـوكــلي أدرك بـبـصــيـرته الــثـاقـبـة
خــصـوصــيـة جتـربــته اإلبـداعــيـة في
تــطـويع احلـرف الــعـربي في لـوحـات
ـتـاحة تـشـكيـلـيـة آسرة واإلمـكـانات ا
من ذلك لـلـتـحــرر من أسـار احملـلـيـة 
والــعـــمل عــلى مـــحــاكــاة الـــتــجــارب
تقدمة في ميدان احلروفية احلديث ا
يـاً منـطلـقاً   واإلنـتشـار عربـياً وعـا
في ذلك مـن فــهم الــعــمق احلــضــاري
والـنـفـسي لـلـحـرف الـعـربي  وقـدرته
الفـذّة في التـأثيـر وحتقـيق التـناغم 
ذهل ب عنـاصر اللوحة واالرضية ا

تــــصف مــــؤرخـــة الــــفن (ســــانـــدرا
داغـر)  احلـركة احلـروفيـة في عالم
الفن التشكيلي بأنها  أبرز ظواهر
الفن الـعـربي في الـقرن الـعـشرين 
ورغـم أنـــهــــا تـــرتــــكـــز عــــلى اخلط
الـــعــربي والـــزخــرفــة االسـالمــيــة 
واآليات القرانية  إال أنها إمتزجت
مع مـكونات الفن الـتشكـيلي إلنتاج
مـــخــرجـــات حـــروفــيـــة  فــنـــيــة  
وتـقـنـيــات حـديـثـة  ذات مـضـامـ
كن إبـداعيـة مدهـشـة  شكـلت مـا 
وسـمــهــا بــأنـهــا تــيـار عــاصف في
مــيـدان الــفن الــتــشـكــيــلي الــعـربي
ي  فنـجحت في إسـتقـطاب والعـا
إهــــتـــمـــام الــــعـــديــــد من الــــنـــقـــاد
  ومــــنـــهـم الـــرســـام والــــفـــنــــانـــ
االسـباني  بـيكـاسو  الـذي أقرّ أنه
أراد الــوصـول  الى أقــصى نــقـطـة
فــــوجــــد بــــأن اخلـط االسالمي قــــد

سبقه إليها .
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واحلـــــروفــــيــــة فـي نــــطـــــاق الــــفن
ــــؤلف احلـــديـث  كــــمــــا يـــراهــــا ا
الـلـبـنـاني ( شـربل داغـر) في كـتابه
الـفـريـد  (احلـروفيـة الـعـربـيـة : فن
وهــويـة) هي إبـتــكـار شـكل إبـداعي
فـني ( يــســتـعــمل الـفــنـان الــعالمـة
اللغوية والهندسية والشكلية مادة
لـلــتـشـكـيل في الــلـوحـة واحملـفـورة
والـتـمـثـال  وغــيـرهـا من احلـوامل
 وهي في جُلها اسـتلهام اديـة )  ا
لـــلـــحـــرف الــــعـــربي بــــكل أنـــواعه
وتوظيفه في انتاج لوحات آخاذة 
يــتــقـــاسم احلــرف الــعـــربي فــيــهــا
الـوظــيـفــة اجلـمـالــيـة مـع سـطـوة 
الـلون وتـداعـياته الـسيـكـولوجـية .
ـفـهـوم تـوظف سـمـات وهي بـهـذا ا
اخلـط الـــــــعــــــربـي ومن أبـــــــرزهــــــا
جتـــريــــديـــة احلـــروف الــــعـــربـــيـــة
رونة التي تعطي وإستقالليتها وا

الــفـنــان اخلـطـاط  فــسـحــة واسـعـة
لــتــطــويــعــهــا وإســتـنــبــاط  قــدرته
تلـقي على صـعيدي التأثـيريـة في ا

البصر والبصيرة معاً .
 ظــهــرت احلــروفــيــة الــعــربــيــة في
الـعــراق في الــعـام  1969ثم بـادرت
جــمـاعــة أطـلـقت عــلى نـفــسـهـا إسم
(البـعد الواحـد) الى تـنظيـم معرض
فنـي لها فـي العام  1971فسّرت من
خالل مشروعها الفني تأثير احلرف
في الـــفن الــــتـــشـــكـــيــــلي وكـــان من
روادهــا  جــمـيـل حـمــودي  ضــيـاء
الـعـزاوي  شاكـر حـسن آل سـعـيد 
رافـع الـــنـــاصـــري  عــــبـــدالـــرحـــمن
الـكيالني  مـحمد غـني  . ثم توالت
التجارب الالحقة  التي إستهدفت 
إبـــراز الـــطــــاقـــة احلـــســـيـــة  داخل
احلـــرف الـــعـــربي وإضـــفـــاء مالمح
احلــــداثــــة عــــلــــيــــهــــا  الى جــــانب
الـتـأويـالت الـغـنـيــة  لإللـتـفـات الى
الــــــــتــــــــراث الــــــــروحـي واالسـالمي
وإنـعـكـاسـاته  اإليـجـابـيـة   عـلى 

الفن التشكيلي العراقي  عموماً .
 أما احلروفيـة العربية  في كركوك
 فــهي ال تـمــلك تـاريــخـاً مـبــيـنـاً في
ساحـة الـفن الـتشـكـيلي  وذلك  ألن
أغـــلـب اخلـــطـــاطـــ مـــنـــهم بـــدافع
شــخــصـي أو  بــإيــحـــاء من بــعض
أسـاتـذتهم  يـعـتـقدون بـأن الـتوسع
ـنحى قـد يشوه  األسس في  هذا ا
الــكالســيــكــيــة الــرصــيــنــة  لــلــخط
ـكن تــفــسـيــر  حتـفظ الــعـربـي  و
هـؤالء نتـيـجـة االمـكـانات  الـتـقـنـية
الـكــبـيـرة الــتي وفـرتــهـا الـتــقـنـيـات
األلـكتـرونـية احلـديثـة  والـتي تهـيأ
لـلفنـان  فرص صنع لـوحات حتوي
حـروفــاً عـربــيـة حــديـثــة  ال تـنـدرج
ـعـتـمـدة ـعـروفـة وا ضـمن األنـواع ا
لـلخط الـعربي   فـضالً عن إفـتقار 
اإلسـتـعانـة بـهـذه الـتـقنـيـات لـلـقدرة

اإلبـــداعــيـــة  لـــلــخـــطـــاط في إبــراز
مــــــواهـــــبـه الــــــفــــــرديـــــة  فـي رسم
احلــروف   ولـهـذا فـإنـهم يـخـشـون
مـن اإلخـــتـــفـــاء الــــتـــدريـــجي لـــدور
اخلــطـاط وبـصـمــته  وفـقـدان اخلط
عـروفة  نـتيـجة لقـواعده وأسـسه ا
إحالل األجـهــزة الــطـبــاعـيــة بـديــلـة
لـلــجـهـد االبـداعي اإلنـسـاني   لـكن
أنـصار احلروفـية يـجهدون من أجل
تبـديـد هـذه اخملـاوف بـالـتـأكـيـد بأن
ــؤثــرات الــفــنــيــة اإلســتــعــانــة  بــا
احلـــديـــثـــة  يـــجب أن ال تـــقـــطع أو
تــضـعف صــلـة الــفـنــان أو اخلـطـاط
ــــمــــارســـة  اخلـط الـــعــــربي وفق

قواعده الرصينة  .
       لذا فإن كركوك وهي مدينة
زاخرة بأسـماء المعة في عالم اخلط
ـرحوم مـحمـد عزت العـربي أمثـال ا
ـلك عـباس اخلـطاط اخلطـاط وعـبدا
وجنــاة حــمــيــد ســـلــيــمــان وعــوني
اخلطاط  وشاه كركوكلي ومظفر
اخلـطـاط  والــعـشـرات غــيـرهم  قـد
تــخــلــفت عـن الــركب  في مــضــمــار
 وإقــتـصــرت نـتــاجـات احلــروفــيـة 
اخلـطاط عـلى اللوحـات التقـليدية

 نـحـو احلـرص عـلى إسـبـاغ الـثـراء
والتنوع على احلروف التي يوظفها
ـــقـــايـــيس الـــســـمك في الـــلـــوحــة 
واحلــجم والـلــيـونــة  والـتــحـدب أو
الــتـــقـــعـــر  ومــلـئ الــفـــراغـــات بــ
احلروف بـعـد اإلنـتهـاء من مـشروعه
الـفـني بـأشـكـال تـكـامـلـيـة مـعـروفـة 
يـزان والظفر  كالـضمة والفـتحة وا
والــنـقــطـة  .  كــمـا ويـحــرص عـلى
عــدم اإلتـكـاء عــلى وضـعـيــة  ثـابـتـة
 في توزيع الـكتـلة احلـروفيـة  على
لـــوحـــاته فـــتـــارة  حتــتـل احلــروف
بـأشــكـال هـنـدسـيــة مـوحـيـة  أسـفل
ــيـنــهــا أو يـســارهـا  الــلـوحــة أو 
لكنه  وللقيمـة التعبيرية والبصرية
ركـز األشيـاء  فـإنه يكـثر من وضع
مـــــشـــــروعه فـي قــــلـب الـــــلـــــوحــــة 
ــتـــلــقي لإلســتـــفــراد  بـــإهــتـــمــام ا
والـــشــروع بـــحــوار فــلـــســفـي عــبــر
نـتقاة  ليؤسس لقيمة  مضامينه ا
أخالقـية وإنـسـانـيـة  رفـيـعـة  لـكنه
ولـكي يتـكامـل مشـروعه الفـني عـليه
أن يتوافق تماماً مع تأكيدات خبراء
ــــزيــــد من احلــــروفـــــيــــة في إيـالء ا
ــســألــة  الــتــوازن في الــعــنــايــة  
ـساحـات من خالل مراعاة  توزيع ا
ـقــبـولـة  بــصـريـاً  أسس الــنـسب ا
لـتـؤدي الـلـوحـة الـفـنـيـة  وظـيـفـتـها

