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 وجـهت احلكومـة بتعـليق الرحالت
ـــنـــافــذ اجلـــويـــة واغالق جـــمـــيع ا
احلــدوديـة في الـبالد. واعـلن رئـيس
الـلجـنة األمنـية الـعليـا لالنتـخابات
الـــفــريق األول الـــركن عــبـــد األمــيــر
الـشــمـري جـاهـزيـة الـلـجـنـة الجـراء
االقــتـراع الــعـام.وقــال الـشــمـري في
ـفــوضـيـة ان مــؤتـمــر مـشـتــرك مع ا
(جــــمـــيـع األمـــور جــــاهـــزة إلجـــراء
االقـتراع الـعام  وال يـوجد أي حـظر
لـلـتـجوال  وكـذلك  جتـهـيـز قوات
احـتيـاط). وكانت اللـجنـة قد اشارت
الـى ان مـجـلس الــقـضــاء االعـلى قـد
خــــول مـــــحــــاكم الـــــتــــحــــقـــــيق في
احملـافظات كافة للـنظر في الشكاوى
واالخــبـارات عن اخملـالـفـات في يـوم
االقــتــراع. وقـامت الــقــوات االمـنــيـة
ـكلفة بحماية مراكز االقتراع بقطع ا
ـدارس بـالـكـتل الـطــرق احملـيـطـة بـا
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ـنـافـذ احلـدودية كـشف رئـيس هـيـئـة ا
الـلواء عمـر الوائلي عن حـجم الزيادة
ــتــحــقــقــة خالل ــنــافــذ ا بــإيــرادات ا
دة اضية مـقارنة با األشـهر التسـعة ا
ــاضي مــؤكـدا أن ذاتــهــا من الــعــام ا
نـافذ حتت سـيطـرة احلكـومة جـمـيع ا
االحتـادية.وقال الوائلي في بيان تلقته
(الــزمـان) امس إنه (ضـمـن احـصـائـيـة
ـاضـية فـان الـهـيـئـة للـتـسـعـة اشهـر ا
مــــجـــمـــوع االيــــرادات الـــكـــمــــركـــيـــة
والـضـريـبـية واالمـانـات ارتـفـعت أكـثر
اضي) من  61مـليار دينار عن العام ا
ـنــافـذ بـاتت مــشـيـرا الى ان (جــمـيع ا
حتت ســيـطـرة الـسـلــطـات احلـكـومـيـة
ـنـافــذ الـبـريـة الكـات فـي ا ومــعـززة 
والــبـحـريـة واجلـويــة االحتـاديـة الـتي
يـبلغ عددها  21 مـنفذاً حـدودياً ما ب
جــوي وبــري وبــحــري وهــنــاك قــوات
عـسـكريـة مرابـطة في بـوابات ومـحيط
ـنـافـذ) وتــابع انه (لـيس هـنـاك هـذه ا
كـن القـول انـها مـنـافـذ وهمـيـة لـكن 
مـعابر غـير رسمـية في اقلـيم كردستان
وهـذه الصـفحـة ال تطوى حـيث عقدت
الــهــيــئــة اجــتـمــاعــات وأعــدت كــتــبـاً
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ــصــدر إن (مــدنــيـا قُــتل نــتــيــجـة ا
مــشـاجـرة بـ عـدد من االشـخـاص
تـطـورت الى اسـتـخـدام سالح نوع
مـسدس ضـمن منطـقة جـسر ديالى
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{ واشنطن - ا ف ب:  تعتزم الواليات
ـتحـدة اعتبـارا من امس السـبت عقد ا
أول مــحــادثـات لــهـا وجــهــا لـوجه مع
حــركـة طــالـبـان مــنـذ انــسـحــابـهـا من
أفــغــانــســتــان وفق مــا أعـلــنت وزارة
اخلــارجـيـة األمـريـكــيـة.وقـال مـتـحـدث
بــاسم اخلـارجـيـة إن الــوفـد األمـريـكي
ـسـؤولـ كـبـار مـن حـركة سـيـلـتـقي 
طـــالــبــان يـــومي الــســـبت واألحــد في
الـعـاصمـة الـقطـريـة الدوحـة.وحـافظت
تـحدة عـلى قـنوات اتـصال الـواليـات ا
مع طـــالــبــان مــنــذ اســتــيالء احلــركــة
ـتـطرفـة على كـابول في آب لـكن هذا ا
االجـــتـــمـــاع ســـيـــكـــون األول وجـــهـــا
ـــتــحــدث اجلـــمــعــة لـــوجه.وأضــاف ا
"سـوف نـضـغط عـلـى طـالـبـان الحـترام
حــقــوق جـمــيع األفـغــان ويــشـمل ذلك
الـنـسـاء والـفـتيـات ولـتـألـيف حـكـومة
شـــامــلــة حتــظى بـــدعم واسع".وتــابع
"بــيـنــمــا تـواجه أفــغــانـســتـان إمــكـان
حـصول انكماش اقـتصادي حاد وأزمة
إنـسانية محتملة سنضغط أيضا على
طــالـبـان كي تــسـمح لـهـيــئـات اإلغـاثـة
ناطق التي بـالوصول بكل حـرية الى ا

