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اإلعــصـار وذكــرت الــهــيــئـة في
بـــيــــان ان (حــــركـــة اإلعــــصـــار
مــسـتـمـرة نـحـو سـواحل عـمـان
التي تطل عـلى بحر عـمان كما
يـــبــــعـــد مـــركــــز اإلعـــصـــار عن
مــحــافــظــة مــسـقـط نــحـو 130

كيلومترا). 
وافـــادت وزارة الـــصـــحـــة بـــأن
جـميع مـراكـز خدمـة الـتحـص
في مختلف محافظات السلطنة
ســــتــــتــــوقف عن اســــتــــقــــبـــال
ـقيـم بـاستـثناء واطـن وا ا
مـحــافـظـتـي الـوسـطـى وظـفـار.
ودعت الــــســــلــــطـــات قــــاطــــني
ــنـــاطق الــواقــعـــة في نــطــاق ا
ـبــاشـر لــلـحــالـة من الــتـأثــيـر ا
بـركـاء وصـحم وكـذلك الـشريط
الـــســاحــلي حملــافـــظــة مــســقط
ــنــاطق الــســاحــلــيـة وبــعض ا
حملافظة جنوب الشرقية إخالء
مــنـازلــهم والـتـوجـه إلى مـراكـز
ـعـلن عـنـهـا. واظـهرت اإليـواء ا
مــقــاطع فــديــو غــرق الــشـوارع
ياه االمطار الـغزيرة الناجتة
. وتــوقـعت عـن اعـصـار شــاهـ
الـهيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية
والـــرصــد الــزلــزالـي الــتــابــعــة
لـوزارة الـنقل  ان يـكـون طقس
ـناطق كـافة الـيوم االثـن في ا
صـــحــوا وانـــخــفـــاض درجــات
احلــرارة. وقـــالت الــهـــيــئــة في
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(طــقس الـيـوم االثـنـ سـيـكـون
صــحــواً و احلـرارة تــنــخـفض
عن الــــيــــوم الــــســـــابق حــــيث
ستـكون الـعظـمى في بغداد 39

مئوية). 

مسقط أمطارا شـديدة الغزارة
نـاجتـة عن اإلعـصـار. وأصدرت
ـدني لسـلطـنة هـيئـة الطـيران ا
عـمـان حتـذيـرهـا الـثـالث بـشـأن

وجـمـيعـهم بـصحـة جـيدة بـعد
أن حاصـرتهم األمـطار الـغزيرة
النـاجتة عن تـأثيـرات العـاصفة
). وشـــهــدت ـــداريـــة شـــاهـــ ا

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

اكـدت مـراصـد جويـة عـدم تـأثر
اجـــواء الــعـــراق بــالـــعــاصـــفــة
شـاه الـتي ضربت الـعاصـمة
الـعـمانـيـة مـسـقط امس. وقالت
ــراصــد في تـصــريح امس ان ا
(الـعـراق لن يـتـأثـر بـالـعـاصـفـة
). واتـخـذت الــسـلـطـات شــاهـ
الـسعـوديـة اجراءات احـتـرازية
بـــعــد تــوقـع بــتــســـاقط امــطــار
تــســتــمــر اليــام عــدة. واعــلــنت
السلطات عطـلة رسمية ليوم
بـعد تـسبـبت الـعاصـفة شـاه
بـفـيضـانـات غيـر مـسبـوقة ادت
الى وفـــــــاة طـــــــفـال ووافـــــــدين
اجــــانب. واســــتــــجــــابت فــــرق
اإلنـــقــاذ لـــبالغـــات ألشـــخــاص
حـاصـرتهـم األمطـار بـعـجالتهم
في الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــمـــانـــيـــة
مــســقط.وقــالت هــيــئــة الــدفـاع
ـدني الـعُـمـانـي أنهـا (تـمـكـنت ا
من إنــــــقـــــاذ  25 شــــــخـــــصـــــاً
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وكذلـك  فتح اسـتـمـارة الـتـقد
ـتـمـيزين في ـوظـف ا الى قنـاة ا
الكـات الطـبـيـة بـوزارة الـصـحة ا
وسـتـبـقى ـعـاهـد   من خـريـجي ا
االســــتـــمـــارتــــ مـــتــــاحـــة أمـــام
شـمـول بـالتـقـد الى يوم 26 ا
من الــشــهــر اجلـاري) وتـابع انه
( اطالق اسـتـمـارة الـتقـد الى
ـعـلـمـ اجملـازين دراسـيا قـناة ا
وتــســتـمــر حــتى 21 من الــشــهـر

اجلاري). 

اجلـامـعـات ضـمن قـنـاتي الـقـبـول
الـــعــام وذوي الـــشــهـــداء لــلـــعــام
قبل كما سيتم شمول الدراسي ا
الـــطـــلــــبـــة األوائل مـن خـــريـــجي
ـــهـــنــيـــة بـــالــتـــقــد الـــدراســة ا
اإللكـتروني لـهذا الـعام) واضاف
ان (الوزارة من خالل بوابة دائرة
ـتابعة  الدراسات والتـخطيط وا
اطلقت استمـارة التقد الى قناة
ــتــمـيــزين من ــوظــفــ ا قــبـول ا
خـــريـــجي الـــدراســـة اإلعـــداديـــة
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تـســتـعــد وزارة الـتـعــلـيم الــعـالي
والــبــحث الــعـــلــمي إلطالق دلــيل
ركزي الطالب واستمارة القبول ا
في اجلــــامـــعـــات ضـــمـن قـــنـــاتي
الــقــبــول الــعــام وذوي الــشــهــداء
قـبل. وقال بيان للعـام الدراسي ا
تلـقـته (الـزمـان) امس ان (الوزارة
تــســـتــعـــد إلطالق دلــيل الـــطــالب
ــركـزي في واسـتــمـارة الــقــبـول ا
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استذكر العراقيون امس مسيرة
ونضال الـراحل جالل الطـالباني
 الــــــــذي يـــــــــعــــــــد واحـــــــــدا من
السـيـاسـي اخملـضـرم  واول
رئيس عراقي منتـخب بعد الغزو
االمـــــريـــــكـي عــــام 2003. وقــــال
رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم صـالح
خالل احلـفل الـتـأبـيـني الـسـنوي
الــــرابع لـــلــــطـــالـــبــــاني امس ان
(الزعيم الوطني مام جالل جسد
في حياته نضـال الشعب الكردي
والعراقي الكثر من نصف قرن) .
بـــــدوره قـــــال رئـــــيس االقـــــلـــــيم
نيجـيرفـان البارزاني في تـغريدة
على تـويـتر انه (في ذكـرى رحيل
مام جـالل نسـتـذكر بـكل احـترام
كــفــاحه ونــضــالـه الســتــحــصـال
حقوق الشعب) وأضاف أن (مام
جالل كان يـسـعى من أجل وحدة
الـصف والـتآلـف واألخوة  وهي
مـــفــــتــــاح جنــــاحــــنـــا). وتــــوفى
الطالـباني في الثـالث من تشرين
األول عـام  2017بــعــدمــا انـتــقل
انـيا الستـكمـال العالج اثر إلى أ

إصــابــته بــجـلــطــة دمـاغــيــة عـام
12 .2012ولــــــــــد الــــــــــراحـل في 
تـشـريـن الـثـاني  1933في قـريـة
كـلـكـان عـلى سـفح جـبل كـوسرت
ـطــلّـة عــلى بـحــيـرة دوكـان في ا
محافظة السليمانية ويُعرف في
صـفـوف االكـراد بـاسم مـام جالل
(العـم جالل) حيث أُطـلـقت عـليه
هــذه الـــتـــســمـــيـــة مــنـــذ أن كــان
صــغـيـراً.لـه كـتـاب هــو حـصــيـلـة
ـا يــزيـد عن نــضـاله الــسـيــاسي 
نـصف قــرن حتت عـنــوان (رحـلـة
سـتـ عـامًــا من جـبل كـردسـتـان
إلى قصـر السالم) تـرك بصـمات
واضـحــة عـلى مـسـيــرة الـنـضـال
ـــعــاصــر لـــلــشــعب الـــتــحــرري ا
الـكــردي من أجل احلــريـة  وحل
قضـية سـياسـية وقـوميـة شائـكة
ـنـطـقـة والـعـالم لـعـقـود شـغـلت ا
طـويـلـة .كـان له دور ريـادي موازٍ
لـدور من ســبـقـوهــا من الـزعـمـاء
الــــكــــبـــار الــــذين قــــادوا ثـــورات
الــــشـــعـب الـــكــــردي في األجـــزاء
اخملتلفة من كردستان  فمذكرات
رحـلة عصـيبة الطالـباني تـوثق 
من مراحل النضال القومي  هذا

الــنـضــال الـذي قــاد صــاحـبه من
قــريـة مــغـمــورة إلى تــقـلــد أعـلى
ــنـاصب الــقـيــاديـة في الــعـراق ا
اجلــديـد لــيــكـون أول كــردي في
تـــاريخ شــعــبـه يــتــولـى مــنــصب
رئـيس جــمـهـوريـة الــعـراق .يـعـد
الــــــطـــــــالـــــــبـــــــاني واحـــــــدا من
الــسـيــاسـيــ اخملـضــرمـ ذوي
الباع الـطويل باجملـال السياسي
عاصر حيث في تاريخ العراق ا
عـاصـر أزمـنـة مـخـتـلـفـة  مـلـكـيـة
وجــمــهــوريــة.درس الــطــالــبــاني
القـانون في جامـعة بـغداد وكان
مــعـــروفــا بــدهــائـه وبــراعــته في
الــعــمل الــســيــاسـي.قــاد االحتـاد
الوطـني الـكردسـتـاني أحد أكـبر
حـزبـ كــرديـ في الـعـراق الى
ــــقــــراطي جــــانـب احلــــزب الـــد
الـكـردسـتــاني. ولـد طـالـبـاني في
عام  1933وبدأ العمل السياسي
في بداية اخلـمسيـنيات كـمشارك
فـي تـــأســـيـس وقـــيـــادة االحتـــاد
الوطـني لطـلبـة كردسـتان الـتابع
ــــــقـــــــراطي لـــــــلــــــحـــــــزب الـــــــد
الـكـردسـتـاني.  وقـد صـعد جنـمه
ســــريـــعـــا فـي صـــفـــوف احلـــزب

وتسنم مناصب قـيادية فيه.وكان
جـزءا من الـقـيـادة الـكـرديـة الـتي
بـدأت تـمـردا عـسـكـريـا في أيـلول
 1961ضـــــد حــــكــــومـــــة رئــــيس
الــوزراء الــعـــراقي الــراحل عــبــد
الــــكـــر قــــاسم وبــــعـــد أن وقع
انـقالب شـبـاط  1963قـاد الـوفـد
الـكــردي لـلــتـفـاوض مع حــكـومـة
االنــقالب.لم يــقــتــصــر احلــضـور
الـــســـيـــاسي لـــطـــالـــبـــاني عـــلى
كــــردســـتــــان بل أصـــبـح العـــبـــا
أساسيا على السـاحة السياسية
ـجمـلـهـا وعلى وجه الـعراقـيـة 
اخلــصــوص عــقب غــزو الــعــراق
.2003فـــفـي عـــام  2005أصـــبح
أول رئـيس مــنـتـخـب في الـعـراق
مـــنــذ أكـــثــر من  50عــامـــا. وظل
رئيـسـا حتى  2014ثم خـلفه في
الرئـاسة سـياسي كـردي آخر هو
فــؤاد مـعــصـوم. وجــاء انـتــخـاب
الطـالبـاني رئيـسا بـعد عـقود من
ـركـزية الـصـراع بـ احلـكـومـة ا
ومـــجــمــوعـــات كــرديــة مـــنــاوئــة
حلـزبه.وفي عـام  2010انـتــخـبه
وجب ـان رئـيسـا  أعضـاء الـبر
اتفـاقـية لـتـقاسم الـسـلطـة. وجاء

ـفـاوضـات ذلك بـعــد أشـهـر مـن ا
التي أعـقبـت نتـائج غيـر حاسـمة
لالنتـخـابات الـتشـريـعيـة أجريت
في آذار من الـعـام نـفـسه.ويـنـظر
إلى منصب الرئـيس الذي شغله
الـطـالـبـانـي حـتى اخـتـيـار خـلـفه
مـــعــــصـــوم عـــلى نـــطـــاق واسع
باعتـباره منـصبا شـرفيا إلى حد
كـــبـــيـــر لـــكن شـــاغـــله يـــتـــمـــتع
ــــــــــوجب بـــــــــصـالحـــــــــيـــــــــات 
الـدسـتـور.واسـتـخـدم الـطـالبـاني
مـــنــصــبه مــرارا لـــلــوســاطــة في
الـــنـــزاعــات بـــ األطـــراف الــتي
تتـقـاسم احلكم فـي العـراق.وكان
ــــدة األخـــيــــرة من يــــعــــمل فـي ا
رئــــاســـته عـــلـى حل األزمـــة بـــ
ـــركـــزيـــة وإقـــلـــيم احلـــكـــومـــة ا
كـــردســـتـــان.عــانى الـــطـــالـــبــاني
مــتــاعب صــحــيــة في الــســنـوات
األخــيــرة وتــلــقى عالجــا خــارج
الـعـراق وأمـضى آخـر عالجه في
ـانـيــا.  فـفي عـام  2007 تـلـقى أ
عالجا من اجلـفـاف واإلرهاق في
األردن. وفي عــام  2008 خــضع
لـــعــمــلــيــة جــراحـــيــة في الــقــلب

تحدة. بالواليات ا
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ــتـفـوقــات في مـرحـلـة ـا عـدي من مــحـافـظــة االنـبـار هي احـدى ا الـطـالـبــة د
ـــئــة فـي نــتـــائج الـــســـادس االعــدادي اذ حـــصـــلت عـــلى مـــعــدل 99.17 بـــا
االمتحـانات التي اعلنت الـسبت وتفوق عدي الـعلمي هذا يضـاف الى تميزها
ـان الـطـفل الـعـراقي و هي الـرئـيس في الـنـشـاط االجتـمـاعي فـهـي رئـيسـة بـر
ان منذ تاسيسه نـتخب ضمن تسلسل الرؤساء الذين عمـلوا في البر الرابع ا
ا عدي أصبح ان األديب محمد رشيد ان (د عام 2004 وقال مؤسس البر
عـمرها 18عـاما سـتسـتلم مـهامـها في الـلجـنة اإلسـتشـارية بـعد تسـليم إدارة
ؤتمر االنتخابي الرابع نتخب القادم شهر 12 ضمن ا ان إلى الرئيس ا البـر
ـان الـطـفل الـعراقي 2021 - 2023 في مـديـنة الـعـمـارة). وكانت وزارة لـبر
الـتربـيـة قد اعـلنت اول مـس نتـائج امتـحـانات الـسادس اعـدادي بـفروعه كـافة
واثـر ذلك اقـدم طالب من قـضاء الـشـطرة في مـحافـظـة ذي قار عـلى االنتـحار

ا عدي على خلفية نتيجة االمتحانات. د

وتـرأس الــوفــد الـنــائب االول لــرئــيس االحتـاد عــلي جــبــار  ويـونس
ـنـتخب الـعـراقي منـتـخب لبـنان مـحمـود مـشرفـاً للـفـريق. وسيالقي ا
بـالسـابع من الشـهر اجلـاري على اسـتاد خـليـفة الدولـي في الدوحة
بـيـنمـا سـيالعب مـنـتخب االمـارات في الـثـاني عـشر من هـذا الـشـهر

على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.
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ـــنــتـــخب الـــعـــراقي بــكـــرة الـــقــدم الى  وصـل أمــــس االحـــد وفــد ا
ــــواجــهـة لــبــنــان يـوم الــعــاصــمـة الــقــطــريـة الــدوحــة حتــضــــــيــراً 
ونديـال قطر ـؤهلـة  قـبل ضمن الـتصفـيات اآلسـيوية ا اخلـمـــــيس ا
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اثــار االنــفــجــار الــذي شــهــدته
مـديــنـة الـرمــادي في مـحــافـظـة
االنبار  موجـة من القلق وسط
مخاوف من عودة العنف تزمنا
مع اجراء انتخابات تشرين في
الــعـاشــر من الــشــهــر اجلـاري.
وجه رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
الــكـــاظــمـي بــتـــكــر مـــفــوض
الشرطـة حميد شعـيب عبد الله
من امرية افـواج طوار شرطة
ـنـحـه رتـبة مـحـافـظـة االنـبـار 

اعــــلى مـع مـــكــــافــــأة مـــالــــيـــة
لشجـاعته في التـصدي للـعجلة
ـفـخـخـة الـتي كـان يـسـتـقـلـهـا ا
انــــــتـــــحـــــاري فـي الـــــرمـــــادي.
وحـاصـرت الـقـوات االمـنـية في
احملـــافــظـــة عـــجـــلــة يـــقـــودهــا
انــــتــــحـــاري فـي شــــارع مــــئـــة
اخلــدمي فـي الـرمــادي وقــامت
ــا دفع بــإطالق الــنــار عــلــيه 
اإلرهـابي لـتـفجـيـر نـفسه داخل
الــعـجـلـة دون تـسـجل خـسـائـر
بــشـريـة أو مـاديـة. وأعـلن قـائـد
عـمـلـيـات األنـبـار الـفريـق الركن

نـــاصــــر الـــغـــنـــام تــــفـــاصـــيل
االنفـجار الذي اسـتهـدف مركزاً
لــلــشــرطـة فـي الــرمـادي.وكــتب
الـــغـــنــــام في صـــفـــحــــته عـــلى
فيسبوك ان (ابطال الشرطة في
االنبـار تصدوا لـعجـلة مفـخخة
كـان االرهــاب يــحـاول يــائــسـا
اسـتـهــداف احـد دوائـر فــيـهـا)
ولفت الى ان (العنـاصر االمنية
دمـرت الـعجـلة وقـتـلت سـائقـها
دون اضـــرار وخــســائــر). ودان
رئـــيس حتـــالـف قـــوى الـــدولــة
الـــوطـــنـــيـــة عـــمـــار احلـــكـــيم

ـديـنة االنـفـجـار الذي شـهـدته ا
امس.وقــال احلــكـــيم في بــيــان
امـس (نـــتــــابع بـــقــــلق اخلـــرق
األمــني الـذي شـهــدته الـرمـادي
الــذي طـال مــديـريــة شــرطـتــهـا
فــإنــنـا نــسـتــنــكـر هــذا الــعـمل
اإلجـرامي ونــدعـو الى احلـفـاظ
على اإلسـتقـرار األمني في هذه
احملـافـظـة  وأخـذ كل الـتـدابـير
الالزمـة لـلــحـيـلــولـة دون عـودة
مــشـاهـد الــعـنف واإلرهـاب إلى
دن االخرى). فيما القت ربوع ا
وكـالة وزارة الـداخـليـة لـشؤون

ــبــتــز إلــكــتــروني الــشــرطــة 
ســــاوم فـــتــــاة بــــنـــشــــر صـــور
وفــيـــديــوهـــات مــقـــابل مـــبــالغ
ماليـة.وذكر بيـان للوكالـة تلقته
(الزمان) امس ان (مـفارز مكتب
إجـرام البـياع تـمـكنت من إلـقاء
القـبض علـى متهـم قام بـأبتزاز
فـتــاة وتـهـديــدهـا بـنــشـر صـور
وفــيـديـوهـات خـاصـة بـهـا عـلى
مواقع التواصل االجتماعي من

ـــســـروق الــذي  هـــاتـــفـــهــا ا
اإلبـالغ عـن حــــــادث ســــــرقــــــته
ســـابــقــاً إذ لـم تــلــبـي رغــبــاته
ال) وتابع واعطائه مبلغ من ا
ـشـتــكـيـة قـامـت بـتـحـويل ان (ا
ـــــــبــــــلـغ عن طـــــــريق إحــــــدى ا
ـــتـــهم و احلـــواالت بـــأسم ا
نـصب كــمــ مـحــكم والــقـبض
ـشـهـود وضبط عـلـيه بـاجلـرم ا
األمـــوال الـــتـي  حتـــويـــلـــهــا
إليه) مؤكدا (اتـخاذ اإلجراءات
الـقانـونيـة بحـقه وتوقـيفه وفق
ـــادة ٤٣٠ من قــانــون أحــكــام ا
ه إلى القضاء العقوبات وتقد
لينال جـزائه العادل). واطاحت
مـــفـــارز الـــشـــرطـــة االحتـــاديــة
بسبعة مطلوب بينهم متهم
بــقــضــايــا الــتــهــديــد وحــيــازة
اسـلـحـة غـيــر مـرخـصـة . وقـال
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس انه
ـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة (وفـقـاً 
وســرعــة في تــنــفــيـذ الــواجب
تـمـكـنت قـوةَ من الـلـواء الـثامن
ضـمن الـفــرقـة الـثـانــيـة شـرطـة
احتـاديـة بـاالشـتـراك مع مـفـارز
اسـتــخـبـارات الــلـواء الـتــابـعـة
لــــوكـــــالـــــة االســــتـــــخـــــبــــارات
والتحقيـقات االحتادية ومفرزة
من مركز شرطـة شاطئ التاجي
من إلـقــاء الـقــبض عـلـى أربـعـة
ـادة مــتـهـمـ مـطـلـوبـ وفق ا
432 تهديد في منـطقة نفسها)

وتـــــابـع ان (قــــوة مـن الـــــلــــواء
اخلـامس ضمن الـفـرقة الـثانـية
شـرطـة احتاديـة بـاالشـتراك مع
مفـرزة من مركـز شرطـة الشـعلة
جنـحت في الـقـبض عـلى مـتـهم
مطـلوب يدعى ص. ض. ع وفق
مؤكدا ادة ٤٠٥ قتل)   أحكـام ا
ان (قـــــوة اخـــــرى مـن الـــــلــــواء
الــثــاني ضـــمن الــفــرقــة األولى
شـــرطــــة احتـــاديــــة اعـــتــــقـــلت
مــتــهــمــ اثــنــ في مــنــطــقــة
الــبـلــديــات  يـســتــقالن دراجـة
نـاريـة ضبط بـحـوزتـهمـا رمـانة
يـدويـة حـيث  إحــالـة جـمـيع
ـضـبـوطة ـواد ا ـتـهـم مع ا ا
اصوليـاً الى اجلهات اخملـتصة
إلكـمــال اإلجـراءات الــقـانــونـيـة
والـتـحـقيـقـية الـالزمة بـحـقهم).
واعتقلت مديـرية االستخبارات
العـسكـرية ارهـابيـ اثن في
مــحـــافــظــتي نـــيــنــوى وصالح
الــدين.وقــال مـــصــدر أمــني في
تـــصـــريـح امس انه ( إلـــقـــاء
ـطــلـوب م. ا. م الــقــبض عـلـى ا
ـــادة اربـــعــة ارهـــاب في وفق ا
نـيـنوى بـعـد قـدومه من مـخـيم
حـــسن شــامي) واشــار الى ان
(االرهابي سابقا يسكن بادوش
وكــان يــنــتـــمي الى عــصــابــات
داعش  حــيث جــرى تـســلــمـيه
اصــولــيــا بـــوصل اســتالم الى
صدر عنية) ولفت ا اجلهات ا
الى انـه (بـعـد ورود مــعـلـومـات
ــطــلــوبـ وفق بــوجـود احــد ا
دعو س. ق . ط ادة نـفسهـا ا ا
في منـطقة اجلـمهـورية التـابعة
لـقضـاء الـدجيل  تـوجـهت قوة
امنـية بـأمرة امـر الفـوج الثاني
وضـابـط اسـتــخــبـارات الــفـوج
ذاته وتمـكنت من الـقاء الـقبض
عـــلـــيه وتـــســـلـــيـــمه الى جـــهه

الطلب). 
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حتـتـيـة اقـتصـاديـة قـويـة والـعـمل عـلى تـقـد أفـضل اخلـدمـات لـلـمـواطـن

همة والستراتيجـية في جميع مناطق االقليم دون تمييز) شاريع ا وتنفـيذ ا
اعربت باريه عن (استعداد االحتاد األوربي لـلتعاون والتنسيق مع بدورهـا 

ا يسهم في تعزيز آفاق العالقات في جميع اجملاالت). حكومة االقليم 
 واسـتقـبل الـبارزاني القـنـصل العـام الـهنـغـاري اجلديـد لدى االقـلـيم أتيال
توث. وذكـر البيان ان (رئيس احلكومة هنأ القنصل العام الهنغاري اجلديد
نـاسبة تـسنم منـصبه وتمـنى له النجـاح والتوفـيق في مهامه) واكـد توث
ان (بالده تـنـظـر بـعـ االحـتـرام والـتـقـديـر لـتـجربـة الـتـعـايش الـسـلـمـي ب
كونات في االقليم).  معرباً عن (رغبة هنغاريا في مواصلة تعزيز مخـتلف ا

العالقات مع كردستان والسيما في االستثمارات والتبادل التجاري). 
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بحث رئـيس حكومـة إقليم كـردستان مـسرور البـارزاني مع مسؤولـة مكتب
ـشــــــتـرك في االحتـاد األوربي في االقـلـيم مـاري بـاريه تـعـزيـز الـتـعـاون ا
جمـيع اجملاالت. وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان (البـارزاني استقبل في
اربـيل مـسؤولـة مـكـتب االحتـاد األوربي بـاالقـليم  وقـدم في مـستـهل الـلـقاء
ـنـاسـبة تـسـلّم مـهـامـها وتمـنى لـهـا التـوفـيق والـنـجاح في عـمـلـها تهـانـيه 
ـقـبـلة اجلـديـد) واضـاف ان (الـلـقـاء نـاقش االنـتـخابـات الـتـشــــــــــريـعـيـة ا
وآلـيـات مراقـبة سـير الـعمـلـية االنـتخـابيـة فضـالً عن العالقـات ب االقـليم
ــركــز).  واكـد الــبــارزاني ان (اإلصالحــات احلـكــومــيـة في الــتــشـكــيــلـة وا
الـوزاريـة التـاسـعة لـلـحكـومـة  تـهدف لـتـنويع مـصـادر الـدخل وإرساء بـنـية

جالل الطالباني 
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الــــوزارة امس امس  2451اصــــابــــة وشــــفـــاء 3363
ــوقـف الــوبـــائي وبـــواقع  21وفـــاة جـــديــدة. واوضـح ا
الـيـومي  الـذي اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس ان (عـدد
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنات
مشـتبه اصـابتـها بـالفـايروس بـلغت اكـثر من  20الـفا 
حـــيث  رصــد  2451اصـــابــة بـــكــورونـــا في عـــمــوم
احملــافـظـات) واضـاف ان (الــشـفــاء بـلغ  3363حــالـة
وبواقع  21وفـاة جديدة) واشـار الى ان (اكثر من 42
ـضـاد في مـراكز الف شـخص تـلقـى جرعـات الـلـقـاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات) الوزارة ا
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تـســلـمت وزارة الـصـحــة شـحـنـات جـديــدة من الـلـقـاح
ــضـاد لـفــايـروس كـورونــا من مـرفق كــوفـاكس بـواقع ا
اكثـر من مليون جـرعة. وذكرت الشـركة العامـة لتسويق
ـسـتلـزمات الـطـبيـة الـتابـعـة للـوزارة في بـيان األدوية وا
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (شــحـنـة جــديـدة من الــلـقـاح
ــضـاد لــكـورونـا وصــلت الى بـغــداد من خالل مـرفق ا
كوفـاكس وبكـميـة اكثـر من مـليـون جرعة) واضـاف انه
ـنتشرة في بغداد ( توزيع الـلقاح ب منافـذ التلقيح ا
ـا فــيــهـا اقــلــيم كــردسـتــان). وســجـلت واحملـافــظــات 

ياه Êb∫ سيول شاه تغمر مدن عمان با
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رأة انـتخابياً تـأريخية ويـجب تمك ا
وسـيـاسيـا. وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (صــالح اســتــقــبل في قــصــر
الـسالم وفـداً ضم عـدداً من الـنـاشـطات
دني في عموم ومن منظمات اجملتمع ا
الـــبالد حــيث  بـــحث االنــتـــخــابــات
ـشــاركـة الـواســعـة فــيـهـا  وضــرورة ا
والسـيـمـا من الـنـساء) واكـد صـالح إن
(االنـتـخـابـات الـتي سـتـجـري بـعـد أيام

قـليلـة هي حدث تاريخي ومـفصلي مهم
لـلـبـلـد ويجب أن يـكـون حتـوال بـاجتاه
حتــقــيق مــا هـو مــطــلـوب لــلــعـراق من
إصـالح األوضاع وتأسيس حكم رشيد
يــلـبي لـلــعـراقـيـ مــا يـسـتــحـقـونه من
ة) وأضـاف ان (تمـك حـيـاة حرّة كـر
ـرأة انتـخابيـاً نقـطة مهـمة وجـوهرية ا
في االنـتـخـابـات). وأعلن رئـيس الـتـيار
الـــصــدري مـــقــتـــدى الــصـــدر أن يــوم

بــ وسـبـب واقـعي واضح وهــو مـا لم
ــــفـــوضـــيـــة يـــتــــحـــقق فـي قـــانـــوني ا
واالنـتخابات) داعـيا الى ( االبتعاد عن
الـعـقـوبـات واالسـتـبـعـاد  والسـيـمـا ان
ــفــوضـيــة فـرض الــقــانـون لم يــخـول ا
فكيف عقوبة الغرامة ولو كانت بدينار 
تـــصـــدرون عـــقـــوبـــة االســـتــبـــعـــاد من
ـرشح من الـعــمـلـيـة الــتـرشـيح وطــرد ا
االنـتـخـابـية وهـي عقـوبـة اقـسى واشد
ـقررة فـي قانون من جـميـع العـقوبات ا