ؤثرة . النفسية واجلمالية  ا
    أمـا عــلى صــعــيــد الــلــون فـإنه
يـبــدو من إسـتــقـراء  لــوحـات رجب
احلـروفيـة  إستخـدامه البـاذخ للون
ا  له عروفة   األخضر بتـدرجاته ا
من تـأثــيــر مـبــاشـر عــلى اإلنــسـان 
كونـه  يوحـي بالـشـعـور بـالـتـجـديد
واحلــريــة والــســيـطــرة عــلـى الـذات
واإلنـسـجـام مع احملـيط اإلجـتـمـاعي
  وكــذلك الـــلــون الـــبــني  والــرقـي 
الــذي يــرمـز لــلــون الــتـراب واألرض
واألشــــجــــار وغــــيــــرهـــا مـن أجـــزاء
الــطــبـــيــعــة اخلــصـــبــة   وهــو من
األلـوان احملايـدة الـتي  تـرمز لـلـقيم
  الراسخة ولـلقوة والذكاء واألمان 
وكــذلك  الــلــون األصــفــر الــذي يـدل
عـلى الـثـراء والـسـطـوع والـطـاقـة  
 وأحـيـانـاً مـيلـه  إلسـتـخـدام الـلون
األبـيض الــذي يـرمـز في الـعـديـد من
الــثــقــافــات إلى الــنــقــاء والــبــراءة 
والكـمـال واإلتـقان والـسالم  . وبـها
 فــإنه يــحــول الــلــوحــة الـى نــقــطـة
إستـقطـاب مثـيرة يـتفـرغ لهـا الرائي
بدافع عـفوي  وال شعـوري ويتفاعل

مع مدلوالتها العميقة .
    لــقـد أحـرز رجب كــركـوكـلي 
جنـاحــات مـهـمـة عـبــر مـشـاركـاته
ــــــعــــــارض احلـــــــروفــــــيـــــــة فـي ا
هـرجـانات  احملـليـة والـعربـية وا
ـــا دفع الــعــديــد مـن الــفــنــانــ
والــــنــــقــــاد الى تــــنـــاول جتــــاربه
بالتـحليل والنـقد واإلطراء ومنهم
الدكـتور محـمود فـتحي مـن مصر
ــتــلك الــذي أشــار الى أن رجـب 
ــهــارة  أن أدواته ويــســتــطــيع 
يـقـيم وحدات إيـقـاعيـة مـوسيـقـية
متجانسـة   وله تكتيكات خاصة
ـا يـجعـله يـخـلق كتـلـة متـعـادلة
البناء وأن حروفه الثلثية مكتوبة
بـبنط عريض كـما هـو موجود في
درسة الـكالسيكيـة البغدادية   ا
وكـذلك الـدكـتـور قـاسم احلـسـيني
مـن الـعــراق الــذي أكــد في دراسـة
ـنـظـومـة حتـلــيـلـيـة  له عــلى أن ا
الــبــنـــائــيــة وفق رؤيـــة  الــفــنــان
ـنــطق الــعــقـلي الــنــسـقــيــة ذات ا
ــمـتــزج مع روحــانــيـة الــرصــ ا
احلرف  ولـد فضـاءات مـشتـركة 
ـشـاهـد فـكـريـة حتـمل قـيـم الروح
االسالمـية وأنـطـقهـا الفـنـان بلـغة
تـشـكـيــلـيـة  مـجـردة وفق أنـسـاق
جــمــالـيــة  كــمــا شــارك اكـثــر من
ـ في كل من عــشـرة نـقـاد أكــاد
مـصر ولـيبيـا والعـراق الى تأليف
كـتـاب عـن أعـمـال رجب كـركـوكـلي
الـــفــنــيـــة  وقــد صـــدر من جتــمع
مــــبــــدعــــون لــــلــــفــــنــــون واآلداب
ـركـز الــتـشـكـيـلي بـالــتـعـاون مع ا

ي  في مصر . العا
ال شك في أن الــفـنــان  واخلـطـاط
رجب كركـوكلي  أفـلح في حتقيق
ميز لتجاربه في ميدان احلضورا
احلــروفــيــة كــفن حــضــاري رفــيع
يـعــزز  روح اإلنــتــمــاء والــهــويـة
الــــوطـــنـــيــــة  لـــكـــنـه بـــذلك بـــات
يــتـصــدى  ألدق وأصــعب مـراحل
ـــومــة تـــألـــقه  فـي كــيـــفـــيـــة  د
مـنـجـزاته  وجنـاحـاته  لـيس في
ـسـقط رأسه الـسـاحــة احملـلـيــة  
ــــا  عـــلى إمــــتـــداد كــــركـــوك وإ
الـسـاحـتـ الـعـراقـيـة والـدولـية 
زيد من أيـضاً من خالل رفـدها بـا
ـميـزة  لكي النـتـاجات الـنوعـية ا
يرتـقي ويحافظ على مـكانته التي
يـسـتـحـقـهـا  في عـالم احلـروفـيـة

بهر . ا
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كركوك

من حروفيات رجب كركوكلي 

الفـكرية الـتي تسـتند عـليـها جتاربه
لـبلـورة منـظومـة بنـائيـة فنـية راقـية
ــوهــبـة مــفــعــمــة بـاألحــاســيس  وا
الـفـريـدة  وخـلق بـيـئـة مـتـجـانـسة 

يزة . ذات جمالية 
wŽ«bÐ≈ o √

ووفق هــذه الــرؤى فــاأللق اإلبــداعي
في لوحات رجب كـركوكلي يكمن في
ـقـاصد الـفـنيـة الـتي يثـيـرها خالل ا
تـــعـــامــلـه مع احلـــرف كـــمـــد أجــزاء
احلـروف األفـقـيــة كـالـسـ والـصـاد
ـــنح الـــلـــوحــة والـــيـــاء والـــكـــاف  
ــتــلــقي في آن واحــد االحــســاس وا
بــاإلســتــقــرار واإلتــزان  وتــوظــيف
سـتمدة طـاطيـة ا رونـة  وا عامل ا
من حــــروف الـــراء والـــهـــاء والـــواو
والنـون  بأحـجـام وأطوال مـدروسة
ودقـيقـة  واإلتكـاء على الـتربيع  أو
زوايـا رسم احلـروف بشـكل هـندسي
فريـد وخـاصة عـند إعـتـماده خـطوط
 الـــثــــلث والــــديـــواني والــــفـــارسي
وغيرها   ويعمل بدأب واضح على
 تـــأصــــيل الــــبـــعــــد اجلـــمــــالي في
لـوحــاته  خلـلق  تالحـم الـشـكل مع
ـوضـوع  واإلجتــاه بـنــفس الـقـوة ا
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بغداد

يــتــفق فــقــهــاء الــقــانـون عــلى ان
السـيادة ليـست رأياً او مزاجاً او
رؤى  بـل هي ثــوابت مـــحــصَــنــة
ـواطـنـ . بـالـدســتـور واجـمـاع ا
ولــذلك تــعــد اي مــحــاولــة جلــعل
الـســيــادة مـادة لــلــنـقــاش  الـذي
يــحــتــمل الـــتــراجع عن الــثــوابت
وحتـمـيـلـهـا تفـسـيـرات شـخـصـية
تـخضع لـلـتـجـارب السـيـاسـية او
الى مـــا يــوازيـــهـــا من تـــراكم في
االداء احلــــكــــومي  الــــفــــردي او
الـــعــام مــحــكــومــة بــاالســتــدراك

والفشل .
ــســتــبــعــد ان تــكـون ومن غــيــر ا
(أزمـة الــعـراق ســيـاديــاً)  طـبــقـاً
حملـــاولــة رصــد قــام بــهــا مــعــهــد
ؤسسات الساندة له  العلم وا
ناجـمة عن تفـسيرات واجـتهادات
الـنـخـب الـسـيـاسـيـة  ومـا يـلـحق
ـي بـها من مـسـتـشـارين واكـاد

يـحــيــطـون عــادة بـتــلك الــنـخب 
والسـيمـا عنـدما تـتبـوأ مواقع في
ـقــالـيـد ســدة احلـكم او تــمـسـك 
الـسلـطة  في ظـرف او مدة تـنجم
ا في ارسـات  عن حتـوالت او 
ذلـك االنقالبـات الـعـسـكـرية او اي
شـكل من اشـكال اسـتـخدام الـقوة
في انـتـزاع الــسـلـطـة او االطـاحـة

بالشرعية القائمة .
وبـكالم اكــثـر وضـوحــاً فـان طـرح
قـضـيـة الـسـيـادة كـفـرضـيـة قـابـلة
لالخذ والرد والتفسير  من شأنه
ان يـــعــــقـــد الـــقـــضـــيــــة ويـــفـــاقم
ـا تـداخالتـهــا وأزمـتـهـا  اكـثـر 
يـــســـاعـــد فـي حل مـــعـــضالتـــهـــا
ا الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة ور

االقتصادية .
ومع الـتسـليم بـتوفـر حسن الـنية
في مـــشـــروع الـــوثـــيـــقـــة  الـــتي
طــرحت بـــ دفــتي كـــتــاب صــدر
حــديــثــاً بـعــنــوان (أزمــة الــعـراق
ـؤكـد ان قـضـيـة سـيـاديـاً)  فـان ا
الــسـيــادة ال يـنــبــغي ان تـدور في
فــــلك الــــتـــجــــارب  وال تــــخـــضع
لـعنـاوين معـينـة في اطار اآللـيات
التي تـتـوافـر في الـعـراق عـلى يد
نــخــبـه الــســيــاســـيــة وغــيــرهــا .

ـرجـعـية واجلـواب الن الوثـيـقـة ا
ــفــهــوم وتـأســيس في حتــقــيق ا
قواعده  هي الدستور احملدد في

مـــــواد وفــــصـــــول واضـــــحــــة 
تـــدبــــيـــجـــهـــا عـــلـى يـــد خـــبـــراء
ـراجع ومـصـادر وبـاالسـتـعـانـة 
ـوثــوقـيـة  حـظــيت بـالــقـبــول وا
خــــــــضــــــــعـت هـي االخــــــــرى الى
راجعـة والتدقيق والـنقاش قبل ا
ــعـــروفــة  اقــرارهـــا بــالـــطـــرق ا
كاالسـتفتاءات الـعامة او الـتمرير