حتــــتــــاج الى مــــســــاعــــدات.وشـــددت
اخلـارجية األمـريكية عـلى أن االجتماع
ــتــحــدة ال يــؤشـــر الى أن الــواليــات ا
تـــــعــــتـــــرف بــــحـــــكم طـــــالــــبـــــان في
تحدث "ال نزال على أفـغانستان.وقال ا
وضــوحــنـا بــأن أي شـرعــيــة يـجب ان
تـسـتـمـدهـا طـالـبـان من خالل أفـعـالـها
نـفسها. كـما سيمـارس الوفد األمريكي
ضـغوطـا لضـمان تنـفيـذ أولويـة بايدن

الــرئـيــســيـة بــالـســمــاح لـلــمـواطــنـ
األمـريـكـيـ وحـلـفـائـهم األفـغـان خالل
الـعمـلية الـعسكـرية التي اسـتمرت 20
ــغــادرة أفـغــانــســتــان.وتــعـد عــامــا 
ـتــحـدة أن حـركــة طـالـبـان الــواليـات ا
تــعـاونـت الى حـد كــبـيــر في الـســمـاح
ـغادرة لكن لـلمـواطنـ األمريـكيـ با
نـحـو  100أمــريـكي من أصل أفـغـاني
بـحسب مسؤول أمـريكي ال يزالون
مــتـرددين حــيـال مــسـألــة اخلـروج من
ـتـحدة أفـغـانـسـتـان. وتـقـر الـواليـات ا
بــأنــهـا لـم تـتــمــكن من إخــراج جــمـيع
غادرة حـلفائها األفـغان الذين ارادوا ا
خالل عـملية اجلسر اجلوي التي نقلت
آالف األشـخـاص من مـطـار كـابـول قبل
االنـسحاب الى خـارج البالد.ولم يحدد
ــتـحــدث هـويــة الـشــخـصـيــات الـتي ا
ســتــمــثل اجلــانـبــ خالل االجــتــمـاع
ـقرر. وكان مسؤولون أمريكيون كبار ا
ركـزية اجلـنرال بـيـنهم قـائد الـقيـادة ا
فـرانك مـاكـنـزي قـد التـقـوا طـالـبان في
كــابــول في آب مـع ســيــطــرة الــقـوات
ـطار لـتـنفـيذ اجلـسر األمـريـكيـة على ا

اجلوي.

سـتعتمد غـدا والبيئة اآلمـنة ستكون
مــتـحـقـقـة في االقــتـراع الـعـام). وعـد
رئــيـس اجلــمــهــوريــة بــرهم صــالح
االنـتـخـابـات فـرصـة لـضـرب الـفـساد
ونـقطة حتـول في إرادة الشعب.وقال
ـنـاسـبـة صـالـح في كـلـمـة لـلـشـعب 

