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اربك قرار رئيس الـتيـار الصدري
مـــــقــــتــــدى الـــــصــــدر اول امس �
�ــقــاطــعــة االنــتــخــابــات ا�ــقـرر
اجراؤهـا في تـشرين االول ا�ـقبل
واعالنه رفع الـدعم عن احلـكـومـة
ا�ــشـــهــد احلـــالــيـــة والالحـــقــة � 
السياسي الراهن في ظل االزمات
الــتي تـــعــصف بــالــعــراق� حــيث
ســـــارعت الـــــرئــــاســـــات الــــثالث
وشخصيات بارزة �طالبة الصدر
بـالعـدول عن الـقـرار حـفـاظـا على
اركـــان الــعــمـــلــيـــة الــســيـــاســيــة
واالنتـخـابـات ا�قـبـلـة من التـعـثر
الـذي قـد يـؤدي الى الـفـوضى في
ظل تــنــاقض الــرؤى واســتــمــرار
الـصـراع لـلـظــفـر بـا�ـنـاصب بـعـد
اجــراء االســـتــحـــقــاق ا�ـــرتــقب �
بحـسب خـبراء اكـدوا لـ (الـزمان)
امس ان (قـرار الـصـدر �ـقـاطـعـة
االنــتــخـابــات وســحب الــدعم عن
احلكومـة احلالـية والالحقـة ينذر
بتداعـيات خـطرة وغـير سارة في
ظل تــنـاقض الــرؤى الـســيـاســيـة
وتـفــاقم االزمــات في الــبالد الـتي
كـان اخــرهـا فـجــيـعـة مـســتـشـفى

احلس� الـتعلـيمي في النـاصرية
� اذ ان حالـة الـتوتـر بـدأت تطـفو
عـلى الــسـطح ولــذلك سـيــنـعـكس
هـــــذا الــــصـــــراع عـــــلى مـــــجــــمل
االوضاع � والسيـمـا االمنـيـة وقد
نشـهد حتـوالت غـير سـارة ملـبدة
�ـخـاطــر وتـنــذر بـفـوضى اذا لم
تـتــدخل الـشـخــصـيـات الــوطـنـيـة
حلل ا�ـــشــاكل ا�ـــتــفــاقـــمــة مــنــذ
سنوات)� مشـددين عـلى (ضرورة
الـتهـدئـة وا�ـضي نـحـو مـبادرات
وطـنـيـة من شــأنـهـا تـسـاعـد عـلى
اخــراج الــبـالد من عــنق االزمــات
وتــســهـم بــتــصــحــيح ا�ــســارات
اخلـاطـئـة الـتي اثـرت عـلى حـيـاة
ا�ــواطـنــ� وكــذلك دعــوة الــقـوى
الى االيـــثــار الـــوطـــني �ــعـــاجلــة
االوجاع برمـتهـا والنأي بـالعراق
عـن الــــصـــرعــــات االقــــلـــيــــمــــيـــة
والـدولـيـة). ودعــا الـرئـيس بـرهم
صالح� الـصدر لـلعـدول عن قراره
بإعـتـزال العـمل الـسيـاسي. وذكر
بيان مقتضب ان (صالح سيلتقي
الـصـدر في احلـنـانـة ليـطـلب مـنه
العدول عن قـراره باعتـزال العمل
الـســيـاسي)� دون ذكـر تــفــاصـيل
أخــرى. فـي حــ� � قـــــال رئـــــيس
الوزراء مصطفى الكاظمي إنه (ال

�كن تصـور عدم مـشاركة الـتيار
الـصـدري باالنـتـخـابـات ا�ـقـبـلة).
بـــدوره � عــــلق رئــــيس مــــجـــلس
الـنـواب مـحـمـد احلـلـبـوسي عـلى
اعالن الـــصــــدر االنـــســـحـــاب من
االنـــتـــخـــابـــات� قـــائالً (الـــعـــراق
بـــحـــاجــــة البـــنـــائه الـــغـــيـــارى)�
واضـاف احلـلـبوسـي في تـغـريدة
عــــلى تــــويــــتــــر انه (فـي ظـــروف
كُتِـبَت صعـبـة مـرت عـلى الـعراق� 

عبـارة على اجلـدران من الفـلوجة
إلى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه�
فمـا زال أمامـنا الـكثـير� والـعراق
بــــحــــاجــــة ألبـــنــــائه الــــغــــيـــارى
اخملـــلـــصـــ�� لـــيـــرفـــعـــوا رايـــته
ويــوحِّـــدوا صــفـــوفه ويـــخــدمــوا
شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا
بـــالــــبالد إلـى بـــر األمـــان). وراى
رئـــيس حــركـــة وفــاء الـــعــراقـــيــة
عــــدنــــان الــــزرفي � ان الــــتــــيــــار

بــاالنـــســحـــاب من االنــتـــخــابــات
ا�ـقــبـلــة. وقـال في تــغـريــدة عـلى
تويتر (نحث الـصدر على العدول
عـن قـــــراره بــــاإلنـــــســـــحـــــاب من
اإلنـتـخـابـات ا�ـرتـقـبـة ومـواصـلة
اجلـهــد الــوطـني ا�ــشـتــرك وعـدم
إخـالء الـــــــســـــــاحــــــة مـن قـــــــطب
جـمــاهـيــري مـهم وفــعـال فــيـهـا).
وشـــددت حــــركـــة عـــصــــائب اهل
احلـق عــــــــلى ضــــــــرورة إجـــــــراء
االنتـخـابات الـبـر�انـيـة �وعـدها
احملـدد في تــشـرين األول ا�ــقـبل�
وذلك بعـد ساعـات قلـيلـة من قرار
الـصـدر بـا�ـقــاطـعـة االنـتـخـابـيـة.
ورأى اخلــبـيــر الــقــانــوني طـارق
حــــرب ان انـــســـحـــاب الــــكـــتـــلـــة
الـصـدريـة من االنـتـخـابـات يعـني
فـقدان ا�ـكـون الـشيـعي لألغـلـبـية
في البـر�ان. وكـان الصـدر قد اكد
في خطـاب وجـهه الى جـمـهوره �
�ـقــاطـعــة االنـتــخـابــات ا�ـقــبـلـة
ورفع الدعم عن احلكومة احلالية
والالحــــقـــة . وقـــال الــــصـــدر انه
(حفـاظاً عـلى مـا تبـقى من الوطن
الذي أحـرقه الـفـاسـدون وال زالوا
يـــحـــرقـــونه� اعـــلـــمـــكم انَّـــني لن
أشــتـــرك في هــذه االنـــتــخــابــات�
واعــــلن عـن ســـحـب يــــدي من كل
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وحدة الـشعب الـعراقـي هي االمل باصالح الـبالد واقتالع
بذور الـتفـرقة الـتي تعـكز عـلـيهـا الضـعفـاء من السـياسـي�

وما اكثرهم كم أنت كبيرة ايتها الناصرية البطلة 
رغم جــراحـــهم الــتـي لم تــنـــدمل بــعـــد من فــاجـــعــة حــريق
مستشـفى االمام احلسـ�� بادر اهالي الـناصريـة الشرفاء
ابـنـاء الـعـراق الـنـجـبـاء االوفـيـاء االصالء بـتـسـجـيل مـوقف
كــبـيــر بــكـبــر الــقــيم وا�ـبــاديء الــتي تـــربى عــلـيــهــا هـؤالء

االصالء. 
فـقـد هـبت مـجـمـوعـات من اهـالي الـنـاصـريـة عـنـدما عـلـمت
بـحــصـول حــادث سـيــر� اسـفــر عن وفــاة ابن الـضــلـوعــيـة
ا�ـقـاتل الـبـطل قـدامـة جــواد خـضـيـر اجلـابـر رحـمه وطـيب
ثراه� ونقلت اجلثمان إلـى الطب العدلي واكملت االجراءات
الــقـــانــونــيـــة� ولم تــكـــتف بـــذلك بل جــلـــبت اجلــثـــمــان إلى

الضلوعية وشاركت في مراسيم التشييع.
 كم انت كبيرة ايها الناصرية� وكم هم اهلك كبار.

 ان الـعـمل االنـســاني الـرائع والـكـبــيـر الـذي قـام به اهـالي
الناصريـة الشرفـاء� هو خيـر رسالة للـسياسـي� الطـائفي�
الذين يـحـاولون يـائـس� اعـادة الطـائـفيـة ا�ـقيـمـة إلى بلـدنا

العزيز. 
 ستـبقى النـاصريـة رئة الـعراق الـوطنـية الـتي ستـوحد هذا

الشعب بعون الله.
 انـنـا في ضــلـوعـيـة الــصـمـود والــشـهـداء نـســجل شـكـرنـا
وتقديـرنا الكـبيـرين الهالي النـاصريـة وعشائـرها جمـيعا���
كل احلب والتقـدير عـلى مواقـفهم الـكبيـرة وا�شـرفة� وهذا

ليس بجديد عليكم فانتم اهل النخوة والغيرة والرجولة.
جزاكم الله عنا خير اجلزاء فانتم نعم االهل ونعم العزوة.
{ عن مجموعة واتساب

إحالته الـى القضـاء ليـنال جزاءه
الـعــادل). ووجه وزيـر الــداخـلــيـة
عــــثــــمـــان الــــغـــا�ـي� بـــاتــــخـــاذ
اإلجراءات القانونية بحق ضابط
قــــام بــــإطالق الــــنـــار فـي إحـــدى
ا�ـنــاســبـات.وقــال بــيـان امس ان
(بـــــــعـض مـــــــواقع الـــــــتـــــــواصل
االجــــتـــمــــاعي ووســــائل االعالم�
تـداولـت فـيـديــو يـظــهـر فــيه احـد
ضــبـــاط الـــوزارة يــقـــوم بــإطالق
الـــعـــيــارات الـــنـــاريــة فـي إحــدى
ا�ناسبات)� واضاف ان (الغا�ي
وجه باتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحقه من قبل مديرية أمن
األفراد� وايداعه التوقيف). وافاد
شهود عـيان بـاندالع حريق داخل
مـــــعــــمـل ومــــخـــــزن في قـــــضــــاء
التاجـي.وقال الشـهود ان (حـريقا
انــدلع داخل مـــعــمل ومــخــزن في
منطقة ا�دحتية التابعة للقضاء �
وان فــرق الــدفـاع ا�ــدني عــاجلت
احلادث الـذي تسبـب بإضرار في
ثالث مـولدات ومـخـزن مـشـيد من
الــســنــدويج بــنل يــحــتــوي عــلب
كــارتــونــيــة). كــمــا اخــمــدت فـرق
الدفـاع ا�ـدني حريـقـا اندلع �ـقر
قيـادة عـملـيـات كربالء � دون ذكر

مزيدا من التفاصيل.

� تــشـكــيل فــريق عــمل مـن قـسم
مــكـافــحــة اإلجـرام لــلــتـوصل الى
اجلاني� ومن خـالل التـنـسيق مع
أقـســام الـشــرطـة في احملــافـظـات
اتضح إن القـاتل هرب الى مـدينة
الــنــاصــريــة)� مــضــيـــفــا (وبــعــد
التواصل مع قسم مـكافحة إجرام
ذي قــار اتــضـح أن اجلــاني ســلم
نــفـسه إلــيــهم واعــتـرف صــراحـة
قيامه بـجر�ة القـتل كون اجملني
عـــلـــيه كـــانت تـــربـــطه عالقـــة مع
والدته� وقد صـدقت أقواله وتمت

وا�ؤثـرات العـقلـية� عـلى عدد من
ا�ـتــهـمـ� في خــمس مـحــافـظـات
.وقـالت ا�ـديـريـة في بـيـان تـلـقـته
(الزمـان) امس ان (مفـارزها ألقت
الـقبـض على تـسـعـة مـتـهـم� في
مـــــيــــســـــان وأربـــــعــــة فـي كل من
البصـرة وكربالء ومـتهمـ� اثن�
في ذي قــار وا�ــثـــنى بــحــوزتــهم
مادة الكـريسـتال اخملـدرة� إضافة
إلى أدوات الــتــعـاطـي)� واطـاحت
وكالة االستـخبارات والتـحقيقات
االحتـاديــة �ـتـهم يــبـيع الـعــمـلـة
ا�ــزيــفــة.واوضـحـت الــوكـالــة في
بـــــيــــان امـس ان (مــــعـــــلــــومــــات
استخبـاراتية افـادت بوجود احد
االشخـاص يقـوم ببـيع كل ملـيون
ديــنـــار فــئــة عـــشــرة االف ديــنــار
مـــقــــابل  400الف ديــــنـــار). وفي
كــربالء � كــشــفـت قــيــادة شــرطــة
احملــافـظــة عن تــفـاصــيل جــر�ـة
قــتل.وقـــالت الــشــرطـــة في بــيــان
امس ان (قـسم مــكـافــحـة اإلجـرام
استخبر بوجود جثة داخل عجلة
في حي اإلطارات� � التوجه الى
مـحل احلــادث ومـشـاهــدة اجلـثـة
اتـضـح أنـهــا �ـواطـن قـد تــعـرض
الى ضـربــات في مــنـطــقـة الـرأس
بـواسطـة مـطـرقـة حـديـديـة� حيث
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اكـــد رئـــيس الـــوزراء مـــصــطـــفى
الــكــاظـمي�  الــقــبض عــلى قــتــلـة
اخلبـيـر االمـني هشـام الـهـاشمي.
وقـال الـكـاظـمي في تـغـريـدة عـلى
تـويـتـر� تـابـعـتـهـا (الـزمـان) امس
(وعـــدنــا بـــالــقـــبض عـــلى قــتـــلــة
الهـاشـمي وأوفيـنا بـذلك� وقـبلـها
وضعـنـا فـرق ا�ـوت وقتـلـة أحـمد
عـــبـــد الـــصــمـــد أمـــام الـــعـــدالــة�
وقـبـضت قـواتـنـا عـلى ا�ـئـات من
اجملـــــرمـــــ� ا�ـــــتـــــورطـــــ� بــــدم
االبــريـاء)� واضـاف انه ( من حق
اجلــــمـــيـع االنـــتــــقـــاد� ال نــــعـــمل
لإلعالنـات الـرخـيـصـة وال نـزايـد�
بل نـقـوم بـواجبـنـا مـا اسـتـطـعـنا

خلدمة شعبنا واحقاق احلق).
والــــقـت قــــوات مــــشـــــتــــركــــة من
اســتـخــبــارات احلـشــد الــشــعـبي
بالتعاون مع جهاز االمن الوطني
� الـقـبـض عـلى قـاتل الــهـاشـمي �
وهــــــــــــــــــــو مــالزم اول فــي وزارة
الداخليـة. ونشرت قنـوات متلفزة
اعـتــرافـات ا�ـتــهم بـأنــتـمـائه الى
احــدى اجلـمــاعــات اخلــارجـة عن

القانون. 
والقت مـديرية مـكافـحة اخملدرات
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نــاقـــشت الـــرئــاســـات الــثالث مع
مـنــسق الــبـيـت االبـيض لــشـؤون
الـشـرق األوسط وشـمـال افـريـقـيا
بريت مكغـورك والوفد ا�رافق له,
اليات انسـحاب القوات االجـنبية
ا�ــــقــــاتــــلـــــة من الــــعــــراق عــــقب
الــتــحــضــيــر جلــولـة جــديــدة من
احلــــوار الــــتـــســــراتــــيـــجـي بـــ�
الـبـلـدين. وتــأتي زيـارة مـكـغـورك
الى بــغـــداد بــعـــد يــوم من زيــارة
وزيــــر االمن الــــوطـــنـي االيـــراني

مـحـمـود عـلــوي لـبـحث اسـتـقـرار
ا�ـــنــطــقـــة . وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الزمان) امـس ان (رئيس الوزراء
مــصـــطــفى الـــكــاظــمـي بــحث مع
مـكـغـورك ,الـتــنـســيق والـتــعـاون
ا�ــشــتــرك في مــخــتـلـف اجملـاالت
والــتــحــضــيــرات لــعــقــد اجلــولـة
ا�قـبـلة من احلـوار الـستـراتـيجي
بـ� الـعــراق والـواليـات ا�ــتـحـدة
األمــريـكــيـة� كــمـا تــمت مــنـاقــشـة
اليـات انـسـحاب الـقـوات ا�قـاتـلة
من العـراق واالنتـقـال الى مرحـلة
جـديـدة من الـتـعـاون الـذي يـطـور

الـعالقـة بـ� الـبلـديـن ويعـزز امن
العـراق وسيادتـه). ومن ا�قرر أن
يـزور الـكـاظـمـي واشـنـطن نـهـايـة
الــشــهـر اجلــاري لــبــحث جــدولـة
انـسـحــاب الـقـوات االجــنـبـيـة مع
الرئيس جو بايدن.والتقى رئيس
مــــــجـــــلس الـــــنـــــواب مـــــحـــــمـــــد
احلــلــبـوسـي� مـكــغــورك وبــحــثـا
تــــوســــيـع آفــــاق الــــتــــعــــاون في
اجملـاالت االقتـصـاديـة والـثـقـافـية
والتجارية والتعـليمية واستمرار
الـتــعـاون والــتـنـســيق في اجملـال
األمــني ومـــكــافـــحــة اإلرهــاب من

خـالل تــــوفــــيـــــر الــــدعم الـــــفــــني
والـــلـــوجــســـتي واالســـتـــشــارات
للـقوات احملـليـة وزيادة قـدراتهم.
وذكــر الـبــيــان ان (الـلــقــاء نـاقش
تــطـــورات األوضــاع اإلقــلـــيــمــيــة
وعددا من القـضايا ذات االهـتمام

ا�شترك). 
كـما اسـتـقـبل رئـيس اجلـمـهـورية
برهم صالح منسق األمن القومي
األمريـكي لشـؤون الشرق األوسط
وشمال أفريـقيا. وقال بـيان تلقته
(الــــــزمـــــان) امس ان (الــــــلـــــقـــــاء
استعرض الـعالقات الثنـائية ب�
الــبـــلــدين وســـبل تــعـــزيــزهــا في
اجملاالت السياسـية واالقتصادية
والــثــقــافـــيــة في ســيــاق احلــوار
الستـراتيـجي القـائم ب� الـبلدين
وفقاً للمصـالح ا�شتركة واحترام
السيادة� حيث جرى تأكيد أهمية
مــواصــلــة الــعـــمل في مــكــافــحــة
اإلرهـاب واسـتـئصـال جـذوره في
كل ا�ـنـطـقـة) ,وشـدد صـالح عـلى
(أهــمـيــة تـخــفــيف حـدة تــوتـرات
ا�ـنـطـقـة عــبـر الـركـون إلى حـسن
احلوار والتالقي) ,مشيراً إلى أن
(أمن الـعـراق وحـمـايـة اسـتـقراره
وسيـادته الـكامـلـة عنـصـر ال غنى
عنه في استقرار وسالم ا�نطقة).
وتــزامـــنت زيـــارة مــكـــغــورك الى
بـغـداد  ,في الـوقـت الـذي يــجـري
وزيـر اخملــابــرات اإليــراني زيـارة
الى العـراق الـتقى خاللـهـا رئيس

جهاز األمن الوطـني العراقي عبد
الغـني األسـدي. وأكد عـلوي (دعم
بـالده لألمـن واالســـــتــــــقـــــرار في
الــعــراق). ويـنــخــرط اخلــصــمـان
األمــــــــــريـــــــــكـي وااليــــــــــرانـي في
مـفاوضـات صـعـبـة إلعـادة إحـياء
االتـفـاق الـنـووي اإليـراني � فـيـما
الـتـوتـرات بـيـنـهـمـا تـتصـاعـد في
الـــعــراق وســـوريـــا. في تـــطــور ,
تسـلَّم رئيس اجلـمهـورية � أوراق
اعــتــمــاد الــســفــيــر الــبــريــطــاني
اجلـــــديـــــد لــــدى بـــــغـــــداد مــــارك
برايـسـون ريـتشـاردسـون� وجرى
خـالل ذلـك بـــــــحـث الـــــــعـالقـــــــات
الـثـنائـيـة ا�ـشـتـركـة بـ� الـبـلدين
وأهـمــيّـة تــعـزيـزهــا في مـخــتـلف
اجملاالت.وأكّـد صـالح أن (الـعراق
يـنــطــلق نـحــو عالقــات مـتــوازنـة
تـسـتــنـد إلى الـعـمـل ا�ـشـتـرك مع
األصــدقـــاء في اجملــتـــمع الــدولي
لــتــرسـيـخ األمن واالســتـقــرار في
ا�نطـقة وتخـفيف حدة تـوتراتها�
ودعـم الــــــتـــــــرابط فـي اجملــــــاالت
االقتصادية والتجارية والصحية
والــبـيــئــيــة� ومـكــافــحـة الــفــسـاد
والـتـكـاتف في مـواجـهـة حتـديات
اإلرهـــاب والــــتـــطــــرف). وأجـــرى
صالح� اتصاالً هـاتفيـاً مع نظيره
الـســوري بـشـار األســد� �ـنــاقـشـة
الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ� البـلـدين
الشـقـيقـ� والـتحـديـات ا�شـتـركة

ا�تعلقة �كافحة اإلرهاب.
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ا�نـتمـ� لـهذه احلـكومـة احلالـية
والالحــقـــة � وإنْ كــانــوا يــدَّعــون
االنـتـمــاء الل الـصـدر � فــاجلـمـيع
إمّـا قـاصـر أو مـقـصـر أو يتـبـجح
بــالــفــســاد � والـكـل حتت طــائــلـة
احلساب). كمـا قرر الصدر إغالق
الـهـيئـة الـسـيـاسـية لـلـتـيـار� بـعد
ســـاعــــات من إعالنـه مـــقـــاطـــعـــة
االنــتـــخــابــات �وتــعـــيــ� نــصــار
الـــربــيـــعي و مــحـــمــد ا�ـــوصــلي
مــســـتــشـــارين له .واعـــقب اعالن
الـــصــدر � انـــســـحـــاب جـــمـــاعي
�ــرشـحـي الـكــتــلـة الــصــدريـة من
االنـــتـــخـــابـــات. بـــدورهـــا �أكــدت
ا�ــفــوضــيــة الــعـلــيــا ا�ــســتــقــلـة
لالنـتـخابـات �إجـراء االنـتـخـابات
الـتشـريـعـية في مـوعـدهـا احملدد.
وذكــــرت فـي بــــيـــــان امس انه (ال
صـــحـــة �ـــا يـــتم تـــداولـه بـــشــأن
انـــــســـــحــــاب رئـــــيـس مــــجـــــلس
ا�فـوضـ� القـاضي جـليل عـدنان
خلف من ا�هام ا�نـاطة به رئيسا
لــلــمـــفــوضــيــة)� واضــافت انــهــا
(نـنـتـظـر قـرار مـجـلس ا�ـفـوض�
بشـأن موضـوع تـبعـات انسـحاب
الـصدريـ� بـعـد مصـادقـتـهـا على
الــقــوائم االنــتــخــابــيــة واســمــاء

ا�رشح�). 

الــــصـــــدري ركــــيــــزة من ركــــائــــز
االســتـــقــرار � وان الــصـــدر احــد
ضمانـات استـمرار الـدولة . وقال
الزرفي في تغريدة على توتير ان
(انــســحــاب الــتــيــار من الــنــظــام
الــســـيــاسي ســيـــشــجع الالدولــة
لـلـقــضـاء عـلى االمل ا�ــتـبـقي في
الــــــبالد). وحـث رئــــــيس تــــــيـــــار
الـصدر احلـكـمـة عــمـار احلـكـيم � 
عــــــــلى الـــــــــعــــــــدول عن قــــــــراره

UDš«∫ السيد مقتدى الصدر يلقي خطاب انسحاب تياره من االنتخابات ا�بكرة

بالتأشيرة العالجـية اإللكترونية�
واعــتـمــاد الالصــقــة لــلـعــراقــيـ�
الــراغــبــ� بــالــســفــر الى تــركــيــا
.وأعلـنت الـسلـطـات الصـحـية في
أبـوظـبي� عن قــرار بـفـرض حـظـر
جزئي للـتجـول ابتـداء من االثن�
ا�ـــــقــــــبل � فـي إطـــــار اجلـــــهـــــود
ا�ستمـرة حلمايـة الصحـة العامة
واحلـــد مـن انـــتــــشـــار كــــورونـــا.
وحــــذرت جلــــنــــة الــــطــــوار� في
مــنــظــمـة الــصــحّــة الــعــا�ـيــة مِن
احـتـمـال كـبـيـر ظـهـور مـتـحـوّرات
جـديـدة ر�ـا تـكـون أشـد خـطورة
مِن كـــورونـــا. وقـــدّمت الـــلـــجـــنــة
تــوصــيـتــ� رئــيــســيّـتــ�� األولى
الـــدفــــاع عن الـــوصــــول الـــعـــادل
لـلـقــاحـات والـثـانــيـة عـدم اإلقـدام
عـــلى مـــبــادرات ذات مـــســـوغــات

علمية ضعيفة.

وتـعـرضــنـا الى فـشل فـي الـنـظـام
الــصـــحي كـــمــا حـــدث في بــعض
البلدان العربية وغيرها)� واقترح
ا�وسوي (فرض حـظر صحي تام
وليـس امني �ـدة ١٤ يـومـا لـكـسر
سلـسلـة انـتشـار الوبـاء وتصـاعد
اعـداد االصـابـات وبــنـفس الـوقت
الـسـمــاح لـلـوزارة ومـؤســسـاتـهـا
الستيعاب الزيادة االخيرة باعداد
االصـــابــــات وعالجــــهم� عــــلى ان
يتضمن احلظر مـدة سماح زمنية
ال تـتــجــاوز ٤ سـاعــات لــلـســمـاح
للـمـواطـن� بـتـلـقي اللـقـاح بـشكل
عاجل وكـذلك اكمـال احتـياجـاتهم
الـيــومـيـة الــضـروريــة). وسـجـلت
وزارة الصحة في اقليم كردستان
اصـابـة �ـتـحـور دلـتـا اول امس.
الى ذلك � افادت السفـارة التركية
في بــــغـــداد � بــــانـــهــــاء الـــعــــمل

امس (سبق وحـذرنـا في اكـثر من
منـاسـبـة وقبل اكـثـر من ٣٠ يـوما
من االن ان ا�ـــتـــحـــور دلـــتـــا هــو
االخطر واالسرع انـتشارا واالشد
فـتــكــا� وان كل الـدالئـل الـعــلـمــيـة
تـشـيـر الى انه ا�ـسـؤول الـرئـيس
عن اغــلـب االصــابـــات ا�ــوجــودة
حـالــيـا في الــعـراق)� واضـاف ان
(مــســـتــشــفـــيــات بـــغــداد واغــلب
احملافظات قد وصلت الى طاقتها
االستيـعابيـة القصوى مـن ناحية
تـــــــوفــــــيـــــــر االســــــرة واالدويــــــة
ومستلـزمات احلمـاية الشـخصية
داعــيــا جملــابـــهـــة هــذا الـــوبــاء)� 
الوزارة والـلجـنـة العـليـا لـلصـحة
والـسالمـة الـوطــنـيـة الى (اتـخـاذ
اجــراء عـــاجل لــلـــتــصـــدي لــهــذه
احلالة الطارئة وبأسرع وقت قبل
حـــصــول مـــا ال يـــحـــمــد عـــقـــبــاه

جلـنة الـصـحـة والبـيـئـة النـيـابـية
الى فـــرض حــظـــر صــحـي شــامل
�واجهـة متحـور دلتا.وقـال عضو
اللـجـنـة جواد ا�ـوسـوي في بـيان

ومـــراجــعـــة اخلـــطط الـــوقــائـــيــة
والـعالجـيـة وكـذلك مـتـابـعـة سـير
اخلطة الـوطنـية لـلتـلقيح)� وتابع
ان (اجملـــتــــمـــعـــ� شــــددوا عـــلى
ضـرورة اتـخـاذ اجـراءات مـشـددة
وسريعـة لضـمان أيـقاف الـتدهور
في ا�ــوقـف الــوبــائي ومـــتــابــعــة
الــتـزام ا�ــواطــنـ� وا�ــؤســسـات
احلــكـــومــيــة والـــقــطــاع اخلــاص
لالجــراءات الـــوقــائــيـــة من لــبس
الـــكــمـــامـــات و تــعـــقـــيم الـــيــدين
والتـبـاعـد اجلسـدي� واالسـتـمرار
باحلمالت التوعـوية ا�كثفة حلث
ا�ـواطــنـ� عــلى اخـذ الــلـقــاحـات
االمنة والرصينة في ا�ستشفيات
وا�راكز الـصحـية� النهـا الطـريقة
االســـرع لـــلــحـــفـــاظ عـــلى حـــيــاة
ا�ـــواطـــنـــ� والـــســـيـــطـــرة عـــلى
اجلــائــحــة). من جــانــبــهــا � دعت

اللقـاح ا�ضـاد في منافـذ التـلقيح
ا�نتشرة في بـغداد واحملافظات).
واعــلـــنت الـــوزارة � ان الــلـــجــنــة
ا�كلفة �تابعة اجراءات مواجهة
كــــورونــــا اصــــدرت تــــوصــــيــــات
بـضـرورة اتـخــاذ قـرارات مـشـددة
اليـــــــقـــــــاف تــــــــدهـــــــور ا�ـــــــوقف
الـوبـائي.وذكـرت في بــيـان تـلـقـته
(الــزمـــان) امس ان (جلـــنــة االمــر
الـديوانـي ٢١٧  ا�كـلـفـة �ـتـابـعة
االجـراءات الـوقـائــيـة والـعالجـيـة
عـقـدت اجـتـمــاعـا طـارئـا بـرئـاسـة
الـوكـيل الـفـني هـاني مـوسى بـدر
اخملول بـادارة الـوزارة وبحـضور
وكالء  الـصـحـة والـبـيـئـة ومـدراء
مــديــريــات الــطــبــابــة في وزارتي
الدفاع والداخـلية و هيـئة احلشد
الــشـــعــبي� �ــنـــاقـــشــة تـــطــورات
الوضع الـوبائـي اخلطـر لكـورونا
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اوصت وزارة الــصـحــة والــبـيــئـة
�ـــتــابـــعـــة اجــراءات مـــواجـــهــة
فايروس كورونـا واتخاذ خطوات
فيما للحد من ارتـفاع االصابات � 
ســجــلت  8336اصــابـــة وشــفــاء
 7805حــاالت وبـــواقع  44وفــاة
جديـدة. واوضح ا�ـوقف الـوبائي
الـــيـــومي �الـــذي اطـــلـــعت عـــلـــيه
(الـــزمـــان) امس الى ان (مـالكــات
الـوزارة اجـرت فـحـوصـات لـنـحو
 44الف حـالـة مـشـتـبه اصـابـتـهـا
بـــالـــفـــايـــروس � حـــيث � رصـــد
 8336اصـــــــابـــــــة في جـــــــمـــــــيع
احملـــــافـــــظـــــات)� واشـــــار الى ان
(الشـفـاء بلغ  7805حالـة وبواقع
 44وفاة جديدة)� مؤكدا ان (اكثر
من  39الف شخص تلقى جرعات
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توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
 ,ان يكـون طقس اليوم السبت صحوا وارتـفاع في درجات احلرارة تستمر
حـتى يـوم الـثالثـاء ا�قـبل. وقـالت الـهـيـئـة في بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(طـقس الـيـوم السـبت سـيـكـون في ا�نـاطق كـافـة صـحوا وارتـفـاع بـدرجات
احلرارة حـتى منتـصف االسبوع اجلاري).وأعـلنت وزارة الشؤون الـداخلية
لواليـة راينالند باالتينات األ�انية� العثور على  9جثث لضحايا الفيضانات�
وبـذلك يرتـفع إجـمـالي عدد الـقـتلى إلى  58شـخصـا. وقـال وزيـر الداخـلـية
روجر لـيفـينز (تـمكـنا من الـكشف عن تـسعـة ضحـايا آخرين) ,واضاف انه
(لقي ما ال يقل عن  58شـخصاً حتفهم  ,نـتيجة كارثة الفيضانات في غرب
أ�ـانــيــا). وفي هـولــنـدا دُعـي آالف األشـخــاص مـســاء اخلـمــيس إلى إخالء
منـازلهم في مقاطعـة ليمبورغ في جـنوب هولندا حيث يُـتوقع أن تصل ا�ياه
في نــهــر ا�ــيــز إلى مــســتـوى تــاريــخي بــســبب ســوء األحــوال اجلـويــة في
أوروبا.وخـلّفت األمـطار الغـزيرة والفـيضانات  67قـتيالً على األقلّ والـعديد
من ا�فـقودين في بـلـجيـكا وخـصـوصاً في أ�ـانيـا حيـث حتدّثت ا�ـستـشارة
أنغيال ميركل عن "مأساة".وفي ماستريخت� تتوقّع السلطات أن يفيض نهر

ا�يز ب� الساعة  2و 3فجراً�
 (تفاصيل ص 4).





مع ا�ــريض كـذلك إن كــان صـاحب
حق ) . 

وأضـاف  اخلزرجي  ( حتـمـلـنا كل
الـضــغـوط وا�ـصـاعب� في أصـعب
األوقات وفقدنا أعز األشخاص في
عـوائـلنـا بـسـبب مواجـهـتنـا لـوباء
كــورونـا  لــنـقــلـنـــا ا�ـرض الــلـعـ�

لهم).
 مـــبـــيـــنـــاً  ( كــــنـــا نـــحن اجلـــيش
االبيض بـاستحـقاق  محط تـمجيد
ولم نــسـتـلم أي شيء من حـقـوقـنـا
واالمتيازات التي حتدثوا عنها ) .
وتابع قائالً � إن  ( آخر ما حصلنا

عليه جملة كتبها جاهل ) � مضيفاً
أن (أكــثـر شيء أبـدع فــيه بـحـيـاته
هــو كـــتــابـــة إمالء هـــذه اجلــمـــلــة
الـــدكــتــور مــطـــلــوب دم عــلى بــاب
عـيـادة طـبـيـبـ� في شـارع الـطـابو

وسط بعقوبة ) . 
وقـــــال اخلــــزرجـي أيــــضـــــاً �  ( لم
نبحث عن ا�ـستحـيل� ولكن نبحث
عن كـرامــتـنــا وأمن عـوائــلـنـا� وأن
يـــطــبـق الــقــانـــون عــلى اجلـــمــيع�
وســــــوف نـــــســــــلـك كـل الــــــطـــــرق
القـانـونـيـة� ونـنـتـظـر ولـكل حـادثة

حديث ) .

(الـثـورة)طـويل و�ـتع وال يـنـتـهي
الني عـشـت تـفــاصـيـل مـعــظم ايـام
طـــــــــفــــــــولــــــــتـي بــــــــ� غــــــــرفــــــــة
الـقـيـادة�والـصـالـون ا�ـلـكي وغرف
الـــــنـــــوم ا�ـــــلـــــكـــــيـــــة فـــــيه.هـــــذا
الـيــخت(ا�ــتـحف) االبــيض الــلـون
كـان قبـلةً لزوار الـبصـرة �ا فـيهم
رؤســاء الــدول وا�ــلــوك. واذا كــان
الـــــبـــــيت االبـــــيـض هـــــو مـــــعـــــلم
واشـنطن�فـأن الـيخت االبـيض كان
مــــــعـــــلم ا�ــــــوانئ الــــــعـــــراقـــــيـــــة
ومار�يل�بـحيث ال تعـد الرحلة الى
ا�ـــعــقل مـــكــتـــمــلـــة مــالم تـــقــتــرن
بـالــتـجـول بــ� الـغـرف والــقـاعـات

ا�لكية ليخت الثورة.
قـــــرأتُ روايـــــتـــــ� عن اصـل هــــذا
الـيخت الـذي دخل الـعـراق في عام
تتـويج ا�لك فـيصل الـثاني 1952.
االولـى تـــــــقــــــول انـه هــــــديـــــــة من
بـريــطـانــيـا الى ا�ــلك الــشـاب. امـا
الـثـانيـة-والـتي ارجحـهـا- فهي ان
اصله كـان سفـينـة حربيـة امريـكية
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اشـتـرتــهـا احلـكـومـة الــعـراقـيـة ثم
قـامت بــتـحـويــرهـا في بـريــطـانـيـا
. شــهـد هـذا لــتـكـون يــخـتــاً مـلـكــيـاً
الـــيــخـت الــذي يـــصــلح ان يـــكــون
مـتــحـفــاً لـتــاريخ الـعــراق احلـديث
الـــكـــثـــيـــر من االحـــداث وعـــاصـــر
العـهدين ا�لـكي واجلمـهوري. ففي
عام  1952قام ا�ـلك فيـصل الثاني
بـاول زيارة لـلـكويت عـلى مـ� هذا
اليـخت ورافقه فـيهـا البـاشا نوري
ســعــيـد. كــمــا شـهــد الــيـخـت حـفل
خـطــوبــة ا�ـلك فــيــصل عـام 1957
على االميرة التركـية فاضلة محمد
عـلي�عـندمـا كـان ا�لك يـحـضر قـمة
حـــلـف بـــغــــداد ويــــقـــضـي اجـــازة
قصيـرة  في اسطنـبول.وكانت تلك
آخر رحلة لليـخت في العهد ا�لكي
حـيـث غـادر مــيــنـاء ا�ــعــقل قـبل 3
اســابـيع من انــدالع(الـثـورة) وكـان
راسـيـاً عـلى ضـفـاف الـبـسـفـور في
 14تموز  .1958وعندما رفضت
الـسلـطات الـتركـية مـغادرة الـيخت
وعـودته لـلبـصـرة بـخاصـة بـعد ان
غــادره قــبــطــانه الــبــريــطـانـي�قـرر
الـطـاقـم الـعـراقي لــلـيـخـت بـقـيـادة
ا�ــــهــــنــــدس الـــبــــحــــري صــــبـــري
عـــريــبـي(صــابـــئي) من الـــعــمــارة�
اجملـازفـة بـالــتـسـلل بــالـيـخت لـيالً
ومـــغـــادرة اســـطـــنـــبـــول بـــاجتــاه

البصرة مرورا ببورسعيد.
وبـعـد ان زار الــزعـيم عـبــد الـكـر�
الـيـخت أمر بـتـغيـيـر اسمه لـلـثورة
وجـــرى جتــــديـــده وجـــعـــله اشـــبه
بــفــنــدق فــخم عــائم يــســتــقــبل كل
الوفود ا�همة ويصحبها في جولة
رائعـة عـبر شط الـعرب
مــــــــــروراً بــــــــــا�ــــــــــدن
الـعربـستـانـية (عـبادان
واحملـــــمـــــرة) وصـــــوالً
للفاو. ومن تلك الوفود
الـــتي حـــدثــنـــا عــنـــهــا
كــثـــيــرا والـــدي رحــمه
الـــــلـه وفـــــد شـــــعـــــراء
مـــــهـــــرجـــــان ا�ـــــربـــــد
الــشــعــري عــام  1971
وفـي مـــــــقــــــدمـــــــتـــــــهم
اجلــــــواهــــــري ونــــــزار
قــبـاني والـبــيـاتي كـمـا
زاره كثيـر من الرؤساء
اذكــر مــنــهم الــقــذافي.
والزالــت اســـــــــــــــــــرتـي
حتـتـفظ بـصـور والـدي
مـع بـــــــــعـض هـــــــــؤالء
الـــرؤســــاء. كـــمـــا كـــان
الـرئيس الـراحل الـبـكر
ونائبه يقـضيان بعض

الــعـطـل مع عــوائـلــهم فـي الـيــخت
بــخــاصــة وقت الــشــتــاء والــربــيع
حــيث يــبــيـتــون هــنـاك ويــقــضـون
بــعض االمـــاسي مـــتــنـــقــلـــ� بــ�
جـزيـرة الـسـنـدبـاد�ونـادي الـبـورت
كالب وفـنـدق شـط الـعـرب الـقـريـبة

جميعها من مرسى اليخت.
واذا كانت هناك ذكريات ال انساها
فــهي تــلك ا�ــتــعـلــقــة بــســفــراتــنـا
الــنـهــريـة عــلى مــ� الـيــخت الـذي
كـانـت تـؤجـره الــنـقــابـات ا�ـهــنـيـة
الــــكــــبــــرى فـي بــــغــــداد(االطــــبـــاء
وا�هـندس� واحملـام�..الخ) حيث
تنـظّم سـفـرات عائـلـية �ـنـتـسبـيـها
الى الــبــصــرة ويـقــومــون بــجــولـة
نــهــريــة عــلى مــ� الــيــخـت. وكـان
برنامج اجلولة يتضمن اصطحاب
فـرقـة غـنـائــيـة (غـالـبـاً فـرقـة الـهـام
ا�ـدفعي او عـبـد احلسـن تعـبان�او
مجيد الـعلي)ومطربـ� مهم� مثل
فـؤاد سالم وفـاضل عـواد وسواهم
.وكم كنت فرحـاً وانا ارقب واسمع
انــبــهــار الـــعــوائل الـــبــغــداديــة ال
بـجـمـال شط الـعـرب وضـفـافه فـقط
وال بــجــمــال ا�ــوســيــقى والــغــنـاء
ايـضاً�وال بـلذة الـطعـام الذي يـعده
الشيف رمـزي الذي كان احـد طهاة
ا�ـلك�بل ايضـاً بـفخـامـة االثاث في
غـرف الـنـوم والـصـالونـات ا�ـلـكـية
حـيث شعـار التـاج ا�لـكي منـقوشاً
عـــــلـى االغــــطـــــيـــــة والــــشـــــراشف
والـتـلفـونـات(ذات القـرص)الـثقـيـلة
وا�ـطلـية بـالـذهب اخلالص في كل
غــرفــة�واخلــشب الــصــاج الــلــمـاع
الـــرائع الــــذي يـــغـــلـف الـــقـــاعـــات
واالثـاث في مــشــهـد من الــفـخــامـة
والــروعـة قــريب جــداً من مــشــاهـد
االفالم الـهـولـيوديـة ا�ـبـهـرة.وح�

تـضــاهـيــهـا ارقى الــسـيــاحـات في
الــعــالم. وكـم أحـزنــني ان اعــلم ان
(الـثـورة) الـبـهي الـرائع يـشـكو من
الـظلم واجلـحود بـعـد ان طالـته يد
الـفـسـاد واحلـواسم واالهـمـال�وان
شط الـعرب الـذي طـا�ا حـمـله على
ظــهــره بـات مــقــبــرةً له في مــنــظـرٍ
مـحـزنٍ بـاكٍ!! وكـأن الـيـخت يـرفض
ان يـغـادر مــعـشـوقـتـه(مـيـاه الـشط
العرب) فاسـتقر فيهـا جثةً هامدةً .
وحـ� ســألتُ عن الـكــنـوز ا�ـلــكـيـة
الـتـي كـان يــغص بــهـا�لم يــجــبـني
أحد اين ذهبت!! وال اعلم حقاً �اذا
تــهـمل مــوانىء الـعــراق ووزارتـهـا
هـذه الــتـحـفـة الــتـاريـخـيــة ا�ـهـمـة
وتــتـــركــهـــا غــارقـــة امـــام رصــيف
(الــزيـوت)! فـأن كـنــتم غـيـر قـادرين
على صيـانته واعادته للـحياة فانا
واثـق ان هــــــنـــــــاك كـــــــثــــــيـــــــر من
ا�ــســتــثــمــرين الــبــصــريـ� الــذين
يعرفون قيمـته ومستعدين لشراءه
بــــحـــــاله هـــــذا ومن ثـم جتــــديــــده
وعـرضه لـلـنـاس. انه جزء� مـهم من
تــاريخ وذاكـرة الــبــصــرة وا�ــعـقل
�وال ادري �ـــاذا يـــهـــمل?هل ان ذلك
نــتــيــجــة مــؤامـرة صــهــيــونــيـة�أو
أمـيـركـيـة�أو إيـرانـيـة�أو عـراقـية?!!
اترك اجلـواب لكم�أللتـقي معكم في
زاويـــــة اخــــرى من ذكــــريـــــاتي عن

ا�عقل.
مـالحـظــة: ارجــو من كل من صــعـد
عـلى ظـهر يـخت(الـثورة او عـالـية)
او كــــانـت له ذكــــرى مــــعه�ارســــال
تعليق لي على حسابي التويتر او
اال�ـــــــــــيـل ادنـــــــــــاه�عـن ذكــــــــــراه
لتـضميـنهـا في الكتـاب الذي انوي

نشره.

وعـدتــكم في احلــلـقــة ا�ـاضــيـة ان
احتـدث بــتـفـصـيل اكـثـر عن ا�ـربع
السياحي الذهـبي الذي كان يحيط
بــــــجــــــزيـــــرة الــــــســــــنـــــدبــــــاد في
ا�عقل�وسأبدأ بـدرّته الغالية(يخت
الـثورة او عـاليـة)�الـذي كان يـرسو
في الــزاويـة اجلــنـوبــيـة الــغـربــيـة
لـلـسـنـدبـاد.لـقـد وجـدتُ ان يـوم 14
تـــمـــوز هــو افـــضل تـــاريخ الكـــتب
احلـــلــقـــة الــتي كـــنت أخــطـط لــهــا
جلــوهــرة ا�ــعـــقل الــكــبــرى ودرّته
ا�ـنــسـيــة يـخت الــثـورة(او ا�ــلـكـة
عالية).هذا اليـخت عاصر العهدين
ا�لكي واجلمهوري ومثل  14تموز
يومـاً مفصلـياً في حيـاته كحال كل
الـعـراقيـ�. سـأروي لكم قـصـة هذا
الـيـخت الـتي يـخـتـلط فـيـهـا الـفرح
والــشـجن بـاحلــزن وااللم�و�ـتـزج
فـيــهــا الــفــخــر والــشــمم بــالـعــمى
والـصـمم.انـهـا قـصـة جزء مـهم من

تاريخ العراق وحاضره .
ان احلـديث عن يـخت ا�لـكه عـالـية

www.azzaman.com
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تقاطع القدس (7 كم غرب بعقوبة)
مــــخـــصــــصــــة لــــلــــتــــوزيـع عــــلى

ا�واطن�) . 
وأضــاف احلــيــالـي � أن  ( أطــرافـا
نـافـذة (لم يـذكر اسـمـاءهـا) حاولت
االســتــيالء عــلى األرض وبــيــعــهـا
لـلــمـواطـنـ� بــصـيـغـة عــقـود غـيـر
رسميـة �بالغ  10-5مليـون دينار
بـعد مـد اعمـدة للـكهـرباء وشـبكات

مـاء مـتـجـاوزة استـحـصـلت عـبـــر
الرشاوى ) . 