اني .  البر
وعنـد قـراءة (الوثـيـقة - الـكـتاب)
ايــاه  فـان اجلـهــة الـتي اعــدتـهـا
وقعت اوالً في احملظور القانوني
 وثــــانـــيــــاً تـــورطـت في اخلـــرق
ي من حيث اعتبار قضية االكاد
(مــقـدســة) من هـذا الــنـوع قــابـلـة
لــلــتــرجــمــة  عــبـر اســتــطالع او
قــــواعـــد مـــنـــهــــجـــيـــة في اعـــداد
البحـوث والدراسات  اسوة باي
قــــضـــيـــة او مـــشــــكـــلـــة اخـــرى 
اجتماعية او نفسية او غيرها .
ـــا بـــدون ادراك ان طـــريـــقـــة ور
اعـداد الــوثــيـقــة  اذا افــتـرضــنـا
صواب اختـيار هذه التسـمية لها
 فـــان مـــا  عــمـــلـه ال يـــتـــعــدى
االسـتقـصاء او االسـتبـانة  وهي
ـادة وســيــلــة من وســائل جــمع ا
الـــعــلــمـــيــة في الـــدراســات الــتي
تتـطلب التعـرف على آراء مواقف
واجتاهـات مجمـوعة من الناس 
قــد تــكـون رأيــاً عــامـاً او فــئـة من
ـــكن فـــئــــات اجملـــتـــمع . كــــمـــا 
الــتــعــرف من خالله عــلى الــواقع
االجـتمـاعي او ظـاهرة مـعيـنة من
خالل آراء الـعيـنة قـيد الـتحـليل .
والشك فـي ان الــــعــــيـــــنــــة الــــتي
خضعت للـدراسة في ( الوثيقة –
الكتاب)  كانت من الصنف االول
اي االجــمــالــيـة  قــيــاســاً لــلـرأي
الـعـام  النهـا تـضـمـنت نـخـباً من
ـــســــؤولـــ الـــســــيــــاســـيــــ وا
ـانـي فـضالً احلـكـومـيـ والـبـر
عن الـدرجـات الــتـالـيـة في الـسـلم
الــوظــيـــفي او احلــزبي ازاء كــتل
كــبــرى او صــغـــرى في الــفــضــاء
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ـــكن { لـــنـــدن- (أ ف ب): كــــيف 
تـفــســيــر مـشــاكل الــدم اخلــطــيـرة
والــــنــــادرة الــــتـي ظــــهــــرت عــــلى
أشخاص تلـقوا لقاح أستـرازينيكا
ـضـاد لـكـوفـيد- ?19ال يـزال هذا ا
ـــلحّ دون إجـــابــة قـــبل الــســـؤال ا
االجـتـمـاع اجلـديـد لـوكـالـة األدوية

قبل. األوروبية األسبوع ا
økŠu  Íc « U

ـشاكل الـتي لـوحظت عـلى بعض ا
من طـعّـمــوا بـلـقـاح أسـتـرازيـنـيـكـا
لــيــست تــخــثــرات عــاديــة (تــكــوّن
جلـطات دمويـة) كما  اإلبالغ في
الــبــدايــة ولـكــنــهــا ظــاهــرة "غــيـر
مـألــوفــة لـلــغــايـة" وفق مــا تــؤكـد

وكالة األدوية الفرنسية.
يتعلق األمـر بـ"جلطات في األوردة
الــكـبـيــرة غـيــر مـألـوفــة في مـكـان
وقوعـها (الـدماغ في األغـلب ولكن
كن أيضًا في اجلهاز الهضمي) 
أن تـــقـــتـــرن بـــنـــقص الـــصـــفـــائح
(الـدمـويـة) أو اضـطـرابـات تـخـثـر"

مع حدوث نزيف وفق الوكالة.
كــان مـعـهــد بـول إيــرلـيش الــطـبي
ــشــورة لــلــحــكــومـة الــذي يــقـدم ا
ــــانــــيـــــة أول جــــهــــة أشــــارت األ
مــنــتـصف آذار/مــارس إلى "تـراكم
الفت لـــشـــكل مـــحـــدد مـن اخلـــثــار
الـوريـدي الـدمـاغي شـديـد الـنـدرة
مرتبط بنقص الصفائح الدموية".
وفــقـا لـلــمـتــخـصـصــ يـذكّـر ذلك
ـنـتـشر بـظـاهـرة تسـمى الـتـخـثـر ا

داخل األوعية.
أوضح مـــؤخــرا لـــوكـــالــة فـــرانس
ـعـديـة بـرس أخـصـائي األمـراض ا
أوديل لوناي عضـو جلنة لقاحات
كــوفـيـد الـتـي أنـشـأتـهــا احلـكـومـة
الــفـــرنـــســـيــة أنـــهـــا "مــتـالزمــات
اســتـثــنـائــيـة لــلــغـايــة تـظــهـر في
حـــاالت تـــعــــفن الـــدم اخلـــطـــيـــرة"
ــكن أن (الــتـــهــابـــات شــديـــدة) و

تؤدي إلى "جلطات ونزيف".
øÕUIK « l  jÐ«— s  q¼

أكـــدت وكــالـــة األدويــة األوروبـــيــة
األربـــعـــاء أنه "لـم يــتـم إثـــبــات أي
صـلة سـبـبـيـة (مع الـلقـاح) لـكـنـها
كنة ويتم حاليا إجراء حتليالت
إضــافـيــة". وســتــجــتــمع الــوكــالـة
سألة ب  6و9 مجددا للنظر في ا

نيسان/أبريل.

لـكن أصـدر مـخـتـصـون آخـرون في
أنحاء أوروبا آراء أكثر قطعيّة.

ي وهـــــو وصــــــرّح أنـــــدريه هــــــو
مــســؤول فـي مــسـتــشــفـى أوســلـو
الـوطـني يعـمل عـلى هـذه احلاالت
فـي تـصـريح لـتـلـفـزيـون "تي في"2
الــنــروجي في  27آذار/مـارس أنه
ـا إذا "يــجب أن نــوقف الــتــكـهـن 
كــان هـــنــاك ارتــبــاط أم ال. جــمــيع
احلـاالت ظـهـرت عــلـيـهـا األعـراض
بعد ثالثة إلى عشرة أيام من تلقي
لــقـاح أســتــرازيـنــيـكــا. لم جنـد أي

عامل سببيّ آخر".
ـسؤول الـصـحي الـنروجي وقـال ا
شــتـايــنـار مــادسن لـفــرانس بـرس
"تقـدّر وكالـة األدوية النـروجية أنه

توجد صلة محتملة باللقاح".
وأكدت وكالة األدوية الفرنسية في
 26مــارس أن ذلك احـتــمـال "نـادر"
بـنـاءً على "الـطبـيعـة غيـر النـمطـية
لـــهـــذه اجلـــلـــطـــات وأعـــراضـــهـــا
ــتــشـابــهــة والــوقت الــســريــريــة ا

تقارب لظهورها". ا
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هذا هو السؤال األساسي.
وفق األرقـام الـتي نـشـرتـهـا وكـالـة
األدويـــــة األوروبـــــيــــة األربـــــعــــاء
أحصيت حتى اآلن  62حالة تخثر

وريــــدي دمـــاغـي في الــــعـــالم 44
ـنـقـطـة مـنـها في  30بـلـدا ضـمن ا
االقـتــصـاديــة األوروبـيــة (االحتـاد
األوروبي وأيـــســلـــنـــدا والـــنــروج
ولــشـتـنـشـتـاين) عـلى  9,2مـلـيـون

جرعة لقاح مستعملة.
ســجـلت  14وفــاة دون أن تُــعـزى
دائما بشكـل موثوق إلى اجللطات
غــيـر الـنــمـطــيـة وفق مــا صـرّحت
مــديـرة الــوكـالــة إمـيــر كـوك خالل
مــؤتـمــر صـحــافي عــبـر االنــتـرنت

األربعاء.
وأوضـــــحت الـــــوكـــــالـــــة أن تـــــلك

عطيات جزئيّة. ا
انيا  31حالة يشتبه سجلت في أ
في إصـابـتـهـا بـالـتـخـثـر الـوريـدي
الــدمـاغي ( 19مــنــهـا مــصــحــوبـة
بــانــخــفــاض فـي عــدد الــصــفــائح
الدمويـة) وتسع حاالت وفاة وفق
ــثل ذلك مــعــهـــد بــول إيــرلــيـش.
مـعـدل حـالـة واحـدة لكل  100ألف
جــرعـة مـن لــقـاح أســتــرازيــنــيــكـا

(استعملت  2,8مليون جرعة).
أبــلغ أيـضـا عن حـاالت في فـرنـسـا
( 12بـينـهـا أربع وفـيات من أصل
 1,9مــلــيـــون جــرعــة وفـق وكــالــة
األدويـة الـفـرنـسـيـة) وفـي الـنروج
(خمس حاالت بينها ثالث وفيات

من أصل  120ألف جــرعـة) وكـذلك
في هولندا.

ـــتــحــدة الــتي ـــمــلــكــة ا أمــا في ا
تـسـتعـمل لـقاح أسـترازيـنـيكـا على
نطـاق واسع أعلن الـسبت عن 30
حـالـة بيـنـهـا سبع وفـيـات من ب

 18,1مليون جرعة مستعملة.
لـكن كــمــا هــو احلـال مع أي دواء
إذ فــإن مــعــرفـة اخملــاطــر ال تــكـفي
يــجب مـقــارنـتــهـا بــالـفـوائــد الـتي

نتج. يوفرها ا
كــررت الـوكـالـة األوروبـيـة لألدويـة
األربـعـاء موقـفـهـا الذي أعـلـنته في
 18مــــــــارس إثـــــــــر رصـــــــــد أولى
احلــاالت وقـالت إن "فــوائــد لــقـاح
أســتــرازيـــنــيــكــا فـي الــوقــايــة من
كوفـيد- 19الذي يـؤدي إلى حاالت
االســتـــشــفــاء والــوفـــيــات تــفــوق

مخاطر اآلثار اجلانبية".
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حـتى اآلن ظـهـرت مـعـظم احلـاالت
عـلى أشـخاص دون سن اخلـامـسة
والست وغالـبيتهم نساء. لكن ال
كن استخالص أي اسـتنتاج من
ذلك ألنـه قد يـكـون نتـيـجة تـطـعيم
الـــشــبـــاب به بـــشــكل أســـاسي في

بداية حمالت التلقيح.
إضـافـة إلى ذلـك قـد يـكـون ارتـفاع

ـبلغ نـسـبـة الـنسـاء بـ احلـاالت ا
عــنـهـا مـرتـبـطـا بــكـثـرة اسـتـعـمـال
ــوظـــفــ الـــلـــقــاح فـي تــطـــعــيـم ا
الـصحـي وهي فـئة ذات أولـوية
ويـــكــــثـــر حــــضـــور الـــنــــســـاء في

أوساطهم.
وتـعـتـبـر وكـالـة األدويـة األوروبـية
أنـه "حــــــــــــــتــى اآلن لـم حتــــــــــــــدد
االختبارات أي عوامل خطر معيّنة
لـهـذه احلــاالت الـنــادرة جـدا مـثل
الـــعـــمـــر أو اجلـــنس أو الـــتـــاريخ
ـا في ذلك مـشـاكل جتـلط الـطـبي 

الدم".
ـــــوجــــة األولى مع ذلـك وبــــعــــد ا
لتـعليق اسـتعمـال اللقـاح منتصف
مـارس قـررت بـعض الـبـلـدان عـدم
إعـطاء هـذا الـلقـاح ألشـخاص دون