االنتخابات).
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مـؤكدا ان ( للمـستبعـد حق الطعن امام
الـهـيـئـة القـضـائـية ولـكن االحـق ماهي
االثــار الــتي تــتــرتـب عـلـى تــكــرار قـرار
رشح الذي  سيكون سلباً الـطرد على ا
ـنـافـسـيه مـا لم يـحـصـلوا وسـيـتـحـقق 
عـليه من تأييد بـالطرق العادية كما ان
الــوقت بــدأ يـنــفــذ ومـا هي اال ســاعـات
ولـــــــــيـس ايـــــــــامـــــــــاً عـــــــــلـى اجــــــــراء
ــتـــحــدث بــاسم االســـتــحــقـــاق).وعــدّ ا
حتـــــالف تـــــقــــدم الـــــوطــــنـي ســــعــــود
فـوضيـة باسـتبـعاد ـشـهداني قـرار ا ا
ال من ــرشـح عن الــتــحــالف حــيــدر ا ا
االنــــتــــخــــابـــات فــــيـه حــــيف كــــبــــيـــر
ال واســتـهـداف سـيـاسي واضح وإن ا
سـيـعـود بعـد مـدة ثالثـة أيـام وهي مدة
الـــــطـــــعن بـــــالـــــقــــرار.وشـــــدد رئـــــيس
قبلة اجلـمهورية عـلى ان االنتخابـات ا
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قبل هو يوم صمت انتخابي األربـعاء ا
عـقـائدي.وفي تـغـريدة عـلى تـويتـر قال
قبل وفاة الـصدر (يعتبر يوم األربعاء ا
الــرسـول األعـظم صـلى الــله عـلـيه وآله
وســـلم  وهـــو يـــوم صــمت انـــتـــخــابي
عـقائدي فـعلى اجلـميع االلـتزام بذلك).
وتـرأس الكاظـمي اجتمـاعا ضم أعضاء
مـفوضـية االنتـخابـات واللجـنة األمـنية
الـعلـيا. وقـال الكـاظمي خالل االجـتماع
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حـذر اخلـبيـر القـانوني طـارق حرب من
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـة العـلـيـا ا اسـتـمـرار ا
لالنـتخابات في استبـعاد مرشح قبل
رتقب  كونه ايـام من خوض السـباق ا
سـيـؤثـر عـلى االنـتـخـابات  فـيـمـا شـدد
رئــيس اجلـمـهــوريـة بـرهـم صـالح عـلى
ــرأة انـــتـــخـــابـــيــا ضـــرورة تـــمـــكـــ ا
وســــيـــاســـيـــا  فـي وقت رفـض رئـــيس
احلـكومة مصطفى الكاظمي ما وصفها
ـحــاوالت السـتـغالل الـقـوات االمـنـيـة
مـن اي طـرق ســيـاسي. وقــال حـرب في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس (ادعــو
ــفـوضــيـة الــتي بـذلت جــهـود كــبـيـرة ا
لــلــوصــول الى اعــلى درجــات الــعــدالـة
والـنزاهة والشفافيـة االنتخابية إلجراء
االســتـحـقـاق  بــعـدم االغـراق بــعـقـوبـة
ـــرشـــحــ وطـــردهم من اســـتـــبــعـــاد ا
ــشـــاركــة الـــســبـــاق وًحــرمـــانــهـم من ا
وشـطب اسـمـائـهم بـالـسـاعـات االخـيرة
ولــيس االيـام االخـيـرة) وتــابع  (جنـدد
رشح مـا ذكـرناه  عـندمـا  استـبعـاد ا
شــعالن الــكـر من دون ســنـد  والــذي
اعاده القضاء في قرار اثبت مرة اخرى
عدالته وسموه بالغاء قرار االستبعاد)
مـشيرا الى ان (بـعض احلاالت ال عالقة
ثم ان يـثاق الـسلـوك االنتـخابي  لـهـا 
رشح تـعد عـقـوبة غـليـظة االسـتـبعـاد ا
وشــديـدة و حتـتـاج الى سـنـداً قـانـوني
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انـية مـبـكرة  تـعهـدت احلكـومة { بـغداد-(أ ف ب) - يـسـتعـدّ العـراق النتـخـابات بـر
بإجرائـها إثر موجـة من االحتجاجـات الشعبـية العارمـة وسط سلسلـة من التحديات
تزايد لـفصائل مسلـحة وفساد مزمن أبرزها األزمـة االقتصادية الـصعبة والنـفوذ ا
ـفـاصل الـدولـة.وفي بـلـد عـانى لـعـقـود من احلـروب والـعـنف وتـبـلغ نـسـبـة مـتـحـكم 
ـئة وتـفاقم فـيه الـفـقـر بفـعل تـفـشي وباء الـعاطـل عن الـعمـل فيه بـ الشـباب 40 بـا
ـبـكـرة كـثـيـراً من االهـتـمـام كـوفـيـد- 19رغم ثـرواته الـنـفـطـيـة ال تـثـيـر االنـتــخـابـات ا
ـراقـبـون نـسـبـة واحلـماسـة بـ الـنـاخـبـ الـبالـغ عددهم  25 مـلـيـونـاً فـيـمـا يـتـوقع ا

مشاركة منخفضة.
كـان يـفتـرض أن جتـري االنتـخـابات في
مـوعدها الـطبيـعي في العام 2022  غـير
أن إجـراءهـا كـان واحـداً مـن أبـرز وعود
حـكومة مصطـفى الكاظمي التي وصلت
الى الـسلطـة على وقع تظـاهرات خريف
الــعــام  2019 حــ نـزل عـشـرات اآلالف
من الــعـراقــيـ إلـى الـشــارع مـطــالـبـ
بـإسـقاط الـنظـام.عـلى الرغم من الـوعود
الــعـديــدة الـتي قــدّمت لـلــمـحـتــجـ لم
يــتـغـيــر شيء.ويـرى الـبــاحث في مـركـز
"تــشــاتــام هــاوس" ريــنــاد مــنــصــور أن
"الـــنـــظــــام الـــســـيـــاسي شــــبه مـــفـــلس
". ويقـول "هذا اقـتـصاديـاً وإيديـولـوجيـاً
الـنـظام غـير قـادر علـى توفـير الـوظائف
واخلــدمــات الــعـامــة وغــيــر قــادر عـلى
إقـنـاع الـعـراقـيـ  بأنـه مؤيـد لإلصالح

ومحاربة الفساد".
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ويــعـتــمــد الـعــراق ثـاني أكــبـر مــصـدّر
ئة على لـلنفط فـي العالم بـنسبة 90 بـا
الـــنـــفـط في إيـــراداته. عــــلى الـــرغم من
ثــروتـه الــنــفــطــيــة إال أن ثــلث ســكــانه
تـحـدة ال سـيـما فـقـراء بـحـسب األ ا
مع تــفــاقـم األزمــة االقــتـصــاديــة بــفــعل
هــبـــوط أســعــار الــنــفـط وتــفــشي وبــاء
كـوفيد-19. ويـرى رئيس مـركز الـتفـكير
الــســيـاسـي إحـســان الــشـمــري أنه "في
الـوقت الذي يـتوجه فـيه العـراقيون الى
انـتخابـات ال يزال البلـد غارقاً بـالفساد
في جـمـيع مؤسـساته مـا يـساهم بـشكل
كـبـيـر بإضـعـاف الثـقـة بـالدولـة".ويـبقى

ـشـارِكـة بـاالنتـخـابـات ارتـباطـاً وثـيـقاً ا
بـــفــصــائل مـــســلــحــة ويـــحــذّر احملــلل
الـسياسي فاضل أبو رغيف من "مخاطر
انـــــزالق أمـــــنـي داخـــــلـي بـــــعـــــد إعالن
الـنـتائج" ال سـيـما أن بـعض "الـكيـانات
الـسـياسـية بـالغت بـإظـهار حـجمـها في
اآلونــــــة األخـــــــيــــــرة" فـي إشــــــارة إلى
خــطـــابــات بــعض األحــزاب الــتي تــرى

نفسها أنها ستكون في الطليعة.
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وأضــاف "الـنــتــائج قـد تــكـون صــادمـة
وهـــذا ال يــــتالءم مع تـــطــــلـــعـــات" تـــلك
الــتـيـارات "وقـد يـدفـعــهـا إلى مـعـارضـة
الــنـتـائج إلى حــدّ" الـتـنــازع. بـعـيـداً عن
الـعوامل احمللية هناك تـوترات اقليمية

تــهــدد بـــدفع الــعــراق من جــديــد نــحــو
الــعـنف في حـال نــشـوب أي تـوتـر بـ
تـحدة على حـليفـتيه إيران والـواليات ا
غـرار ما حصل بعد اغـتيال نائب رئيس
هــيــئــة احلــشــد الــشــعــبي أبــو مــهــدي
ــهـنــدس و قـائــد فـيــلق الـقــدس قـاسم ا
سـلـيمـاني في بغـداد مـطلع الـعام 2020
في ضــربــة جــويـة أمــيــركـيــة. وأعــلـنت
همة القـتالية" جلنودها واشـنطن بأن "ا
ــــتـــمــــركـــزين فـي الـــعــــراق في إطـــار ا
ـكافـحـة اجلـهـادي الـتـحـالف الـدولي 

سـتـنـتهـي بحـلـول نـهايـة الـعـام لكن لم
يـــتم اإلعالن حـــتى اآلن عـن انــســـحــاب
كـامل للـجنـود األميركـي الـبالغ عددهم
 2500 جــــنـــدي والــــذين يــــفـــتـــرض أن

يـــتـــحـــول دورهـم إلى تـــدريب الـــقـــوات
ـعـلـومـات. ويـشـكل الـعــراقـيـة وتـبـادل ا
االنـسحـاب الكـامل للقـوات األجنـبية من
ــطــلب األســاسي لــلــفــصــائل الــعــراق ا
ــــوالــــيـــــة إليــــران وسط مــــواصــــلــــة ا
صالح األميركية في العراق استهداف ا
بـهـجمـات صاروخـية أو بـطائـرات بدون
طـيـار. وال يـسـتـبعـد الـشـمـري "أن يـكون
هــنــاك تــصــعــيــد من جــانب الــفــصــائل
ـسـاحـة ــسـلـحـة إذا لم حتـصـل عـلى ا ا
الـكافية في السلطة التنفيذية". ويضيف
ــقـابل بـخـارطـة "قــد تـمـضي إيـران في ا
ســيـاســيــة حتـقق الــتــوازن في الـنــفـوذ
والـــــتــــوافق فـي األضــــداد فـي الــــداخل
الـعـراقي بـ واشـنـطن وطـهـران مـقـابل

الــتـحـدي األكــبـر بـعــد االنـتـخــابـات هـو
تــســمــيـــة رئــيس لــلــوزراء في عــمــلــيــة
ـفـاوضــات مـعـقـدة ســتـكـون خـاضــعـة 
ـــرشــحــون ويـــصــعب حتـــديــد من هم ا
نصب. وفي ظلّ غياب احملـتملون لهذا ا
ـان على الكتل أغـلبية واضـحة في البر
الــسـيـاســيـة اخملـتــلـفـة الــتـوافق في مـا
ـثـال فـإن اخـتـيار بـيـنـهـا.وعـلى سـبيل ا
ّ بــعــد خــمــســة أشـهــر من الــكــاظــمي 
الــفــراغ ومــحــاولــتــ غــيــر مــثــمــرتــ
لــتــســـمــيــة رئــيس حــكــومــة.وسط هــذا
الــســيـــاق من اإلحــبــاط الــعــام أعــلــنت
أحـــزاب عــدة ونــاشــطـــون شــاركــوا في
احــــتـــــجــــاجــــات تــــشــــرين األول 2019
مـقـاطـعـة االنـتـخـابـات ال سـيـمـا بسـبب
االغــــتـــيـــاالت الــــتي طـــالـت نـــاشـــطـــ
ــــتـــفــــلت .واتــــهــــمت هـــذه والــــسالح ا
ـوالـيـة ـسـلـحـة ا الـتــيـارات الـفـصـائل ا
إليــران بـقــمع االنـتـفــاضـة مــا خـلّف مـا
يــقـرب من  600 قــتـيل و 30 ألـف جريح
فــيـمــا تـعــرضت شـخــصـيــات بـارزة في
الـتـيار االحـتجـاجي لالغـتيـال ومحـاولة
االغــــتـــيــــال أو اخلــــطف. ونـــددت األ
ــتــحـدة ونــشــطـاء بــدور "مــجـمــوعـات ا
مــسـلـحـة" في هـذه الــعـمـلـيـات.ويـوضح
ــثل حتــديــاً الـــشــمــري بــأن "الــسـالح 
ـمسـكون به يـعدون " فـيمـا بات ا كـبـيراً
أنــفـســهم "فــوق الـقــانـون" مــضـيــفـاً أن
هـؤالء "يـشـاركـون في االنتـخـابـات" عـبر
تـيارات "هي واجهـات سياسـية" ألطراف
أخـرى.وتـملك غـالـبيـة الـكتل الـسـياسـية

االتـــــفــــاق الـــــنــــووي" فـي إشــــارة الى
مــحـاوالت دولــيــة إلحـيــاء هـذا االتــفـاق
ـبرم ب غـيران وعدد من الدول.عالوة ا
عـلى ذلك تبـرز عودة الـتهديـد اجلهادي
إلـى الــســاحــة مـــجــددا رغم مــرور أربع
سـنــوات عـلى إعالن بـغـداد انـتـصـارهـا
عــلـى الــتــنــظــيم. فــقــد عــاودت خاليــاه
الــظــهــور من جــديـد وتــبــنت تــفــجــيـراً
انـتـحـاريـاً في مـديـنـة الـصـدر فـي تـموز
أودى بـــحــيــاة  30 شـــخــصــاً. وحتــدّث
ـتــحـدة نُــشـر في مــطـلع تــقـريــر لأل ا
الـعام عن احـتمـال حصـول "تصـعيد في
الــعــنـف" مــشــيــرا الى أن "الــهــجــمــات
الــصــغـيــرة عـلى أفــراد األمن" أفــسـحت

اجملال أمام "هجمات أكثر تعقيدًا".

ؤكد ان ( العراق يعوّل على إصراركم ا
بـــشــــأن ضـــمـــان نـــزاهـــة الــــعـــمـــلـــيـــة
االنــتـخــابـيــة واحلـفــاظ عـلى أمــنـهـا)
وتابع (لقد عانى العراق وشعبه الكثير
ـفـسـدين والـتـزويـر بـســبب الـفـسـاد وا
بـكل عمـلية انـتخـابية وقـد حان الوقت
كي يـزدادوا ثقة بـدولتهم عـبر صناديق
اقـــتــراع مــؤمّـــنــة وبــعـــيــدة عن أيــدي
ــزورين) واضــاف (نـرفض اســتـغالل ا
الـقـوات األمـنيـة من أي طـرف سـياسي
وسـتـتم احملاسـبـة بشـدة عـلى أي شكل
مـن أشـكـال االســتـغالل وعــلى الـقـوات

االلتزام باحليادية الكاملة).
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مـــشـــددا عــــلى ( ضـــرورة الـــتـــأســـيس
النـتـخابـات عادلـة تعـيـد الثـقة بـالنـظام
الـسيـاسي وبالـعملـية االنـتخـابية ورد
االعـتبـار). بدورها  اكـدت رئيسـة بعثة
ـــــــتــــــحـــــــدة في الـــــــعــــــراق ان اال ا
قـبلة ستكـون مختلفة عن االنـتخابات ا
ســـابــقـــتــهـــا. وذكــرت بالســـخــارت في
مــؤتــمــر مــشــتــرك مع مــحـافـظ ذي قـار
أحـمد غني اخلفـاجي انه (باعتقادي ان
هـذه االنـتخـابـات سـتكـون مـختـلـفة عن
انــتـخــابـات 2018) واشــارت الى انـهـا
(تـعمل مع الـكثيـر من العـراقي لـتكون
ـــكـــنـــة من اجل هـــذه االنـــتـــخـــابــات 
جنـاحـها  وعـلى النـاخبـ ان يتـاكدوا

من ان تكون اصواتهم مسموعة). الدعايات اإلنتخابية تمأل الشوارع

الـــبالد في تــشــرين األول 2019. فــيــمــا
قــاطع الــنــاشـطــون الــذين شــاركـوا في
االحـتجاجات والشيوعيون االستحقاق
االنـتخـابي. والتـيار الـصدري هـو الذي
يــتـزعــمه رجل الــدين مـقــتـدى الــصـدر
ويــحـظى بـقـاعـدة جـمــاهـيـريـة واسـعـة
مـكـنته من الـفوز بـأكـبر عـدد من مقـاعد
ـان خـالل انـتــخــابـات  2018وقــد الــبــر
ان يـتـمـكن من تـعزيـز وجـوده في الـبـر
.ويـقدّم الـصدر الذي هـذه الدورة أيـضاً
تـزعّم أبـرز فـصـيل مسـلح قـاتل الـقوات
األمــيــركــيــة بــعــد عـام   2003 كــرافض
لــلــفــسـاد ومــكــافح لــسـوء اإلدارة رغم
ـناصب مـهمـة في كثـير تـولّي أنـصاره 

من مؤسسات الدولة.
ــثــلــهـا ــوالــيـة إليــران  والــفــصــائل ا
مـرشحون ضمن حتالف "الـفتح" بقيادة
هـــادي الــعــامــري  الـــذي يــرأس كــذلك
مـنظمـة بدر إحدى الفـصائل الرئـيسية
في احلـشـد الـشـعـبي الـذي بـاتت الـيوم
جـــــــزءاً مـن الـــــــقــــــــوات األمـــــــنـــــــيـــــــة
ثـلو هذه الفصائل احلـكومية.ووصل 
ـــان بــــعـــد لــــلـــمــــرة األولى إلـى الـــبــــر
انـــتــخــابــات عــام  2018. ويــعــدّ حــزب
"حـقـوق" القـريب من "كـتائب حـزب الله"
ــنــبــثــقــة عن إحــدى أبــرز الــتــيــارات ا
ـــشـــاركـــة فـــغي احلـــشـــد الـــشـــعــــبي ا
االنــتـخــابــات.ـ حتـالف دولــة الـقــانـون
بــقـيــادة رئـيس الــوزراء األسـبق نـوري
ـالكي زعيم حـزب الدعوة والذي شغل ا
أطـــول مـــدة رئــاســـة وزراء بـــ عــامي

 2006 و2014.

كن اقـتراع. أمـا عدد الـناخـب الـذين 
لـهم نظـرياً الـتصـويت فهو  23 مـليـوناً
كـونـهم أصدروا الـبـطاقـات االنـتخـابـية
الــبـيـومـتـريـة. وتــنـتـخب كلّ دائـرة بـ
ثالثـة إلـى خـمـسـة نـواب قـيـاسـاً بـعدد
ســـكــانــهـــا.ولن يــصـــوّت الــعـــراقــيــون
ــــــقـــــيــــــمـــــون خــــــارج الـــــبـالد خالل ا
ـــرة. ويــعــقــد في االنــتـــخــابــات هــذه ا
الـــثـــامن من تـــشـــرين األول "تـــصــويت
خـاص" لعـناصـر قوى األمن والـنازح
ـرشحـون على . ويتـنافس ا ـساجـ وا
 329مـقعـداً بيـنها  83مـقعـدا تمثل 25 
ـئــة من اجملــمـوع الــكـلي خــصـصت بــا
لـلـنـسـاء بـاإلضـافـة إلى تـسـعـة مـقـاعـد
ــســيــحــيــ لألقـــلــيــات مــوزعــة بــ ا
والـشـبك والصـابئـة واأليـزيدين والـكرد
.ويجري انتخاب النواب لدورة الفيلي
من أربـع سنـوات فـيـمـا نـظـام االقـتراع
رشح أحـادي ويصوت الناخبون وفقه 
ـرشـحـ أكـثـر من واحـد. ويـبـلغ عـدد ا
 3240 بـيـنهم نـحو  950 امـرأة أي أقل
بــالــنــصف مـن عــدد الـنــســاء الــلــواتي
تــرشـحن فـي انـتــخـابـات 2018. يــوجـد
أيــضـاً  789 مــرشـحــاً مــسـتــقالً فـيــمـا
تـــوزع الــبــاقــون ضـــمن قــوائم أحــزاب
وحتــالـفــات سـيــاسـيــة.وبـلــغت نـســبـة
ـئة ـشـاركـة في الـعام 44,52 2018 بـا ا
وفـق األرقــام الــرســـمــيــة والـــتي يــرى
مــنــتــقــدون أنه مــبــالغ فــيــهــا.وال تـزال
الـقـوى الـسـيـاسـيـة التـقـلـيـديـة نـفـسـها
شهد السياسي العراقي مـهيمنة على ا
رغم احلـركة االحتجاجية التي شهدتها

ن ـثلـهم ويـحمـيهم  في اخـتـيار من 
يـسعون إلى تضعـيف قوتهم ومصادرة
انـتـصــاراتـهم".وتـمـلك غـالـبـيـة فـصـائل
احلــشـد تــكـتـالً سـيــاسـيــاً مـشــاركـاً في
االنـتـخــابـات الـتـشـريـعـيـة فـيـمـا تـضمّ
ــرتـبــطـة به في الــكـتــلـة الــسـيــاســيـة ا
ــان احلــالي  48 نــائــبــاً من أصل الــبــر
ـان للـمرة األولى  329وهـم دخلـوا البـر
في العام  2018 مـدفوع باالنتصارات

التي حتققت ضد تنظيم داعش.
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ويـنتخب العراقيون   329 نـائباً جديداً
ـان في انـتـخـابـات تـشـريـعـيـة في الــبـر
مـبـكـرة وعـدت بـهـا احلكـومـة الـعـراقـية
لتهدئة غضب الشارع إثر االحتجاجات
الـشـعبـيـة الـتي هزت الـبالد في تـشرين
األول 2019. وجتـري هـذه االنـتـخـابـات
وفـقـا لـقـانـون انـتـخـابي جـديـد يـعـتـمـد
دوائـر انـتـخـابـية مـتـعـددة والـتـصويت
ـــرشح واحــد يـــفــتــرض أن يـــحــد من
ـشـهد هـيـمـنة االحـزاب الـكـبـيرة عـلى ا
الــســيــاسي.وفـي مـا يــلـي أبــرز األرقـام
تـعلـقة بهـذه االنتـخابات ـعطـيات ا وا
وهـي اخلامـسـة منـذ غـزو حتالف دولي
ــتـحـدة الـعـراق في بــقـيـادة الـواليـات ا

العام  2003:
 -الـنـاخـبـون -يبـلغ عـدد سـكـان الـعراق
ـئـة مـنـهم  40,2 مــلـيـون نـسـمـة 60 بـا
دون سنّ الـ 25 وفــقـا الحـصـاءات األ
ـتـحدة. ويـبلغ عـدد النـاخبـ في هذه ا
االنـتخـابات  25 مـليـوناً يتـوزعون على
 83 دائـرة انـتـخـابـيـة و 8273 صـنـدوق

الـقوات العراقية في الـقتال ضد تنظيم
داعش الـذي كـان يـسيـطـر حـينـهـا على
أجــزاء واسـعــة من الـبالد. ويــبـلغ عـدد
ـنضوين في احلشد  160 ألف عنصر ا
وهـــو يـــضمّ عـــشـــرات الـــفـــصـــائل في
ـفـوضــيـة الـعــلـيـا األثــنـاء أوضـحـت ا
ـسـتـقـلـة لالنـتـخـابـات الـسـبت بـأنـها ا
تــواصـلت أكــثـر من مـرة مـع مـسـؤولي
احلــشــد الـشــعــبي بــغـرض "تــزويــدهـا
بــأسـمــاء مـنــتـســبـيــهم ووضــعـهم في
ســـجل الـــنــاخـــبــ اخلـــاص وإصــدار
بـــطــاقــات بـــايــومــتـــريــة لــلـــتــصــويت
ـــتـــحـــدثــة اخلـــاص" وفق مـــا قـــالت ا
بــاســمــهــا جــمــانــة الــغالي فـي بــيـان.
وأضــافت أن "هــيــئــة احلــشـد لـم تـزود
فوضية بأسماء منتسبيهم لذلك فإن ا
مـــفــوضــيـــة االنــتــخـــابــات شــمـــلــتــهم
بـالـتـصويت الـعـام".ويشـمل الـتـصويت
اخلــاص في الــثــامن من تــشـرين األول
نــحـــو مــلــيــوني عـــنــصــر من الــقــوات
األمـــنــيـــة بــاإلضــافـــة إلى الـــنــازحــ
. ودعي أكثر من  25 مـليون ـساج وا
نــاخــبــاً لــلــمــشــاركــة في االقــتــراع في
ـبــكـرة في  10 تــشـرين االنــتــخـابــات ا
االول الــتي كــان يــفــتــرض عــقـدهــا في
.2022مـن جـــهـــتـه اعـــتـــبــــر أبـــو عـــلي
تـحدث باسم كـتائب حزب الـعسـكري ا
الـله إحدى أكثـر فصائل احلـشد نفوذاً
في بـيـان السـبت أن "حـرمـان مجـاهدي
احلـشد الشعبي من التصويت اخلاص
ـقبـلة يـعد اسـتهـدافا في االنـتخـابات ا
ضـحية وسلبا حلقهم لـهذه الشريحة ا

اقـــتــراع خـــصــصت لـــهم.وقـــال أحــمــد
األســدي أحــد نـواب الــكــتـلــة الــتـابــعـة
ان في بيـان نشر على لـلحشد في الـبر
مــواقع الــتــواصل االجـتــمــاعي األحـد "
بــالـتــأكـيــد سـمــعـتـم بـأن أخــوانـكم في
احلــــشـــد الــــشـــعـــبـي قـــد حُــــرمـــوا من
الــــتــــصـــويـت اخلـــاص وبــــالـــتــــالي ال
يـسـتـطـيـعـون الـتـصـويت إال اذا تـركـوا
الـسـواتر وعـادوا إلى مـناطـقـهم". ودعا
مـنـاصـريه إلى الـتـوجه إلـى الـتصـويت
ـئات "لـنـعوض عن أصـوات أبـطالـنا بـا
الــذين ســيــكــونــون مــدافــعــ عـنــا في
الـسواتر حتى نحـقق نصرنا".وتأسس
احلــــشـــد الــــشـــعــــبي في  2014 لــــدعم

{ بـــــغــــداد-(أ ف ب) - نــــدد احلــــشــــد
الـشعـبي العـراقي بقرار الـسلـطات عدم
شـمله فـي ترتـيبات الـتصـويت اخلاص
ـبـكـرة على في االنـتـخـابـات النـيـابـية ا
غـرار القوات األمنيـة.ويفترض أن يدلي
عـــشــرات اآلالف مـن مــقـــاتــلي احلـــشــد
الــشـعــبي بــأصـواتــهم في الـعــاشـر من
تـشرين األول على غرار أي مواطن آخر
في دوائـرهـم االنـتخـابـيـة لـكن حتـقـيق
ذلـك صـعب ألنــهم مـنــتـشـرون فـي كـافـة
قابل تشارك القوات أرجاء البالد.في ا
االمـنـية في االنـتـخابـات عـبر "تـصويت
خــاص" يــنــظم في الــثـامـن من تــشـرين
األول ويـــدلــون بــصــوتـــهم في مــراكــز
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بصفتنا بلـداً مصدراً للنفط أساسـاً  وخلروج رؤوس أموالنا من البلد
 ولعدم قدرتـنا على إستـردادها أو جذبـها من اخلارج  ولعـدم قدرتنا
على إمتالك قاعدة إقـتصادية مـتنوعة على األقـل نسبياً أسـوةً بالبلدان
صـدرة لـلـنـفط مـثلـنـا أيـضـاً  ومع انخـفـاض لـقـيمـة الـعـمـلة الـوطـنـية ا
ؤشـرات التي (الديـنار الـعراقـي) مقـابل الدوالر االمـريـكي  وفي ظل ا
تُـشـيـر الى إنـخـفـاض مـسـتــويـات االسـتـثـمـار واإلنـتـاجـيـة  واإلرتـفـاع
ـتعـلمـ عـندنـا  ولعـجز ـسـتويـات البـطـالة خـصوصـاً فئـة ا لـحوظ  ا
قـطـاعـنـا الــعـام عن تـوظـيـفـهـم  ولـعـدم قـدرتـنـا عـلـى مـواجـهـة الـنـقص
ـتــلك كل مــقـومــات الـنــهـوض ـالــيـة  وألنــنــا  ــوارد ا ـســتـمــر في ا ا
اإلقتـصادي  ومن أجل أن يـكون هـناك بـديالً لـلريـعيـة التي يـتسم بـها
إقتـصـادنـا ومصـدرهـا األساس الـنـفط كـثروة قـبل أن يـكـون مصـيـرها
ـلف إقـتـصـادنا ـاسـكـة  ـاذا ال تـتـبـنّى االدارة ا الـنـضـوب  نـتـسـائل 
إستـراتـيجـيـة شامـلـة تُنَـفِـذّ عن طريـقـها إصالحـات تـستـنـد إلى عوامل
السوق  بصياغة رؤية إقتصادية تضع خطة تنمية خمسية ترتكز على
إقتـصـاد مرن قـادر عـلى حتمـل األزمات والـتـعافي مـنـها  خـطـة تضع
حُسن إدارة عـائدات الـنفط عـلى رأس أولويـاتهـا  خطـة تمـكن القـطاع
اخلاص من لعب دوره األساس في حتقـيق أهداف التنمـية األقتصادية
عن طريق زيادة معدالت النشاط اإلقتصادي وتوافر فرص العمل لكبح
انتشـار ظاهرة الـبطـالة لدى الـشباب خـصوصـاً  واإلسهام في تـعزيز
ـقدمة  القدرات الـتنافـسية إلقـتصـانا  ورفع كفـاءة اخلدمات الـعامة ا
ـؤســسـات ــكن أن تـلــعــبه ا خـطــة تــعـمل عــلى مــعـاجلــة الـدور الــذي 
ـتـوسـطـة في تـنـمــيـة إقـتـصـادنـا وتـنـوعـيه  النـهـا تـمـتـلك الـصـغـيـرة وا
مقـومات الـنهـوض بإقـتصـاد أي بلـد  كمـا تشـير جتارب
الـدول والـتـي تـظـهــر مـا كـان لــهـا من دور كــبـيـر في
حتقيـق أهداف التـنمـية األقـتصـادية كـهدف أساس
تـسـعى إلـيه جـمـيع الــدول واجملـتـمـعـات لـتـحـقـيـقه

سواءً أكانت متقدمة أم نامية.
{ عن مجموعة واتساب

ا وجهته سـابقا حيـنما شكلت جلـنة تعديل الـدستور  وأعيد سؤال ر
دني العراقي توجيهه االن وانا اتصـفح االعمال التحـضيرية للـقانون ا

رقم 40 لسنة 1951.
اذا كان احملامـ اعضاء في جلان وضـع القوان وتـعديلهـا سابقا  
شكلة دني ا فها انت ترى 4 محام اعضاء في جلنة وضع القانون ا
آنذاك بـرئـاسة عـبـدالـرزاق السـنـهوري  هـم: نشـأت الـسنـوي وحـس

جميل وداود السعدي وحسن عبدالرحمن.
فيما يتغافل عنهم االن في جـميع القوان  بل يهمش دورهم حتى في
قانـونهم  قـانون احملـاماة  والـدلـيل انه عرض عـلى مجـلس القـضاء 
ا وانا شبه متأكـد سيقبر في أتربة واعترضوا على عموم مـواده  ور
ـشـاريع ــان الـعـراقـي كـمـا دفن ســابـقــا ودفن مـعه الـكــثـيــر من ا الـبـر

قترحات !! وا
ــهم بـهـذا الــصـدد هل اخلـلل يــكـمن في احملــامي الـعـراقي الـسـؤال ا
سـتوى ان يكون عـضوا في جلنة قـانونية احلالي بحيث اصـبح ليس 
تـربـع معـيـنة لـوضع مـشـروع قانـون او تـعديـل قانـون قـائم ? أم ان ا
على عرى الـسلـطة الـتشريـعيـة في الدولة اصـبحـوا يجهـلون بـقصد او
شتغل الفاعل بدونه  دور احملامي واهمية االنصات الى رأيه  كونه ا

في تطبيق القوان بحكم عمله اليومي في سوح القضاء .
هذا التساؤل حـصاة في مياه راكـدة  نؤثر رميـها ب احل واالخر 
عـسى ان يــلـتــفت اجلـالــسـ عــلى ضــفـاف الــنـهـر
فيـضـعـوا حال لـلمـيـاه الـعـكرة ويـسـتـخرجـوا مـنـها
الصـدف والنـفـائس  وال نبـقى اسـرى الضـوضاء
واالعتـداءات عـلى الـتخـصص واخملـتـص في كل

مجال.