واكـــــــد احلــــــيـــــــالي  � ان  ( ادارة
بعقـوبة والبـلدية استـعادت ايضا
20 دو�ا من االراضي السكنية
في مـنـطـقـة مـعـسـكـر سـعـد شـمال
شـرق بــعـقـوبــة� بـيـعت �ــواطـنـ�
بـصــيـغــة عـقـود وشــيـدوا عـلــيـهـا
هـيـاكل سـكـنــيـة مـتـجـاوزة� اال ان
ازالــة الــتــجــاوزات والــهــيــاكل
تـــأجـــلت بـــســـبب مـــنـــاشــدات
ومــطـالب ا�ـواطـنـ� بـالـتـريث
مــقـــابل الـــتــوقف عـن انــشــاء
الهـيـاكل ومنـحهم اولـوية في
عـــمـــلــيـــات تـــوزيع االراضي

السكنية ) . 
ودعـا احلــيـالي� ا�ـواطـنـ��
الى ( عــدم شــراء اي اراض
سـكـنيـة دون ابـراز سـندات
رسـمـيـة حـقـيـقـيـة لـتـفـادي
وقــــــوعــــــهم ضــــــحــــــايـــــا
لالستغالل واالحـتيال من
قـبـل جـهــات وعــصــابـات
حتــاول االســتــيالء عــلى
امـالك ومــــــــــــقـــــــــــــــرات

الدولة).
ومن جــــانب آخــــر قـــال
نـــــقــــيب االطـــــبــــاء  في
ديــالى مـرتــضى اخلـزرجي

لــ ( الــــــــــزمـــــــــــان )  � إن  (احــــــــــد
االشـخــاص من ذوي مـريض تـوفي
جـراء اصـابات ومـضـاعفـات بـليـغة
جــــداً ال �ـــكـن مـــعــــاجلــــتـــهــــا في
مستشفى بعقوبة قام بكتابة عبارة
(مــــطــــلــــوب دم) عــــلـى عــــيــــادتـــ�
لــطـبـيـبـ� في شـارع الـطـابـو وسط

بعقوبة ) .
i�� ¡UI�«

وأكـــد اخلــــزرجي� انـه ( � إقـــامـــة
دعـوى قـضـائـيـة ضـد ذوي ا�ـتوفي
والـشـخص الـذي كـشـفـته كـامـيرات
ا�ـراقبـة ) � موضـحاً أن  ( االجـهزة
االمنية تعهـدت بإلقاء القبض عليه
خالل اقل من  48ســـاعـــة التـــخـــاذ
االجـــراءات الــقـــانـــونـــيـــة الـالزمــة
والــكـفـيــلـة بــحـمــايـة اطـبــاء ديـالى
الـــذين قــدمــوا قــوافـل تــضــحــيــات
�ـواجـهـة جـائـحة كـورونـا وحـمـاية

ابناء احملافظة من الوباء ) . 
وبــــ� اخلــــزرجي  � أن  ( اخلــــطـــأ
الطبي وإن كان مـوجودا فال يعالج
بـالـتـهـديـدات والـوعـيـد بل بـالـسبل
الـقـانـونـيـة والقـضـائـيـة  ) � مـؤكداً
(نــحن لـــيس في غــابـــة� بل اطــبــاء
نــــحـــمـل رســـالـــة انــــســـانــــيـــة هي

األسمى). 
وأكــد اخلــزرجي� أن نــقــابــته  ( مع
الـطبـيب إن كـان صاحب حق� وهي
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اذا كان من الصحيح القول :

إنّ (الـعسكر) هم الذين فرضـوا رئاسة عبد الرحـمن عارف خَلَفاً ألخيه� فانّ
من الصحيح أيضاً ان يقال :

ان الـرجل لم يُـصَبْ بداء الـغـرور واالستـئـثار ... وكـان عـلى جانب كـبـير من
سالمــة الــطـويــة � والــبــســاطــة ... الــتي كــانت في بــعض األحــيــان تــسـاوق

السذاجة السياسية !!..,
وهـو في هـذا يخـتـلف عن اخـيه الـذي أُسقِـطَتْ طـائـرتهُ الرئـاسـيـة في منـطـقة
تـسمى (النـشوة ) قرب الـبصرة� فمـات مع من كان معـه من مرافقيه  –فـلقد
كـان أخوه حقوداً يخترن في ذاكرته أسمـاء من عاقبوه في ا�رحلة الدراسية

� وبادر الى معاقبة بعضهم رغم مرور سنوات طويلة على وقوع احلادثة .
وهـذا ما حصل فعالً � مع (أم�) ا�ميّز وسَجّلَهُ في كتابه ا�وسوم بـ (بغداد

كما عرفتها ) شذرات من ذكريات ص  467
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وحـ� سمع ا�رحوم عـبد الرحـمن عارف بعزم االمـام السيد مـحسن احلكيم
طـاب ثراه على احلَجّ � قدّم له طائرته اخلاصة لتنقله الى الديار ا�قدسة� في

مبادرة كر�ة تعكس ماكان يتمتع به من أخالقية حميدة .
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حدّثني الصديق الراحل ا�رحوم االستاذ محمد جواد الغبان قائالً :
ان الـرئيس عـبد الـرحمن عـارف لم يزر ا�ـدرسة اجلـعفـرية الـتي كان الـغبان
رئــيــســهــا  –حتــاشــيـا �ــا قــد يــرتــسم في أذهــان ا�ــدرسـ� مـن أن زيـارته
لـلمـدرسة تـعني ضمـنا االشـارة الى وجواب الـعنـاية بـابنه (قـيس) الذي كان
طــالـبــا فــيـهــا آنـذاك –وهــذا يـكــشف عن انه لـم يـســتــغل مـنــصــبه ألغـراض

شخصية على االطالق.
انه ا�ـطـلـوب حتـديداً من كـبـار ا�ـسـؤولـ� � علـى العـكس تـمـامـاً �ـا مارسه
الـسلطويـون ا�عاصـرون� الذين تسـيدوا وسيطـروا على زمام االمـور وعطلوا
الـقوانـ� وا�ـوازين لصـالح مـصاحلـهم � ومـآربـهم الشـخـصيـة � ومكـاسـبهم

وامتيازاتهم التي ال تعد وال حتصى على حساب ا�واطن� العراقي� - 
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وَلِـطِبَـتِهِ وسالمةِ سريـرتهِ وثق ببعض
مَنْ لم يكن أهالً الثقة ..!!

أمــثــال عــبــد الــرزاق الــنـايـف وعــبـد
الـرحمن الداود� وهـما مَنْ تآمـر عليه
وفـتح الــبـاب لـوصـول الــعـفـالـقـة الى

احلكم في 17 تموز 1968.
ولـقـد قــيل له بـانـهـمــا يـتـآمـران عـلـيه
فـاكــتـفـى مـنــهـمـا بِــأَنْ يُـقــسـمــا عـلى
براءتهما من تلك التهمة وصدّقهما .
واذكـر أنَّ صحافـيا بريـطانيـا سألني
في تـسعينيات القرن ا�اضي  –وأنا
في خــــضّم نــــشــــاطي الــــســـيــــاسي
ا�ـعـارض في الـعـاصـمة الـبـريـطـانـية

ضد الدكتاتورية البائدة :
�ــاذا ال تــتــعــاونـــون مع عــبــد الــرحــمن

الداود ?
-وكان الداود يومها مقيما في السعودية � ومحظيا برضاها عنه  –فقلت:
انّ الـذي خان مَنْ عيّنه في أخـطر ا�واقع في الـقصر اجلمـهوري - وهو عبد
الـرحمن عـارف - قد يـعمـد الى تكـرار التـجربـة معـنا فـكيف نـثق به بعـد تلك

الصفحة السوداء ?
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إنّ الـراحل عبد الرحمن عارف لم يكن مُريقا لدماء العراقي� � ولم يكن �ن
يـتبنى إصدارَ الـقراراتِ ا�وجعة في شـؤون حياتهم � وهـذا هو السبب الذي

جعل العفالقة يكتفون  بابعاده عن العراق ألنه لم يقتل منهم أحداً .
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غـير أنّ هذا الل� معهم مَكَنَّهُم مِنْ إقْصائِهِ عن الـرئاسة لتبدأ مرحلة حكمهم
الـتي كانت أقسى ا�ـراحل في العهـد اجلمهـوري� وحفلت �ـا ال يُحصى من
ا�ـظـالم واجلـرائم � فقـد جـعـلـوا االنسـان الـعـراقي أرخص الـسـلع في سوق
الـطــغـيــان واالسـتــبـداد� وسـلــبـوه حــقـوقه وحُــريـتَـهُ وفـرضـوا عــلـيـه اخلـنـوع
واخلـضوع � لـلقـائد الـضـرورة )� الذي مأل الـبالد با�ـقابـر اجلمـاعيـة وساق
شـبابنا الى احلروب الـطائشة وا�غـامرات الشوهاء� فـأدخل النائحة الى دار
كل أسـرة عـراقـيـة� ولم يتـورع عن اغـتـيـال مـراجع الـدين وعـلمـاء ا�ـسـلـم��

وعيون ا�فكرين وا�ثقف� فضالً عمن سواهم ...
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انّ عـبـد الـرزاق الـنـايـف دَفَعَ ثَـمَنَ خـيـانَـتِه فـقـد اغــتـاله مَنْ اتـفق مـعـهم عـلى
االطـاحة بـالرئـيس عـبد الـرحمن عـارف� وعبـد الـرحمن الـداود اكتـشف عَزْلَهُ
حـ� بــعـثــوا به الى االردن �ـقــابـلــة ا�ـلك - وهــو يـحـتـل مـوقع وزيــر الـدفـاع

آنذاك –وفي أثناء ا�قابلة قال له ا�لك : 
" انتهت ا�قابلة " 

وح� خرج من عنده عِلَمَ بقرار عزله ...!!
وهكذا ينتهي ا�طاف �ن يُطلّقُ الوفاءَ واالنصاف .
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انّ الـرئـيس عــبـد الـرحـمن عــارف كـان في مـنـتـهـى الـوداعـة� وأبـقى له ذِكْـراً

حسنا في التاريخ .
وكما قال الشاعر :

وإنّما ا�رءُ حديث� بَهْدَهُ
فكنْ حديثاً حَسَنَاً لِمَنْ رَوَى

وهـا نحن نذكـره فنـشيد بـنزاهته ووداعـته وتواضعه
وتورعه عن الدماء وعن القرارات الظا�ة .

 مـنـذ عـدة سنـوات واحلـديث يـتـزايد بـشـكل مـضـطرد حـول ضـرورة تـعديل
ا�ـادة 57 من قـانـون االحـوال الـشـخـصـية رقم 188 لـسـنـة 1959 ا�ـعـدل
والـتي تتـعلق �وضـوع حضانـة االم ا�طـلقة الطـفالهـا. والاريد اخلوض في
تـفــاصـيـل تـلك ا�ــادة وذلك الـقــانـون الني لــست بـقــانـوني لــكـني ســاتـنـاول
ا�ـوضـوع من جـوانـبـه االنـسـانـيـة فـقط الـتي تـمـثل اهم جـوانب هـذه احلـالـة
ا�ـعـقـدة فـعال . فلـو أخـذنـا األطـفـال من امـهم لـنُوُدعـهم عـنـد ابـيـهم ا�ـتزوج
فـانـهم سـيذوقـون  األمـرين في بـيت زوجـة االب حيث سـوء ا�ـعـاملـة وحـرقة
الـشوق لـوالدتـهم ولو تُـركوا عـند امـهم فسـوف حتاول بـكل جهـدها مـعاقـبة
زوجـهــا الـســابق من خالل الـتــهـرب  من مـواجــهـتــهم البـيـهـم وحـرمـانه من
رؤيـتـهم هذا ان لـم تكن قـد تـزوجت. فـان  تزوجت فـسـتكـون ا�ـصـيبـة اكـبر
بـكثير �ا نـتصوره النهم سـيعانون من ظلم زوج االب وحـرمانهم من ابيهم
واخلــوف من فـقـدان حــنـان امــهم  وفي كل األحـوال فــان الـضــحـيـة االولى
واالخيرة هم األطفال . لذا فان حل هذه العقدة يتطلب جهودا عالية التفكير
والـتـوازن والـدقـة �ــراعـاة وضع االوالد الـنـفـسي والـصـحي اوال ثم مـعـانـاة
الـوالـدين ثـانـيـا. ومـن احلـلـول ا�ـقـتـرحـة هـنـا ان تـبـقى احلـضـانـة عـنـد االم
مـادامـت غـيـر مــتـزوجـة مـن شـخص ثـان حــتى يـبــلـغـوا مـن الـعـمــر والـعـقل
مـايجعـلهم يسـتطيـعون اختـيار مكانـهم الذي يرغـبون  العـيش فيه سواء مع
االم  او االب عـلى أن تـوضع ضـوابط ملـزمـة تـنظم كـيـفـية الـتـقائـهم بـأبـيهم
وفي حـالـة اخملالـفة تـنـذر االم بحـرمـانهـا من احلـضانـة وفي الـتكـرار لثالث
مـرات يتم تنفيذ االنذار ونقل احلضانة الى والدهم وفي حال زواج االم يتم
وضع تـرتـيب جديـد وضـوابط اخرى لـضمـان سالمـة االوالد اوال ومواصـلة

التقائهم بأبيهم بشكل منتظم . 
كـلنـا يعلـم كم هي صعبـة محـاولة إيـجاد حلـول قانـونيـة تضـمن مصالح كل
األطـراف وخــصـوصــا االوالد واحلل االفـضل هــو الـقـيــام بـحــمـلـة تــوعـويـة

�ـكـافحـة حـاالت الطالق واقـنـاع الـنسـاء بـالبـقـاء في بيت
الــزوجـيـة حـتى وان تــزوج زوجـهـا زوجـة اخـرى الي
ســبب كــان الن مــصــلــحــتــهــا ومــصــلــحــة اوالدهـا
تـقتضي االستمرار قدر ا�ـستطاع مع زوجها حل�
بـلـوغ اوالدهـا العـمـر الـذي يجـعـلـهم يتـمـكـنون  من

اعالتها .

حـسـ� الـشـبـلي اسـتـقـبل مـيـناء ام
قـصــر الـشـمــالي وفـدا يـابــانـيـا من
شركة  JGCاليابانية لالطالع على
عـــمل االرصـــفــة والــيـــة تــخـــلــيص
الـبضـاعة وحـول امـكانـية االرصـفة
في ا�ـيـنــاء الـتي تـسـتــقـبل بـواخـر
الـتي تنـقل معـدات ثقـيلة وعـن الية
عـــمل ا�ــنـــاولــة والــفـــتــرة احملــددة

لتفريغ البضاعة).
واوضح ان (وفد شركة  JGCيروم
نـقل مـعــدات ثـقـيــلـة لـصـالح وزارة
النفط عـبر ميـناء ام قصـر الشمالي
مــبـيــنـا ان الــوفــد سـيــزور ا�ـيــنـاء
خالل االيـام الـقـادمـة الكـمـال اجراء

نقل ا�عدات الثقيلة). 
وكان باستـقبال الوفـد معاون مدير
ا�يـناء مقداد نـوري ووعد بتـسهيل
االجراءات لنقل ا�عدات  في الوقت
ا�ناسب لتصل الى وزارة النفط

ووجـهت الشـركـة العـامـة عجالتـها
االخـتـصـاصـيـة �ـكـافـحـة احلـرائق
في قــسـم االطــفــاء بــا�ــرابــطــة في
مــســتـشــفى الــبـصــرة الــتـعــلــيـمي
اجلــمـهــوري سـابــقــا حتـســبـا الي

طار�.
وقـال الـفـرطـوسي ان (وزيـر الـنـقل
نـــاصــر الــشـــبــلي وجـه �ــرابــطــة
عـجالت االطـفـاء في ا�ـسـتـشـفـيات
احلــكــومــيــة) مـــبــيــنــا أن (اطــفــاء
ا�وانئ على جهوزية عـالية بتنفيذ

اي واجب تكلف به). 
من جانـبه ب� مـدير قـسم السالمة
واألطـفـاء نـاجي عـبـداللـه حسن أن
(مالكــات الــقــسم يــعـمــلــون الــلـيل
بــالــنــهــار لــلـــحــفــاظ عــلى سالمــة
االرواح وا�ــمــتـــلــكــات  وقــيــامــهم
�ــعـــاجلــة واطـــفــاء الـــكــثـــيــر من

bL�� œuK� ≠ œ«bG�

اسـتـقـبـلت وزارة الــنـقل - الـشـركـة
الـــعـــامـــة �ـــوانئ الـــعـــراق الـــيـــوم
الثالثاء أربعة سفن جتارية محملة
بـاحلـاويــات والـبـضـائع ا�ــتـنـوعـة
رست عـلـى أرصـفـة مـيـنـاء ام قـصر

الشمالي .
وقـاال�ـديــر الـعـام لـلـشــركـة الـعـامـة
�ــوانئ الــعــراق فــرحــان مــحــيــسن
الـفـرطـوسي (تـشهـد ا�ـوانئ يـومـيا
قدوم العديد من السفن والناقالت)�
مشـيرا الى (تـوجيـهات وزيـر النقل
الــكــابــ� نـاصــر الــشـبــلي بــاتــمـام
عــمـلــيـات الــشــحن والـتــفــريغ عـلى
اكـــمل وجـه) مـــبـــيــــنـــا (أن مـــوانئ
الــــعـــــراق عــــلـى أ� االســــتــــعــــداد
الستقبال الـسفن العمالقة وناقالت

ا�شتقات النفطية ).
الفـتا  أن (مـيـناء ام قـصـر الشـمالي

اسـتـقـبـل الثـالثـاء ا�ـاضي سـفـيـنة
بحـمـولة  1651حـاوية رسـت على

رصيف رقم 14
وسـفـينـة بحـمـوالت متـنـوعة رست
عـــلى رصـــيف رقم  16وســفـــيـــنــة
بـحــمـولـة  206حـاويــة رست عـلى
رصيف رقم  20وسـفيـنـة بحـمـولة
 214حاوية رست على رصيف

رقم  27وجــرت عــمـلــيــات ا�ـالحـة
البحرية بالتنسيق مع إدارة ميناء

ام قصر الشمالي ).
واسـتـقـبـلت الـشـركـة في مـيـنـاء ام
قــصــر الـــشــمــالي وفــدا يـــابــانــيــا
لالطالع عــلى الــيـة عــمل ا�ــنــاولـة
وتـخـلـيص الـبـضـاعـة لـبـحث آلـيـة
نقل معدات ثقـيلة الى وزارة النفط

عبر ا�يناء.  
وقــــال الــــفـــرطــــوسي انـه (حـــسب
تـــوجــيــهــات وزيــر الـــنــقل نــاصــر

يخت ا�لكة عالية في مطلع اخلمسينات
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كـشف قـائمـمقـاميـة قـضاء بـعقـوبة
في مـــحـــافــــظـــة ديـــالى � احـــبـــاط
مـحـاولـة لالسـتـيالء عـلى اكـثـر من
50  دو�ا من االراضي السكنية

في اطراف ا�دينة . 
وقـال قـائـمـمـقـام بـعـقـوبة عـبـدالـله
احليالي لــ ( الزمان ) �  ان  (ادارة
بـعـقـوبـة وبــاالشـتـراك مع مـديـريـة
بلدية بـعقوبة تمـكنت من استعادة
 30دو�ا من االراضي السكنية

قــــــــــــــــــرب

مرتضى اخلزرجيعبد الله احليالي

مبنى قائممقامية بعقوبة

احلرائق الـتي حتدث داخل وخارج
مـديـنـة الـبـصـرة نـاهـيك عن عـمـلهم
اليـومي في ا�رابـطة أثنـاء عمـليات
شـحـن وتـفــريغ نــاقالت ا�ــشـتــقـات

النـفـطـيـة وكـذلك حـمالت الـتـعـفـير
والتـعقـيم ا�سـتمـرة وجتهـيز مادة

البودرة الى الوحدات البحرية). 
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عمان

كـــــــان الــــــــيـــــــخت يــــــــصل امـــــــام
عـــبــادان�يـــلــقـي مــرســـاته في شط
الــعـرب وتــأتي الـزوارق االيــرانـيـة
مع ضبـاط احلدود الـذين يخـتمون
جـــوازات الـــعـــوائـل الـــبـــغـــداديـــة
الزائرة ثم يصحبونهم الى عبادان
ليقضوا هـناك بضع ساعات أراهم
بــعــدهــا مــحــمـلــ� بــالــســمـاورات
االيــرانـــيـــة الــرائـــعـــة�والــســـجــاد
اجلــمــيـل�والــســاهــون والــفــســتق
وسـواهـا من الــبـضـائـع االيـرانـيـة
الـتـقـلـيـديــة. يـقـفل بـعـدهـا الـيـخت
عـائداً الى مـرساه قـرب جسـر هيل
اخلـــشــــبي الــــرابط بـــ� جــــزيـــرة
الـــســنــدبــاد ومـــطــار وفــنــدق شط
الـعـرب. وال تـختـلف رحـلـة الـعودة
مـن عــبـــادان لــلــمـــعــقل عـن رحــلــة
الـذهاب فـا�دفـعي وفرقـته(ا�سـماة
 13ونص)يتغزلون بنخيل شط

الــعــرب عـبــر فــوگ الــنــخل ورمـان
شــــهــــربـــان عــــبــــر چـــلــــچل عــــليّ
الــرمـان�والـعـوائـل تـغـني وتـرقص
مــعه في مـنـظـر ال يـضـاهـيه عـنـدي
اي مـــنــظــر مــا حــيـــيت. وتــنــتــهي
الـرحـلـة حـ� اسـمع والـدي يـصدر
اوامــره لـلــعـمــال بــانـزال (االنــگـر)
ومـــجيء الــــزوارق من (االســـكـــله)
لتعود بالعوائل على متنها بعد ان
قـــضـــوا نــــهـــارهم فـي ســـفـــرة من

العمر.
لم يكن يـخت الثـورة معلـماً بـحرياً
بــصـريــاً فــحـسـب�بل كـان مــنــصـة
سياحية اجتماعـية سابقة لزمنها.
وفـي الــوقت الــذي بـــاتت فــيه دول
الـعالم وشـركاته الـسيـاحيـة تفـخر
بــرحـالتــهــا الــبـــحــريــة الـــفــخــمــة
االن�كان يخت الثورة يقدم سياحة
بحـريـة وتـاريـخـيـة واجـتـمـاعـية ال اليخت غارق في مياه شط العرب

عبد الرحمن عاف
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{ مـزار شريف (أ ف ب) - تدور معارك
بـ� القـوات األفغانـية ومـقاتلي طـالبان
عـلى مـشـارف مديـنـة شـبرغـان عـاصـمة
واليـة جـوزجـان في شـمال أفـغـانـسـتان
ومـعـقل زعـم احلـرب ا�ـعـارض لـلـحـركة
عـبـد الـرشـيـد دوسـتم� كـمـا أعـلن نـائب
حـاكم الـواليـة.وقـال قـادر مالـيـا لـوكـالة
فـرانس بـرس إن "طالـبان اسـتولت أوال
عـلى مـدخـل شبـرغـان عـلى الـطـريق من
(واليـة) سـاري بول اجملـاورة� لـكنـها لم
تــدخل الــبــلــدة� والــقــوات احلــكــومــيـة
تــتـصــدى اآلن لـطـالــبـان"� مــوضـحـا أن
اجلـانب� "يقومان بعمليات كر وفر لكن
لم يـتمكن أي طرف من الـسيطرة بشكل
كـامـل عـلى أبـواب ا�ـديـنـة".وتـقع واليـة
جوزجان ا�تاخمة لتركمانستان بجوار
مـــزار الـــشــريف الـــواليـــة الــتـي حتــمل
عاصمتها االسم نفسه وتعد كبرى مدن
شـمـال أفغـانسـتان.لـكن ا�ـتحـدث باسم
طـالبـان ذبيح الـله مجـاهد أكـد لفرانس
بـرس إن طـالـبان "اسـتـولت عـلى بـوابة
شــبــرغـان (...) ووصــلت الى ا�ــديــنـة"�
مـوضحـا أن "ميـليـشيـات دوستم هربت

من ا�نطقة".
WKI²�� —œUB�

ولـم يــتــسن الــتــحــقـق عــلى الــفــور من
الــــــوضع عــــــلى األرض مـن مـــــصـــــادر
مـــســتــقــلـــة. والــزعــيم األوزبـــكي عــبــد
الـرشـيـد دوستم ( 67عـامـا) أمـيـر حرب
يــتــمــتع بـنــفــوذ كــبــيـر عــلى الــســاحـة
الــسـيـاسـيــة األفـغـانـيــة عـلى الـرغم من
جـرائم احلرب التي اتهم بـارتكابها �ا
في ذلـك مقتل ألـف� من عـناصر طـالبان
في 2001 اخـتـنـاقـا في حـاويـات� لـكـنه
ينفي هذه االتهامات.وقد عرف بقسوته
والـــتــقــلـب في والءاته ال ســـيــمــا خالل
الـنــزاع ضـد الـوجـود الـسـوفـيـاتي بـ�
 1979و 1989 وكـــان نـــائب الـــرئــيس
األفـــغـــاني أشـــرف غـــنـي بــ�  2014و
.2020 وقــد مـنح رتـبـة مـاريـشـال وهي
األعـلى فـي اجليـش األفـغانـي في تـموز
2020. واشـتبكت القـوات األفغانية مع
مــقـاتـلـ� من طــالـبـان اجلـمــعـة بـعـدمـا
شـنت عـملـيـة الستـعادة الـسـيطـرة على
مـعبر سب� بولداك احلدودي الرئيسي
مع بــاكـسـتـان� فــيـمـا كـثــفت الـعـواصم

اإلقــلـيــمـيــة جـهــودهـا إلقــنـاع األطـراف
ا�ـتـحـاربة بـاحلـوار.ويـتلـقى الـعـشرات
مـن مقاتلي طالـبان اجلرحى العالج في
مـستشـفى باكسـتاني قـرب احلدود بعد
قتال ضار طوال الليل� كما أفاد مراسل
لـوكالة فرانس برس.وصرّح ا�ال محمد
حــسن الــذي عــرّف عن نــفـسه بــأنه من
مـقــاتـلي طـالـبـان لـوكـالـة فـرانس بـرس
قــرب شـامــان في بـاكـســتـان والــواقـعـة
عــلى مـسـافـة خــمـسـة كـيــلـومـتـرات من
احلـدود "قـتل شـخص وجرح الـعـشرات
من مـقاتـليـنا".وتـأتي هذه ا�ـعارك فـيما
اشـــتــدت حــدة احلــرب الـــكالمــيــة بــ�
حـكومة كابول وإسالم أبـاد بعدما اتهم
نــــائب الــــرئــــيس األفــــغــــاني اجلــــيش
الباكستاني بتقد� "دعم جوي لطالبان
في مـناطق معـينة".ونفت بـاكستان هذا
االدعـــاء مع إصـــدار وزارة اخلــارجـــيــة
بـــيـــانــا جـــاء فـــيه أن الـــبالد "اتـــخــذت
اإلجـراءات الـضـروريـة داخـل أراضـيـها
حلــمــايـة قــواتــنـا وســكــانـنــا".وأضـاف
الـــبـــيـــان "نــعـــتـــرف بـــحق احلـــكـــومــة
األفــغـــانــيــة في اتــخــاذ إجــراءات عــلى
أراضـيها السياديـة".وأفاد سكان مدينة
ســبـ� بـولـداك الـتـي سـقـطت في أيـدي
طـالبان األربعاء� عن معارك ب� مقاتلي
طـالبـان واجليش في الـسوق الـرئيسي
فـي ا�دينة احلدودية.وقال أحد األهالي
في سـب� بولـداك ويدعى محـمد ضاهر
"هـنـاك اشتـبـاكات عـنـيفـة".ويُـعد ا�ـركز
احلـدودي أحد أهم ا�ـعابـر من النـاحية
االسـتراتـيجيـة بالنـسبة إلى طـالبان إذ
�ـكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم
بـلوشـستان الـباكـستاني حـيث تتـمركز
قـيـادة طالـبان مـنذ عـقـود وينـتشـر عدد
غـير معـروف من ا�قاتـل� االحتـياطي�
الـــذين يُـــرســـلـــون إلى أفـــغـــانـــســـتــان
لــلـقــتــال.ومع اسـتــمـرار االشــتـبــاكـات�
أعـلنت باكـستان اخلمـيس أنها سـتعقد
مـؤتـمـرا خـاصـا بشـأن أفـغـانـسـتان في
إسـالم أبـاد نـهـايــة األسـبـوع� رغم عـدم
دعـوة مسـؤولي طالبـان.وثمـة مؤشرات
أيـضـا على أن احملـادثـات الرسـمـية في
الـدوحـة� ا�تـوقفـة منـذ أشهـر� �كن أن
تـعود إلى احلياة.وقال مـساعد للرئيس
األفــغــاني أشــرف غــني لـوســائل إعالم

إطاللة

{ الــقـاهــرة (أ ف ب) - بـعــد ادّخـار
دام  16عـامــا� اســتــعـدت ا�ــصــريـة
سـامــيــة أحـمــد أخــيـرا لــلــحج� لـكنّ
حتــديــد أعــداد احلــجــاج لــعــامــيـ�
متـتاليـ� بسبب جـائحة كـوفيد-19
يــبــدّد أمــالــهــا وآالف آخــرين بــأداء
ا�ـنـاسك خـصـوصـا مع تـقـدمـهـا في
الـــــــسن وتـــــــراجـع حـــــــالـــــــتـــــــهــــــا
الــصـحـيـة.وكـمــا في الـعـام ا�ـاضي�
قرّرت ا�ـملكـة السـماح لعـدد محدود
من ســكـــانــهــا بــأداء ا�ـــنــاسك هــذا
الــعــام� مــا حــال دون تــدفق مـاليـ�
ا�سـلمـ� الذين يقـصدون عـادة مكة
ا�ـكـرّمــة من كل أنـحـاء الـعـالم لـهـذه

ا�ناسبة.
وقــالت أحــمـــد الــبــالــغــة  68عــامــا
بــحــسـرة لــوكـالــة فــرانس بـرس في
مـنـزلـها في الـقـاهـرة "الـعـام ا�اضي
دفـعت مـبلـغـا لشـركـة السـفـر وبدأت
بـــالــــفـــعـل في إعـــداد أغــــراضي. ثم
شعرت بـصدمة شديـدة وبكيت أليام
بـعــد تـقـيـيـد احلج".وأضـافت بـاكـيـة
وهي تـمـسـك �ـسـبــحـتـهــا الـزرقـاء
قرب قرآن� "أمنـيتي أن أختم حياتي
بـــاحلج. ال أعــرف إن كـــنت ســأكــون
عـلـى قـيــد احلــيـاة الــعــام ا�ــقـبل أم
ال".وشــارك نـحــو عـشـرة آالف مــقـيم
فـي مـنـاسـك الـعــام ا�ـاضي مــقـارنـة
بنحو  2,5مليون مسلم في ?2019
فـيمـا سـتون ألـفـا من سكـان ا�ـملـكة
ا�ــلـــقّــحـــ� ضــد فــيـــروس كــورونــا
يـــشـــاركــــون في مـــوسـم احلج هـــذا
العـام.في مصر والـعديد من الـبلدان
اإلسالمـيـة� يـنتـظـر أصـحـاب الدخل
احملـدود ســنــوات طـويــلــة� أحـيــانـا
حـتى االنـتـهـاء من ضـغط مـصاريف
تـــعـــلـــيـم وتـــزويج أبـــنـــائـــهم� قـــبل
الــتــخــطــيـط لــلــذهــاب لــلــحج.ورغم
التكلفة البـاهظة� يحرص ا�صريون
عـلى االدّخــار� لــكنّ آمـالــهم مــعـلــقـة
بـقـرعـة جتريـهـا الـسـلطـات الخـتـيار
احلجـاج وفق برنـامج حكـومي يبدأ
4450 من  70ألـف جـــــــــــــنـــــــــــــيـه (
دوالرا).وبــــــاإلضـــــــافـــــــة الـى هــــــذا
"البرنامج االقتصادي"� �كن التقدّم

على قرعـة "احلج السيـاحي الفاخر"
الـذي يــكـلّف أكــثـر. وقــد اخـتــارتـهـا
ســامـيــة أحـمــد.وأوضـحت ا�ــوظّـفـة
ا�تـقـاعدة أنّـهـا قررت دفع  100ألف
جنيه ( 6350دوالرا) للحج� على أن
تسدّد نسبة  %60منهم قـبل السفر
والــبـــاقي عــلـى أقــســاط �ـــدة ســتــة
اشــهـر.ورغم كل هــذه الـتـضــحـيـات�
حـالـت اجلـائــحــة دون قــيــام أحــمـد
بــــاحلج.وقـــالـت اجلـــدّة ا�ــــريـــضـــة
بـالـسـكـري والـتي تـعـاني من ضـغط
دم مرتـفع "فرصي اآلن بـاتت صعـبة
ألن (الـسعـودية) سـتخـتار مـستـقبال
حــــجـــاجــــا أصـــغــــر ســــنـــا وغــــيـــر
مرضى".وكانت السلطات السعودية
اشتـرطت هذا العـام أنّ تكـون أعمار
احلـجــاج بـ�  18و 65عــامــا� وألّــا
يكون ا�ـتقدمون بـطلب أداء ا�ناسك
مـن أصــــــــــــــحــــــــــــــاب األمـــــــــــــراض
ا�ــزمــنـة.ويــحــظى احلج واحلــجـاج
بتقـدير واحتـرام خاص في اجملتمع
ا�ـصـري. وتـخـصّص الـسـلـطات 10
بــا�ـئــة من تـأشــيـرات احلج لـألكـبـر
ســنــا.ودأب ا�ـــصــريـــون عــلى رسم
جداريـات تصـوّر الكعـبة عـلى بيوت
احلجاج لالحتفاء بهم. كما أن هناك
أغــاني تــراثــيــة حتــتـفـل بــا�ـنــاسك

وزوار احلرم�.
WOLÝ— WOzUBŠ«

وبــلغ عــدد احلــجــاج ا�ــصــريـ� في
 2019 نــــحـــو 78 ألـــفــــا بــــحـــسب
إحـصــاءات رسـمـيــة� من أصل أكـثـر
من  300ألف مـتـقـدم� وفقـا لـتـقـارير
إعالمـيــة.وقـال مـحـمـد عـصـام� وهـو
مـالك ومــديـر لــشـركــة سـيـاحــيـة في
الـــقــــاهـــرة� إنّ "كـــبــــار الـــسن فـــوق
الـستـ� عامـا يـشكـلّون أكـثر من 65
با�ـئة" من عـمالئه سنـويا.وتابع في
مكتبه حيث تزيّن صور للحرم ا�كي
اجلدران "بشكل عام� معظم احلجاج
عا�ـيا من كـبار الـسن. النـاس يبدأن
في التفكير باحلج ح� يكون لديهم
فـائض مـادي".وبـالـنـسبـة لـلـمـوظـفة
احلـكـومـيـة ا�ـتـقاعـدة أمـيـنـة جـعـفر
( 58عـامـا)� فإنّ االدخـار الـذي تـقوم

بـه مــــنـــذ  30عـــــامــــا هــــو من أجل
"الــذهــاب لـلــقــاء الـلـه".وشـاركت في
قـرعـة احلـج مـرتـ� دون جنـاح قـبل
أن يتم حتديد أعداد احلجاج.وقالت
جـعـفـر "أخـيـرا أنا مـسـتـعـدة مـالـيا�

لكن كورونا تمنعني.
‰«u�« ‚UH½«

مـعـربـة عن تـخـوّفـهـا من أن تـضـطر
مع الوقت إلنفـاق "أموال احلج على
مـصـاريـف والـتـزامـات احلـيـاة".إلى
جانب الدول العربية� يشكل مسلمو
الـبلـدان اآلسـيويـة نسـبـة كبـيرة من

احلـجـاج ســنـويـا.فـي أنـدونـيــسـيـا�
أكـبــر دولـة مــســلـمــة من حــيث عـدد
السكان� أكّدت البـائعة جومينا (65
عـامـا) تلـقّيـهـا جرعـتي لـقـاح لتـكون
مـســتـعــدة لـلــحج الـذي تــدّخـر مــنـذ

 2011ألداء مناسكه.
وقالت بـأمل "إذا كانت لـدي الصـحة
الـكــافـيــة ســأحج الـعــام ا�ــقـبل".في
مـــديــــنــــة روالـــبــــنــــدي في شــــمـــال
بــاكــســتــان� أرجــأ الـبــقــال ا�ــريض
مـــحــمـــد ســلــيم ( 73عـــامــا) إجــراء
عـمـلـيــة جـراحـيـة في الــكـبـد بـهـدف

الـذهــاب لـلــحج� لــكن الــوبـاء مــنـعه
لـسـنـتـ� مـتـتـالـيـتـ�.وقـال لـفـرانس
بــرس في مــنـزله "لـم يـكن لــدي ا�ـال
مـن قـبـل ألحجّ� لــكن راهــنــا أبـنــائي
تزوجوا وباتت لدي ا�وارد"� قبل أن
يـــشــيـــر إلى أن صــحـــته "تـــتــدهــور
وأحـتـاج إلـى جـراحـة".في بـيـشـاور�
عبّر الـعامل سبـحان الله ( 70عاما)
الـــــــذي أمّن لـه ابــــــنـه ا�ــــــوظـف في
مـالـيـزيـا تـكـالـيف احلج� من ارتـفـاع
ثــمن أداء الـــفــريــضـــة الحــقــا.وقــال
بــأسى إنّ "األمـــوال الــتي أرســـلــهــا

ابـني ر�ــا لن تــكـون كــافــيـة الــعـام
ا�ـقبـل".وقالت جـعـفر إنـهـا ستـتـلقى
الـلـقـاح ضـد الـفـيـروس حـ� يُسـمح
لها بذلك في مصر من أجل أن تكون
عــــلى أ� االســــتـــعــــداد لـــلــــحج في
السـنوات ا�قـبلـة.لكنّـها اعـتبرت أنه
كـان �ـكن للـسـعـودية هـذا الـعام أنّ
تـلــجــأ الى "بــدائل" صــحــيــة أخـرى
عـوضـا عـن حتـديـد أعـداد احلـجـاج.
وقـــــالت بــــــحـــــزن "كــــــان �ـــــكن أنّ
يخصّصوا ولو  5با�ئة لكبار السن

من خارج السعودية".

مــحــلــيـة إن حــكــومــته طــلــبت تــأجـيل
ا�ــــؤتـــمـــر ا�ـــقــــرر في إسالم أبـــاد ألن

ا�فاوض� في طريقهم إلى قطر.
 U¹ôË r�«uŽ

واســـتــغــلت حـــركــة طــالـــبــان ا�ــراحل
األخـيرة من انسحاب الـقوات األجنبية
لـشن سـلـسـلـة من الـهـجـمـات ا�ـفـاجـئة
والــسـريـعـة في كـل أنـحـاء الـبالد� وقـد
اســـتــولت عــلـى الــعــديــد مـن ا�ــنــاطق
وا�ــعـابــر احلــدوديـة وطــوقت عـواصم
واليـات.والقوات األجنـبية موجودة في
أفــغـانـســتـان مــنـذ قـرابــة عـقــدين بـعـد
الــغـزو الـذي قــادته الـواليـات ا�ــتـحـدة
عـقـب هـجـمات  11أيـلـول/سـبـتـمـبر.إال
أنـــهـــا أصــبـــحت خـــارج الـــصــورة في

األشـهر األخـيرة� واخملـاوف تتـزايد من
أن الـقوات احلكومية سـتمنى بالهز�ة
دون الـدعم اجلوي احليـوي الذي كانت
تــقـــدمه الــقــوات األجــنـــبــيــة.وفــاجــأت
طـالبـان كثرا بـسرعة هـجومهـا وحجمه
فـيـمـا قـال مـحـلّـلـون إنه يـهـدف علـى ما
يـبدو إلى إجـبار احلكـومة عـلى حتقيق
الـسالم بـشروط ا�ـتمـردين أو التـعرض
لـهـز�ة عـسـكـرية كـامـلة.وقـال مـسؤول
أفــغــاني اخلــمــيس� إنـه � الــتــفـاوض
عــلى وقف إطالق نــار مـحـلــيـا مع قـادة
طــالــبـان في قــلــعـة نــو عــاصـمــة واليـة
بــدغـيس الــتي شــهـدت مــعـارك شـوارع
عـنيـفة األسـبوع ا�ـاضي.وأوضح حاكم
الــواليــة حـســام الــدين شـمـس لـوكــالـة

وأضـــاف "مـن األفــضـل اســـتـــخــدام أي
ســبـيل �ـكن (..) لـلــتـوصل إلى اتـفـاق
مــنـــطــقي لــتـــجــنــيب تـــعــرض مــدنــنــا
ألضـرار". وفـي بـيـان مـنـفـصل اعـتـبـرت
احلـركة أن قرار تركيا ضمان أمن مطار
كـابـول بـعـد انـسـحـاب الـقـوات بـقـيـادة

لواليات ا�تحدة "مستهجن".
وأعـــلــنـت احلــركـــة في بــيـــان أن "قــرار
الـقادة األتراك ليس حكـيما� إنه انتهاك
لـسـيـادتـنـا ولـوحـدة وسالمـة أراضـيـنا
وهـو مخالف �صاحلنا الوطنية"� وذلك
بـعـد أيـام عـلى إعالن تـركيـا أن قـواتـها
سـتـتولى ضـمان أمن مـطار كـابول بـعد
انـسـحـاب الـقـوات األجـنـبـيـة ا�قـرر في

نهاية آب/أغسطس.

œËbŠ∫ جرحى أصيبوا في ا�عارك ب� القوات األفغانية ومقاتلي طالبان� في مستشفى في بلدة شامان الباكستانية على احلدود مع افغانستان

فـرانس برس أن "وقف إطالق الـنار ب�
الـقـوات األفـغـانيـة وطـالـبـان (...) تولى
الــزعـمــاء الـتــقـلــيـديــون الـتــفـاوض في

شأنه".
وكـان قـيـادي كـبـيـر في طـالـبـان قـد اكـد
الـثالثاء أن احلركة ال تريد خوض قتال
داخـل ا�ـدن األفـغـانــيـة في حـ� حـذرت
احلـركة ا�تمردة تركيا من ابقاء قواتها
فـي الـــبالد بـــعـــد اجنـــاز االنـــســـحـــاب
األمــيــركي الــكـامل.وأوضـح أمـيــر خـان
مـــتــــقي أحـــد مـــفـــاوضـي احلـــركـــة في
تــغـريـدة نـشــرهـا نـاطق بــاسم طـالـبـان
"اآلن ومـع انـتـقــال ا�ـعــارك من اجلـبـال
والــصـحــارى إلى أبـواب ا�ــدن ال يـريـد

اجملاهدون القتال داخل ا�دن".

qK'« Ô»UB*«

بغداد
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كان امـير شعراء الـعربية احـمد شوقي(١٨٦٧-١٩٣٢)بـحكم كونه شاعـرا كبيرا
مـرهف احلس   وعـاشـقـا لـلـموسـيـقى والـنـغم واجلـمـال مـعـجـبـا  جـدا بـا�ـطـربة
ا�صـرية ا�ـعروفـة (السـيدة  مـلك)بفـتح ا�يم والالم  الـتي غنت لـبغـدادنا الـغالـية
في خـمـسيـنيـات  القـرن ا�اضي  اغـنيـتـها الـشهـيرة( صـباح اخلـير)  الـتي كان
اجلمـهور البغدادي  خـاصة والعراقي عامـة يسمعها مـن اذاعته االثيرة( بغداد)

وكانت يومئذ من مشاهير االذاعات العربية 
..كلمـات تلك االغنـية كانت لـلشاعـر محمود بـيرم التـونسي  وقامت الـسيدة ملك
بـتلـحيـنـها شـخـصيـا اعتـزازا بـبغـداد  كمـا قـالت. والتـلـح� مـوهبـة صـعبـة جدا
اختص بـها الـرجال فـي دنيـا ا�وسـيقى الـعـربيـة اال نادرا ونـادرا جدا..عـلى اية
حال  فـأنه كان لهذه الفـنانة سمعتـها اجليدة فال سهـر وال سكر وال ليالي مالح
كـمـا كان ذلك شـائعـا  في اوسـاط غالـبيـة جنمـات الـغنـاء في فتـرة الـعشـرينـيات
وحتى اخلـمسينيـات �صر وكان الشـاعر االمير قداعتـاد ان يقيم اماسي طرب

جميلة جدا 
في  فـيلـلـته الـضخـمـة ا�طـلـة على الـنـيل الـتي اسمـاهـا(كرمـة  ابن هـاني) تيـمـنا
بالشـاعر العراقي الـشهير( ابـو نؤاس)  وكانت جنـينة جمـيلة جدا تـف� شاعرنا
شوقي في ان يـضيف  اليها كل ما يزيدها جماال  على جمال ببذخ شديد وكان
منـواد تلك الليـالي كبار رجاالت الـقوم من سيـاسي� مرمـوق� وفنانـ� معروف�
وادبـاء المعـ� ومن بـينـهم ند� لـيالـيه الفـنان الـصاعـد يومـئذ �ـمد عـبدالـوهاب
ويــذكـر عـمـيـد ا�ــسـرح الـعـراقي ا�ــرحـوم  حـقي الـشــبـلي بـان سـافــر في بـعـثـة
دراســيــة الى قـاهــرة ا�ـعــز عـام ١٩٢٨ عــلى حــسـاب وزارة ا�ــعـارف(الــتـربــيـة)
لدراسة الـتمثـيل في معهـدها الشـهير  وهـناك تعـرف على مجـموعة من الـفنان�
ومــنـهم ا�ـطـرب الـنــاشئ يـومـئـذ مـحــمـد عـبـدالـوهـاب الــذي اصـطـحـبه الى احـد
امـاسي شـوقي الـفاخـرة الـتي يـتجـلى فـيـهـا الفـن والشـعـر والـطرب  والـضـيـافة
احلاتمـيةلـكن بأسـلوب مـلكي غـاية في االتيـكيت واجملـاملـة باعـتبـار شوقي ربيب
الـقـصور ا�ـلـكـيـة لـكون جـدته البـيه كـانت مـربـيـة لوالـد ا�ـلك فـاروق  اخـر مـلوك
مصـر الذي اطاحت بعرشه ثـورة٢٣ يوليو عام١٩٥٢  ويسـترسل  الشبلي قائال
وعنـدما عرفني عبـدالوهاب باالشاعـر الكبير قـائال : هذا  شاب عراقي جاء الى
القـاهرة ليدرس الـتمثـيل رغب ان يلـتقي بكم يـا أمير دولـة الشعر  . و�ـجر علم
شوقي بـأني من العـراق استقـبلـني باالحـضان هاشـا باشـا وقال لي: اهال بأبن
بلـدي فانا عـراقي االصل واسرتنـا اسرة كورديـة نزحت من السـليمـانية اواسط
الـقـرن ا�ـاضي فـاهال بـك  يـاابن بـلـدي بـ� اهـلك واحـبـتك في كـنـانـة  الـله عـلى

أرضه.
 وعود الى بـدء الى قصة الـسيدة مـلك وكانت سيـدة فاضلـة مليـحة الوجه فـائقة
اجلمـال  التي كان يـدعوها شـوقي الى مجالـسه احلافلة  وال تـلبي له دعوة وفي
احد ا�ـرات الح كثيـرا حلضـور امسـية خاصـة جدا بـحضور نـفر قـليل جدا من
عليـة القوم فوعدته باحلضور مع فرقـتها ا�وسيقية بيـد انهالم تلب الدعوة جتنبا
لـلـهـمس والـلــغط والـغـمـز  وهي الــسـيـدة احملـافـظـة  الن( شــوقي) كـان مـعـروفـا
بعالقـاته النسـوية الواسـعة وبكـونه زير نسـاء بحسب قـول  ا�طرب عـبد الوهاب

في حديث له عن  صديقه واستاذه شوقي.
و�ـا لم حتــضـر اامــطـربــة( مـلـك)  ايـا من  دعــواته اخلــاصـة والــعـامــة كـتب في

صدوده عن زيارتة قصيدة ذائعة مطلعها; 
ياحلوة الوعد ما نساك ميعادي    ?!    