سنّ معينة.
ـانـيا هي آخـر الـدول الـتي قررت أ
ن الثالثاء تقييد استخدام اللقاح 
هم دون سـنّ السـتـ فـيـمـا عـلقت
ن هم دون سنّ كــنـدا اســتـخــدامه 
. وكـانـت قد اخلـامـسـة واخلـمـسـ
ســبــقــتــهــمــا فــرنــسـا ( 55عــامــا)

والسويد وفنلندا ( 65عاما).
ة الفـيروسات في جـامعة قالت عـا
غــوته فـي فــرانـــكــفـــورت ســانــدرا
ســيــســيك فـي مــجــلــة "ســايــنس"

"لـيس لـديـنــا لـقـاح واحـد فـقط بل
عدة لقاحات. لهذا السبب يبدو لي
تــخـصـيص أسـتــرازيـنـيـكــا لـكـبـار

السن أمر منطقي".
ارك خيارا واتخذت النـروج والد
أكــثـــر جــذريـــة من خـالل تــعـــلــيق
استعمال لقاح أسـترازينيكا بشكل

كامل في الوقت احلالي.
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ال نــزال في مــرحــلــة الــفــرضــيــات
وهــذه واحـــدة من الـــنـــقــاط الـــتي
يـجب أن تـوضـحهـا وكـالـة األدوية

األوروبية.
في دراسـة نُــشــرت عـلى اإلنــتـرنت
في  28آذار/مــــــــــارس لـم يــــــــــتـم
تـقـيـيـمـهـا بـعـد من عـلـماء آخـرين
ــسـويـون ـان و قـارن بــاحـثــون أ

سألة بظاهرة أخرى معروفة. ا
وقـــال الــبـــاحـــثـــون الــذيـن قــادهم
أنـــدريــاس غـــريـــنـــشـــر (جـــامـــعــة
رتبطة غرايفسـفالد) إن الظاهـرة ا
بلقاح أسـترازينيكـا "تشبه سريريا
ضــعف الــصــفـــائح نــتــيــجــة دواء

هيبارين".
وضعف الصفائح نـتيجة هيبارين
هـو رد فـعـل مـنـاعي غـيــر طـبـيـعي
وشـديـد ونـادر يــحـدث لـدى بـعض
ـرضى عـنـد تلـقي عـقار هـيـبارين ا

ضاد للتخثر. ا
وكـان فـريق في مـسـتـشـفى أوسـلو
الـوطــني قـد قـدر في  18مارس أن
كن تفـسيرها بأنها تلك احلاالت 
نـتـيجـة "اسـتـجـابـة منـاعـيـة قـوية"

جتاه اللقاح.
بـــدوره يـــعــتـــبـــر جتـــمّع األطـــبــاء
والباحثـ الفرنسـي الذي يحمل
اسم "دوكـوتـي دو السـيـونس" (في
صفّ العلم) أن احلاالت ناجتة عن
"رد فــعل مـنــاعي شــديـد" ويــطـرح

فرضية مبتكرة.
مـكن أن يـعتـبـر الـتـجـمّع أنه مـن ا
تـــكـــون نــقـــطـــة الــبـــدايـــة "احلــقن
الـــعــــرضي لـــلـــقــــاح في وريـــد في

العضلة الدالية" (في الكتف).
ويـضـيف فـي مـنشـور عـلى مـوقـعه
اإللـــكــــتـــروني أنـه "في ظل وجـــود
عـوامل لم يـتم حتـديـدهـا بـالـكامل"
فإن "احلـقن الوريـدي العرضي(...)
من شــأنه أن يـولـد رد فـعل مـنـاعي

متباين".

الـــــســــيــــاسي الـــــعــــراقي . وقــــد
تـــوســــعت لــــتــــشــــمل مــــجـــاالت
وقـطــاعـات اخـرى  كــاجلـامـعـات
ــنــظـــمــات غــيــر احلـــكــومــيــة وا
ـتــعـاطـ وخــبـراء الــتـنــمـيــة وا
بـالشـأن العـام واخلاص . وهـكذا
فـــان االســتــطـالع الــذي  جــمع
اجــابــاتـه وتــصــوراته بــقــضــيــة
ـؤثرات شتى السـيادة  يـخضع 
واســتــقــطــابــات ال حــصــر لــهـا 
وسـط الفـوضى الـسـياسـيـة التي
تتسم بها العـملية السياسية في

العراق .
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ـكلف بـهذه ولـعل جلوء الـفريق ا
ــهـمــة  وهي شــاقـة ومــعـقـدة  ا
ـعــتــمـدة  الســتــخــدام االدوات ا
عـــادة في هـــذه الــــفـــرضـــيـــة من
فــرضـــيـــات الــبـــحث الـــعـــلــمي 
قابلة وتـوجيه االسئلة وتلقي كا
االجـابـات مكـتـوبـة  كـمـا يـتضح
مـن عـــمـــلـــيـــة تــــبـــويب فـــصـــول
(الـوثيـقة - الـكتـاب) . وقد تـطلب
جــــــمـع كـل هــــــذا احلــــــشـــــــد من
اخملــــرجــــات  جــــهــــداً آخــــر في
التـنظـيم واالعداد بحـيث تخضع
كل مــــجــــمـــوعــــة من االجــــابـــات
داخالت واحلـوارات  وايضاً وا
ـقـابالت والسيـما الى مـا يـشبه ا
مـع الــــذين تـــــبــــوأوا رئـــــاســــات
احلـكــومـات مـنــذ الـعـام ? 2004
وحـتى الـعام  ? 2019الى وحدة
مـــوضـــوع او شـــكل من اشـــكـــال
قـاربة  يـستـوعبـها شـابهـة وا ا
هـيكل (الـوثيـقة  –الـكتـاب) حتى
يخـرج الى الرأي العـام او القراء
بـالـصــيـغـة الــتي وجـدنــاهـا بـ

ايدينا . 
ورأيت  وانا اتـصفح هـذا العمل
ـــــرهق  ان جـــــهــــد الــــواسـع وا
التأليف استنـزف مساحة الفكرة
ـا خـاض في ومـحـيـطـهـا اكـثـر 
اعمـاقـها واسـتـخرج مـكـنونـاتـها
بـغـيـة اعــادة تـكـويـنــهـا بـالـشـكل
االمـثل واالطـار االفـضل والهـيـئة
االقـرب الى االسـتـيعـاب والـفهم 
وبعبارة فان مـحتوى (الوثيقة –
الـكـتــاب) ال يـتـعــدى خـلــيـطـاً من
االفكار والـتصورات الـتي يقترب
بـعــضـهــا من الـســذاجـة والــفـهم
االعـالمـي الــــــســــــطــــــحي  امــــــا
ــعــرفي الــتــفــســيــر الـــعــلــمي وا
الـــكـــامل الـــشــائـع في االدبـــيــات
الـدولـيـة  والسـيـمـا في دسـاتـيـر
ــتــحـدة الـدول ومــنــظــمـة اال ا
وتوابعها  فيـكاد يكون غائباً او
مـتـواريـاً . والـسـبب  كـمـا نـظن
ان بــــــعض الــــــذيـن شـــــمــــــلــــــهم
االسـتـطالع يـرون الـسـيـادة عـلى
وفق مقـاسات احزابهـم او كتلهم

او عــلى ضــوء مـــا يــفــســره واقع
حــالـهـم  عـنــدمــا تــوافــرت فـرص
توليهم مسـؤولية القيادة واحلكم
وسـط ظـروف مـحـلــيـة واقـلــيـمـيـة
ودولية لم يحسب لها حساب ولم
تسـتـوعب اسـتـيعـابـاً كـامالً  هذا
اذا ســـلـــمـــنـــا بـــان هـــؤالء الـــذين
شــمـلــهم االسـتــطالع من عــنـاوين
الــفـصـل االول  بـاتــوا يــفــهــمـون
الـســيـادة فـهــمـاً غـيـر وارد في اي
ا مرجـعية سيـاسية او قانـونية 
في ذلك الــدسـتــور الـعــراقي لـعـام
 2005الذي ينظم الشؤون العامة
واخلـــاصـــة لـــلـــبالد . واالدهى ان
بعضهم تبوأ دفة احلكم في غياب
ـطـلق  نـظـراً لـوقوع الـسـيـادة بـا
الـــــــبالد حتـت نــــــيــــــر االحــــــتالل
االجــنــبـي ووجــود حــاكـم مــطــلق
الــصالحـــيــات  مـــخــول بــاالدارة
ـدنـيـة  كــمـا عـرفـتــهـا االدبـيـات ا

تعلقة بالعراق . االمريكية ا
ان جـــهــداً كــبــيــراً تــطــلــبه اعــداد
(الـوثـيــقـة - الـكـتـاب)  واالهـداف
ــتـرتــبـة عــلى مـنــاقـشــة مـفــهـوم ا
الــســيـاديــة الــوطــنــيــة  يـجب ان
يأخـذ بـنظـر االعـتبـار حـقيـقة  ان
الــسـيـادة عـمـلــيـة حـركـيـة  و هي
ـارسـة تـخــضع لـشـروط الـواقع
ومــدى قـدرة االدوات الــتـنــفـيــذيـة
عــلى حـــمــايــتـــهــا من االجـــتــهــاد
ـــكـــاسب الــفـــرديــة ــتـــطــرف وا ا
واحلـزبـيـة والـصـراعـات في بـيـئة
دوليـة احـاديـة االسـتقـطـاب  مـنذ
ســـقـــوط االحتـــاد الـــســـوفـــيـــاتي
ـــتـــحــدة وهـــيـــمـــنـــة الـــواليـــات ا
االمـريكـيـة عـلى مـسرح الـسـيـاسة

الدولية وتفاعالتها .
W uIM  »—U&

لقـد حتول مـفـهوم الـسـيادة  كـما
قــدمـته (الـوثــيـقـة - الــكـتـاب) الى
نــوع من االجــتــهــاد والــتــفــســيــر
الــكـامن في جتــارب مـنــقـوصـة او
غـير مـكتـملـة  واال ماذا نـعد رؤى
واردة في ورقــــــة عــــــمـل وزارة لم
تـسـتـمـر اال بـضـعـة اشـهر قـبل ان
يطـيح بها الـشارع وسط حمام دم
وتـداعــيـات مـؤسـفــة . ومـاذا نـعـد
اجــــــابــــــات رئــــــيـس وزراء يـــــرى
الـــســيـــادة عـــنـــوانـــاً وضع عـــلى
مقياس قامته   ومن اجل حتقيق
غايـاته  والسيمـا ما يخص مـنها
تـصـفـية اخلـصـوم وكـسب جوالت
االنـتـخابـات وآخرهـا تـلك التي لم
ـئة من يـشـارك فيـهـا سوى  20بـا