عناصر احلشد الشعبي يرفعون علمهم
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ـانـيـة في  1- نـواب سـابـقـون(مـجـربـون) حـصـلـوا عـلى مـقـاعـدهم الـبـر
الدورات السابقـة من خالل نفوذهم العـشائري في محـافظاتهم جندهم
فـمـا الـيـوم يـتــرشـحـون عن مـنـاطـق بـغـداد  وهم لـيس مـن أهل بـغـداد
السر!?.. اعتقد انهم يتوقعون ان جمهورهم السابق فقد الثقة بهم ولن

يعيد انتخابهم ومن لديه تفسير آخر فليتفضل!
 2- احزاب كثـيرة طرحت شـعارات اصالحيـة في االنتخـابات السـابقة
ومن ضمـنـها تـرشـيح الـكفـاءات الـعلـمـية والـشـهادات احلـقـيقـيـة وليس
ــزورة  نالحـظ ان اغــلب تـــلك االحــزاب والـــكــيـــانــات تــرشـح الــيــوم ا
طلق لرؤوسائهم أو شخصيات ال مؤهالت حقيقية لديها سوى الوالء ا
احملسوبـية والقربـى وذلك ما كان يـفعله الـدكتاتور  وكـان من أسباب

فواعجباه! سقوطه
 3- نحن في عصر الـصورة والقـوة الناعمـة لذلك نالحظ ارتفـاع نسبة
اجلمـال االنـثـوي في الـصـور والالفتـات االنـتـخـابـية احلـالـيـة لـكن أحد

اخلبثاء كتب على  صورة احداهن (فوتوشوب) وهرب!
ـرشـحون ـنـاصب ويـكـسب الـناس فـا ـال يـصنع ا ال يـحـكم وا  4- ا
سـتقـلـون الشـرفـاء ال مال لـديهم فـتـكون دعـايتـهم ضـعيـفـة والفتـاتهم ا
فقيـرة أما اجملربـون  فتـستطـيع ان تعـرف مقدار مـا سرقوه من خالل

رة !? الفتاتهم  فهل تنتخبهم الناس أم تعاقبهم هذه ا
 5- ابـحث مـنــذ شـهـر عن مـرشـح في مـنـطـقــتي لـديه بـرنــامج حـقـيـقي
اسـتــطــيع ان اثق بــشـعــاراته لــكـنــني لم اعــثـر  حــتى الــيــوم عـلى من

يستحق صوتي فهل تعيشون هذه احليرة مثلي!??
شهد أمـامي بكل تـلوثه وتنـاقضه ونفـاقه  اتذكر قول  6- عندمـا أرى ا
ؤمـن عـليـه السالم( كـيفـما تـكونـوا يـولى علـيكم) فـهؤالء مـنكم أميـر ا
ـزورة يـحـكمـون ثم تـتهـمـونهم وبكم ومن خـالل اصواتـكم احلـقيـقـية وا

وبقات! بشتى ا
أصواتكم الـواعيـة تصـنع التـغييـر  من خالل حسن

فال تخدعنكم الالفتات والشعارات! االختيار 
وأخير نقول للجمـيع :( ج. م) ...التي قد يترجمها

بعضهم بعبارة(جمعة مباركة)!
{ عن مجموعة واتساب

طارق حرب
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سامراء- محمد صادق السامرائي
أعــلـنت خــلـيـة اإلعـالم احلـكـومي 
ـائـيــة خـطـة ــوارد ا وضع وزارة ا
ـياه في ـعـاجلـة شح ا اسـتـبـاقـيّـة 

ديالى .
وقـالت اخلـلـيـة في بـيـان تـلـقته الــ
ـــــواد (الـــــزمـــــان )  إن  ( وزيـــــر ا
ــائـيـة مـهـدي رشـيـد احلـمـداني ا
أشـرف عــلى اخلـطــة االسـتــبـاقــيـة
الـــتي أعـــدتـــهــا الـــوزارة التـــخــاذ

اخلـــطــوات الــعــاجـــلــة والــفــوريــة
ــشـــاريع في لــتـــنــفـــيــذ عـــدد من ا
مــحـافــظـة ديـالى )  الفــتـة الى أنه
ـــا جــاء في (يـــأتي ذلـك تــنـــفــيـــذاً 
تــوجــيه رئـــيس مــجــلس الــوزراء
مصـطفى الكـاظمي بشـأن معاجلة
ـائي في عموم احملـافظات الشح ا
وفي مــحـــافــظــة ديـــالى عــلى وجه
اخلــــصـــــوص كـــــونــــهـــــا أكـــــثــــر
احملــافـظــات تـضــرراً بــسـبب قــلـة
ـائــيـة من دول اجلـوار الــواردات ا

نـتـيـجـة تـذبذب األمـطـار وانـحـسار
الغطاء الثلجي ) .

وأضافت أن  ( تـشكـيالت الوزارة
نـفـذت حـمـلـة لـتـطـهـير قـنـاة أسـفل
اخلــالص من الـتـرسـبـات لـضـمـان
ــيـاه في الـقـنـاة الـتي انـسـيـابـيـة ا
تُعَـدُّ الشـريان احلـيوي الـذي يغذي
احملـافـظـة في الـوقت احلـاضـر مع
استمرار أعمال الـصيانة والتأهيل
لــلـمـحــطـات الــرئـيــسـة في مــحـطـة
أســـفل اخلــــالص والـــبــــالـــغـــة 39
ــواد مــضـــخــة من خالل تـــوفــيــر ا
ـيه االحـتــيـاطــيـة ومن مــنـاسئ عــا

رصينة ) . 
وبـــيــنت  الـــوزارة انــهـــا ( نــفــذت
ياه مشروع تعزيز نهر خريسان با
من قـــنـــاة أســــفل اخلـــالص الـــتي
تـتــغـذى من نــهـر دجـلــة عن طـريق
تنفيذ مد أنابيب الدكتايل مزدوجة
بـطـول 6,800 م لــلــمـرحــلـة األولى
و2,100 م  للمرحلـة الثانية بهدف
ــيــاه في مـديــنـة تــعـزيــز إسـاالت ا
بــعــقــوبـة ومــحــيــطــهـا فــضالً عن
دة شـروع ولـلمـرحـلتـ  إجنـاز ا
واصـفات الفـنية قيـاسية وضـمن ا
ـيـاً حيث سـيـوفر ـعـمول بـهـا عا ا
ـيـاه إلى أكـثر من 450 ـشـروع ا ا

ألف نسمة ضمن احملافظة ) .

وأشـارت  الـوزارة  إلى أن  (جـهـد
الــوزارة الـهــنــدسي والـفــني نــفـذ
أعــمـال رفـع اجلـزرة والــتــرســبـات
الطـينيـة مقابل احملـطة باسـتخدام
اآلليـات التخـصصيـة من الكراءات
واحلــفــارات الــبــرمــائــيــة وزيـادة
اجلـهد اآللي الـعـامل فيـهـا لضـمان
ــيـاه من نــهـر انــسـيــابــيـة تــدفق ا
دجــلـة عــلى الــرغم من انــخــفـاض
ـنـاطق بـسبب مـنـاسـيـبه في تـلك ا

ــاء يــخـلق الــتــرفـيــة والــلـعـب بـا
الـفـرحـة والـضـحـكـة الـنـقـيـة امـا
االثــار الــتي تــتــكــلم عــنــهــا عــلى
الـرغم من اهـميـتـها لـكن ال يـوجد

سافرين! عليها طلب من ا
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يـخـتــلف الـكـثـيــرون حـول مـعـنى
كـــلـــمــــة دهـــوك الـــبــــعض يـــرجع
الـــتـــســـمـــيــــة  الى مـــوقع دهـــوك
بصفتـها بوابة الـعراق الى تركيا
والبعض االخر يصر على تقطيع
كـلمـة (دهـوك) الى مقـطـع (دو)
تـعــني (اثــنــان) و(هــوك) او هـيك
) ألن دهوك تقع وتعـني (بيـضتـ
بـــ جـــبـــلـــ يـــشـــبـــهـــان شـــكل

البيضة!
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حـيـنـما انـطـلـقت بنـا احلـافـلة من
زح بغداد لـيال حاول الكـايد ان 
ناسب كان غير ا في الوقت وا

فــقـــال حـــدثت لــنـــا مـــشــكـــلــة مع
صــاحب الـفــنــدق وسـتــكــون مـدة
الـــرحــلـــة خــمـــســة ايـــام بــدال من

ســـبـــعـــة ايـــام هـــذا الــكـالم اثــار
حـفـيــظـة اجلـمـيـع وبـدأ الـصـراخ
واالعـتــراض وسـرعـان مـا تـراجع
الــكـــايــد لــيـــقــول انــهـــا (مــزحــة)
اعــصــاب الــنــاس تــعــبــانه حــتى
وهي تـذهـب لـلـفـرح وقـضـاء وقت
ســــعـــيـــد  لــــكي تـــنــــسى هـــمـــوم
الـكـهــربـاء وضـغط وبــاء كـورونـا
ـرشح  ومرارة االنتـخابات وا
ومـا  إن يـسـمع ايـة اشـاعـة حـتى
يثور ضـدها ويصبح تـعيسا قبل
ان يـتـأكـد من صحـتـهـا ومن هـنا
فــشـل عــنــدنــا بــرنــامج الــكــامــرة
اخلــفـيــة او اي بــرنــامج مــقـالب!
بـيــنـمــا حـقق الــنـجــاح في مـصـر
ـزاح امـا الـنـكد ـصـريـ ا حلب ا

! فهو نصيب العراقي
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فجرا تـوقفنـا في قرية عـند مطعم
الــــواحـــة الــــذي يــــقع فـي قــــريـــة
الشهلة في مدينة تكريت  ويبدو
طعم قـد اتفق مع جميع ان هذا ا
شــركـات الـسـيـاحـة حـتى تـتـوقف
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ــصـايف ال تـشــتـهــر دهــوك اال بـا
(كـــلـي زاويـــتــــة - شالل اشـــاوا-
مــــــــــصـــــــــيـف ســــــــــوالف-  شالل
شــرانش- مــصــايف زاخــو- كـلي
زنـــطـــة-  شالل بــــيـــجـــيل) كـــمـــا
تـشتهـر بأنـها اكـبر مـدينـة النتاج
الــعــنب لـــكن عــبــيـــر تــاريــخــهــا
الـــعــريق الـــذي يــرجع الى 6000
سنة تمتد الـى العصور احلجرية
(االشورية والبابلـية واألخمينية
ـــصـــادر ان االســكـــنــدر وتـــذكــر ا
االكبر قد احـتل دهوك منذ 2000
ـيالد واكـتـشـاف لـوح عـام قــبل ا
أثري في تالل بليوز على بعد 10
كم غــرب مــديــنـة دهــوك مــكــتـوب
بـاخلط الـهـلـنــسـتي وهي الـفـتـرة
الــتــاريــخــيــة الـتـي اعــقـبـت وفـاة
االســكــنـدر االكــبــر عـام  323قـبل
ـيالد وبـذلك كانـت دهوك تـابـعة ا
لـلدولـة الـيونـانيـة  كـما خـضعت
دهــــــوك الـى االمـــــبــــــراطــــــوريـــــة

الرومانية . 

( و اكـتــشـاف (قــنـاع من الــطـ
يالد يعود الى 2400 عام قـبل ا
مع االسف الــتـركــيــز عــلى دهـوك
ـــــنــــاخ كــــمـــــنـــــتج ســـــيـــــاحي (ا
ـا هي على والتـضاريس) اكـثر 
(مـضامـ السـياحـة التـاريخـية )
ــتـاحف واالثـار يـقـول الـسـيـاح ا
اننـا نريـد ان ننـسى همـومنـا فما
ـتـاحف واالثار  الـطـبيـعة لـنا وا
اجلـــمـــيــلـــة واخلالبـــة  اجلـــبــال
والــســهـــول اخلــضــر والــشالالت
تـــريح اعـــصــابــنـــا امــا الـــتــاريخ
وكـــيف كـــانت دهـــوك ال يـــهــمـــنــا
ابـدأ!اما الـكايـد (أحـمد خـالد) من
لك شركـة رحلـة القـصواء وهـو 
ــرشــد الــســيــاحي مــواصــفـــات ا
بثقافته ولـياقته واخالقه وسرعة
الـبـديـهة والـقـدرة علـى السـيـطرة
بــاالقـنـاع عـلى الــكـروب يـقـول لي
"شركات السيـاحة شركات ربحية
تلبي طلبات االكثرية  والسياحة
الـطبـيعـيـة وميـاه الشالالت مـكان
مـــنـــاسب لــــكل االعـــمـــار من اجل

احلــافالت بـــاالســتــراحــة عــنــده
طـعم ال يـخـافون من واصـحـاب ا
احلسد فقـد وضعوا قائمـة عليها
اسـمـاء الـشـركـات الـسـيـاحـية في
بـــغـــداد الــتـي يــجـب ان تــتـــوقف
عــنـــدهم!ثم انـــطـــلــقـت احلــافـــلــة
لتجتاز (الشـرقاط) وتسمى ايضا
(آشـوركـات) وتعـني بـوابـة آشور
أو (مدينـة الذئاب) وفي الـشرقاط
يــوجـــد مــوقع اثــري مـــهم يــرجع
ــيالد وفـيــهـا لـعـام 3000 قــبل ا
قــبـــر ســـنـــحـــاريب الـــثـــاني ومن
ذكــــريـــات الـــتـــاريـخ الـــقـــد الى
ـعـاصـر ونحن ذكـريـات التـاريخ ا
ن وااليــسـر ــوصل اال جنــتــاز ا
والكـايد يشـرح لنـا (فندق نـينوى
الــــدولي- قــــصــــور الــــرئــــاســــة-
ـتــهـدمـة من ـبــاني ا الـغــابـات- ا
جــــراء احــــتـالل داعش) كـــــلــــهــــا
ة  ودائما ذكريات معاصرة ومؤ
كـانت اجلـروح تـلـتـئم لـكن بـبطء 
ــدفــعي وثــقــوب آثــار الــقــصـف ا
طـلـقـات الـرصاص الـعـشـوائـية ال

تـزال باقـية علـى حالـها كمـا انني
شـاهــدت مــؤشــرات تــدل عـلى أن
نـــيــنــوى تــعــيـش بــعض الــبــنــاء

واعادة االعمار !
ــرور من ســيـطــرات دهـوك كــان ا
ـا هو عـليه في اكـثر انـسيابـية 
سـيـطرات اربـيل او الـسلـيـمانـية
وسـرعــان مـا وصــلـنــا الى دهـوك
الـــســاعـــة الــواحــدة ظـــهــرا كــان
فندق(شنـدوخا) بإستقـبالنا وهو
ـة ويتـكون من من الـفنـادق القـد
طــابـقـ وله اطاللــة رائـعـة عـلى
مرتفعات خضراء وجبال شاهقة
ليـنتـهي اليـوم االول في الـتسوق

من فاملي مول.
ســـتـــكـــون صـــور رحـــلـــتـــنـــا الى
ــصــايف والــشالالت ــنــاطق وا ا
في دهــوك  فــهي جــمــيــلـة ولــكن
السـائح مثـلي يحـب التنـوع لذلك
كان لي زيارة لقلعة دهوك ودائرة
االثـار ومـتـحف دهـوك سـنـتـحدث

عنها الحقا.
l

`∫ سواح من احملافظات يروحون عن انفسهم ب مناظر خالبة في دهوك Ëd
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ـائـي مع اسـتـمــرار أعـمـال الــشح ا
الـتـطـهـيــر في اجلـداول والـقـنـوات
ـــبــــازل في عــــمـــوم اإلروائـــيــــة وا
احملافظة إضافة إلى إجناز تطهير
1,450 كـم مـن أصـل اخلــــــــــطـــــــــة
الــبـالــغـة 2,100 م . ط مع تــنـفــيـذ
حفـر أكـثر من 160 بئـراً مائـية في
ياه ألكثر محافظـة ديالى لتأمـ ا
من 32 مــحــطــة إســالــة في عــمــوم
أقــضــيــة ونــواحي احملــافــظــة مع
ــيــاه إلى الــقــرى ضــمــان تــأمــ ا
حـطات ـناطق غـير اخملـدومـة  وا

اإلسالة ) .
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ولفتت إلى أن  ( تـشكيالت الوزارة
في حــالـة اســتــنــفـار تــام من أجل
تابـعة إيصال جتاوز هذه احملـنة 
ــــيــــاه إلى مــــحـــطــــات اإلســــالـــة ا
كـــأســبــقـــيــة أولى وإزالـــة جــمــيع
ـوجـودة عـلى شـبـكة الـتـجـاوزات ا
الـــري )  مـــؤكـــدة أنه  (شـــارك في
ــتـقـدم الك ا ـذكــورة ا احلــمالت ا
ـوارد وجــمـيـع تــشـكــيـالت وزارة ا

ائية في محافظة ديالى) .  ا
الى ذلك قال مصدر امني في ديالى
 لـ (الــزمــان)  إن  (عــامــلــة خــدمـة
حتـــمل اجلـــنـــســـيـــة األوغـــنـــديـــة
ـنـزل الـذي تـعـمل انـتـحـرت داخل ا

فيه وسط بعقوبة) .
أضـاف أن  (الــتـحـقــيـقــات األولـيـة
تفـيـد بـأن العـامـلـة شـنقت نـفـسـها
بـواسـطة الـسـلم بعـد تـلقـيـها خـبر

وفاة والدتها وتأثرها نفسيا) .
وافتـتح محافظ صالح الـدين عمار
اجلبر  مبنى ناحـية سليمان بيك
ودائـرة االتـصـاالت والبـريـد فـيـها
وسط تـرحـيب االهـالـي وتـثمـيـنـهم
لــلــجــهـــود إلــرامــيــة إلـى حتــقــيق

االستقرار وتقد اخلدمات.
وقال احملافظ في جتـمع أقيم بهذه
ـناسـبة (نـحن ماضـون في حمـلة ا
االعـمـار والـبـنـاء ومـعـاجلـة اخلـلل
اإلداري الـــــذي حــــرم الـــــنــــاس من

حقوقهم)٠
ــنــاطق ومــنــهــا وتــابع ان (هــذه ا
ســلـــيــمـــان بـــيك تــعـــرضت لـــظــلم
وحـــــرمـــــان بـــــســــــبب االمـــــزجـــــة
السيـاسية واالمنيـة ونحن نسعى
ـعـاجلــة هـذه الـتـراكــمـات ولـديـنـا
مـشــاريع عــدة سـتــرى الــنـور وفق

خطة زمنية مدروسة).
وربط اجلبر تطور الواقع اخلدمي
ـــشـــاركـــة الـــفــاعـــلـــة في بـــقـــرار ا
ــقـــبــلـــة واحــداث االنــتـــخــابـــات ا
الـــتـــغــيـــيـــر وتـــولي األمـــور بـــيــد

ؤسسات. الوطني في دولة ا
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-1-
ليس ثـمة مِنْ انسانٍ مؤمن االّ وهو يتوق الى أنْ يُكتب من الشاكرين الصابرين 

ألنّ الشاكرين الصابرين هم الفائزون كما قال تعالى :
ا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) ( ا

الزمر / 10
-2-

وطبقاً للمنهج التربويّ الذي رَسَمَهُ الرسول الكر محمد (ص) يُمكنُكَ أنْ حتظى
همت متى ما التزمتَ بأمرين : بهذين الصفت ا

1- أنْ تنـظر الى من هو فـوقك في الورع والتـقوى والتـديّن فيكـون ذلك باعثاً لك
عـلى أنْ تضـاعف جهـدك لتصل الـى ما وصل اليه .. –كـحد أدنى  –وقـد تتـفوق

عليه بعد ذلك فتكون قدوةً له .
2- أنْ تنـظـر الى من هـو دونك من الـناس حـاالً ومـاالً ومـكانـةً .. ألنك إنْ نـظرتَ
اليـ مِنْ عِـبـادِهِ وعنـدهـا تـنـطلق الى ذلك عـلـمتَ أنّ الـله سـبـحانه فـضـلّك عـلى ا

لتشكَرَه على آالئه ونِعَمِه وما حباك به من ألطافه وتكون من احلامدين .
وبهذا تُكتب من الشاكرين احلامدين والشاكرون احلامدون هم الفائزون .

-3-
واليك ما جاءت به الرواية عنه (ص) :

" خـصـلتـان مَنْ كانـتا فـيه كـتبه الـله شـاكراً صـابرا  ومن لم تـكونـا فـيه لم يكـتبه
الله شاكرا صابرا :

من نظـر في دينه الى من هـو  فوقه فـاقتدى به  ونـظر في دنـياه الى من هو دونه
فحمد الله على ما فضلّه به "

عنى أشار الشاعر : والى هذا ا
من شاء عيشا رضيا يستفيدُ بِهِ 

في دِينِه ثم في دنياه إقباال
فلينظرنَّ الى مَنْ فوقه أدبا 
ولينظرنَّ الى مَنْ دُونَه ماال 

راجع طرائف احلكم ونوادر اآلثار 
ج 2ص 20 للمرحوم العالمة السيد محمد احليدري 

-4-
ن يـتـبـرم بــعـيـشه  يـعــملُ بـالـضـد من ذلك ولالسف الـشـديـد نــرى الـكـثـيـريـن 

التـوجيه النبويّ العظيم فهـو ينظر الى مَنْ فوقه حاالً وماالً فيرى
نفسه متخلفا عنه وحينئذ يكون من الشاكِ ال الشاكرين

ومن الساخِط ال احلامدين .
ـن ال يـعـمـلـون ويــنـظـر من جــهـة أخـرى الى مَنْ دُونه 

بأوامر الله ونواهيه فيرى نفسه خيراً منهم 
زيـد من الـطاعـات والعـبادات  ـا يصـده ذلك عن ا ور

غبون . وبهذا يكون من ا
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ال العام الـية بنيه اساسه على الذكـاء واالبتكار في ادارة ا مصـطلح الهندسة ا
واالسـتـثـمـارات واالصـول وااليـرادات والـديـون والـنـفـقـات واالصالح الـضـريـبي
ـالـيـة ووضع واسـتـخــدام الـتـقـنــيـات الـريـاضــيـة لـتـوفــيـر احلـلـول لــلـمـشـكـالت ا

شكالت عاجلة هذه ا ناسبة  الستراتيجيات ا
والورقـة البيضاء الـتي اطلقتهـا احلكومة في تشرين االول  2020 تهدف ألدارة
ـنـظـومة اقـتـصـاديـة ذات كفـاءة واداء عـالي الـدقـة وبـالرغم من رصـيـنـة ونزيـهه 
وجب الـية للعراق اال ان العراق   توازن للمشـكله االقتصادية وا التـشخيص ا
التقـارير الدولـية يعد من الـدول االكثر فسـاداً من حيث مسـتوى احلياة والـتعليم
والـصـحة وارتـفـاع مـعـدالت البـطـالـة وعـدم التـأثـيـر عـلى اسـعار الـنـفط واعـتـماد
ـنــظـومـة ـؤسـســيـة في ادارة ا الـعــراق عـلى الـثــروة الـنـفــطـيــة وفـقـدانه لــلـنـظـم ا
ا انعكس سلباً الية واالسـتثمارية والنفطية  االقتصـادية بسياساتها النقدية وا
عـلى االداء احلـكومـي ومؤسـسـاته فـفي الـسيـاسه الـنـقـدية يـتـوفـر فـائضـاً مـالـياً
ـقـدمة ـركزي ولـكن مـسـتـوى االئـتـمـانـات ا رصـيداً نـقـديـاً ألحـتـيـاطـيـات الـبـنك ا
ـالـيـة فـهـنالـك ارتفـاع واضح في لـلـقـطاع اخلـاص ضـعـيـفـة جـداً ام الـسيـاسـة ا
الــنـفـقـات واالمــتـيـازات اليــتـنـاسـب مع حـجم االيــرادات الـنـفــطـيـة وغــيـرهـا امـا
السيـاسة االستثمارية فهي خـجولة وهذا تناقض واضحاً ب تـطبيقات الهندسة
ـاليـة والورقـة البـيـضاء وألزالـة هذا الـتنـاقض والفـجوة الـكبـيرة في الـتطـبيـقات ا

يجب اتخاذ االجراءات التالية :-
1- حتقيق االصالح االقتصادي وحتس بيئة االستثمار 

الية  2- اعادة هيكلية السياسة النقدية وا
3- ترفير البيئة االمنه ألبداع الكفاءات الوطنية العراقية 

كافحة الفساد والتهرب الضريبي  4- اتخاذ اجراءات صارمة 
5- اسـتـغالل االيــرادات الـنـفـطــيـة لالغــراض االسـتـثـمــاريـة في االنـشــطـة الـتي

تساهم في التنوع االقتصادي 
ـا اليـؤثـر عـلى الـطـبـقـات 6-اصالح الـنـظـام الـنـقـدي وحتـديـد ســعـر الـصـرف 

الهشة والفقيرة جراء التحديد
7- خـلق نـوع من الـتـكـامل بـ الـقـطـاع الـعـام واخلـاص واسـتـغالل االمـكـانـات

االقتصادية ودعمه مالياً وفنياً
8- تخـفـيض الرواتـب للـرئـاسات الـثالث والـوزراء والنـواب الى الـنـصف وكذلك

تخفيض عدد النواب الى مثل هذا النسبة 
سـروقـة االي بـلـغت بـحدود (384 مـلـيار دوالر) ـنـهـوبـة وا 9- اعادة االمـوال ا

ومحاسبة من اثرى على حساب الشعب
10- حتـس الـبـطاقـة التـمويـنيـة بـأكثـر من سبـعة مـواد وتـنشـيط النـاجت احمللي
ـا اليقل عن ـتـقاعـدين  واالجـمـالي ورفع مـستـوى راتب الـرعايـة االجـتمـاعـية وا
ئة ـ من نـسبة الـضرر نتـيجة ـا يعادل 23 بـا (500000 الف ديـنار ) شهـرياً 

رفع سعر الصرف.
تنـفـذ هذه االجـراءات بـأرادة وطنـيـة حره وبـكـفاءة واداء

حكومي عالي الدقة .
عـلى الـسـيـد رئـيس الـوزراء بـحـكم سـلـطـته الـتـنـفـيـذيـة
وبــســعه صــدره ان يـــتــأخــذ هــذه االجــراءات لــسالمه

الشعب وضمان حقوقه . 
ستشار االقتصادي  ي وا { االكاد

كـيف يكـون حتـديد الـعيـد الـوطني من الـناحـيـة القـانونـية والـسـياسـة .. ?? العـيد
ناسبـات الرسمية يـجب ان يصدر بها قـانون  والقانون البد الوطـني والعطل وا
ـان وثم يصـادق عـليه الـرئـيس ويـنشـر بـاجلريـدة الـرسمـية  ان يـصـدر من البـر
فهل يـحق لرئـيس مجـلس الوزراء حتـديد يـوم معـ عطـلة رسـميـة وسيـما الـعيد
ـان ???? هـذا جـهـة  ومن جـهـة اخـرى ………هل ان الـوطـنـي ولم يـشـرع ذلك الـبـر
انــضـمــام الـعــراق لـعــصـبــة اال في عـام 1932 يـوم 3 /10 هـو الــيـوم الـذي
اصـبـح فـيه الـعــراق دولـة ذات عـلم وســيـادة ومـلك مــنـصب ام تـاريخ 23 /8 /
1921 يوم تـنصيب ملك العـراق فيصل االول من قبل الشـعب العراقي بواسطة
امـراء وشـيوخ الـقـبـائل العـراقـية مـن كافـة الـقومـيـات ا??  فـأي  التـاريـخ اولى
يـاسـادة ? ?? … .ارى انه البـد ان يـكـون تـاريخ الـعـيـد الـوطـني يـحـضى بـاجـماع
لك كـان باجماع وطني وكان هـذا اليوم من االهمية وطني اوالً وتـاريخ تنصيب ا
كان لتحديد مستقبل هذا البلد ومصير شعبه ووضع اللبنة االولى لبناء الدولة
ناسب ليكون اليوم و العيد الوطني في (23 آب الئم وا ... و نرى فيه التاريخ ا
ان ..وان ـلكـة العـراق وعـلم وحكـومة وبـر 1921) هو يـوم اصبـحت فـيه دولة 
كان حتت االنـتـداب الـبـريطـاني احملـتل فـاخلـطـوة االولى هي االصـعب  االشجع
والبـطولية لـلشعب التي يـجب ان يحتـفى بها  فلـوال التاريخ االول عام 1921 لم
نـفـضي الى اخلـطـوة الـثـانـيـة بـتـاريخ االحق واالنـضـمـام الى مـنـظـمـة دولـيـة عام
1932 كعـصبـة اال  لقد انـظم العـراق للـعصـبة كـدولة لـها وجود كـامل وبكل
مقـومات الدولـة ( ارض وشعب وسلـطة ) …. ولم يـزده انضمـامه بعد احـد عشر

عـام من تــاسـيـس الـدولــة الى مـنــظـمــة دولـة كــعـصــبـة اال اال
تـعـزيـزاً وتـاكــيـداً عـلى هـذا الـوجـود كـدولـة الـعـراق الـتي
نـاضل العـراق عـلى انـشاءهـا عام 1921 ..... لـذلك
أجـد  ان حتـديـد ( يـوم 3 /10 كـيـوم وطـني رسـمي )
من قـبل مـجـلس الـوزراء دون غـطـاء قـانـوني وال غـطـاء
سيـاسي …وهو قـرار متـعجل قد ال يـنال رضـا ألشعب

ثليه وسيكون مسالة فيها نظر مستقبالً.. وال 
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يـسـتـعـد مـتــحف الـشـهـيـد آحـمـد
عفتان للتراث الذي يدره اخلبير
احلـاج حـمـدي الـعـفـتـان لـتـكـر
ـنتهية في الطلبـة في الصفوف ا
محافظة االنبـار وللسنة الرابعة

على التوالي. 
وقـال الـعـفـتان في رسـالـة نـصـية
تـلـقـتـهـا (الـزمان) آمس ان (ادارة
تـحف دأبت على تـكر الطـلبة ا
االوئل وسط حــضـــور عــوائــلــهم
واالدارات الــتــربــويــة حــيث تــتم

االشـــادة بــجـــهـــودهم ومــبـــاركــة
تــفـوقـهـم بـعـد عــنـاء الــتـحــضـيـر

لالمتحانات الوزارية). 
ــتــحف قــد كـرمت وكــانت ادارة ا
ــــتـــفـــوقــــ في بـــعض أيـــضـــاً ا
احملـافـظات وزارت مـحـافـظة ذي
ــبـــاركـــة جنـــاح األول عــلى قـــار 
الــعـراق  حـسن مـحـسن مـعـيـوف
وهو من احدى نواحي احملافظة
كـان يقـطع عـــــشرة كـيـلو مـترات
يــــومــــيــــاً ســــيــــراً عــــلـي االقـــدام

للوصول الى مدرسته الثانوية.