 عز الهوى ام كالم الشامت العادي . 
عــلــمــا بـأن شــاعــر الــعــراق الــكـبــيــر ا�ــرحــوم  مــعـروف
الــرصــافي  هــو أول من أمــر شــوقي شــعــرا عـلـى دولـة

الشعر ح� قال بحقه ::
أمير القوافي  جئتك مبابعا  وهذه
 جموع الشعراء قد بايعت معي

السويد

 ÍdDA�« bO�Ë

 أرواح تـزهق..!! هل هــو بـفـعل فـاعل?? اجلـر�ـة الـتـي حـصـلت في مـسـتـشـفى
احلس�.. جر�ة العصر..

الفاسدون أستهدفوا الناصرية بجر�ةٍ نكراء يندى لها جب� األنسانية ..
�ـاذا الـناصـريـة و�اذا يـقـتل أبـناءهـا.. أذا لم يـحاسب من تـسـبب بهـذهِ اجلـر�ة
الـنـكــراء في أزهـاق أرواح ا�ــرضى ا�ـصــابـ� بـفــايـروس كــورونـا والـنــاصـريـة
بالـذات..??  إنهـا حرب األبـادة تسـتهـدف النـاصريـة ..!! هذه اجلـر�ة لن تـكون

األخيرة.. أذاً لتنطلق شرارة التغير من ساحة احلبوبي لساحة التحرير..
خـــذهــا من الـــثــوار.. خـــذهــا مـن األحــرار.. صـــرخــة أهل ذي قـــار.. عــواصف
أسـتـنـكـار.. هـلـهـولـة لـلـتـغـيـيـر.. هـلـهـولـة لـلـثـورة.. من سـاحـة احلـبـوبي.. أنـزفت

البشرى.. ثورة يا علي ثورة..
الــفـســاد الـعــلـني ا�ــدعـوم من الــسالح ا�ـنــفـلـت هـو الــسـبب في كل مــا حـصل
ويحـصل  بالـعـراق من ويالت وقتل وخـراب ودمار  .. لن نـقبل بـتسـويف كشف

نتائج التحقيق إن كان احلادث مفتعل أو  قضاءاً وقدر..
اجلر�ة واحدة.. حريق مستشفى احلس�  بالناصرية عمل أرهابي بأمتياز..!!
مع سـبق األصرار والترصد.. رباه أيـةُ لوعةٍ .. لن ينطفي
أمداحلـياة لهـيبهـا وسعارهـا..  الرحمـة واخللود لـشهداء
النـاصرية والشفاء للجرحى.. واخلزي والعار للفاسدين

وسالحهم ا�نفلت..
إنا لله وإنا أليه راجعون ..

’uBM� Í—UOF*« dOſ oO³D²�«
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أثـار قـرار ا�ـفوضـيـة بـإسـتـبعـاد وزيـر الـداخـلـية الـسـابق (د. يـاسـ� الـيـاسري) من
سباق الـترشح جمللس النواب في دورته الـقادمة تساؤالت جديـة: لِمَ جرى استبعاده

كمرشح بينما تقلد قبل ذلك منصب سيادي كوزير للداخلية?
نُجيب تفصيال وفق ا�نهجية التالية:

اوال: التعريف بقانون ا�ساءلة و العدالة:
 •جــرى تـشــريع الـقــانـون رقم (10) لـســنـة 2005 تـطــبـيــقـا لــلـمـادة (7/ أوال) من
الدستـور العراقي� بـهدف منع عودة حـزب البعث فـكرا وادارة وسيـاسة و�ارسة ,

حتت اي مسمى الى السلطة او احلياة العامة في العراق( م/ 3- أوال مساءلة).
 •وأخذت الهـيئة التي شُكِلت على اسـاس القانون بتطـبيق نصوصه� وإنزال أحكامه

على كل من يثبت انتماءه حلزب البعث ا�نحل.
ثانيا: إشكالية التطبيق غير ا�عياري:

 •إن من أهم مقتـضيات األمن القـانوني هو وضوح الـقاعدة القـانونية و قابـلية توقع
االحـكـام التي تـتـضمـنـها في احلـاالت ا�ـشابـهـة� �عـنى أن الـتطـبـيق يـلزم ان يـكون

بشكل واضح و واحد في احلاالت ا�شابهة� مع مُراعاة الفوارق التفصيلية.
 •ولـعل أهـم مـا يـؤخــذ عـلى اجــراءات الـهـيــئـة هــو الـتــطـبـيق غــيـر ا�ــعـيـاري� إذ أن

القرارات لم تكن في اجتاه واحد� بل تتأثر بقناعات القابض� على السلطة.
ثالثا: الفرق ب� الترشح و التعي� في اجراءات ا�ساءلة:

 •لم يـتضمن قـانون ا�سـاءلة و ال حـتى تطبـيقاته الـقضـائية نـصا يشـير ولو بـالداللة
الى الـتفـريق بـ� التـرشح و الـتعـيـ� من حيث مـسـاءلة عـضـو حزب الـبعث� وال ادل
عـلى ذلك من صراحة ا�ادة (3/ ثانيـا - مساءلـة) التي جعـلت من تطـهير الـسلطات

العامة و مؤسسات الدولة من اعضاء حزب البعث ا�نحل.
 •بل أكـثـر من ذلك أن ا�ادة (77/ ثانـيا) الـتي نصـت على: (يـشتـرط في الوزيـر ما
يـشــتـرط في عـضـو مــجـلس الـنــواب� وان يـكـون حـائــزا الـشـهـادة اجلــامـعـيـة او مـا

يعدلها).
يـتـضـح من الـنص اعاله أنه قـد وحـدَ في  شـروط الـتـعـيـ� و الـتـرشح بـ� الـوزيـر و

عضو مجلس النواب.
رابعا: مناقشة و نقد:

 •دلـت الـنــصــوص آنــفــة الــذكــر و�ــا ال يـدع مــجــاال لــلــشكِ عــدم وجــود فــرق بـ�
االستيـزار و تولي التشريع من حـيث شروط ا�رشح لكل منـهما� بل وأرى من وجهة
نظري أن الـضرر الناجم عن تولي ا�ـنصب التنفـيذي يكون أشد مـنه في تولي مقعد
نيابي� اذ أن وزيـر الداخلية هو الرجل األول فيها و ا�ـسؤول عن سياستها و القيام
�هامـها� في ح� عضـو اجمللس النـيابي حتى وان ظـهر اضراره با�ـصلحـة العامة
فـثمـة ضمانـات كثـيرة تـكفل عـدم حتقق الـضرر الـذي يُخشـى وقوعه� لكـونه ال �لك
سلطـة القرار �فـرده� بل كل االجراءات و الصالحيـات ا�ناطة �ـجلس النواب ا�ا

هي جماعية في غالبها.
خامسا: اخلُالصة :

 •إن إجـراءات الــهـيــئـة غــيـر مــعـيــاريـة و خــاطـئــة بـالــنـســبـة
لليـاسري� إذ كان عليـها أن تمتنع عن قـبول ترشحه �نصب
وزيـر الـداخـلـيـة� او أن تـقـبل تـرشـحه لـالنـتـخـابـات بـقـريـنة

براءته و قبول استيزارهُ من قبل.
      { حقوقي 
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{ بـرل� (أ ف ب) - لـقي أشـخاص
عدة حتفهم وفـقد آخرون في أ�انيا
عـقب انـزالق كـبـيـر لـلـتربـة جنم عن
األحـوال اجلــويـة الــسـيــئـة وجـرف

مـنـازل في مـنـطـقـة غـير بـعـيـدة عن
مــديـــنـــة كــولـــونــيـــا صـــبــاح امس
اجلـمعـة� حـسبـما ذكـرت الـسلـطات
احملــلـــيــة.وكـــتــبـت إدارة بــلـــديــات

كولونيا في تغريدة على تويتر إنه
في بـلدة إرفـتشـتات-بـليـسم "جرف
عــدد كـــبـــيــر مـن ا�ــنـــازل وانـــهــار
بـــعـــضــهـــا. فـــقــد عـــدد كـــبـــيــر من

األشــــخـــاص". وصـــرحـت نـــاطـــقـــة
لوكـالة فـرانس برس إنه � "تـأكيد"
مـقتل عـدد من األشـخاص.وأظـهرت
صـور للـمـنـطـقـة ا�ـنكـوبـة نـشـرتـها
الـسـلـطـات حـفــرة كـبـيـرة تـتـسـاقط
فـــيــهـــا كــتل مـن الــوحـــول وا�ــيــاه
الـبـنـية واحلـطـام.وقالـت السـلـطات
عن هــذه ا�ــنــطــقـة الــتي تــقع عــلى
مـســافـة أقل من  40كـيــلـومـتـرا من
كولـونيـا "تأتي مـكا�ـات طوار� من
ا�ــنــازل لـكـن ا�ـســاعــدة غـالــبــا مـا

تكون غير �كنة".
Δ—«uÞ  U�bš

ومن شـأن هذا احلـادث أن يـتـسبب
فـي زيــادة عـــدد الـــقـــتـــلى فـي هــذه
ا�نطقة من شمال الراين وستفاليا�
األكــثـــر تــضــررا بــالـــعــواصف� مع
مــــنـــاطق رايــــنالنـــد بــــاالتـــيـــنـــات

اجملاورة.
ويـبـلغ عـدد القـتـلى حـالـيا  93على

األقـل وتــواصل خــدمــات الــطـوار�
البـحث عن األشـــخاص ا�ـفقودين.
وفي هـولـنـدا دُعي آالف األشـخاص
مسـاء اخلميس إلى إخالء مـنازلهم
في مـقـاطـعـة لــيـمـبـورغ في جـنـوب
هولندا حيث يُـتوقع أن تصل ا�ياه
في نهـر ا�يز إلـى مستـوى تاريخي
بــسـبب ســوء األحـوال اجلــويـة في
أوروبـا.وخــلّـفت األمــطـار الــغـزيـرة
والـفـيـضـانات  67قـتيـالً على األقلّ
والـعديـد من ا�فـقـودين في بلـجيـكا
وخصوصاً في أ�انيا حيث حتدّثت
ا�ــســـتــشـــارة أنــغـــيال مــيـــركل عن
"مـأسـاة".وفي مـاسـتـريـخت� تـتوقّع
الـسلـطات أن يفـيض نـهر ا�ـيز ب�
الـســاعـة  2و 3فــجــراً� بـحــسب مـا
أفاد التلـفزيون الهـولندي العام "إن
أو إس".وأشـارت وكـالة "آي إن بي"
لألنـبـاء إلى أنّ النـهـر سيـبـلغ أعلى
مــســتـوى لـه مـنــذ قــرنــ�.وأعــلـنت

بلـديات عـدة في مقـاطعـة ليـمبورغ�
ا�تاخمة أل�انيا� حالة الطوار�� ما
يــجـعل إجالء الـســكـان إلـزامـيـاً في
مناطق محـدّدة.وقال رئيس الوزراء
الــهـولـنـدي مـارك روتي في مـؤتـمـر
صــــحـــافـي مــــســـاء اخلــــمــــيس إنّ
احلـكـومــة الـهـولـنــديـة أقـرّت حـالـة
الكـارثة الطـبيعـية في ا�قـاطعة.ولم
تتـحـدّث الـسـلـطـات الـهـولـنـدية عن
وجـود إصــابـات مــسـاء اخلــمـيس�
لـكنّ الـطقس الـسـيّئ سبـبـاً أضراراً
جسيمة عـلى اجلانب الهولندي من
احلـــــــــــدود� ال ســـــــــــيّـــــــــــمــــــــــا فـي
فـالــكـنــبـورغ.وتــوجّه ا�ـلك ويــلـيـام
ألـكــسـنــدر وا�ـلـكــة مـاكـســيـمـا إلى
ا�نطقة مسـاء اخلميس للقاء رجال
اإلنــقـاذ والــســكـان ا�ــتــضـررين أو
الـــذين � إجالؤهم.ومـن ا�ــقــرّر أن
يـــزور روتي مــقــاطــعـــة لــيــمــبــورغ

اجلمعة.

 ∫Êb�

مياه تغطي
مدن ا�انيا

wF½
يتقدم نقيب احملام� العراقي� »ÍbF��« ¡UO{ –U²Ýô � و مجلس

الـنـقـابـة وبـأسم  مـحـاميّ الـعـراق  بـأحـر الـتـعازي إلـى مـجـلس الـقـضاء
األعـلى و إلـى األسـرة الـقـضـائـيـة � و نـتـشـارك مـعـهم الـعـزاء بـخـبـر رحـيل
األستاذة القـاضي الشابة (√½wðUO³�« w�U?Ý —«u)� كمـا و نتقدم بـالتعزية

. ( wðUO³�« w�UÝ bL×� ) اخلاصة إلى شقيقها احملامي
لقد كانت الـفقيدة مـعروفة بتـواضعها و تعـاملها الـعادل و حسن أخالقها�

و طيبة السيرة والذكر� رحمها الله و ـجتباها برعايته . 
 و نسأل الله أن يخلف على أهلها و محبيها الصبر و السلوان . 

إنا لله و إنا إليه راجعون
w�öŽù« V²J*«
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فـرض عـلى العـراق في تـسـعيـنـيات
القرن ا�اضي� كلـف جابرو �رافقة
األمـ� الــعــام لأل� ا�ـتــحــدة صـدر
الدين اغا خان ليطلعه على الوضع
ا�ــأسـاوي �ــيـاه الـشــرب والـصـرف
الـصـحـي� واسـتـقل مـعه سـيـارة مع
�ــثل احلــكــومـة االمــريــكــيــة� وقـد
تـبـعـتهم بـقـيـة السـيـارات واجتـهوا
حسب اخلـطة التـي وضعهـا جابرو
الى مــشـروع الـصــرف الـصـحي في
الدورة ثم مـنطقـة البوعـيثة وأوعز�
من خالل جـهاز

االرســال� الى مــهــنــدسي ا�ــشــروع
بـتـوجـيه ا�ـيـاه الـقـادمـة من مـحـطة
الـدورة الى الـنـهر مـبـاشـرة جتاوزاً
لعـملـيات الـتصفـية �ـا أعطى ا�اء
في ا�ـنـطـقـة اجملــاورة لـونـاً قـاتـمـاً�
ومــــا أن رأى األمــــ� الــــعــــام لأل�
ا�ــتـحـدة الـنــاس في اجلـانب اآلخـر
يـــســتــقـــون ا�ــاء من الــنـــهــر حــتى
تعجب وسـأل جابرو: �ـاذا يأخذون
ا�ـــاء? فــأجـــابه: ألغـــراض الـــشــرب
واالغـتـســال� فـأخــذ اغـا خــان يـجـر
شـعـر رأسه ويقـول إن هـذه جـر�ة�
فقال له جابرو: ليس هذا فقط فا�اء
ا�لوث الذي تراه هو مصدر تصفية
لــعـــديـــد من الـــوحـــدات اجملـــمـــعــة
واسـتـنـكـر ذلك �ـرات عـديـدة� وبـعـد
هذه اجلـوالت التي اسـتغـرقت يوماً
كـامالً اقتـنع الوفـد بأحـقيـة اجلانب
الــعـــراقي وعــنـــد عــودتـــهم كـــتــبــو
التقريـر الذي تضمن تـوصية رائعة
بأن (يضاف ا�اء والصرف الصحي
الى الــغــذاء والـــدواء في اتــفــاقــيــة

النفط مقابل الغذاء والدواء).
—uKJ�« ‰b� œuO�«

أسهم جابرو في إنشاء مشروع ماء
الــكــرخ� وإنــشــاء مــشــروع مــاء في
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التـقى ا�رحـوم مولـود مخـلص بتـوفـيق السـويدي في بـيروت وحـكى له انه عنـدما
كــان وزيـرا لـلـخـارجـيه في حـكـومـة نـوري الـســعـيـد بـعـد احلـرب الـعـا�ـيه الـثـانـيه

واالوضاع االقتصاديه العا�يه منهاره تماما..
كان الـتضـخم ا�ـالي في العـراق عـلى اوجه� حيث بـلغ سـعر كـيلـو الـسكـر انذاك

دينارين علما ان راتب خريج الكليه ا�وظف (احد عشر دينارا) فقط ..
اسـتـدعى نـوري الـسـعــيـد وزيـر اخلـارجه تـوفـيق الــسـويـدي وكـان الـسـوفـيت قـد
افـتتـحـوا قنـصـليـتـهم حديـثـا في بغـداد طـلب منه االتـصـال با�ـلـحقـيه الـسوفـيـتيه
وسـؤالــهم عن امــكـانــيه ارسـال ســكـر الـى الـعــراق وكم الـســعـر وكـم من الـوقت
ليـصل. فاجـابه توفـيق السـويدي و�ـاذا النطـلب من الـسفـاره البـريطـانيه ان تـكلم
الكويـتي� ليرسلوا لـنا السكر فهم اقرب.. فـاجابه نوري السعيد. كـلمتهم فاعتذر

الطرفان النه غير متوفر فائض لديهم.
يـقـول الـسـويـدي فــقـلتُ و�ـاذا اكـلم الــروس بـالـهـاتف ازورهم واُهــنـأهم بـافـتـتـاح

القنصليه اكيَس ولكن الباشا اصر على موضوع الهاتف ...
اتصل الـسويـدي بالقـنصل الـروسي الذي فـرح بالـطلب وتـرجاه ان �ـهله نصف
ساعه لـيتصل بـروسيا ..وفعال بـعد اقل من نصف سـاعه اتصل القـنصل واخبر
السـويـدي بانـهم عـلى استـعـداد إلرسال سـكـر بسـعر  300فـلس لـلكـيـلو وخالل
اسبـوع.. ففرح السويدي لهذه االخـبار وتوجه فورا ليخبـر الباشا ولكنه لم يجده
وقـال سـأراهُ في حفـلـة ا�ـلـحقـيه الـعـسـكريه الـروسـيـة مـساءً واُخـبـره ألن االثـنان

مدعوان لها..
ذهب السـويدي مساءً الى احلفله ووجد ا�لحق العـسكري االنكليزي وعاتبه وقال
له نحن زعالنـ� علـيك فلم يـفهم الـسويـدي سبب زعـلهم واخـذ يبـحث عن الـباشا
نـوري الـسعـيـد لـيـبلـغه بـاالخـبـار اجليـده عن الـسـكـر الروسي ولـكن الـبـاشـا كان
يتـحرك هـنا وهـنـاك ولم تسـنح الفـرصه له لـيتـحدث مـعه وغـادر البـاشا الى داره
نـهـايـة احلـفـلـه فـلـحـقه الـسـويـدي ودخل مــعه الى داره وهـو يـقـول له اال تـريـد ان
تـعـرف جواب الـسـوفيـيت عن الـسكـر ..فـقال له الـبـاشا اي سـكـر واي سوفـييت?
..انـا تـعمـدتُ ان اطـلب مـنك االتصـال بـالسـفـاره الروسـيه هـاتـفيـا النـني اعلم ان
االستـخبارات الـبريـطانـيه تتـجسس على مـكا�ـاتنـا لذلك مـا ان اتصل بك الروس

وابـلــغـوك عن الــسـكــر وسـعــره وبـعــد اقل من عـشــر دقـائق
اتـصل بـي الـقــنـصل الــبــريـطــاني وابـلــغــني ان الـســكـر
ســيــصل مــجــانـا وهــديـه من الــكــويت غــدا ...هــذا هـو
السـياسي الداهيه نوري السعيد ولذلك نحن نقول اخر

سياسي في تاريخ العراق هو نوري باشا السعيد...
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ارتــأى عـالم االجــتـمــاع الـعــراقي الـراحل عــلي الــوردي تـبـنـي قـضــيـة دراسـة
اجملـتـمع الـعـربي الـكـبيـر من خـالل دراسـة كل قـطر مـن اقـطاره عـلى حـده في
ضـوء قيـمه وظـروفه اخلـاصة به � اذ ال �ـكن دراسـة اجملتـمع الـكـبيـر من غـير
دراسة االجـزاء الصغـيرة منه ألن الـطريقـة االستقرائـية احلديـثة كمـا يرى تبدأ
بدراسـة اجلـزئـيات لـكي تـتـوصل منـهـا الى فـهم الكـلـيات الـعـامـة � لذلك وضع
كتـاب دراسة في طبيعـة اجملتمع العراقي وكـذلك موسوعة حملات اجـتماعية من
تأريخ الـعـراق � ألتمـام هذه ا�ـهمـة مـنتـظرا مـسـاندة عـلمـاء االجـتمـاع في بقـية
البـلـدان العـربـيـة اال ان الظـروف وعـدم التـنـسيـق واالوضاع الـسـياسـيـة حالت
دون ذلك بـالتأكـيد � وبنـفس هذه الـروح والهمـة جند ان عـالم القانـون ا�صري
الـدكـتـور عــبـد الـرزاق الـسـنـهـوري �دعـا الى تـمـصــيـر الـفـقه قـائال في مـقـدمـة
مـوسـوعتـه الرائـعـة ( الـوسـيط في شـرح الـقـانـون ا�دني ) ج1 " عـلـيـنا اوال ان
�صـر الفقه فنجعله فقـها مصريا خالصا � نرى فـيه طابع قوميتنا ونحس اثر
عقـليتـنا فـفقهـنا حتى الـيوم ال يزال هـو ايضـا � يحتـله االجنبي واالحـتالل هنا
فـرنـسي � وهــو احـتالل لــيس بـأخـف وطـأة � وال بـأقـل عـنـتــا ; من اي احـتالل

اخر.. 
فاذا قـدر لنـا ان نسـتقل بـفقـهنـا � وان نفرغـه في جو مـصري � يشب فـيه على
قدم مـصرية � ويـنمو �ـقومـات ذاتية � بـقي عليـنا ان نخـطو اخلطـوة االخيرة �

فنخرج من الدائرة القومية الى الدائرة العا�ية ..." 
غـيـر ان ذات الظـروف الـتي حـالت دون نـشـوء عـلم اجـتـمـاع عربـي " حلـم علي
الـوردي " حالت دون أتـمـام خـطـوات السـنـهـوري في انشـاء قـانـون عـربي يطل
نحو العا�ية � رغم جهوده الطيبة في هذا السبيل في منتصف القرن ا�اضي.

أقــول لـقــد قــصـر ا�ــتـصــ� في عـلـم االجـتــمـاع عن اكــمـال
مــسـيــرة الـوردي كــمـا قــصـر اهل الــقـانـون عـن اكـمـال
مــسـيـرة الــسـنـهـوري � اال يــجـدر بـنـا ان نــعـود لـهـذه
الــهـامــات والــقــامــات الـعــلــمــيـة ونــعــيــد دراســتـهم �
فـنسـتفـيـد من جتاربـهم وافكـارهم واخـطاؤهم ونـكمل

ا�سير !! 
{ محام

في كل عام يـختـلف الشـعب العـراقي في ذكرى االنـقالب العـسكـري علـى ا�لـكية
عـام 1958 وعـمـا اذا كـان مـجــرد انـقالب . ام ثـورة شـعـبـيــة لالطـاحـة بـالـنـظـام

ا�لكي.
والى يـومنـا احلاضر � تـعج وسائـل التواصـل االجتمـاعي بالـغث والسـم� عن
هذه احلـركة فمنـهم ا�ؤيد او ا�قـدس لها � ومنـهم الناقم علـيها . وهنـاك الكثير

�ن يتاسفون على اغتيال ا�لك وعائلته � وهو امر مؤسف حقا .
واذا عـدنا الى احـداث االنقالب ا�ـذكور جنـد ان الـزعيم عـبد الـكر� قـاسم قد
اتفق مع الـعقـيد عـبـد السالم مـحمـد عارف عـلى القـيام بـحركـة انقالبـية تـطيح
با�ـلكية وتشكـيل اجلمهورية . وهمـا العنصران االساسـيان في حركة الضباط

االحرار ا�شكلة من لفيف من الضباط الوطني� للتخلص من النظام ا�لكي .
حترك الـلـواء العـشـرين بـاجتاه بـغـداد وتـمت السـيـطـرة على مـعـسـكر الـرشـيد
واعـتقل رئيس اركان اجليش الفريق الـركن محمد رفيق عارف . ثم � احتالل
قصـر الـرحـاب حـيث يـقـيم ا�ـلك فـيـصل الـثـاني� وولي عـهـده األمـيـر عـبد اإلله

والعائلة ا�الكة كلها .
وبعـد احكام الـسيطـرة على ا�رافق ا�هـمة في بغـداد � توجهت قـطعات اجليش
إلى مبـنى اإلذاعـة � فـتم الـقـاء البـيـان رقم واحـد مـعلـنـا اسـقاط الـنـظـام ا�ـلكي

واعالن اجلمهورية .
وبعـد سـماع الـبـيان األول� خـرجت اجلـمـاهيـر في كل مـكان �ـظـاهرات تـأيـيد

ونصرة الثورة .
وفي قـصـر الـرحــاب � االعـدام الـفـوري لــكل من ا�ـلك فـيــصل الـثـاني وولي
العـهد عـبد اإلله � وكـل افراد العـائلـة ا�الـكة رغم اسـتسالمـهم ووقوفـهم امام
بـوابة القصر .  وفـي وقت الحق � القبض على رئـيس الوزراء السابق نوري
سعيد و� سحله مع الوصي عبد االله وعدد من ا�سؤول� في شوارع بغداد.
ان هـذه األحداث قد غـيّرت الـتاريخ الـعراقي على جـميع ا�ـستـويات . ومازالت

تداعياتها مستمرة . 
و�ــا الشك فـيه ان هــذه احلـركـة او االنــقالب قـد طــبـعت الــعـراق بـحــالـة عـدم

االستقرار وحولت العراق الى ساحة احتراب الى يومنا احلاضر
وبالـرغم من انها كانت فـعال نقطة فـاصلة في تاريخ الـعراق احلديث .. اال اننا

نراها من منظور اخر .
حـيث لم تمض عـلى الـثـورة سوى فـتـرة وجيـزة حـتى بدأت اخلالفـات تـدب ب�
قطـبيها الرئيسـ� عبد الكر� قاسم وعبد الـسالم عارف . ويبدو ان عبدالكر�
قاسم الـذي اصـبح رئـيسـا  لـلـوزراء حاول االسـتـئـثار بـالـسـلطـة � فـعـمل على
ابـعـاد عـبـد الـسالم عـارف حتت ذريـعـة ا�ـؤامـرة . حـيث اذيع ان عـبـد الـسالم
عـارف حاول اغـتـيـال رئيـس الوزراء . فـاحـيل عـارف الى احملـكمـة وحـكم عـليه
بـاالعدام � اال ان "الـزعـيم " وهي الـتـسـمـيـة اجلـديـدة لـعـبـد الـكـر� قاسـم " قد
خفف عنه العقوبة وبقي في السجن حتى اطلق سراحه في مطلع عام �. 1961
ان ثـورة او انقالب 14تـموز  1958رغم بـعض ا�ـكاسب الـتي حـقـقـتهـا اال انـها
تسـبـبت في كـثـيـر من االنـشـقـاقـات واالالم لـلـشـعب الـعـراقي� ومـازال الشـعب

يعاني من تبعاتها رغم مرور  63عاما عليها . 

كـانت الـبعـثة الـى جامـعـة فلـوريدا
في مدينـة كينسـفيل إذ حصل على
شــهـــادة ا�ــاجــســتـــيــر في مــجــال
تصفية ميـاه الشرب وعمل مساعد
أســـتـــاذ حـــتى الـــعـــام  1966ح�
قـبـلـت في جـامـعــة مـيـشــيـغـان (ان
اربـور) الـتـي  الـتـزمت بـدفع أجـور
اجلـــامـــعـــة� والـــتي أكـــمـل دراســة
الـــدكـــتـــوراه فـــيــهـــا بـــتـــخـــصص
تـصـامــيم مـشـاريـع تـصـفــيـة مـيـاه
الـشـرب في الـعام 1968 ثم حصل
عـلى شـهـادة مـاجسـتـيـر ثـانـية من
اجلـامعـة نفـسهـا في مجـال حتلـية
ا�ــيـاه ا�ــاحلــة وفـي الــعـام 1969
قـرر الـعـودة إلى الـعـراق في الـعـام
نفـسه.بحكم عـمله ألكثـر من عقدين
فـي مـــــجـــــال مـــــشــــــاريع ا�ـــــيـــــاه
والــشــبــكــات والــصــرف الــصــحي
تـعـرف الى الـعـديـد من ا�ـسـؤولـ�
من رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة ونــوابه
وا�ـسـتـشـارين والـقـيـادات الـعـلـيـا
والــوزراء وغــيـرهم� حــتى احــالـته

الى التقاعد العام 2001.
يـقـول جـابـرو: "عـنـدمـا تخـرجت لم
تـــكن وزارة االشـــغـــال واالســـكـــان
تــمــتــلك من الــكــوادر الــهــنــدســيـة
إلرسـالـهـا الى احملـافـظـات لـتـنـفـيذ
مشاريع االسكان� والسبب في ذلك
هو ان ا�هندسـ� كانوا ال يرغبون
بالذهاب الى احملافظات ويفضلون
العـمل في بغـداد� �ا دعـا الوزارة
الى إصدار قانون لألجـور اليومية
يقضي �نح ا�هـندس الذي �تلك
خـبـرة سـنــة واحـدة ثالثــة دنـانـيـر
يـومـياً يـضـاف الـيهـا نـصف ديـنار
عـن كل سـنـة خـبــرة اضـافـيـة� وقـد
كـــان ذلك شـــبه ثــورة فـي الــرواتب
حـــيث وصـل راتب ا�ـــهـــنـــدس ذي
األربـع سـنــوات قــدم إلى أكــثــر من
خـمــسـة دنــانـيــر يـومــيـاً (أي 150
دينار عراقي شهرياً وهو أعلى من
راتب الـــوزيــر آنـــذاك). وكـــنت أنــا
أحــد ا�ــهــنــدســ� الــذين تــقــدمـوا
لــلـعــمل في وزارة االسـكــان بـراتب
 90دينار عراقي شهرياً� وعينت
أوالً فـي مــديــنـــة أربــيـل لــتــنـــفــيــذ

مشروع االسكان هناك". 
يضيـف: "قبل إجناز ا�ـشروع طلب
رئــيس قـسم الــتـنـفــيـذ في الـوزارة
هـشـام ا�ــدفـعي نــقـلي الى مــديـنـة
احللـة مهنـدساً في مشـروع إسكان
احللة وهو أكبـر مشاريع االسكان�
آنــــذاك� وعـــــدد الــــدور فــــيه (526
داراً)� وعــــنـــــد تــــســــلـــــمي دائــــرة
ا�ــهـنـدس ا�ـقـيـم وخالل تـفـتـيـشي
�ــواقع الــعــمـل الحــظت أن مــعــظم
ا�الحـــظــ� يـــجـــمــعـــون عــدداً من
الــعــمـال ويــلــقـون عــلــيـهم خــطــبـاً
ســـيــــاســـيـــة تــــاركـــ� أعـــمــــالـــهم
األســاسـيـة� وقـد نـبــهـتـهم الى ذلك
مـرات عدة ولم يـنـفع ذلك� �ـا دعا
الــوزيـــر الى فــصـــلــهم مـن الــعــمل
وعـــــلـى إثــــــر ذلك اعــــــتــــــقـــــلــــــني
الــشــيــوعــيــون وبــقــيت في ســجن
احلــلــة ألكــثــر من شــهـر حتت درج
ا�ـديـريـة ومن دون حتـقيـق حتى
تــوسط مـــرافق عــبـــدالــكــر�
قـاسم السـيـد حافظ إلطالق
ســـــــراحـي� وخـالل تـــــــلك
الفترة كانت غرفة ضابط
الــسـجن بــجـانب الـدرج
الـــــــذي كــــــــنت حتــــــــته
وســــــــألـــــــنـي (أنـت ابن
منو?) فقلت له انني ابن
فالن فقال لي كيف جئت
الى هــــنــــا كــــان والــــدك
صــديــقي وعـمـل مـعي
فـي اجلـــــــــــوازات�

زراعـيـة حـيث تـوقف� وكـانت هـناك
بــــضع ســــيــــارات حتت األشــــجـــار

وطلب مني النزول لنمشي".
يــضــيـف: "لم أشــعـــر بــاخلــوف في
حـيــاتـي من إنــســان أو حــيـوان أو
حدث ما� ولكني أخاف حتى الرعب
من األفـــاعي� وســـألـــته هل تـــوجــد
أفــاعي هــنــا فــقـال: نــعـم� فـرفــضت
النزول من الـسيارة� وبـعد أكثر من
ربع ساعة من اإلقنـاع وأنه سيكون
مـعي خـطـوة بـخـطـوة وكـان الـوقت
قــد تـأخــر� ســلــمت أمــري إلى الــله
ونـزلـت� وبـعـد مـسـيـرة قـرابـة 300
متر كانت بالنـسبة اليّ كأنها مئات
الـكـيـلـومـتـرات� وصـلـنـا الى مـلـجـأ
ســري� وكــان جــالــســاً ا�ــســتــشــار
الــصــحـــفي لــلــرئــيس فــاســتــغــرب
وسـألـني مـاذا تـفـعل هـنـا? فقـلت له
إن هـذا األخ هــنــا يـقــول أن لــديـهم
كـسـر. ثم استـقـبلـنـا كاتب الـرسـالة
وكــــان مــــرافـق الــــرئــــيس واســــمه
شبيـب� ثم دخل الرئيس ورحب بي
أجــمل تـرحـيب وقــال لي إن ا�ـلـجـأ
من دون مــاء واضـطـررنــا أن نـقـول
أن هناك كسراً� وقـال ترضاها نظل
عـــطــاشى?. وخالل ســاعــة ونــصف
وأنا في مـنطـقة خـارج حدود أمـانة
بـغـداد ولـيس ضـمن نـطـاق واجـبي
اســتــطــعت تــوفـيــر ا�ــاء لــلـمــلــجـأ
وأعــــــــادني دريــــــــد الـى دائــــــــرتي�
ولـلمـفارقـة فـان هذا ا�ـوقع وحسب
مـا أخبـرني مـرافقـو الـرئيـس� فيـما
بعد� قـد قصف بعـد عشر دقائق من

مغادرة الرئيس له".
Õd�I�

يـتـألم الــدكـتـور عـدنــان جـابـرو من
مشاهدة مقاطع فـيديوية تصل إليه
تصـور معـاناة العـراقيـ� مع شحة
مــيـاه الــشــرب وتــلــوثـهــا� ومع أنه
يـعـتــقـد أن مـعــاجلـة هـذه ا�ــشـكـلـة
الـكـبـيـرة حتـتـاج إلى إرادة وطـنـيـة
وأنـاس نـزيهـ� يـحـاربون الـفـساد�
لـكنـه يطـرح مقـتـرحاً هـو: "�ـا كانت
الــظـــروف األمــنـــيــة فـي الــعــراق ال
تـسـمح بـعودة الـكـفـاءات ا�ـوجودة
خـــارجه.. والعـــتـــقـــادي أن مـــســـار
الـبـيـئـة في الـعـراق ال يـبـشـر بـخـير
لـــوجــــود نـــقـص كـــبــــيــــر في هـــذه
الـكـفـاءات في الـعـراق� فـإني أقـترح
تـشــكـيـل هـيـئــة اسـتــشـاريــة يـكـون
مـقـرهـا في عـمـان - األردن ويـتـمثل
فـيـهـا اخـتـصــاصـيـون في مـجـاالت
تــصـفــيــة مـيــاه الــشـرب والــصـرف
الـصـحي وأكـاد�ـيـون من مـخـتلف
اجلامعات يـكون واجبهـا التخطيط
ا�رحلي وا�ستقبلي للبيئة� وتكون
لها الـصالحية فـي إبداء النـصيحة
وا�ـعـرفـة لـوزارة الـبـلـديـات وأمـانة
بـــغــداد� عـــلـى أن تـــلـــتـــزم هـــاتــان
اجلــهـــتــان بـــالــتــوجـــيــهـــات الــتي
تصـدرها هذه الـهيـئة� وبهـذا يكون
الـعــراق قـد اســتــفـاد من اخلــبـرات
والـكفـاءات في اخلـارج وفي الوقت
نــفـــسه ســـتـــشـــعــر هـــذه الـــكــوادر

باألمان".

جـانب الــكـرخ بـطـاقـة 300 مـلـيـون
غـالـون أجنـز الـعام 1983 وإنـشاء
مـشــروع مــاء في جـانـب الـرصــافـة
بطـاقة 500 مـليـون غـالون/ الـيوم
ليكون ما متوفر من عام 1990 الى
2005 أكثر من 950 مليون غالون
وهــو الــهــدف ا�ــرسـوم� فــضالً عن
مـــشــاريع أخـــرى كــثـــيــرة شـــمــلت

العراق وليس بغداد فقط.
تفرغ جابرو إلجراء بـحث� علمي�
عـــلى درجــة كــبـــيــرة من األهـــمــيــة
أولـهـمـا اســتـخـدام الــيـود بـدالً من
الـكـلـور في تـعـقـيم ا�ـيـاه
وثــــانــــيــــهـــمــــا تــــأثــــيـــر
الــفـوسـفـور عــلى الـبـيـئـة
وهــو يــحـتــفـظ بـهــمــا �ن

أراد االطالع عليهما.
{أصــدر الـدكــتـور عــدنـان
جــــابــــرو� قـــــبل أيــــام� في
الــعـاصـمـة األردنــيـة عـمـان
كــتــابــاً  بــعــنــوان (حملـات)
سرد فيه سـيرته وإجنازاته
ا�ـهـنــيـة والـعــلـمـيـة� وأورد
فــيـه قــصـــة حــصـــلت له مع
الــــرئـــــيس األســـــبق صــــدام
حـــســــ�� بــــالــــقـــول: "كــــنت
�ــفـردي في ا�ــنـزل الــسـاعـة
الــواحــدة صــبـــاحــاً في أحــد
أيــــــام ســــــنــــــة  1991وخالل
انتشار العـصابات والقتل في
بغداد واحملافظات بعد أحداث
حــرب اخلـلــيج الـثـانــيـة� حـ�
سمـعت طـرقاً شـديداً عـلى باب
ا�ــطـب� الــداخـلي ومن دون أن
أُفـكـر فــتـحـت الـبـاب وفــوجـئت
بـــأكــثـــر من عـــشــرة أشـــخــاص
مــدجـجـ� بـالــسالح يـقـفـون في
الـكـراج وتقـدم أحـدهم وسـألني:
انت فالن?� فــقــلـت نــعم� فــنــادى
عـــلى شـــخص بـــاسـم دريـــد وجــاء
الرجل مسلحاً وسلمني ورقة وقال
هـذه من األسـتـاذ� وقـرأت الـرسـالـة
وكان يطـلب صاحبـها إصالح كسر
مـــســــتـــعـــجـل وطـــلـــبــــوا مـــني أن
أصحـبـهم� من فوري� فـرفضت ذلك
ألن قـراءة الـرسـالـة كـان يـتـطلب أن
أُشـعل الـوالعـة النـقـطـاع الـكـهـربـاء
والـــظالم الــدامس� بــاإلضــافــة الى
أنني ال أعرف من هؤالء وال من هو
األســتــاذ وكـذلـك صـعــوبــة تــوفــيـر
فــــريق صــــيــــانــــة في ذلك الــــوقت�
أعادوا عليّ الطلب في اصطحابهم
ولـــكــــني رفــــضت بــــنـــحــــو قـــاطع
وأخبرتهم أن يأتوا الى دائرتي في
الـصـبـاح فــتـركـوا ا�ـنــزل جـمـيـعـاً�
وفي الــــصـــبــــاح جـــاءنـي شـــخص
بسـيارة فولـكسفـاغن وقال إنه جاء
الى داري مــسـاء أمس وأعــتـذر عن
اإلزعـاج وسألـني إن كـنت مسـتـعداً
لـــــلــــذهــــاب مـــــعه اآلن فــــأجـــــبــــته
بـاإليجـاب� واتـصـلت باألمـ� خـالد
عـبـد ا�ــنـعم وأخــبـرته بــا�ـوضـوع
فـــنــصـــحــنـي أن ال أذهب� ومع ذلك
ذهــبت مع دريــد وعـبــرنــا مـنــطــقـة
أبوغريب وعكركـوف ثم الى منطقة

s� ozU�œ ±∞ bF� nB� Íc�«Ë Â«b� Ëd�U� tO� vI��« Íc�« ·u�dJ� Q�K� WB� }
t� fOzd�« …—œUG�

øt�√— dF� Òd�� …b��*« 3ú� ÂUF�« 5�_« Ëd�U� qF� nO� }
وكــان يـــعــطــيــني بـــعض الــطــعــام
ويترك لي اجلريدة بعد انتهائه من

قراءتها".
بـعــد ذلك� تـســلم جــابـرو مــشـاريع
الـديــوانــيـة والــنـاصــريـة والــكـوت
وا�سيــــــــــــب وثم مشروع اسكان
الـضـبـاط في بـغـداد� وبـعـد انـقالب
14 رمـــضـــان تـــســلـم مــســـؤولـــيــة
مـشـروع إســكـان احلــلـة� واســتـمـر
عمله في وزارة االسكان� منذ العام
1960 الى 1963 حـــ� تـــقـــدم الى
بــعــثــة أعــلن عــنــهــا الى الــواليـات
ا�تـحدة االمـريكـية� فـأجنز دراسته
خالل سنـت� في مـوضوع مـعاجلة
وتـصفـيـة ميـاه الـشرب� وفي الـعام
 1965-1966 أجنـــــــــــز دراســـــــــــة
ا�ــــاجــــســــتــــيــــر وفــــاحت عــــدد من
اجلامعات لدراسـة الدكتوراه وكان
أفضل عرض وصل إليه من جامعة
مــيــشــيـــغــان في ان اربــور وكــانت
رابع جـامعـة في الـواليات ا�ـتـحدة
االمريكيـة من أصل ترتيب أكثر من
 300جـامعـة� وقـد تضـمن الـعرض
أن تــدفع اجلــامــعــة أجــور دراسـته
وعلى ذلـك سافـر الى ان اربور و�
تـسـجـيله فـيـهـا لدراسـة الـدكـتوراه
بتخصص تصميم مشاريع تصفية

مياه الشرب.
اخـتــيــر جـابــرو عـضــواً في هـيــئـة
مشـاريع التنـميـة الكبـرى التي كان
يـرأسهـا سمـير الـشيخـلي مـساعداً
لـوزيــر الـتـخــطـيط رئــيس الـهــيـئـة

عـــدنـــان احلــــمـــداني�
وكــــان أول مــــشـــروع
عــمـلت عـلـيـه الـهـيـئـة
هــو اخــتــيــار ((300
مـــوقع لـــتـــجـــهـــيــزه
�ياه الشـرب يتمتع
بشروط خـاصة مثل
وجــود مــصــدر مــاء
مـســتــمــر ومــجــهـز
بـــالــــكـــهــــربـــاء من
الــقــرى احلــدوديــة
أو اجملــــــمــــــعـــــات
السـكنـية. وتـوفير
مـــشــــغل يــــجـــيـــد
الـقـراءة والـكـتـابة
وقــد � الــتـوصل
الـى اخــــــتــــــيـــــار
(300) مــوقع من
مجموع (1200)
مـــوقع يـــحـــتــاج
الـى مـــــــــــيــــــــــاه
الــشــرب� وعــنـد
وصول وحدات
الــتــصــفــيــة �
نـــــصــــــبــــــهـــــا
وتشـغـيلـها وال
زال قسم مـنـها
يعمل إلى اآلن.