الشعب ?
ثم .. كــيـف يــجــيــز فـــريق الــعــمل
شـروع ان تتساوى كلف بـهذا ا ا
مفاهـيم متقاطـعة وغير مـتجانسة
ازاء السيادة وتوضع على اساس
انــهـــا (قــضـــيــة اصـــبــحـت اكــثــر

ـــعــنـــيــة بـــالــعـــلــوم ــعـــاهــد ا وا
الــســيـــاســيـــة  او مــخـــزونــة في

ملفات االنترنت . 
ـكن الـتـغـافل وتـبـقى مالحـظـة ال
شـروع الذي عـنهـا  هي ان هـذا ا
يـشـكل االستـطالع قـوامه االساس
ـطـلق ولم ـرأة بــا  جتـاهل آراء ا
يشـملهـا باي محـور من محاوره 
الــــتي كــــان يـــجب ان يــــخـــصص
احــدهــا الى بــنــاء اجملــتـمع ودور
ـرأة في حتـقـيـق فـهم مـجـتـمـعي ا
للسـيادة  اذ من ب  77رجالً من
ـستطـلعـة اراؤهم لم حتظ امرأة ا
عــراقـــيــة واحــدة بــنـــصــيب  ولم
يـعـتد بـرأيـها في مـا يـخص (ازمة
الـعراق سـياديـاً)  مع ان السـاحة
السـياسيـة حتفل باسـماء عشرات
النساء الناشطات والبارزات على
ــسـرح احلـيــاتي . وقـد اســهـبت ا
وســــــائل االعـالم في تــــــســـــلــــــيط
االضواء على دورهن واجنازاتهن
الـتي بـلـغت اآلفـاق . مـا يـعـني ان
ــشـــروع مـــنــقـــوص وان نــصف ا
اجملــــتــــمع الــــعــــراقـي غــــائب عن
صـيـاغتـه بـامـتـياز  ,او غائب عن
ــشـاركـة ايــجـاد حــلـول الزمــته بـا

ا التوافق .     ور

!"..هذا سهِ فسـيلمـسونهُ "إذا وجدَ النـاسُ لوحةً قـربَ جدارٍ حتذرهُم مـن 
مـا قـلـتهُ قـبلَ حـوالي أربع سـنـوات..لـكن قـبلَ ذلك بـأيـامٍ قـلـيـلـة..وحتـديداً
عشيـة االعالن عن نتائجِ االنـتخـاباتِ الرئـاسيةِ األمـيركيـة التي كان فـيها
ترامب مُرشّحاً أمام هيالري كلـينتون بدأتُ بكتابةِ مـقالتي..لم تكن عملية
الفـرز الـنـهـائي قد انـتـهتْ بـعـد لكـني كـنتُ مـوقـناً آنـذاك بـشـكلٍ قاطع أن
جـردِ أن حملتُ لها تصـدّراً طفيفاً وفقَ الفوزَ سيكـونُ حليفـاً لهيالري..و
احصاءاتٍ أولية حتى أنـهيتُ مقالتي استـعداداً الرسالها صبـاحاً للنشر
تُ لـيــلـتي وأنــا مـوقـن أنَّ الـصـبــاحَ لن يــصـدمـنـي بـخــبـرٍ يـخــالفُ مـا و
تـوقـعـته..لـكـني اسـتـيـقظـتُ عـلى اخلـبـرِ الـكارثـي: خـسارةُ هـيـالري وفوزُ
ترامب الـذي يبـدو أنهُ سـخرَ بـفوزهِ الـغريب هـذا مـني ومن توقـعاتي..ولم
يكن أمـامي ازاءَ ورطـتي هـذهِ إال أن أحـذفَ كل مـاكتـبـتهُ وأبـاشرَ بـكـتـابةِ
مـقالـةٍ جـديـدة أسـمـيـتـهـا "األميـركـان واجلـدارُ اجلـمـهـوري" نـشـرتُـها في
احـدى الـصـحف وبـيـنتُ فـيـهــا أنَّ غـرابـة أطـوار تـرامب وطـيـشهُ وجـنـونهُ
الـذي يُــفـتـرضُ أن يــكـونَ مُـنــفـراً لــلـنـاخــبـ هــو ذاتهُ الـذي جـذبــهم إلـيهِ
الستكشـافهِ بدافعِ الفـضولِ السـايكولـوجي..وكانت النـتيجـة أنَّ فضولهم
هذا جعلهم يقـتربونَ أخيراً من اجلـدارِ الترامبي الغـريب ويلمسونهُ فعالً
ـتــكــررة من طالئهِ الــرطب..وأظنُ أنَّ هــذا مـا تــفــعـلهُ رغم الــتـحــذيــراتِ ا
ـنـوعٍ مُـغـلفٍ ـفـرطـة في الـتـحـذيـرِ من كل مـجـهـولٍ غـريب أو  ـبـالـغـة ا ا

بأسوارٍ من اخلوف.
يومـها..أذكـرُ أني أسرفتُ وقـتاً طـويالً في البـحثِ بذهـولٍ ب ركـامٍ هائلٍ
ـعنى عـنى مـا حـصلَ دونَ جـدوى..ا من األسئـلـةِ احلـائـرة عن أي بـريقٍ 
الذي تاهَ مني وأوقفني بـ سؤال لم أهتد جلـوابٍ لهما: هل فازَ ترامب
ـعـنى واحـداً رغم أن حـقـاً أم خـسـرتْ هـيالري? وبـالـنـســبـة لي لم يـكن ا

الوقائعَ قالت لي يومها أنَّ النتيجة النهائية كانت واحدة!
في االنتـخـابـاتِ األخـيرة كـدتُ سـأصـدّقُ لـلحـظـةٍ أن األمـرَ ذاتهُ قـد حدثَ
ـســاتٍ من جـنـونٍ تـرامـبيٍّ مـجـدداً مع حـفــنـةٍ غـرائـبـيـةٍ اضــافـيـةٍ وبـضعِ 
تُ لـيـلـتي كـان بايـدن مـتـفـوقـاً بـأصـواتهِ علـى ترامب مُـعتق..إذ حـيـنـمـا 
رة أيـضاً وبـدرجةٍ يـق أكـبـر أن اجلنـونَ لن ينـتزعَ وكنتُ مـتأكـداً هـذهِ ا
الفـوزَ من جديـد لكن حـينـما اسـتيـقظتُ صـباحـاً كانت الـفضـائيات تـنقلُ
..هكـذا رأيـتـهُ بأم عـيـنـي وسمـعـتهُ مـبـاشـرةً وقـائعَ احـتـفـال ترامـب بـفـوزهِ
بأذنيَّ وهو يـسرفُ طـويالً في شكـرِ األميـركي ألنـهم انتـخبـوهُ من جديد
في مـا كانت أرقـامُ الـسـبـاقِ االنتـخـابي الـتي تـعـلو الـشـاشـاتِ الـتي كان
تـرامب يـديـرُ لـهـا ظـهـرهُ وعـيـنـيـهِ وعـقـلهُ تـؤكـدُ طـوالَ الـوقتِ تـفـوقَ بـايـدن
عليه..ال أدري إن كـان في تلكَ اللـحظاتِ يـوهمُ نفسهُ بـأنَّ احتفـاءهُ بنصرٍ
مزيفٍ وسطَ أنـصـارهِ سيـكونُ كـافـياً القـناعِ الـعـالم كلهِ بـبـقائهِ في الـبيت
األبـيض أربع سـنـواتٍ أخرى قـادمـة لـكـنـهـا عـلى أيـةِ حـال احـدى غرائب

ترامب الكثيرة التي لن تنتهي.
الفـارقُ اجلـوهـري عـمّـا حدث مـعي عـشـيـة االنـتخـابـات في احلـالـتـ هو
رة عن احلدثِ األضخـم حتى انتهاء أنني لم أورطْ نفسي بـالكتابـةِ هذهِ ا

عركة وجالء الغبار ووضوح صورة البطل القادم. ا
الـيــوم بـوســعي تـوجــيه الــسـؤال الــقـد ذاته: هل خــسـرَ تــرامب أم فـازَ
..أما جـوابي على رة أيـضـاً ـعـنى ليسَ واحـداً هـذهِ ا بايـدن? وأجزمُ أنَّ ا
هذا الـسـؤال الـغـريب فهـو أنَّ تـرامب خـسـرَ الـسبـاق ألنهُ لم يـجـد الـلعبَ
باحترافية فمنحَ الفـرصة لبايدن كي يفوزَ علـيهِ باحترافيةٍ أوطئ ومجهودٍ
ـكـناً أقل..هـذا يعـني أنَّ دخـولَ بـايـدن لـلـبيتِ األبـيض لم يـكن لـيـصـبحَ 

بشكلٍ منطقي إال لسببٍ وحيد هو أن خصمهُ كان ترامب الغيره.
أظنُّ أنَّ الذاكـرة سـتـظلُّ ترغـمـنـا للـعـودةِ لـتلكَ األيـامِ الـغـريبـة الـتي تورطَ
األميـركيون فـيهـا بلـمسِ اجلدارِ الـترامـبي الرطب لـيصـبحَ بعـدها رئـيساً
لهم أربع سنـواتٍ كامـلة..ذلك الفـوز الذي أحدثَ يـومهـا صدمةً مـزلزلة ال
يزالُ صـداهـا يـترددُ حـتى الـيـوم دونَ توقـف ..وأظن أنهُ سيـظلُّ كـابـوساً
غامـضاً ال زلتُ آملُ أنَّ الـزمنَ القـادم سـيكـشفُ النـقابَ عن أسـرارهِ ولو
..على الـعـكس تـمامـاً من خـروجهِ من الـبيت األبـيض الـذي كان بعـد حـ
سَ العـالمُ كلهُ جـنونهُ وتخـبطهُ طوالَ أربعِ منطـقياً ومـتوقـعاً جدًا بـعد أن 
سنـواتٍ ظلَّ يصـنعُ فيـها خـصومهُ بـيديهِ ويـخسـرُ يومـاً بعـد يومٍ أصـواتاً
كـثـيـرة لم يـكن يـعـبـأ أن يـضـيـفـهـا هـو بـنـفـسهِ إلى قـائـمـة أعـدائه..وظـلت
ُ ببنـاءِ أسوارِ العزلِ وجدرانِ احلواجزِ العِـرقيةِ والعنصريةِ أصابعهُ تتف
..تلك الـتي كان أسـالفهُ يفـخرونَ أنهـم ناضلـوا طويالً في ب األمـيركيـ

سبيلِ تهشيمها.
ال تخـسرُ الـفرقَ الـكبـرى ألنَّ خصـومَـها الـضعـفاء أجـادوا اللـعبَ أفضلَ
مـنــهـا بـل ألنَّ تـلكَ الــفـرق الــكـبــرى ذاتــهـا لم تــلـعب
عروف. ستواها ا بشكلٍ جيد ولم تظهر للجميع 
ا هي حـكمـة سأضلُّ مـضطـراً لتـكرارهـا كثـيراً ر