مهدي رشيد احلمداني
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اكد قائممقام قضـاء الهندية منتظر
الـشـافعـي يتـصـاعـد العـمل بـوتـيرة
عــالــيــة في مــشــروع الــتــقــاطــعـات
اجملـــســـرة جلـــســـر الـــهـــنـــديـــة في
القضاء حيث وصلت نسبة اجنازه
ئة. واضاف الى مايزيد على  98با
ــشـــروع يــعــد من الــشــافـــعي ان (ا
تـلـكـئة الـتي بـدأ الـعمل ـشـاريع ا ا
به عام 2009 عـلى ان يـنـجـز خالل
3 ســنــوات ولــكن الـعــمل بـه تـوقف

الية). بسبب السيولة ا
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شروع الذي تبلغ كلفته مبينا ان (ا
االجمالـية اكثر من  25مليـار دينار
ـشـاريع االســتـراتـيـجـيـة يــعـد من ا
للـقضـاء وهو ضـمن مشاريع وزارة
الــبــلــديــات واالســكــان واالعــمــار)
ـشــروع يـتـكـون من مــوضـحـا ان (ا
مـجــسـر ذي اجتــاهـ ومــقـتــربـاته
ـسارات الـدائـرية  4ويتـكون كل وا
مــــجــــســــر من 18 فــــضــــاء وطـــول
الــفـضــاء الــواحــد يــبــلغ  24مــتـرا
وبعرض 11 مترا) وتابع الشافعي
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قـوله ان (طـول اجلـسـر الـكـلي 432
مــتــرا ومــقـــتــربــاته  1620مــتــرا)
ــــشـــروع حتت مـــشــــيـــرا الى ان (ا
اشـــراف دائــرة الــطــرق واجلــســور
ـــقـــبـــلـــة وســـيـــنـــجـــز فـي االيـــام ا
ـشـروع عـلى تـخفـيف وسـيـسـاعـد ا
ـالكـــــات االزدحــــــام). ونــــــظــــــمت ا
الـهــنــدسـيــة والـفــنـيــة في مـديــريـة
مجـاري كربالء حـملـة لصـيانـة عدد
من شبـكات اجملاري في احملـافظة .
وقـــال مـــديـــر مــجـــاري احملـــافـــظــة
ـهــنـدس عـبــيـر عــبـيــد لـ(الـزمـان) ا
ــديـــريــة قــامت امـس ان (مالكــات ا
ـــيــاه بـــاســـتــبـــدال اخلط الـــنـــاقل 
اجملـــاري الـــثـــقـــيـــلـــة الى مـــحـــطــة
السـعديـة والذي يـخدم عـدة مناطق
عـملجي االولى ـعلمـ ا ومنـها (ا
ـنـاطق احملــيـطـة) من والــثـانـيــة وا
خالل مـــد انــبـــوب جــديـــد بــدال من
). مــضــيــفــا (كــمـا ان اخلط الــقــد
مـالكـات مــجـاري احلــر اســتـنــفـرت
ـساندة مديرية ماء ايضا جهودها 
اء عاجلة كسر في خط ا احملافظة 
الـصـافي) مشـيـرا الى ان (شـبـكات

مـجـاري قـضـاء احلـر نـظـمت حـمـلة
لـتــنــظـيـف وتـســلــيك اخلط الــنـاقل
لـلـمـجـاري الـثـقـيـلـة في حـي سـومر
بالتنسيق مع غواصي شركة واحة
نـفذة لـلمـشروع شـبكات اجلنـوب ا
اجملــاري احلـر بــعـد ورود شــكـاوى
من مــواطـنـي احلي حلـصــول طـفح
وانسدادات فـيها و اجنـاز العمل
ياه الـثقيـلة بشكل وعودة جريـان ا

انــــســـيـــابي). ونـــظــــمت مـــديـــريـــة
اتــــصـــاالت كـــربـالء حـــمـــلــــة لـــرفع
التـجاوزات عـلى الشـبكـة الضـوئية
بــــهـــدف احملـــافـــظـــة عــــلى الـــبـــنى
الـتـحـدتيـة لالتـصـاالت. وقـال مـدير
ـهندس عـلي عبد عون في الدائرة ا
تــــصـــــريح صــــحــــفـي ان (مالكــــات
الـــدائــــرة بــــدأت بـــحــــمــــلـــة لــــرفع
التجاوزات على الشبكة الضوئية)

مــضــيــفــا ان (هــذه احلــمــلــة بـدأت
بقضاء الهندية وتأتي للحفاظ على
البنى التـحتية لالتـصاالت وحفاظا
ال العام). مؤكدا ان (احلملة على ا
ــتــجــاوزين في شــهــدت  تـثــبــيت ا
مـحـاضـر قـانـونـيـة مـعـززة بـجـمـيع
علومـات بالتعـاون والتنسيق مع ا
االجـــهـــزة االمـــنـــيـــة بـــازالـــة ورفع
وجـودة على الـشبـكة التـجـاوزات ا
الــضــوئـيــة). من جــانب اخــر اشـار
عـبـد عــون الى ان (مالكـات الـدائـرة
تـــقــوم بــحـــمــلــة اخــرى لـــصــيــانــة
الـكـابــيـنـات الــرئـيـســة في عـدد من
ـديـنـة) مـؤكـدا ان (الـعـمل احـيـاء ا
بــــدأ بـ 3 كـــــابــــيـــــنـــــات هي احلي
ـــــدراء وحي الـــــصـــــنــــاعـي وحي ا
االســكـان وان كل كـابـيــنـة تـضم مـا
ب 200 الى 300 خط وسـيسـتـمر
الـــعــــمل حلــــ اكـــمــــال صـــيــــانـــة
الـكــابـيـنــات كـافـة). ونــظـمت كــلـيـة
الـعـلـوم لـلـحـاســوب وتـكـنـولـوجـيـا
ـــعــلـــومـــات في جــامـــعـــة كــربالء ا
بــالــتــعــاون مع كــلــيـة الــطـب نـدوة
تـوعـيـة بعـنـوان (لـقاحـات كـوفـيد -

19) واثـرهـا عـلى الـصـحـة الـعـامة.
وقــال الـدكــتــور عــلي عــبــد الــرضـا
الـتـدريسـي في كلـيـة الـطب وعـضو
خلية االزمة في كربالء . ان (الندوة
تـهـدف الى بـيـان اهمـيـة الـلـقـاحات
في احلمـاية من االصـابة بـفايروس
كــورونـا ومــعـرفــة انـواعــهـا وطـرق
تــعـاطــيــهــا صـحــيــا) مـضــيــفـا ان
(الــنــدوة تـضــمــنـت مـحــاضــرة عن
ـفاهيم اخلاطئة فيروس كورونا وا
عن الــــفــــايـــــروس واهم الــــسالالت
ــرض فـضال عن ــتـحــورة جـراء ا ا
االثــار االقـتـصــاديـة واالجـتــمـاعـيـة
والــنــفــســيــة لـلــجــائــحــة واهــمــيـة
ـيا ـعقـدة عـا لـقـاحـات الفـايـروس ا
ـــتـــداولـــة بـــشــان والـــشـــائـــعـــات ا
الـلقـاحات). ويـذكـر ان النـدوة تأتي
ـــــــتــــــــواصل فـي اطـــــــار الـــــــدعـم ا
لــلــمـؤســســات الــصـحــيــة والــعـمل
بـتـوجيـهـات وزارة الـتعـلـيم الـعالي
والبحث الـعلمي في اقـامة الندوات
التعريفية والـتوعوية بشأن لقحات
كــــورونـــــا وبــــحـــــضــــورعـــــددا من

.( الباحث واخملتص

حسن محسن معيوف االول على العراق مع والده عام 2019
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فقدت مـني مستـمسـكات بإسم (مـهدي مصـطفى صالح) وهي كل
دنية وبطاقة السكن وبطاقة الناخب واجازة من هوية االحوال ا
سـوق وسنويـة سيارة فـعلى من يعـثر عـليهـا تسلـيمهـا الى جهة

االصدار .
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ـب اعاله وطـلب الـدائن حتـصيـله وبـالـنظـر لـعدم بـناء عـلى اسـتـحقـاق الـدين ا
ـبـ بالـعـقـد وانه ليس لك مـحل اقـامـة معـلـوم غيـره فـتعـتـبر اقـامتك في احملل ا
بذلك مـجهول مـحل االقامة فـعليه قـررنا تـبليـغك بلزوم دفع الـدين وتوابعه خالل
١٥ يـومـاً اعـتـبـاراً من الــيـوم الـتـالي لـتـاريخ نــشـر االعالن واال فـسـيـبـاع عـقـارك

زايدة وفقا للقانون. وصوف اعاله با ا
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ـب اعاله وطـلب الـدائن حتـصيـله وبـالـنظـر لـعدم بـناء عـلى اسـتـحقـاق الـدين ا
ـبـ بالـعـقـد وانه ليس لك مـحل اقـامـة معـلـوم غيـره فـتعـتـبر اقـامتك في احملل ا
بذلك مـجهول مـحل االقامة فـعليه قـررنا تـبليـغك بلزوم دفع الـدين وتوابعه خالل
١٥ يـومـاً اعـتـبـاراً من الــيـوم الـتـالي لـتـاريخ نــشـر االعالن واال فـسـيـبـاع عـقـارك

زايدة وفقا للقانون. وصوف اعاله با ا
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نطقة احلرة في القائم برم في ا وجب العقد االستثماري ا سبق وان  التعاقد معكم 
ونظرا لعدم قيامكم بتسديد ما بذمتكم من  مبالغ مالية لصالح هيئتنا.

لـذا ننذركم بـوجوب الـتسـديد خالل مدة (١٠) عـشرة ايـام تبـدأ من اليوم الـتالي لـلنـشر وبخالفه
سيتم اتـخاذ كافة االجراءات القـانونية بحقـكم ومنها فسخ العـقد وجملهولية مـحل اقامتكم تقرر

. تبليغكم بصحيفت محليت
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ـوجـودة في فرع شـركتـنـا في (كربالء درجـة تفـاصـيلـهـا ادناه وا تـعـلن هذه الـشركـة عن وجـود مزايـدة عـلنـيـة للـمـواد ا
ـدة (١٠) عشـرة ايام تـبدأ من الـيوم الـتالي لـنشـر االعالن في الـصحـيفة ـزايدة مـفتـوحة  ـقدسـة) هذا وتـعتـبر قائـمة ا ا
زايدة في الساعـة الثانية عشر ظهرا من احمللية وفقا لقـانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ وستجري ا
زايدة لـليوم التالي زايدة عطـلة رسميـة تؤجل ا ـصادف يوم (اخلمـيس) واذا وافق يوم ا الـيوم االخير ٢٠٢١/١٠/١٤ ا
ذكـورة مراجـعة جلـنـة البـيع وااليـجار في مـركز عـام الـشركـة الكـائن في مـنطـقة ـزايـدة ا فعـلى الراغب بـاالشـتراك في ا
كان نـصور نهـاية شارع النـقابات لالطـالع على تفـاصيلـها وابداء رغبـتهم في الـشراء ويكـون احلضور في الـزمان وا ا
ـباعة خالل مـدة (١٥) خمـسة عـشر يـوما من تاريخ واد ا ـطلـوبة وتـرفع ا سـتمـسكات ا عيـن مـستـصحبـ معـهم ا ا
ائـة من بـدل البـيع عن كل يوم ـشـتري اجـور خزن بـنسـبة (٢/١ %) نـصف من ا االحـالـة القـطعـية وبـخالفه سـيتـحمل ا
دة ثالث يوما وبعد انتهاء الفترة اعاله جاز للشركة االعالن عن بيعها ثانية وفق احكام هذا القانون ويجري تأخير و

صاريف التي يعد البيع فيها قطعيا. باع بعد دفع بدل البيع وا ال ا تسليم ا
∫WÐuKD*« ◊ËdA «

وجب صك مصـدق صادر من مصرف معـتمد في العراق قدرة  - وصل التـأمينات القـانونية البالغ ٢٠ % من القيمـة ا
زايدة مـطلقا وال تدخل هذه الـتأمينات ضمن بدل المر السـاحب وال يسمح لغير مـسددي تلك التأميـنات باالشتراك في ا

الشراء.
واد الغذائية. انعة صادر عن الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢١ معنونة الى الشركة العامة لتجارة ا - كتاب عدم 

ستمسكات الشخصية للمشترك. - ا

ت

خزان حديدي دائري (٣٦ الف) لتر١

ادة نوع ا

٣

العدد

٣٫٩٧٠٫٠٠٠ ثالثة مالي وتسعمائة وسبعون
الف دينار ال غيرها

طلوبة مبلغ التأمينات ا

١خزان حديدي دائري (٢٩ الف) لتر٢
١خزان حديدي تلفزيوني (٢٥ الف) لتر٣
٢خزان حديدي تلفزيوني (٢١ الف) لتر٤
١خزان حديدي بيضوي (١٦ الف) لتر٥
نيوم دائري (٨ الف) لتر٦ ١خزان ا
١مضخة اطفاء ديزل نوع فيات٧
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من ابـرز مـهـام مـنــظـومـة احلـوكـمـة اسـتـراتــيـجـيـا هـو مـأسـسـة األطـر
رتـكـزات التـشريـعيـة الـقانـونيـة والتـنـظيـميـة واإلجرائـية واألدوات وا
نشأة من االدارة ؤسسة اوا نظمة عموما او الشركة او ا التي تمكّن ا
اجلـيـدة الرشـيدة وحتـس األداء ومـخرجـات األعمـال بكـفاءة وفـاعلـية
ـالي واالداري وتقو فضال عن دورهـا الرصـ في مكافـحة الـفساد ا
االنــحــراف وحتـقــيق الــنـزاهــة من خالل الــتـأكــيــد عـلى الــســلـوكــيـات
االخالقــيـة عــلى اسس ومـبــاديء الـشــفـافــيـة واالفــصـاح وانــسـيــابـيـة
صـالح الرئيـسيـ وهنا ـعلـومات ومواءمـة العالقـات ب اصحـاب ا ا
ـدنية نـعني بـهم الشعب الـعراقي بـكافة طـبقـاته ونقابـاته وجمـعياته ا
انه–السـلـطـة الـتـشـريـعـيـة من جـهة واالدارة وصـحـافتـه وإعالمه وبـر
العـراقيـة وبخاصـة احلكـومة كـسلـطة تنـفيـذية وهـيكـليتـها الـسيـاسية
ـتــربـعـة في اعـلى الـهـرم الـسـلــطـوي فـضال عن تـركـيـبـتـهـا الـقـيـاديـة ا
هنـية من جـهة اخرى  بـهدف حتقـيق العدالـة ورعاية الـتكنـوقراطيـة ا
ؤسـسات وزيادة نـظمـات وا االستحـقاقـات كافـة لتـنميـة الثـقة بـهذه ا
ـضافـة للـصالح الـعام مالـيا واقـتصـاديا واجـتمـاعي من جهة القيـمة ا
وحتـقـيـقـا لـقضـيـة االسـتـدامة Sustainability اجملـتـمـعـيـة والـبـيـئـية
نـشـأة او حتى نـظـمـة او ا ـواطـنـة ا راهـنا ومـسـتـقبال او مـا يـعرف 
الشركـة اخلاصة واخملتـلطة باعـتبارها خلـية ضمن النـسيج اجملتمعي
الـبيـئي من جهـة اخرى وبـصورة تكـاملـية غـير قابـلة لـلتـجزئة. إن ذلك
يـصب بــكل تـأكـيـد فـي تـسـريع ديــنـامـيـكــيـة االصالحـات االقــتـصـاديـة
واإلعـمـار وتـشـجيـع حركـة االسـتـثـمـار مـحلـيـا مع جـذب االسـتـثـمارات
ية احليوية للتقدم االقتصادي واحلراك التنموي واحلد من نسب العا
الـبـطـالـة كــمـا أنه يـشـيع ثــقـافـة الـعـمل الــدؤوب وتـكـافـؤ الـفـرص بـ
ستـويات اجلـودة بشكل ـواطن وتـطويـر األداء وتميّـزه واالرتقـاء  ا
ــالــيـة واالقــتـصــاديـة .كــمـا أن مـتــســاوق مع درء اخملـاطــر واألزمـات ا
التـوجه االستراتـيجي للـحوكمة فـي القطاع الـعام واالدارة العـامة يعدّ
هذه األيام مـن ابرز التوجهـات التنظـيمية االستـراتيجيـة على مستوى
الـعـالم..ويـعـبّـر عن مـدى تـقـد واجناز احلـكـومـات لـلـخـدمـات الـعـامة
ورفع مستـويات االنتاجـية واالنتاج الـوطني وإرساء العـدالة ومباديء
خـتلف ديـرين  الصـدقيـة وضمـان الـسلـوك االخالقي للـمسـؤولـ وا
مستـوياتهم جتسيـدا جلوهر احلكم الـصالح الذي يعدّ االنـسان الغاية
والــوسـيـلــة في الـوقت ذاته ويــسـعى الى تـمــكـيـنه وإشــراكه بـقـراراته

همة واالستراتيجية. ا
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ـائي UNDP احلــوكــمـة بــأنــهـا ـتــحــدة اال ويــعـرف بــرنــامج اال ا
ـارسـة الـسلـطـات االقـتـصـاديـة واالدارية والـسـيـاسـيـة إلدارة شؤون
كــذلك األدوات الــتي تـشــمل الـعــمـلــيـات الــدولـة عــلى جـمــيع الـصــعـد 
واطـنون واجملـموعـات والكيـانات بـواسطـتها ارس ا واآللـيات الـتي 
رعـايـة مـصـاحلـهم وحـقـوقـهم الـقـانـونـيـة وااليـفـاء بـالـتـزامـاتـهم وحل
ـعنـية. وعـلى مـستـوى القـطاع النـزاعات والـتـعارضـات ب االطـراف ا
العام يـعرفهـا البنك الدولي (World Bank,2014) بأنهـا احلكم الذي
ـمارسـة الـسلـطة في الـدولة خلـدمة الـصالح يعـتمـد تـقالـيد مـؤسسـية 
الـعـام. و يـتـزايـد االهـتمـام بـشـكل مـضـطـرد بـتطـبـيق آلـيـات احلـوكـمة
ومــنـهــجــهــا الـذي يــتــضــمن بــاقــة من الــنـظـم والـقــرارات والــقــوانـ
يزا في األداء ـنظـمة مـستـوى  والـضوابط واألسس الـهادفـة لبـلوغ ا
ومن واجلودة بـإخـتيـار االسالـيب الـفعـالـة إلجناز اهـدافهـا وخـططـها 
ـنـظـمـة بــالـسـيـاسـات واالجـراءات خـالل مـنـهج رصـ مـحـكـم  يـزود ا
الـكــفـيـلــة بـتـحــديـد اسـالـيـب االدارة بـكـفــاءة وفـاعـلـيــة عـلى اسس من
ـسـاءلة والـشـفـافـية واإلفـصـاح لـتطـويـر األداء وحتـسـينه بـاسـتـمرار ا
واجنـازه بـأفـضل الـصور عـن طريق حتـسـ الـعـمـلـيـات وسـبل الـعمل
واالنتـاج. بكلـمة اخرى فان مـنظومـة احلوكمة تـتطلب إحـكام العالقات
ـؤثرة باالداء. وتـطبق احلوكـمة على ب االطـراف االساسـية الفـاعلة ا
وعلـى القـطـاع اخلاص صعـيـدي الـقطـاع الـعـام ومؤسـسـاته ودوائـره 
وشـركــاته ومــنــشـآتـه بـهــدف ازالــة الـضــبــابــيـة والــتــعــتـيم فـي عـمل
وإجراءات االدارات التنفـيذية وضرورة التعامل الـشفاف اداريا وماليا
عاصرة نظرا لألزمات وبال مواربة او شبهات  لذلك تزايـدت اهميته ا
ة تفاقمة الضاربة في اقتصادات العالم في ظل هيمنة العو عقدة وا ا

وتسارع وتائر االستثمار واحلراك االنتاجي والتجاري.
ـسـتـويـات مــا احـوج االدارة الـعـراقــيـة الـعـامــة واخلـاصـة وعـلى كـل ا
ي واالقلـيـمي ذي الصـلـة و تطـبيق والصـعـد الى مسـايـرة الركب الـعـا
مـنـظـومـة احلـوكـمـة واإلفـادة من مـزايـاهـا االسـتـراتـيـجـيـة ووظـائـفـهـا
ـعلومات والبيانات والسيما تمثلة بالشـفافية في انسيابية وتدفق ا ا
ــســاءلــة لـتــفــعـيـل احلـراك االقــتــصـادي ـالــيــة مــنـهــا واالفــصـاح وا ا
االسـتـثــمـاري عـلى قـاعــدة عـريـضـة وصـلـبــة من اآللـيـات الـتــنـظـيـمـيـة
ـرسـومـة والـرقـابــيـة والـتـدقـيــقـيـة لـلــوصـول الى االهـداف الـوطـنــيـة ا
ـستشـري  بجـسد االقتـصاد الـعراقي الذي ومـكافـحة الفـساد االداري ا
ـعيشية لشعبنـا بطبقاته الوسطى و الكادحة يتسبب بأفدح االضرار ا

ؤسساته ودوائره كافة. واحملرومة وللعراق عموما 
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رئــيس الــوزراء خالل 14- 29 كــانــون
أول.

ادة 76ثــانـيـا رئـيس مـجـلس تـعـطـي ا
ـكلف  ثالثـون يومـا لتـسمـية الـوزراء ا
ــا يـــعــنـي تــشـــكــيل أســـمــاء وزارتـه 
احلـكومة القادمة مـنتصف شهر شباط
ـواعـيـد تـتـغـيـر وتـتـأخـر الـقـادم.هـذه ا
جـراء عدة منعطفـات منها: اذا اختارت
ـفــوضـيـة الـعـلـيـا لـالنـتـخـابـات الـعـد ا
والــفـرز الــشـامـل لـكل الــدوائـر وتــأخـر
اصـدار نتائج االنتـخابات النـهائية او
صادقة على نـتائج االنتخابات تـأخر ا
مـن احملــكــمــة االحتــاديــة  كــذلك عــنــد
تـأخــر انـعـقـاد اجلـلـسـة األولى جملـلس
الــنـواب والــتي عـادة تـكــون مـفــتـوحـة
حلـ اخـتيـار رئيس اجملـلس ونائـبيه
 أو تـأخـر انـتـخاب رئـيس اجلـمـهـورية
ـقـرر الى جانب ـوعد ا حـتى انـتهـاء ا
تـــأخـــر إصــدار رئـــيـس اجلــمـــهـــوريــة
ـدة ـرسـوم الـتـكـلـيف لـغـايـة انـتـهـاء ا
الـقـانـونـية فـضال عـلى  تـأخـر تـشـكيل
وعد للتشكيل. احلكومة حتى نهاية ا
لـذلك اذا مـانـظـرنـا بـعـ اإلعـتـبـار الى
الـتـجارب الـسـابقـة بـهذا الـصـدد فإنـنا
سـنـكـون أمـام تـشكـيل حـكـومي يـقـترب
من نـهـايـة شـبـاط او اذار الـعـام الـقادم

على اقل تقدير. 
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ـشـهد االنـتـخـابي مــا بـعد لن يـتـغـيـر ا
االنـتـخابـات كثـيـرا عمـا نراه الـيوم من
حــيـث الــتــشــكــيــلـــة احملــاصــصــاتــيــة
لـلمـكونات رئـيس اجلمهـورية كوردي
رئــيس مـجـلس الـنـواب سـني ورئـيس
مـجــلس الـوزراء شـيـعي. امـا تـشـكـيـلـة
احلـــكـــومـــة فـــان زمن الـــتـــكـــنـــوقـــراط
ــســتـــقــلــ قــد انــتــهى فــاألحــزاب وا
احلـاكمـة عازمة عـلى ترشـيح قياديـيها
مـن اخلط األول لـــــتـــــســـــنـم الــــوزارات
ـا يــعــني ان رئــيس الــتــابــعــة لــهــا 
مــجـلس الـوزراء الــقـادم سـيــكـون امـام

صقور األحزاب.
فـي ذات الـوقت سـيــكـون الــعـراق امـام
ـرحـلـة خـيـارات صـعـبـة في مـواجـهـة ا
ـلـفـ اإلقـليـمي الـقـادمـة وعـلى نـحـو ا
والدولي كما ان على احلكومة القادمة
اسـتحقاقات كبيرة منها خروج القوات
األجـنـبيـة والصـراع االيراني األمـريكي
وتـأثـيراته عـلى الـقرار الـعـراقي والتي
سـتنـعكس حـتمـا على اإلداء الـسياسي

للحكومة القادمة بشكل مباشر.
ــشـــاركــة في كـــمــا أن عــلـى األحــزاب ا
ـشـهـد احلـاكم ان تـعمـل على تـشـكـيل ا
ــــــنـــــتــــــظـــــرة إجــــــراء اإلصالحــــــات ا
وخصوصا اإلصالح االقتصادي حيث
ان االزمـــات اخلــانــقـــة بــاتت تـــعــصف
بـالطبقات الفـقيرة في اجملتمع وازدياد
نـسب الـبـطالـة ومـعـدالت الفـقـر والتي
قـد تولـد حراكا جـماهيـريا جديـدا اكبر
واشـرس من حراك تـشريـن ليدفـع نحو

اإلنهيار على ح غرة.