وكــان ا�ـشــروع الـثـانـي الـذي عـمل
فيه هـو اجملمع الـزراعي الصـناعي
في الــكــوت - واسط� وقــد اشــتـمل
عــلى تـربــيـة (600) بـقــرة من نـوع
فريزيان و2000 من األغنام بأعلى
انـتــاج ألنــواع مـنــتـجــات احلــلـيب

كافة لتغطية حاجة مدينة بغداد.
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في الــعــام 1979 اخــتــاره ســمــيــر
الشـيخلي� أيـام كان يشـغل منصب
أمـــ� بـــغــداد إلدارة دائـــرتـي ا�ــاء
والـصـرف الـصـحي ومـسـتـشـاراً له
في هـذا اجملـال� حـيث تـسـلم دائرة
مـاء بــغـداد في بـدايـة الـعـام 1980
وبـقي مـديــراً عـامـاً لـهــا الى الـعـام
1996 وفي هذا العام نفسه صدر
مـرسـوم جمـهـوري بـتعـيـيـنه وكيالً
فـنـياً ألمـ� بـغـداد وهذا كـان يـعني
أن يــــكـــــون مــــســـــؤوالً عن دوائــــر
البلـديات التـسعة ودائـرة ا�شاريع
ودائرة التخطـيط وا�تابعة ودائرة
الــتـــصــامــيم بـــاإلضــافــة الى ا�ــاء
والــصــرف الــصــحي� وقــد تــســنى
جلابرو العمل مع اثـني عشر أميناً
لـــلـــعـــاصـــمــــة. ذات يـــوم من أيـــام
احلــــصـــار اجلــــائــــر األ�ي الـــذي

عدنان جابرو

وهم يــعـــانــون من الـــعــطش وشح
ا�ـيـاه الــصـاحلــة لـلـشــرب وتـلـوث
ا�ـــــيــــاه ا�ـــــوفــــرة لـــــهم� يـــــســــأل
الــعـراقـيـون كـيـف أمـكن أن تـتـوفـر
لـهم ا�ــيـاه الـصــاحلـة لــلـشـرب في
أصعب الـظروف وأشـد احملن� قبل
االحـتالل� وكـانوا يـتـناولـونـها من

احلنفية مباشرة?
كانت وراء ذلك إرادة وطنية ورجل
اسمه الدكـتور عدنان عـزيز جابرو
الـذي يـقـيم في الـعـاصـمـة األردنـية
عمان� اآلن� ويعيش عـيشة بسيطة

مثل أغلب ا�سؤول� السابق�.
فضل الهندسة على الطب

وقـــبل اخلــوض في ســيــرة الــرجل
وإجنـازاته� نـقـول إنه ال يـسـتـطـيع
أن يــقـــدم� اآلن� مــا قـــدمه ســـابــقــاً
لــلـعــراقـيــ�� والـســبب� بــبـســاطـة
شديـدة� أنه� في الـسـابق� عمل في
ظلّ إرادة وطـنـيـة يـفـتـقـدهـا الـبـلـد

حالياً.
الدكتـور جابرو ولـد في نيسان من
الـعـام 1938 في مــحـلـة الــبـتـاوين
بـبـغـداد من أم وأب بـسـيـطـ�� فـلم
تتجاوز دراسـة والدته التخرج من
مـعـهـد دار الـراهبـات وكـانت مُـلـمة
بـأعـمـال فنـيـة من خـياطـة وتـطـريز
وحـيـاكـة ولم يـكـمل والـده دراسـته
الـثــانـويــة فـعـيّـن كـاتـبــاً في دائـرة
الــســفــر واجلــنــســيـة وكــان دخــله
مـــحــدوداً� وبـــالــكـــاد يــكـــفي قــوت
الــعـائــلــة الــكـبــيــرة� حـيـث كـان له
أربــعـة أوالد وبــنـتـان� كــان عـدنـان

أكبرهم سناً. 
5�ËU���« w� d�√

وبسبب طبيعة عمل والده فقد نقل
الـى دائـرة اجلــنـســيــة في ا�ـوصل
�ـا اضـطـر الــعـائـلـة جــمـيـعـاً الى
الــسـفــر مــعه� وكــان عـمــر عــدنـان�
يــومـهـا� سـنــة واحـدة� لـذلك هـو ال
يــذكـر من الـبـتـاويـ� شـيـئـاً� ولـكن
بعـد عودته� الحـقاً� إلى بـغداد كان
يـــزور جــدتـه في الـــدار الــتـي ولــد
فـيهـا� وهي تـقع في الشـارع نـفسه
الــــذي قـــــبـض فــــيـه عــــلـى نــــوري
الـسـعـيد� لـكن مـحـلة الـبـتـاوي� لم

تترك فيه أثراً يذكر.
في الــــــعـــــام  1944دخـل وأخـــــوه
ا�ـدرسـة االبـتـدائـيــة في ابـتـدائـيـة
مــار يـوسـف الـتـي عـنــدمــا تــخـرج
فــيـــهــا الـــتــحـق بــكـــلــيـــة ا�ــوصل
االعدادية التي أسسها الفرنسيون
وتـخــرج فــيـهــا بـتــفـوق في الــعـام
1955 كان معدله يؤهله للتقد�
الى بعثة للدراسات في اخلارج أو
كــلـيــة الـهــنـدســة والــطب فـاخــتـار
الـهنـدسة وتـقدم بـطلب الى الـكلـية
العام  1955وبرغم اعتراض إدارة
الـكلـية عـلى أنه ال يـناسب االعـمال
الـهنـدسيـة لكـنه أقنع عـميـد الكـلية
االنـكـلـيـزي فـقـبـلـه وتـخـرج �ـعدل

جيد في صيف .1958-1959
عـيّن في وزارة األشـغـال واالسـكان
بـأجــور يـومـيـة حـتى الـعـام 1963
حــــيث أعــــلن عـن بـــعــــثــــتــــ� الى

الـــواليـــات ا�ـــتـــحــدة
االمريـكية فـتقدم
الـــيــهـــا وقــبل
في بــــعــــثــــة
لــــــــدراســـــــة
الـــهـــنـــدســة
ا�ـــــدنـــــيــــة�

ويلقي محاضرةجابرو يتسلم درع التميز

مع ام� بغداد عدنان حمد الدوري

عدنان جابرو مع خالد عبد ا�نعم رشيد
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{ طوكيو- وكـاالت: لن يسافر اآلالف
من الرياضي� إلى طوكـيو للمشاركة
في األو�بيـاد فقط� لـكن يسافـر أيضا
مــئــات من اخلــيــول لــلــمــشــاركــة في
مسابقـات الفروسية بـاألو�بياد الذي
ينـطلق األسـبوع ا�ـقبل. وسـتتـنافس
اخلـيـول مع فرسـانـهـا في مـنـافـسات
الــفـــروســيـــة الــثالث قـــفــز الـــســدود
والـــتــــرويض والــــســــبـــاقــــات� وهي
الــريـاضــة األو�ـبــيـة الــوحـيــدة الـتي
يــتـنـافس فــيـهــا الـرجـال والــسـيـدات
بـــشـــكـل فــردي عـــلـى قـــدم ا�ـــســاوة.
وتسـافر اخلـيول� الـتي يزن كل مـنها
630-510 كـــــيـــــلـــــوجـــــرامـــــا في من 
إســطـبالت عــبـر طــيـران خــاص عـنـد
16مــئـويــة ويــرافـقــهـا درجـة حـرارة 
أطـبـاء بـيطـريـون. وسـيـتـعـامل مـطار
هـــانــيــدا في طــوكـــيــو مع شــحــنــات
اخليـول التي كل مـنهـا يسـاوي ثروة
طائلـة. وقال تـاكاهاشي كـوجي مدير
مـطـار طــوكـيـو الـدولي: إنــهـا لـيـست
مـجـرد خـيـول لكـنـهـا خـيـول أو�ـبـية.
إنهـا حقا لـيلـة كبـيرة للـمطـار خاصة
لـــفــريق الــشــحن. نـــعــتــبــر ذلك أحــد
ا�ـعــالم الــرئــيـســيــة لــلـعــد الــتــنـازل
النـــطـالق األو�ـــبــيـــاد فـي طـــوكـــيــو.
وضمت أول رحـلة أو�ـبيـة هذا الـعام
36حـصـانـا مـن بـلـجـيـكـا من أوروبا 
عبر دبي إلى طوكيـو في رحلة مدتها

18  ساعة� ومن حسن احلظ أن
اخلـيول تـنـام وافـقة �ـا يـعـني عدم
استغالل مساحة كبيرة في الطائرة
12طن من أثنـاء النـوم. كمـا � نقل 
13.5 طن العـلف إلطـعـام اخلـيول و

من ا�عدات. 
UOÝË— ‰U²�

قـــال أولـــيج مـــاتـــيـــتـــســـ�� وزيـــر
الريـاضـة الروسي�  إن بـالده تعـتزم
اسـتـخـدام كل الـسـبل الـقـانـونـيـة في
مـحـاولـة إللـغـاء عـقـوبـة ا�ـنـشـطات

ا�وقـعة عـلى الـسبـاح�
ألــــكـــســــنـــدر
كــوداشي

ألو�ــبـــيــاد طـــوكــيـــو�  غــلق ســـاحــة
ا�ــشـجــعـ� ا�ــركـزيـة فـي الـعــاصـمـة
الــيــابــانــيـة� أمــام اجلــمــاهــيـر خالل
الـدورة األو�ـبـيــة الـصـيـفـيـة� بـسـبب
القيود االحـترازية ا�فروضـة �كافحة
فـيروس كـورونـا ا�سـتـجـد. وتسـتـمر
حـــالــة الــطـــوار� في طــوكـــيــو� قــبل
أسـبـوع واحـد من انـطالق األو�ـبـياد
مع زيـادة حـاالت اإلصـابـة بـالـعدوى.
الـساحـة ا�ركـزيـة التـي يطـلق عـليـها
مـديـنـة الـواجهـة الـبـحـريـة لـطـوكـيو�
والواقعة بـالقرب من القـرية األو�بية
وأماكن اسـتضـافة مـنافـسات الـتزلج
والدراجات� كان من ا�ـقرر أن تصبح
منطقة حيوية للشباب الصغير خالل

األو�بياد.
qÐu½ …ezUł

أعلـنت اللـجنـة األو�بـية الـدولية�  أن
الـفائـز بـجـائـزة نوبل لـلـسالم مـحـمد
يونس� من بنجالدش� سيحصل على
جـائــزة لـوريل األو�ــبـيــة. لـوريل هي
جــائـزة مــرمـوقــة أنـشــأتـهــا الـلــجـنـة
األو�ـبيـة الـدولـية لـتـكـر� اإلجنازات
الـــفــــرديــــة ا�ـــتــــمــــيـــزة� فـي احلـــفل
االفـتـتـاحـي ألو�ـبـيـاد طـوكـيـو ا�ـقـرر
23يــولـيــو/ تــمــوز اجلـاري. إقـامــته 
وسيكون يونس 81 عاما ثاني متلقي

جلــائـزة لــوريل� وهـو تــقـلــيـد جــديـد
بـدأته الـلـجـنـة األو�ـبـيـة في أو�ـبـياد
عـــنـــدمـــا كـــرمت الـــعــداء ريــو 2016 
الـكـيني الـسـابق كـيب كـيـنـو. وذكرت
الـلـجنـة األو�ـبـيـة الدولـيـة أن جـائزة
لــوريل مــخــصــصــة لــتــكــر� األفــراد
ا�ـتـمـيـزين إلجنـازاتـهم في الـتـعـلـيم�
الـثـقافـة� الـتـنـمـية والـسالم من خالل
الـــريــــاضـــة. وحـــصل يـــونس� وهـــو
مـــســتــثــمــر فـي اجملــال االجــتــمــاعي
ومـصــرفي وخـبــيـر اقـتــصـادي� عـلى
جــــائـــــزة نــــوبـل لــــلـــــسالم في 2006
لريادته في مفاهيم اإلقراض الصغير
والـتــمـويل الــصـغـيــر. وقـال تـومـاس
با�� رئيس اللجنـة األو�بية الدولية�
إن يــونس كـان مــصـدرا لإللــهـام لــنـا
جـميـعـا. وأضـاف سـاعد الـريـاضـي�
فـي تـطــويـر حــيــاتـهـم ا�ـهــنــيـة بــعـد
الــريــاضـة لــيــصــبـحــوا رواد أعــمـال
مـسـؤول� اجـتـمـاعيـا ويـشـاركـنا في
رؤيتنا حول كيفية مساهمة الرياضة
في أهـداف التـنمـيـة ا�سـتـدامة ل��
ا�تحدة. وأضاف على وجه التحديد�
فــهــو يــســاعــد في مع بـاريس 2024 
بــنــاء �ــوذج جــديــد ل�و�ــبــيــاد مع
احلد األدنى من التأثـير على الكوكب
وأقــصـى تــأثــيــر عــلى شــعب الــبــلــد

ا�ــســـتــضــيف. قــد ال يــتــجــاوز عــدد
ا�ــدعـوين� بـاســتـثــنـاء الـريــاضـيـ��
الــذين ســيــحــضــرون حــفـل افــتــتـاح
2020 في استاد طوكيو طوكيـــــــــو 
األو�ـبي ألف شـخ�� وفـقـا �ـصـادر
لم حتـددها وكـالـة كيـودو الـيابـانـية.
وســــتــــكـــون هــــذه اجملــــمــــوعــــة من
VIP األشخاص في األسـاس ضيوفا
وســيـــكـــونـــون الـــوحـــيـــدين الـــذين
سـيحـضـرون الفـعالـيـة شخـصـيا في
االسـتــاد األو�ــبي� الـذي يــتـسع لـ68
ألف شخ�� وفقا للمصادر ا�ذكورة
أعاله. وأشار مـتـحدث بـاسم الـلجـنة
ا�نـظمـة إلى أنه ال �ـكنه تـأكيـد عدد
الـــضــيـــوف� الـــذيـن ســـيـــحـــضــرون
23 من الفعـالية الـعا�يـة ا�قررة يوم 
الـشـهـر اجلـاري� في الـوقت احلـالي.
ومـن بـــــــ� األشــــــــخــــــــاص الــــــــذين
سيـتـواجدون في االسـتـاد إمبـراطور
الـيــابـان� نـاروهـيـتــو� الـذي سـيـعـلن
افـــتـــتـــاح دورة األلــعـــاب األو�ـــبـــيــة
الثانية والثالث�� إلى جانب السيدة
األمـريـكـيـة األولى� جـيل بـايـدن� كـمـا
أكــد الـــبــيت األبــيـض يــوم الــثالثــاء
ا�ــاضي. وبـــعـــد حــظـــر اســـتــقـــبــال
جــمـهـور مـن خـارج الــيـابـان بــسـبب
الـوباء� قـررت الـلجـنـة ا�نـظـمة في 8

يـــولــيـــو/تــمــوز اجلـــاري أيــضــا� أن
ا�سابقات الرياضية في طوكيو وفي
احملافـظـات اجملـاورة� مثل كـانـاجاوا
وســيــتـامــا وتــشـيــبــا� سـتــكـون دون
جمهور في ظل زيادة حاالت اإلصابة
و� اتـخـاذ قـرار حـظر بـ كـوفـيد-19.
وجود جـمهور في طـوكيـو� بعد وقت
قـصـيـر من اإلعالن عن تـطـبـيق حـالة
طوار� صحية جـديدة� بسبب تفشي
19في الــعـــاصــمــة� والــتي كــوفــيــد-
ســـتــــتـــزامن مـع االحـــتــــفـــال بـــدورة

األلعاب.
œu�u�« ‰U³I²Ý«

الــتــقى ســفــيــر الــيــابــان في لــبــنــان
أوكــوبـو تــاكـيـشـي ووزيـرة الــشـبـاب
والـريـاضـة فـارتـيـنـيه أوهـانـيـان� في
مـقـر إقـامـة الـسـفـيـر� مع �ـثـلـ� عن
بــعـثــة لـبــنـان ا�ـشــاركـة فـي األلـعـاب
األو�ــبــيـة ا�ــقــبـلــة. وتــواجــد رئـيس
الـلجـنـة األو�بـيـة اللـبـنانـيـة الدكـتور
بــيـار جــلخ وأمــيـنــهـا الــعـام حــسـان
رستم ورئيس الـبعـثة ا�هـندس مازن
رمـضـان احلـضور� ومـعـهم ثالثـة من
أصل ستة رياضي� لبـناني� تأهلوا
ألو�ــبــيـاد طــوكــيــو� هم راي بــاسـيل
رمايـة ونور الـدين حديـد ألعـاب قوى
مضـمار ومـيدان وغـابرييـال الدويهي
سباحة. واعتبر جلخ أن الهدف ليس
الفـوز �ـيدالـية فـحـسب� إ�ا اظـهار
أفضل صورة للبـنان� واالستفادة من
أو�بـياد طـوكيـو في حتقـيق التـمثيل
ا�تـكاف� بـ� اجلنـس� بـهدف تـعزيز
ا�ــســاواة. وأعـربت وزيــرة الــشــبـاب
والـريـاضـة فـارتـيـنـيه أوهـانـيـان� عن
أهـمـيـة قــيـام الـريـاضـيـ� بـالـتـرويج
لـصـورة جـيدة وحـقـيـقـيـة عن لـبـنان�
على اعتبار أنهم السـفراء احلقيقي�
لوطـنهم� واثـقة أن مـشاركـتهم سوف
جتلب إحـسـاساً بـالبـهـجة لـلبالد في
ظل الظروف الصعبـة. وأثنى السفير
أوكـوبـو عـلى الـريـاضـيـ� اللـتزامـهم
الدؤوب خالل الـظـروف االستـثـنائـية
الــنــاجتــة عن ســلــســلـة مـن األزمـات�
معتبراً أن مشاركـتهم ستكون �ثابة
مـنــارة أمل لـلــبـنـان� راجــيـاً أن �ـثل
هذا احلـدث فرصـة للبـشريـة لتـوحيد
وإعــــادة بـــنــــاء الــــثـــقــــة بــــالـــنــــفس
والـتـضـامن� مـؤكـداً أن الـيـابان تـقف
متضامنة مع لبنـان� متمنياً التوفيق
للريـاضي� الـلبنـاني� واصـفاً إياهم

بـ السفراء احلقيقي� للبنان. uOš‰∫ اخليول تسافر الى اليابان للمشاركة في او�بياد طوكيو
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أعلـنت الـلجـنة األو�ـبيـة الـكويـتيـة�  تـأجيل دورة األلـعاب الـرياضـيـة اخللـيجـيـة الثـالثـة� لتـقـام خالل الفـترة من 9
يـذكـر أن الـبـطـولـة كـان مـقــررا لـهـا أن تـقـام في كـانـون األول من الـعـام احلـالي. 19 كـانـون الـثـاني 2022. إلـــــى 
وكشفت الـلجنـة األو�بيـة في بيان رسـمي� أن قرار التـأجيل جاء حـرصا على اسـتضافة الـدورة في الوقت الذي يالئم
ويـناسب جـميع الـدول ا�شاركـة� من أجل اظهـارها بـالشـكل ا�طـلوب الـذي يليـق بالكـويت مسـتضـيف ا�نـافسـات. وأعلنت
4 كـانون الثـاني� على أن يكـون االفتتاح اللـجنة أن انطالق مـنافسـات األلعاب اجلـماعيـة والرمايـة والتنس األرضي سـيكون يوم 
19 كانون الثاني عقب ا�باراة النهائية لبطولة كرة القدم. 9 من الشهر ذاته� فيما سيقام احلفل اخلتامي يوم  الرسمي للبطولة في 
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ووصـلت سـيـدات أفـروديت إلى الـنهـائي بـعـد الـفوز
أمـس عـلى سـيـدات فـتـاة أربـيل بـثالثـة أشـواط دون

مقابل بواقع 25-11 25-16 25-14. 
في ح� حققت سـيدات أكاد الفـوز على حامل اللقب
ســـيـــدات قـــره قـــوش بـــثـالثـــة أشـــواط لـــشـــوطـــ�
بـواقــــــــــع  9-15 18-25 25-12 26-24 26-28 لـيــبـلـغن

ا�باراة النهائية.
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جـرت  في مـحافـظـة الـسلـيـمـانيـة ا�ـبـاراة النـهـائـية
لـبـطـولـة انـديـة العـراق لـلـسـيـدات بـالـكـرة الـطـائرة.
وحقق فريق سيدات أفروديت االنتصار على حساب
سـيدات أكـاد عـيـنـكـاوا بـثالثـة أشـواط مـقـابل شوط
وحيد بواقع  19-25 21-25 25-19 21-25  ليتوج بطال

لدوري أندية العراق للنساء . 

بـــجــدول تــرتــيـب الــدوري الــعــراقي
ا�ـمــتــاز� بـيــنــمـا جتــد رصــيــد نـفط
44 في ا�ـركز الـبصـرة عـنـد النـقـطة 
الثـاني عشـر. وحلسـاب ذات اجلولة
1-1مواجهة حسم التعادل اإليجابي 
الكهرباء والنفط� على ملعب التاجي
ضــمن اجلـولــة ذاتـهــا. فـريق الــنـفط
كـــان األفـــضل في بـــدايـــة ا�ـــبـــاراة�
وحصـل على عـدد من الـفـرص ترجم
إحداها وليد كر� إلى هدف تقدم به
بيـنـمـا أضاع فريـقه في الـدقيـقة 21.
فريق الـكهـرباء فـرصت� سـنحت له�
لـيـنـتـهي الـشـوط األول بـتـقـدم فـريق
الـنــفط بـهــدف دون رد. وفي الـشـوط
الـثـاني حاول الـكـهـربـاء الـعودة إلى
ا�بـاراة لكن محـاوالته كانت بـتحفظ
خـــوفـــا مـن مـــرتـــدات الــــنـــفط. وفي
الدقيقة اخلـامسة من الوقت بدل من
الـضـائع� تـمـكن يـاسـر عـبـد احملـسن
من مــعـــادلــة الـــكــفـــة� بــهـــدف قــاتل
لـتـنــتـهي ا�ـبـاراة 1-1. ورفع الـنـفط
50 في ا�ـركـز رصـيـده إلـى الـنـقـطـة 
الــســادس� بــيــنــمـــا رفع الــكــهــربــاء
41 في ا�ـركـز رصـيـده إلـى الـنـقـطـة 

الثالث عشر.

عـطوان عـدد من الـفرص� حـتى ركـلة
اجلزاء أضاعها الـفنزويلي ريفاز في
لـيـفـوز الـشـرطـة بـهـدف الـدقـيـقة 61 
دون رد. ورفع فريق الشـرطة رصيده
71 في ا�ــركـز الــثـالث إلى الــنـقــطـة 

27 من إحــدى الـفـرص فـي الـدقــيـقـة 
ا�ـبـاراة� لــيـتـقـدم الـشـرطـة بـالـشـوط
األول بـهــدف دون رد.   وفي الـشـوط
الثـاني ضـغط الشـرطـة أيضـا وأهدر
مـروان حـسـ� ومـحـمـد داود وأمـجد

37من الــصـنـاعــة� حلـســاب اجلـولـة 
الــدوري الـــعــراقي ا�ــمــتــاز. وفــرض
فــريق الـــشــرطـــة ســيـــطــرتـه بــقــوة�
وأضـاع عـددا من الــفـرص الـثـمـيـنـة�
وتــمــكن مــحــمـد داود من اســتــثــمـار
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تــمـكن فــريق الـشــرطـة مـن إضـافـة 3
نـقــاط إلى رصـيـده بـفــوزه عـلى نـفط
البـصرة� بـهدف دون رد� في ا�ـباراة
الـــتي أقـــيـــمت� عـــلى مـــلـــعـب نــادي

5Ð qðU� ‰œUFðË UNð«—UB²½≈ q�«uð WÞdA�«
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فرحة فريق النفط
عند تسجيل

الهدف

ا�ــديـر االداري لـلـمـنـتـخب الـوطـني
الـــعــراقي�  عن مــفـــاحتــة صــربــيــا
السـتـضـافـة ا�ـنــتـخب في مـعـسـكـر
تــدريــبي اســتـعــداداً لــلــتـصــفــيـات
احلـاسـمـة ا�ـؤهـلـة لـكـأس الـعـالم .
وقــــال بـــاسـل كـــوركـــيـس� إنه قـــام
�ــفـــاحتــة صــربـــيــا الســتـــضــافــة
ا�نـتخب الـوطني �عـسكـر تدريبي
اســــتـــعـــداداً لـــتــــصـــفـــيـــات كـــأس
العالـــــــم 2022. وأضاف أنه طلب
إقــامــة عـدد مـن ا�ـبــاريــات الــوديـة
تـتـخـلل  ا�ـعسـكـر الـتدريـبي� بـغـية
الوقـوف على اسـتعـدادات ا�نـتخب
بشكل جيد قبل ا�نافسات ا�ؤهلة .
وأشار إلى أنه سبق وأن فاحت دوالً
أخـــرى الســتـــضـــافـــة الـــعـــراق في
معسكـر تدريبي� مستـبعداً مفاحتة
تركـيـا بـسـبب عـدم امـكـانـيـة تـأم�
مــبــاريــات عــلى مــســتـوى عــال مع

الفرق التركية القوية.

مــسـانــدة ا�ــدرب من أجـل حتـقــيق
حلم العراقي� ببلوغ ا�ونديال مرة
أخــرى. يـــذكــر أن ا�ــدرب الـــســابق
الـســلــوفــيــني كــاتــانــيــتش اعــتـذر
رســمــيــا عـن اســتــكـــمــال ا�ــشــوار
وقــيــادة الــفــريق فـي الــتــصــفــيـات
الـنـهـائـيـة. ومن جـهـة اخـرى كـشف

التي بذلها ا�ـدرب خالل فترة عمله
وقــيــادة الـفــريق إلـى الـتــصــفــيـات
الــنـــهــائــيـــة. وأشــار إلى أن األيــام
ا�ـقبـلة سـتـشهـد التـعاقـد مع مدرب
قادر على حتمل مسـؤولية ا�نتخب
العراقي� مضيفا نطلب من ا�درب�
احملـــلــيـــ� واإلعالم واجلـــمــاهـــيــر
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أكــد عـدنـان درجـال� وزيـر الـشـبـاب
والرياضة العراقي� أنه حصل على
ا�ــــبـــال� ا�ــــالـــيـــة مـن احلـــكـــومـــة
العراقـية للـتعاقـد مع مدرب أجنبي

على مستوى عال. 
وقـــال درجــــال فـي تـــصــــريــــحـــات
صـــحـــفــيـــة إنه حتـــدث مع رئـــيس
الـوزراء مـصـطفى الـكـاظـمي� أثـناء
اجــتـمــاع مـجـلـس الـوزراء وحـصل
عـلى الـضـوء األخـضر لـلـتـعـاقد مع
مـــدرب أجـــنـــبي �ـــســـتـــوى عــال�
لـقــيـادة ا�ـنـتــخب في الـتــصـفـيـات
احلـــاســـمـــة ا�ـــؤهـــلـــة �ـــونـــديـــال
قـطـــــــــر 2022. وأضاف أن ا�ـبال�
ا�ـــالــيــة  اخلــاصـــة بــعــقــد ا�ــدرب
الـســابق الـسـلــوفـيـني كــاتـانـيـتش
توفرت� ومن ا�نـتظر أن حتول إلى
10 أيـام مـقـبـلة ا�ـدرب في غـضون 
ومعهـا كتاب شكـر وتقدير لـلجهود
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ذكـرت جلـنـة ا�ـسـابـقـات في االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقدم أنَّ
التـصفيـات النهائـية ا��ه�ـلة إلى مونـديال قطر  2022 قـائمة في
مـوعـدهـا احملـدد مـسـبــقـاً حـتى اآلن وال صـحـة لـتـأجـيـلـهـا إلى
إشـعـار آخـر. وقـال عـضـو ا�ـكـتب الـتـنـفـيـذي اآلسـيـوي ونـائب
رئـيس جلــنـة ا�ــسـابــقــات عـبــد اخلـالق مــســعـود في تــصـريح
صحفي � إنَّ موعد وآلية التصفيات احلاسمة ال يزاالن كما �
اإلعالن عنـهما مـسبقـاً� مبـينا أنَّ الـتصفـيات حتى اآلن سـتقام
مـطــلع أيـلـول ا�ــقـبل وبــنـظـام الــذهـاب واإليـاب� كــمـا أنَّ أغـلب
ا�نتخبات قد حددت مالعبها الستقبال ا�نافس� فيها وآخرها
سوريـا الـتي اختـارت األردن أرضا مـفـترضـة لهـا. وأشار إلى
أنكل األحـاديث التي تـتنـاول تأجيـل التصـفيـات الى شهر آذار
من الــعــام اجلــديـد  2022 واقــامــتــهـا بــطــريــقــة الــتــجــمع هي
اجتـهادات شـخصـية ال وجـود لهـا في أرض الواقع حـاليا� مع
اإلقرار بـان االحتاد القـاري مستـعد تمـاما في حال حدوث اي
طـار� لـتـغيـيـر آلـيـة ا�ـسـابـقة وفـقـا �ـا تـقـتـضـيه سالمـة جـميع
أطراف الـلعبـة في هذا الظرف االسـتثنـائي الذي يعـيشه العالم
أجـمع. ولفت الى ان االحتاديـن الدولي واآلسيـوي يتـابعان عن
كثب تطورات الوضع الوبائي في عموم مناطق القارة الصفراء
وســيـعــمـالن مــعــا عــلى تــهــيــئــة جــمــيع مــســتــلــزمــات إجنـاح

التصفيات.

نتائج البطولة سيتم اختيار تشكيلة ا�نتخبات
الـوطـنـيـة حتـضـيـراً لالسـتـحـقـاقـات اخلـارجـيـة
ا�قبلة. واضاف عبـد احلسن � أن ا�ؤتمر الفني
عـقـد بـحـضـور �ـثلـي ومـدربي األنـديـة لـغرض
شرح اللـوائح اخلاصة بـا�نافـسات� بيـنما اقيم
امس  اجلمعة الوزن السري واختيار ا�تميزين
لـغـرض اقامـة الـعـرض الـعـلـني الـيـوم  الـسبت�
مـؤكــدا أنَّ  جـمـيـع الالعـبـ� ا�ــشـاركــ� لـديـهم
الرغـبة في تـقـد� عرض يـتنـاسب مع سـمعـتهم
وسمـعـة انديـتـهم وسوف تـكـون ا�نـافـسة قـوية

ب� اصحاب ا�راكز األولى.
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انطـلقت  مـنافسـات بطـولة أنـدية الـعراق بـبناء
األجــســام لــلــمـتــقــدمــ� وتــســتــمــر ثالثــة أيـام
وحتتضنها مدينة السـليمانية �شاركة واسعة
من األبـطــال الـدولـيــ� والـشـبــاب. وقـال رئـيس
االحتــاد ا�ــركــزي لــبــنــاء األجــســام فــائــز عــبـد
احلسن في تصريح صحفي  إن الـتحضير لهذا
احلـدث � مبـكـراً من نـاحـيـة ا�ـسـرح واالخراج
والـتـصويـر والـتـنـظـيم االداري والـتي سـتـشـهد
مشـاركـة ابطـالـنا الـدولـي� اصـحـاب االجنازات
العا�يـة والقارية والـعربية� مبـيناً أنه في ضوء
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احدى منافسات
بطولة بناء
االجسام
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أكد رئيس جلنة الشباب والرياضة
عـبـاس عـلـيوي�  تـصـويت الـبـر�ان
16 مـادة مـن قـانـون االنـديـة� عـلى  
13 مـادة بــانـتـظـار مـشــيـراً إلى أن 
الـــتـــصـــويت الـــذي تــأجـل بــســـبب
االوضـاع الـتـي شـهـدتـهـا مـحـافـظة
ذي قـار. وقال عـليـوي لـوكالـة شفق
نـيـوز� إن اقـرار قـانـون االنـديـة كان
عــلـى رأس جــدول اعــمـــال جــلــســة
الــبــر�ــان لــيـوم الــثـالثـاء ا�ــاضي�
مــبـيـنـاً أنه � الــتـصـويت عـلى  16
13 مـادة.  وأوضح مــادة والــبــاقي 
أن رئـاســة الـبــر�ــان قـررت تــأجـيل
مـاتبـقى من ا�ـواد بسـبب االوضاع
الـتي حـصـلت في محـافـظـة ذي قار
وحادثـة حريق مسـتشـفى احلس��
مشيراً إلى أن الرئاسة  قررت جعل
اجلـــلـــســـات مـــفـــتـــوحــة مـع عـــقــد
اجـتـمـاعـات لـلـوقـوف عـلى اسـبـاب
الـفــاجـعـة. واوضح عـلـيـوي أنه من

الـطـبيـعي أن تـتـرحل جمـيع فـقرات
جدول االعمال حتى تهدأ االوضاع�
ومـن ثـم يـــــــعــــــــاود اجملـــــــلـس الى
االنــعــقــاد. وأكــد أن اغـلـب اعــضـاء
اجملـلس مـقتـنـع� بـقـانون االنـدية�
مــوضـــحــاً نــحن كـــلــجــنـــة شــبــاب
ورياضة عرضنا على النواب خالل
هـذه الــفـتـرة الــتـقـريــر ا�ـفـصل عن
مـراحل كـتــابـة الـقـانــون ومـشـاركـة
عـــدد كـــبــــيـــر من الـــشـــخـــصـــيـــات
االكـاد�ــيـة والــريـاضــيـة واالنــديـة
واهل الـشـأن بـاالضافـة الى االعالم
الــريــاضي. وبـ� أن الــقــانـون دقق
من قـبل احلـكـومـة ومـجـلس الـدولة
والـــلـــجـــنـــة الــقـــانـــونـــيـــة ودائــرة
الــتــشــريــعــات� مــؤكــداً أنه لم تــكن
هناك مالحظات �كن أن تؤثر على
جـوهـر القـانـون واغـلب ا�الحـظات
هي حول االمـتيـازات الكـبيـرة التي
ســتــحــصل عــلــيــهــا االنــديــة حــ�

اقراره.
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ف وفيرونيكا أندروسينكو� قبل وقت
قـصيـر من انـطالق أو�ـبيـاد طـوكـيو.
وذكـر االحتـاد الـدولي لـلـسـباحـة� في
بيان صحفي � أن اإليقاف مبني على
أدلة قدمتـها الوكالـة الدولية �ـكافحة
ا�ـنشـطـات وادا من فـحـصهـا لـلـمواد
الــتي � اســتــرجــاعـهــا من مــخــتــبـر
موسـكو الـسابق �كـافحـة ا�نـشطات.
ولم يتم منح تـفاصيل إضـافية ووعد
مــاتــيـتــسـ� بــإجــراء مـنــاقــشـات مع
االحتاد الدولي للسـباحة في محاولة
لكـي يضـمن الـسبـاح� ا�ـشـاركة في
الــدورة األو�ــبـيــة. وكــان كــوداشـيف
200متـر فراشـة� بيـنما تأهل لـسباق 
تـأهـلت أيـضـا أنـدروسـيـنـكـو لـسـباق
200  مـتـر حـرة في أو�ـبـيـاد طـوكـيـو
الـــــتي تـــــقــــام فـي الـــــفــــتـــــرة من 23
8 تـــــــــــمــــــــــوز/يـــــــــــولـــــــــــيــــــــــو إلـى 
آب/أغـســطس.ويـشــارك الـرروس في
االو�ـبـيـاد كـالعـبـ� مـحـايـدين بـدون
رفـع عـــلم أو عـــزف نـــشـــيـــد روســـيــا
نتيجة لعقوبات سابقة موقعة بسبب
ا�ـــنــشـــطـــات.ومـن ا�ـــقـــرر أن تـــبــدأ
مـــنــــافـــســـات الــــســـبــــاحـــة يـــوم 24
تمـوز/يوليـو اجلاري. أعلـنت اللـجنة
ا�ــــــنـــــــظــــــمــــــة

محمد يونس 



AZZAMAN SPORT

{ مدريد- وكاالت: كشف تقـرير صحفي إسباني�  أن الفرنسي أنطوان غريـزمان� مهاجم برشلونة� قدّم تضحية من
أجل العـودة إلى أتـلـتيـكـو مـدريد في ا�ـوسم ا�ـقـبل. وزعـمت تقـاريـر إسـبانـيـة في األيـام ا�ـاضيـة أن بـرشـلونـة يـجري
مفاوضـات متقدمـة مع أتلتـيكو مـدريد إلبرام صفـقة تبـادلية تـضم ساؤول نيجـويز العب الروخـيبالنكـوس وغريزمان.
ووفقًا لـبرنـامج الشـيرجنيـتو اإلسـباني� فـإن انتقـال جريـزمان إلى أتـلتيـكو مـدريد بات قـريبًـا للـغاية� بـعد مـوافقة
الالعب الــفـرنـسـي عـلى خــفض راتـبه إلى  12 أو  13 مـلــيـون يــورو فـقط. وأشــار الـبــرنـامج اإلســبـاني إلى أن
برشـلونـة يريـد احلصـول على أمـوال من الصـفقـة التـبـادليـة� أو إضافـة العبـ� آخرين من أتـلتـيكـو مقـابل عودة
جريـزمـان إلى نـاديه الـقـد�. يـذكـر أن جريـزمـان يـحـصل مع بـرشـلـونة عـلى راتب يـصل إلى  17 مـلـيـون يورو

سنويًا.
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{ مـــــــدن - وكــــــاالت: أحــــــرز كـــــــريس
14 نـقـطـة في الـربع األخـير� مـيـدلـتون 
لـيقود ميلووكي باكس لقلب تأخره إلى
103-109 عــلـى ضــيــفه فــيــنــكس فــوز 
صــنـــز� في نــهــائي دوري كــرة الــســلــة
األمـريكـي للـمحـترفـ�� اللـيلـة ا�اضـية.
2-2فـي وأدرك بـــــــاكـس الـــــــتـــــــعــــــادل 
الــسـلــسـلــة� الـتي تُــحـسم عــلى أسـاس
7 مـــبـــاريـــات. وتـــنـــتـــقل األفــــضل في 
الـسـلسـلة إلى فـينـكس خلوض ا�ـباراة
اخلـامـسـة� الـيوم الـسـبت� قـبل الـعودة
إلى مــيــلــووكي لــلــمــبــاراة الــســادسـة�
الـثالثاء ا�قبل. ودخل صنز ا�باراة من
أجـل حتقـيـق فـوزه الثـالـث� واحلـصول
عـلى فـرصـة الـتتـويج بـلـقـبه األول على
اإلطـالق عــــلى أرضـه� في ا�ــــواجــــهــــة
اخلامسة. وكان الفريق الضيف الطرف
لـكن األفـضل في الـبـدايـة� وتـقدم 18-9 
بـاكس أحرز سبع نقاط متتالية ليقلص
الـفارق إلى نقطتـ�. وأنهى صنز الربع
وحــــافظ بـــطل األول لـــصـــاحله 23-20.
الــقـسم الـغــربي عـلى تـفــوقه في بـدايـة
الــربع الــثــاني� قــبل أن يــنــتــزع بـاكس
الـتـقـدم لـلـمرة الـثـانـيـة في ا�ـباراة -37
. لـكن ديفن بـوكر سـجل ثمـاني نقاط33
مـتتالـية� ليـستعيـد صنز سـيطرته على
47-52 أحرز ا�ـباراة. وبعد تـقدم صنز 
يـانيس أنتيتوكومـبو نقطت�� وأضاف

مـيـدلتـون رميـة ثالثيـة لـينـتهي الـشوط
األول بالتعادل. وكرر صنز مع فعله في
بـدايــة ا�ـبـاراة� وفـرض سـيـطـرته عـلى
الـربع الثالث� الـذي أنهاه لصاحله -82
76. وبـدأ الفـريق الضيف الـربع األخير
بــتـعــزيــز تـفــوقه إلى تــسع نـقــاط� لـكن
الـلحـظة احلاسـمة األولى جاءت عـندما
ارتــــكب بـــوكــــر اخلـــطــــأ الـــشــــخـــصي
اخلامس� بعد مرور دقيقة وعشر ثوان�
ليضطر مدربه مونتي وليامز إلخراجه.
وقـــلص بــاكس الـــنــتـــيــجــة إلى 93-90
لــيـــعــود بــوكــر إلى ا�ـــبــاراة قــبل ست
دقــائـق من الــنــهــايــة. وســجل بــاتــريك
كـونــاتـون رمـيـة ثالثـيـة� لـيـمـنح بـاكس
95-97مـع تبـقي أكـثـر من ثالث الـتـقـدم 
دقـائق بـقـليل. وبـعـد تقـدم صـنز 99-97
أحــرز مـيــدلـتـون أربـع نـقـاط مــتـتــالـيـة
لـيستـعيد بـاكس تفوقـه بفارق نـقطت�.
وجــاءت الـلـحــظـة احلـاســمـة الـثــانـيـة�
عــنـدمـا حـاول بـوكـر تــمـريـر الـكـرة إلى
ديـاندري ايتـون لتسجـيل نقطـت�� غير
أن أنــتــيــتــوكـومــبــو قــام بــحـائـط صـد
لـيـحرز بـاكس أربع نـقاط مـتتـالـية بـعد
20.8 ثـانـية 99-105 قـبل  ذلـك� ليـتـقدم 
من الـــنـــهــايـــة. وجلــأ صـــنــز الرتـــكــاب
األخـطاء الشخصية إليقاف الوقت� لكن
بــاكس أحــرز جــمــيع الــرمــيــات احلـرة
لـيخـرج فائـزا. وتصدر مـيدلـتون قـائمة

40 نــقــطـة� مــســجـلـي بـاكس بــرصــيـد 
26 نقطة� كما وتبعه أنتيتوكومبو وله 
14 كـرة مـرتدة. ولـلـمرة اسـتـحـوذ على 
الــثــالــثــة في األدوار اإلقــصــائــيــة هــذا
40 نـقطة� ا�ـوسم� أحرز بوكر أكثر من 

42 نقطة. إذ أنهى ا�باراة مسجال 
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قـال االحتـاد األمريـكي لـكرة الـسـلة� إنه
ألــغى ا�ـبـاراة الــوديـة ضـد أســتـرالـيـا�
الــتي كــان من ا�ــقــرر إقــامـتــهــا الــيـوم
اجلــمـعــة� بـســبب مــخـاوف من تــفـشي
فـيــروس كـورونـا بـ� العـبي ا�ـنـتـخب.
وانـتهت آمـال برادلي بـيل في ا�ـشاركة
فـي األو�ـــبــــيـــاد بــــعــــد إعالن االحتـــاد
األمـريكي غياب العب واشنطن ويزاردز
عن الــبـطــولـة بـعــد دخـوله بــروتـوكـول
مـكافحـة فيروس كـورونا خالل معـسكر
الـفريق في الس فـيجاس. وجـاءت عينة
بـيل إيجابيـة فيما دخل زمـيله جير�ي
جــرانت الــعــزل رغـم أن عـيــنــتـه جـاءت
ســلــبـيــة. وكـتب االحتــاد األمــريـكي في
حـسابه في تويتر اللـيلة ا�اضية بدافع
احلـذر الشـديد � إلغـاء ا�بـاراة الودية
بـــ� ا�ـــنـــتـــخب األمـــريـــكي ونـــظـــيــره
األسـترالي. وستقام ا�ـباراة الودية ب�
فـــريــقي الـــســيــدات الـــيــوم اجلـــمــعــة.
وتــنـــطــلق أو�ــبــيــاد طـــوكــيــو نــهــايــة

األسبوع ا�قبل.
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{ مـدن وكاالت: توج تامبا بـاي اليتنينج
بــطال لــدوري هــوكي اجلــلــيــد بــأمــريــكـا
الشـمـالـيـة للـمـوسم الـثـاني عـلى الـتوالي
0-1 عــلى مــونـــتــريــال بــعــد انــتــصــاره 

كندينز الليلة ا�اضية. 
1-4 في الـسـلـسـلـة الـتي وفـاز اليـتـنـيـنج 
حتـــــسم عـــــلى أســـــاس األفـــــضل في 7
مــبــاريـات. وبــعــد إهـداره فــرصــة حـسم
الـلقب االثنـ� ا�اضي عـندمـا خسر 3-2
بعد وقت إضافي في ملعب كندينز أنهى
اليـتـنـيـنج الـسـلـسـلـة لـيـصبـح ثالـث فريق
يحـتفظ باللـقب في موسم� مـتتالي� في
25 عـــــامــــا. وكـــــان هــــدف روس آخــــر 
27 ثـانـيـة من 13 دقـيـقـة و كـولـتـون بـعـد 
الـشـوط الـثــاني كـافـيـا لـتـتـويج اليـتـنـيـنج
لـــلــمـــرة الــثــالـــثــة بـــعــدمـــا كــانت األولى
ويـدين اليتنـينج بـالفضل فـــــــــي 2004.
حلـارسه الـروسي أنـدريه فـاسـيـلـفـسـكي
21 مـحــاولــة عـلى مــرمـاه. بــعـد إنــقـاذه 
وحـصل فاسيلفسكي على جائزة أفضل

العب في سلسلة النهائي.
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{ مدن - وكـاالت: أكد الصربي نوفـاك ديوكوفيتش� ا�ـصنف األول عا�يا
23 تـموز 2020 في الـفترة ب�  في التـنس� أنه سـيخـوض أو�بـياد طـوكيو 
8 آب ا�ـقـبل. وأعـلن الالعب الـبـلـقـانـي الـذي زرع الـشـكـوك بـعد اجلـاري و
فـوزه في و�بـلدون قـبل أسبـوع� على الـشبـكات االجـتمـاعيـة مشـاركته في
دورة طــوكـيـو. وقــال نـوفــاك: ال �ـكــنـني أن أخـيـب أمل صـديــقي كـوجـرو.
حجزت رحـلتي إلى طوكيـو� وسأنضم بفخـر للمنـتخب الصربي لـلمشاركة
في أو�بيـاد طوكـيو. وسيـكون ديـوكوفيـتش النجـم األبرز ب� العـبي التنس
فـي دورة طــوكـيــو الــتـي لن يــشــارك فــيـهــا اإلســبــاني رافــائــيـل نـادال وال

الـسـويـسـري روجـيه فـيـدرر. ويـغـيب أيـضـا عن ا�ـشـاركـة في الـدورة كل من
الـنمـساوي دومـيـنيك ثـيم والـكنـديان دنـيس شـابوفـالوف ومـيـلوس راونـيتش
واإلســبـاني روبــرتــو بـاوتــيـســتــا والـنــرويـجي كــاســبـر رود والــسـويــسـري
ساتنـيسالس ففـارينكـا والبلـغاري جريـجور د�يـتروف وااليطـالي جانيك
سينـر. ويتطـلع ديوكوفـيتش في طوكـيو لتـحقيق مـيداليتـه األو�بية األولى
حــيث تــمـثل الــبـطــولـة بـعــد حـصـوله عــلى الـبــرونـزيــة في بـكـ� 2008 
مشاركـته األو�بية الرابعة. يذكر أن ديوكوفيتش أصبح على بعد لقب�
4 بـطـوالت جـراند من حتـقيق اجلـولـدن سالم� والـذي يـعـني حتـقيق 
سالم في موسم واحـد باإلضافة إلى ا�يدالية الذهبية في األو�بياد�
وهـو من الـتـحـديـات الـقـلـيـلـة الـتي لم يـحـقـقـهـا عـلى مـدار مـسـيـرته

الرياضية� إذ لم يحقق سوى برونزية في دورة بك� 2008.