الـعـرس االنـتـخـابي ان (االنـتـخـابات
واحـدة من اهم الـعـملـيـات في تاريخ
الــعـــراق احلــديث وتــأتي في ظــرف
دقـيق وحلظـة وطنيـة فارقة) واصـفاً
ـفـصـلـيـة والـتـأسـيـسـيـة ايـاهــا بـ(ا
وفـــرصــة لـــبِــنـــاء دولــة قـــادرة عــلى
سـارات اخلاطئـة وتضرِب تُـصحّح ا
الـــفـــســاد وتـــعــمـلُ عــلـى مُــراجـــعــةِ
الـدسـتـور وتُـعـزّز سيـادة الـبـلـد عـبر
عــقـدٍ ســيـاسي واجــتـمـاعـي جـديـد).
ـدني واسـتـنـفـرت مـديـريـة الـدفـاع ا
زمع عقده فـرقها في االقتراع العام ا
دني الـيـوم.وقال مـديـر عام الـدفـاع ا
الـلواء كاظم بـوهان ان (خطـة الدفاع
ـــدني اخلــاصــة بـــتــأمــ مــخــازن ا
االقــتـراع بـدأت مـنـذ مــدة زمـنـيـة من
حـــيث اجلـــوانب الـــفــنـــيـــة واجــراء
الــكـشـوفـات دوريــا وشـهـريـا وابـداء
ـالحـــظـــات عــــلى حــــالـــة اخملـــازن ا
ومـــراكـــز االقـــتـــراع). بــدوره  افـــاد
الـنـاطق بـاسم الـقـائد الـعـام لـلـقوات
ـســلـحـة الـلـواء يـحـيى رسـول بـأن ا
طـــائــرات الــقــوة اجلـــويــة ســتــقــوم
بـــالـــتـــحـــلـــيـق في ســـمـــاء عـــددٍ من
ا قد احملـافظات وبارتفـاع مناسب 
يــــؤدي الـى ســــمــــاع اصــــوات تــــلك
الـطائـرات. مؤكـدا ان (هذه الـطلـعات
اجلــويــة هي لــلــرصــد واالســتــطالع
ولـتوفـير غطـاء جوي حلمـاية عمـلية
االقـــتــراع الـــعــام). وتـــســبـــبت تــلك
االصـــوات بــحـــالــة رعـب وذعــر بــ
االســر  والســـيــمــا االطـــفــال الــذين
كــــانــــوا في حــــالــــة نــــوم. وحـــددت
اخلـطـوط اجلويـة الـعراقـيـة التـابـعة
لـوزارة الـنـقل موعـد تـوقف رحالتـها
تـزامنا مع الـعرس االنتـخابي.وقالت
اخلــطـوط في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امـس انه (ســـيـــتـم ايـــقـــاف جـــمـــيع
الـــرحالت الــداخــلـــيــة واخلــارجــيــة
اسـتنادا الى التعليمات الصادرة من
رئــــيس مـــجـــلـس الـــوزراء بـــدءا من
مـساء امس وحتى الساعة السادسة
). وشكل صـباحـا من يوم غـد االثنـ
مـجموعـة من الصحـفي والـباحث
فــريــقــا لــرصــد االنــتــخــابــات. واكـد

الــصــحــفي رحــيم الــشــمـري انه (
تـــشـــكـــيل فـــريق مـــتـــكـــامل لـــرصــد
ـراحلـهـا كـافة انـتـخـابات تـشـرين  
راقبة فـوضية وا الـتي تشمل عمل ا
الـدولية  واداء الـسلطـات التنـفيذية
 حــيث يـضـم الـفـريق 110 صــحـفي
ــتــابــعـة  وبــاحث ومــتــخــصص بـا
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ــدني من تـــمــكــنـت فــرق الــدفـــاع ا
الـسـيـطـرة عـلى حريـق اندلع داخل
مـخـزن يحـتوي عـلى عـدد كبـير من
حــاويــات نــقـل اإلطـارات واألدوات
اإلحـتياطية في شارع الظالل.وذكر
بيان للمديرية تلقته (الزمان) امس
ــــدني طـــوقت ان (فــــرق الـــدفـــاع ا
وعـــزلت الـــنــيـــران في احلـــاويــات
ـشـتـعـلـة عـمـا يـجـاورهـا ومـنـعت ا
انــتـشـار لالمـاكـن الـقـريـبـة) ولـفت
الى انـه (وعـنــد تــنــفــيـذ عــمــلــيـات
ــبـاشـر وسط الــنـيـران اإلقــتـحـام ا
نـتسـب من سـجلت اصـابة احـد ا
رجـال اإلطـفاء بـحـروق ليـتم تـأم
ـستشـفى القريب لـتلقى نـقله الى ا
الـــعـالج الالزم فـــيـــهــا) وتـــابع ان
(فـرق االطفاء طـالبت بفـتح حتقيق
ــســؤول عن فـي مــركـز الــشــرطــة ا
الـرقـعة اجلـغرافـيـة باالعـتمـاد على

تــقــريــر خــبــيــر االدلــة اجلــنــائــيــة
لــتــحـديــد أسـبــاب إنــدالع احلـريق
بــاد األمـر). وأفـاد مــصـدر أمـني
ـقتل مـدني نتـيجـة شجـار مسلح
فـي نـــاحــيـــة جـــســـر ديـــالـى.وقــال