{ رئيس اجمللس اإلستشاري العراقي

مـنـاصب إقـليم كـوردسـتان أيـضـا وهذا
غـــيــر مـــحــبــذ فـي هــذه الـــفــتــرة اذ ان
ـعادلة السـياسية الداخـلية في اإلقليم ا
وبـاألخـص داخل احلـزبـ احلـاكـم ال
يـعطي اجملـال في الوقـت الراهن الجراء

ستوى. تغيرات جذرية عالية ا
ــنـافـسـة عـلى  مــوقع مـجـلس الـنـواب ا
ــشـــهــد ـــا ســيـــحــصـل في ا مـــرتــبط 
ــقــاعـد االنــتــخــابي الــسـنـي ونـســبــة ا
الـسنـية لـتحالـفي تقـدم وعزم مـراقبون
يــعـتـقــدون بـان رئـيس مــجـلس الـنـواب
احلــالي هــو االوفـر حــظـا بــالـفــوز مـرة
ان بالرغم من وجود ثـانية برئاسة البر
مـعارضة قوية من قبل كتل سنية أخرى
وبـعـض الـكـتل الـشـيـعـيـة الـتي التـرغب
بـتجـديد واليـته. فيمـا سيـحاول حتالف
عـــزم فـي حـــال ابـــلى بالء حـــســـنـــا في
نصب من الـسباق االنـتخابي  انـتزاع ا
احلــلــبــوسي وتــرشــيح احــد قــيــاديــيه
واالسـم األكــثــر تــداوال هــنــا هــو خــالـد

العبيدي.
ـنافـسة األشد واالشـرس ستـكون على ا
مــنــصب رئــيس مـجــلس الــوزراء كـون
نافسـة اعلنت عن رغبتها اغـلب الكتل ا
نـصب مـثل الـكتـلة بـاالسـتحـواذ عـلى ا
الصدرية ودولة القانون وحتالف فتح.
الـعامل األساسي الذي يـحدد من يتولى
نصب هو اآللية التي يتم استخدامها ا
ـرشح اذا كانـت آليـة النـقاط الخـتـيار ا
كـــمــــا جـــرى في ســـنـــة 2010او آلـــيـــة
الـتوافق ب القوى الرئيسية (الصدري
والـفتح) كـما جرى في 2018 او اتـفاق
يــنــبــثق من جلــنــة تــنــســيــقــيــة االطـار
الـشيـعي. لكل من هـذه االليـات محددات
ــنح الــبـعـض فـرصــا جــيـدة مــعــيـنــة 
ويــحـجـبــهـا عن الــبـعض اآلخـر. طــبـقـا
لـلـتجـارب السـابقـة وهـنا سـنكـون امام
مــشـهـد مـعـقـد الخـتــيـار رئـيس مـجـلس
الـوزراء وطريق وعر يـؤدي الى انسداد
اجلــدال والـنـقــاش لـيـنــتـهي في نــهـايـة

طاف باالتفاق على مرشح توافقي. ا
مــراقــبــون يــتـداولــون  أســمــاء عــديـدة
لــتــولي مــنــصب رئــيس الــوزراء مــنـهم
رئـيس مجلس الوزراء احلالي مصطفى
الـكاظمي رئيس مجلس القضاء األعلى
فائق زيدان رئيس وزراء األسبق حيدر
الـــعــبــادي مـــحــافظ الـــبــصـــرة اســعــد
الـعيداني مستشار االمن القومي قاسم
االعــــرجـي وزيـــر الــــشــــبــــاب االســــبق
عـبداحلس عبطـان مدير مكتب رئيس
الــوزراء رائــد جـوحي الــنــائب احلـالي
ـــالـــيــة عـــلي عـــدنـــان الـــزرفي وزيـــر ا
عـالوي امـا اذا جنح الــتـيــار الـصـدري
ــنــصب رئــيس الــوزراء فـان بــالــفــوز 
ـــرشــحــ الـــذين لــديـه هم امــ عــام ا
مــجـلـس الـوزراء حــمـيــد الـغــزي نـائب
رئـيس مـجـلس الـنـواب حـسن الـكـعـبي
سفير العراق في بريطانيا محمد جعفر
الـصدر. ويري مراقـبون بانه يجب ان ال
رشح يـتم استبـعاد احتمـالية اجمليء 
خـارج هذه الـقائـمة اذا لم تـتمـكن الكتل

السياسية في االتفاق على احدهم. 

ـتـمـثلـة بـنـحو 38- ـقـاعـد الشـيـعـية ا ا
40مقعدا.

ـشــهـد فــريـقــان يــتـنــافـســان لــتـصــدر ا
الـسني هما حتالف تقدم برئاسة محمد
احلــلــبـوسي وحتــالف الــعــزم بـرئــاسـة
خــمـيس اخلــنـجـر تــنـافــسـهــمـا بـعض
الـــــكــــتل احملـــــلــــيـــــة في صـالح الــــدين
ـنـافـسة ـوصل في حـ سـتـحـتدم ا وا
فـي بـغــداد  وهي الـدائــرة الــتي حتـسم

اخلارطة السنية.
ــشـهـد ال يــوجـد أي تـغــيـيــر يـذكـر في ا
ــوقـراطي الــكـوردي حــيث احلــزب الـد
الـكـردسـتـاني وحتـالف كـردسـتـان الذي
يـجــمع االحتـاد الـوطـني  الـكـردسـتـاني
بـــحـــركــة الـــتـــغــيـــيـــر ( گــوران ) هـــمــا
ــتــنـافــســ األبــرز يـلــيــهم احلــزبـ ا
اإلسـالمــيـــ وحــركـــة اجلــيل اجلـــديــد
. تــبـــنى احلــزب ـــســتـــقــلـــ وبـــعض ا
ـوقـراطي تـكـتـيـكـا جـديـدا فـي هذه الـد
االنتخابات وهو ترشيح مرشح عرب
ـناطق الـعربية واخملـتلطـة كما في في ا
ـوصل وذلك لكـسب أصوات النـاخب ا
الـذين كانـوا نازحـ في أيام داعش في
مــنــاطق دهــوك واربـيـل. فـيــمــا حتـالف
االحتـــاد الــوطــني وحـــركــة الــتـــغــيــيــر
لــيـــشــكــلــوا حتـــالف جــديــد كـــونــهــمــا
يـــواجـــهـــان مـــشـــاكل داخـــلـــيـــة جـــمــة
ويـعـانـيـان من انـحـسـار الفت فـي دائرة
الــتـأيــيـد الــشــعـبي جــراء الـتــغـيــيـرات
احلـــاصــلـــة في الـــقــيـــادات احلــزبـــيــة
ويــأمالن بـان يــكـون حتـالــفـهـمــا دافـعـا
لـعـودة هـذه اجلـماهـيـر وتـكـتـيك دفاعي
ـــشـــهــد جـــيـــد لـــبــقـــاء احلـــزبـــ في ا

السياسي بشكل مؤثر.
مــرشـحــون مـسـتــقـلــون لـديــهم حـظـوظ
شهـدين السني والكوردي مـنفردة في ا
لـكـنـهم لن يـشـكـلـوا أرقـامـا مـؤثـرة على
ــعــادلــة الــســـيــاســيــة في كال تــغـــيــر ا

شهدين. ا
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ــتـوقـع عــودة األحــزاب احلــاكــمـة مـن ا
جملــلس الــنـواب مع تــفـاوت طــفـيف في
ـقـاعــد زيـادة اونــقـصـان لــلـكـتل عــدد ا
ــنـاصب يــبـقـى الـصــراع الـدائــر عـلى ا
والــرئـاسـات الــثالث ثـابــتـا ويـنــحـصـر
الـصراع ب القـوى التقلـيدية على هذه

ناصب. ا
ـنافسـة على موقـع رئاسة اجلـمهورية ا
مــحـصـورة بــ الـقـوى الــكـورديـة ومن
األرجح ان ال يـكون هناك تغيير في هذه
ـــعــادلــة حـــيث ان االحتــاد الـــوطــني ا
ـنـصب رئـيس اجلمـهـورية سـيـحـتفظ 
وقـال القيادي في االحتاد الوطني خالد
شــواني في تـصــريح مـتــلـفـز في 13آب
2021 بـــان "بـــافل طـــالــبـــاني اعـــلن ان
ـــرشـح الـــرســــمي بــــرهم صـالح هــــو ا
لالحتـاد الـوطني لـرئـاسة اجلـمهـورية"
ــوقــراطي ــقــابل فــان احلـــزب الــد بـــا
الــكـردســتـاني يــشـغل مــنـاصـب رئـاسـة
إقـليم كوردستـان ورئاسة الوزراء. وفي
حـال أي تغيـير في تسـمية من سـيتولى
رئـاسة اجلمهورية فان الـتغيير سيطال

ـتـظـاهـرين بـاحـيـاء ذكـرى تـظـاهرات ا
تــشــرين فــكــان من الــواضح بــان هـذه
احلـركـة فـقـدت من زخـمـهـا الـكـثـيـر اذ
ــئـات من نــزل الى سـاحــة الـتــحـريـر ا
الـشبـاب مقـارنة بـعشـرات االالف منهم
وهم يـــتـــزاحــمـــون لــتـــصـــدر مــشـــهــد
االحـــتـــجــــاج الـــصـــاخب خالل األيـــام
االولـى إلنـدالع الــتــظــاهــرات. وفــقـدان
هــذا احلـراك لـقــوته جـاء بـعــد تـشـظى
ـنافـسة الـسـياسـية صـفـوفهـا بسـبب ا
وتـشـكـيل كـيـانـات حـزبـيـة مـشـاركة او
مـقاطـعة لالنـتخـابات او تـسنـم الكـثير
ـــنــظـــمــ مـــنــهم من الـــنــاشـــطــ وا
مـناصب حكومية في احلكومة احلالية

وابتعادهم عن عن ساحات التظاهر.
ولـــعـل االنـــقـــســـام الـــذي حـــصل بـــ
ـتــظـاهـرين بـاإلضـافـة الى تـبـعـثـرهم ا
بـ احملـافـظـات كـان الـسـبب األهم في
ـشـهـد الـسـيـاسي قـلـة تـأثـيـرهم عـلى ا
الـقـادم اذ فشـلت قيـادات الـتظـاهر في
رص الـصـفـوف وتـنـظـيم حـراكهـم لكي
يــخـوضـوا االنــتـخــابـات بـشــكل مـركـز
ومـستهـدف لزحزحة األحـزاب احلاكمة
مـن مـجـلس الـنـواب. بل عـلى الـعـكس
وقــعـوا في فخ األحـزاب بـاالبـتـعـاد عن
ـقـاطـعـة وبـذلك ــشـاركـة وتـشـجـيـع ا ا
أعــطــوا تـلك االحــزاب فــرصـة الــعـودة
الشرعية من خالل صناديق االقتراع .
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ثــمـة تـكـهـنــات تـشـيـر الى ان األحـزاب
احلـاكمة سـتتراجع لـتحل محـلها قوى
سـياسيـة جديدة ومرشـح مسـتقل

مــتــنــاســ بــان الــنــظــام االنــتــخــابي
ـنـظـمـة اجلـديـد يـرجح كـفـة األحـزاب ا
والتي لديها قواعد جماهيرية راسخة
ــرجح ان تـكـون االرجــحـيـة لــذا فـمن ا
لـألحـزاب احلـاكـمــة مع جنـاح مـحـدود
لـــــبــــــعض األحــــــزاب الـــــصــــــغـــــيـــــرة
ــسـتـقــلـة ولـكن دون والــشـخـصــيـات ا
ـعـادلـة األسـاسـية تـأثـيـر  يـذكـر عـلى ا
احلـــالـــيـــة. مـن االرجح كـــذلك تـــصـــدر
الـتيار الصدري بزعـامة مقتدى الصدر
األحـزاب الـشــيـعـيـة تـلـيه كـتـلـة الـفـتح
بـزعـامـة هادي الـعـامـري ثم كتـلـة قوى
الـدولة الـوطنـية بـزعامـة عمـار احلكيم
ـالكي ودولـة القـانون بـزعامـة نوري ا
لـتحصل هذه الكتل األربعة على حصة
ـتـمثـلة ـقاعـد الـشيـعـية وا األسـد من ا
بـــــأكــــثــــر من  140مــــقـــعـــد في حـــ
ســـتــــتـــقـــاسم األحــــزاب الـــصـــغـــيـــرة
سـتقـلة مـا يتـبقى من والـشخـصيـات ا

انــفـتح بـاب الــصـراع االنـتــخـابي عـلى
مــصـراعـيه عـلـى خـلـفـيــة الـبـيـان الـذي
ـرجـعـيـة الـعـلـيـا في الـنجف اصـدرته ا
االشــرف والــذي حـثت فــيه الــنـاخــبـ
ـشاركـة الفـعـالة في االنـتخـابات عـلى ا
ـزمع اجراءها في الـعاشر من ـبكرة ا ا
تـشـرين اول اجلاري اذ اوضـحت انـها
شاركة الواعية " تـشجّع اجلميع على ا
ــسـؤولـة في االنـتـخــابـات الـقـادمـة وا
فــإنــهـا وإن كــانت ال تـخــلــو من بـعض
الـنـواقص ولـكـنـهـا تـبقـى هي الـطريق
األسـلـم لـلـعـبـور بـالـبــلـد الى مـسـتـقـبل
ـــا مــضى يـــرجى أن يـــكــون أفـــضل 
وبـها يـتفادى خـطر الوقـوع في مهاوي

الفوضى واالنسداد السياسي"
هـــذا اخلـــطــاب بـــحـــد ذاته قـــد يـــقــلب
ـوازين ويعطي زخـما اكبـر خصوصا ا
شـاركـة اذ كانت ـا يـتعـلق بـنسـبـة ا
الـشكوك تؤشر تدني هذه النسبة وذلك
بــســبب احــبـاط الــنــاخب الـعــراقي من
الــوضـع الــســيــاسي احلــاكم وفــقــدان
االمل بـالتغيـير مراقبـون يجزمون بان
ــرجـعــيـة ســيــسـاهم في رفع خــطـاب ا
ــشــاركــة الى مــســتــويــات مــنــســوب ا
مـــقــبـــولــة فـــضال عـــلى كــون خـــطــاب
ـــرجـــعـــيــة يـــشـــجع عـــلى انـــتـــخــاب ا
ــســـتــقــلـــ او الــقــوائم ـــرشــحــ ا ا
الـــصـــغـــيـــرة بـــالــــرغم من ان اخـــرين
يــعـتــقـدون ان اخلــطـاب  ســوف يـصب
ـصلحة األحزاب اإلسالمية التقليدية
وذلـك الن من يــــســــتــــمع الـى خــــطـــاب
تدين ـرجعية ويقتـدي بها هم من ا ا
الـشـيـعـة وتـوجهـاتـهم إسالمـيـة ولـهذا
السبب فان األحزاب اإلسالمية ستكون

ستفيدة. هي ا
تشرين والذكرى السنوية واالنتخابات
ــبـكــرة عـلى اثـر جــاءت االنـتــخـابـات ا
الـتـظاهـرات الـتشـريـنيـة في عام ٢٠١٩
والـتي أدت الى اسـتقـالة حـكومـة عادل
ـهـدي وتـبـني فـكـرة االنـتـخـابـات عـبـدا
ـبكرة التي أصبحت ركنا أساسيا من ا
صطفى الكاظمي. الـبرنامج احلكومي 
كـان االعـتقـاد الـسائـد بـان االنتـخـابات
ـبـكرة سـوف تـقود الى تـغـييـر جذري ا
ـشـهــد الـســيـاسي وســتـؤدي الى فـي ا
تـغيير كبير في اخلارطة السياسية من
خـالل صـــعـــود الـــتــــيـــارات اجلـــديـــدة
ــنـــبــثــقــة من الـــتــظــاهــرات وتــراجع ا
حــــظـــوظ األحــــزاب احلـــاكــــمـــة. اال ان
ــشـهـد االن بــعـيـد كل الــبـعـد عن هـذا ا
االعـــــتــــقـــــاد. يــــوم امـس قــــام بـــــعض
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الـعــاشـر من تـشـرين هـو يـوم االقـتـراع
ـفـوضـيـة اعالن الـنـتائج ويـجب عـلى ا
ـادة األولــيـة خالل 24 ســاعـة حــسب ا
38 أوال مـن قانـون انـتـخـابـات مـجـلس
الــنـواب الـعـراقي رقم 9 لــسـنـة 2020.
ــادة عــلى اجــراء الــعــد تــنـص نــفس ا
والـفرز اليدوي حملطة واحدة لكل مركز
وفي حــالــة عــدم تـطــابق نــتــائج الــعـد
والــفــرز الــيــدوي مع اإللــكـتــروني يــتم
إعادة الفرز والعد اليدوي لكل محطات
ـركز بـاإلضـافة الى الـلـجوء الى هـذا ا

العد والفرز اليدوي لكل طعن.
وطـبقـا لهـذا النص فـاننـا سنـكون امام
اعـالن الــنـــتـــائج األولـــيـــة في  10/11
وانــــتـــظـــار الــــعـــد والـــفــــرز الـــيـــدوي
لـــلــمـــحــطــات وفـق الــقــانـــون وحــسب
ـقـدمة. في حـالـة تبـني الـعد الـطـعون ا
والـفـرز الـيدوي لـكل الـدوائـر فسـنـكون
ـتـد الى شهـرين على امـام تـأخيـر قد 

اقل تقدير.
بــعــد اعالن الـنــتــائج األولـيــة تــتـولى
ــــفـــــوضــــيــــة الــــبـت في الــــطــــعــــون ا
والــشــكـاوى وقــد يــسـتــغــرق ذلك مـدة
ـا يـعني أسـبـوع عـلى اقل تـقـدير 
ارسـال الـنتـائج النـهـائيـة الى احملكـمة
االحتــاديـــة لــلــمـــصــادقــة عــلـــيــهــا في

25تشرين أول.
ـــتـــوقـع ان تـــصـــادق احملــــكـــمـــة مـن ا
االحتـاديـة عـلى الـنتـائج بـشـكل سريع
ـصـادقـة لـرئيس وبـعـدهـا يـتم ارسال ا
ـادة ٥٤ من اجلـمـهـوريـة حـيث تـنص ا
الــدسـتـور " يـدعـو رئــيس اجلـمـهـوريـة
ــرسـومٍ مــجــلس الــنــواب لـالنــعــقــاد 
جـمهوري خالل خـمسة عـشرَ يوماً من
ـــــصـــــادقـــــة عـــــلى نـــــتـــــائج تـــــاريخ ا
االنـتـخـابـات الـعـامـة وتـعـقـد اجلـلـسـة
بـرئـاسـة أكبـر األعـضـاء سنـاً النـتـخاب
رئــيـس اجملــلس ونــائــبــيه وال يــجــوز

" ذكورة آنفاً دة ا التمديد ألكثر من ا
صـادقة وإصدار مكـن ان تكـون ا مـن ا
ـــرســـوم اجلـــمــهـــوريـــة ال تـــتـــجــاوز ا
ا يعني اخلامس من تشرين 10أيام 
ثـاني هو موعد اجلـلسة األولى جمللس

النواب برئاسة رئيس السن.
جــرت الـــعــادة عــلى إبـــقــاء  اجلــلــســة
األولى مــفــتــوحــة أليــام عــديــدة لــعــدم
ـنــاصب الــعـلــيـا وجــود تــوافق عـلـى ا
وهـذه العمـلية قـد تستـغرق أسابيع ان

لم نقل اشهر.
لــو افـــتــرضــنــا ان هــنـــاك تــوافق قــبل
اجلــلــســة األولى فــان رئــيس مــجـلس
الــنـواب ونـائـبــيه يـتم اخـتــيـارهم قـبل
15تـــشــرين ثـــاني وهــذا يـــعــني امــام
اجملـــلس 30 يـــومــا النــتـــخــاب رئــيس
ا يعـني اننا  امام موعد اجلـمهورية 
أقـصاه 14 كـانون أول النتـخاب رئيس
ــادة 76أوال من اجلـــمــهــوريــة.تــنص ا
الــــدســــتــــور عــــلـى تــــكــــلــــيف رئــــيس
رشح الـكتلـة األكبر خالل اجلـمهـورية 
15يــــومـــــا من انــــتـــــخــــابه كـــــرئــــيس
ـا يعـني تكلـيف مرشح لـلجـمهـورية 

ÀÒuK*« »UD)«
العتقادها بامتالك احلقيقة االستئثار
شـروعية منـهجها الذي و الصواب 
ـنـح االخـر حــضـوراً يــفـضي الى ال 
االخـتالف و الــتـنـوع الــذي يـنـمـاز به
النـتاج أفكـار و رؤى تقوم مجـتمعـنا 

على التكامل و تعدد االلوان.
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يـــقـــيــنـــا ان اخلـــطــاب االوحـــد الــذي
عـاصر سلـكـته أحزاب في تـاريـخنـا ا
كان أحد أهم االسـباب التي أدت الى
الـتـشـظـي وديـنـامـيـة الـصـراع و عـدم
ــضـمـر من إضــافـة الى ا االسـتــقـرار 
خالفات مـذهبيـة وأثنـية تتـكئ علـيها
تلك االحـزاب في بيـئة تـغذي اخلالف
و االنقـسـام .. خطـابـات ظلت تـتـماثل
في الـــســـلـــوك ســــواء في االنـــظـــمـــة
ـقــراطـيـة الـتي االسـتــبـداديـة او الـد
ـواطـنـة و اشـاعـة ثـقـافة تـقـوم عـلى ا
االخـــتـالف الـــقــــائم عــــلى الــــتــــنـــوع
واحــتــرام الــرأي اآلخــر و الــتـســامح

لـتـظل االزمة احلـوار بعـد هـدر الـدم 
كامنة تتفجر وتطل برأسها في بيئة
ملوثـة بخطـابات ال تؤمن بـالتسامح

احلقيقي ومصداقية الفعل.
كـل الـتــغــيـيــرات الــسـيــاســيــة الـتي
حصلت لـتشكـيل أنظمـة احلكم تقوم
أبـداً على االزاحـة الـكـاملـة و االلـغاء
بــاسـتـخــدام كل الـوســائل الـعـنــيـفـة
فكل حزب ليس من فـسحة لـلحـوار 
أوجـــهـــة ســـيــــاســـيـــة تــــســـعى الى

لم تـنـتـج الـقـوى الـسـيـاسـيـة خـطـابـاً
خالل االعـــوام عــــقالنـــيـــاً مـــتـــوازنـــاً
يـــبـــعـث عـــلى االمل و ـــنـــصـــرمـــة  ا
جُـل اخلـطـابـات ـســتـقـبل  صـنــاعـة ا
مــشــحــونــة بــالــتــحــدي و الــعــنف و
الـصـراع الـسـيـاسي و االجـتـمـاعي و
مكتنزة باالختالفات ذهبي واألثني ا
ـضــمـرة الــتي تـظـهــر بـ احلـ و ا
خالفـات في الــعــنف الـلــفـظي االخــر 
يـــأتي ـــســـلح تـــارة اخـــرى  تـــارة وا

مــسـاحـات الــتـفـاؤل وامــكـانـيــة بـنـاء
ولـيس تكـرار نشـر االخبار سـتقبل  ا
غير الـنافعـة ان لم تكن ضارة و طرح
االراء في برامج تـتجـلى فيـها اجـوبة
مـتـكـررة غـيـر مـفـيـدة بـنـقـد ال يالمس
احلـقــيـقـة ويــعـيق الـبــنـاء و االرتـقـاء
آراء تـنطـوي عـلى كـثيـر من االحـباط
والــكـراهــيـة الــتي تـعــتـمــدهـا مــعـظم
ــا أفـقــد الـبــلـد سـمــعـته الــوسـائل 
ــؤشـرات الــفـشل واضـحـت مـصـدراً 

ية. نظمات العا التي تعلنها ا
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فالعراق فيه من اجلمال ما يعلو على
الـــقــــبح من إرث حــــضـــاري و روحي
وصـور طـبـيـعــيـة تـبـعث عـلى الـتـأمل

والرضا .
أن منـابت اخليـر وجمـاليـات االنسان
بحـاجة الـى خطـاب يحـفزهـا و يفـجر
اخلصـال اجلميـلة الكـامنـة في داخلة
فـهــو يـهـفـو أبــداً الى احلب .. اخلـيـر
وثــمـــة مـــواقف كـــثــيـــرة تـــؤكـــد تــلك
اخلـــصـــال كـــالـــكـــرم الـــذي يـــقـــتـــرن
بالشجاعة و االيـثار و حاالت التكافل
والتسانـد اثناء اخلـطوب و نحو ذلك
لوث .  ولكنـها السـياسة بـخطابـها ا
وتــــواطـــؤاالحـــزاب مـع الـــتـــداخالت
اخلـــارجـــيـــة الـــتي مــــا زالت تـــعـــيق

طموحاتنا وتعبث بأحالمنا .

وهـوالء و حـدهم ربع عـدد الـســكـان 
قـادرون عـلـى إعـادة ذات االشـخـاص
ــقـراطـيـة ,بـأغـراءات في لـعــبـة الـد

نهوب . ال ا ضئيلة من ا
وكـــان لـالعالم الـــدور الـــســـلـــبي في
تكريس تلك اخلطابـات (كثيرة اللغو
ـعـنى) رغم أن هـدفه الـنـبيل قـلـيلـة ا
ـعرفة و الـوعي و سقي هو أشـاعة ا
ـوحدة التي تربـة الهـوية الـوطنـية ا
تــشـــكــو اجلــدب مع تــغــول و تــعــدد
الـقـوى الـتـقـلـيـديـة والـسـيـاسـيـة في

الواقع العراقي 
الن اهم عناصر االعالم هو الوصول
ــعـــلــومــة الى احلــقـــيــقــة و نـــشــر ا
الصادقـة لبـلورة رأي عام يـؤثر على
الــقـــرار الـــســـيـــاسي فـي االنـــظـــمــة
وليس تـعمـيق الفـرقة ـقراطـيـة  الد
ـقـدسـة وصـنــاعـة و تـألـيه الــرمـوز ا
ودحـر التـنوع الـثقافي والالمقـدسة 
و نـشـر اجلـهل الـذي يـنـتج الـصـراع
ـسـتويـ الـسـياسي والـعنف عـلى ا
واالجـتـمـاعـي في ظل تـراجع الـدولـة
التي كـانت منـذ تأسـيسـها سـبباً في
عملـية االنـدماج اجملـتمعي من خالل
الـــقـــوانـــ و اســـتــــخـــدام الـــعـــنف
الشرعي في عملـية الضبط و سيادة
الــقــانــون .لــذا فـان االعـالم بـوصــفه
البد ان يحرث ذراعاً لقوى سيـاسية 

ـساواة  فـيـما االول يـتـشـكل على وا
ثــقـــافـــة وســلـــوك نـــقـــيض الـــثــاني.
والتـشـابة في الـسـلوك يـأتي من عدم
ـــقــراطـــيـــة وغـــيــاب ــان بـــالـــد اال
بـاسـتــخـدام كل االسـالـيب مـبـادئــهـا 
شروعة ودونها من أجل إرواء ظمأ ا
احلـــصــول الى الــســلـــطــة بــطــريــقــة
ميكافيـلية فاضحـة فقد كشفت برامج
االحــــزاب واحلـــركــــات والـــتــــيـــارات
ـنـاطـقي الـســيـاسـيـة عـن خـطـابـهــا ا
ـــذهــــبي والــــقـــومـي ال الـــوطــــني وا
ـنـاصب الـعـلـيـا في والـصـراع عـلى ا
قـبل الـشـروع بــاالنـتـخـابـات الـدولــة 
زمع أقامتها في العاشر من تشرين ا
و هـو مـا يـفــضي الى تـكـريس االول 
ــنـافـع الـتي احملــاصــصـة وتــقــاسم ا
و لـيس بـرامج جتـود بــهـا الـسـلــطـة 
لالرتـقاء وحتـسـ جـودة احلـياة في
ـعاناة و أمسى دون مجتمع مـثقل با
خط الـبـشـر او الـفـقـر يـطـال أكثـر من
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ساحة م٢رقم احملل بعد الدمج مبلغ التقدير السنوي بالدينار العراقيا

تعـلن شركـة التأمـ الوطـنية/ شـركة عـامة عن اجراء مـزايدة عـلنـية للـمرة الـثانيـة لتـأجير احملالت
ـدة تأجير بيـنة تفـاصيلـها ادناه و الواقـعة في سوق احلـلة الكـبير مـجاور مرقـد ابن الكاظـم (ع) وا
ـشغـول حالـيا ـعدل وا سنـت وفـقا الحـكام قـانـون بيع وايـجار أمـوال الدولـة رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ ا
فـعـلى الـراغـبـ بـاالسـتـئجـار مـراجـعـة مـركـز الـشـركـة في بـغـداد / سـاحة  اخلـالني او فـروعهـا في
قـدرة ادنـاه واالشـتراك مـحافـظـة بـابل لـتسـديـد الـتامـيـنـات القـانـونـية الـبـالـغة ٤٠ % من الـقـيـمـة ا
ـزايدة التي سـتجري بـعد مرور (١٥) يـوم تبدأ من الـيوم التـالي لنشـر االعالن ويتحـمل من ترسو با
زايـدة ما لم يـتم ابـراز كتـاب التـحاسب ـصاريف وال يـسمح لـلمـزايـد بدخـول ا زايـدة كافـة ا علـيه ا

الضريبي للسنة احلالية.