أخبار النجوم
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الصـابتـه بفـيـروس كـورونـا بـحسب
مــا أفــاد مــســؤولــون أو�ــبــيــون في
الـبالد. وجــاءت مـسـحــة دي مـيـنـور
ا�صـنف أوّل في استـراليـا إيجـابية
بعدما خضع مطلع االسبوع احلالي
لفحص في اسبانيـا حيث يقيم� كما
تـنـاقـلت وســائل إعالم مـحـلـيـة. قـال
إيـان تــشـســتـرمـان� رئــيس الـبــعـثـة
األســــتــــرالــــيــــة فـي دورة األلــــعـــاب
األو�ــــــبـــــيــــــة لـــــوســــــائل إعـالم في
العـاصـمة الـيابـانـية "نـشعـر بـخيـبة
أمل كبـيرة من أجل ألـيكس. لـقد قال
لــنــا انـه مــحــطم".وتـــابع "كــان حــلم
طفولته تمثـيل استراليا في األلعاب
األو�ــبـــيــة".وكــان مـن ا�ــفــتــرض أن
22عــامــاً يــخــوض الـــشــاب الــبــالغ 
والـذي أحـرز لـقب دورة ايـسـتـبـورن
االنكليزية الشهر ا�اضي� منافسات
فـــئـــتي الـــفـــردي والـــزوجي في أوّل
مشـاركة أو�ـبيـة في مسـيرته� إالّ أنّ
اعالن انسـحابـه دفع با�ـنظـم� إلى
انتظار قرار زميله في الزوجي جون
بـيـرس لـلـمــشـاركـة من عـدمه. وعـلى
الـــــرغـم من خـــــســـــارة ا�ــــنـــــتـــــخب
االسـتـرالي جلـهـود دي مـيـنـور� إالّ
أنّ اكتشـاف اصابته بـكوفيد-19
يـــظـــهـــر مـــدى فـــعـــالـــيــة
الــفـــقــاعــة اخلـــالــيــة من
الـفـيـروس لـلـريـاضـيـ�
في طوكـيو� بـحسب ما
قــــال تـــشــــســـتــــرمـــان.
وأضــــــاف مــــــؤكـــــداً أن
مسـحات بـاقي الريـاضي�
االسـتـرالـيـ� جـاءت سـلـبـيـة�
فــيـمــا لم يــحــتك دي مــيــنـور مع أي
العب كـــرة مــضــرب مـــنــذ ان خــضع
لفحص سـلبي عـقب مغادرته بـطولة

و�بلدون.
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وبات الـفـريق االسـتـرالي يـتألف من
خمـسة العـب� وخمـس العبات� �ن
فـــيــهم "ا�ـــشــاغب" نـــيك كـــيــريــوس
وأشلي بـارتي ا�ـصنـفـة أولى عا�ـياً
وسامـانتـا سـتوسـور ا�تـوجة بـلقب
بطـولـة الواليـات ا�ـتحـدة االمـيركـية
2011 والــتي ا�ـــفـــتـــوحــة فـي عــام 
ستشارك في االلعاب االو�ـبية للمرة

37عامًا. اخلامسة عن 
كــمــا أعـــلــنت الــســلــطــات احملــلــيــة
الـيـابـانـيـة اجلـمـعـة اخـتـفـاء الـرباع
األوغـندي جـولـيـوس سيـكـيـتولـيـكو
من ا�عسكر الـتدريبي �نتخب بالده
بـعـد غـيـابه عن احلـضـور بـعـد وقت
قصـيـر من الظـهر بـالـتوقـيت احمللي
وذلك إلجــراء اخــتـبــار "كــوفــيـد-19 
قبـل أسبـوع واحـد من افـتـتاح دورة
األلـــعـــاب األو�ـــبـــيـــة في طـــوكـــيــو.
وأضافت في بـيان أن هـذا الرياضي

{ لندن- وكاالت: كشف تقرير صحفـي بريطاني�  عن تطور جديد بشأن
مستقبل كيران تريبير� ظهير أتلتيكو مدريد� خالل ا�وسم ا�قبل. ويحظى
كيران تريبير باهتمام كبير من مانشستر يونايتد خالل ا�يركاتو الصيفي
اجلـاري. وحـسب صـحــيـفـة ذا صن� فــإن تـريـبـيـر يــرغب في الـعـودة إلى
الدوري اإلجنلـيزي ا�ـمتـاز� وسيـبلغ مـسؤولي أتلـتيـكو مـدريد� بـرغبته في
الـرحـيل هـذا الـصــيف. وأشـارت إلى أن أتـلـتـيــكـو مـدريـد سـبق أن رفض
عرضًـا من مانـشسـتر يـونايـتد هـذا الصـيف بشـأن تريـبيـر� إال أن ا�وقف
تغيـر اآلن عقب طلب الالعب اإلجنـليزي. وأوضـحت الصحـيفة الـبريطـانية
أن أتـلتـيـكـو مـدريـد مسـتـعـد لـلـتـخلي عـن كيـران تـريـبـيـر� إذا حصـل على

عرض بقيمة  30 مليون جنيه إسترليني. يذكر أن عقد كيران تريبير
مع النادي اإلسباني ينتهي في صيف عام 2023.

{ روما- وكـاالت: أكـد تقـريـر صحـفي إيـطالي�
أن ريال مـدريـد رفض بـيع أحد العـبـيه الـبارزين
إلى مـــيالن بـــشـــكل نـــهـــائي� خالل ا�ـــيـــركـــاتــو
الــصـــيــفي اجلـــاري وكــان مـــيالن يــتـــفــاوض مع
ا�ــيــرجنـي هــذا الــصـــيف بــشـــأن شــراء الــشــاب
اإلســـــبــــــاني إبـــــراهــــــيم ديــــــاز� الـــــذي لـــــعـب مع
الــروســونــيــري فـي ا�ــوسم ا�ــاضي عـــلى ســبــيل
اإلعارة. ووفقًا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا� فإن
الـنـاديـ� اتـفقـنـا عـلى انـتـقـال ديـاز إلى مـيـالن �دة
موسم� على سبيل اإلعارة. وأشارت إلى أن ميالن
اقتـرح وضع بنـد شراء في عـقد الالعب اإلسـباني مع

منح ريـال مـدريـد احلق في إعـادة الشـراء مـسـتقـبـلًـا� لكن
ا�ــيـــرجني رفض األمــر. يـــذكــر أن ديـــاز لــعب  39مــبــاراة
بقميص ميالن خالل ا�وسم ا�ـاضي� وأحرز سبعة أهداف

إلى جانب أربع تمريرات حاسمة.
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≈UH²Š‰∫ مشجعون يحتفون بفوز اليتنينج

{ الــــقــــدس-(أ ف ب) - أعــــلن رئــــيس
نـــادي بـــيـــتـــار الـــقـــدس اإلســرائـــيـــلي
اخلـمـيس عن إلـغـاء مبـاراة وديـة كانت
مــقــررة ضــد بـرشــلــونــة اإلسـبــاني في
الــرابع من آب/أغـسـطس� وذلك بـسـبب
مـوقف الـنـادي الـكـاتـالونـي الذي رفض
الـلـعب في القـدس.وقـال موشي هـوغيغ
في بــيـان عــلى فـيـســبـوك "أنـا مــضـطـر
إللـغـاء ا�ـباراة ضـد بـرشـلونـة"� كـاشـفاً
بــأن الــســبب يــعــود الى رفض األخــيـر
الــــــلـــــــعب فـي الــــــقـــــــدس "ألســــــبــــــاب
سـياسـية".وتابع "اشـتريت بيـتار بدافع
احلب لـلـعاصـمة ا�ـقدسـة� وإذا تخـليت
ألسـباب سياسية عن اللعب في القدس�
فــلن يـكـون ذلك مـتــوافـقـاً مع مـبـادئي".
وأشـار هـوغـيغ الـى أن برشـلـونـة وافق
عــلى خـوض الــلـقــاء في تل أبــيب فـقط
ولــيس في الـقــدس الـتي تــشـكل إحـدى
أكـبر بؤر التوتـر في النزاع اإلسرائيلي
الـفـلسـطيـني.لكن مـصادر داخل الـنادي
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{ بـاريس- وكـاالت: أعـلـن اإليـطـالي ألـيــسـانـدرو فـلـوريــنـزي� ظـهـيـر
روما� رحيـله عن باريس سـان جيـرمان هذا الـصيف. ولـعب فلـورينزي
مع باريس سان جـيرمـان في ا�وسم ا�ـاضي على سـبيل اإلعارة� إال أن
النادي الـفرنـسي لم يجدد إعـارته أو يشـتري عقـده. وكتب فـلورينـزي عبر
حسـابه الـشـخصي عـلى مـوقع الـتواصـل االجتـمـاعي تـويتـر: حـان الوقت
اآلن لنـقول وداعًـا. وأردف صاحب الـ 30عامًـا: لقـد كان شـرفًا عـظيـمًا أن
أكون جزءًا من هـذه العـائلة وأن أكـون هنـاك. إنها فـرصة عـظيمـة للـتطور.
وأ� أليـسانـدرو فـلوريـنزي: أنـا حـقا أشـكر اجلـميـع. ا�وظـفون وا�ـدربون
وا�ديـرون والـزمالء. أتمـنى لـكم كل خيـر. يـذكر أن فـلـورينـزي كـان ضمن
قائمـة منـتخب إيـطالـيا خالل الـفوز بـلقب يورو  2020 هذا الصـيف. يشار
إلى أن نادي إنتـر ميالن يسـتهدف الـتعاقـد مع أليسـاندرو فلـورينزي� من

أجل خالفة أشرف حكيمي في مركز الظهير األ�ن.
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أليساندرو
فلورينزي

اإلسـباني قالت لـفرانس برس إن "نادي
بـرشـلـونة يـدرس خـيـارات مخـتـلـفة كل
صـيف خلـوض ا�ـبـاريـات الـوديـة� لـكن
طــا�ـا أن الـنـادي لم يُـعــلن عـنـهـا� فـهي
غـير مؤكدة وبالتالي لن تُقام".واستنكر
االحتـاد الـفلـسطـيـني لكـرة الـقدم اقـامة
هــذا الـلـقـاء في الـقــدس بـحـسب وكـالـة
األنــبـاء الـفــلـســطـيـنــيـة "وفــا".ويـسـعى
الـفلـسـطيـنيـون جلعل الـقدس الـشرقـية
عـاصـمة لـلـدولة الـتي يـطمـحـون إليـها�
لكن إسرائيل احتلت اجلزء الشرقي من
1967 وضمته ا�ـدينة ا�قدسة منذ عام 
إلــيــهــا في إجــراء لم تــعــتــرف به األ�
ا�ـتحدة.وكان من ا�قرر أن تقام ا�باراة
عـلـى مـلـعب "تـيـدي" في اجلـزء الـغـربي
من ا�ــديـنـة.ويــعـتـبـر مــشـجـعــو بـيـتـار
الـقـدس تــاريـخـيـاً مـعـادين لـلـمـسـلـمـ�
والـعـرب� السيـمـا مـجمـوعـة ا�شـجـع�
اليميني� ا�تطرفة "ال فاميليا" ا�عروفة

بأغانيها ضد النبي محمد.

حزيـران ا�ـاضي� وقـد ثبـتت إصـابة
اثنـ� غير ريـاضيـ� منـها بـفيروس
كـورونا بـعـد فـترة وجـيـزة.وأجـبرت
اجملــمــوعـة بــأكــمـلــهــا عـلى الــقــيـام
بــاحلـجــر الـصــحي.و� الــتـخــطـيط
لفرض قيود صارمة في اليابان على
جـــمــيـع ا�ــشـــاركــ� فـي أو�ــبـــيــاد

طوكـيـو ا�ـقرر فـي الفـتـرة ب� 23
تــمـوز  احلــالي والــثــامن من آب
ا�ـــقـــبل� فـي وقت تـــتـــفـــاقم فـــيه
األزمة الصـحيـة حالـيًا في البالد
وتــتـــزايــد فــيـه حــاالت اإلصــابــة
بـــالــفـــيــروس في طـــوكــيـــو الــتي
تخضع حلالة طوار� هي الرابعة
مــنــذ بــدايـة انــتــشــار الــفــيـروس.
ويفـرض عـلى الريـاضـي� وغـيرهم
من ا�شـارك� في األلـعاب اخلـضوع
الخـــتــبــارات يــومـــيــة لــلـــكــشف عن

20 عـامًـا اخـتـفى الـبـالغ من الـعـمـر 
من فـنـدق إيزومـيـسـانـو بـالـقرب من
أوسـاكـا (غـرب) حــيث كـان يـقـيم مع
مــــجـــمـــوعـــته األوغــــنـــديـــة.وكـــانت
الــســلــطـات الــيــابــانــيــة تـبــحث عن
سـيــكـيــتـولــيـكـو مـن أجل اخلـضـوع
الختبار فيروس كورونا ولم يكن في

غرفته بالفندق.
وقالت مديـنة إيزومـيسانـو في بيان
"اختفى أحد أعضاء الوفد األوغندي
الــذي اسـتــقـبــلـته ا�ــديـنــة كـمــديـنـة
مـــــضــــيــــفــــة وال �ــــكن الــــوصــــول
إليه".واضافت "تبذل ا�دينة قصارى
جهدها للبحث عن الفرد. وقد أبلغنا
الـشرطـة بـاألمـر".وأوضح الـبـيان أن
سـيـكيـتـولـيـكـو شـوهـد آخـر مرة من
قـبـل أحـد مـواطــنـيه بــعـد مــنـتـصف
اللـيل بقـلـيل داخل الفـندق. وتـابعت

أن سيكيتولـيكو تغيَّب عن احلضور
لـلــخــضـوع إلى فــحص "بي سي آر"
بـــعــد لـــلـــكـــشف عـن "كـــوفـــيــد-19  
الـظـهــيـرة بـوقت قــصـيـر و� إطالق
إنــذار الــبــحث عــنه عــنــدمــا لم يــتم

العثور عليه في غرفته بالفندق.
—UE²½ù« WLzU�

وذكـرت صـحـيـفـة "دايـلي مـونـيـتور"
األوغندية أن سيـكيتولـيكو كان على
قــائـــمــة االنــتــظــار لـــلــمــشــاركــة في
األلعاب األو�بيـة� لكنه فقد األمل في
ذلـك مــــؤخــــرًا بــــســــبـب احلــــصص
األو�ـبــيــة� مـشــيـرة إلـى أنه كـان من
ا�ــقــرر أن يــعــود إلى بالده قــريــبــا.
وكان سيـكيتولـيكو ضـمن اجملموعة
األولى ا�ـكونـة من تـسـعة ريـاضـي�
ومدربـ� ومديـرين فـنيـ� أوغنـدي�
وصـلــوا إلى الــيـابــان في مـنــتـصف

UFý—∫ مقر دورة األلعاب في طوكيو ويبدو الشعار األو�بي

الفيـروس وستكـون حركاتـهم مقيدة
جـدا ومـحـدودة بـ� أماكـن إقـامتـهم
ومـراكـز الـتـدريب وأمـاكن ا�ـنـافـسـة
اخلـــاصــة بــهـم.  وقــرّر ا�ــنـــظــمــون
األسـبــوع ا�ــاضي أن تـكــون جــمـيع
ا�ـنـافـسـات األو�ـبـيـة تـقـريـبًـا خـلف
أبـواب مــغــلـقــة.وتُـفــتـتح
األلـعــاب في غــضـون
أسبوع� لكن � منع
ا�ــــتـــــفــــرجــــ� من
حــــضــــور جــــمــــيع
األحــــــــــــــــــــداث فــي
طـوكــيــو وا�ــنـاطق
احملــــيـــــطــــة بــــهــــا�
وســـــيــــســـــمح لـــــهم
بدخـول عـدد قـليل من
ا�ــواقع الــريــاضــيــة
خارج العاصمة.

{ ســـيــــدني-(أ ف ب) - ســـيــــغـــيب
االســـتـــرالي ألـــيـــكـس دي مـــيـــنــور�
ا�ـــــصـــــنف 15
عــا�ــيــاً� عن
مــنــافــســات
كـــــــــــــــــــــــــرة
ا�ــــــضـــــرب
لـلرجـال في
أو�ــــبــــيــــاد
طوكيو الذي
يـــنـــطـــلق في
23 احلــــــــالي�

نوفاك
ديوكوفيتش
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الــثــورة نـــزعه اصــيــلـه من نــزعــات
اجملــتــمع ا�ــتــمــدن اليــســتــطــيع ان
يـتـخـلى عـنـهـا اال اذا اراد ان يـسـير
في طـريـق الـفـنـاء فـمـنـذ ظـهـر نـظام
الـدولـة ظـهـرت ازاءه نـزيـعـة الـثـورة
وظلت هـذه الـنزعـة العـارمه تواصل
ضـربــاتـهـا جــيالً بــعـد جـيـل التـهـدأ
والتـفـتـر. والـد�ـقـراطـيـة لم تـفـتـرق
عن الــــثـــورة حــــتـى يـــومــــنــــا هـــذا
فـــتــاريــخــهـــا عــبــارة عن ســـلــســلــة
مـتالحـقـة من الـثورات النـهـايـة لـها.
فـالــد�ـقــراطــيـة لم تــنــشـأ في اال�
احلـديـثة من جـراء افـكـار صبـيـانـية
حتـذلق بهـا ا�ـثقـفـون وا�ا هي في
الواقع نـتيـجة مـعارك طـاحنـة قامت
بــهــا الــشــعــوب في وجه حــكــامــهم
ا�ستبدين. ان نظام التصويت الذي
تـقـوم عـلـيـه الـد�ـقـراطـيـة احلـديـثة
لـيس هـو في مـعـنـاه االجـتـماعي اال
ثورة مقنعه واالنتخابات في الواقع
ثــورة هــادئــة حــيث يــذهب الــنــاس
اليوم الى صـناديق االنتخـابات كما
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اداريــة اقــتــصــاديـة مــكــمــلــة واشـمل
بــشـكل اجــبــاري او طـوعي لــتــحـريك
قــــطــــاع عـن اخــــر اوقــــطـــــاعــــات عن

اخريات.
لم تقدم الخطط وال مالحظات من اين
نبدأ ومـا هي اخلطوات االولـية كانت

ام ا�تتالية� وماهي االفضليات.
هـذا اذا كـانت الـعـملـيـة مـشـتـركـة اما
الـعــمـلـيـة الـداخـلــيـة في االكـثـر بـرود
وعـــــدم االكـــــتــــراث ,هل قـــــدم اي من
السـادة الـوزراء خطـة عمل لـلـحكـومة
من اين نبـدء وكيف الـعمل والـتاخـير
والـتـقـد� ,والـعـمل فـي مـبـدء ا�ـسـار
احلرج لكي نـصل الى نقطـة اللقاء او

الصعود والتميز حلالة اقتصادية .
عــدم االكــتــراث حلــد االن هــو ا�ــبــدء
الـســائـد والنـهـا فـي الـنـهـايــة عـمـلـيـة
جـمـاعـيــة ولـيـست مـنـفـردة مع وزارة

واحدة رغم اهميتها.
احلقـيقة احملـجوبـة عنا كـاقتـصادي�
هي افــكـار االشــقـاء الــزائــرين والـتي
التصـدر ببـيان عـادة ا�ا تـستـخلص
من نــوع االحــاديث الــتي جتــري بـ�

االطراف 
حلد االن نحن ا�غلوب على امرنا الن
قـــطــاعـــاتــنـــا هي االوهن بـــ� الــدول
الـثـالث �ـا حل بــهـا من اهــمـال خالل

صـــــــنــــــاعـي زراعـي خــــــدمـي بـــــــكل
اشكالة...الخ

دراســـة االقــــتــــصــــاد بـــشــــكل كــــلي
�ـخـتـلف مـحاورة ,,لم تـعـقـد ندوى
بـــذلـك لم يـــصـــدر تـــوجـــيه بـــذلك لم
نسمع عن قرار بذلك لم نرى اجتماع
مـشـترك لـوزارة الـصـنـاعـة والـزراعة
والـــوزارات ذات الـــعالقـــة بـــالــبـــنى

التحتية.
وال تقـدم الـبر�ـان �ـقتـرح لذلك ,,ان
طــبـــيــعــة الـــعالقـــات االقــتـــصــاديــة
الـثالثــيـة سـتـكـون اكــبـر من مـوازنـة
اداريــة يــشــهــدهــا الــعــراق مــوازنــة

الكل تـكونت لديه فـكرة اولـية سلـبية
كـــانت ام ايــجـــابــيــة عن االتـــفــاقــيــة
العـراقي االردنيـة ا�صـرية ا�ـشتـركة
وقــيل عــنــهـا الــكــثــيـر,كـانـت صـورة
ماقيـل عنهـا توضح انـتماء ا�ـتحدث
الى حد كـبـير ,نعم �ـكن ان النـكون
هنا مـحايدين او بـاالحرى اليجب ان
نــكـون مــحــايـدين ,,هي حتــتـاج الى
امـــور قـــبـل الـــتـــوثــــيق والـــتــــعـــمق
بالـتوثـيق باخلـصوص بـالنـسبـة لنا

كعراق� منها.
دراسة واقع االقتـصاد الكـلي للعراق
بشـكل فـردي وبـشكل جـمـاعي � كيف

الــزراعــيــة فـحــدث والحــرج صــنــاعـة
االـتـعـبـئـة ولـيس الـتـعـلـيب كل مـنـهـا
صـناعـة قـائمـة بذاتـهـا وحدهـا تـعني
تـرتـيب االستـهالك وتـقـنـيـنه وتـنوعه
الزيارات وجودته الـتي نغـفل عنـها ,,
االحـــاديــة حتــتــاج الـى اجــتــمــاعــات
تــنـســيـقــيـة فــيـمــا بـعـد حتـت عـنـوان
الترتيب واقتـصاديات العقود وادارة
االعـــقـــود النــهـــا واقع عـــمـــلي وهــذه
تـشمل قـطـاعـات سوف تـطـور وتـهمل
قـطـعـات اخــرى عـلى االقل عـنـدنـا في

ظل غياب االهتمام والتخيط..
وسـتـكـون هـذه غـريـبـة بـعض الـشـيئ
الن فيها متابعة وماكو تسيب� االكثر
اهـمـيـة الــتـخـصـيـصـات ا�ـالـيـة الـتي
يجب ان تـتوفـر لتـطويـر حالـة معـينة
لـتـواكب الـعـمل الـثالثي والـتي يـجب

توفيرها بشكل اجباري .
والـتـخـصـيــصـات ا�ـالـيـة الـتي يـجب
توفيرهـا لتطويـر حالة معـينة لغرض
ادخالـها مـسـتقـبال ظمن االتـفاقـية او
ر�ـا الـتفـرد بـهـا بـ� الـدول الـثالثاء
ان مبـدء ا�قـاصة التـجاريـة ا�شـتركة
هـــو االمـــثل في بـــعض الـــقـــطـــاعــات
االنــتـاجــيـة واالكــثــر خـلق �ــنـتــجـات
�ـــكن ان تـــنـــشـــا� وهـــنــا يـــاتي دور
الـقـروظ الـداخـلـية فـي الدعـم اخلاص

ثنـائيـة بعـد كل زيارة النـهم ينـظرون
الى واقــعـهم ولـيـس بـشـكـل جـمـاعي
وجماعـتنـا هم سائرين بـهذا االجتاه
اعــلـى ا�ــســـتـــويـــات االقــتـــصـــاديــة
ا�ــــصــــريـــــة زارة الــــعـــــراق واعــــلى
ا�ــسـتــويــات االقـتــصــاديـة االردنــيـة

تزور العراق وبشكل منفرد.
ولم تشر اى من التصريحات الفعالة
عـــلى االجـــمـــاع الـــثالثـي � � ابــرام
مـذكـرات تـفـاهم او اتـفـاقـات ثـنـائـيـة
نـحن بـامس احلاجـة لـهـا لـكي نـطلع
عليها ونوافق ب� مفرداتها والواقع
لالقـتـصـاد الـعـراقي� والـتـشـابك بـ�
هـذه االتـفـاقــيـات واالزدواجـيـة الـتي
حدثت بـابرام اتـفـاقيـت� او مـذكرتي
تفاهم على نفس ا�وضوع وكل منها

بشرط .
حـــددت الــصـــنــاعـــات والــقـــطــاعــات
الــصــنــاعــيــة وانــا شــخــصــيـا اهــتم
بـالـصـنـاعات الـنـسـجـيـة واجلـلـدية �
فــلـيــنـظــر كل مـنــا حـجـم الـصــنـعـات
الـنـسـيـجـيـة علـى نـفسـه وفي خـزانة
مالبـــسه وفي بــيــته لــيــرى الــتــنــوع
والــكــمــيـة ,�ــكن حــسـاب  40مـادة
خـالل عـــشـــرة دقـــائق ولـــكن تـــعـــني
ملـيارات وكـذلك الصـناعـات اجللـدية
ايظـا عدة وعـدد وتعـني ملـيارات اما

الــعـقـدين ا�ــاضـيــ� وقـبـلــهـمـا وكال
الـبـلديـن يتـمـتع بـاسـتـقرار كـامل في
مــــخــــتــــلـف االوجه واالهـم مــــنــــهــــا
االقــتـصــاديــةالـســيــاسـيــة واالداريـة

والفساد االخف.
من ا�الحظ انها اتفاقيات اقتصادية
اكــثــر �ــا هي ســيــاســيــة وهــذا مــا
الحـظــنـاه في الــعـلن ولم يــتـطـرق اال

بحياء الى جوانب اخرى.
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انـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــة ثالثـــيـــة االبـــعـــاد
اقــتــصــاديـــة ا�ــنــهج لـــيس هــدفــهــا
الـتـكـامل االقـتصـادي ويـغـلب عـلـيـها
الـــتــبـــادل االقــتـــصــادي ,,وتــطـــويــر
قــــطــــاعـي حــــسب تـــــصــــريح وزيــــر
الـصـناعـة ولم نـفـهم اي شـيئ من كل
من وزيـر التـجـارة والزراعـة واثـبتت
هــذه الـــعــمــلـــيــة بـــتــحـــركــات وزيــر
اما الـصـنـاعــة ا�ـكـوكـيـة والـكـبـيـرة ,
الزيارة لوزارة الـتجارة كـانت بحياء

وكذلك وزارة الزراعة.
انهم هم من يحـد منهـاج العمل كيف
ذاك,,الحـــظـــنـــا نـــوع وكـم ومـــاهـــيــة
الـــوفــود الـــقــادمـــة لــلـــعــراق من كال
الـبلـدين,هنـا هم من حـدد االولـويات

هم من حدد االهمية والهدف. 
ليس غـريب� انهم يـعقـدون اتفـاقيات
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بغداد

لــلــقــطــاع اخلــاص والــذي يــجب ان
يـكــون له دوره الـبـارز في الــعـمـلـيـة
بـــرمــتــهـــا . وال اريــد ان اطـــيل لــكن
بـامالحـظـات الــتـالـيـة يـتـضح حـجم
الــعــمــلـيــة. عــدد الـســكــان لـلــبــلـدان
الثالثة هـوالعراق 40 مليون االردن

 10مصر 100.
لنقل 100 مليـون يلبـسون جواريب
او كلسـات يعـني انتاج 100 مليون
سـنــويـا في حـالــة االسـتـهالك لـزوج
واحد ..يعـني تشغـيل ثالثاو مالي�
او اربعةعلى االقل لـلتهيـئة للعـملية
االنتاجيـة النهائـية وفي حالة زيادة
يـعــني االســتــهالك او الــتــصــديــر ,,

الكثير.
لنـقل 120 مـلـيـون يــلـبـسـون لـبـاس
داخــلي يــعـني 500 مــلـيــون لــبـاس
ســـنــويـــا وثالثــ� مـــلــيـــون اطــفــال
وحاالت مرضية ,,التشغيل ارقام

وكـــذلك الـــفــانـــيـــلــة اليـــقل عن 140
مليون يلبـسونها يعني  600مليون

نحتاج سنويا ارقام التشغيل 
امـــــا اذا ادخـــــلـــــنــــــا الـــــتي شـــــرت
والـقـمـصـان الـرسـمـيـة والدشـاديش
والـشـراشف  والـبـنـاطـيـر والـعـبـاءة
ووووســــيــــكــــون الــــرقـم او االرقـــام

خيالية 

تـدخل بـهـا زراعـة وصـنـاعـة واصـباغ
و 100غرام طـمـاطة و 50غـرام خـيار
و20 غـرام بـصل حلـسـاب كل مـواطن
يـستـهـلكـهـا� يـوميـا � السـتهالك 130

مليون مواطن 
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وهــكــذا عــلى ان يــتــفــرد الــعــراق في
انتـاج الصنـاعات الـتي تعـتمـد النفط
اسـاس لـه مـنـهــا الـزيـوت والــشـحـوم
وا�ذيـبـات التي تـسـتورد فـي البـلدان
الثالثـة بـنسـبة 98 بالـئـة من اخلارج
وعشـرات الفقـرات �كن ادخـالها الى

هذه احلقول.
نــعـود ونــقــول دور الـقــطــاع اخلـاص
الـعــراقي الـذي تــشـتت رسـامــيـلـة في
بــلــدان الــعــالم,,يــحــتــاج الى دراســة
موسـعـة ال من قبل الـدولـة بل من قبل
الـــقـــطــــاع اخلـــاص نـــفــــسه ويـــقـــدم
مقترحاته لـلعمل في داخل العراق او
في ا�ـــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة احلـــدوديــة
اخلاصـة بقـوانينـها وقـواعدهـا والية

عملها.
العائق االكثر وقوف امام العملية هو
الفساد الداخلي وا�يول السياسية

وللموضوع صالت وليس صلة.

{ مستشار اقتصادي

كان اسالفـهم يذهـبون الى سـاحات
الـــثـــورة فـــيـــخــلـــعـــون حـــكـــامـــهم

ويستبدلون بهم حكاماً اخرين.
ان ثــــوار اال� الـــــد�ــــقـــــراطــــيــــة
يسـتخـدمون اوراق الـتصـويت بدالً
من رصـاص الـبنـادق. كـان الـقـدماء
اليـعرفـون االنـتخـابـات والتـصويت
او لــــعــــلــــهـم كــــانــــوا يــــعــــرفــــونه
واليـسـتطـيـعون تـطـبـيقه لـذا كـانوا
يـلـجـئـون الى الـسـيف في ثـوراتـهم
عــلى احلــكـام امـا فـي هـذا الــعـصـر
فقد اعتادوا على استعمااال اوراق
التـصويت وبهـذا سار الـتاريخ بهم
ســيــراً هــادئــاً مــطــمــئــنــاً. الــثــورة
ا�ـســلــحـة الحتــدث في امــة تـلــتـزم
طريق الـد�ـقراطـية احلـقه � وليس
معـنى هـذا ان اهالي تـلك البالد من
طــراز اخلـرفــان الــذين اليـشــعـرون.
انـهـم اليـثـورون الن في مــيـسـورهم
ان يـجـدوا لـلـثـورة طـريـقـاً اخـر هو
طريق التـصويت الذي اليتالعب به
احلـــكــام االدنـــيـــاء. فــهـم يــبـــدلــون

حــكـامـهم حـ� بــعـد اخـر فال حتـدث
فتنه والتسيل دماء. واحلكومة التي
التــدرب رعـايـاهـا عــلى اتـبـاع طـريق
الــثـورة الــســلـمــيــة الـهــادئــة سـوف
جتــابه من غـــيــر شك ثـــورة دمــويــة

عنيفة في يوم من االيام. 
ÊËb�U� ÊuO�UO�

ان ا�ـــــــــؤسـف حـــــــــقـــــــــاً ان نـــــــــرى
الــد�ـقـراطـيـة الــنـاشـئه في الـعـراق
بـــــعــــد عــــام 2003 يــــتالعـب بــــهــــا
الــسـيــاســيـ� الــفــاسـدين� فــتــزويـر
االنــتــخــابــات والـــتالعب بــأصــوات
الـنـاخـبــ� اوصـلـتـهم الـى الـسـلـطـة
واحلكومـات ا�تعاقـبة التي كانت لم
تلتزم طريق الد�قراطية الصحيحة
النــهـا حـكــومـات لم تــأتي عن طـريق
التصويت الهاد� الذي اليتالعب به
احلـكـام الفـاسـدين بل هي حـكـومات
قـامــة عــلى الـبــاطل وســلــكت طـريق
اخلـطـأ وحـرمت الـشـعب من حـقـوقه
باخـتيـار �ثـليه وتـبديل حـكامه من
خـالل اوراق الـــــــــتـــــــــصـــــــــويـت في

انتخابات سليمة ونزيهة. 
رحم الــلـه من قــال ( ان الـــســيـــاســة

التدخل في شيء اال افسدته )
فقد اعـتمدت الـعملـية السـياسية في
الــعـراق عــلى الــطـائــفــيـة واالثــنــيـة
والـــعــشـــائــريـــة وقــســـمت الـــشــعب
الـــعــراقـي الى مــكـــونــات طـــائــفـــيــة
وعــــرقــــيــــة وديــــنــــيــــة فــــشــــجــــعت
االنـقــســامـات وفــجــرت الـصــراعـات
فــيــهـا. فــتــعــامــلت مع الــعــرب عـلى

اساس طـائـفي وقسـمتـهم الى سني
وشيـعي والـكرد عـلى اسـاس عرقي.
واعـتـمـدت الد�ـقـراطـيـة التـوافـقـية
الـتي مـن خاللـهــا حتــكـمـت االقـلــيـة
الـكــرديـة بــاالكـثــريـة عــلى مـدى 18
سـنــة واغـتــنـمت االحــزاب الـكــرديـة
هذه الـفرصـة لتمـرير كل مـشاريـعها
بحجة ملصحة الشعب الكردي واذا
كان ذلك صحـيحاً �ـصلحـة اخواننا
الــكـرد فـأنــا اقـول لـهم مـن كل قـلـبي
مـبـروك علـيـهم امـا الرأي الـصـحيح
فــهي تــذهـب الى جــيــوب الــعــائــلــة
احلاكمـة في اقليم كردسـتان العراق
كمـا اظـهرت ذلك اخلـزانة االمـريكـية
في ارصـدتـهم في الـبـنـوك الـدولـيـة.
ان اضـــعــــاف عـــرب الـــعـــراق بـــعـــد
اجنرارهم الـى الصـراعات ا�ـذهبـية
والـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة والـــــتي ادت الى
انقسامات ب� ابنـاء السنة انفسهم
وابــنـــاء الــشــيــعـــة والتــزال هــاتــ�
الـــــطــــائـــــفــــتـــــ� تــــدور فـي دائــــرة
االنــقـسـامـات والـتــفـرقـة بـالـرغم من
ا�ــــأسي الــــتي مــــرت بــــهـــا الــــبالد
والــكــوراث الــتي حلــقت بــاجلــمــيع
جــراء هـذه الـقــسـمـة الــظـيـزى الـتي
اعـــتـــمـــدتـــهــا فـي الـــد�ـــقـــراطـــيــة
التوافقية. ان اي مـحاولة لتصحيح
ا�سار الـد�قـراطي في البالد بدون
الــتــعــامل مـع الــعــرب عــلى اســاس
مـكــون واحـد ســيـكــتب لــهـا الــفـشل
وهـذه حــقـيـقــة الغـرور فــيـهــا النـهـا
حتـقق الــتـوازن احلـقـيـقي فـأذا اراد

اهل الــسـنـة والـشـيـعـة ان يـتـحـدوا
فـلــيــرجــعـوا الى شــعــارهم الــقـد�
الــذي اتــخــذه زيـــد ابن عــلي وابــو
حـنـيـفـة الـنعـمـان اي شـعـار الـثورة
على الظـالم في شتى صوره ال فرق
بـــ� الـــظـــالم الـــشـــيــعـي والــظـــالم
الـسـني. ان هـدف الـدين هـو الـعـدل
االجــتــمــاعي ومــا الــرجــال مــنه اال
وســـائـل لـــذلك الـــهـــدف الـــعـــظـــيم.
عارض ابـو حنـيفة ا�ـنصـور بنفس
الــشــدة الــتي عــارض بــهــا مــوسى
الـكـاظم حـفـيدة الـرشـيـد ولـقـد مات
كـل مـــنــــهـــمــــا في ســـجـل احلـــكـــام
الظـا�� وعـلى ضفـتي دجلـة شمال
بــغـداد كـان االمــام االعـظم مــدفـونـاً
عـــلى الـــضـــفــة الـــيـــســـرى واالمــام
الكاظم مدفـوناً على الضـفه اليمنى
والتنسوا ان االمام� كان من حزب
واحــد اذ كــانــا من اعــداء الــطــغــاة
والـظـلـم فـرق احلـكـام بـيـنـهـمـا بـعد
ا�ـوت اذ لم يسـتـطيـعـوا ان يفـرقوا
بـيـنـهمـا في احلـيـاة ولـله في خـلـقة

شؤون .
`O�� o�d�

فـبـوحـدة عرب الـعـراق تـتحـد بـقـية
الــقـومـيـات واالقـلــيـات وهي مـعـالم
عــلى الـطـريق الــصـحـيح لــتـحـقـيق
الــد�ـقـراطــيـة وعـلى اجلــمـيع تـقع
مـــســـؤولــــيـــة مـــقــــاومـــة االحـــزاب
ا�ـســيـطـرة عــلى الـســلـطـة بــأتـبـاع
طريق الثورة السلمية الهادئة التي
طـالب بـهـا ثـوار انـتـفـاضـة تـشـرين

اخلـالدة. فـعـلى احلكـومـة ان حتافظ
عـــلى جــدوة االنـــتـــفــاضـــة وحتــمي
رمــوزهــا وقــيــاداتــهــا والتــقــاومــهـا
فــمــقــاومــة االنــتـفــاضــة عــبث اذ ان
التاريخ يـسير سيـرته احملتومة رغم
انف الــطـغـاة والـفـاسـدين ( الـقـافـلـة
تــسـيـر والــكالب تـنـبح ) كــمـا يـقـول
ا�ثل البدوي  باالنتخابات يأخذ كالً
اسـتـحـقـاقه حـسب نـسـبـة االصـوات
الـتي يحـصل علـيـها فال مـحاصـصة
والتــوافق عـــلى تــقــســـيم ا�ــنــاصب
الرئـاسـية والـوزارات السـياديـة ب�
االحــزاب الــتي اعـــتــبــرتــهــا غــنــائم
وافـسـدت النـظـام الـد�ـقـراطي خلي
18 عام. يقول ا�ثل االنكليزي ( اذا
اردت ان تـعـرف اي انـسـان فـاعـطـية
ماالً او سلطة ) فالعراق اليوم امانة
فـي اعـنــاق اجلـمــيع وارضـة ســاحـة
لـلـرجـال لـلـكـشف عن مـدى حـرصـهم

ووالئهم للعراق ارضاً وشعباً. 
ا�ـعــروف في عـلـم الـذرة احلـديث ان
الـــذرة االولى اذ تــنــفـــلق تــؤدي الى
انـــفـالق ذرات اخـــرى ورائــــهـــا وكل
انـــفـالق جـــديــــد يــــؤدي بـــدوره الى
انــفـالقــات اخــرى . وهـــكــذا تـــنــشــأ
الـطاقـة الذريـة ويـعرف هـذا التـقاعل
الـيــوم بـالـتـفـاعل ا�ـتـسـلـسل. وعـلى
مـــايــــبـــدو ان تـــفــــاعل االحـــداث في
الـعـراق سيـكـون عـلى غـرار االنفالق
الــذري اذا لـم يــتــدارك اولــيــاء االمـر
اخـــطـــائــهـم وان مــســـتـــقـــبل االيــام

سيكون متعباً 
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يقـدم لنا التاريخ السيـاسي واالجتماعي ان كثيرا من شـعوب ا�عمورة اختارت
الد�قـراطية� واهم مرتكزاتها العملية االنتخابات كحل �عضلة السلطة واحلكم
وطريق �ـعاجلة ازمـاتها ا�ـتكـررة وجتاوز ماضـيها االلـيم� كطـريق امثل للـعبور
الى افـاق التقدم والتـنمية. والـعراق ومن العام  2003الـذي شهد صعودا غير
مـسـبوق �ـنسـوب الـتفـاؤل واالمل  بتـغـييـر سـياسي جـذري يقـود اجملـتمع نـحو
افـاق جـديدة من الـد�قـراطيـة حتصـنه ا�شـاركـة الشـعبـية واحلـزبيـة الواسـعة�

وحرية الرأي واالعالم واجملتمع ا�دني وغيرها من الوسائل والشعارات.
كنت شابـا متحمسا في العشـرينيات من عمري حينـما جاءت القوات االمريكية
وا�ـتــحـالـفـون مـعــهـا� فـشـعـر الــعـراقـيـون بــأن بالدهم سـتـكـون مــركـزا مـشـعـا
للد�ـقراطية في الشرق االوسط� تشع وتنير هذه الد�قراطية لتوقظ مجتمعات
عــربـيــة واسالمــيــة تــعـيش فـي وسط جـغــرافي وســيــاسي مــضـطــرب يــنــهـشه
االسـتـبـداد والتـخـلف احلـضـاري وا�ـادي والـثـقافي بـسـبب ازمـاته الـسـيـاسـية

والسلطوية ا�تراكمة.
والـيـوم وقـد جتـاوزت الـعـقـد الـرابع من عـمـري وشـهـدت ثالث جتـارب في حـلم
الد�ـقراطـية ا�ـزعوم وآلـيتهـا االنتـخابـية� وقـد حتول الى كـابوس مـرعب يقض
مضجع البالد وشعبها من اقصاها الى اقصاها ارهابا مدمرا وفسادا معمما
وتهـجيرا وحرقـا وغرقا وفـوضى بال حد تنـخر البـنى االجتمـاعية واالقـتصادية
والثقـافية جملتمع يتحـول كل يوم الى اشباح تخوض في تدبيـر متطلبات احلياة
االســاســيــة من كــهــربــاء ومــاء ودواء وفــرص عــيش شــحــيــحــة. لــيــكــون حــلم
الد�ـقراطـية ا�ـوعود اثـرا بعـد ع�! وبتّ ادرك احلـقيـقيـة القـاتلـة في ان " وعد
الد�ـقراطية واالنتخابات" التي بـشر بها  االحتالل االمريكي ومن جاء معه من
ا�غـفلـ� السـذج ليس مـجرد وهم اسـفر بـوعي وبدون وعي; لـيكـون في النـهاية
مخطـطا  اجراميا لتدمير الدولة العراقـية ونخر اجملتمع وتمزيق نسيجه بأوهام
الهويات الفرعية التي انتجت الطائفية ورسمت احلدود واحلواجز واحلجج ب�

ابناء هوية وطنية كان العراقيون يلوذون بها. 
واليـوم ونحن على اعتاب الدورة االنتخابيـة اخلامسة لوهم الد�قراطية الزائف
والياتـها االنتـخابية االكـثر غرائبـية في تاريخ الشـعوب والدول� يتـجدد السؤال
هل جـنـينـا نـحن اجلـيل الشـاب آنـذاك� الذي بـعـضه في طـريقه لـلـعبـور ألعـتاب
الشيـخوخة من جتارب شعارات الد�قـراطية والياتها االنتـخابية غير احلصاد
ا�ـر وااللـيم ? وهل من عـبـر ودروس لـيعـود مـنـسـوب التـفـاؤل واالمل بـاالرتـفاع
الذي كنـا عليه في سـنوات شبـابنا تـلك?. وكيف لـبيئـة مثل بيـئة العـراق احلالية
ان تـؤسس لـد�ـقـراطـيـة حـقـيـقـيــة في وقت � قـمع وقـتل احـتـجـاجـات تـشـرين
2019 التي كـانت تطـالب بتـغيـير د�ـقـراطي ينـقذ الـبالد من االنهـيار بـطريـقة
دمـويــة ?. كـيف نـؤسـس لـد�ـقــراطـيــة� فـيـمــا الـتـخــلف والـعــصـبــيـات الـديــنـيـة
والـعـشـائـريـة وسـيـادة االمـيـة واتـسـاع احــزمـة الـفـقـر وامـتـدادهـا تـخـنق ا�ـدن
واالرياف وحتـيل احلـياة الى صـراع بدائي مـتوحـش?!. كيف لـهذه االنـتخـابات
ان تكـون د�قراطـية واجلـميع �ـلك االسلـحة بكل انـواعهـا من عشـائر ومدعي
مذاهب واديـان وغـيرهم من ا�ـتـسيـدين لـلـمشـهـد االجتـمـاعي واالعالمي? كيف
تـنــجح الــد�ـقــراطــيـة في وقـت تـتــراجع فــيه الــتـربــيــة والـتــعــلـيم �ــســتـوى من
احلضـيض لم تألفه البالد ومـؤسساتهـا وبشهادة الـقائم� علـى هذين احلقل�
االسـاسـي� النـتـاج ابرز شـروط الد�ـقـراطيـة?. كـيف لنـا الـسيـر  بـاجتاه نـظام
د�قراطي فـيما الفـجوة تتسع بـ� مالكي الـثروة وفاقديـها; تؤشرهـا مستويات

الفقر التي تقفز بأرقام كارثية ?.
اتذكـر وانا في العشرينيـات تلك� ان احد ا�تعاقـدين العراقي� الذين جاءوا مع
اجلـيش االمـريـكي قـال لي الـبـيـئة الـعـراقـيـة تـرفض افـكـار الـد�ـقـراطـية وعـلى
القيادة االمريكية "سلطة التحالف" االهتمام في الشأن االقتصادي واالستقرار
االمني� فهـي مقدمات مـهمة للد�ـقراطية حـينها جـادلته ان  االنتـخابات وحرية
الرأي واحـترام حرية االنسان بـاختياراته كفـيلة بتأمـ� كل شيء وفي مقدمتها
وصول رجـال عراقـيـ� اصالء لـلسـلـطة قـادرين قـيادة الـعـراق و اعادة اعـماره
وبـنـائه عـلى اسس جـديـدة. تـرى مـاذا عسـاه ان يـقـول لي ذلك الـرجل فـيـمـا لو

قدر لنا ان نلتقي مجددا بعد اكثر من  18عاما واربع جتارب انتخابية?.
في أحـدى ا�ـناسـبـات سـأل صحـفي الـرئـيس ا�الـيـزي مهـاتـيـر محـمـد عن سر

النهضة ا�اليزية فأجاب "لدينا طبقة سياسية راقية".
الـد�ـقراطـيةلـيـست صنـدوق اقتـراع وانـتخـابات جتـدد الـوهم بالـتـغيـير في كل
مـرة� وتـعـد الـنـاس بـقـرب وصـول صـنـاديق "ا�ن والـسـلـوى"� بل هي مـجـمـوعة
ادوات تـتـضـافـر وتتـكـامل قـد يـكـون اولـهـا وفي ظـرفـنـا الـعـراقي الـراهن طـبـقة
سيـاسية وطنية جديدة. فـقد تآكل القد� وآن له ان يرحل� طبـقة سياسية تأخذ
من لـغـة السـياسـة وحلـولهـا� طبـقة سـياسـية تـنهل من عـالم السـياسـة  احلديث
خــطــابــهــا ووعــودهــا. ال مـن فــوهــة االســلــحــة والــكــوا� او من وكالء االديــان
وا�ـذاهب� الـد�قـراطيـة وانـتخـابـاتهـا تـأتي ثمـرة �ـؤسسـات سـياسـيـة رصيـنة�
وادوات انـتـخـابيـة تـتـوفـر فـيـهـا مـواصـفـات مـغـايـرة لـتـلك الـفـضـائـح واالخـطاء
وا�آزق التي تتحدث عنها جتارب ثالث قدمت لنا حصادا كارثيا مؤ�ا ومرا.  
وهم زراعة الـد�قراطية الغربية اصال في تربة اجتماعية واقتصادية وسياسية
بور تـعاني االضطراب عبر وعود االنتخابات الرابعة.  " "2021سيزيد ويعمق
من جــرح الـبالد والــعـبـاد ويــكـرر بــشـكل اكــثـر تــراجـيـديــة ا�ـأســاة الـعــراقـيـة

ا�تواصلة منذ عقود.
سأدخل الـعقد اخلـامس بعد حـ� لكني كـأي مواطن في هذه الـبالد احملاصرة
بشـعارات الد�قـراطية واالنتـخابات وصـور مرشحيـها واصواتـهم وشعاراتهم
الـغـرائبـيـة ا�ـضـطـربة� عـلي ان انـتـظـر مـقـدمات اخـرى وجـديـدة في انـتـخـابات

خامسة كي ادلي بصوت قد ينتج الثمار و"ا�ن والسلوى"!.