. كلَّ ح

غالف الكتاب
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انــشــغــاال واشــتــغـاالً فـي الـوسط
الــســيــاسي الــعــراقي وتــوســعت
دوائـر نــقــاشـهــا لـتــصــبح احـدى
ـــفـــردات الـــســاخـــنـــة لـــلــنـــخب ا
الـــعــــراقـــيـــة واالعـالم والـــشـــارع
الـعـراقي) . ونـرى ان هـذا الـسبب
ال يسـوغ احلـاجـة القـتـحـام (ملف
السيادة) بالطـريقة العجيبة التي
وردت بها في (الوثـيقة - الكتاب)
 الــــتي تــــقع في  682صــــفـــحـــة
بـالــلــغــة الـعــربــيـة و 94صــفــحـة
بـاللـغة االنـكلـيزيـة  كمـا ال يسوغ
اشراك خليط بعضه هامشي  في
قــضــيـــة ال حتــتـــتــمل مـــزيــداً من
الــتــصــورات الــتي ال تــرتــقي الى
مـستـوى مفـهوم حـساس وخـطير

كالسيادة .
ــنــصف ال يــنــكــر ومـع ذلك فــان ا
ـشروع) اجلـهـد الـذي استـنـزفه (ا
لــلــخـروج بــهــذه الـصــورة  الـتي
تتـضمن مـعلـومـات مفـيدة تـتصل
ــفـــهـــوم الـــســـيـــادة  وان كــان
بـــعـــضـــهـــا مـــشـــروحـــاً او جــرى
ــيـة تـفــسـيــره في الـكــتب االكـاد
والـدراسات الـقانـونيـة  والسيـما
ـكتـبة ؤلـفات الـتي حتـفل بهـا ا ا
الـدسـتوريـة في نـطاق اجلـامـعات

¡UI³ « q √

لي صديـق إسمهُ " بَـهْـجت " يـبـلغ مِنْ الـعـمر 79 عامـاً  تـسـعة وسـبـع
عـامــاً مــتــوقـدةً في اآلالم واألحــزان واألفــراح . فــفي نـهــايــة عـام 2020
تعرض بَهْجت لوعكة صحية  عـلى أثرها قمنا بالذهاب إلى أحد األطباء
; فالطبيب الذي قَد ذهبنا إليه بروفيسور جراحة القلب والشراي  فوق
التخصص في جراحة القلب والشـراي  قام ذلك الطبيب بإرسالنا إلى
رضية . . إال أن الـطبيب لَمْ يقم بـفحص بَهْجت ُخْتَبـرات والتحلـيالت ا ا
 لكنه  سألني عن األطـعمة التي يتـناولها بَهْـجت ; ماذا كان يأكل وماذا

اذا يشعر ??? كان يشرب في هذه األيام و
فـأجـبـتهُ : لَمْ يـأكل شـيـئـاً مـنـذ ثالثـة أيـام ; ألن لـديه اِضْـطِـراب بـاجلـهـاز

ريء على األرجح . الهضمي  أي إن ارجتاع في ا
ُخْتَبر ّ إلى ا قام بإرسالنا إلى التصوير الـطبقي احملوري " مِفْرَاس " ثمَ
. . استـغرق األمـر سبع سـاعـات على األقل ; ألن مُـخْتَـبَـر التـحلـيالت قَد
كان مزدحماً والـتصوير الطـبقي أيضاً  ونـحنُ في ظل فيروس كورونا 
شيء غريب أو في احلقيقـة ليس غريبـاً ; كل شيء وارد في بلد اليأس .
وت مثالً ?? . ماذا سيحدث مثالً ? .. هل سَنُصاب بفيروس كورونا أو 

ألسنا ميت ? .. نحنُ ميتون
نعم  لكننا على قيد التنفس .

بعد كلَّ ذلك قال لي الـطبيب وهو غـاضب بسبب نتـائج التصويـر الطبقي
دة عشرة أيـام على األقل  أو تأخذونه : يَنْبَغي عـليكم عزل ذلك الـرجل 
ـسـتـشـفى حـاالً ; ألنه مُـصـاب بـفـيـروس كـورونـا  نـتـائجـهُ كُـلـها ( إلى ا
ا أنت أيضاً قَد حتمل الفيروس اآلن  حتى وإن كنت  . ( positiveر
ال تــعــاني مِنْ أيــة أعــراض  فــأنـت حــتــمــاً حتــمل الــعــدوى  إذهب إلى

ستشفى حاالً . ا
ستشفى حاالً . وافقت عند الوَهْلة وقلت له مؤكداً بأنني سأخذه إلى ا
قمت بأخذ أوراق الفحوصـات ودفتر التصويـر الطبقي احملوري . . عدنا
ـــنــزل دون أن نـــأخــذ عـالجــاً أو أي شيء مِـنْ هــذا الـــقــبـــيل . في إلى ا
ـا " نـافـيـة ; احلـقـيـقـة مـا قـلت ألحـد مِنْ أفـراد عـائـلـة بَـهْـجت  إال أن " ا
فنـفيت خـبر اإلصـابة بـفيـروس كورونـا . ظَلَّ بَهْـجت ال يأكل شـيئـاً سوى

حَساء  " شُوْرَبَة " .
َـنْـزِلـ .. قام ذلك ةَ مُـضـمَّـد مـتـقـاعـد  يبـعـد عن مَـنْـزِل بَـهْـجت  كـان ثَمـَّ
ُـضـمَّـد بـزيـارة بَــهْـجت  شـاء الـقـدر أن أكـون مــوجـوداً بـيـنـهم .. طـلَبَ ا
د اإلطالع بــأوراق الـفـحــوصـات . . . قــبل أن يـنــهي إطالعه قـام ُـضــمـَّ ا
بإرتـداء الكِـمـامة عـلى الـفور وطـلَبَ اخلـروج مِنْ الدار .. في احلـقـيقـة قَد
كنت سعيداً في ذلك  لـيس ألنه خرج مِنْ الدار بل ألنه لَمْ يبحْ بشيءٍ . .
ثَمَّةَ رجل عـجوز يتنـاول الكحـول كل يوم وهو أيـضاً جاء لـزيارة بَهْجت .
لَمْ تُسجل أيـة إصابة بـ عائلـة بَهْجت وال الـعجوز الـذي يتنـاول الكحول
ـتـقاعـد قد أُصـيب بفـيروس كـورونا بـعد ُضـمَّد ا وال حتى أنـا .. بيـنمـا ا
سبعـة أيام مِنْ زيـارته لِبَهْـجت . . البد مِنْ أن تَـسلق اخلوف والـقلق فوقَ

ُضمَّد . رأس ذلك ا
ثمَّ سألت سؤاالً واحداً  في وقتها طبعاً . . قَد قلت
في إحـــدى الـــصـــحف  : فـــيـــروس كـــورونـــا لِمَ ال

يُصيب اجملان حول العالم ?!
اخلوف قَد يَقتُلنا ونحنُ أحياء على أمَل البقاء .

بغداد
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×UD ∫ خليل شوقي في محطات من مسيرته الفنية

{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - اتفقت كيم
كــــارداشــــيــــان مع كــــانـي ويــــست عــــلى
ـشـتـركـة ألطـفـالـهـمـا األربـعة احلـضـانـة ا
بــعـــد الــطالق.وتـــطــابـــقت الــبـــيــانــات في
الـوثائق الـتي قدمـها ويـست للـمحـكمة مع
تــــلـك الــــواردة في طــــلـب الــــطالق الــــذي
تــقـــدمت به كــارداشــيــان في  19 شــبــاط
إلنـهـاء زواج دام نـحـو سـبع سـنوات.وفي
الـوثائـق التي قـدمهـا مغـني الراب وجنـمة
تـــلــفـــزيــون الـــواقع اتــفـق االثــنـــان عــلى
ضرورة إنهاء الزواج بسبب خالفات غير
قــابـلـة لــلـحل.واتـفــقـا أيــضـا عـلى أن كال
مــــنـــهــــمــــا لــــيس بــــحــــاجــــة إلعـــالــــة من
اآلخـر.ولـلزوجـ بـنتـان: نورث ( 7أعـوام)
وشـيكاغو ( 3أعـوام) وولدان: ساينت (5
أعوام) وسالم الذي سيبلغ الثانية الشهر
ــقــدمــة من الــقـــادم.وبــحــسب الــوثــائـق ا
كــارداشـــيــان احــتــفـظ كل من الــزوجــ
ــمــتـلــكــاته مــنـفــصــلـة عـن اآلخـر خالل
وجب اتـفاق سـابق.يذكر الـزواج وذلك 
أن االثـنـ بـ األزواج األكثـر شـهرة في
الــــعـــالم وكــــان زواجــــهـــمــــا واحـــدا من
الـزيـجات الـتي حـظـيت بأكـبـر متـابـعة في

اضية. العقود القليلة ا
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االديـبـة االردنيـة قـام الـباحث الـهـنـديّ سعـد الـدّين كـيري
بترجـمة مجموعـتها القـصصيّة (الهـروب إلى آخر الدّنيا)
إلى لغة (مااليالم) الهنديّة. وحتتوي اجملموعة على عشرة

قصص قصيرة.
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ه في ــمــثل الــعــراقي  تــكــر ا
مـهـرجـان االبداع الـعـراقـي الذي
اقــامه نـــادي الــعـــلــويــة بـــبــغــداد
ـلـحـن مـؤخـرا بـاشـراف شـيخ ا

محسن فرحان.
nKš dL
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ـيـة الـعراقـيـة صـدر لهـا كـتاب بـعـنـوان (البـرمـجة االكاد
ـهـارات االدائـية الـلـغـويـة الـعـصـبـيـة وأثـرهـا في تـطـويـر ا

سرحي). للطلبة في مادة التمثيل ا
bO³Ž s¹“
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ـة والنـاقـدة الـعراقـيـة حاضـرت في نـدوة حـوارية االكـاد
اقـيــمت  مـؤخــرا في جـمــعـيـة الــثـقـافــة لـلــجـمـيع بــعـنـوان
(اخلــطــاب الـــثــقــافـي بــ الــتـــراث واحلــداثــة ومـــا بــعــد

احلداثة).