- / ٣٥٢٧٥٠٠٠٠٠ و٤ و٥
- / ١٥٢٢٦٦٥٠٠٠٠ و١٦ و١٧
- / ٣٠٢٤٨٣٥٠٠٠٠ و٣١
٥٠١٣٤٣٥٠٠٠٠ / -

- / ٢٥٧٥٠٠٠٠٠ و٥٤٥ و ٥٥
- / ٦٣٢٥١٠١٧٥٠٠٠ و٦٢
٦١٠٫٨٣٩٢٠٠٠٠
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ي ببـناء االجسام في العراق. وقدّم عبد اعلن رئيس احتاد بناء االجسام فائـز عبد احلسن  عن وفاة بطل عا
احلسن تعازيه ومـواساته في بيـان صحفي الى الشـارع الرياضي بـصورة عامة وابـناء رياضة بـناء االجسام
ـي احمد هـادي النجـفي. يذكـر ان النجـفي شارك في بـطوالت كثـيرة واحرز بصورة خـاصة لـوفاة البـطل العا
ـستوى احملـلي والعـربي رغم عدم اهـتمـام الوسط الريـاضي به بعـد فتـرة اعتزاله الكثـير من االجنـازات على ا
ـهن الصـناعـية الـشعـبية. وفـي سيـاق منفـصل اعلـن احتاد الـلعبـة  بوقت ا دفـعه الى مزاولـة احدى ا للـعبـة 
سابق النتائج الفردية لبطولة العراق للكالسك بدي بلدنك والكالسك فيزيك الثانية للعام   2021 فئة الكالسك

بدي بلدنك.
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نتخب ايام قـليلـة باتت تفـصلنا  عن مـباراة منـتخبـنا الوطني ضـد نظيـره ا
ـونـديـال قـطـر ـؤهل  الـلـبـنـاني في اطـار اجلـولـة الــثـالـثـة من دور احلـسم ا

باراة 2022 باراة بالتحديد ترفع شعار حفظ ماء الوجه بعد ا وهذه ا
ـنتخب السـابقـة التي منـي فيهـا منـتخبـنا بنـتيـجة مخـيبـة باخلسـارة امام ا

االيراني بثالثية ..
ـعـطـيات مـا يـعـزز بـقـاء تـلك الـثـغرات ـرتـقـبـة  لـهـا من  ا ـباراة ا واجـواء ا
باريات االعدادية واالخـطاء على حالها دون وجود اية حلول تـذكر بغياب ا
دير االداري  الكـاب باسل كوركيس ـباراة كما اعـلن ا الـتي تسبق هذه ا
اضي  فضال في تـصريح صحفي  تداولته وسائل االعالم نـهاية الشهر ا
عن ابـرازه لطريـقة جتـمع الالعب ودخـولهم في الـوحدات الـتدريبـية  التي
تقارب  بضعة ايام قبيل االستحقاق الرسمي  فهل من شان تلك الوحدات
ـنـاسب  الذي سـيـخوض من خالله  مـباراة ـدرب وتـكتـيكه ا  ابـراز رؤية ا
ـة  الـتي مازالت نـتـخب الـلـبـناني  فـضال عن اثـار الـهـز مـنتـخـبـنـا ضـد ا
نـتخب ووطاتـها الـثقيـلة  التي لم تـمحوهـا توالي االيام مـخيمـة على واقع ا
من خالل اسـتعادة الثقة او ابراز اية دالئل من شـانها محو االداء السلبي
نتصف وصوال نتتخب السيما عجزه عن  جتاوز منطقة ا الـذي ظهر فيه ا

للمرمى االيراني واحداث بعض اخلطورة عليه .
نتخب اللبناني قبـلة مع ا تابعـ يرى بان مباراتنا ا وكـثير من احمللل وا
تـمثل مـفـتـرق طـرق بالـنـسـبة  لـلـمـنتـخب الـعـراقي  فـهي فـرصة لـتـصـحيح
ـدرب ادفوكات االوضـاع  ومنـاسبـة مهـمة  البـراز قدرات مـدرب محـنك كا
نـعـطفـات الـقـاسيـة واعـادة االستـقـرار للـفـريق  اضافـة  لـفرز في جتـاوز ا
ـباراة بـغـيـة الظـفـر بـالنـقـاط الثالث نـاسـبـ لهـذه ا عـينـات من الالعـبـ ا
ركز االخيـر الذي تذيله منـتخبنا  بـنقطة يتـيمة  جناها واخلـروج من عنق ا
نـتـخب الـكوري من مـبـاراته االولى امام اقـوى مـنـتخـبـات اجملـموعـة وهـو ا
ـبــاراة اثـرت بـشــكل كـبــيـر عـلى  واقــعـيـة اجلـنـوبي  ولــعـمـري فــان هـذه ا
باراة الثانية مـنتخبنا وجعـلته يعيش  سرابا صـبابيا  تالشى تمامـا  في ا

امام منتخب ايران ..
قارنـة مع ما كـانت علـيه الصـحف العـراقيـة  بعد مـباراتـنا امـام كوريا وبـا
ــنـتـخب ــنـتــخب مـبــاراته امـام ا وقـبـيـل االسـتـحــقـاق  الــذي خـاض فـيه  ا
تناول اليد  غـاضا طرفه عن كل  الثغرات االيـراني فقد كان يلمس فـوزا 
ـذكورة  وعليـنا ايضا ان باراة ا واالخـطاء التي ظهـرت بشكل جـلي في  ا
نـشخص مثل تلك االخطاء  والـسعي بجدية في ادراك خطـورتها  ومحاولة
ـبـاريـات  عـبـر مـباراة مـعـاجلـتهـا بـالـشـكل الـذي يـجـعـلـنـا نـعـود الجـواء  ا
ـبـاراة عـلى  الـواقع الـنـفسي ـنـتـخب الـلبـنـاني  الـذي سـيـلـعب في هـذه ا ا
ويـحـاول  اثـارة العـبـيــنـا ومـحـاولـة جـرهم لـلــشـد الـنـفـسي من اجل افالت
ــبـاراة من بــ ايـديــهم  خـصــوصـا وانـهـم خـارجـ مـن الـضـغط دقـائق ا
االعالمي  والـنفـسي الذي  ابـرزته مواقع التـواصل االجتـماعي واجلـمهور
واالعالم وكل  اجملـاالت احلياتية التي شعرت بخـيبة امل كبيرة  من نتيجة
ـباراة السـابقة  فـلذلك على  العـبي منتـخبنـا التشـبث بالواقـعية  والـثبات ا
عــلى  وتــيــرة ادائــهم  واحملــافــظــة عــلى  اســلــوب الــلــعب  من خـالل سـد
الـثـغـرات  في اخلـط الـدفـاعي والـتـركــيـز عـلى صـنـاعــة الـلـعب  عـبـر العب
ـنـتـصف او الـتـركـيز عـلـى اطراف مـتـمـكن  يـتـاح له  بـنـاء الـهـجـمـات من ا
ـلــعب  من خالل تــمــركـز اكــثــر من العب مــتـمــكن  من شــانه ان يــحـدث ا
ـباراة  الـتي نسـعى كلـنا بـان تكـون مبـاراة حفظ ماء ـطلوب في ا الـفارق ا
ـبـاراة الـسـابـقـة ولـيس هـذا فـحـسب بل عـلـيـنـا الـوجه  الـذي فـقـدنـاه في ا
ـنـتخب تـمـاما مـثل تـلك التي تـرتيب الـصـفوف من جـديـد في حمـلـة لدعم ا
بـاراة السابـقة لـكن باطار اكـثر واقعـية عبـر دعم العبي مـنتخـبنا سـبقت  ا
ـكن ان تـطـلـقـهـا بـعض الـصـفـحات واالبـتـعـاد عن كل سـخـرية او تـهـكم  
ـغرضـة التي تنـوي زعزعـة االستـقرار الـنفـسي  وتربك العـبيـنا وجتـعلهم ا
حتت وطـاة الـنـرفـزة والـعـصـبـيـة  فـهـذين االمـرين يـبـدوان  اكـثـر االسـلـحة
ـكن ان  يـسهـمـا به من  ارباك داخل نـتـخب  وما  خـطورة  فـي مشـوار ا
نتخب  وجر العبيه الى  فواصل غير مـرغوبة تتيح لهما التركيز صـفوف ا
في هـذه اجلــزئـيــات وفـقـدان الــتـركــيـز عــلى  تـرجــمـة اخلـطط
ـدرب الدراك  الــفـوز وجـذب ـنــاسـبــة الـتي يــضـعـهــا ا ا
ـتاخر ـركز ا نـقاطه الـثالثة واالبتـعاد قـدر االمكان عن ا
في اجملـموعة والتطلع  الرضاء اجلماهير العريضة التي

تنتظر  خبر االنتصار بفارغ الصبر !
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ضـــمن مـــبــاريـــات اجملــمـــوعــة األولى.
ـــبـــاريــات ـــؤتـــمـــر الــفـــنـي  واقـــيـم  ا
ؤتـمر اجملـمـوعة الـثانـيـة بيـنمـا اقـام ا
ـشتـرك امس االحـد. يـشارُ الـصـحـفي ا
ـــبـي الــعـــراقي ـــنــتـــخب األو إلـى أن ا
سـيـلـعب بـاجملـمـوعـة الثـانـيـة لـبـطـولة
احتـاد غرب آسيا إلى جانـب منتخبات

. اإلمارات ولبنان وفلسط

ايـام عـصيـبـة جدا. كـمـا تخـلى الـنجف
عـن فوائد مباريـات االرض بسرعة بعد
خـسارة وتـعادل وهـو ما يـضع شمران
حتـت ضغط االنـصار وهـو يعـرف ماذا
يــــــريـــــدون. وجنح الـــــزوراء مـــــرتـــــ
وبـحـصيـلـة اهداف جـيـدة امام الـقاسم
نافسة ويـسعى للسيطرة على مشهد ا
مـبـكـرا. ويـظهـر شـكل الـطالب مخـتـلـفا
ــرة فـي ظل اخــتــيــارات جــثــيـر هــذه ا
ـشـاركـة الــذي يـسـعى لــتـغـيـر مــسـار ا
ـوقف عـبـر مـجـمـوعـة العـبـ ويــدعم ا
مـــشــخــصــ من قــبــله.  وقــدمت فــرق
الـكـهربـاء والـصنـاعـة واألمانـة والـنفط
والــكــرخ مــردودا مـنــاســبــا وتـامل  ان
نافسـات وتعزز نتـائجها تـستمـر في ا
قبولة بـعد الظهور مع فرصة البداية ا

اجلـوالت الـقـادمـة. وقدم نـفط الـبـصرة
نـفسـه باحـترام وتـصدر جلـولة واحدة
وفـاجا الفرق بـسرعة باعـتالء الترتيب
قــبـل ان يـتــنــازل عــنه اثــر تــعــادله مع
األمـــانـــة. ويــبـــدو ان الــشـــرطـــة لــيس
بــاجلـاهــزيـة كـمــا ظـهــر مـرتـبــكـا امـام
اربـــيل  وعـــلــيه اســـتــغالل مـــبــاريــات
ر برحلة بناء بعد االرض ويـبدو انه 
انـــتــقــال  13 العـــبــا مــرة واحــدة لــكن
وجودين. ـكن التـقليل من قـدرات ا ال
وعــكس زاخــو نـفــسه في ظل نـتــائـجه
ـطلـوبة ـنافـسة ا الـطـيبـة وسط امال ا
ـيـناء بـعـقر داره والـفـوز اجلـيد عـلى ا
يناء من حتقيق الفوز فـي وقت عجز ا
فـي مــيـدانـه والـســقــوط مــرتــ لــيـدق
جــرس االنـذار بـوجه قـصي مـنـيـر  مع

واالسـتـجـابة لـلـمدرب نـبـيل عـباس في
ــهــمـة احلــضــور وحتـقــيق الــنــتـائج ا
بـعالمـات كـاملـة  قـبل ان يـظهـر الـوافد
مـهنـد عبد الـرحيم بسـرعة وبتـاثير مع
الــفــريق الــذي يـؤدي كــمــا يـجب داخل
وخـــــارج مـــــلـــــعــــبـه. وواجــــهـت فــــرق
الـــديــوانــيـــة ونــوروز ونــفـط مــيــســان
والــقـاسم وسـامـراء صـعـوبـات بـسـبب
ــبـــاريــات فـي بــدايـــة عــكــرت جـــدول ا
اجـــوائــهــا  قــبل ان تــشــكل مــبــاريــات
الـبـدايـة ضـغـطـا عـلـيـهـا بـعـد مـواجـهة
ـنــافـسـة عـلى مــواقع  تـرتـيب الــفـرق ا
ـقـدمـة والن بـعض الـفـرق تسـعى الى ا
ـا انــهـا حتــقــيق بـدايــة. مــنـاســبـة طــا
ـشاركة االول تـبحث عن الـبقـاء هدف ا
ـشـكـلة مع وتـامل الـفـرق جتـاوز هـذه ا
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قـــرر احتــاد الــكــرة تــاجــيل مــبــاريــات
اجلـــولـــة الـــر ابـــعـــة مـن دوري الـــكــرة
ــمـتـاز السـبــاب اسـتـثـنــائـيـة عـلى ان ا
ـباريـات دون توقف تـسـتانف بـعدهـا ا
نتـخبات الوطنية حـتى مع مشاركات ا
الــر ســمــيــة في وقت تــبــقى مــبــاريـات
ـنتـخب الوطني بـكاس العـالم الشغل ا
الــشـاغل لـلــشـارع الـعــراقي خـصـوصـا
نتخب بعد نكسة ايران التي وضعت ا
امـــام خــيــارات صـــعــبــة ومـــواجــهــات
يــتـوجـب ان يـرفع فــيـهــا شـعــار الـفـوز
ـهــمــة الـقــادمـة جــمــيـعــا خــصـوصــا ا
وضـرورة الـعودة لـلتـوازن واالستـقرار
حـــيـث مـــواجـــهـــة لــبـــنـــان اخلـــمـــيس
ـنــتـخب امـام فــرق تـمـتـلك وســيـكـون ا
ذات الــطــمــوح  ورغــبــة الــوصــول الى
نـهـائـيـات كـاس الـعـالم فـي قـطـر الـعام
الـقادم. وان تكون خسارة ايران محفزا
لـالعـبي لـلـمــنـتـخب في تــخـطي لـبـنـان
والـــعــودة لــلــتـــوازن. والــســؤال الــذي
يــطـرح نـفــسه هل انـعـكــست مـبـاريـات
اجلـــوالت االخــيــرة عــلى دعــوة العــبي
ـدرب الـغائب ـنـتـخب الـوطني امـام ا ا
راسلة مع احلاظر الذي يدير االمور با
مــــســـاعـــديـه? وعـــودة الى مــــبـــاريـــات
ـــشـــتــركـــة بــ الـــدوري والـــصــدارة ا
اجلــويـة والـوسط وكـل مـنـهـمــا بـتـسع
نـــقـــاط والــتـــســـاوي بــفـــارق األهــداف
ـسـجـلـة لـهـمـا وعـلـيـهمـا لـكن لالن لم ا
حتـــــصل مــــفـــــاجــــأة  خالل اجلــــوالت
ـتــصـدر اجلـويـة األخــيـرة.  فـقــد قـدم ا
مــبــاريــاته بــتــركــيــز وحــمــاس في ظل
ن يـجلس تـكـامل مـرورا  الـتـشـكـيل ا
عـلى دكـة االحـتيـاط  مـا ساعـده جتاوز
الـــــبــــدايــــة  رغـم ضــــغـط جــــمــــهــــوره
ــرفـــوض لــلـــبــعض مع والـــتــصـــرف ا
ـدرب احـمد خـضيـر اثـر خسـارة لقب ا
الـسـوبـر  لـكن الرجـل يديـر االمـور كـما
يـجب ولـو ان الـفريـق لم يواجه اي من
اطـراف احلـوار عـلـى اللـقـب. ومـا يـقال
عـن الـــبــــطل يــــنـــطــــبق عـــلـى الـــوسط
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{ مدريد- وكاالت: حـقق أتلتـيكو مدريـد انتصارًا ثـمينًا
بنـتـيجـة بهـدفـ من دون رد ضد بـرشلـونـة  على مـلعب
واندا مـتروبـوليـتـانو في إطـار منـافـسات اجلـولة الـثامـنة
من الـلـيـغــا. وسـجل ثـنــائـيـة أتـلــتـيـكـو مــدريـد في شـبـاك
بــرشـلــونـة الــفـرنــسي تــومـاس لــيـمــار في الــدقـيــقـة 23
واألوروجـوايـاني لـويس ســواريـز في الـدقـيـقـة 44. ورفع
ـركـز الـثاني أتـلـتـيـكـو مـدريـد رصـيـده لـلـنـقـطة  17 في ا
بـفـارق األهـداف عن ريـال مــدريـد بـيـنـمــا جتـمـد رصـيـد
باراة ركز العاشر. بدأت ا برشلونة عند  12 نقـطة في ا
ـحـاوالت من كال الــطـرفـ لـكـن أول فـرصـة حـقــيـقـيـة
كـانت عـبـر تـومـاس لـيـمـار الـذي سـدد كـرة أرضـيـة مرت
بجـانب القائم األيسر في الدقيقة 8. واستمرت محاوالت
الـروخـيبالنـكـوس بـتـسديـدة مـبـاغـتة من جـواو فـيـلـيكس
ــ الــقـائم عـلـى حـدود مــنــطــقــة اجلـزاء مــرت أســفل 
ن لــتـيـر شـتــيـجن في الــدقـيـقـة 17. واحـتـسب حـكم األ
باراة ركلة حرة مباشرة ألتلتيكو مدريد في الدقيقة 20 ا

انبـرى لتـنفيـذها البـلجـيكي يانـيك فيـريرا كاراسـكو الذي
سـددهـا أعـلى مـرمى تــيـر شـتـيـجن. وأرسل بـوسـكـيـتس
تمريرة بيـنية لكوتينيو في عمق مـنطقة جزاء أتلتيكو لوال
خروج احلارس أوبالك الذي أمسك بالكرة قبل أن تصل
للبرازيلي في الدقيقة 21. وجنح ليمار في تسجيل هدف
التقدم ألتلتيكو مدريد في الدقيقة 23  حيث تلقى تمريرة
من سـواريـز داخل منـطـقـة اجلزاء وسـدد أقـصى يـسار
احلــارس تــيــر شــتــيــجن. وجــاء أول رد من بــرشــلــونــة
بتسديـدة أرضية من النـجم البرازيلي فـيليب كوتـينيو في
ن للـحارس الـدقيـقة 27  لـكنـهـا مرت بـجانب الـقـائم األ
أوبالك. وتــلـقى األوروجـوايــاني لـويـس سـواريـز تــمـريـرة
ــســة واحـدة ومــرت الــكـرة ــنــطـقــة وســدد من  داخل ا
رمى تير شتيجن في الدقيقة 28. بجانب الـقائم األيسر 
وأضـاف سـواريز الـهدف الـثـاني في الـدقيـقة 44   حـيث
تلقى تـمريرة من ليـمار وراوغ شتيـجن قبل أن يُسدد في

الشباك ثم انتهى الشوط األول  0-2 ألتلتيكو.
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أقــام االحتـــاد الــعـــراقي لــلـــتــجــذيف
بطـولة أنـدية الـعراق بـاللـعبـة لفـئات
تقـدم والشـباب والنـاشئ وذلك ا
ـركـز الـتـدريبـي لالحتـاد الكـائن في ا
عـــلى نـــهــر دجـــلــة بـــجــانب الـــكــرخ.
وشارك في البطولة سبعة عشر نادياً
مـثــلت مـحـافــظـات بـغــداد والـبـصـرة
ونيـنوى والـديـوانيـة والنـجف وبابل
وصـالح الــــــــديـن. رئــــــــيـس إحتــــــــاد
التـجـذيف  عـبد الـسالم خـلف أكد ان
ــنـافـســات أسـفــرت عن فـوز نـتــائج ا
ركـز األول جـامـعاً نادي اخلـطـوط بـا

 نقطة فيما حلّ نادي الكهرباء32
ـركـز الـثـاني وبـجـعـبـته 31 نـقـطة بـا
بـيـنــمـا حـصل نـادي األعــظـمـيـة عـلى

ـركــز الـثــالث بـرصــيــــد  19 نـقــطـة ا
وجــاء نــادي الــكــاظــمــيــة رابــعـا بـ 9
نقاط. وقـال خلف ان مـنافـسات فردي
تقـدم إنتـهت بفوز الالعب مـحمد ا
ــركــز ريــاض من نــادي اخلــطــوط بــا
األول وتـاله ثــــــانــــــيـــــــاً العب نــــــادي
الكهرباء بـكر شهاب فـيما حصل على
ـركـز الـثـالث الالعب حـسـ عـبـاس ا
من نادي السـنيـة مبيـناً ان منـافسات
ــتـــقــدمــ أســفــرت عن فــوز زوجي ا
الـالعـــبـــان مــــحـــمـــد ريــــاض وعـــمـــر
ـركز إسمـاعـيل من نـادي اخلـطوط بـا
األول وحل ثــنــائي الــكـهــربــاء فـارس
ـركز الـثاني سلـمـان وبكـر شـهاب بـا
وجــاء ثــالــثــاً الالعــبــان أحــمــد عــبــد
الـــرحـــمـن وهـــيـــمن ثـــامـــر من نـــادي

األعــظــمــيــة. وأضــاف خــلف ان العب
نـادي الــكـهـربــاء خـطـاب خــالـد أحـرز
ـركـز األول في سـبـاق الـفـردي لـفـئـة ا
الـــشـــبــاب وتاله ثـــانـــيـــاً العب نــادي
الكاظـمية أحـمد بـهاء الدين فـيما حل
ركـز الـثـالث العب نادي الـطـارمـية بـا
عــبـــدالــله تـــوفــيق.  وبـــ أيــضــاً ان
منافـسات زوجي الشـباب أسفرت عن
فـوز الـثـنـائي مـحـمـد جـعـفـر وخـطاب
ركز األول خالد من نادي الكـهرباء با
ــركــز الــثــاني الى الـالعــبـ وذهب ا
مـهدي أحـمـد وعـبد الـرحـمن إبـراهيم
مـن نــــادي اخلــــطــــوط وحل ثــــالــــثــــاً
الالعبان أمير حيدر وأحمد حسن من
نادي األعظميـة. وتابع خلف قائالً ان
العب نـادي اخلـطـوط عـبـد اللـه أركان

ـركـز األول في ســبـاق فـردي حـصــد ا
الـناشـئـ وتاله ثـانـيـاً الالعب حـيدر
شوقي من نادي االسحاقي بينما حل
ثـالـثـاً الالعـب  بـشـيـر نـذيـر من نـادي
األعـظـمـيـة مـشـيـرا الى ان مـنـافـسـات
زوجي الــنـــاشــئــ أســفــرت عن فــوز
الالعــبـ عــلي فــاضل وعـلـي مـحــمـد
ــركـز رزوقي من نــادي الــكــهـربــاء بــا
األول وحل ثــانـيـاً الــثـنــائي عـبــدالـله
أركـــــــان ومـــــــروان زيــــــاد مـن نــــــادي
ركـز الـثالث من اخلطـوط فـيمـا كـان ا
نصـيب الالعبـ أحمـد حسن وبـشير
نـــــذيـــــر مـن نـــــادي  االعـــــظـــــمـــــيـــــة.
جتـــــــــــــــــــــــــــدر االشــــــــــــــارة الـى ان
السباقات لكافة الفئات العمرية كانت

سافة 2000 متر.
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غـــادر وفــد فــريق نـــادي غــاز اجلــنــوب
لـلـكـرة الـطائـرة مـتـوجـهـا الى الـعـاصـمة
التايلـندية بانكـوك للمشاركـة في البطولة
االسيويـة لالندية الـتي ستقـام هناك لـلمدة
من الـثـامن ولـغـايـة اخلـامس عـشـر من الـشـهـر
كتب اإلعالمي للنادي في بيان احلالي. وذكر ا
صـحـفـي ان الـفـريق انـهى مــعـسـكـره األول في
دبي االمــاراتـيـة  وغــادر مـتــوجـهـا الى مــديـنـة

ـعـسـكـر اإلعـدادي الـثـاني بـانـكـوك لـلـبـدء في ا
الذي يـتخـلـله مبـاراة او اثنـ قبل الـولوج في
ثل الطائرة العراقية البطولة. واشار الى ان 
ســيـلــعب في اجملــمــوعـة  Aالى جــانب انــديـة
ـــاتي نــــوكـــهـــون اومــــنـــيـك الـــتـــايــــلـــنــــدي ا
الــكــازاخــسـتــاني كــاظــمـة الــكــويـتـي و سـيب
ســبــورت الــسـيــرالنــكي. وتــعـد الــبــطــولـة هي
االقـوى عـلى مـستـوى الـقـارة االسـيويـة لـلـعـبة

الكرة الطائرة لالندية االبطال.

W¹b½_« W uDÐ w  „—UA¹ »uM'« “Uſ 

…dzUD « …dJÐ W¹uOÝü«
فرحة سواريز بعد

الفوز على
برشلونة

الــتـوفـيق
والـنـجـاح
فــي ادارة
مـــــبــــاراة
الــــــصـــــ

وكـــــوريــــا.
يــــــذكـــــر ان
االحتـــــــــــــــاد
االســــــيــــــوي
كـــــــــــــلــــــــــــفـت
الــشــويــلي ألول
مــــــبـــــاراة ضـــــمن
نـــهــائــيـــات آســيــا
لــلــنــســـــــاء حــيث
قـــــــــــــاد الـــــــــدولي
أحـــمــد الــشــويــلي
مــــبــــاراة الــــصــــ

تــايــبــــه وأســتـرالــيـا
فـي الــــبــــطــــولــــــــــــــــة

ذاتها.

الـسـبت وان تـكـلـيف حـكم عـراقي لـهذه
ـــبــاراة احلـــســاســـة تـــعــد في غـــايــة ا
ـا تـمـتـلـكـهـا من خـصـوصـيـة االهـمـيـة 
واهــمــيـة فـي تـأهل الــفــائــز لـلــمــبـاراة
الـنـهائـيـة.  واضـاف العـمـيدي; نـتـمنى
حلـــكــمــنـــا الــدولي احـــمــد الـــشــويــلي

مـلكة االردنية الـهاشمية أحـداثها في ا
ـؤهــلـة إلى كـأس الـعـالم لـلـسـيـدات و ا
لـكـرة السـلة  2022 فـي استـراليـا. وقال
حـــســـ الــــعـــمـــيـــدي رئـــيس االحتـــاد
الـــعــراقي لـــكــرة الــســـلــة في تـــصــريح
ــبــاراة ســـتــقــام الــيــوم صــحـــفي  إن ا
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تـوج فـريق نـادي احلـلة  بـطالً لـبـطـولة
دوري الـشـبـاب لـكـرة الـسـلـة بـعـد فوزه
ـباراة عـلى فـريـق نـادي اخلطـوط فـي ا
الـنهائية  71 - 83 نـقطة . وتاهل احللة
لـنـهائي الـدوري بعـد فـوزه بنـتيـجة 81
نـقطة مقابل  48 نـقطة على فريق زاخو
فـي نصـف نـهـائي دوري الـشـبـاب لـكرة
الـسلـة .بينـما تاهل فـريق اخلطوط الى
ــبـاراة الـنـهــائـيـة عـلـى حـسـاب فـريق ا
احلـي في مـبـاراة حـمـلـت طـابع الـنـديـة
لـتقارب النقاط و االداء للفريق انتهت
بـنتيجة  62-66. ومـن جهة اخرى كلفت
جلنة احلكام في االحتاد اآلسيوي لكرة
ـثل الـعراق الـسـلـة احلـكم الـدولي و 
في احملـافل اخلـارجـية احـمد الـشـويلي
حتـكـيم مـبـاراة نـصف الـنـهائـي و التي
ـنـتـخب ـنـتــخب الـصـيـنـي و ا جتــمع ا
الـكوري اجلنـوبي ضمن نهائـيات آسيا
لــلــنــســاء بـكــرة الــســلــة والـتـي جتـري

والن ويــبـدو ان اغـلب الـفـرق لم جتـهـز
نـفـسهـا كمـا يجب وسط نـقص االموال
واسم جـريا عـلى العادة ومـشكـلة كل ا
الن االدارات الزالـت تقدم عـمال تقلـيديا
مـن دون تغير لـم يكن لهـا دوا في تغير
واقـع احلـال الـذي يـسـيـر من سيء الى
اسـوء. وفي سـيـاق منـفـصل وصلَ وفدُ
بـي العـراقي لكـرة القدم ـنتـخب األو ا
مـلكـة الـعربـية إلـى مديـنة الـدمـام في ا
الـسعوديـة للمـشاركة في بـطولة احتاد
غـــرب آســيــا الــتي ســتـــنــطــلق الــيــوم
. واسـتـغـرقت رحـلةُ مـنـتـخـبـنا االثـنـ
ـــبي من الـــعــاصــمـــة بــغــداد إلى االو
الــدمــام  14ســاعــة ثــمــانـي ســاعـات
ـــطــــار حـــمــــد الـــدوليّ تــــرانـــزيـت 
نـتخب إلى بـالدوحـة. وخضع وفـدُ ا
نــظــام الــفـقــاعــة في فـنــدق اإلقــامـة
بـانـتـظـار نـتائج مـسـحـة كـورونا كي
يــبــاشـر الــفـريق تــدريــبـاته في
الـوحـدة الـتـدريـبـية األولى
ــبـاراة لـه حتــضــيــراً 
فــلـسـطـ الـيـوم

االثــــــنــــــ

نتخب الوطني V∫ تدريبات ا ²M

ديك ادفوكاتجانب من تتويج فريق احللة بكرة السلة - عدسة قحطان سليم
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احتـفى فنـانون  واعالمـيون مـساء امس
االول السبت بالفنان الرائد فاروق هالل
الذي يـزور العـراق بعـد غيـاب تواصل لـ
 18عاما بجلسـة إقامتها نقـابة الفنان
العراقـي وبحـضور رابطـة عشاق كاظم
الساهـر. قدم االحتـفاليـة اإلعالمي أحمد
الـنـعـيـمي مـرحـبـا بـالـضـيف واحلـضـور
قائال (الفنان فاروق هالل مطرب وملحن
عراقي تخـرج من معهد الـفنون اجلـميلة
ســــجل اول أغــــانــــيه في بــــرنــــامج ركن
الــهــواة (عـالــبـال) بــعــدهـا تــرك الـغــنـاء
وأجته إلى الـتـلـحـ ومن أشـهـر أحلانه
في ثـمانـيـنات الـقرن (ياصـيـاد السـمج) 
ــاضي قــدم بــرنــامج (أصــوات شــابـة) ا
طـرب ولقب الذي تخـرج منه عـشرات ا
بـصانع الـنـجوم ظـهـر من هذا الـبـرنامج
مـطربـ مـتـميـزين أمـثـال كاظم الـسـاهر
ومهـند مـحسن وهـيثم يـوسف واخرون
بعـد عام  2003سافـر إلى مصـر واستـقر
هناك) مـشيـرا الى ان (هذا االحتـفاء يتم
بـحــضـور رابـطـة عـشــاق كـاظم الـسـاهـر
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وأغـــلــبـــهم ولــدوا بـــعــد أن غـــربــته وان
يــحـتـفي شــبـاب بـقــامـة عـراقــيـة غـادرت
السـاحة الـفـنيـة منـذ زمن طويل هـذا هو

اإلبداع).
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بـعـدها حتـدث احملـتـفى به قـائال(افـتـخر
اني موجود الـيوم بيـنكم وهذا االحـتفاء
بالـقيم الـنبـيلـة ولذلك ?اخصص أسـماء
ـا هذه آخر عدا األشـخاص احلـضور ر
ـكـان الـذي فـرصـة في حـيــاتي في هـذا ا
يـــحــمـل اسم الــعـــراق وشــعـــاري واحــد
(مــرقــدي بالدي) انــا لم أحــضــر بــدعـوة
رسـمـيـة يــهـمـني زيـارة نـقـابـة الـفـنـانـ

ألنــهــا تــمـــثــلــنــا فـي كل زمــان ومــكــان)
واضـــاف (انـــا في زيـــارة خـــاصـــة أريــد
كل عملي كان تكر جماهيـري وشعبي 
ثل مـرحـلة فـرق جمـاهـيـرية نـحن كـنـا 
مـــهــمـــة كل امـــلي انــتـم من يــقـــود الــفن
ـكن ان الـبي طـمـوح انــا ال ـوسـيـقى وا
ـقــبـلــة).مـؤكـدا ان األجــيـال احلــالـيــة وا
(هــنـاك قـامــات عـراقـيــة مـهــمـة يـجب أن
عالء مــجــيــد في الــسـويــد أسس تــكــرم 
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WO∫ لقطات من األمسية اإلحتفالية بفاروق هالل √