وداعش� واجتــــاه إدارة الــــرئــــيس
بــايـدن الى إعـادة تـمـوضع قـواتـهـا
في الـــشــرق األوسط بـــنــقـــلــهــا من
قاعـدة السـيليـة في قطـر الى قاعدة
فــالـكــون في األردن في وقت اليـزال
فــيه الـعـراق الـذي احـتـلـته الـقـوات
االمريكيـة منذ عام 2003 غير قادر
حتـى على ضـمان أمـنه واستـقراره
الــــداخـــــلي وهـــــذا دلــــيـل عــــلى أن
واشـنــطن فـشـلت فـشال" ذريـعـا" في
بـنـاء مـنـطـقـة إسـتـراتـيـجـيـة وبـناء
هيـكل استـراتيـجي لألمن االقلـيمي
في الشرق األوسط حلماية مصالح
أمريكا وحلفائها. كما أن أواشنطن
التـزال تــتـلــكــأ ان لم يـكن تــعـارض
تـزويـد اجليش الـعـراقي باألسـلـحة
ا�ـتطـورة الـتي تمـكـنه من مواجـهة
الــتــحـــديــات األمــنــيـــة الــداخــلــيــة
واخلـارجـيـة� حتت ذريـعـة تـقـلـيص
نـــفـــوذ طـــهـــران عـــلى قـــوات األمن
العراقـية� في ح� تـرغب بغداد في
ضـــمـــانـــات أقـــوى بـــأن الـــواليــات
ا�ـتـحدة لن تـثـير صـراعـا مع إيران

على أراضيها.

{ مستشار ا�ركز األوربي �كافحة
اإلرهاب

يـــشــــبه حــــيــــاة الـــرُحّـل� وصـــاروا
يـــبــحــثـــون عن مــأوى فـي اجلــبــال
والـوديـان� ويـتـحـركـون بـاسـتـمـرار
حــتى يـتم حــشــد ا�ـوارد الــكـافــيـة�
والـرجـال� لـرص الـصـفـوف مـجددًا�
بعد استنـزاف مواردهم ا�الية". في
وقت التــزال نـــفس الــظـــروف الــتي
سمـحت لداعش بـاستـغالل الغضب
احمللي� وحشد الدعم ال تزال قائمة.
وفي الـــوقت الــذي تــتـــصــاعــد فــيه
وتيرة عمليات القصف بالصواريخ
وا�سـيرات من قـبل فصـائل عـراقية
مـســلـحــة� �ـقــرات قـوات الـتــحـالف
الـــدولي والــقـــوات االمــريــكـــيــة في
بـــعض الــقــواعــد الـــعــراقــيــة الــتي
تـــســـتـــضـــيف تـــلـك الـــقـــوات� فــان
الــتـــحـــالـف الــدولـي الـــذي تـــقــوده
الواليات ا�تحدة ضد تنظيم داعش
يـحـذّر من أن الـتـنـظـيم يـعـيـد �ـلـمة
صفوفه �ناطق في العراق� وشرق
سـوريا. وكـان قائـد مـركز الـتنـسيق
ا�ــشـــتـــرك في الـــتـــحـــالف الـــدولي
الكـولـونيل ديف ولـيامـز� قد أوضح
أن داعش يعمل على تنظيم صفوفه
في ديــــــــالـى� مـــــــشــــــــيــــــــرًا إلى أن
(ا�يـليشيـات اخلارجة عـن القانون)
تـضـايق الـسـكـان السُـنـة� وتـدفـعهم

في نـيـسـان / ابـريل 2021 لإلعالن
عن حتـول دور الــقـوات األمــيـركــيـة
والــتـحــالف الـدولي فـي الـعـراق من
"القتالي" إلى "استشاري تدريبي". 
ولــكن في الــوقت نـفــسه عـادت مـرة
أخـرى الـتـسـريـبـات االمـريـكـيـة الى
الــتــهــديـــد بــعــودة تــنـــظــيم داعش
اإلرهــــابي الى الــــعــــراق مــــجــــدداً.
وجاءت الـتسـريبات االمـريكـية هذه
ا�ـرة عن طريق صـحـيفـة الغـارديان
البريطانية في حتقيق استقصائي�
الــتي ذكـرت فـيه أن عــنـاصـر داعش
يـهاجـمون �جـموعـات صغـيرة من
ا�ـسـلحـ� نقـاط الـتفـتـيش للـجيش
والـــشــرطـــة ويــنـــفــذون عـــمــلـــيــات
اغــتــيــاالت لــلــقــادة احملــلــيــ�� الى
جـانب مـهـاجـمـة أبـراج نـقل الـطـاقة
الكـهـربائـيـة� وا�ـنشـئـات الـنفـطـية.
وأن تـنــظــيم داعش يــعـيــد جتــمـيع
صــــفـــوفـه في مــــثـــلـث من األراضي
الـوعرة والـتـضاريس اخملـتـلفـة ب�
ب� كركوك في الـشمال� وبيجي في
الغرب� وسـامراء في اجلنوب� وفي
الـغرب تـمتـد الـصحـاري التي تـقود
إلى سـوريــا".. وعـلى الـرغم من قـلـة
اعـداد عـنــاصـر الـتـنــظـيم اإلرهـابي
فــقـد جلــأ مــســلــحـو داعـش إلى مـا

لــــلــــحــــرب ضـــد تــــنــــظــــيم داعش
اإلرهابي. 

وبـــعـــد أن زادت الـــضـــغــوط عـــلى
اخــــراج الــــقـــــوات االمــــريـــــكــــيــــة
واألجـنـبـيـة من الــعـراق والـعـامـلـة
حتت عــنــوان (الـــتــحــالف الــدولي
لـــلـــحـــرب ضـــد تــــنـــظـــيم داعش)�
فـالكـونغـرس زادت تسـاؤالته حول
هــذا األمـر� والــبـنــتــاغـون ال يــريـد
إبـــــقــــاء أكـــــثـــــر من احلـــــد األدنى
الــضـروري بــعـد الــهــجـمــات الـتي
تعرضت لـها القوات األمـيركية من
قـبل فـصـائل مـسلـحـة مـدعـومة من
إيــران. االمــر الــذي دفع واشــنــطن

كلـما تعـرضت مصـالح واشنطن أو
زادت الضغـوط على اخراج قـواتها
من العراق زادت فعاليات وعمليات
تـنــظـيم داعش اإلرهــابي واالمــثـلـة
عـلى ذلك كـثـيـرة.! فـبـعـد انـسـحـاب
قـــــوات االحـــــتالل األمـــــريـــــكـي من
الـعــراق نــهــايــة عـام 2011 والـتي
كانت تقود (قوات األتالف الدولي)�
سـرعــان مــا ظـهــرت (دولـة الــعـراق
اإلسالمــيـة)� وتـصــاعـد جنم داعش
لــيــحـــتل أكــثـــر من ثــلث مـــســاحــة
العراق في حزيران 2014  وليكون
مـبـررا" لــعـودة الـقـوات االمــريـكـيـة
حتـت عــنـــوان الـــتـــحـــالف الـــدولي

إلى االنخراط في صفوف التنظيم.
وتابع الـكولـونيل ديف ولـيامز� أن
هجمـات تلك ا�يلـيشيات ا�ـستمرة
ضد القـوات األمريكـية قد أدت إلى
تــشــتــيت األخــيــرة عن مــهــمــتــهــا
األسـاسـيـة في الـعــراق وا�ـتـمـثـلـة

�حاربة داعش. 
g�«œ œdL�

وكـان تـقـريـر أمـريـكي أعـده مـعـهـد
"دراســــات احلــــرب" (ISW) وهــــو
مــؤسـســة أبـحــاث غـيــر حـكــومـيـة
مـقـرهـا واشـنــطن� بـعـنـوان "عـودة
داعش الثـانية: تـقيـيم تمرد داعش
ا�ــقـبل " � قــد حــذر من أن تــنــظـيم
"داعش" اإلرهـــــــابي� "لـم يــــــهــــــزم"
ويــسـتــعـد لــلـعــودة مـجــددًا وعـلى
نحـو "أشد خـطورة"; رغم خـسارته
لألراضي الـتي أعـلن عـلـيـهـا إقـامة
مــــا يــــســـمـى "دولـــة اخلـالفـــة" في
ســوريــا والـــعــراق اجملــاور. وقــال
التقرير� ا�ؤلف من  76صفحة� إن
الــتـنــظــيم الــيـوم أقــوى من ســلـفه
"الــــقـــاعـــدة" في الــــعـــراق في عـــام

 2011ح� بدأ يضعف.
خالصـة الــقـول إنه بــعـد أكــثـر من
عـــشـــر ســـنـــوات مـن احلـــرب ضــد
اإلرهاب �ـثال" بتـنظـيمي الـقاعدة
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الـى اخــــوتـــــنــــا االعـــــزاء في داخل
الوطن وخارجه�

نـعــزي أنـفـسـنــا وكـافـة الــعـراقـيـ�
حــادثــة حـــريق مــســتــشــفى االمــام
احلـسـ� والـكـرافانـات ا�ـلـحـقة به.
الـرحـمـة وا�غـفـرة لـلشـهـداء األبرار

والشفاء العاجل للجرحى.
ال يــــســـــعــــنـي اال ان اســــمـي هــــذا
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برمنكهام

احلــادث ب "انــتــحــار وطن" النــني
كـــغــيــري من ا�ــهـــنــيــ� قــد بُــحّت
أصــــواتــــنـــا مـن كـــثــــرة ا�ــــنـــاداة
بــضـــرورة تــفــعــيل قــانــون جــديــد
لــلــسالمـة الــعـامــة يــقـوم بــتـقــيـيم
صالحية ا�ـنش�ت ا�ـشغولـة حاليا
وتــدقـــيق مـــواصـــفــات ا�ـــنـــشــ�ت
احلــديـثــة حــسب مــا يـطــلق عــلـيه

مــجــمــوعــة الــضـــوابط الــبــنــائــيــة
Building Regulations .

لقد مَـلَلنـا اسلوب بـعض ا�سؤول�
الــذين يــدّعـــون ا�ــعــرفــة ا�ـــطــلــقــة
ويـــــوصـــــدون األبـــــواب امـــــام اهل
اخلـبـرة من داخل الـوطن اوخـارجه
لغرض ا�باشرة بـخطة عمل وطنية
شاملـة تبدأ بالتـشريعات الـقانونية
مـرورا بـتــشـكـيل هـيـئــات مـسـتـقـلـة
وتـنتـهي بدورات لـلتـدريب لتـخريج

مراقب� مجازين.
كــتـــعـــلــيق ســـريع عـــلى مـــوضــوع
sandwich pan- األلــواح الـعــازلـة
 elsفـان صــنـاعـتــهـا قـد بــدأت مـنـذ
سـبــعـيـنــات الـقــرن ا�ـاضي وقـد �
تـطـويـر ا�ـواد الـعـازلـة في داخـلـهـا
 insulation foamعــــــــلـى مــــــــدى
الـسنـوات ا�ـاضيـة لالسـتجـابة الى
الشروط البيئية والصحية ومنها:

1- عـــدم تـــطــــايـــر غـــبـــار الـــعـــازل
احلـراري الــذي يـؤثـر عـلى اجلـهـاز

التنفسي.
2- عدم انصهار العازل في درجات
احلــرارة الــعــالــيــة �ـا يــســمح ان
يـــتـــحـــول الــــلـــوح الى وسط نـــاقل
لــلـهــيب الــنــار �ـا يــســمى بـوسط

.chimney effect ا�دخنة
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3- تـامـ� ربط مـيكـانـيـكي آمن ب�
األلــواح  وا�ـنــشـأ احلـامـل لألثـقـال
الن الـروابط قـد تـتـعـرض لـالنـهـيار

بفعل احلرارة العالية . 
4- وضع مسافات أمان فاصلة ب�
الكرافـانات ا�سـبقة الـصنع لغرض

منع انتشار احلريق.
5- ابـعـاد أسالك الربط الـكـهـربائي
عن كــــافــــة أنــــواع ألــــواح الــــعـــزل
احلـراري وفي حـالـة خـرقـهـا لـلربط

تـــســتــعــمل عـــوازل خــاصــة لــهــذا
الغرض.

اود ان اؤكـد لـلـجـمـيع ان مـوضوع
ألـواح الـعـوازل احلراريـة يـسـتـأثر
بـاهـتـمـام حـكـومـات االقـتـصـاديات
ا�ـتـطــورة وبـاخلـصــوص شـركـات
الــتـــامــ�.  كــمــا واؤكــد ان هــنــاك
مجال كبير للفساد ا�الي في شراء
او اسـتعـمـال او بنـاء هـذه األلواح
وقــــد تـــصـل فـــروق األســــعـــار الى
حدود خـمسة أضـعاف ا�ـواصفات

ا�تدنية الن ا�وضوع يتعلق ب:
أ- تـــصـــمـــيم الـــربط بـــ� األلــواح

وا�نشأ.
ب- سـمـك احلـديــد ا�ــطــاوع الـذي

يغلف مادة العزل.
ج- مــواصـفـات ا�ــواد الـعـازلـة من

ناحية التماسك بوجه احلرارة.
اضـافـة الى مـا تـقـدم فـقـد وضّـحت

في مـــقــاالتي الـــســابـــقــة ان انــدالع
احلرائق يتـعلق بسـلوك األشخاص
من عامل� وزائرين ومرضى. فمثال
ابــــعــــاد مـــــنــــاطـق خــــزن قـــــنــــاني
االوكــســجــ� عـن الــردهــات� ومــنع
عملـيات الطبخ في الـردهات� توفير
اجـــهــزة اإلنــذار ا�ــبـــكــر لــلــحــرارة
الصادرة� توفيـر مواد عازلة خاصة
حول التأسيسات الكهربائية� وغير

ذلك كثير .
ان كل نـفس بـشـريـة تـزهق في مـثل
هــــذه احلــــوادث ا�ـــــأســــاويــــة هي
مـسـؤوليـة اجملتـمع بـكافـة شـرائحه
ويجب ان تـأخذ احلـكومـة العـراقية
نصـيبـها من هـذه ا�سـؤوليـة وتبدأ
خـطـوات عـمـلـيـة بـدون تـصـريـحات

صحفية خاوية .
ال حـــول وال قــوة اال بـــالــله الـــعــلي

العظيم. 
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وصـــوالً إلى ســوفـــوكــلـــيس الــذي لم يـــكــتب
مــسـرحــيـته ا�ــشـهــورة - أوديب مـلــكـاً - كي
تـمثل في بناء صغير يرومه جمهور محدود �
بل كـــان يــكــتب �ــســرح مــكــشــوف يــســمى -
مـسرح الـهواء الطـلق - الذي يتـطلب التـركيز
أوالً وأخـيـراً على احلـركات اجلـسديـة العـامة

وعلى القدرة الصوتية الهائلة .
 هـذا يـعــني أن الـتـكـنـيك ا�ـسـرحي لـيس هـو
األســــاس في عـــالـم ا�ـــســـرح حــــتى إذا كـــان
مـتـطوراً�  بـل أنه وسيـلـة من وسائل الـتـطور
الـبصري التي البـد من إستخدامـه إستخداماً
فـنيـاً سليـماً دون اإليـغال في اإلستـخدام على
حـساب  اخلط الدرامي للعمل الفني أو خارج

اخلط العرض للعرض ا�سرحي ونوعه .
 وهـــذا يـــعـــني أيـــضـــاً  يــعـــني أن أي كـــاتب
مـسـرحي  يـكـتب وفـقـاً لإلمكـانـات ا�ـسـرحـية
ا�ــتــاحــة في زمــانه � ويــجب عــلــيه أن �ــتع
جــمـاهــيـر الــزمـان الــذي كـتـب فـيه نــصه��ـا
يـتـوفر له من وسـائل تـقنـيـة بسـيـطة من أجل
احلــفــاظ عـلى تــواصــلـهم الــدائم  في اجمليء

ومتابعة عمله ا�سرحي    . 
مـع كل هـــذا وذاك  ال أحــد يـــنـــكـــر إن حـــريــة
االخـتـيار   تـعـود للـمـخرج نـفسه � فـهـو الذي
يـكتشف قيـمة النص الفـنية والفـكرية ومقدار
تــــواصـــلـه اإلنـــســــاني مـن جـــيـل إلى آخـــر �
ومـاهـيـة التـأثـيـرات الروحـيـة الـتي يضـيـفـها
إلـى ا�شاهدين � وكـيفيـة معاجلـتها إخـراجياً
وفــقــاً  �ــا  هـو مــتــاح من إمــكـانــات بــشــريـة
وتـقنية �  وعـليه فإن من حق اخملـرج التعامل
مع أي نـص من النصـوص مهما كـانت قد�ة
أو حــديــثــة شــريــطــة أن يــرتــقي بــهــا فــنــيــاً
وإبـداعياً وأن يـبعثـها إلى احليـاة من جديد �
بــحـيث يـكــون اسـتـخـدام الــوسـائل الـتــقـنـيـة
احلـديـثة مـنـسـجمـاُ مع مـتـطلـبـات ا�سـرحـية

وأن ال تطغي عليها كما ذكرت . 
 وكــمـــا أن الــكــاتب ا�ــســرحـي ال غــنى له عن
جــمــهــوره في أي زمــان ومــكــان فــإن اخملـرج
وا�ـمـثـلـ� ال غـنى لـهم عن اجلـمـهور�  أيـضـاً
شـريطة أن يـكون هنـالك تواصل منـسجم ب�
اإلثـنـ��  يـــفــضـي في الــنـــهــايـــة إلى عــرض
مــسـرحي شـيق ومــؤثـر وتـتــوفـر فـيه شـروط
اإلبــداع الـسـلـيم عـلى خــشـبـة ا�ـسـرح في كل

األحوال . 
كما يتوجب  أيضاً هنا االنتباه إلى ا�قاييس
وا�ـسـتويـات األدبـية والـفـنيـة لهـذا الـعمل أو
ذاك في عـصر ا�سرحية التي نحن بصددها �
وأن نــتـذكـر أن كل فن �ـر بـأدواره ا�ـتـطـورة
شـيئاً فشيئاً  � إن هـذه ا�سألة ال تنطبق فقط

ر�ـا يـكـون �ـقدور هـذه الـدراسـة ا�ـوجزة
ان تــهـــدف لــلــتـــمــهــيــد إلـى خــلق نــوع من
الــعالقــة الــســلـيــمــة بــ� الــنص  واخملـرج
ا�ــسـرحي عـلى خـشـبـة ا�ـسـرح �  لـتـهـيـئـة
ا�ـنا� ا�ناسب في تكوين حالة من التفاعل
 اإلبـداعي على اخلشـبة طيلـة فترة العرض
ا�ــسـرحـي ألي نص مـكــتـوب عــلى الـورق �
سـواء أكان نصاً حديثاً أو بالغاً في القدم �
من أجـل تقـد� عـرض مـسرحي تـتـوفـر فيه
كل الـشروط الفنـية لعرض مـتطور �كن أن
يـبـقى في الـذاكرة ا�ـسـرحـية لـفـترة طـويـلة
مـن الزمن � ويـكـون حـافزاً لـبـقيـة الـعروض
ا�ـسرحـية األخـرى أن تخطـو خطـوات أكثر
فـعالية مدروسـة في تكوين نوع من العالقة
اجلــديــدة  بـ� اجلــمــهـور ا�ــســرحي وبـ�
ا�ــســرح � بــعــد هــذا اإلنــحــســار في حــالـة
الــتـواصـل بـ� اجلــمـهــور ا�ـســرحي وبـ�
ا�ـسرح التي تشهدها احلركة ا�سرحية في
ا�ـسارح الـعربـية وكذلك فـي بلدان مـختـلفة
مـن الـعــالم اآلن � ولــكل له أســبــابه الـتي ال
مـجـال لذكـرها اآلن �  ومـنـهـا تأثـيـر وسائل
اإلعالم ســلـبـيـاً عـلى الــذاكـرة اإلجـتـمـاعـيـة
ألنــهـــا تــمــتــلك أدوات الـــتــواصل الــســريع
والـــســهل مع اجلـــمــهـــور �ــا لم �ـــتــلــكه

ا�سرح في أي حال من األحوال .
هـذا مـن جـهـة ومن جـهـة أخـرى ال �ـكـنـني
الــتـــفــريق بــ� الــنـص ا�ــســرحي أيــاً كــان
مـصـدره وكانت نـشـأته في هذا الـعـالم على
إخـتالف نـشـاطـاته ا�ـسـرحـيـة ونـوعـيـتـها�
مـادامت هـنالك صـيحـات جـديدة مـدوية في
أغـلب ا�ـسـارح الـعـا�ـيـة والـعـربـيـة  تـنادي
بـتالشي سـلطـة الـنص ا�سـرحي أو حـجبه
عن الـظهور على خشبة ا�سرح � أوالتوقف

عن الـتعامل معه عـلى إعتبار أنه أصبح من
ذاكـرة ا�ـاضي وإرثه الـذي كـان فيـمـا مضى
مـؤثراً بـاحلركة ا�ـسرحيـة في العالم قـاطبة
مهما إختلفت نشاطاته ا�سرحية وتنوعت.
 هـذه هي ا�ـشـكـلـة الـتي تـواجه ا�ـسرح في
يـومـنـا هـذا وهي مشـكـلـة مـستـعـصـيـة جداً
إذا لم يـسعَ حلـلـهـا الـقـائـمـون عـلى ا�ـسرح

في كل مكان على أساس سليم � 
   بـدالً من هـذه الـفـوضى الـفـكريـة والـفـنـية
الـتي أخـذت تنـتشـر في العـديد من ا�ـسارح

العربية والعا�ية .    
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إن هـذه األسئـلة ا�ـلحـة  �كن أن  يـطرحـها
اخملـرج عـلى  نـفـسه في بحـثه الـدؤوب عـند
اخـتياره لـلنص الذي يـنوي إخراجه � وهي
من األســئـلـة ا�ـلـحـة أيـضــاً الـتي يـطـرحـهـا
فـريق الـعـمـل ا�ـسرحـي بـكـامـلـة  بـإعـتـباره
ا�ـنـفـذ لـرؤيـة اخملرج وخـطـتـة اإلخـراجـية �
و�ـــعــنى أدق � مـــا هــو هـــذا الــنص الــذي
يستهوي اجلمهور في هذا العصر أو ذاك ?
ومــا هي هـذه اخلـصـوصـيــة وهـذه الـنـظـرة
الـتي حتتاج إلى الكثـير من الدقة في العمل
ا�ـسرحي من أجل  تـوصيل أفـكار مجـموعة
من الـفنـان� الذين يـقضون فـترة من الوقت
فـي التـدريب � لـبـلـورة أدق الـصـور والرؤى
الــفــكـــريــة ســواء في حــركــة اجلــســد أوفي
الـتـعامـل مع النـصـوص السـمـعيـة عـلى حد

سواء  .
مـن جــانب آخــر هـل يــتــوجب عـــلى ا�ــؤلف
ا�ـسرحي أن اليـكتب نـصه إال في مـحدودية
احلـالـة اإلجـتـماعـيـة الـسائـدة لـيـكـون نصه
شـعارياً فقط ومرحـلياً حلالة واحدة  ? وهل
يـتوجب أيضاً على اخملـرج ا�سرحي تعميم

ظـاهـرة التـلـقي الـسهل والـبـسيط لـلـعروض
الـتي تـخـلـو من ا�ـتـعـة الـفـكـريـة والـروحـية
ومن الـبـنـاء الـفـكري لإلنـسـان وتـغـيـيره من
مـسـتـوىً مـعـ� إلى مـسـتـوى إنـسـاني أكـثر
تـــطــوراً � ضـــمن عــمـــلــيـــة  تــهـــذيب قـــيــمه
اإلنـسانية  داخل اجملتمـع الواحد مهما كان
تـعـدده ومــهـمـا كـانت رغـبـاته و مـسـتـويـاته

وفوارقه الفكرية واإلجتماعية .
كـال أبـداً ألن ا�ــؤلف ا�ــســرحي في ا�ــاضي
كـان يكـتب للـحيـاة بكل جوانـبهـا اإلنسـانية
وقـيـمـهـا الـعـظـيـمة � و أن ا�ـؤلـف ا�سـرحي
مـنـذ ا�ـراحل الـتاريـخـيـة لنـشـأة ا�ـسرح في
الـقـدم � لم يــكن  يـعـلم أيــضـاً مـاذا سـيـكـون
حـال ا�ـسـرح بـعـد أجـيـال عـدة من الـنـاحـية
الـروحـية والـتـقنـية إذا كـتب نـصه قبل آالف
الـسـنـ� � وال يــعـرف أيــضـاً  مـاذا ســيـكـون
حـال ا�سرح في العالم مستقبالً حتى يكتب
نـصه عـلى ضـوء عمـلـية الـتـطور والـتـسارع
الــتـكـنـلــوجي ا�ـتـطــور الـذي أخـذنــا نـشـهـد
بـواكيرة في احلاضر . هذا ماكان يحدث في
عـالم ا�سـرح قد�اً وحـديثاً وسـيستـمر هذا
الـــوضع إلـى مـــا ال نـــهـــايــة فـي حـــركـــتـــنــا

ا�سرحية .
كـمـا أن  أي مؤلف عـنـدما يـنـتهي مـن كتـابة
نـصـه ويـنـتـهي مـنه ال يـدري مـاذا سـيـتـوفـر
في الـعـصر احلـديث من إمـكانـيـات فنـية في
ا�ـاضـي القـريـب والـبـعـيد �  وأي مـخـرج أو
فــريق عــمل سـيــمـثل إحــدى الـتــراجـيــديـات
والـكـومـيـديات الـتي كـتـبـها ويـكـتـبـها  � وال
يـدري أيضاً ماذا سـيكون مصـير هذا النص
عـبـر مراحـل تطـور احلـياة بـشـتى جوانـبـها
ا�ـسـرحـيـة أو الـفـنيـة أو تـنـوعـهـمـا الـتـقني
والـفني عـلى مر العـصور . كمـا أنه ال يعرف
مـدى تـوفـر الـوسـائل الـتـقـنـيـة احلـديـثـة في
حـقل ا�ـؤثـرات الـضـوئـيـة والـسـمـعـيـة � وال
يـعـلم كـذلك أي من اخملـرجـ� سـيـتعـامل مع
نـــصه ومــا هـي اخلــطـــة اإلخــراجــيـــة الــتي

يضعها لتنفيذ عمله .
 فــلـو كـانت هــذه األمـور مـتــوفـرة في عـصـر
الــنـهـضــة  ألكـثــر ا�ـؤلـفــون الـســابـقـون من
اسـتعـمالـها�  كـي تتيـح لهم فـرصة التـعامل
مع مـشاهـد اخلوارق الطـبيعـية التي تـمتلئ
بـهـا مـسـرحـيـاتـهم ومـنـهـا تـلك ا�ـسـرحـيات
الــتي تــعــتــمــد عــلى اخلــوارق وا�ــعــجـزات
والــفــضـاءات الــواسـعــة ا�ــلـيــئــة بـالــصـور
اخملــتـلـفـة  � ومــنـهــا تـلك األمـثــلـة الــعـديـدة
ا�ـنـتـقـاة من ا�سـرح تـاريـخـياً  مـنـذ مـرحـلة
نــشـوء ا�ـســرح الـيــونـاني الـقــد� وتـطـوره

عــلى الـنـص ا�ـســرحي بـاعــتـبــاره شـكالً من
أشـكال الدراما � بـل تنطبق كـذلك على جميع
الـــفـــنـــون والـــنــتـــاجـــات األدبـــيـــة و ا�الحم
اإلنــســانــيــة اخلــالــدة الـتـي كـتــبت ( ق . م )

�راحل عديدة .
 مـع ذلك إن وليم آرثـر في كتـابه : ا�ـسرحـية
The Old Drama & ) الـقـد�ـة واحلـديـثـة
 ( the Newالـــذي كـــان من أهـم ا�ــنـــظـــرين
ا�ـسرحي� في أوربا وأمريكا � يب� العيوب
الــكـبــيــرة الـتي كــانت مــوجـودة عــنـد كــتـاب
الـعصـر القد� مـقارنة بـالكتـاب احملدث� في
وقــتـنــا الـراهن � فـهـو يـبـ� تـفـوق احملـدثـ�
عـلى من سـبقوهـم من الكـتاب الـعظام � لـكنه
لم يــتـوصل في كـتـابه الــقـيم إلى أن الـكـتـاب
احملـدث� قد حققوا هذا نتيجة �ا سبقهم من
تـــطــور في فن ا�ـــســرح . هــذه إذن احلـــلــقــة
ا�فقودة في أي بحث من البحوث التي يجب
أن تـتصل مع بـقيـة احللـقات لـتكـمل بعـضها
عــلى أقل تـقـديـر � وكــذلك هـذا هـو احلـال مع
تـطور ا�سرح ضمن احلركـة ا�سرحية اآلنية

والتي سبقتها وألتي تأتي بعدها .
 صـــحــيـح أن الــذي يـــتـــوفــر لـــلـــمــخـــرجــ�
ولـلـممـثـلـ� في عصـرنـا الراهن من نـظـريات

وأفــكـار نـقـديـة رصــيـنـة لم تــكن مـتـوفـرة �ن
سـبـقـوهم � وأعـني مـقـايـيس الـدقـة فـي طرح
احلـقائق لدى كتـابة النقد عن أيـة مسرحية �
فـهي غالباً ما تكون اليوم أفضل من أي وقت
مـضى . كـمـا أن تبـادل ا�ـعلـومـات في جـميع
مــيـادين الــثـقـافــة ومـنـهــا ا�ـسـرح � قــد مـكن
اخملــرجـ� جـمـيـعــاً من اإلطالع عـلى جتـارب
بــعـضــهم عــلى الــرغم من تــبـاعــد ا�ـســافـات
واألزمـنـة � غــيـر أن هـذا ال يـعــني األخـذ بـكل
الــطـروحـات الــغـريــبـة الـتي ال تــعـتــمـد عـلى
الــتــحـلــيل الــعـلــمي من دراســات أو مــقـاالت
نقدية ال تستند على إسس علمية صحيحة .
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لــهـــذا �ــكــنــني الــذهــاب إلى أن هــذه اآلراء
الـــواردة هــنـــا �ــكن ألي مـــخــرج مـــســرحي
التأمل فيها � فغالباً ما جند بعض من الذين
يــنــتــمـون إلـى مـدرســة ( الــكــمـال  ) إن صح
الــتـعـبـيـر� الــذي ال وجـود له قـطـعـاً في عـالم
الـفن عـامـة وا�ـسرح خـاصـة يـرفـضون ذلك �
ألنـهم قـد ال يـدركـون أن ا�ـسـرح  يـنتـمي إلى
الـتـجـريب والـتحـقـيق والـتـغيـيـر الـدائم مـنذ
مـــراحــله األولى حــتـى الــعــرض وهــو كــذلك
أيـضاً مـنذ نـشاته األولى حـتى اآلن . إن هذه

ا�ـيزة تـعتبـر من أهم ا�يـزات التي يتـميز
بـهـا اخملـرج النـاجح عن غـيـره إذا إخـذها
بـعـ� اإلعتـبـار .في اخلتـام �ـكن اإلشارة
إلـى أن في مــســرحــنـــا الــعــربي  جنــد أن
هـنــالك الـكـثـيـر من ا�ــؤلـفـ� ا�ـسـرحـيـ�
الـذين كـتبـوا نـصوصـاً عـلى درجـة كبـيرة
مـن  األهمـية � ورحـلـوا عن الدنـيا تـارك�
لـنـا إرثـاً غـنـيـاً من ا�ـسـرحـيـات ا�ـكـتـوبة
الــتي تــتــطـلـب من اخملــرجـ� ا�ــســرحـ�
والـعـامــلـ� فـيه الـتـعـامل مـعـهـا بـطـريـقـة
حـديثة � ولـكن ضمـن معـاجلات إخـراجية
جـديـدة تخـضع إلى مـقـاييس حـديـثة  في
اإلسـتخـدامات الـبصـرية والـفنـية �ـا هو
مـتـوفـر اآلن من وسـائل تـقنـيـة كـمـا ذكرت
آنــفــاً � إذ أن الـــعــزوف عن الــتــواصل مع
الـقـد� مـهـمـا كـان نـوعه ال�ـكـن إعـتـباره
أمـراً صـحـيـحـاً حـيـنـمـا  نـعـيـد الـنظـر في
الــنـصـوص الـكـثــيـرة الـتي كـتــبـهـا كـتـاب
ا�ـسـرح الراحـل� � وهـذه احلـالـة تـنـطبق
أيــضــاً عــلى ا�ــســرح الــعـربـي في مــصـر
وسـوريا وا�ـغرب وتـونس وبقـية الـبلدان
الـعربية التي توجد فيها ظاهرة مسرحية

ناهضة. 

 WO*UF�«  UOB�A�« rÝ— UNL¼√ …dO¦� wFO{«u�

فنان الكاريكتير ا�غترب منصور البكري:

بل أخــذوني بــكل جــديــة واحــتــرام وبـدأت
أرسم معهم وكـان طالب وفيـصل بالتـحديد
يقفون جـانبي ب� احل� واالخـر ليعطوني
مالحظاتـهم وتوجـيهاتـهم القيّـمة وعالقتي

بهما الى يومنا هذا قوية جدا.
{ وبعدها كيف اصبحت يامنصور ?

 -اصبحت رسامـا من الرعيل األول جمللتي
أعمل مـع خيـرة رسـامي الكـومـكس ورسوم
االطـفــال أنـذاك� وهم بـحـق خـيــرة رسـامي
الـعــراق وهم االسـمــاء الـتي ذكــرتـهـا اعاله
كذلك من بـينـهم عبـد الرحـيم ياسـر وضياء
احلـجـار وبـالسم مـحـمـد وا�ــعـمـاري قـيس
يــعـــقـــوب وأديـب مــكـي ونـــبـــيل يـــعـــقــوب
وسـيــروان ثم الـتــحق بـنـا رســامـون بـروح
فــنــيـة عــالــيــة وهم مــثـلــوا اجلــيل الــثـاني
جملـلـتي ومن بـيــنـهم عـلي ا�ـنـدالوي وعـبـد
احلـس� مـحـمود وولـيـد عـبد الـله وحـسام
عـــبـــد احملــسن وعـــمـــار ســلـــمــان وســـهــام
كــوركــيس وهــنــاء مــال الــله ورضــا حــسن
وحــنــان شـــفــيق ونــد� مــحــسن ومــحــمــد
شوقي وفائزة نوّار وأخـرون مبدعون كذلك

   مـــنـــصــور الـــبـــكــري (1956بـــغــداد /
الــعـراق ) فــنــان عــراقي غـادر وطــنه الى
ا�نـفى عام 1981� بعـد رحـلة طـويـلة في
عــــدة دول اوربــــيـــة � حــــيث اقــــامــــة في
إيــطــالــيـا  - 1981فــلــورنــســا - رومـا -
بـيــروجـا ودرس في أكــاد�ـيـتــهـا/ قـسم
الـرسم  �ثم غـادرها واسـتـقـر  في أ�ـانـيا
االحتـــاديــة  / 1982بــرلـــ� الــغـــربــيــة �
واكـمل دراسـته الـعلـيـا فـيـهـا مـنذ 1982
حتى 1989وحصل على الشهادة ا�هنية
العـليا ( ا�ـا يسـتر) (الشـهادة الـفضيـلية
التي تـعادل شـهـادة الدكـتوراه الـنظـرية)
فــرع الــكــرافك عــام  1988من اجلــامــعـة
العليا للفنون في برل� بأشراف األستاذ
راينهـارت براون برسم وتـصميم مـلحمة
كـلـكـامش كــكـتـاب كـبـيـر يـضم مـجـمـوعـة
رســوم بـاأللــوان ا�ــائــيـة تــعــالج أحـداث
ا�ــلــحـمــة درامــيـا وحــصل عــلى شــهـادة
الدبلـوم العـالي للفـنون في مـوضوع علم
نـفس وفانـتـازيـا االطـفال  1989مع رسم
وتـصــمـيم كــتـاب زيــارة مـزهـريــة قـد�ـة
بــأشــراف األسـتــاذ رايــنــهــارت بـراون.  
    فـي الــــــعـــــام  1970حــــــتـى الــــــعـــــام
1981عمل  رسامـا في دار ثقافـة االطفال
منذ سنتها األولى حتى رحيله الى أوربا
� مــارس عــمــله كــرســام كــاريــكــاتـيــر في
الـــفــتــرة ذاتــهـــا لــلــعــديـــد من الــصــحف
واجملالت الـعـراقـيـة� عـمل سـيـنـوكـرافـيـا
(تصميم وتنفيذ ديكور مسرح) مع أشهر
مــخـــرجي الــعــراق مــثـل الــفــنــان عــوني
كـــرومـي والـــفـــنـــان ســـعـــدي يـــونس في
العراق وحاز على اجلائزة االولى 1979
لـــتـــصــمـــيم ورسـم طــابع بـــريـــدي حــول
مـهـرجـان الـربيـع با�ـوصل �حـاصل عـلى
شــهـادة الــبــكـالــوريــوس اجلـامــعــيـة من
اكاد�ية الفنون اجلميلة / بغداد 1978
بــأشـــراف األســتــاذ فــائق حـــسن يــعــمل
كرسام في مشـغله اخلاص لـعمل لوحاته
لـدور الـعـرض لـكـالـيـريـهـات ومـؤسـسات
ثقـافـية داخل أ�ـانـيا وخـارجهـا ولـلعـديد
من دور الـــنــشـــر ودور اإلعالن واجملالت
والـصـحف العـربـيـة والـعـا�يـة. لـتـسـليط
الـضــوء عـلى جتــربـته هـذه كــان لي مـعه

هذا احلوار : 

{ كيف ومتى كانت بداياتك مع الرسم ?  
- بـدايـاتي بـدايـة اي فـنـان مـنـذ الـطـفـولـة
وهي مــوهـــبــة نــرزق بــهــا� بــدأت بــعــمــر
سـنـتـ� حـسب قـول الـعـائـلـة وظـهـرت في
تلفزيون بـغداد ح� كان عمري  4سنوات
مقـابلـة مع الـطفل ا�ـوهوب والأعـرف حلد
االن �اذا الرسم!!! انـها موهـبة باجلـينات
ولم اختر هذا الطريق من دونه انه قدري.
بــعـدهــا تـطــورت مـوهــبـتي وكــنت افـضل
رسام في ا�ـدرسة االبـتـدائيـة وكنت ارسم
مـواضـيع لـلمـدرسـة وكل مـايـحـتـاجونه...
بعدها في ا�رحلـة ا�توسطة نفس الشيء
وهــنــا تـطــورت االمــور اكــثــر النـنـي كـنت
ارسـم في مــــــرسم ا�ـــــدرســـــة مـع بـــــعض
الــطالب ا�ــوهــوبـ� أحــدهم كــان خــطـاط
واالخـر شـاعـر وكـاتـب فـكـنـا نـعـمل نـشـرة
مدرسيـة تعلق عـلى احلائط من تصـميمي
ورسمـي لكل مـواضـيع الـنشـرة واخلـطاط
ا�ــسـكــ� كـان يــخط كل االســطـر� في ذلك
الـوقت لم يـتـوفـر في ا�ـدرسـة مـطـبـعة وال
فوتـو كوبي وقـبل مرحلـة الكـومبـيوتر كل
شيء كــان يــدوي� وهــذه أول جتـــربــة لي
للعمل الصحفي واعتـز بها رغم بساطتها
وسـذاجتـهـا واجلـميل بـكل الـعـمـليـة انـها
كـــانت انـــتـــاج طالبـي صــرف دون تـــدخل

الهيئة التدريسية.
ÍuMÝ œöO�

{ مـــتى كـــانت االنـــطالقـــة الـــدخـــول الى عـــالم
االحتراف الفني ?

-في الـعـام  1970كـنت وقـتــهـا نـاجح من
الصف الثالث متوسط الى الرابع اعدادي
وعـمــري أنـذاك  14سـنـة� نـصــحـني احـد
اصــدقـاء الــعـائــلـة واســمه مـروان الــقـزاز
�حـــيث اخـــذ بـــيـــدي واصـــطــحـــبـــني الى
"مـجـلتي" الـتي كـانت قـد صـدرت مـنـذ عام
وحتـتـفل بـعــيـد مـيالدهـا الـسـنـوي وكـنت
حينها أحد ا�عجب� جدا بها ألنها اجمللة
الـعراقـيـة الـوحيـدة لألطـفـال آنـذاك جانب
مـجـلـة سـوبـرمـان ومـيـكي مـاوس ومـجـلـة
سمـير وبسـاط الريح ا�ـصريـة وقد حصل
هـــذا وذهــبـــنــا الـى دار مــجــلـــة مــجـــلــتي
الواقـعة في بـنايـة وكالـة االنبـاء العـراقية
في الـطـابق الـسـابع والـثـامن من الـبـنـاية
لـــعــمل لـــقــاء صــحـــفي مــعـي في اجملــلــة�

الــتـقــيـنــا بــالـشــاعـر فــاروق سـلــوم وكـان
حيـنها مـحرر في اجملـلة قـبل ان يتـرأسها
في الـسـنـوات الالحـقـة واصـطـحـبـني الى
رئيس الرسام� الفنان الكبير طالب مكي
وكــان وحـده في الــغـرفــة في قــسم الـرسم
وحــــ� أطـــــلـع عـــــلى أعـــــمـــــالي قـــــال لي
بامـتـعاض هـذا مو شـغـلك!!! كنت خـجول
في مــرحـلــة مــراهـقــتي وخـائـف في نـفس
الـوقت النــني امـام عــمالق فن الــكـومـكس
في الـعـراق وأتـذكـر بأنـي كنـت قد رسـمت
بعض البورتريـهات مثل والدتي وجيمس
جــويـس وســفــيــنــة قــراصــنــة وفــدائــيـ�
�البـســهم ا�ـرقـطـة ...الـخ (شي مـايـشـبه
شي) وقلت له والـله هذا رسـمي!!! حيـنها
جـلـب لي ورقـة وقــلم وقــال: ارسم أمـامي�
فـبــدأت أرسم ولم أكـمـل الـرسم وبـدون أن
يـتــكـلم مــعي او يـســتـشـيــرني أخـذني مع
رسـومي الى غـرفة رئـيس الـتـحـريـر وكان
أنذاك هـادي نعـمـان الهـيتي وقـال له: هذا
رسـام جـديـد يـجب ان يـعـمل مـعـنـا!!! هذا
كـــان أغـــرب مـــوقف في حـــيـــاتي اطـالقــا.
وبـالــفـعـل اعـطــوني طـاولــة رسم وكـرسي
ودوالب ومواد بنفس اليوم وجلست أمام
شيخ الرسام� طالب مكي وخصصوا لي
مـــرتب مــثـل كل رســامي مـــجــلـــتي آنــذاك

وهكذا كنت واحد منهم.
أنـتـهى الـدوام الـصبـاحي وقـال لي طـالب
مـــكي: ال تـــذهب ابـــقى لــلـــدوام ا�ـــســائي
لـتـتـعـرف عـلى الـرسـامـ� الـبـقـيـة ودّعـني
صـديـقـي مـروان وكـان مـتــعـجب من الـذي
شـاهـده ومفـتـخـر بـعـملـه في نفـس الوقت

ألنه اساسا صاحب الفكرة.
كـان رسامـو مـجلـتي أغـلـبهـم يعـمـلون في
صـحف ومـجالت اخـرى صـبـاحـا ويـأتون
مـســاءا لـلـعــمل في مـجــلـتي وقــسم مـنـهم
كانوا طالب في اكاد�ية الـفنون اجلميلة
او مــعــهــد الــفـنــون وأغــلــبــهم يــكــبـروني
بعشرة سنوات (وهـذا يعني عمر وخبرة)
حــصـــلت ســاعــة الــدوام ا�ـــســائي وبــقى
طـــالب مـــكـي يـــعـــمل كـــذلك� اول من دخل
للقاعة بسـام فرج كنت أعرف أشكالهم من
الــرســوم الــكــاريـكــاتــوريــة لــوجـوهــهم...
أرتـــعـــبت وقــتـــهــا النـــني اعـــتــبـــر هــؤالء
أساتذتي وعباقرة نـتعلم منهم فن الرسم�
بعدها دخل فيـصل لعيبي ثم صالح جياد
ومــؤيــد نـــعــمـــة وولــيـــد شــيت ومـــيــســر

الفاضلي.
{ وهل انــــتــــابـك اخلــــوف واالحــــراج في تــــلك

اللحظة ? 
-نـعم أكـتـمل فـلم الـرعب أمـامي� كيف لي
أن أحتدث مع هؤالء عمالـقة الفن بالعراق
ومن أنـا بـيـنــهم??? ولـكن سـرعـان مـا طـار
هــذا اخلــوف واالحــراج بــعــد مــا قــدمــني
طالب مكـي لهم بكل تـواضع وفخـر بنفس
الوقت وشاهدوا أعمالي والغريب انهم لم
يعـاملـوني كطـفل أو مراهق يـزور مجـلتي

عـمــلت مع خـيــرة كـتـاب وشــعـراء الـعـراق
ومن بينهم كـاظم صالح وعبد االله رؤوف
ومالك ا�طلبي وأمل الشرقي وعبد الرزاق
ا�طـلبي وفـاضل العـزاوي وفاروق يوسف
وفــاروق ســلّــوم وجــعــفـر صــادق وصالح
محـمـد علي وشـفيق مـهـدي وسا�ـة صالح
وعالية محمد كر� وكر� العراقي وحسن
عـــبــد احلـــمــيـــد وأخــرون كـــثــيــرون� ولي
دوامـــ� دوام صـــبــاحـي في ا�ـــدرســة في
الـصف الـرابع أعـدادي في الـبـدايـة ودوام
مــسـائي فـي نـفس الــيـوم بــعــدهـا انــهـيت
االعـداديـة بـتفّـوق ثم الـتـحـقت بـأكـاد�ـية
الفـنون اجلمـيلـة وانهـيتـها في عام 1978
فرع الرسم (وانا مسـتمر بدوامي ا�سائي
بــدار ثــقــافــة األطــفــال) وبــأشــراف خــيـرة
فــنـاني الــعــراق ومن بــيـنــهم فــائق حـسن
وخالـد اجلـادر وكـاظم حـيدر� ولم أتـخلّف
بأي سنة دراسية طيلة مراحلي الدراسية.
وعــمـــلت كــذلك في جـــريــدة اجلــمــهــوريــة
�ـــلــحـــقــهــا االســـبــوعي تـــمــوز ورســمت
شــخـصــيـتــهــا األولى صـبـي أسـمه تــمـوز

يلبس كـاسكـيت عليه الـعلم الـعراقي كذلك
عمـلت في مؤسـسات فنـية وثـقافـية أخرى
كـان أهــمــهـا رسم  18لـوحــة في ا�ــتـحف
الـعــراقي لألثـار في الــصـاحلـيــة بـأحـجـام

كبيرة وا�تحف يحتفظ بها حلد اليوم.  
{ هل درسـت مـــجـــاالت فــــنـــيـــة  اخــــرى غـــيـــر

الكاريكاتير ? 
-عـنـد  وصـولـي أ�ـانـيـا بـدايـة عـام 1982
الى برل�� درست مـبـاشـرة حـال وصـولي
الـيـها في جـامـعـتـها الـعـلـيـا للـفـنـون قسم
الــتــصــمــيم والــكـرافـك وأنـهــيت دراســتي
الــعــلــيــا عـام  1989ا�ــاجــســتـيــر أوال ثم
ا�ــايــســتــر الــتـي تــعــادل عــنــدنــا شــهـادة
الـدكـتــوراه نـظـرا لـعــدد سـنـوات الـدراسـة
واالخـــتــصـــاص. بـــعــدهـــا أتــقـــان الــرسم
األكاد�ي بـشكـله ا�ـعاصـر اثنـاء دراستي
في اكـاد�ــيـة بـرلـ� وهــذا سـاعـدني جـدا
الى تـكـمـلـة مـشـواري الـفـني الـذي جتـسـد
األن بـالـبـورتريـت (كاريـكـاتـيـر- تـعـبـيري)
وهــــو اســــلــــوب خـــــلــــيط مـن االكــــاد�ي
والكاريـكاتـيري والتـعبيـري ألنني مارست
هذه االساليب جميعـها في رحلتي الفنية�
طبـعا هنـاك اعمـاال أخرى تـتعـلق باحلرف
والـتــجـريــد ولي اسـلـوبـي اخلـاص بـرسم
الــطـبــيـعـة كــذلك الزلت أرسم أغــلـفــة كـتب
وصفـحات داخلـية لألطـفال والـكبـار بنوع
الـرسم الطـبـاعي ا�ـعروف ب(الـسـتـريشن)
ولكـني تخـصصت بـرسم البـورتريت الذي
يثـير شـجوني دومـا ألنني أجـد في الوجه
كـامل التـعـبـير لـلـشخـصـيـة التي ارسـمـها
وطـريـقـة رسم الــوجه تـشـبه عـنـدي بـرسم
الــطــبـيــعـة فــتــضـاريس الــطــبـيــعـة ووجه
االنسان عندي مـتشابهـان فيالحظ ا�تلقي
الــسـهــول والـوديــان واجلـبــال واالشـجـار
وانــحـنــاءات الــطـبــيـعــة كـلــهــا في الـوجه

الواحد.
{ ما مـدى تأثـرك بالـفنـان� الـذين  زاملـتهم في

بداية مشوارك في مجلتي ?
 - تأثرت في البـداية بطـالب مكي وفيصل
لعـيبي�  وشاهـدت جتارب فـنـاني مجـلتي
في بــدايــة الــســبــعــيــنــات واســتـفــدت من
تـكنـيـكيـهم في الـرسم .وبـعد حـوالي سـنة
كــان لي اســلــوبي اخلــاص وبــدأت بــرسم
شخصية عالء الدين وا�صباح السحري. 
{ كــــيف تـــرى رســــامي الـــكــــاريـــكـــاتــــيـــر ومن

يستوقفك منهم االن ? 
-حالـيا أرى في رسـوم الشـباب الـذي جاء
بعـدنا مـستـقبال هـائال في الرسم لألطـفال
وأذكـر مــنـهم بـشــكل عـام ولـيـس حـصـريـا
عمـر طالل حسن من ا�ـوصل الذي يـتفوق
عـلى اجلـمـيع �ـهـارته في رسم احلـركـات
وخــاصــة حــركــات احلــيــوانـات وأعــمــاله
تــصــلح ألفالم الــكــارتــون�  كــذلك وصــفي
الــفــضـلـي من الـبــصــرة فــهـو فــنــان واعـد

وجيد جدا ويفهم ما يريده االطفال.
{ يقـال ان العمل من خالل الكومـبيوتر يضعف

مهارة الرسم � مارأيك بذلك ?
-قبل الرسم عن طـريق البرامج الـرقمية
عـــــلى كـل فـــــنـــــان ان �ـــــارس الـــــرسم
بــاألدوات الـتــقـلــيــديـة كــقـلم الــرصـاص
والــفــرشــاة واأللــوان ا�ــائــيــة وبــعــدمـا
يـــســـيـــطـــر عــلـى حـــرفــة الـــرسم �ـــكن
استخدام البـرامج الرقمية ألنـها تساعد
الـفـنــان كـثـيـرا وخــاصـة في ا�ـسـاحـات
اللـونـية� أما مـبـاشـرة الـرسم عن طريق
الكـومبـيوتـر دون خوض مـراحل الرسم
الـتـقـلـيـديـة فـهـذا خـطـأ فـادح وسـتـكـون
أعـــمــال الــفـــنــان ضــعـــيــفــة جــدا ودون

ا�ستوى.
{ كيف تـرى واقع الفن التشكيلي في العراق

االن ? 
-واقع الــفن الــتـشــكــيـلي الــعــراقي كـان
واليزال وسـيـبقى رائـعا جـدا والـفنـان�
الــــعــــراقـــيــــ� هم األفــــضل فـي الـــوطن
الـعـربي وهنـاك حـركـة جـمـيلـة لـلـشـباب
الواعد لرفع مستوى العراق التشكيلي.
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{ هل لك تــواصل وا�ـســاهـمــة في ا�ـعـارض
داخل العراق ?