 خذ اقساطا متقطعة من الراحة ال ترجتل عمال وال
كالما .
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صـــديق يـــتـــدخل فـي شــؤونـك .حــاذر اخلـالفــات وال
تضخم االمور.
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االضـواء تـتـسـلط عـلى ادائك.فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـقـاءات
العاطفية.رقم احلظ.9
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 تبـدو مـرهف االحـسـاس ومـتـوتـرا بـسـبب قـلق ما او
ارتباط اوعكة صحية.
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ـظهرك وليقاتك .تتمتع بروح رياضية وتفاؤل اعتني 
وحماسة استغل طاقتك.
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تــقـــلق بــســبب ظـــرف طــار ال تــعــرض اســتــقــرارك
الصحي للتقلب.رقم احلظ.8

”uI «

ــــا تـــفــــرح بــــتـــجــــاوب الـــزمالء يـــطــــمـــئـن بـــالك ور
واالحباء.يوم السعد االربعاء.
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جتد نفـسك وسط عاصفة .ابتعد عن االماكن اخلطرة
وال تلعب دور البطل.
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لذات  تعيش جتربة جميلة او قصة حب وتميل الي ا
واالفراح واالجتماعات.
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ـعـونـة تـشـغـلك مـشـكـلــة عـائـلـيـة  سـتـجـد لـهـا حال 
قريب.رقم احلظ.2

Ë«b «

سائل العائلية التترك  فترة جيدة لالرتباط.تنشغل با
احدا يحبط طموحاتك.
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حـاول الـسـيـطــرة عـلى اعـصـابك مــهـمـا كـان الـظـرف
صعبا.رقم احلظ.3
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اكـتب مـرادفـات لـلـكـلـمـات
ـــذكـــورة أدنـــاه أفـــقـــيـــا ا
لــتــحــصـل عــلى الــكــلــمــة
الـــضــائــعــة فـي الــعــمــود
الــوسط رأســيــا: (مــديــنـة

فلسطينة):
كان  1-ولج ا

 2-وكالة انباء خليحجية
 3-رقاب

 4-سادة القوم
 5-بعول
 6-رقبة

 7-بت في االمر

ـساعد في كلـية احلقوق بـجامعة الـنهرين يقدم االستاذ ا
ستمر في الورشة الـتدريبية التـي يقيمها مـركز التعلـيم ا
ي اجلامـعة بعـد غد االثـن بـعنـوان (االمن الصـحي العا

وحتديات جائحة كورونا).
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الـــلـــهم قـــربـــنـي فـــيه الى مـــرضـــاتك
وجـنــبـني فــيه من ســخـطك ونــقـمـاتك
ووفـقني فيـة لقراءة ايـاتك برحمتك

. يا ارحم الراحم

w½UC — ¡UŽœ

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

يضيف كـاليري رؤى 32 للفنـون منذ ايام
في الــعـاصـمــة االردنـيــة عـمــان  مـعـرض
احلـــروفـــيــــات اجلـــديـــد (روحـــانـــيـــات)
ويـشـارك فيه أربـعـة فنـان عـراقـي هم:
حـارث احلـديثي وجـاسم مـحمـد وعـماد
ـعرض الـظاهـر وعلي الـعبـادي.و يأتي ا
وفــقـا الدارة الــكـالـيــري(ضـمـن فـعــالـيـات
لالحـتفـاء باحلـرف الـعربي الـذي هو لـغة
القرآن الكر الـذي نزل في شهر رمضان
ـعرض ـبـارك من هـنـا جـاءت فـلـسـفـة ا ا
في الـتــرويج لــلـحــرف الـعــربي من خالل
  73عـمالً فـنـيـاً حتـاكي روحـانـيـة الـشـهر
ـبـارك وهـذه األعـمـال الــفـنـيـة تـخـتـلف ا
أسـاليـبهـا ورؤيتـها ومـحاوالتـها لـتقد

مفاهيم جديدة لهذه احلروف).
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ـوسم ـمــثـلـة الـسـوريـة تـعـود إلى الـدرامـا الـبـدويـة في ا ا
الرمـضاني احلالي  بعـد غيابـها لسـنوات إذ تشارك في
بـطولـة مسـلـسل (صقـار) بشـخصـيـة غوايش كـما تـتابع
أداء شــخــصـيــة خــديــجــة في اجلــزء الــثــاني مـن (سـوق

احلرير).
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ـثنـى اعلـنت عـن استالم مـفـتشـة اثـار وتـراث مـحـافـظـة ا
ـاء الذهب من مـديريـة مكـافحة ة مـكتوبه  مـخطـوطة قـد

ثنى. نظمة في ا ة ا اجلر

جنم (احلى صـوت اطفال) الـسوري اصـدر أغنيـة جديدة
بـعـنــوان ( كـذبـة إبـريل) وصــورهـا عـلى طـريـقــة الـفـيـديـو
كـلـيب.وهي من كلـمـات إيهـاب عـبد الـعـظيم أحلـان سـامر

أبو طالب.
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شـخـصـيات فـنـيـة وثقـافـيـة وجنوم
الــفن الــعــراقي الــكــبــار والــشــبـاب

ميزين. ا

كـالـدمع الـذي ذرفـته الـشـمـوع عـلى
. وشـهــد الـتــأبـ أرواح الـراحــلــ
حـــــضــــــور مــــــلــــــفت ونــــــوعـي من
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امــــســــــــــت نـــقــــابـــة الـــفــــنـــانـــ
الــعــراقــيــ وهي تــعــانـق ضــفـاف
اضي دجلة اخلير مـساء الثالثاء ا
عــــــلـى إقــــــامـــــــة وقــــــفـــــــــــــــــــــــة
اسـتـذكاريـة تـأبـينـيـة اليقـاد شـموع
جلـــمــيـع الــذيـن رحــلـــوا عــام 2020
والى يــومــنــا هــذا من جنــوم الــفن

العراقي.
بدأ احلفل التأبيني بـكلمة تعريفية
عن احلـدث ألـقـاهـا نـقـيب الـفـنـان
العراقي جبار جودي ومن ثم رفع
السـتار عن صور الـراحلـ والبالغ
عددهم  78 فــنـان وفـنــانـة من كـافـة
مـحـافظـات الـعراق  وأن مـا عـزفته
ـــايــســـتــرو كـــر وصــفي أنـــامل ا
جتـده فـي عـيـون احلـاضـرين دمـعـا

ونــادين جـانـو أخـراج فــيـلب أسـمـر
بـــــطــــولــــة نــــادين جنـــــيم و قــــصي

اخلولي.
- (جنيب زاهي زركش): تألـيف عبد
الــــرحـــــيم كـــــمــــال أخـــــراج شــــادي
الـفخـراني بـطولـة يـحيى الـفـخراني

وهالة فاخر.

بــطـولــة مــحـمــد رمــضـان و ســمــيـة
اخلشاب.

-(وكل ..من نـفـتـرق): تـألـيف مـحـمد
أمــ راضي أخــراج مــحـمــد الــعـدل
بــطـــولــة ريــهــام حـــجــاج و أحــمــــد

فهمي.
- ( 20-20): تــألـــيف بالل شــحــادات

ـؤلـفـ واخـراج مـصـطـفى حـكمت ا
بــطـولـة أيـاد راضي ومــجـمـوعـة من
. وهو اجلزء الثاني من هذا مثل ا
ـوسم ـسـلــسل الـذي اشـتـهـر في ا ا
ـاضي ألنه يــقـدم مـشـاكل اجملـتـمع ا
الـعـراقيـة الـسـياسـيـة واالجـتمـاعـية
والـــعــاطــفـــيــة  وتــصـــويــر احلــيــاة
بـواقعـيـة انتـقاديـة وبـطريـقة واعـية
وبــرؤيــة اخــراجــيــة جـديــدة تــمــثل
ــعــاجلـة الــقــضـايــا درامــيـا مــنـهج 
وخـلق الـشخـصـيـات احليـويـة التي
تـــمــزج بـــ اجلــديـــة والــســـخــريــة

السوداء.
-(لـعــبــة نــيــوتن): تــألــيف وأخـراج
ثـامر مـحـسن سيـناريـو مـها الـوزير

بطولة منى زكي.
-(مـــوسـى): تـــألـــيف نـــاصـــر عـــبـــد
الــرحــمن واخــراج مــحــمــد سالمــة
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يبدآ موسم الدرامـا سنويا في شهر
تـلقي يـصعب ـا يجـعل ا رمضـان 
عـليه مـتـابعـة مـعظم االعـمـال  لذلك
نـــــلــــجــــأ فـي كل مــــوسـم في رصــــد
االعـمــال الــدرامــيـة الــتي تــســتـحق
ـتـابـعـة وحـتى الـنـقـد ـشـاهـدة وا ا
ــسـلـسالت الــدرامـيـة الــتي تـشـد وا
تلقي هي االعمال التي يكون فيها ا
صـــــيـــــاغـــــة لـــــلــــــفـــــكـــــر الـــــدرامي
والـشـخـصـيـات يتم رسـمـهـا بـأتـقان
لـتـكـون مـقـنـعـة في اتـخـاذ الـقرارات
ــطــروحــة  وتــلك ازاء الــقــضــايــا ا
الـشـخـصـيـات الـغامـضـة والـعـمـيـقة
والتي تـدخل في صراع مع االخرين
وتنـاقض وصراع مع شـخصـياتهم.
االمـكنـة في االعمـال الـدراميـة مهـمة
شاكل كـان سوف يحـدد ا جدا ألن ا
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قـال رسـول الله
صــــلى الـــله
عـلـيه وسـلم
( رُب
صــــــائـم لــــــيس لـه من
صــــيـــامه إال اجلـــوع ورُب
قــــائم لـــــيس له مـن قــــيــــامه إال
الــــــســـــــهــــــر) (رواه ابـن مــــــاجه

وصححه األلباني).
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الـدرامـيـة وصـياغـة احلـوار لـتـقـوية
الـتـوتـر الـدرامي وال نـنـسى اهـمـية
ــثــيــرة واالصـــيــلــة غــيــر االفــكـــار ا
ـقــتــبـســة من اعــمـال اجــنـبــيـة (ال ا

دراما بال قاعدة فكرية).
في مـــــوسم  2021 ســــوف نـــــســــلط
الــضــوء عـلى  7 مــســلــسالت تــمـلك
مواصـفـات العـمل الدرامي الـناجح
تـابعتها فهـي منذ احللقة ننصح 
ـــدهش االولـى كـــشـــفت عن الـــدور ا
كن ان تلـعبه الدراما سوف الذي 
نــــكـــــتــــفي بــــذكـــــر عــــنــــاوين هــــذه
سـلسالت على أمل تـناولهـا الحقا ا
بالـنقد والتـحليل حـينمـا تكشف عن