فرقة عراقية مهمة وفي العراق عمل فرقة
مـوسـيـقــيـة وغـنـائـيـة وان يـكـرم مـحـسن
فـرحـان آخـر الــعـنـقـود وغـيـره من فـنـون
شعـبـية هـذا واجب وزارة الـثـقافـة هؤ?ء
خــدمــوا الــبـلــد هــدا بــلـد  داخـل حـسن
مـحـمـد الـقبـنـجي جـمـيل بـشـيـر أسـماء
رنـانـة نـنـحـني لـهـؤالء أشـد علـى أيديـكم
يـارابـطة عـشـاق كـاظم الـساهـر الـقـضـية
فنـية وحـضـارية). مـوضحـا ان (الصـدفة
لـعـبت دورا في مـسـارات حـيـاتي الـفـنـية
وانا بعمـر عشر سنـ كان الفنـان سعيد
شابو ياخدني إلى االذاعـة والتلفزيون و
كـــان أحــد أقــاربي يـــســمــعـــني من خالل
الـراديـو اغـاني عـبـد الـوهـاب وام كـلـثوم
هـذه التـربـيـة أضافـت لي الشيء الـكـثـير
فــكــان إصــراري دخــول مــعــهــد الــفــنـون
اجلـمـيلـة حـيث قـدمت اول اغـنـيـة (أحبك
حـبـيـبي) بـعـدهـا عـمـلت عـدة كـوبـلـيه
ـقــامـات في اغـاني واسـتــخـدمت ا
احلــديـثــة في أحــد األيــام جـئت
إلى االذاعة وجـدت أبو فارس
قــــال اين انت أريــــد اغـــنــــيـــة

من زمالئه واصدقائه منـهم الفنان جواد
مـــحــسن قـــائال (الـــتــحــو?ت التــاتي من
الـداخل البـد من يـنـضـجـهـا حـيث تـعـمل
األشـــيــاء دون ضـــغــوطـــات هــكـــذا جــاء
فـاروق هالل لـيـنـافس األصـوات الـنـشاز
من خالل موقعه كنقـيب فنان ثم مديرا
ـوسـيـقيـة كـان يـطلب كل عـاما لـلـفـنون ا
قـــدم دروس حــقــيــقــيــة في الــلــحن شئ 
والغناء كان هو من يقودنا من درس إلى
أخر وان من يغني وحده اليـكمل األغنية

فكان يجزئها حفاظا على االخرين).
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وشـهـادة أخـرى مـن الـفـنـان عالء مـجـيـد
الـذي قــال (مـسـيـرتي مـع الـفـنـان فـاروق
هالل بـدأت عـام  1979ورغم الـبــعـد كــنـا
عــــلى اتـــصــــال دائم من خـالل الـــفـــرقـــة
النـغمـية كـان فاروق مـديرهـا كان كل من
يــأتي لـلـفــرقـة يــقـول له هل تــعـزف عـلى
العود اذا انت صفر بال عزف على العود
ببـغـاء تغـني.واخيـرا تـعلـمنـا من فاروق
هالل أن األغــنـيــة تــمـر مـن ثالث مـراحل
صـــوت وحلن وكـــلـــمــات). وفـي نــهـــايــة

االحــتــفــالــيــة قـدم الــفــنــان عالء مــجــيـد
والـــفـــنـــان فـــؤاد ذنــون درع اإلبـــداع من
رابطة عـشاق كاظم ودرع نـقابة الـفنان

الى احملتفى به مع باقة ورد.
مـن صــفـــحـــة الـــفــنـــان فـــاروق هالل في
(فيسبوك ) نقرأ ما كتبه عقب االحتفالية
(دموع مـحسن فـرحـان أبلغ الـكلـمات.في
لــقــاء احملـــبــة الــذي جـــمــعــنـــا من أبــلغ
الــكـلــمـات تــلك الــتي جــاءت من صـاحب
الـلـحن الـشـهـيـر  غـريـبـة الـروح  الـفـنـان
محسن فرحان الـذي قال من على كرسيه
ـتـحـرك : كـنت أخـاف أن أمـوت قـبل أن ا

أراك. ثم أجهش بالبكاء).
فيما كـتب الفنان فـؤاد ذنون (في أمسيةٍ
حـلمَت بـغـداد بلـقائك من آمـاسي بغـداد 
وهي تـلــملُ عـرسـهـا الـعــراقي بـأحـتـفـالٍ
لي الــشـرف الــكـبــيـر بــهـيـج يـلــيقُ بــكم 
بتكليـفي من رابطة محبي الـقيصر كاظم
ــربي الــســـاهــر بـــتــقـــد درع احملــبـــة 
ـوسـيـقـيـة والـغـنـائـيـة الـفـنان االجـيـال ا
الكـبـير فـاروق هالل  وطـأت أهالً ونزلت

.( سهالً
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ــقــيم فـي بــيــروت الــقى ي الــعـــراقي ا ــفـــكــر واالكــاد ا
محاضـرة بعنوان (دبلـوماسية القوة الـناعمة- القدس في
ـعركـة الدبـلوماسـية والـثقافـية واإلعالمـية) في مـهرجان ا
األردن لإلعالم العـربي بدورته الرابعة التي انطلقت امس

االحد وتختتم غدا الثالثاء.
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الـفــوتـوغـرافي الــعـراقي ضــيـفـته
اجلـــمــعــة اجلــمـــعــيــة الـــعــراقــيــة
للتصوير ضمن موسمها الثقافي
االســبـوعي في نــدوة افـتــراضـيـة
ـــصــور واحملــددات) بــعـــنــوان (ا

ادارها الفنان سامان اجلاف.

  UI¹—“ bL×  rOKÝ

الشـاعر االردني شـارك مع عدد من الشـعراء في أمـسية
للشـعر الفـصيح اقامـها احتاد الـكتاب واالدبـاء االردني

في عمان ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.
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االديـب والكـاتب العـراقي نعـته االوسـاط الثـقافـية بـعد ان
السـائل الرحمة ـوت السبت في محـافظة ذي قار غيبه ا

لروحه الطاهرة.
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ـوظـفـة الـعـراقيـة تـلـقت تـهـاني زمالئـهـا لتـسـلـمـها ادارة ا
مـتــمـنـ لـهـا الـعالقــات واالعالم بـدائـرة الـفـنــون الـعـامـة

وفقية في مهمتها اجلديدة. ا
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قـيم في السويـد شارك ضمن أحد التـشكيلي الـسوري ا
عشـر فنانًا في معرض عودة حـياة الذي اقيم في كاليري
قـدرات لألعــمـال الــفـنـيــة في عـمــان احـتــفـاء بــرائـد الـفن

التشكيلي االردني الراحل اسحاق نحلة.
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ـقـيم بــدولـة االمـارات الـعــربـيـة اقـام الـشــاعـر الـعـراقـي ا
ـحـافـظـة الـسـبت أمــسـيـة شـعـريــة في مـديـنـة الـرمــادي 

االنبار بعد غياب عن العراق دام 22 سنة.
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ـاضي في معـرض عمان الشـاعر االردني وقع األربـعاء ا
الدولي للـكتاب ديـوانه الشعـري (سرد لعـائلة الـقصيدة)
ؤسسـة العربية لـلدراسات والنشر. الصادر حـديثا عن ا
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ان (ذلـك يـــأتـي في ســــيــــاق ســـعـي الـــوزارة
احلـثـيث لـدعم الـسيـنـمـا الـعراقـيـة وتـوسيع
آفـاقها. وان التقد يـتضمن رابط الكتروني
ـشـاهدة الـفيـلم وملـخص حـكايـة الفـيلم مع
مـلـف إعالمي عن الـفـيـلم) مـؤكـدة ان (مـوعـد
اغـالق التـقـد هو الـثـامن من تـشرين االول

اجلاري). 
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سـرح باب التقد فـتحت دائرة السـينما وا
ــنــتـجــة خالل لــصــنــاع االفالم الــعــراقــيــة ا
كـلفة 2020- 2021 لـتقـد أفالمهـم للـجنـة ا
بـاخــتـيـار الـفـيـلم الــذي سـيـمـثل الـعـراق في
ية العـلوم والفنـون البصرية مـسابقة أكـاد
األمـريـكـيـة (االوسـكـار).  واوضـحت الـدائـرة
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صريـة غادة عـبد الرازق مـثلـة ا بعد أن كـانت ا
قــد أقــدمت عــلى حــذف كــافــة مــنــشـوراتــهــا عن
صفـحتـها اخلـاصة من دون الـكشف عن الـسبب
وراء ذلك حيث إعتبرهـا البعض هي أولى خطوات
إعـتـزالـهـا وإعالن نـهـايـة مـسـيـرتـهـا الـفـنـيـة عـادت
بـاالمس لــتــطـرح ســؤاالً عـلـى مـتــابـعــيــهـا وذلك عــبـر
صــــفـــحــــتــــهــــا اخلــــاصـــة عــــلى مــــوقـع الـــتــــواصل
اإلجـتـمـاعي.ونـشـرت عــبـر الـرازق صـورة كـرتـونـيـة

لها أرفقتها بتعليق (وحشتُكوا).
مـتـابـعـو عـبـد الـرازق إنـهـالـوا عـلـيـهـا بـالـتـعـلـيـقـات
مـعبـرين عـن إشتـيـاقـهم الـكـبـيـر لـهـا فـكـانت مـعظم
ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة نـوال اإلجـابـات بـ (نـعم) وكـانت ا
ـعلـق حـيث شـددت على إشـتـياقـها الزغـبي أولى ا
ووضعت إلى جـانب تـعلـيقـهـا قلـوباً حـمـراء.من ناحـية
ـتــابـعــ تـســاؤالت عـديـدة لم أخـرى طـرح عــدد من ا
تكشفها عادل حتى اآلن وهو السبب وراء إقدامها على

حذف صورها جميعاً.

 ال جتــــعل قــــلــــبك فــــقط هــــو الــــذي يـــقــــود عالقــــتك
بالشريك.رقم احلظ.9

qL(«

تصبح صـدقاتك أكثر عمقًا و تسترجع مع أصدقائك
أحداث وذكريات ماضية .

Ê«eO*«

ــنــبــهــة مــثل الــقــهــوة والــشــاي ــشــروبــات ا تــتــرك ا
وتستبدلهم باالعشاب.رقم احلظ .2

—u¦ «

تـتـشـابك سـلـسـلـة إجـراءات جـمـاعـيـة وسـوف تـقودك
بسرعة مذهلة إلى هدفك.

»dIF «

ـشـاعــر الـتي كـانت تــسـتـمع لــصـوت عـقـلك وتــتـرك ا
تسيطر عليك مؤخرا.

¡«“u'«

لـديك أفـكـارًا وخطـطًـا جـديـدة تـطـالـبك بـالـتـنـفيـذ فال
تؤجل األمر.

”uI «

يوم نـظور اكـثـر تقـدماً واكـثـر جديـة تنـظر لالشـيـاء 
السعد االربعاءز

ÊUÞd «

ـكـن الـتــغـلب يــبــدو وكـأنك تــقف أمــام مـشــكالت ال 
عليها فال تيأس! 

Íb'«

تـنـتظـر نـتـيـجـة مـرضيـة لك خالل الـفـتـرة الـقـادمة في
جميع شئون حياتك.

bÝô«

عـلـيك تـغـييـر مـنـظـورك لألشـيـاء وعـنـدئـذ سـوف تـبدو
احللول واضحة.

Ë«b «

 الكـثيـر من اجلـهد الـذي بـذلته سـتـجني ثـمـاره قريـباً
رقم احلظ .8 جداً

¡«—cF «

ال  سـوف تـتـعـرض في الـعـمل لـسـيل مـن الـتـحـديات 
تخف من طلب النصيحة.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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في الـوقت الـذي تـتـصـاعـد فـيه هـمـوم ومـعـانـاة فـنـانـيـنا
حتــاول بـعـض وسـائل ومــثــقـفــيــنــا في عــمـوم الــعــراق 
رئـية متـابعـتها واظـهارها ـقروة وا سمـوعة وا االعالم ا
ـتابـعة ـعـنيـة واحلكـومـية  الى جانـب منـاشدة اجلـهات ا
ـاديـة واالقـتـصـاديـة واالهم الـصـحـيـة مـنـهـا االوضـاع ا
ثقف واالعالمي لتقد يد العون لشريحـة الفنان وا
 والننـكر هنـا دور االستـاذ سعـد البـزاز من خالل قناة
(الـشـرقـيـة) وصـحـيـفـة (الزمـان) الـتي نـاشـدت من قـبل
اجلهـات احلكـوميـة لتـقد يـد العـون ومتـابعـة االوضاع
ثقـف الراقـدين على فراش الصحـية لكـبار الـفنانـ وا
العافـية وآخرهـا كانت منـاشدة الوضع الـصحي للـفنان
محمد حسـ عبد الرحيم الـتي لقيت استجـابة انسانية
ومـعــنـويـة من قــبل رئـيس الـوزراء الــذي تـابع االوضـاع
الـصـحـيـة لـعـبــد الـرحـيم وتـقـد يـد الـعـون له  نـعم ان
هـموم ومـعـاناة فـنـانيـنـا ومثـقـفـينـا تـتضـاعف وتـتواصل
ـعاناة تابـعة تلك ا واسهمت نـقابـة الفنـان العـراقيـ 
زيد والننسى دور بعض وسائل ومد يد العون ونطمع ا
تـابعة هـموم الفـنان وابراز مـعاناته االعالم التي تقـوم 
سؤولـة وكانت عـنيـة وا علـها جتـد العـون من اجلهـات ا
مـتابـعـة االعالمي مـاجد سـلـيم بـبرنـامـجه الـرائع حديث
تابـعة معاناة الفنان نبيل السالمي الناس عندما ناشد 
الذي يعاني من مشاكل صحية ومناشدة رئيس الوزراء
ونـقابـة الـفـنانـ الـعـراقـي لـتـقـد يد الـعـون لـلسالمي
الذي قدم الكثير للمشهد الفني العراقي كذلك مناشدته
ــشــكـلــة الــفـنــان جــاسم شــرف وقـبــلــهــا الـكــثــيـر من  
ـثـقـفـ  وقـبل ان نـقـول شـكرا ـنـاشـدات لـلفـنـانـ وا ا
لـسـلـيم وشـكـرا لـكل من سـاهم بـابـراز هـمـوم ومـشـاكل
ــتـابـعـات ـثـقـف الـعـراق نـؤكــد ان مـثل تـلك ا الـفــنـان وا
ثقف ناشدات هي حـالة انسانـية بحق الن الفـنان وا وا
هو عماد العراق وخاصة الذين قدموا للمشهد العراقي
نصرمة الـكثير البراز الفني والثقـافي طوال السنـوات ا
وبـارك الــله بـجــهـود الـذين الــهـويـة الــفـنــيـة والـثــقـافـيــة 

يـتـابــعـون ويـسـهــمـون بـتـقــد يـد الـعـون
ثـقف العـراقي وهو يـعاني للـفنـان وا
ــشـــاكل االقـــتــصـــاديــة الـــهــمـــوم وا
ــنـاشـدات والـصــحـيــة لـتــبـقى تــلك ا

تابعات واجبا انسانيا كبيرا. وا

≤∞≤∞ u³ _ WOH×  …—U¹“
بـسبب انـتشـار وباء كـورونا لـكنه االن
افـتتح رسـميـا.شيء رائع حـقا ان دولة
عـربية حظـيت باقامة االكـسبو ووفرت
له امـكـانـات هـائـلـة ووضـعت له شـعار

ستقبل). (تواصل العقول وصنع ا
سـررت جـدا ان اجـد جـنـاح الـعراق في
ــعــرض مـن بــ اجــنــحـة  192دولــة ا
مـشاركة وهـو جناج جمـيل كما وجدته
عـلى موقع اكـسبـو.يضم إكـسبو 2020
دبـي أكثـر من  200مـشـاركـا من بـيـنـهم
ـنــظـمـات  192 دولــة بـاإلضـافــة إلى ا
ـــؤســســات الـــدولــيـــة والــشـــركــات وا
التعليمية.وكان شعار اجلناح العراقي
 (جتــسـيـد لـعـزم الـعــراق عـلى الـنـمـو)
وهـو يـدعـو لالنـطالق في مسـيـرة عـبر
الــثــقــافــة والــفــنــون والــعــلـوم واألدب
والـفلكلور العراقي بينما يحتفل البلد
ـاضـيه مـع السـعـي لصـنـع مـستـقـبل

أكثر إشراقا.
إكسبو  2020 دبـي يعد احلدث الدولي
ــنــطــقــة والــعــالم األكــبــر فـي تــاريخ ا
الــعـربـي وتـعــد مـعــارض إكـســبـو من
أكـبر وأهم األحداث الدولية وذلك منذ
أول مــعــرض فـي الــعـام  1851 والــذي

كـــنت واحـــدا من الــذيـن اتــيـــحت لــهم
زيـارة الكسبو  2020 في دبي وذلك في
عــــــام   2019 اي قــــــبـل افــــــتــــــتــــــاحه
.كــنت ضــمن مــجــمـوعــة من بــســنــتــ
االعالمـيـ من دول مـخـتـلـفـة حـضـرنا
ية للـحكومات في فـعاليات الـقمة العـا
دبـي بــدعـــوة من االمــارات الـــعــربـــيــة
نـظـمت لـهم زيـارة لـالكسـبـو وكـنت من
بـيـنـهم. لم يـفتـتح االكـسـبـو عام 2020

ــؤثـر الـتـابع لـبــرنـامج إكـسـبـو اليف ا
ــبـتـكـرة واجلـديـدة لــتـمـويل احلـلـول ا
الـــتي تــتـــمــاشى مـع الــشــعـــار الــعــام
إلكـسـبـو  2020 دبـي (تـواصل الـعـقول
ـسـتــقـبل). وتـتــركـز مـجـاالت وصــنع ا
ـوضــوعـات الـفـرعـيـة الــتـمـويل عـلى ا
الــثالثــة إلكــســبــو: الــفــرص والــتـنــقل

واالستدامة.
ـول إكـسـبواليف حـلـوال في األسواق

ـعـرض الـعـظيم). وألول عُـرف بـاسم (ا
مـرة في تـاريخ إكـسـبـو الـدولي حتظى
كل دولـة مـشـاركـة بـجـنـاح مـستـقل في
ــعـرض .وحـسب تـوجه االمـارت فـقـد ا
وضــعت  3اهــداف هي االبــتــكــار األثـر
الــتـفـاعل لـيـجــعـلـوا من إكـسـبـو 2020
يا لإلبداع يـخلق حالة دبي مـحركا عـا
مـن اإللــهــام من أجل حــلــول إبــداعــيــة
قـابلة للقياس كما يخلق  أثرا ملموسا

فـي حتـــســــ حــــيـــاة
الــــنــــاس في أنــــحـــاء
الـــعــالم من خالل دعم
الــــتـــطــــويـــر ونــــشـــر
احلـلـول اجلـديـدة اما
الــــتــــفــــاعل فــــانه من
خــالل (تـــــــــــــــــواصـل
الــعـقـول) بـهـدف دعم
احلـــــــــــــــلــــــــــــــول فـي
مـوضـوعـات إكـسـبـو
الـــفــرعــيــة: الــفــرص
والتنقل واالستدامة.
ويــتـخـلـل الـعـمل في
اكــســبــو  2020 دبي
بـــرنـــامج االبـــتـــكــار

ـــتـــطــورة واألقل تـــطــورا ا
ويـــبــني مـــنــصــة لـــتــبــادل
ـشـتـرك. ـعـرفـة واإلبـداع ا ا
ويوجه البرنامج الدعوة إلى
رواد األعــــمـــال والــــشـــركـــات
ــــتـــوســــطـــة الــــصـــغــــيـــرة وا
ــنـــظــمــات غــيـــر الــربــحــيــة وا
واجلـهـات احلـكـومـيـة كي تـتـقدم
لـلـبـرنامج بـحـلول لـلـمـشكالت في
مجتمعاتها وفي العالم

أجنحة الدول تضم كل ما
ــــــتـع من هـــــــو شــــــيـق و
مـــعــــروضـــات تـــفـــاعـــلـــيـــة
وعــروض حــيــة وفـعــالــيـات
شـعـبـيـة وتراثـيـة بـاإلضـافة
إلى فــعـالـيـات لـلــمـخـتـصـ

ورجال األعمال. 
اكـــــســـــبــــو  2025 الـــــقــــادم
ســيـكـون في مـديـنـة أوسـاكـا
الـيـابـانـيـة  الـتي فـازت بحق
اسـتـضـافـته بـعـد أن تـغـلـبت
عـلى مـديـنـتـي ايـكـاتـريـنـبرج
الــــــــروســــــــيــــــــة وبــــــــاكــــــــو

األذربيجانية.
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ـطـرب مـحـمـد شـاكـر احـدث أعـمـاله أطـلـق ا
الـغنائية الشبابية  بعنوان (خبرهن عليي)
مـن كـلــمــات وأحلـان وائل األشــقــر وتـوزيع
ومــكس ومـاســتـرعـمــر الـصــبـاغ  وتـعــتـبـر
األغـنـيـة بـدايـة لسـلـسـلـة األعـمال الـغـنـائـية
سـتكـشف التغـيرات الـتي أحدثهـا شاكر في
مـسـاره الــفـني .وتـقـول كـلـمـاتـهـا : خـبـرهن
خـبـرهن عـلـيي قـلن شـو عـامل فـيي عـلـيـي
قـــلـن انـــا شـــو بـــحـــبـك وانت شـــو قـــاسي
مـا تــنــسى تــقـول انك جــارح قــلـبي عــلــيي
ـسـؤول وبقـلـبك عـطـول وعن دمـعي انـت ا
مـافي حنـيه). واعلن  شـاكر مـؤخرا عن عدد
مـن األعــمــال الــتـي ســيــتم أطـالقــهــا  خالل
الــفــتــرة الـقــادمــة  ومن ابــرز تــلك األعــمـال
ّا  وصباح ّا  أغـنية :  حبيب القلب وين  و
الـــصــبـــاح  وكالمك مـــعــايـــا  وعــلـى حــالي
وغـايب عـني وعايش فـيي وبهـددددد الدنـيا

وبعشقو.
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انـطـلق تـصـوير مـسـلـسل (ذهب أيـلـول) مـؤخـراً في العـاصـمـة االردنـيـة عـمان  عـن نص من تـأليف
ـثل من بلـدان عربية مـختلفة مـحمد عريـقات وإخراج حمـاد الزعبي .والعـمل من بطولة مـجموعة 
فمن سـوريـا يشـارك: مـرح جبـر شـكران مـرجتى دانـة جبـر سـوسن ميـخـائيل نـادين قـدور رائد
مشرف ومن األردن: سـاري أسعد شاكر جابر علي علـيان عاكف جنم رهام عزيز لونا بشارة
نبيل كوني مـنذر خليل عمر حلمي ربيع زيتون مصطفى أبو هنود أميرة العتمة نبيلة اجليالني
غـادة عـباسي دعـاء شـروف عبـد الـكر اجلـراح يـزن الشـمـاليـة وسام طـبـيلـة إبـراهيم الـنـوابنه
جـمال مـرعي ديانـا رحـمة. من الـعراق: مـيثم صـالح جالل كـامل ومن مصـر: حامـد مرزوق ومن
لبنان عمار شلق إيلي شالوحي نور صعب.واشار موقع الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون السورية
ـواجـهـة ب ان الـعـمل درامي إنـسـاني مـعاصـر يُـقـدّم حـكـايـةً في ظِل فـايـروس كورونـا ويـعـرض ا
اخليـرِ والـشر من نـاحيـة ومـواجهـة اإلنـسان لـلـمرض من نـاحـية أخـرى ويروي قـصـة الالجئ الذي
يـرفض أن يـكون الـضـحيـة بـإيقـاعٍ دراميٍ جـريء يتـجـاوزُ األطُرَ الـتـقلـيـديةَ حـول قـضايـا الالجـئ

ـتـمـثـلـة في صـراع قـيم اجلـمـال مع الـشـر مـبـيـناً ان ويـضعُ في حـسـبـانِه قـضـيّـة الـوجـود األزلـيـة ا
صرية). (لهجاته تتنوع ب األردنية والسورية والعراقية وا

غادة عبد
الرازق

ـــســـلـــسل دعـــايـــة يـــاصــيـــاد الـــســـمج 
تلفزيوني ذهـبنا إلى ستوديـو التسجيل
قــرب سـيـنــمـا الــنـصـر ســجـلت األغــنـيـة
ـعتـاد وفي شارع الرشـيد كان بصوتي ا
الناس يقـولون األغنيـة حلوه تخبل انت
ــقــاطع وأبـــو فــارس بــعـــدهــا أكــمــلـت ا
األخـرى وقــدمت األغـنـيـة كـامــلـة بـعـدهـا
بــدأت اربط الـتــراث خــاصـة فـي حـفالت
ــدارس والـكــلــيــات عـام الــتــخــرج في ا
 1982 جـــاءنـي كـــاظم الـــســـاهـــر وغـــنى
ـطـرب اجلـيـد يغـني شـجـرة الـزيـتـون وا
ـــلــــحن .وكـــاظم ـــلـــحـن ولـــيس ا حلـن ا
الــســاهـــر في أغـــنــيــة انـــا ولــيـــلى كــان
ـلحن انا ?انسى أغـنـياتي كـون ا مبـدعـا
يـــضع شـى من روحه فـــيـــهــا). بـــعـــدهــا
ـــداخالت بـــحق تـــوالت الـــشـــهـــادات وا
احملتـفى به
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سـلــطـان ابــو الـعال كـان رجـال يـجـمـع بـ عـمــلـ رســمي و غـيـر
رسـمي مـثل اجلـمـاعـة عـنـدنـا فـهي ايـضـا بـعـمـلـ طـبـعـا اقـصـد

اجلماعة التي نعرفها.
اجلـمـاعـة و ســلـطـان يـشـتـركــان في تـكـريس الـصــبح لـلـعـمل الـذي
يتقـاضون عليه راتـبا من السلـطة و يختـلفان في ان سلـطان يفصل
بــ طـبـيـعـيـة عــمـلـيه وهـذا مـا يــسـتـحـسن ان تـفــكـر فـيه اجلـمـاعـة

احلزبية العراقية فأيالج عمل الليل في النهار و العكس مكروه.
ابـو الـعال كـان يـعـمل الـصـبح في احملـكـمـة و احملـكمـة هي اعـلى و
اوضح الــرمـوز لـواليــة الـقـانــون الـقـانــون الـله الــله.. مـا احـلى ان
أمط يسود القانون و يطبق على اجلميع على الكبير و الصغير و ا

بالسرير كما يقول السوريون.
ابو العال مـواطن مصري يـلبس صبـحا زيا رسـميا و يـحلل خبزته
الـتي تعـطيه له الـسلـطـة من تنـورها واجلـماعـة ايضـا تأخـذ خبـزها
من تنور الـسلطـة مع فارق انهم ال يـحللـون خبزتـهم فهم يـتاقضون
رواتب للمـؤتمرات و السفرات و يتالعبون بالوصوالت و ينفقون من
مـال الــنـاس في كل انــتـخــابـات و نــفس الــذين يـســرقـون يــتـهــمـون
بعضهم باالنفاق من مال العباد للتسلط على العباد واختالف اخر
فــأبـو الـعال لـم يـتـرشح فـي انـتـخـابــات و لم يـهــرب من احـكـام و لم
يخـوف رجـال الـقـضـاء و ال عيـر الـنـاس بـتـشديـد الـعـ ال بـسـكون

الياء بأنه حمى .. االمهات و .. االخوات.
اين الشبه?