- نــــــعـم مــــــتـــــــواصـل �و شــــــاركـت في
مهـرجـانات دولـيـة مثل مـهـرجان الـطفل
الــدولي في كــردســتــان  –أربــيل الــعــام
 2007بدعـوة من وزارة الـثقـافـة وأقمت
مــعــرضـــ� شــخـــصــيـــ� عن مــلـــحــمــة
كـلـكـامش أوال فـي مـبـنى الـوزارة ثم في
ا�ـركـز الثـقـافي الـفـرنـسي كـذلك مـؤتـمر
الـطــفل الـدولـي في بـغــداد الـعـام 2010
أيضا بدعـوة من وزارة الثقافة ومن دار
ثـــقـــافـــة األطــفـــال  ثم أقـــمت مـــعـــرضــا
شخـصـيا عـلى قاعـة حـوار السـنوي في
كردستان  –ديار بكر �ـعرض شخصي
لــلــبـــورتــريت أيــضــا بــدعــوة من وزارة
الـــثــقــافـــة هــنــاك.  وشـــاركت �ــعــرض
جمـعـية الـفنـان� الـتـشكـيلـي� لـرسامي
الـكـاريــكـاتـيـر بـدعــوة من الـفـنـان قـاسم

سبتي .
{ واي ا�ـــوضــوعـــات تــتـــنــاولـــهــا عـــلى وجه

التحديد في الغربة ? 
-مواضيعي في الغربة كثيرة جدا ولكن
أهـــمـــهـــا وا�ــــفـــضـــلــــة لـــدي هـــو رسم
الــشــخـــصــيـــات الــعــا�ـــيــة الــشـــهــيــرة
كاريـكاتـيـريا وتـخصـصت بهـذا االجتاه
واشارك في مـسابـقات ومـعارض عـا�ية

وكنت أكثر من مرة في جلان التحكيم.
{ ماذا تتمنى االن ? 

-أمــنـــيــتي الــوحــيــدة اآلن أن يــســتــقــر
الـعـراق ويـنـتــهي الـفـسـاد ا�ـتـفـشي في
احلــكـومــة الـعــراقــيـة وشــعـبــهـا أيــضـا
ويـــكــون لـــنــا عـــراق جــمـــيل لـــيس فــيه
رشــاوى والطـــائــفــيــة وال مــحــســوبــيــة
وواسطات أي تكون األفضلية ألصحاب

اخلبرة.

رسم افتراضي �سر�
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بابل

منصور البكري

هذا الكـتاب لالسـتاذ الدكـتور ابراهـيم العالف مـحاولة عـلمـية أكاد�ـية �تـابعـة ا�عالم الـرئيسـة في التـاريخ التركي
احلديث وا�ـعـاصـر� ابتـداءً من حلـظة تـأسـيس اجلـمهـوريـة التـركـية احلـديـثة عـلى أنـقـاض اإلمبـراطـورية الـعـثمـانـية
1299 -  1922 حتى الـوقت احلاضـر. وبهـدف وضع تأسـيس الدولـة التـركيـة احلديـثة ضـمن سيـاقه التـاريخي
كان البد من العودة والوقوف عند سـقوط اإلمبراطورية العثـمانية� وأسباب ضعفهـا وموقفها من احلرب العظمى – 1918
1914 والتـسويـات الدوليـة التي أعـقبت ذلـك� ودور الزعيـم التركـي مصطـفى كمـال في حرب االسـتقالل 1918 -1923
وبناء الدولة. يتناول الكتاب أيضا قيام اجلمهورية التركية� وتأسيس حزب الشعب� وعالقات اجلمهورية التركية اخلارجية�
وموقفها من احلرب العا�ية الثانية  1939 – 1945كما يقف الكتاب عند التطورات السياسية الداخلية في تركيا 1960
1980ويتـناول الـكـتاب أيـضا 1960حتى انقالب   1945 – واجليش واحلـيـاة السـياسـيـة في تركـيـا ابتـداءً من انقالب 
1983واحليـاة السيـاسيـة وحزب الـعدالـة والتنـميـة� وزعامـة رجب طيب أردوغـان وسيـاسات حزب قانون األحـزاب اجلديد لـسنة 

العدالة والتنمية جتاه الدول العربية والعالم.
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كـان من ا�ـتوقع سـابـقـا أن يـبـلغ �و
الــنــاجت احملــلـي اإلجــمــالي الــروسي
بـــحــلــول نــهـــايــة هــذا الــعــام 2021

بحدود  %2.
كــمــا تــشــيــرالــوثــيــقــة الـصــادرة من
ا�فـوضـية األوروبـيـة � فقـدانـخفض
�ـــواالقــتــصــاد الـــروسي في الــعــام
 2020 بــنـــســبــة %3 بــســـبب وبــاء
كـورونـا وانـخــفـاض أسـعـار الـنـفط 
عــا�ـيــا في الــكــثـيــر من دول الــعـالم.
ويـتـوقع اخلــبـراء االقـتـصـاديـون في
ا�فوضية االوروبيـة ستتمكن روسيا
من استعادة مسـتوى ناجتها احمللي
اإلجــمــالـي إلى مــســتــويــات مــا قــبل

الوباء في العام .2022
ولن تـسـهم الـنـجـاحـات في مـكـافـحـة
الــــوبــــاء في االنــــتــــعــــاش الــــنــــشط
لـالقـــتـــصـــاد الـــروسـي فـــحـــسب� بل
ســتــســهم أيــضـــا في الــديــنــامــيــات
االقـتــصــاديــة الــعــا�ـيــة اإليــجــابــيـة
وارتفاع كلـفة النفط. ووفقـا لتوقعات
ا�ــفـوضــيـة األوروبــيــة� سـوف يــبـلغ
متوسط الـسعـر السنـوي خلام برنت
 فـي الــــــــــعــــــــــام  63.9 2021دوالر

للبرميل.
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تــعــرضـت اإلجنــازات الــتي حتــقــقت
بـشق األنـفس في احلـد من الـفـقر في
جــمــيع أنــحــاء الـعــالم لــلــخــطـر   
COVID-  بسبب  جائـحة كورونا
  19فمن ا�توقع أن  يعاني أكثر من
 100مـــلـــيــون شـــخص مـن  الــفـــقــر
ا�ــدقع بـحــلــول نـهــايـة الــعـام 2021
نــتـيــجــة لـهــذا الـوبــاء.  وكـان لــهـذا
الــوبــاء أثــر دائم وعــمـيـق عـلـى �ـو
اإلنـتاجـيـة والنـاجت احملـتـمل�  حيث
أن تراجع الثقة في األعمال التجارية
يـــــزيـــــد مـن إضـــــعـــــاف الـــــنـــــشــــاط
االســتــثـمــاري ويــبــطئ تــكـوين رأس
ا�ــال الـــبـــشـــري�  بـــســـبب تـــدهــور
الــصــحـة� وإغالق ا�ــدارس لــفــتـرات

طويلة� والبطالة الطويلة. 
وفي الــــربـع األول من الــــعـــام 2021
ارتـــفـــعت أســـعـــار جــــمـــيع الـــســـلع
األساسية تقريبا� �ا يعكس اجتاها
مـسـتـمـرا نـحـو زيـادة  مـلـحوظـة في
األسـعـار ابـتــداء من مـنـتـصف الـعـام
 .2020وقـد أصـبـحت مـوارد الـطـاقـة
أكــثــر تــكـلــفــة� وهــو أمـر ذو أهــمــيـة
خاصة بالـنسبة للـصادرات الروسية

من الوقود ومنتجات الطاقة. 
ويــظــهــر اقــتــصـــاد أكــبــر شــريــكــ�
جتــاريـ� لـروســيـا�  وهــمـا مـنــطـقـة
االحتاد األوروبي والص�� اجتاهات
متـباينـة في النـمو. فال يزال الـنشاط
االقـــتـــصــادي فـي مــنـــطــقـــة االحتــاد
األوروبي حـــســــاســــا لالرتـــفــــاعـــات
ا�تكـررة في مؤشر  COVID-19وال
تـــزال الـــصـــ�� ثـــاني أكـــبـــر شـــريك
جتـاري لـروسـيــا�  تـشـهـد انـتـعـاشـا

اقتصاديا دوريا.    
فــــقــــد انــــكــــمش الــــنــــاجت  احملــــلي
اإلجمـالي لروسـيا بـنسـبة  %3.0في
الــعــام  �2020 وفي الـــوقت نـــفــسه�
انـكــمش االقـتـصــاد الـعـا�ي بــنـسـبـة
%3.8 واالقـــتـــصـــادات  ا�ــتـــقـــدمــة
بـنـسـبة%5.4 واقـتـصـادات ا�ـنـطـقة
االقــتـصــاديـة ا�ــتـوســطـة والــعـالــيـة
ا�ـصدرة  لـلـسلـع األساسـيـة بنـسـبة
4.8 % هــنـاك الــعـديــد من الــعـوامل 
الــتي سـاعــدت روسـيــا عـلى حتــقـيق
نتائج أفضل نسبـيا:  ففي السنوات
األخــيـرة� بــذلت روســيـا الــكـثــيـر من
الــعـــمل لــضــمــان االســتــقــرار ا�ــالي
الــكــلي� األمــر الـذي أدى إلـى حتـسن
وضع ا�يـزانـية الـضريـبيـة. وقد أدى
الـتـخلـيص الـواسع الـنـطاق لـلـقـطاع
ا�ــــصـــــرفي� إلـى جـــــانب حتـــــســــ�
الـتنـظـيم واإلشـراف ا�صـرفـي�� إلى
زيــادة فـي احــتــيــاطــيــات رأس ا�ــال
والسيولة.  ففي العام  2020تدهور
أداء ا�ـيـزانـيـة الـروسـيـة�  ولـكن في
الـربع األول مـن الـعـام  2021أصـبح

الوضع أفضل. 
وقد أظـهر القـطاع ا�ـصرفي الروسي
حــــتى اآلن مــــرونــــة في مــــواجــــهــــة
الــصــدمــات� ولـكن الــتــأثــيــرات عـلى
ا�ـدى ا�ـتوسط لـم تظـهـر بـعـد.  وقد
ساهم االنتـعاش االقتـصادي البطيء
وبـرامج اإلقراض ا�ـيـسـر احلكـومـية
في �و االئـتمـان.  وال تزال الـعمـالة
في روسـيـا دون ا�ــسـتـويـات مـا قـبل
الوباء�  ولكن في نهاية العام 2020
بدأت تظهر بعض عالمات التحسن 

في سوق العمل. 
�كنـنا اإلستـنتاج من مـاورد آنفا إن
تـــأثـــيــر الـــفـــيـــروس الـــتـــاجي عـــلى
االقـتــصـاد الــروسي سـوف يـنــحـسـر
ويـبـدأ االقتـصـاد الـوطـني بـالـتـعافي
تدريـجيـا � إذ بدأت ا�ـرحلـة اجلديدة
من النـمو من بـداية الربـع الثاني من
الـــعـــام اجلــاري  .2021وفي الــوقت
نفسه� تراكمت لدى البلد احتياطيات
داخـليـة كـافيـة لـتقـلـيل األثر الـسـلبي

للركود إلى أدنى حد.
{ ا��ا�ر باللغة الروسية

وفي ســيــاق وبــاء فــيــروس كــورونــا
 ?COVID-19اقـــــتـــــرح الــــرئـــــيس

الروسي فالد�ير بوت� مايلي:
يــنــبــغي أن يــكــون رأس ا�ـال •
الــضــريــبي الــذي اقــتــرحه الــرئــيس
بوتـ� من ضريـبة الـدخل والضـريبة
حتـويل امـوالــهم اخلـاصـة واحلـفـاظ
عـلى دخـلـهم". يـوجـد اآلن 000?650
مـــواطن لــــديـــهـم وضع الـــعــــامـــلـــ�

حلسابهم اخلاص في روسيا.
-  إعادة ضريبة العامل� حلسابهم
اخلـاص ا�دفـوعـة بالـكـامل في الـعام
 2019وكــذلك تـزويــدهم بــرأس ا�ـال

الضريبي.
وبالـنسبـة ألصحـاب ا�شاريع •
الفردية ا�تضررين من الوباء� اقترح
فالد�ــــيــــر بــــوتــــ� إجــــراء خــــصم
ضــريــبي ألحــد أقـســاط الــتــأمـ� في
العام  .2020وأضاف "من الضروري
اآلن تــــخـــفـــيف الـــعـبء ا�ـــالي عـــلى
ا�ــؤسـســات ا�ـالــيـة الــتي تــعـمل في

الصناعات األكثر تضررا".
كــمــا اقــتــرح الـرئــيس شــطب •
جـميع الـضـرائب للـربع الـثانى فـيـما
عدا ضريـبة القيـمة ا�ضـافة واقساط
الـــتــأمـــ� لـــلـــشـــركــات الـــصـــغـــيــرة
وا�توسطـة من الصناعـات ا�تضررة
وكـذا ا�نـظـمـات غـير احلـكـومـية ذات

التوجه االجتماعى .
مـــســـاعــدة ا�ـــواطـــنـــ� الـــعـــامـــلــ�

حلسابهم اخلاص
ارجـاع ضـريـبـة الـدخل لـلـعـام •

 2019بالكامل.
تـــوفـــيــر رأس مـــال ضـــريــبي •
واحــــد� بــــحــــيـث يــــقــــومــــون بــــدفع
الـــــضــــرائـب دون جـــــمع أمـــــوالـــــهم

اخلاصة.
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وسـتــتـمــكن األسـر احملــتـاجـة •
التي لـديها أطـفال من احلـصول على
حـوالي  33 000روبل لــكل طــفل في
حـــزيــران  2020في غـــضـــون ســـتــة

أشهر فقط.
وسيضاعف احلد األدنى لبدل •
رعاية الطفل إلى  6 000 751روبال.
واعتبارا من  1كانـون الثاني •
  2020ســـــيـــــتـم دفع  10االف روبل
لالســر ذات االطــفــال الــذين تــتـراوح

اعمارهم ب�  3و  15عاما .
وستـحصل األسـر التي لـديها •
أطــفـال عــلى 5000 روبل �ــدة ثالثــة
أشـهـر. لــكل طـفل قـاصــر يـتم تـعـيـ�

دفع  3000روبل.
وســـتـــحـــصل األســـر الـــتي ال •
تــمـــلك احلق في رأس مـــال األم عــلى
مـبـلغ شـهـري قدره 50000 روبل عن

نيسان وأيار وحزيران.
وسيتم إعداد تدابيـر منفصلة •
لــــدعم األشــــخــــاص الــــذين فــــقــــدوا

وظائفهم.
مـــســاعــدة األطــبـــاء واألخــصــائــيــ�

االجتماعي�
في الــفــتــرة من  15نــيـســان إلى 15
تـــمــــوز � � إنـــشــــاء دفع مـــشــــتـــرك
احتـــــــــــادي خــــــــــاص لـألطــــــــــبــــــــــاء

واألخصائي� االجتماعي�.
- ســيـحــصل األطــبــاء عـلى 40,000
روبل لنوبة عمل �دة أسبوع� � عند
العـمل مع مـرضى الـفيـروس الـتاجي

-  60,000روبل.
" ســـــيــــــحـــــصل األخــــــصـــــائـــــيـــــون
االجــتـمــاعـيــون عـلى  25ألف روبل �
عــنــد الــعــمل مع مــرضـى الــفــيـروس

التاجي -  35ألف روبل.
وقـــال الــرئـــيس الـــروسي فالد�ـــيــر
بــــوتـــ� فـي اجــــتـــمــــاع فـي مـــبــــنى
احلــكــومــة في مــطــار فــنــوكـوفــو في
االول من آذار  2021ان ا�ـــســـتـــوى
احلـــالي الســـعـــار الــــنـــفط مـــقـــبـــول
بــالـــنــســبــة لالقــتــصــاد الــروسي. (
ووفــقـا لــلـتـوقــعـات الــكـلـيــة احملـدثـة
لـلــحـكـومـة� � رفع مــتـوسط الـسـعـر
السـنوي لـلنـفط األورال لسـنة 2020
من  57 دوالرا إلى  57.7دوالرا (في
الــعـام  56 - 2021دوالرا في الــعــام
 55 - 2022دوالرا ) وقـــــــــــــــال "مـن
الــصـــعب الــيــوم الــتـــكــهن الى مــتى
ســيــصــبح هــذا االجتــاه. وعــلـى أيـة
حال� من ا�ـهم بالـنسبـة لنـا أن نكون
مــســتـعــدين جملــمـوعــة مـتــنــوعـة من
الـسـيـنـاريـوهـات". كـمـا ذكـر الـرئـيس
الروسى ان صندوق الرعاية الوطنى
قــادر عــلـى ضــمــان كــافــة الــتــزامـات
احلكومة فى حالة تدهور الوضع فى
االقــتــصـاد الــعــا�ى . ووفــقــا لـوزارة
ا�ــالــيــة� بــلغ حــجم الــبــنك الــوطــني
الــــــــــــــــــروســي حــــــــــــــــــتــى األول مـن
فبراير/شباط  124.3مليار دوالر� أو

 6.9من الناجت احمللي اإلجمالي �.
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2021
وفقـا لـتوقـعـات ا�فـوضـية األوروبـية
فـي بــروكـــسل� فـــإن الــنـــاجت احملــلي
اإلجـمـالي لـروسـيـا سـوف يـنـمـو إلى
%2.7 في الـــــعـــــام  .2021 في ح�

فى اسـعـار ا�ـواد الغـذائـيـة الـعـا�ـية
وانـــخــــفـــاض مــــحـــصــــول عـــدد من
احملــاصــيـل كــانت تــشــكل االســبــاب
الرئـيسيـة لتسـارع التـضخم فى عدد
من ا�نتجات الغذائية فى روسيا فى

الربع االخير من العام . 2020
فيمـا أشار مـكسيم ريـشتنـيكوف إلى
أنه مـن أجل اســـتـــقـــرار الـــوضع مع
األســـعــار� وقــعت وزارة الـــصــنــاعــة
والــزراعــة اتـفــاقــيـات مع الــشــركـات
الــتــجـــاريــة وا�ـــنــتــجـــ�� وفــرضت
احلكومة رسوم تصدير على عدد من
ا�نتجات الغذائـية� الضرورية لقوت
ا�ـــواطــنـــ� وأطــلـــقت تــدابـــيــر دعم
للمنتج� الزراعي� وفي ا�قام األول
احتلت اخملابز ومـنتجي الدقيق. في
ح� ناقش مـجلس الدومـا (البر�ان)
الروسي في  25كانون األول �2020
مـــشـــروع قــانـــون �ــنـح احلــكـــومــة
صالحـيـات إضافـيـة لـتنـظـيم أسـعار
ا�ـواد الـغـذائــيـة. وهـذا ا�ـقـتـرح هـو
اجراء طارئا متطرفا ال �كن تطبيقه
اال بدقة شديـدة واذا لم تنجح جميع
االجــراءات االخــرى ذات الــطــبــيــعــة

االقتصادية فى ا�قام االول. 
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كــــان مـن ا�ــــتــــوقـع ان يــــنـــــخــــفض
االقتـصاد الـروسى بسـبب الفـيروس
الـــــتـــــاجـى � و� مـــــعـــــاجلـــــة هـــــذا
االنــــخـــــفــــاض مـن خالل تـــــدابــــيــــر
واجـــراءات خــــاصــــة  اتـــخــــذتــــهـــا
احلــكـــومـــة الــروســـيـــة في احلـــجــر
الــصــحى الـعــام الــذى  قــدرت مـدته
حتى نـهايـة نيـسان  .2021وقد كان
�ـثل هــذه اإلجـراءات بـالـفــعل تـأثـيـر
سلبي قـوي على الشـركات الصـغيرة
وا�توسـطة احلـجم بسبب انـخفاض
قــيــمــة الــروبـل وانــخــفــاض أســعـار

النفط كذلك.
وكـانت احلـكــومـة قـد اقـتـرحت عـددا
من االجــراءات ا�ــنــاهــضــة لألزمــات
يـوم  16آذار  �2020واتــخــذت عــدد

من اخلطوات التالية:
تــشــكــيل صــنــدوق �ــكــافــحـة •

األزمات من  300مليار روبل;
الضـرائب ا�ـؤجـلة لـلـسيـاحة •

وصناعة الطيران;
الـقـروض ا�ـيـسـرة لـلـشـركات •
الـــتي تــخـــلق مــخـــزونــا من الـــســلع

األساسية;
تـقــد� أقـصى قــدر من الـدعم •

للشركات الصغيرة وا�توسطة.
وفي  9نيسان  2020ناقش الرئيس
الــــروسي فالد�ـــيــــر بـــوتـــ� خالل
اجتماع مع رؤساء ا�ناطق� التدابير
الرامية إلى دعم االقـتصاد �زيد من

التفصيل. وذكر ما يلي:
تــــخــــفـــيـض ا�ــــســــاهــــمـــات •
االجــــتـــــمـــــاعــــيـــــة من  30إلى ?15

للشركات الصغيرة;
تـأجـيل أقــسـاط الـتـأمـ� �ـدة •

ستة أشهر;
حتــــويل جـــمـــيـع الـــضـــرائب •
بـاسـتثـنـاء ضـريبـة الـقـيمـة ا�ـضـافة

�دة ستة أشهر;
إعـــادة هــيـــكــلـــة الــديـن بــعــد •

التأجيل;
خـــفض الــفــوائـــد الــقــصــوى •
لـلــشـركــات الــعـامــلــة فـيــمـا يــتــعـلق

با�راجع وا�وافقات واإليضاحات.
خالل مــؤتـــمـــر عــبـــر الــفـــيـــديــو مع
محـافظي احملافـظات� حـدد فالد�ير
بــوتــ� الـتــدابـيــر الـرئــيــسـيــة لـدعم
االقــتـــصـــاد الـــوطـــني. كـــمـــا أصــدر
الـرئيس بـوتـ� تعـلـيمـاته لـلحـكـومة
والبـنك ا�ـركزي خالل  5أيام بـإعداد
حزمـة من اإلجراءات اإلضـافيـة لدعم
األعـمـال� �ـا يـسـمح بـاحلـفـاظ عـلى
دخل الــعـامـلــ� والـعـمــالـة نـفــسـهـا.
وطـلب من رؤسـاء ا�ـنـاطق  االدارية
أن يـكتـبـوا قائـمـة بأسـمـاء الشـركات

التي حتتاج الى الدعم.
وفي مـعـرض حديـثه عن تـأثـيـر وباء
الــفـيـروس الــتـاجـي عـلى االقــتـصـاد
الــروسي� قــال ا�ــتــحــدث  الـرســمي
بــاسم الـرئــاســة الـروســيـة د�ــتـري
بـيــسـكـوف إنه بـا�ــقـارنـة مع الـدول
األخرى "لدينا وضع مـختلف تماما".
وقال فى  قناة تلفزيون  روسيا-�1
 ��1tv.ru/liveان االقتـصاد الروسى
"ديـنـامـيــكي تـمـامـا" � بـيـد انه اظـهـر
ايــضـا انــخـفــاضـا وتــراجع اقل �ـا
كــــان عــــلــــيـه فى الــــدول االخــــرى. 
واضاف ا�ـتحدث بـاسم الكـرمل� ان
الـبالد قــدمت عـلـى وجه اخلـصـوص
مسـاعدات جـراحـية �ن يـحتـاجونـها
فى ا�ــــقـــــام االول . وعــــلى ســـــبــــيل
ا�قارنـة� استشـهد بالـبلدان التي "�
ضخ مـــــئـــــات ا�ــــلـــــيــــارات وحـــــتى
تــريـــلـــيــونـــات من عـــمالتـــهـــا" مــثل
الواليـات ا�تـحدة األمـريكـية وأ�ـانيا
وفــرنــســا وايـــطــالــيــا..ويـــســتــطــرد
بـــيــســكــوف: هل أنـــقــذ اقــتــصــادهم
واالقـــتــصـــاد الــعـــا�ي من الـــهــبــوط

بنسبة 4%.

(اجلــــهـــاز ا�ـــركـــزي لـالحـــصـــاء في
روسـيـا االحتـاديـة) تـسـتـند إلـى عدد
من االفــتـراضــات ا�ـتــعـلــقـة بــحـركـة
الــكــيـانــات الـتـي تـتــوفـر بــيــانـاتــهـا
الــكــامــلــة عــلى أســاس ســنــوي (في
ا�ــقــام األول عـلـى كـيــانــات األعــمـال
الصغـيرة)". "وفي الوقت نـفسه� عند
تـلـخـيص الـنـتـائج الـسـنـويـة� تـكـون
الــبـيـانــات الـفـعــلـيـة عـن بـعض هـذه
ا�كونـات متاحـة - ونتيـجة لذلك� قد
ينـحرف الـتقـدير الـسنـوي عن تقـييم
وزارة الـتنـمـيـة االقتـصـاديـة �دة 12
شـهـرا ومن الـتـقـديـرات الـفـصـلـيـة ل
 Rosstat�ــــدة  9أشـــــهـــــر (حـــــدثت
حــــاالت �ــــاثــــلــــة في الــــســــنــــوات
الـــســابـــقــة). وفـي هــذا الـــعــام� فــإن
احــتــمـال حــدوث مــثل هـذا الــتــطـور
مـرتــفع بـسـبب عــدم الـيـقـ� الــكـبـيـر
والتـغيـرات في النـسب الهـيكـلية في
االقتصاد. لذلك� تتخذ وزارة التنمية
االقتصادية نهجا مـتحفظا في تقييم
الـنــاجت احملـلي اإلجـمـالـي كـكل لـهـذا
الـــعــام� عــلى الــرغـم من الــتــغــيــرات
األكـثر إيـجـابـية ا�ـتـوقـعة في نـهـاية
األشـهر ال  ?"11وأوضحـت الوزارة
التفاوت البالغ  0.3نقطة مئوية ب�
الــتـقــديـر لــعـام  2020بـأكــمـله و11

شهرا  من العام نفسه .
وكــمــا ورد� تـتــوقع وزارة الــتـنــمــيـة
االقــتـصــاديــة في الــعـام  2021�ـو
الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة .3.3
وأشــار ريـــشــتــنــيـــكــوف إلى أنه في
األشــــهــــر ال  11األولى مـن الــــعــــام
 2020وصـل إنـــتـــاج الـــصـــنـــاعـــات
الــتــحــويــلــيــة إلى مــســتــوى الــعــام
ا�ـاضي تـقـريـبـا (انـخـفـاض بـنـسـبـة
 0.1فــقط من الــنــاحـيــة الــسـنــويـة)�
وبـنسـبـة زيـادة في االنـتـاج الزراعي
قـدرها  1.5واستـقـرت وتـيرة الـبـناء

بنسبة
(- 0.3 �ــدة  11شــهـــرا). وقــال " ان
اتـفــاق االوبك حـول احلــد من انـتـاج
الــبــتــرول له تــأثــيــر تــقــيــيـدى عــلى
اســـتـــعـــادة مــــؤشـــرات االنـــتـــاج " �
وأضـــاف "ان هــذا االنـــخــفـــاض هــو
انــــخـــــفــــاض اقـل من ا�ـــــتـــــوقع فى
االستثمار � إذ كان االنخفاض �دة 9
أشــــهـــر بـــنـــســـبـــة 4.1 % وكـــان من
العوامل الـهامة في استـقراراحلالة 
هو انتعاش طلب ا�ستهلك�. 

وقــال " ان الـوضع فى ســوق الــعـمل
بـدأ يسـتـقر تـدريـجـيا � إذ بـلغ مـعدل
الـبـطــالـة في سـوق الــعـمل في شـهـر
تـشـريـن الـثـاني  . 6.1 ومن ا�ـتـوقع
أيــــضـــا أن تــــنـــخــــفض الــــبـــطــــالـــة
ا�سـجلة... ومع ذلـك� ال يزال الوضع
في سـوق الـعـمل مـتـوتـرا. وسـتـكـون
اسـتــعـادة الـعـمــالـة احـدى اولـويـات
الـسـيـاســة االقـتـصـاديـة خالل الـعـام

2021 " .
كـمـا أشـار ريـشـتنـيـكـوف إلى أنه في
ظل ظــروف انــخــفــاض الــدخــول في

العام  2020لم يتم تـخفـيض نفـقات
ا�ــيـزانــيــة� بل تـضــاعــفت. "بـحــلـول
نــهـــايـــة الـــعـــام نـــتــوقـع عــجـــزا في
ا�ــيــزانــيـة االحتــاديــة يــزيــد عـلى 4
تــريـــلــيــون روبل� وســوف يــتــجــاوز
اإلنــفــاق  �ــقــدار  22.5تــريــلــيــون
روبل. وهــــــذا إجــــــراء مــــــهم لــــــدعم
االقـتـصاد� ألن نـفـقـات ا�ـيـزانـية هي
فـي الـــوقت احلـــالي ا�ـــرتـــكـــز الــذي
يسـمح لالقـتصـاد ليـس فقط بـالبـقاء
واقـفا عـلى قـدميـه� ولكن يـقـوم بدور

احملرك".
وقال ان ا�ـنـاطق  الريـفـية اسـتـلمت
في الــــعــــام اجلـــاري  �2021دعــــمـــا
�ـقـدار  300مــلـيــار روبل اضـافــيـة
للـتعـويض عن انخـفاض الـعائدات .
وفي غــضــون  11شــهــرا� زاد حــجم
الـتـحـويالت بـ� ا�يـزانـيـات بـنـسـبة
60 مقارنـة بالفتـرة نفسـها من العام
ا�اضي) - "�ـا سمح بـزيادة نـفقات
األشخـاص بنـسبة  14في  11شهرا
مـقــارنـة بـالـعــام ا�ـاضي� مع خـفض

دخلهم بنسبة ."4
وعــمـومــا� فـإن الــوضع الـيــوم لـيس
سـوى انــحـراف� ولـيـس خـروجـا عن
مـسـار الـنمـو االقـتـصـادي ا�ـسـتدام.
ومن خالل االستـثمـارات� مع تطـوير
الــشــركـات الــصــغـيــرة وا�ــتـوســطـة
احلجم� وبالتالي مع مناخ األعمال. 
وهــذا يــعـنـي الـربـط بـ� االنــتــعـاش
وزيـادة تـطـويـر االقـتـصـاد. وتـعـتـمد
الـقــرارات الـتي اتـخـذتــهـا احلـكـومـة
الـروســيــة  عــلـى مــســار الــتــنــمــيـة
االقــتــصــاديــة الـذى ســيــصل الــيــهـا

االقتصاد الوطني .
وسلط  وزير التنمية  االقتصادية 
في روسـيـا االحتـادية ريـشـتـنـيـكوف
الــضــوء عــلى أربــعــة مــجـاالت عــمل
رئيسية لـلوصول إلى مسار الـتنمية

ا�ستدامة:
"األول هو اإلصالح الـتـنظـيـمي الذي
يــشــمل آلــيـة تــنــظـيــمــيـة و�ــوذجـا
جـديـدا للـرقـابـة واإلشـراف. والـثاني
هــو آلــيــة "حتــويل مــنــاخ األعــمـال".
والـــثــالث هــو حــمــايــة االســتــثــمــار
اخلـاص. وأخـيرا� تـكـيـيف الـتـشريع

مع الواقع اجلديد.
r�C²�« Ÿ—U�²� W�Ozd�« »U³Ý_«�

ان ضـعف الـروبل والزيـادة الـكـبـيرة

االقـتصـاد الـروسي. ويـتـفق اخلـبراء
عـمــومـا عـلى أن الــبـلـد يــواجه فـتـرة
صعبة� وإن كانت احتيـاطيات معينة

ال تزال قائمة.
ووفـقــا  لـدراسـة قــام بـهـا ألــيـكـسي
كودرين رئـيس غـرفة احلـسـابات في
حكـومة روسـيا االحتـادية مـفادها أن
روســيـا ســتـواجه الــركـود في الــعـام
 .2020 وســيـتــوقف الــنــاجت احملـلي
اإلجــمـالي تــقـريــبـا في الــتـنــمـيـة إذا
اســتــمــر األثــر الــســلــبي النــخــفـاض
أسعار النـفط عند حوالي  35 دوالرا

للبرميل.
واعتقد كودرين أن البالد سوف تفقد
حـوالي  3تــريــلــيــون دوالر روبل من
عـــائـــدات الـــنـــفـط والـــغـــاز. ووفـــقـــا
لــتـقـديــراته� فـإن خــسـارة االقــتـصـاد
الـروسـي بـسـبب الــفـيــروس الـتـاجي
سـوف تـؤدي إلى عـجـز في ا�ـيـزانـية
يـبــلغ نـحـو  2% من الـنــاجت احملـلي
اإلجــمـــالي ومــعــدالت �ــو صــفــريــة
بــســـبب انــخــفــاض في االســتــثــمــار

مقارنة بالعام .2019
وفي دراسـة لـلـخـبـيـر ا�ـالي نـيـكـيـتا
ريـــــابـــــيـــــنـــــ� من مـــــجـــــمـــــوعــــة 
�KRKاالسـتـشـاريـة � فـإن الـفـيروس
التـاجي يـهدد االقـتصـاد الروسي من
خالل اخلــوض في ركــود طــويل وان
الـتــأثـيـر الـســلـبي الـرئــيس سـيـكـون
انخفاض قـيمة الروبل وسوف يؤدي
إلى انــخـفـاض فـي الـدخل احلــقـيـقي
للسـكان وزيـادة في األسعار في وقت
واحد . وأضاف ريابين�  بأن تكلفة
األدويـــة �ــكـن أن تــرتـــفع � وقـــطــاع
األدويـة يـعـتمـد اعـتـمـادا كـبـيـرا على
إمـــدادات ا�ــواد اخلــام الــصـــيــنــيــة.
وسـيـسـتــمـر ضـعف االقـتـصـاد حـتى
نهـايـة الـعام  .2020غيـر أن اخلـبـير
يالحظ أنـنا ال نـتـحـدث حتى اآلن عن
أزمة شامـلة. فروسـيا لديـها صندوق
رعــايـــة وطـــني كـــبــيـــر إلى حـــد مــا�
و�ــكــنــهـا الــســيــطــرة عـلـى الـوضع
ا�ــالـي� وتــتــخــذ احلــكــومــة تــدابــيـر
لــتــحــقــيق االســتــقــرار في الــعــمــلــة

الوطنية.
فـيــمــا يـعــتــقـد اخلــبــيـر أ ألــيــكـسي
Bangala� بـــويـــانـــوف من شـــركــة
لالستـثمار أن الـفيـروس التاجي في
االقتصاد الـروسي سيؤدي إلى ركود
مــــؤقـت في �ـــــو الـــــنــــاجت احملـــــلي
اإلجــمــالـي والى انــخــفــاض أســعــار
الـنــفط وضـعف سـعــر صـرف الـروبل
سيـظالن لفتـرة طويـلة� وسيـشعر كل
مـن رجــال األعــمــال وا�ــســـتــهــلــكــ�
العـادي� بـالتـأثيـر السـلبي. ويالحظ
اخلبـير أن حـالة �ـاثلة لـوحظت في
جــمـيع أنــحــاء الـعــالم� وأن الـبــلـدان
الـنامـيـة� �ا فـيـهـا روسيـا� تـضررت

بشكل كبير بوجه خاص.
ويـــــــرى اخلــــــــبــــــــيـــــــر يــــــــاكـــــــوف
مــيــركــ� مـن مــعــهــد اقــتــصــاديـات
الـــنــمــو � بـــأن االقــتـــصــاد الــروسي

سـيتـحـمل بـسـبب الفـيـروس الـتاجي
انـخـفـاض األسـعـار بـالـكـامل جلـمـيع
سلع التصدير تقريبا - النفط والغاز
وا�ــعـــادن. وقــد تـــكـــون الــنـــتــيـــجــة
انـخــفـاض الـنـاجت احملــلي اإلجـمـالي
بـــنـــســـبــــة تـــتـــراوح بـــ� 10-20%
وسوف يـكـون الضـرر أقوى �ـا كان
عـلـيه في الـواليات ا�ـتـحـدة والـص�
وأوروبــــا. ســـوف تـــعـــاني األعـــمـــال
الـتــجــاريـة احلــقــيـقــيــة والـســيــاحـة
وصــنــاعـة الــفــنــادق كـثــيــرا وسـوف
يــكـون مــعـدل الــبـطــالـة بــحـدود -15
 .%20وســـيـــكـــون لألثـــر اخلـــطـــيــر
لـلـفيـروس الـتـاجي عـلى دخل "طـبـقة
ا�ـبـدع�"[ ?[2ولـكن مــنـتــجي ا�ـواد
الضرورية سيتمكنون من البقاء على

قيد احلياة في فترة صعبة.
‰öš wÝËd�« œUB²�ô« ÊQAÐ  UF�uð
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قــدرت وزارة الـتــنـمــيـة االقــتـصــاديـة
انـخــفـاض الـنـاجت احملــلي اإلجـمـالي
لروسيـا في العام  2020بنـسبة 3.8
% وفــقــا �ــا ذكــره وزيـــر الــتــنــمــيــة
االقـتـصـاديـة مـكـسـيم ريـشـتـنـيـكوف�
الـــذي كـــان يـــتـــحـــدث  في مـــجـــلس

االحتاد الفيدرالي الروسي.
وقــال " بــعـــد االنــخــفــاض فى الــربع
الـــثــانى � بـــدأ االقــتــصــاد يـــتــعــافى
تـدريجـيـا . تقـديـرنـا للـنـاجت احمللي 
وقال "لم تصبح األزمة نظامية. وكان
من ا�ـــمــــكن مـــنـع تـــأثـــيــــرهـــا عـــلى
الـصـنـاعـات والـشـركـات الـتي تـشـكل

النظام.
وكانت وزارة التنميـة االقتصادية قد
قــــدرت في وقت ســــابق انــــخـــفـــاض
النـاجت احمللـي اإلجمـالي لروسـيا في
 تشـرين الثـاني سنة  2020 بنـسبة
 3.7 %من حــيث الـقـيــمـة الـســنـويـة
بــعــد انـخــفــاض بـنــســبـة  4.5%في
تـــــشــــــريـن األول. وقــــــدرت الـــــوزارة
انـخــفـاض الـنـاجت احملــلي اإلجـمـالي
لـروســيـا في نـهـايــة كـانـون الـثـاني 

 2020 بنسبة .%3.5
وأوضحت وزارة التنمية االقتصادية
لوكـالة أنـبـاء انتـرفاكس أن "الـتقـدير
الــشـهـري لــلـنــاجت احملـلي اإلجــمـالي
لوزارة التنمية االقتصادية الروسية�
فــضـال عن بــيــانـــات الــنــاجت احملــلي
اإلجـــمــالي الــفــصــلــيــة لــروســتــات 

بـعض الـكـمـيـات الـضـخـمة� فـي ح�
�نـحـون خصـما قـويا لـلمـستـهلـك�
نـسبـة إلى الـقيـمـة الـسوقـيـة. الشيء
األكثـر إثارة لالهـتمام هـو أنه عاجال
أم آجال فإن شـركـات الصـخر الـزيتي
في الواليـات ا�ـتحـدة سوف تـفلس�
لـــذلـك فـــهي تـــراقب أيـــضـــا الـــوضع
باهـتمـام. ويبـدو أنهـا ستـطول.  في
حـ� ارتـفـع سـعـر بـرمــيل الـنـفط إلى
 40-35دوالرا لـــلـــبـــرمـــيل الـــواحــد�

وحتى أعلى من ذلك بكثير.
‚«u?Ý√ v?K?Ž w?łU??²?�« ”Ëd??O??H??�« d??O??ŁQ??ð�
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إن األحداث اجلـارية� الـتي لم تـسمى
بـعـد األزمــة� تـخـتـلـف بـشـكل مـدهش
عما حدث في العام  2008 في سوق
الصرف األجـنبي. ال يوجـد �و قوي
للدوالر � عـلى العكس من ذلك � زادت
التقلبات ومؤخرا �كن أن نرى  كال
االثــنـ�  الــيـورو والــدوالر مـرتــفـعـة
بشكل غـير عادي. وفي الـوقت نفسه�
ارتـــفـع الـــ� الــــيــــابـــانـي والـــفــــرنك
الــســـويــســـري تــقـــلـــيــديـــا حــيث �
شـراؤهـا من قـبل أولـئك الـذين كـانوا
خـــائــفـــ� وأرادوا أن يــكــون لـــديــهم
أصول موثوقة في شكل أموال. ولكن
النمـو لم يكن مـثيرا لإلعـجاب - فإذا
تراجعت سـوق األسهم بنـسبة 30%
ارتـفــعت الــعـمالت إلى  10%مـقـابل
البقية.  وفيـما  يخص الروبل  فقد
تــوقــفت مــؤقــتــا  وزارة ا�ــالــيــة في
روسيـا االحتاديـة عن شراء الـعمـلة 
في بـــورصــــة مــــوســـكــــو � في حـــ�
ارتــفــعت اســعـار ا�ــعــادن الــثـمــيــنـة