حقيقة هويتها:
- (كـــــمــــــامـــــات
وطن): تــــألـــيف
مــجـــمــوعــة من
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - نــشــرت
ـمـثـلـة األمـريكـيـة جـادا بـيـنـكـيت سـميث ا
ي ويل سميث صورت مثل الـعا زوجـة ا
لـها عـلى صفـحتهـا وهي ترتـدي احلجاب
ـبارك. تـزامـنـاً مع بدايـة شـهـر رمضـان ا
ـعترف ووضـعت جادا احلـجاب الـشكل ا
به دينياً ولم تعتمد فقط على غطاء الرأس
علق في خـطوة أثنى عليها الـعديد من ا
حـول العالم اذ انـها خطـوة انفتـاح بهدف
تـوصـيـل رسـالـة مـهـمـة وهي تـقـبل االخـر
ـــــوقع واالخـــــتـالف بـــــاالديـــــان وفـــــقــــــا 
الـفن.وعـلـقت سـمـيـث كـاتـبـة : (اعـتـقد ان
الـــلــون اخلــوخي فـي الــشــرق االوسط ..
). وحصـلت الصورة على يـناسبني كـثيراً
. تابع أكثر من  600 ألف إعجاب من ا
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في لـيلـة مهـرجان اخلـليج الـذي احتفى به
عطاء عام 2013. سيرته الفنية ا و

والــراحل خـلـيـل شـوقي ولـد يـوم  14ايـار
عـــام  1924 فـي بـــغـــداد وارتـــبط بـــالـــفن
بــتــشـجــيع من أخــيه األكــبــر فـدخـل قـسم
الـتمثيل في معـهد الفنون اجلمـيلة ببغداد
مع بـدايـة تأسـيس هـذا القـسم لـكنه هـجر
الـدراسـة فـيه بـعد أربع سـنـوات ومـا لبث
أن عـاد الـيه لـيـكمل دراسـته ويـتـخـرج منه
حـامالً مـعه شهـادةً دبلـوم في فن الـتمـثيل
سـرح وكان عـام  1954كـانت بـدايتـه مع ا
من مـؤسسي الفـرقة الشـعبيـة للتـمثيل في
ـذكورة آنذاك عام  1947ولـم تقدم الـفرقة ا
سـوى مسرحـية واحدة شـارك فيهـا الفنان
ـثالً وكـانت حتمل عـنوان خـلـيل شوقي 
شـهداء الوطـنية أخـرجها الـراحل ابراهيم
جالل وفي عام  1964شـكّل فرقة مسرحية
ـســرح الـفــني بـعـد أن بــعـنــوان جـمـاعــة ا

ـسـرحـيـة (ومـنـهـا كـانت أجـازات الـفـرق ا
ـسرح شـهورة فـرقة ا سـرحيـة ا الـفرقـة ا
احلـديث التي كان ينتمي إليها) قد الغيت
فـي عام   1963وقـد اقـتصـر نـشاط الـفـرقة
ـذكـورة عـلي اإلذاعة والـتـلفـزيـون وكان ا
ؤسسة التي أعادت أيـضا ضمن الهيئـة ا
ــســرح فـي عــام   1965تـــأســيس فـــرقــة ا
سـرح الفني احلـديث حتت مسمـى فرقة ا
احلــديث وانـتُــخب سـكــرتـيــرًا لـهــيـئــتـهـا
عــمل الــراحل في  هــذه الــفــرقـة اإلداريــة 
ـثـالً ومـخـرجـاً لـعـدد كـبـيـر من االعـمـال
وظل مـرتـبـطـاً بـها إلي ان تـوقـفت الـفـرقة
اما في التلفـزيون فيعدّ الفنان عن الـعمل 
الـراحل رائدا من رواد العـمل التلـفزيوني
في الـعراق.  فـقد عمل في تـلفزيـون بغداد
مـنـذ عام  1956 وهـو عـام تـأسـيـسه عمل
ــــثـال بـــعــــد أن دخل دورة مــــخــــرجـــا و
تـدريبـية  وهـو يقـول أيضـا انه كتب أول

تـمـثـيلـيـة عـراقيـة لـلـتلـفـزيـون وهي ثاني
تـمثـيليـة تقـدم من تلفـزيون بـغداد ولكـنها
أول تـمثيلـية تكتب خصـيصا  للـتلفزيون.
ولـعل أبرز أدواره الـتلـفزيـونيـة دور (قادر
ـدينة بك)  فـي مسـلسلـي  الذئب وعـيون ا
ـديـنة  الـلذين كـتـبهـما و الـنـسر وعـيون ا
عـادل كــاظم وأخـرجـهـمـا الـراحل إبـراهـيم
عــبـد اجلـلـيل. وهــذه الـشـخـصــيـة شـكـلت
عالمـة فارقة ب الشخصيـات التلفزيونية
.امـا اخر نـشاطـات الراحل فـكان حـضوره
في مـهرجـان اخللـيج السـينـمائي في دبي
عـام  2013الـذي احـتفى بـحاضـره وتاريخ
ــهـرجــان حـامالً جــهـود 60 فــنه حــضـر ا
عـــامـــاً من الـــعــطـــاء في مـــجـــال اإلخــراج
والـــتــألـــيف والـــتـــمــثـــيل الـــتــلـــفـــزيــوني
ــســرحي قـادمــاً الى دبي مـن هـولــنـدا وا
الــتي حتــولت مـن مــنـفـى قــصـده قــبل 18

عاماً إلى مستقر ألسرته. 
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قـبل سـتـة اعـوام وحتـديـدا في التـاسع من
نــيــســان  2015 ودعـت االوســاط الــفــنــيــة
ــسـرح والــثــقـافــيــة احـد اعــمــدة ورمـوز ا
والـتـلـفـزيـون حـ اعـلن فـي مـديـنـة الهاي
الـهــولـنـديـة عن رحـيل االسـطـورة  الـفـنـان
الـعـراقي خـلـيل شـوقي عـن عـمر  91عـامـا
في احـد مستشفيات مـدينة الهاي بهولندا
الـتي يـقـيم فيـهـا منـذ اكـثرمن  19عـاما مع
اســــرته  تـــاركــــا ارثـــا ثـــرا مـن االعـــمـــال
ـسـرحيـة مازالت حـاضرة الـتـلفـزيونـية وا
بل ســتـبـقى في ذاكــرة الـعـائـلــة الـعـراقـيـة
وسـتـبـقى اعـمـاله مـادة  دسـمـة بـفن االداء
والــتــمــثــيل تــدرس في مــعــاهــد وكــلــيـات
الـفـنون اجلـميـلـة وحتديـدا قسم الـسـينـما
ـسرح  وسـتبـقى اعماله مـادة يخـتارها وا
الـبـاحثـون في اطاريـحـهم لنـيل الشـهادات
تقن الـعليا بـفن االداء العفوي والتـمثيل ا

ـثال ومـخـرجـا ومـؤلـفـا  أحـبـه الـنـاس 
ـسرح وعـشـقـوا أدواره في التـلـفزيـون وا
والـســيـنـمـا وحـفـظـوا مـقـاطع ال حتـصى
مـنهـا وحفظـنا أسـماء الشـخصـيات التي
مــثـلــهــا مـثــلـمــا ابـهــرتـهـم طـريــقـة أدائه
ــمـــيــزة وســحــرهم صـــوته الــبــغــدادي ا
الـدافئ اجلـميل واطـربتـهم تلـقائـية أدائه

ميز في كل شيء. ا
Vzc « q K

فـيما تظل شخصيته فـي مسرحية النخلة
واجلـيران شاخصة وهو يهمس  لـسليمة
ذهلة تقابلها شخصية قادر بيك ا خاتون
في مـــســلــسل الــذئب والــنــســر  وعــيــون
ــدهش بـ (حــســنــيـة ــديــنــة وتـربــصه ا ا
خـاتون) و كـان الراحـل يحـرص دائماً أن
يـؤكد في مسـتهل لقـاءاته قائال(أنا كردي
بـغـدادي الهـوى.. وطني الـعراق) وهـو ما
أكـده ايـضـا في فـيـلم وثـائـقي عـنـه عُرض
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بدل ان يـكـون شهـر رمـضان مـنـاسبـة لـلتـسـويات
ـهاترات والتـفاهـمات الـسياسـية في بـلد أرهـقته ا
حـــتى نـــالـت من مـــرتـــكـــزات كــثـــيـــرة في ســـلـــمه
االجتمـاعي في خالل ثماني عـشرة سنة جند ان
الـتــراشق اإلعالمي بـات عــلى اشـده بــ الـنـواب
الـعـراقـيـ بـشـأن مـلـفـات تـقع في صـلـب مـهـمات

غيب.  وجودهم كممثل عن الشعب ا
ـهاترات واالتـهامات ولم لـقد مل الـعراقيـون هذه ا
يعد أحد مهتماً بـها سوى السياسي السيما في

واسم االنتخابية.  ا
هنـاك خلط أوراق في ايـة قضـية يـثيـرها سـياسي
وتــلــقى غــضب آخــرين حــتى تــضــيـع الــقــضــيـة
األسـاســيـة عن الــنـاس وتــبـقى بـيــانـات الــتـخـوين

واالتهام والتهديد. 
غيبـ وهم من شباب ـسألة لـيست حول مـلف ا ا
ـدن احملـررة ولـكن سـبـقـهـا حـمالت في االتـهام ا
اليـة والنفـطية ـوازنة والعالقـة ا والهجـوم بشأن ا

ب احلكومة  في بغداد وإقليم كردستان .  
ــقــراطــيـة نـعـي جـيــدا ان هــنــاك هــامش في الــد
نـاكـفات لـكن الوضع الـعراقي الـنيـابـية يـحتـمل ا
ـكن ضـمـهـا الى حـزمـة فـيه مــلـفـات جـوهـريـة ال 
ـهـاتـرات والبـد ان يــكـون هـنـاك مـوقف حـكـومي ا
ـاني وسـياسي عـام مـنـها من اجـل حسـمـها وبـر

وجعل البلد يبدأ على سكة جديدة. 
مـن ســيــشــرع في اخلــطـــوة األولى لــتــســويــة كل
علـقة لقد سـمعنا تـصريحات من رئيس ـلفات ا ا
إقـلـيم كردسـتـان في خالل زيـارته الى الـفعـالـيات
والقـوى الـسـيـاسـية في بـغـداد انه بـصـدد الـبحث
عن حـلول نهـائية عـبر احلوار من اجل االسـتقرار
واجهة ب بغداد واربيل. وهذه الـدعوة نحتاجها 
ـنسي ا ا ـتروك عـلى الطـاولـة من قضـايـا او ر ا
ايـضـاً فـي حـ ان ذاكـرة الــشـعب ال يــصـيــبـهـا
الـعطب الـذي يصـيب ذاكـرة وادمغـة السـياسـي

الـــذين نـــراهـم في كل ازمـــة يـــهـــربـــون الى امـــام
ــآسي تـتــراكم امـام طــريق الــبـلــد نـحـو تــاركـ ا

استعادة عافيته . 
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