سـلـطان ابـو الـعال كـان يـعـمل طـبـاال ابـو دنـبگ خـلف الـراقـصات و
ـصري يسـرق من الشـوباش و الـنؤط عـلى لفظ ا

و الـشهـادة لـله فاجلـمـاعة دنـبگـجـية و يـخيـسون
فلـوس و فيـهم شاب مـؤمن يسـكن على الشط
كمـا في اغنية غـزالة غزولكي و يـأخذ ضريبة

الهي.. على ا
مدد .. مدد يا ابو العال..
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اجـبـرونـا ان ننـتـصـر لـلطـائـفـة فـانتـصـرنـا لـها فـحـقـقـوا مـآربهم في
تفكـيك وشائج نسيج الشعب العراقي لنجد انفسنا في النهاية امام
ـذهب لـلتـصويت خـوض حرب اهـلـية.  اجـبرنـا الـسادات وشـيوخ ا
عــلى الـدســتــور فـذهــبــنـا كــقــطـيـع اغـنــام نــضع الـ ( نـعـم ) لـنــنـال
مـبـاركـتـهم ونـرفع عن كـاهـلـنـا حـمل الـتـكـلـيف الـشـرعـي  فـرفـعـناه
.. اجـبـرونـا على انـتـخـاب قائـمـة الـنور  وحـمـلـنا  مـعـانـاتنـا لـسـن
ذهب  الـقائمة (  169 الـشمعة )  فـدخلنا في ظالم دامس قـائمة ا
وكي نـحــافظ عـلى زيـجـاتــنـا  ذهـبـنـا ووضـعــنـا اسـمـاء ( نـكـرات )
وحـتى التتـعـرض اسرنـا لـلتـفـكك..  اجبـرونـا التـعايـش مع الفـساد
نصب حكومي لينال فازددنا فـسادا حتى صار الواحد منا يـحلم 
قـسـمـا مـن الـكـعـكــعـة الـفــاسـدة..  اجـبـرونــا ان نـسـتــمع ونـصـغي
ونـتفـاعل مع احاديـث القـيادات الـسيـاسـية بـينـمـا نحن وحـال نهـاية
ـا نـصادفـهم في الـشارع ال يـتسع اللـقـاء نتـبـول علـيهم ونـتـقيـئهم و

لشفاهنا وقتا للتقبيل  كم بتنا منافقون  .. 
نتمي الحزاب زور وا عمم وا اجبرونـا ان ننتخب أبن العشيـرة  وا
السلـطة حيث شعاراتـهم البراقة التي لم تـكن مسامعنـا قد ادركتها
من قبل.. اجـبرونـا ان نتقـسم ونتـشرذم بـ االحزاب قـبل الطوائف
فصار االخـوة يتـنازعون الـقناعـات فيـما بيـنهم مع انـهم خرجوا من
رحم واحد ..  اجـبرونـا ان نسـمع اخلطب ومـجالس الـعزاء في كل
حي من احـياء مـدننـا فـاصبـحـنا كـارهـ للـحيـاة والـسواد مـلـبسـنا
وليت شعـري اغلبهـا بات مرتعـا الجهزة اخملابـرات االجنبيـة وعيونا

لالحزاب السلطوية  .. 
اجبـرونا ان نـفهم احلـس وطـريق احلسـ  عِبـارة عن مآ وشج
الـرؤوس ومــطـابـخ وكـرنـفــال سـنــوي لـلــمـســيـر فــأفـرغــوا الـقــضـيـة

احلسينية من محتواها الروحي  .. 
سـمى اجـبـرونـا ان نـتـنـازل عن كـرامـتـنـا خلـدمـة االجـنـبي الـقـادم 
ـاء (الـزائـر) حــتى وصل بـنــا احلـال تــقـبـيل اقــدامـهم وغــسـلـهــا بـا
والصابـون ولكنته تقول (هذا ما كانت امتنا تطمح له منذ اكثر 600

سنة). 
اجـبـرونـا ان نـكـون نـحن ابنـاء الـبـلـد مـواطـنون درجـة سـابـعـة وعـند
مقارنتنا مع مواطن هجر في زمن النظام السابق الى طبرستان!. 
اجـبرونـا ان نـشاهـد سالحا خـارجـا عن  منـظومـة الـدولة وفـصائل
تـهـدد االمن القـومي وهي منـضويـة حتت عـلم الدولـة ولم ننـبز بـبنت

قاومة) ..  شفة فهو سالح ( ا
اجــبــرونــا ان نــتــعــايش مع الــصــيف الالهب دون كــهــربــاء وفــيــمـا
استمـرت صار ان نبتـهل للجـمهوريـة بالبركـات والصلـوات  فالغاز

منها فيما مليارات الدوالرات تنزل بحسابها ولو بعد ح .. 
اجبرونـا ان نخرج للتظـاهر لنعيد سـيادة وطن مسروق (نريد وطن)
فاتهمـنا باجلوكـرية والبعثـية وابناء الرفـيقات والسفـارات واصبحنا
مـادة دســمـة لـلـقـتل واخلـطف والـتـرويـع..  ولن تـنـتـهي رحـلـتـنـا مع
اجلـبر واالجـبار فـنحن شـعب مسـير ال مـخيـر مغـيب غيـر عالم - ال
وعي عــنـده اال من تـسـلـحت بـه الـقـلـة ولـذا بـاركــنـا (طـود الـنـجـاة )
االخير لـلعملية السياسيـة  فهنيئا لقادة التسلط 
اتـمـنى ان ال نـنـزع عـنـا اسـمـال الـعـقل لـنـعـاود
ارسة الـلعـبة كقـطيع فـئران الخـتيار الـفاسد
ــدني ــصــلح وا واالفــســد  وتــرك االصــلـح وا

 . قراطي والشجاع االم الد
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مـا كـنت قبل اسـبـوع ادرك مـعانـاة اهـلي واخـوتي وابنـاء شـريـحتي
من الكرد الـفيلي في اخلارج. بل ما كنت اظن بوجود الكثير منهم
في مـخـيمـات الـهـجرة اال بـعـد ان اطـلـعت علـى تفـاصـيل زيـارة وفد
ـهـجـرين الى مخـيـمـات (آراك أو شيـراز أو مـخيم وزارة الـهـجرة وا

جهرم وازنوة) في ايران. 
ا لـبـقاء قـصـتهم اربـعة الـصدمـة لم تعـتـريني فـقط لـهذا الـسـبب وا
أساوية التـي انطلقت ابان عقود مـتتاليـة دون ان تنتهي بـفصولهـا ا
ـقبور ولم تسـفيرهم مـن الوطن على يـد جالوزة النـظام الـصدامي ا

بادة.  عاناة حتى بعد زوال احلقبة الديكتاتورية ا تنتهِ هذه ا
الــكـثــيـر مــنـهـم يـرغــبـون بــالـعــودة الى ارض الـوطن واســتـحــصـال
حقـوقهم وامالكـهم التي صـادرها الـنظـام السابق فـضال عن اعادة
هوياتـهم التي محاها من سجالت االحوال الشخصية حينما دفعوا
الـثمن مـرت حـيث اتهـمهم الـنظام اتـهامـات كثـيرة واعـتقل شـبابهم
وايضا يـبدو ان الكرد الفيلي غابت هويتهم ب األحزاب واجلهات

االخرى بعد انقشاع تلك الغيمة.
جـدير بـاالشـارة أن احلكـومـات الـعراقـيـة التي أعـقـبت سقـوط نـظام
صـدام حسـ تـواجه انـتقـادات من أبـنـاء شـريحـة الـكـرد الفـيـلـي

حيث يـعزون االنتقادات إلى إهمـال مكون أصيل في العراق ساهم
أبــنـاؤهـا في رفــد احلـضـارة الـعــراقـيـة طـوال تــاريخ بالد الـرافـدين
وعــلى مـخــتـلف الــعـصـور عــبـر اســهـام ســيـاسـيــ واقـتــصـاديـ
قابل يتم يـ ومفكرين ومـثقف وفنـان في بناء الـبالد وبا وأكاد
تهمـيش دورهم وتغييبهم عن أخذ دورهم واستـحقاقهم الطبيعي في

العراق.
انـها مـسؤولـية احلكـومة وتـشكـيالتهـا ويتـوجب علـيهـا ان تبادر الى
ـية ـنـظمـات اال نـسـية مع ا فـتح ملف هـذه الـشريـحـة او اجلالـيـة ا
ـعـنـيـة بـحـقـوق االنـسـان والـعـمل عـلى الـتـعـاطي مع هـذه الـقـضـية ا
ـنـتـهـى احلزم والـشـجـاعـة ولـيس الـتـنـاسـي والتـسـويـف كـون هذه
ابشريـحة بذلت ما بوسعها وقدمت للوطن وهي بانتظار ان ينصفها

رير. هذا الوطن بعد عقود مفعمة بالظالمات واالنتظار والصبر ا
{ عن مجموعة واتساب
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مـتــكـامـلـة تـشـتــمل عـلى جـمـيع مـا
ها عبر تقنية يتعلق بالصقور وعا
حـــديــثــة تــعـــتــمــد عـــلى شــاشــات
إلــكـتـرونـيــة بـ(الـلـمس) يــسـتـطـيع
الــزائــر من خاللـهــا الــتـعــرف عـلى

. ياً تاريخ الصقارة عا
تحف وعـند دخول الـزائر منطـقة ا
يـتـعرف عـلى الـصقـور أين تـعيش
ومــا تــأكــله ومـا الــســرعــات الـتي
تـطير بـها بعرض مـعلوماتي رائع
مـروراً بأنواع الصقور وعددها في
مـخـتـلف مـناطق الـعـالم ثم يـنـتقل
إلى مـنـطـقـة تشـريح الـصـقر وذلك
بــاســتـــخــدام األشــعــة الــســيــنــيــة
لـتــشـريح جـسم الـصـقـر والـتـعـرف
عـــلـى أجـــزاء مـــعـــيـــنـــة من جـــسم

الصقر. 
ـعــرفـة ويــتـنــقل الــزائـر بــعــد ذلك 
أسـاليب وتـقنـيات تـدريب الـصقور
واحملـافظـة علـيهـا منذ  4000 سـنة
مـن خالل كــــــتـــــاب رقــــــمي مــــــليء
بـالـصـور والـشـروحـات بـشأن ذلك
تـعقبه منـطقة تاريـخ الصقارة بدءاً
ــمــلــكــة الـعــربــيــة الــســعــوديـة بــا
واخلــلـيج الـعـربـي والـعـالم.وتـبـرز
ــــتــــحف الــــرقــــمـي (شاليل) فـي ا
مـنطـقة مخـصصـة لنسـاء صقارات
عـبـر العـالم حيث يـعرض سـيرهن
الـذاتيـة  ومشـاركتـهن في مـهرجان
ـلك عـبدالـعـزيز لـلـصقـور. ويصل ا
الـزائـر قـبـيل الـنهـايـة إلى مـنـطـقة
تــكـنـولــوجـيــا الـصـقــر ومـســتـقـبل
الــصـقـاريـن وتـكـنــولـوجـيــا سـبـاق
الــصـقــور وآخـر مــا تـوصــلت إلـيه

التقنيات احلديثة.

حـــــدثـت لألغـــــنــــــيـــــة الـــــعـــــراقي
قـال(اجملتمع العـربي كان له تكوين
خــاص فـي أول الـقــرن الــعــشــرين
وخـالل فــتـرة االســتــعــمــار وحــتى
ستشرق تأثر رحالت التبشير وا
هـذا الـتكـوين وظهـر ذلك جلـياً في
األغـنـيـة الـعـربـية فـاألغـنـيـة دائـما
تـــنــــعـــكس من اجملـــتــــمع نـــفـــسه
والـــــــتــــــحـــــــوالت الـــــــتي حـــــــدثت
ـوغرافـياً أثـرت كثـيراً في تـكون د
األغـــنـــيـــة شـــعـــراً وأداءً وحـــتى
رقصاً واآلن مثالً ح ينفر اجليل
احلــالـي من فن مــا هم يــرفــضــون
طـريقته وتكوينه لكن هذا ال يعني
أنـه لم يــــكن أصــــيالً هــــو فـــقط ال
يـتوافق مع اجملتـمع احلالي وهذا
تـماما مـا حصل في تكـوين األغنية
الــعــراقــيــة فــهي مــرت بــتــحـوالت
تــوازت مع تــشــكـل قـالـب األغــنــيـة
بــشــكل عـام حــتى أصــبــحت عـلى
شـكـلـها الـذي نـعـرفه وصار لـديـنا

الفن العراقي).
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حـراك الفت يقـوم به نادي الـصقور
ـقرِّه في مـلهم (شـمال الـسـعودي 
الــــــريـــــاض) وذلك فـي مـــــعـــــرض
الـــصــقـــور والــصـــيــد الـــســعــودي
الـــدولي فـي نــســـخـــته الـــثـــالـــثــة
مـلكة  2030التي ومـواكبة لـرؤية ا
تـؤكد في أحـد أهم مشـاريعـها على
الــتــحـول الــرقــمي حــيث يــصـافح
ــعـرض هــذه األيـام مــتـحف زوار ا
الــصـــقــور الــرقــمي (شاليل) الــذي

يقام للمرة األولى.
ـتـحف مـنـصـة إلـكـتـرونـيـة ويـعـد ا

تــصـنع الـشـكل الــثـاني من أشـكـال
األغــنــيــة الــعــربــيــة بــفــعل تــطــور
ــسـرح في االهــتـمــام بــاألغـنــيـة وا
الــعـراق) مـنــوهـاً بـأن(الـكــثـيـر من
ـعـروفـة الـيـوم كـفـاعـل األسـمـاء ا
فـي الـــتـــراث الـــعــــراقي ســـواء في
مــواقع الــتــواصل أو أي مــكـان هم
فـي األسـاس يـعـتـمـدون عـلى تـراث
ســـابق).وأضــاف(كــنـت أتــمــنى أن
أخص األقـلـية الـنجـديـة في الزبـير
وتـكوينهـا فناً خاصـاً بها في مكان
اسـتيـطانهـا اجلديـد وبعد عـودتها
الـعـكسـية أثـرت ثـقافـتهـا الـعراقـية
عـلى كل ما أنتجت من ثقافة بشكل
عـام والـفنـون بـشكل خـاص فـمثالً
جـزء كـبـيـر جداً من مـكـون األغـنـية
الــــــكـــــــويــــــتــــــيــــــة هـــــــو عــــــراقي
زبــيـــراوي).وعن الــتــحــوالت الــتي

الـعباسي هو كـتاب الفارابي الذي
يـأتي من بعده ابن سـينا وكانا من
ـوســيـقى أوائـل من اسـتــخـدمــوا ا
فـي عالج الـــكـــثــيـــر مـن األمــراض
خــاصــة الــنــفــســيــة مــنــهــا وكــان
لـكـركـوك الـفـضل في انـتـشـار مـقام
البيات بتركيا حيث أخذ السلطان
مـراد معه مـن العـراق مجمـوعة من
ـقـام ـوسـيـقـيـ الـذين نـشـروا ا ا
هناك بعد تلحينهم قطعاً عديدة).
ي أحــمــد بـــيــنــمــا أوضـح االكــاد
الــواصل أن (بــغــداد هي من أوائل
ؤسسة للغناء العربي في ـراكز ا ا
الـــــقــــرن الـــــعــــشـــــرين بـــــدأت في
مـختـبرهـا الغـنائي وأسـست شكالً
لألغــنـيــة الـعــراقـيــة واسـتـقــطـبت
ـوسـيـقـيـ حـتى من الـكــثـيـر من ا
خـــارج الــعـــراق واســتـــطــاعت أن

في الـغنـاء أثناء عـملـهم وهذا قبل
ابـن خرداذبة).وإجابـة على تساؤل
عـن ســــر الــــشــــجـن في الــــصــــوت
الـعـراقي أوضح أن (الـبـيـئـة كانت
عــــامالً مـــؤثــــرا جـــداً في تــــكـــوين
األغـنيـة العراقـية ولهـذا طغى هذا
الـــشـــكل من األحلـــان الـــتي تـــبــدو
حــزيـنــة وصـارت تـغــنى حـتى في

ناسبات السعيدة). األفراح وا
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فــيــمــا سـلـط الـبــاحث جنــاة شــكـر
ـوروث الـعراقي في الـضـوء عـلى ا
مـديـنة كـركوك الـتي  يـعتـمـد فنـها
عـلى أصول تـعود إلى ثـالثة قرون
مـــوضـــحــا أن (الـــعــراق لـه تــاريخ
ــــوســــيــــقى وأن أول عــــريـق مع ا
وسيقى في كـتاب  تأليفه حول ا
ة خاصة في الدولة الـعصور القد

شـكـلـته الـبيـئـة ولـهذا يـظـهـر على
ــــنـــاطق أربــــعـــة أشـــكــــال فـــفي ا
اجلــنـوبـيـة هـنــاك األبـوذيـات الـتي
تـــغــنى بــأشـــكــال عــديـــدة بــشــكل
يــخــتــلف عن األغــنــيــة في الــشـرق
والــغــرب بــالــعـراق) مــنــوهــاً بـأن
شترك في أغلب الكلمات (القاسم ا
ـغـنـاة بالـعـراق هـو مقـام الـبـيات ا
.( الذي غنى عليه العراقيون كثيراً
ورفـض ما يردده الكـثير أن احلداء
هـو أصل الـغنـاء العـربي مـعتـبراً
أنـــهــــا حـــقـــيـــقـــة غــــيـــر دقـــيـــقـــة
مــوضــحـــاً(جــمــيع من كــتــبــوا عن
احلـــداء اســـتــشـــهـــدوا بـــقــول ابن
خـــرداذبــة الــذي يــنـــاقض الــواقع
فـــالــعــراق عـــرف الــغــنـــاء لــلــفــرح
والـــســرور وحــتـى أثــنــاء الـــعــمل
فـالـبنـائ اآلشـوريـ يسـتأنـسون
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اسـتضاف مـسرح معـرض الرياض
الــدولي لـلـكـتـاب نـدوة عن مـوروث
الـفن العراقي حتدث فـيها الباحث
تخـصص في الغناء فـي التراث وا
الـريـفي والـبـدوي الـعـراقي سـعدي
ــهــتم في احلـــديــثي والــبــاحـث وا
تـاريخ الـغـنـاء بـاجلـزيـرة الـعـربـيـة
ـؤرخ أحــمـد الـواصل والـبـاحث وا
فـي مــجــال الــتــاريخ واألدب جنــاة
شــــكـــــر وأدارهــــا ســــعـــــد زهــــيــــر
الـشمـراني. بحـضور وزيـر الثـقافة

والثار والسياحة حسن ناظم.
وفي البداية ب احلديثي أن (الفن
مـــرتــــبط بـــشـــكـل وثـــيق بـــحـــيـــاة
اإلنـسان فـالبـشر يحـاولون الـغناء
ـجرد معرفتهم النطق) الفتاً إلى
أنه( نـشـأ وتـرعـرع مـحـاطـا بـالـفن
حــيث كــان مــتــقــد الــذاكــرة ســريع
احلــفظ فــكــان يــحــفـظ الــقــصــائـد
ــنـاســبـات الــديـنــيـة ــغـنــاة في ا ا
واألفــراح وحــ كـبــر يــطـلـب مـنه
بـاسـتـمـرار الـتغـني بـالـقـصـائد في
ـدرسـة وبـهـذا نشـأ مـتـدربـاً على ا
ـناطق مـخـتـلف األلوان حـيث أن ا
الـــريـــفــــيـــة حتـــتـــاج من الـــفـــنـــان
اســتــخــدام صــوته وحــنـجــرته في
األداء) مــنـوهــاً بـأن (الــعـراق مـلئ
بـالتجارب التي تشبه حياته حيث
يــــدخل الــــفن في صــــمـــيـم حـــيـــاة
اإلنـسـان الـعـراقي فـيـجـذبـه مـهـما
كــان اخـتـصــاصه الـعـلــمي وحـقـله

العملي).
وعـن الــــتــــحــــوالت في األغــــنــــيــــة
الـعـراقيـة قال إن (الـغـناء الـعراقي
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{ هــانـوي (أ ف ب) - أدت تــدابـيـر
ـــمــددة في احلـــجـــر الــصـــارمـــة وا
فــيـتـنــام الحـتـواء تـفــشي فـايـروس
كـــــورونــــا الى نـــــقص فـي إنــــتــــاج
ـيـة عـلى ــاركـات الـتـجــاريـة الـعــا ا
غـرار (نـايـكي) و(غـاب) مـن األحـذية
الـرياضيـة وقمصـان السويت شرت
والـسراويـل الريـاضيـة وسواها إذ
أن هــذه الــشـركــات تـعــتــمـد بــشـكل
مــتــزايــد عــلى الــتــصـنــيع فـي هـذه
الــدولـة الــواقـعــة في جــنـوب شـرق
آســيـــا.وتــتــســاءل مــديــرة مــصــنع
االقــــــمـــــشـــــة هــــــونغ يـن كالوديـــــا
أنــسـيـلــمي يـومــيـاً إذا كـانت اآلالت

ـتخصص سـتتـوقف في مصنـعها ا
فـي احلـيـاكـة والـصــبـاغـة في شـرق
هــانــوي وهــو مــقـاول مـن الـبــاطن
البس األوروبية لـعدد من شركات ا
واألمــريــكــيــة الـعــمالقــة. فــعــنــدمـا
وجـة األخيـرة من جـائحة ضـربت ا
كـــوفــيــد- 19فـــيــتـــنــام في الـــربــيع
الـفائت انخفض اإلنتاج بنسبة 50
ديرة االيـطالية ـئة وتواجـه ا في ا
مـــشـــكـالت عـــلى صـــعـــيـــد تـــأمـــ
اإلمــدادات. وقــالت لـوكــالــة فـرانس
بـــرس إن (قــيـــود الــســفـــر عــرّضت
لـلـخطـر كل الـعمـلـيات الـلـوجسـتـية
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــدخـــول الـــبـــضـــائع ا

ـا أدى إلـى فـتـرات وخــروجـهــا... 
تــأخــيــر طــويــلــة جــداً في تــســلــيم
ـسـتــخـدمـة في مالبس اخلــيـطـان ا
البـس الــريــاضــيــة الـــســبــاحــة وا
لــــزبـــائـن مـــثـل نـــايــــكي وأديـــداس
وغـاب).وأضافت (ال نستطيع تأم
اســتـمــراريـة االنـتــاج إال إذا تـوافـر
لـدينا اخملزون الالزم). وعالوة على
ذلـك حـــالـت تـــدابــــيــــر االحــــتـــواء
ــشـددة دون اخلــاضـعــة لــلـرقــابـة ا
حـضـور عدد كـبيـر من الفـيتـنامـي
إلى أمـاكن عملهم أو الـتنقل لفترات
سـؤول عن شركة طـويلـة.وأوضح ا
اخلـــدمـــات الـــلــوجـــســـتـــيــة أف أم

لـــوجــيـــســـتــيك حـــمــزة
هــارتي خالل نـدوة في
غـــــرفــــة الـــــتــــجــــارة
الــــفــــرنــــســــيــــة في
هــانــوي أن (عــددا
مـن السـائـق في
مـــنــطــقـــة دلــتــا
مــــــــيـــــــكــــــــونغ
اضــــطـــروا إلى
االنــتـظــار ثالثـة
أيـــام وثالث لـــيــال

فـي مركـبـاتـهم قـبل دخول
مــديــنــة كــان ذو جـنــوب فــيــتــنـام).
واضــــاف (كـــانــــوا بال طــــعـــام بال
شـيء). وتـعــاظــمـت عــمـلــيــات نــقل
ـــصــانع من الـــصــ إلى جــنــوب ا
شـــرق آســيــا في األعــوام األخــيــرة
وتـسـارعت وتيـرتـها بـسـبب احلرب
الــتــجــاريـة بــ واشــنــطن وبــكـ

وكـانت فيـتنـام من أكثـر الدول التي
أفـادت من هـذا الـواقـع اجلديـد.لـكن
اإلجـراءات الـصـحـيـة بـاتت تـعرّض
ـتعددة اجلـنسيـة خلطر الـشركات ا
انـقـطـاع اإلمـدادات. وأعـلـنت شـركة
تــصـنــيع الـتــجـهـيــزات الـريــاضـيـة
نـايـكي الـتي تُنـتج نـصف أحذيـتـها
في الـدولـة الـشـيـوعيـة أنـهـا تـعاني
نــــقــــصـــاً وخــــفــــضت تــــوقــــعـــات
مـبـيعـاتهـا مشـيرة الى أن ( 80 في
ــئـة مـن مـصــانـعــهـا في جــنـوب ا

فيتنام اضطرت إلى أن تقفل).
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ية شاكيرا عن { برشلونة  –وكاالت - كشفت الفنانة العا
حادث تعرضت له وإبنها أثناء قيامهما بنزهة في الغابة
ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها اخلاص على موقع

التواصل اإلجتماعي قالت فيه أن (خنزيران بريان هاجماها
هي وإبنها ميالن البالغ من العمر  8 سنوات في حديقة

احليوان في برشلونة). واستعرضت شاكيرا ما سببه هجوم
اخلنزيران مؤكدة (أنهما دمرا كل شيء في حقيبتها حتى

تلفونها احملمول) إال أنها لم تعط الكثير من التفاصيل حتى
أنها لم تذكر تاريخ وقوع احلادث ولم تتعرض ألي أذى

جسدي ال هي وال إبنها.
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{ بـنـمـا) ,أ ف ب) - تـخـشـى بـنـما
أن يــشــمــلـهــا مــرة أخــرى حتــقـيق
الذات الـــضــريـــبـــيــة جـــديـــد في ا
يـعـتـزم االحتـاد الـدولي لـلـصـحـافة
االسـتـقصـائيـة نـشره بـاسم وثائق
بـانـدورا  بحـسب رسالـة حـكومـية
نــقــلــتـهــا وســائل اإلعالم احملــلــيـة
الـسـبت.وقـالت احلـكـومـة الـبـنـمـية
فـي الـرســالــة الـتـي أرسـلــتــهـا إلى
االحتــــاد الــــدولـي لــــلــــصــــحــــافـــة
االســتـقــصـائــيـة عـن طـريق مــكـتب
مــحـامـاة (قــد تـكـون األضــرار غـيـر
قــابـلـة لالصالح).وحتــذر الـرسـالـة
مـن أن أي مـنـشـور يـعـزز الـتـصـور
اخلـــاطئ لـــلــبالد كـــمالذ ضـــريــبي
مـحتـمل سيكـون له عواقب وخـيمة
عـلى بنـما وشعـبهـا.وأعلن االحتاد
الـدولي لـلـصـحـافـة االسـتـقـصـائـية
فـي تـغــريــدة أنـه ســيـنــشــر أشــمل
ـاليـة حتى حتـقـيق حول الـسريـة ا
اآلن بـناءً على  11,9 مـليـون وثيـقة
مـــســربـــة تــغـــطي جـــمــيع أنـــحــاء
الـعالم.والتـحقيق الـذي أطلق عليه

اسـم وثائق بانـدورا هو ثـمرة عمل
أكـــثـــر من  600 صـــحـــفي في 117
دولــــة بـــحـــسـب االحتـــاد الـــدولي
لـلصـحافـة االستـقصـائيـة.واشارت
رسـالة حكومة بـنما إلى العديد من
اإلصـالحــات الــتـي نــفــذتـــهــا هــذه

الــــدولـــة الـــواقــــعـــة في أمــــريـــكـــا
اضـية الـوسـطى خالل السـنـوات ا
والـتي ال تـزال مع ذلك مدرجـة على
ـالذات الــضــريـــبــيــة في قـــائــمــة ا
فـرنسا واالحتاد األوروبي.واوردت
أنـه منذ  ?2016 تـعلـيق تسـجيل

أكــــــــثـــــــر من  395 ألـف شـــــــركـــــــة
ومـؤسسة أي ما يعادل نصف تلك
الـتي كانت موجودة حينها.تخشى
احلـكـومـة من أن تـواجه بـنـمـا مرة
أخــرى فــضـيــحــة جــديـدة تــتــعـلق
ــالــيــة بــعـد تــلك الــتي الذات ا بــا
أثـارهـا نـشـر حتـقـيق سـابق أجراه
االحتــــاد الــــدولـي لــــلــــصــــحــــافـــة
االســـتـــقـــصـــائـــيـــة فـي عــام 2016
ـعـروف باسم وثـائق بـنمـا.أعلن وا
مــكـتب احملــامـاة الــبـنـمـي مـوسـاك
فـونـسـيـكـا فـي عام  2018 وقف كل
نـــــشـــــاطــــاتـه في اعـــــقـــــاب هــــذه
الـفـضيـحـة.وكانت فـضـيحـة وثائق
بـنـمـا بـدأت في  30 نـيـسـان 2016 
مـع تـسـريب  11,5 مــلـيـون وثــيـقـة
رقـمـية من مـكـتب احملـاماة مـوساك
فــــونــــســـيــــكــــا. وهــــذه الـــوثــــائق
احلـساسـة التي حـللتـها اجملـموعة
الـــــدولـــــيـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيــــ
االسـتـقـصـائـيـ ادت الى سـلـسـلـة
صـدمات في العـالم بيـنها اسـتقالة
رئـــــيس الـــــوزراء االيــــســـــلــــنــــدي

{ لـنــدن (أ ف ب) - يـسـتـعـد راقـصـا فـرقـة ذي رويـال
بالـيه في لـندن فـومي كانـيكـو وولـيام بـرايسـويل للـعودة
ـسرح بـحضور اجلـمهـور لتأديـة دورَي العـاشق إلى ا
الــشـهـيـريـن في رومـيـو وجـولــيـيت اعـتــبـارأً من يـوم غـد
اخلــامـس من تــشـــرين األول اجلـــاري بــعـــدمـــا حــالت
جـائـحـة كـوفـيـد- 19 دون اعـتالئـهـمـا اخلـشـبـة أشـهراً
طويلة.وقـالت الراقصة اليابانية فومي كانيكو بعد بروفة
مـشهد الـشرفـة الشـهير في عـرض البـاليه الـذي صممه
ي البـريطـاني كيـنـيث ماكـميالن في مـناسـبة الـيوم الـعا

لـلبـاليه في  19تشـرين األول ( بـاليه في ثـالثة فـصول
لم أفـعـل ذلك مـنــذ زمن طـويل)!. واقــرّت كـانــيـكــو الـتي
انـضـمت إلـى رويال بـالـيـه قبـل أكـثـر من عـشـر سـنوات
ثـابـة حـلم لـهـا) مـضـيـفـة (أنـها بـأن (هـذا الـدور كـان 

تستمتع بكل دقيقة من البروفات). 
أما ويلـيام بـرايسويل الـذي يؤدي دور رومـيو فرأى أن
عاودة تـقد الـعروض أمام اجلـمهور ثـمة حـاجة حقـاً 
ولاللـتـقـاء واالحـتـفــال  بـروايـة هـذه الـقـصص الـرائـعـة.
وذكّرت كـانـيكـو بأن (وضع الـكـمامـة كان مـطـلوبـاً حتى

عـــنــدمــا عـــاد الــراقـــصــون إلى االســـتــوديــو خالل
ـا جـعـل الـتـنــفس صـعــبـاً). واضـافت اجلـائـحــة 
(واجهنا الـكثير من الصعـوبة لكننـا تمكنّا من فعل

ما أردنا القيام به). 
وشـدد برايـسـويل عـلى أن (اجلمـيع قـدم تضـحـيات
من أجل العـودة إلى نوع من احليـاة الطـبيعـية ومتع
احلــيـاة ) مــشــيـداً (بــجـهــود الــفـرقــة لـكـي يـتــمـكن
الـــراقــــصــــون من الــــســــعي إلـى هـــدف والــــرقص
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ســـــيـــــغـــــمـــــونـــــدور ديـــــفـــــيــــد
غـونلوغـسون ثم رئيس الوزراء
الـبـاكسـتاني نـواز شريف. وبـعد

تـــــســــرب الـــــوثــــائـق فــــتح 150
حتـقيقا على االقل في  79 بلدا في
قـضايا تهريب ضـريبي او تبييض
ــــركـــز االمــــركي امــــوال حــــسب ا
لـلنزاهة العامة.قامت بنما منذ ذلك
احلـ بسـلسلـة إصالحات لتـعزيز
صرفية ومـعاقبة التهرب الـرقابة ا
الـــضـــريـــبـي بـــالـــســـجن وتـــبـــادل
ــعـلـومــات مع مـنــظـمـة الــتـعـاون ا
والـتـنـمـيـة في اجملـال االقـتـصادي.
وأكـدت احلـكـومة فـي رسالـتـها أن

بـنـمـا عـام  2016 ال تـمت
بــصــلـة بــبـنــمـا

اليوم.


	p1-sh.shf
	p2
	p3
	p4.shf
	p5
	p6
	p7
	p8