كالذهب وا�اس.
¡UÐu�« qþ w� wÝËd�« œUB²�ô« W½Ëd��
شـرح اخلـبـيـر االقـتـصـادي الـيابـاني
يـوسـوكي أوتسـوبـو قـدرة االقـتـصاد
الــروسي عــلى الــصــمــود في ســيـاق
وبـاء الـفـيـروس التـاجي. وأعـرب عن

هذا الرأي في مقال ل JBالصحافة.
وذكـر ا�ـؤلف أن االقــتـصـاد "تـصـلب"
بسـبب مـكافـحة الـعقـوبات الـغربـية 
وأظــهــر قــدرة غــيــر مـــتــوقــعــة عــلى
مـــقــاومـــة عـــواقب الــوبـــاء. وقــال ان
الـتـكـاليـف االقتـصـاديـة الـنـاجـمة عن
تطبيـق احلجر الصـحى واالنخفاض
احلـاد فى اسـعار الـبـتـرول لم تـسبب
له ضربة قـوية �كن توقـعها. واشار
اوتــســوبـو الى ان " صــدمــة الــتـاج "
تـبـ� انـهــا لـيـست رهـيـبـة بـالـنـسـبـة
لالقــــتــــصــــاد الــــروسى� اذا قــــارنــــا
مـؤشـرات االقـتـصـاد الـكـلى لـروسـيـا
خالل االزمـة بــسـبب الــوبـاء بـحـاالت

االزمة فى السنوات االخرى .
ويــسـتــدرج  أوتــسـوبــو: ان روســيـا
لـديهـا تكـنولـوجيـات مـتقـدمة لـلغـاية
لـلـتـغـلب عـلى االزمـات الـتى تـطـورت
خالل الفتـرات السـابقة . واوضح ان
"االزمـة احلــالـيــة هي تـأكــيـد اضـافي
على ذلك". كما يشيـر ا�ستثمرون من
أوروبــا الـــغــربــيــة وأمــريــكــيــ� إلى
الـقـدرة الـعــالـيـة لالقـتـصـاد الـروسي
عــــلى الـــتــــكـــيف مـع عـــواقب األزمـــة
احلـالـيـة. واضـاف اوتسـوبـو انه فى
الــوقت نــفــسه يــعــتــقــد اخلـبــراء انه
مـــازال لــــدى روســـيــــا الـــعــــديـــد من
االجراءات الـفـعالـة لتـسـريع التـنمـية
االقــتـصــاديــة فى الــبالد.  وفى وقت
ســـابق تـــوقع االقـــتـــصــاديـــون ازمــة
جــديــدة بــســبب الــزيـادة احلــادة فى
عدد االصابات بالفيروسات التاجية.
والـــقــطــاع الـــوحــيــد فـي االقــتــصــاد
الــــروسـي الــــذي تــــمـــكـن من جتــــنب
الـهـبـوط في الــربع الـثـاني من الـعـام
 ��2019هـو الـزراعـة حيـث ارتفـعت 
مساهمتها بنسبة .%3.7 في الناجت
احملــــلي االجــــمــــالـي وانــــخــــفــــضت
الصـنـاعـة بنـسـبة  %8.5 والتـعدين
بنـسـبة  �% 10.3 وجتارة الـتـجـزئة
بـــنـــســـبـــة  %16.6 وحـــركـــة نـــقل 
ا�سـافـرين بنـسـبة  %79 والتـموين
بنسبة  .%48.9 ووفقا لنتائج الربع
األول من العام  2020 ارتفع الـناجت
احملــلي اإلجــمـالي الــروسي بــنـســبـة

 %1.6 بالقيمة السنوية.
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تسـاعد آراء اخلـبراء عـلى فهم تـأثير
وبــــاء الــــفــــيــــروس الــــتــــاجي عــــلى

الصورة الـكبـيرة � وإغالق عدد كـبير
من الــشــركـات فـي الـصــ� الــذي أثـر
سلبا عـلى االقتصاد  الـعا�ي بأكمله
. ونـــحن نــعـــلم جــمـــيــعــا أن اآلن كل
شـيء تــقــريـــبــا يـــتم  صــنـــاعــته في
الصـ� من طـقم األسنـان حتى جـهاز
اآليـــفــون. لــذلك اتـــضح أن الــشــركــة
ا�ـصـنـعـة الــرئـيـسـيـة لـكل شيء وكل
شـيء أصـبــحـت مـشــلــولــة لــبــضــعـة
أشـهـر. اآلن كل شيء يـتـعـافى� ولـكن
الفيـروس التـاجي ينتـشر بـالفعل في
أوروبـا� واآلن يــتم احلـجــر الـصـحي
في شمال إيطاليا بـأكمله� وإسبانيا�
وفرنـسا وبـريـطانـيا وأ�ـانيـا والدول
االسكندنـافية وهـذا بالتأكـيد يضيف

وقودا إلى نار الهستيريا العامة .
 WOMOB�« rNÝ_« dýR�

وسـتـبـدأ ا�ـرحـلـة الـتـالـيـة من الـذعـر
عـــنــدمـــا يـــبـــدأ الـــفـــيــروس فـي جــز
األميركي�. [[iفي هذه اللحظة� انها
مـجـرد بدايـة. وفي األسـابـيع ا�ـقـبـلة
سنسـتمع بـالتـناوب إلى احلديث عن
حـقـيـقـة أن كل شيء حتت الـسـيـطـرة
وإحـصـاءات جـديـدة� والـتي سـتـقول
الـعكس تـمـامـا. من الـصـعب احلديث
عن روســيــا� وقــد أعــرب الــكــثــيــرون
بـالـفـعل عن رأي مـفـاده أن الـفـيروس
الـتـاجي كـان يـنـتـشـر لـفـتـرة طـويـلـة�
ولـكن لـم يـتم حتـديــده. ووصف عـلى
أنه مـجرد الـتـهـاب فيـروسي تـنـفسي
حاد  .ARVIومع ذلك  يجب االقالل
من النشاطات اجلماهيرية مع إغالق

ا�دارس ورياض األطفال أيضا.
وبـعـد انـتـهـاء الـصـيـنيـ� من •
عطـلة عـيـد السـنة الـشرقـية اجلـديدة
كان من ا�ـتـوقع أن تفـتح البـورصات
مع انـــخــفـــاض كـــبـــيـــر في ا�ـــؤشــر

الصيني الرئيسي.
بعد انتهاء كل شيء بدا وكأن •
الـــوضع بـــدأ يــتـــحــسن � ولـــكن بــدأ
انتشـار الفيـروس التاجي في أوروبا
انـــخـــفــضـت مــؤشـــرات األســـهم إلى
أســفل. وتــضــررت أســواق الــبــلــدان
النامـية وا�تـقدمة� �ـا فيهـا روسيا�
بــشــكل خــاص. وبــدأ ا�ــســتــثــمـرون
ينسحـبون من األسهم ألنهم يـفهمون
أن تـباطـؤ الـنـمـو االقتـصـادي يـجعل
آفاق أربـاح األسـهم العـاديـة غامـضة

للغاية.
في الــبـدايــة� اسـتـمــر رد فـعل •
الذعر من مـقدمي العروض الـتجارية
فـي االرتــــفـــاع� فـي حــــ� تـــراجــــعت
ا�ـــؤشــــرات ا�ـــالــــيـــة األمــــريـــكــــيـــة

�ستويات قياسية.
كـيف كان رد فـعل احلـكـومـات? بدأت
البـنوك ا�ـركـزية في الـسبـاق خلفض
أسـعـار الـفـائـدة. وقد جـرى ذلك عـلى
ســـبـــيل االســــتـــعـــجــــال� ولـــيس في
اجـتمـاعـات مـقررة حـسب خـطـة عمل
البـنوك. فـقـد أضاف بـنك االحتـياطي
الــفـيــدرالي األمــيـركي مــبــالغ هـائــلـة
للـحفاظ عـلى السـيولة� وأطـلق جولة
جـــديـــدة من  الــــقـــروض ا�ـــيـــســـرة
والـتـيـسـيـر الـكـمي. بـبـسـاطـة� أطـلق
الفيروس التاجي مطبعة  النقود في
الواليـات ا�تـحدة كـما كـان احلال في
الـــعــام  2008عـــنـــدمـــا جـــاءت هــذه
الفـكرة ا�ـشرقـة إلى رؤساء قـادة بنك
االحتـياطـي الفـيدرالي لـضخ األموال
إلى الـــــســــوق. ولــــكـن من ا�ـــــثــــيــــر
لالهـتمـام أن هـذه الـتدابـيـر لم تـبطئ
ســـوى الـــهــبـــوط وزادت من تـــأرجح
الـتــقـلـبـات� واآلن تـســتـمـر مـؤشـرات
األســـهـم بـــنـــســـبــة  10% صـــعــودا
وهبوطا� ولكن االجتاه تنازلي بشكل

عام.
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انــــهـــارت األســـعــــار في يـــوم واحـــد
بسوق النفط بنسبة  25%ولكن قبل
فـشـل اتـفـاق روســيـا أوبك حــيث بـدأ
الــفــيـروس الــتــاجي بــقص األســعـار
والنـتيـجة طبـيعـية بـسبب انـخفاض
استهالك النفط بشكل حاد.  وتوقف
الــعــمل بــاتــفــاقـيــات مــنــظــمـة أوبك�
وابــتـــداء من شــهــر نــيــســان �2020
يحق لكل دولة أن تبيع كميات النفط
التي ترغب فـي بيعـها بسـبب ارتفاع
تـكلـفـة اسـتـئجـار نـاقالت الـنفط � أي
أن الـسـعـوديـ� يـرسـلـون في الـواقع
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 لـقـد سـمـعنـا جـمـيـعـا عن الـفـيروس
الـتاجي� الـذي غـيـر حيـاة الـناس في
جـــمــيع أنـــحــاء الــعــالـم في غــضــون
شـهـرين فـقط� ومن مـصـادر مـخـتـلـفة
في محاولة لنقل معـلومات متناقضة
جــدا في كـثــيـر من األحــيـان. ويــقـول
الــبـعـض أنه من الــرعب والـنــهــايـة �
والبـعض اآلخـر يـقول انه لـيس أكـثر
من مــجــرد انــفــلــونـزا وبــعــد ذلك كل
شـيء ســوف يــتــحــسن. وبــطــبــيــعــة
احلــال� مـن دون نــظــريــات ا�ــؤامــرة
ال�ــــكن تـــفـــادي ا�ـــوضـــوع� وحـــان
الوقت للخيـال العلمي اخلصب حتى
يــأخـــذ وقــته الــكــافي � بــطــريــقــة أو
بـأخـرى � ولكـن مع ذلك تـوجـد بعض
ا�شـاكل � وتـأثيـر الفـيروس الـتاجي

على االقتصاد كبير جدا.
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هـو  COVID-19 فــيــروس كــورونـا
فيـروس جديـد يـنتـشر بـسرعـة كافـية

ويتميز بالتالي:
درجــــة عـــالـــيـــة من الـــعـــدوى •
واالنـتــشـار الـســريع. ولـهــذا الـسـبب
اغــلـقـت مـدن كــثــيـرة ووضــعت حتت

احلجر الصحي.
بـــســـبـب ظـــهـــور الـــفـــيــروس •
الــــتـــــاجي فـي أوروبــــا والـــــواليــــات
ا�تحـدة � كان هنـاك ذعر حقـيقي كما
هـو احلال بـالـفـعل في ظل سـيـنـاريو
الص� أصبح من الواضح أن توضع

كثير من ا�دن في احلجر الصحي.
ارتفاع مـعدل الوفـيات نسـبيا •
وعـدم اسـتـعـداد ا�ـؤسـسـات الـطـبـية
الســتــقــبــال هـذا الــعــدد الــكــبــيـر من
ا�ـرضى� وألن الـعـديـد مـنـهم يـتطـلب
اإلنــعـاش. ا�ــشـكــلـة الــرئـيــسـة هي 
نــــــقـص في أجــــــهــــــزة الـــــتــــــنــــــفس

االصطناعي. 
 أدت هذه األسباب  الى  حدوث رد
فـــــــعل خــــــطـــــــيــــــر في اجملـــــــتــــــمع.
اليظـهرا�ـرض عـند جـيل الشـباب في
أول وهـلــة� ولـكن اجلـيل األكــبـرسـنـا
معـرض لـلخـطر. وفـي الوقت نـفسه �
�ـــكـــنـــنـــا أن نـــرى بــــعض جـــوانب
اإلنـســان احلـديث وتـأثــيـر الـعالقـات

االجتماعية عليه:
النـاس مهمـلون بـشأن تـدابير •

احلجرالصحي.ا
وبــــدال من اتــــخـــاذ إجـــراءات •
كـــافـــيـــة� ازداد هـــلع الـــنـــاس وبــدؤا
بشراء ا�واد الغذائيـة بكميات كبيرة

وحتى ورق التواليت .
وقـــد أدى جتـــمع الـــنـــاس في •
األمــاكن الـعــامـة بــأعـداد كـبــيـرة� في
الـســاحـات الـعــامـة وعــلى الـشـواطئ
واألســـواق في بـــعض الـــبـــلــدان إلى

ا�زيد من االصابات.
اتضـح  بشـكل عـام أن الوضع مـثـير
لالهـتـمام � إذ كـيف �ـكن حلـكـومات
الــدول مـكــافـحــة انـتــشـار الــفـيـروس
الــتـــاجي والــنــاس ال يــســانــدون وال
يساهمون حقا في هذه االجراءات ??
تأثـير الـفيـروس التـاجي على •

االقتصاد وأسواق األسهم
وبــعــبـــارة بــســـيــطـــة� أدى فــيــروس
كـــــورونــــا إلـى إبـــــطــــاء الـــــنـــــشــــاط
االقتصادي ببساطة� وكاد أن يتوقف
في بعـض ا�نـاطق. تـصور أي شـركة
طــيـران  في الــعـالم وقــد انـخــفـضت
الــرحالت فــيــهـا بــنــســبـة .70-90%
ومن ا�ـــــفــــهــــوم أن هـــــذه خــــســــارة
وانخفـاض في قيـمة األسهم� ألنه من
غـيـر الواضح مـا سـيـحـدث بـعد ذلك.
دعــونــا نــذهب الى أبــعــد من ذلك - 
الى شركـات صنـاعة الـسيـارات. ففي
الـص�� انـهـارت مبـيـعات الـسـيارات
في  شهر شباط  2019وفقا لبيانات
مختلـفة بنسـبة تتراوح ب�  93و99
% .وهـذا يـعني أن الـتـجـار عـاطـلون
عن الــعــمل� وا�ــصــانع تــتــبـاطــأ في
الـعمل واالنـتـاج . حـدث هـذا في عدد
كبيـر من  فروع الصـناعات اخملـتلفة
� ونفس الشئ بالنسبة للرياضة فقد
تـوقــفت جـمـيـع الـبـطـوالت تــقـريـبـا �

وا�العب أصبحت فارغة.
ولكـننا نـتحدث عـن أمثلـة محددة في
الــــوقت احلـــالي. فــــإذا نـــظـــرنـــا إلى
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ا��ا��ية العربية في ال��ار�

الرئيس الروسي خالل زيارته �س���� في موسكو

فريق طبي النقاذ ا��اب�

اجراءات صحية في الساحة احلمراء
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في أرض مـنـخـفـضـة مـحـاطـة بـالـهـضاب
تدعـى (تــــــــــل كـيبـــا) بـالـلـغـة اآلرامـية�
وتــلـــكــيـف بــالـــلــغـــة الــســـريــانـــيــة وفي
1959 ولــدت  حــمــديــــــــــــة الــعـــــــــــام 
الـراشــدي حــيث كـان والــدهــا يـعــمل في
زراعة الـقـطن بـا�ـنـاطق القـريـبـة من نـهر
دجـلــة. وبــعـد أشــهـر مـن والدتـهــا عـادت
الـعــائـلــة بـأكــمـلــهـا الى مــديـنــة ا�ـوصل
لتـسـتقـر في مـنـطقـة الـنبي يـونس أيـسر

ا�دينة.
الـــراشــدي امـــراة بـــرج الـــدلــو الـــقـــويــة
والـعـنيـدة وا�ـسـتـقـلـة الـرافـضـة لـلـقـيود
وا�ُـحــبـة لــلـحـريــة واالسـتــقاللـيــة كـانت
بطفـولتهـا ودودة نبيـهة� عاشـقة للـحياة
وكـــان اقــــرانـــهـــا فـي مـــدرســـة الــــقـــبس
االبتـدائـيـة  في حي الـنـصر يـسـتـهـويهم
كالمها العـفوي وابتـسامتـها التي حتمل
خلـفهـا دعوات اخلـيـر واحملبـة والتـفاؤل
من الصـغـر. لم تـفـارقـها هـذه االبـتـسـامة
واالصرار في حتدي مصـاعب احلياة في
مـــتــوســـطـــة ( احلـــدبــــــــــــــــاء) بــنـــفس
احلي.. ومن ثم االعـداديــة في ( خــديـجـة

WOMſ√ oKD¹ wM�Š

b¹b'« tKLO�

d¹uB²�« s� w� Ÿb³ð —U³š_« WÐËbM�

w�«dſuðuH�«

œuF�« XOÐ UN�ÒbI¹ WOIOÝu� W¹b−Ð√ ·ËdŠ ÆÆ…UO(« W¹—«bł

eOL²� ·eŽ w� »U³A�« s� WŽuL−� jÝu²¹ bL×� qHD�«

�ــفـــرده حــيث القـت اســتـــحــســان
وإعجاب احلضور.

وقـدم نــقـيب الــفـنـانــ� الـعــراقـيـ�
جـــبــار جــودي شـــهــادة تــقـــديــريــة
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نـظـمت نـقـابـة الـفـنـانـ� الـعـراقـي�
بـالــتـعــاون مع بــيت الــعـود بــغـداد
مسـاء 12  تموز اجلـاري وبحضور
الــسـفـيـر الـتـونــسي في جـمـهـوريـة
الـعـراق ارضـا زقيـدان ونـخب فـنـية
واعالميـة وادبية أمـسيـة موسيـقية
بـعــنــوان (جـداريــة احلــيــاة) كـانت
بقـيادة عـازف العـود محـمد الـعطار
و�ـشاركـة مجـموعـته ا�ـضيـئة من
الـشبـاب. رحب مقـدم احلـفل الفـنان
طه ا�ـشـهـداني بـاحلـضـور الـنوعي
لهذا احلفل معرفا نبذة عن مشروع
بــيت الـــعــود وعن مــنـــهــاج احلــفل
مــقـدمــاً الــفــرقـة لــتــقـد� ســحــرهـا

ا�وسيقي. 
جـاء احلفل بـفـقـرات منـوعـة وعزف
ألغلب أعمال ا�وسيقار نصير شمة
عــــزفت بـــانــــامل ثـــلــــة من شـــبـــاب
ومـبدعـي بيت الـعـود وال يـغيب عن
ذاكــرة احلـــاضــرين لــهـــذا الــبــهــاء
الـــطـــفـل ا�ـــوهـــوب مـــحـــمـــد دريــد
صاحب الـ 9 سنوات وتقد�ه فقرة

الكبرى) بحي ا�الية بايسر ا�دينة لتبـدأ
بـعـد ذلك مـشـوار احلـلم الـذي بـدأ بـــاول
خـطــــوة صـوب النـجـاح واالبـداع. حـيث
تقدمت للعمل كمندوبة اخبار في (جريدة
ا�راة) واصبحت مندوبة معتمدة بعد ان
تدربت عـلى الـكتـابة الـصـحفـية في دورة
خـاصـة بـذلك في الـعـام 1981 علـى أيدي
كبار الصحـفي� امثال (حمـيدة سميسم�
مــحــمــد مـــظــفــر االدهــمـي� ســنــان عــبــد
القادر�عبد اجلبار محسن� امل الشرقي).
لــتــنـــتــقل بــعـــد ذلك الى الــهـــوايــة الــتي
أحبتها وأحست أنها سـتبدع فيها حتماً
وهي الـتــصـويـر الــفـوتــوغـرافي  وبـدات
بتـعـلـمهـا عـلى يـد الفـوتـوغـرافي الراحل
ســامي الـــنــصــراوي رئـــيس اجلــمـــعــيــة
الـعـراقــيـة لـلــتـصـويــر آنـذاك... لـتــنـطـلق
بــتــفــانـي وانــدفــاع لــتـــغــطــيــة االحــداث
وا�ـنـاسـبـات وا�ـ�تـمـرات وا�ـهـرجـانـات
الفنية والثقافية والعلمية التي تقام على
ارض جــامـــعـــة ا�ـــوصل..ومن ثم قـــامت
بالـتدرب وتـعـلم طريـقة الـتـصويـر ا�رئي
مع رائـد االختـصـاص نـور الـدين حـس�
لــتــنــتــقل مــنـه الى اعــتــمــاد الــتــصــويــر
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اصــدر الــفــنـان ا�ــصــري تــامــر حــســني
أغـنيته اجلديدة والتي حتمل اسم (بحبك)
وهي اغــنــيـــة فــيــلــمـه اجلــديــد (مش أنــا)
والـــــــــذي يـــــــــعـــــــــرض حـــــــــالـــــــــيًــــــــــا في
الـسـيـنـمـات.واألغـنـيـة من  كـلـمـات مـحـمد
مـحـسن� وأحلــان مـحـمـد سـراج� وتـوزيع
تـومـا. ويـنـافس حـسـني في الـسـيـنـمـا من
خـالل فــــيـــــلم (مـش أنـــــا)� وهــــو فـــــكــــرة
وسـيـنـاريو وحـوار وبـطـولـة تـامـر حـسني�
وإخـراج سارة وفيق� ويشـارك في بطولته
حال شــيــحـة� مــاجــد الــكـدوانـي� سـوسن
بــدر� شــيــرين� وحــجـــاج عــبــد الــعــظــيم�
بـجـانب عــدد من ضـيـوف الـشـرف� مـنـهم
إيـاد نصار� محمد عـبد الرحمن� وعصام
الـسـقا.وتـدور أحـداث الـفيـلم  حـول شاب
يـعـاني من حـالـة غـريـبـة تـفـقـده الـسـيـطرة
عـــلـى يـــده� �ـــا يـــعـــرضه لـــلـــعـــديـــد من
ا�ـواقف� وحقق الـفـيلم جنـاحا كـبيـرا فور
عــــرضه فـي مـــصــــر والـــعــــالم الــــعـــربي�
100 مــلــيــون جــنــيه فــتــجــاوزت إيــراداته 
خالل أســبــوعــ�.و من ا�ــقــرر أن يـحــيي
حـسـني� حـفالً غـنــائـيًّـا �ـديـنـة الـعـلـمـ��
ضـــمن فــعـــالــيـــات مــهـــرجــان الـــعــلـــمــ�
21 تـمـوز اجلـاري�  ثـاني ا�ـوسـيـقي� في 
أيـام عـيد األضـحى ا�ـبـارك. الى ذلك قرر
ا�ـمثل أحمد حلمي اخيرا العودة للسينما
بعد غياب دام حوالي ثالث سنوات� حيث
اسـتـقر عـلى فـيـلم جديـد� بـاسم مـبدئي له
(إكس) تـأليف هيثم دبـور� وإخراج محمد
شـاكر خضـير; ويـقوم حـلمي حالـياً بـعقد
جـلسـات عـمل يومـية مع ا�ـؤلف وا�رج�
لـالتــفـــاق عــلى كـــافــة تـــفــاصـــيل الـــعــمل
واخــتـــيــار بــقــيـــة فــريق ا�ــمـــثــلــ� الــذين
ســيــشــاركــون فــيه� اســتــعــداداً النــطالق
التصوير في اب  ا�قبل.ورغم تكتم حلمي
عـلى تـفـاصيل الـفـيـلم لـكن � الـكشف أن
أحـداثه تـدور فـي إطـار كـومـيـدي سـاخـر�
حـول العديـد من قضايـا الفسـاد التي تتم
حتت سـتـار األعـمـال اخلـيـريـة.وكـان آخـر
أفالم حـلـمـي في الـسـيـنــمـا (خـيـال مـآته)
الـذي شـاركه بــطـولـته مـنــة شـلـبي وخـالـد
الصاوي وبيومي فؤاد.

نـقــدم جتــربــتـنــا االولى مع نــقــابـة
الـفــنــانـ� الــتي عـودتــتـنــا دعـمــهـا
النشـاطات الفنـان� ومنهـا نشاطنا
الـيــوم لــبـيـت الـعــود الــذي تـاسس

للعـطاروللـمشارك� بـهذه الفـعالية.
وعـلى هــامش االحـتــفـالــيـة الــتـقت
(الـزمـان) �ديـر بـيت الـعود مـحـمد
الـعـطار الـذي قـال(يـسرنـا الـيوم ان

2018 وبـعــد عـودتي مـن مـصـر عـام
الـعـربـيـة وتـخـرجي من بـيت الـعود
الـــعـــربـي في الـــقـــاهـــرة) واضـــاف
(ا�ــوســـيـــقى الـــعـــراقــيـــة تـــمـــتــاز
با�قامـات واطوارها ولونـها وتميز
الـــة الـــعــود بـــطــريـــقـــة اكــاد�ـــيــة
احـترافـية من خالل مـدرسـة الفـنان
نصير شمه وقبله منير بشير حيث
تقدم فرقتنا الـوان موسيقية عديدة
ولـديــنـا عــازفــ� من اكـثــر من بــلـد
عـــربي مــنــهم اسـالم طه من مــصــر
وهــشـام عــريش مـن لـيــبــيــا وعــبـد
�ـور من لـبـنـان وكـاظم الـعالق من
الكويت وان ا�وسيـقار نصير شمه
وضـع اسـســا جـديــدة لــلـعــود وانـا
اطلق عليه منـقذ الة العود ولم يكن
لــديــنــا امــراة عــازفــة لــلــعــود لــكن
بـحـداثـة شـمه حـبب الـة الـعـود الى
كــافـة الــفــئـات الــعــمـريــة وخــاصـة
الـعـنــصـر الـنــسـوي وشـمــة حـالـيـا
يـشــرف عـلى بـيـوت الـعـود بـبـغـداد
ومــــصــــر واخلــــرطــــوم واالمــــارات
وقـريـبـا سـيتـم فتـح فرع فـي تونس

الــــنـــــاجـــــيــــات مـن احلــــرب واالطـــــفــــال
ا�ـتــطـفــ� ولــــــــــم شــمـلــهم بــأسـرهم
والـسـعي لـلـتـوصـل مع سـواهـا لـتـشـريع
قانون خاص بالنـاجيات واحلصول على

رواتب من الرعاية االجتماعية.
عــشـــقت مـــديــنـــتــهـــا ا�ــوصل احلـــدبــاء
وتـعـانـقت مع هـمـومـهـا ومـسـراتـهـا بـكل
مراحلها....قامت بألـتقاط أجمل اللقطات
لرموز ا�دينة االثرية والفنية والتاريخية
كـجـامع الـنـبي يـونس/ا�ـنـارة احلـدبـاء/
االحياء القـد�ة من جانـب ا�دينة اال�ن

وغيرها الكثير..
وكـانت حـاضـرة دومـاً �ـهرجـان الـربـيع
الـذي يــقـام فـي ا�ـديــنـة ســنــويـاً لــتـوثق
بكاميرتـها تفاصيـله الفلكلـورية اجلميلة

ومسيرة ا�ستعرض� با�هرجان.
وكانت ترسل لـبعض الصـحف في بغداد
�ن تـعـامـلـوا مـعـهـا كـمـنـدوبـة لالخـبـار
ومــصـــورة مــواد الــتـــصــويـــر وأشــرطــة
االفالم. وتــذهب بـنــفــســهـا �ــركــز جتـمع
ســـيـــارات الــنـــقـل ا�ـــتــجـــهـــة مـن مــرآب
السـيارات لـبـغداد لـتكـلف أحـد سائـقيـها
بـأيـصـال صــور هـذه االفالم وكـانت جتـد

بـالفـيـديـو. وبـعـد بـروزهـا وتـالـقـهـا بـهذا
اجملــال فــازت في انــتـــخــابــات جــمــعــيــة
ا�صورين بـصفـة عضوة الـهيـئة االدارية
في اجلـمـعـيــة الـعـراقـيـة لــلـتـصـويـر فـرع
نــيــنــوى ولــعــدة دورات من الــعــام 1982

لغاية عام 2000.
طـمـوحـهـا أمـلى عـلـيـهـا بـضـرورة أكـمـال
دراسـتـهـا اجلـامـعــيـة ا�ـسـائـيـة و� لـهـا
2004 حيـث نالت ماحـلـمت بـه في الـعام 
شـهــادة الــبـكــلــوريـوس مـن كـلــيـة اآلداب
/قــسم الــتــرجـــمــة/ أخــتــصــاص الــلــغــة
االنكليزية من جـامعة ا�ـــــــــوصل لتكمل

طموحها با�شوار الذي بداته.
الـصـحـافـة ظـلت ولـعـهـا وحـبـهـا الـكـبـيـر
..وشغفها الالمتنـاهي لهذه ا�هنة اخذها
صـوب الــصــحـافــة احملــلــيـة في نــيــنـوى
فـأصـبـحت مـحـررة ومـصـورة في جـريـدة
(نـبـض ا�ـديــنــة) الـتـي يـرأس حتــريــرهـا
الروائي  ثامر معيوف وتصدر عن احتاد

الصحفي� العراقي�/ فرع نينوى.
حـمـديـة الـراشـدي كــان طـابع االنـسـانـيـة
وحب اخلــيـر يــغــلب عـلـى شـخــصــيـتــهـا
2018 �ـتابـعـة مـلف فـتطـوعـت في الـعام 

ســـعــادتـــهـــا في ذلـك وإذا تـــطــلـب االمــر
ذهــابـهــا شــخــصــيــاً التـتــواني عـن حـزم
حـقـيـبـتـهـا والـتـوجـه لـلـعـاصـمـة لـتـنـجـز

مهمتها..
1995 أصـبـحت مــوظـفـة عـلى في الـعـام 
مالك مـحـافــظـة نـيــنـوى في قـسم االعالم
2003 لـتــنـتــقل مـنــهـا الى لـغـايــة الـعـام 
مـديــريـة بـلــديـات نــيـنــوى /قـسم االعالم
وعـمــلت فـي حتـريــر وتــصــويـر صــفــحـة
مديـريـة بلـديـات نـينـوى لـتصـبح مـحررة
ومصـورة فـيـها بـذات الـوقت. وفي الـعام
2019 انتهى مـشوارهـا بالـعمل الـوظيفي

واحيلت  الى التقاعد.
عائـلـتـهـا الصـغـيـرة ا�كـونـة من والـدتـها
الصغيرة واخواتها كانوا هم كل حياتها
أحتـضنتـهم بحـبهـا وانسـانيـتهـا  لتضم
2009 زوجــة اخــيــهــا الــيــهم في الــعــام 
واوالدهــا والـــذي تـــوفي بـــنـــفس الـــعــام
لـيعـيـشـوا في كـنـفـهـا ورعـايـتـهـا وببـيت

واحد ضم كل أفراد أسرتها.
وسـيـظـل األبـــــــــــــــــداع مـســتـمــراً عـنـد
حمـديـة الـراشـدي.. طا�ـا ظـلت بـسـالـــــة

التحدي والطموح.

w�OI�« ‰œUŽ œUNÝ

مـــديـــرة قــسـم االعالم والـــعالقـــات الـــعـــامـــة في اجلـــامـــعــة
ا�سـتنـصريـة ضيـفتهـا وزارة الشـباب والـرياضـة افتـراضيا

�حاضرة عنوانها (التجهيل في اجملتمع العراقي).

tK�« b³Ž ÍœU¼

األكـاد�ـي والـصــحـفي الــريـاضي
الـعـراقي تـمـاثل لـلـشـفـاء الـتـام من
اإلصــابـــة بــكــورونـــا وسط دعــوات
األوســاط اجلــامـــعــيــة واإلعـالمــيــة
والـريـاضيـة له بـالـصحـة والـتـوفيق

ودوام العافية.
·U'« 5�Š

الـقاص وا�تـرجم العـراقي القى محـاضرة بعـنوان (التـرجمة
عــلم وأمـانــة واخالق) في ا�ــوسم الـثــقــافي لـنــادي الـصــيـد
الـعراقي بجـلسة ادارها مـقرر اللـجنة الـثقافـية للـنادي حامد

القيسي.
 W�¹«uM�« n¹U½

الــبـــاحث واألديب االردنـي صــدرت لـه حــديـــثـــا ثالثـــة كــتب
متنوعـة� عن دار يافا العلمية للنشر والتوزيع� هي: مسرحية
(مواطن من صـنف ثانٍ)� وقصـة (سارة والديـكان) لألطفال�

وكتاب (حكاية مثل شعبي).
 wÐb�« d³ł 5�Š

الـشـاعـر الـعـراقي نـعـاه االحتـاد الـعـام لألدبـاء والـكـتّـاب في
الـعـراق بـعــد ان غـيـبه ا�ــوت األربـعـاء ا�ـاضـي اثـر اصـابـته

بفايروس كورونا.
rO¼«dÐ« ÊUJ¹—

استشاري الطب النفسي والشاعر
الـعــراقي ا�ــقـيم  في االردن تــلـقى
امـــنــــيــــات االوســـاط الــــثــــقـــافــــيـــة
والـصـحـيــة بـالـشـفـاء الـعـاجل بـعـد
تـــعـــرضه الزمـــة صـــحــيـــة ارقـــدته
فــــــراش الــــــعـــــــافــــــيـــــــة في احــــــد

مستشفيات عمان.
 bL×� w�UÐ bL×�

االديب الــسـوري صــدرت له عن الــهـيــئــة الـعــامــة الـســوريـة
لــلـكــتـاب مـجــمـوعــة قـصـص قـصـيــرة بـعــنـوان (فـي ارتـطـام

183 صفحة من القطع ا�توسط. اجلهات) تقع في 

wKF�« —U³'«b³Ž œ«uł

االعالمي الـعــراقي تـلـقـى تـعـازي االوسـاط االعالمــيـة لـوفـاة
زوج شـقـيـقـته الـلواء الـركن ا�ـتـقـاعـد عـادل يـوسف ا�ـالكي�

سائل� الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

واخـر سفـرة لنـا كـانت في االمارات
وحالـيا طمـوحي انشاء بـيت العود
اكـــــاد�ــــيــــا وانـــــا مــــخــــتص االن
بــتـدريـس الـة الــعــود بــهــدف بــنـاء
اجـيال جـديـدة للـحفـاظ عـلى تاريخ
هـذه االلـة وبـيت الـعـود يـضم اكـثـر

25 عازف). من 
وخــتم (ا�ـشــاركـون بــاحـتــفـال هـذا
الــيــوم هم مـن طــلــبــة بــيت الــعــود
ومـنهم مـصطـفى صـالح وكرم ثـامر
ورحمن ماجد وحـسام جنم ومحمد
دريـد وجــمـيـعـهم يـعـزفـون الـعـود �
حيث قدمت انـا مقطـوعة موسـيقية
بـعـنوان قـصـة حب شرقـيـة لنـصـير
شـمه وقــدم مــحــمـد دريــد ســمـاعي
نـهـاونـد �نـيـر بـشـيـر واسال روحك
الم كــلــثــوم قــدمــهـا رحــمـن ا�ــاجـد
اضــافـة فــقـرات ومـعــزوفـات اخـرى
لــنــصــيــر شــمه وجــداريــة احلــيــاة
قدمتها مجموعة بيت العود وختام
االمــســـيــة كـــانت بــعـــنــوان وطــني
حــبـيـبـي وطـني االكـبــر وكـانت هي

مسك ختام االمسية).

ÂUI*« oOŁu²� ŸËdA� ‚öD½≈
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يعـمل موسـيقـيون في كـركوك على
تـنــفـيـذ مـشــروع تـوثـيـق ا�ـقـامـات
الــعـــراقـــيـــة بــالـــلـــغـــة الــعـــربـــيــة
والتـركمانيـة والكرديـة وتسجـيلها
بــــأحــــدث وســـــائل الــــتــــســــجــــيل
بـاالستـعـانة بـاهم ا�ـطربـ� الرواد
وخــبـراء ا�ــقـام .ووفــقـا لــصـفــحـة
دائــرة الــفـــنــون ا�ـــوســيــقـــيــة في
(فــيــســـبــوك) ان (الــهــدف من هــذا
ا�شروع هو احملافـظة على التراث
ا�ـقامي ا�ـتـنوع في مـديـنة كـركوك
.وكـان الــتـسـجــيل االول لـلــمـطـرب
الــرائـد مــحــمـد رؤوف وبــحــضـور

ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

أطـلَّت الفـنانة ا�ـصرية صـفية الـعمري
ضـيـفـةً في بـرنـامج تـلـفـازي� وتـطـرَّقت
لــلـحــديث عن أســبـاب تــشـوه وجــهـهـا
ومـدى تاثيـر االنتقـادات السلـبية التي
طـالتهـا لشكلـها.وكشفت أن الـتغير في
مالمـح وجــهــهــا ال يــعــود لــعــمــلــيــات
الــتــجــمـيل الــتي خــضــعت إلــيــهـا� بل
بـسـبب معـانـاتهـا مع الـعصب الـسابع
والـذي تـسـبب بـشـل عضـالت وجـهـها�
وقـد أثَّرت عـلـيهـا التـعلـيقـات السـلبـية
الـــتي طــالـت شــكـــلــهــا مـن الــنـــاحــيــة
الــنـفــسـيــة وا�ـهــنـيــة.وأضـافت (أنــهـا
أصـــيــبت بـــالــعــصـب الــســابـع أثــنــاء
تــصـويــر فــيـلم "صــاحب اإلدارة بـواب
الـــعـــمـــارة"� والـــذي أدى إلى ارتـــخــاء
الـــعـــ� وشـــلـل في جـــزء من عـــضالت
الــوجه� لــكــنــهــا في ذلك الــوقت كــانت
مـسـتـعـدة لـتـجـسـيـد دور فـتـاة تـصـاب

بـالـشـلل أثـنـاء هـروبـهـا� وهـو مـا أدته
بـطريقة احترافية). وأوضحت العمري
أنـهـا (تـلـقت الـعالج ا�ـنـاسب بـعد ذلك
وتـمـاثـلت لـلشـفـاء� لـكن شائـعـة تـشوه
وجـهـها أدت إلى امـتنـاع ا�ـنتـج� من
عـرض أدوار علـيها)� وووجـهت رسالة
�ـثيـري هذه الـشائـعات� قـائلـة": (اتقوا
ربـــنـــا دي حـــالــة مـــرضـــيـــة). أشــارت
الــعــمـري أن ابــتــعــادهـا عن الــســاحـة
الــفـنـيــة اخـتـيــار وغـيـر اخــتـيـاري في
نــفس الــوقت�  وقـالت: (بــعـد ا�ــشـوار
الــفـني الـكـبـيــر ده هل يـعـقل أنى أقـدم
أقـل مـن ا�ـــــــــشــــــــوار واألدوار دي? ده
مــسـتـحــيل لـذلك أنــا قـدمت كل األدوار
وخـصـوصـا في لـيـالي احلـلـمـيـة الـتي
قــــدمت فـــيــــهـــا أدوار كـــثــــيـــرة في كل
األجــزاء بـتـاعــتـهـا في جــمـيع ا�ـراحل
الــعــمــريــة بــدايــة من الــصــغـر وحــتى

الشباب ونهاية بالعجز).

{ بــيــفــرلـي هــيــلــز- وكــاالت - كــشــفت
وسـائل اعالم عـا�ـية ان الـنـجمـة الـعا�ـية
ريـهـانــا عـرضـت قـصـرهــا في بـيــفـرلي
80 الف دوالر هـيــلـز لإليــجـار بـــمـبـلغ 
شهـريًا� وقد تناقلت الصـحافة األجنبية
هـذا اخلـبـر بشـكل كـبـير.وكـانت نـشرت
ريـهـانـا صـوراً في صـفـحـتـهـا اخلـاصة
ظهـرت فيـها وهي جـالسـة على فـرشتـها
يـا�البس الــداخــلـيــة وهي تــقـوم بــبـعض
اإليــحــاءات اجلــريــئــة� والقـت صــورتــهـا
إعـجـاب عـدد كـبيـر من مـتـابـعـيـهـا. وكان
رواد مـــواقع الــتــواصل االجـــتــمــاعي قــد
تـداولـو مـؤخـراً مـقـطع فــيـديـو يـظـهـر مـنع
رجــال األمـن الــنــجــمــة الــعــا�ــيــة ريــهــانـا
الـدخـول الى احـد الـنـوادي الـلـيـلـية� وذلك
بـسـبب نسـيـانهـا لـهويـتـها� وقـد حـقق هذا
الفـيديـو انتـشارا واسـعا ونـسب مشـاهدة

عالية.

يـفـرض هـذا الـيـوم شــروطـاً جـديـدة ويـكـون مـشـغـوال
باألحداث ا�تالحقة و ا�توتر.

qL(«

شـخص  يـسـبب مـضـايـقـات بـتـواجـده بـا�كـان� وذلك
سعيًا لإلخالل بتوازنك.

Ê«eO*«

أخبـار مـزعـجـة عن فـشل مـشروع مـا أو عـرقـلـته.يوم
السعد االربعاء.

—u¦�«

العوائق الـعابرة ستكـون أقل تأثير سـلبي على مسار
حياتك اذا جتاهلها.

»dIF�«

تنـقـلب ا�ـعطـيـات في مـصـلحـتك � ال تـدع الـهواجس
تسيطر عليك.رقم احلظ.9

¡«“u'«

دع الزمالء يشـاركونك فرحتك بإحـدى ا�ناسبات�يوم
السعد الثالثاء.

”uI�«

إذا كــنت تــبــحث عن عالقــة فــقـد تــتــوافــر لك فـرص
جيدة اليوم .

ÊUÞd��«

قــد تـــبــالي بــأمـــر أحــد الــزمالء وحتـــاول مــســاعــدته
للتخلص من ورطة.

Íb'«

قد يشتد الغضب وتشعر بعدم األمان او تطالب بحقّ
وتُقابل برفض .

bÝô«

مـشــكـلـة مع الــشـريك تــتـطـلب ا�ــواجـهـة بــدقّـة ورويّـة
للخروج بحلول ترضيكما.

Ë«b�«

عن قـريب� ســتـواجه حتــديـات وعـراقــيل صـعــبـة. قـد
يتواجد من يعمل ضدك.

¡«—cF�«

أنت قــادر عـلى االنـدمــاج بـكل سـهـولــة ضـمن فـريق�
وتسود األجواء تناغم .

 u(«
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اجب عن التـحديدات ومعاني
الــكـلــمــات� اول حــرف من كل
كـلـمة يـشكل الـكلـمة ا�ـطلـوبة
(العب امـاراتي لـكـرة الـقدم 8

حروف من مقطع�):
 1- ضرب باحلجر
 2- ساند ودعم

 3- حمد
 4- ذكر الدجاج
 5- ماء اجلسم
 6- يرشد

 7- وثيقة رسمية
 8- غزوة اسالمية
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خبـير ا�قام الـعراقي االسـتاذ وليد
البيـرقدار.اما فريق الـعمل فيضم :
مـديــرفـرع كــركــوك في بـيت ا�ــقـام

الــعـــراقي احــمــد فـــائق والــعــازف
والـبـاحث حـسـ� فـجـر والـعـازف�
زيــدون الـبــيــاتي وايــاد هــربـود ).
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200 ��س�  العراق 500 دينار� اليمن 30 رياالً� السعودية رياالن� الكويت 200 ��س� االمارات درهمان� عمان 150 بيزا� قطر 3 رياالت� البحرين 300 ��س� سوريا 15 لير�� االردن 
� تونس 400 م�ي�� ا��ر� 3 دراه�� السودان 25 دينار� لبنان 1000 لير�� اجلزائر 30 دينار  مصر نصف �ني�� موريتانيا 100 روبية

يـدور سـؤال في أروقـة سـيـاسـية مـخـتـلـفـة في أكـثر من
عاصـمة� مفـاده انه �اذا تقف الـواليات ا�تـحدة مكـتوفة
االيـــدي في الـــعـــراق تــنـــتـــظـــر أن تــأتـــيـــهــا الـــضـــربــة
الـصـاروخيـة لتـرد عـليـها عـبـر منـظومـة دفـاعهـا اجلوي
التي تـدافع عن السفـارة وماحـولها وعن قـاعدة األسد�
إذ االمـريــكـان ال يـفـعــلـون شـيــئـا سـوى انـتــظـار مـوعـد

صاروخ جديد ليحاولوا تفاديه.  
هنـاك مَن يقـول انّ االمريـكان يـدركون انّ هـذا القصف
هو تـصعيـد مرتبط �ـلف ا�فاوضـات النوويـة اإليرانية�
وان حـــسم ا�ــلف قــريـــبــا ورفع الــعــقـــوبــات ســيــجــعل
الـقــصف في خـبــر كـان � ذلك ان احلــكـومــة الـعــراقـيـة
مـوافـقة عـلى هـذا الـوجود األمـريـكي ا�ـستـنـد الى طلب

رسمي منها . 
 آخرون يرون انَّ االمريكـان ينتظرون الـتوقيت ا�ناسب
الستكمال نقل قواتهم وجتهيزاتهم واسلحتهم الى دول
مـجـاورة لـلـعـراق باتـت جتـيـز اسـتـقبـال االمـريـكـان في
معـاهدات دفاع رسـمية مـعلـنة� وحتى ذلك احلـ� تكون
القدم االمـريكية ا�ـتأرجحة والـقلقة في الـعراق غير ذي
فـائـدة لــواشـنــطن مـا دامـت لـهـا أقــدام أخـرى في دول

حدودية مع العراق. 
 لـكن بــعض الـعــراقـيـ� يــقـولــون انَّ أمـريـكــا هي الـتي
شرّعت وجود ا�ليشيات في الـبلد ح� احتلته� ومنحت
السـلـطـات ا�ـطـلقـة فـيه حلـاكـمـهـا ا�ـدني سيء الـصيت
بــول بـر�ـر الـذي أصـدر قـراراً �ــن� الـعـمل الـشـرعي
إلحدى عشرة مـليشيـا مسلحة. وهـو االمر الذي نشبت
في اثـره االقـتـتـاالت الـداخـلــيـة ومن ثم ّ تـطـور الـوجـود
ا�ـسل� الى فـصائل مـواليـة الى ايران� وبـاتت السـيادة
الـعـراقـيـة بـعـد خــروج االمـريـكـان األول مـشـكـوكـاً بـهـا
بحكم وجود قوى مسلحة تتصرف خارج إرادة الدولة�

واجلميع عاجزون عن ردعها. 
 في هذا االطـار �ـكن وضع كل تلك الـتسـا�الت� حول
عـدم جلوء االمـريكـان الى عمـليـات قصف داخل بـغداد
وما حولها في عمليات استباقية �قار مليشيات تتهمها
بأنـها مسـؤولة عن قـصفهـا ا�تكـرر. وللحـديث أكثر من

صلة.
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