ـواطـن الــكــونـكــريـتــيـة  وابـالغ ا
الـقـريبـة منـازلهم من مـراكز االقـتراع
ـــوجــودة في بـــاخــراج عـــجالتـــهم ا
نفس الشارع . من جانبه اكد رئيس
ـفـوضــ جـلـيل خـلف انه مــجـلس ا
( مـنـاقـشـة جـمـيع اإلجـراءات التي

راقب الدولي تدقق قفل احد صناديق االقتراع ثلة اجلامعة العربية ضمن فريق ا  ∫o UD
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زلـزال بـقوة خـمس درجـات بـتـدميـر مـنازل
ـواطنـ في اكـثر من  120 قـريـة ريـفـية ا
ـحــافـظـة خــوزسـتـان في قـضــاء إنـديــكـا 
اإليرانيـة. وأكد مدير جمعية الهالل األحمر

في خـــوزســـتـــان عـــلي خـــدادادي انه (
ـــنـــاطق الـــتي إرســـال فـــرق تـــقـــو إلى ا
ضربـها الزلـزال في إنديكـا  عقب الزلزال
ـنـاطق الــريـفـيـة واجلــبـلـيـة الــذي وقع في ا
ــنــاطق حــيث  قـــامت الــفــرق بــتــحــديــد ا
تـضررة) مؤكدا ان (جميع فروع الهالل ا
األحــــمـــــر في احملــــافـــــظــــة عــــلـى أهــــبــــة
االسـتـعـداد). فـيـمـا تـوقعت الـهـيـئـة الـعـامة
لالنـواء اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـبـعة
لوزارة الـنقل  ان يكون طـقس اليوم االحد
صــحــوا  وال تـــغــيــر بـــدرجــات احلــرارة.
وقالت الـهيئة في بيـان تلقته (الزمان) امس
ان (طقس الـيوم األحد سيـكون صحواً في
نـاطق كافة وال تغـير في درجات احلرارة ا
في عــمــوم الـبـالد أمـا الــريــاح ســتــسـبب
تــصـاعــداً لــلـغــبــار في بـعـض األمـاكن في

ناطق اجلنوبية). ا
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ـضاد تـلـقى اول طفل جـرعـة من الـلقـاح ا
لـفايروس كورونا  في العراق. وقال مدير
عـام صـحـة بـغـداد الـكـرخ جـاسب لـطـيف
احلـجـامي ان (ابني الـبـالغ من العـمر 13
عـاما تلـقى جرعة من لـقاح فايزر  لـيكون
اصـغـر مواطن تـلـقى التـطـعيم  ولـنـثبت
ن يـتـلـقـاه). وسـجـلت مـأمـونـيـة الـلـقـاح 
1227 اصابة وشفاء وزارة الصحة امس
 3313 حــالـة وبـواقع   28وفـاة جـديـدة.
ــوقف الـوبــائي الـيـومي  الـذي واشـار ا
اطــلــعت عـــلــيه (الــزمــان) امس ان (عــدد
الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة الــتي اجـرتـهـا
الــوزارة لــعــيـنــات مــشــتــبـه اصــابــتــهـا
بـالــفـايــروس بـلـغـت اكـثـر من  14الــفـا 
حـيث  رصد 1227 اصـابة بكورونا في
عـموم احملافظات) مـؤكدا ان (الشفاء بلغ
 3313حـالـة وبـواقع  28 وفـاة جـديـدة)
وتـابع ان (اكثر من  12الف شـخص تلقى
ضـاد في مراكز الوزارة جـرعات اللـقاح ا
ـنتـشـرة ببـغداد واحملـافظـات). وجتاوز ا
عـدد الـوفـيـات جـراء كـورونـا في أمـريـكـا
لـيون لـيـون ونصـف ا الالتـيـنيـة عـتبـة ا
شـخص  مع تسجـيل أكثر من  45مـليون
إصـابـة جديـدة.وجتـاوزت الوفـيـات عتـبة
 600 ألف فـي الــــــبــــــرازيل عــــــلـى وجه
اخلـصوص الـتي يبلغ عـدد سكـانها 231
5 مـلـيــون نـسـمـة وســجـلت أكـثـر من 21
مـلـيـون إصـابة بـكـورونـا.وتـعـد الـبرازيل

ثـاني أكثـر الدول تـضررا بـالفـايروس في
ـتـحدة بـرغم من الـعـالم بـعـد الـواليـات ا
اعـتــقـاد الــعـديــد من اخلــبـراء أن األرقـام
الـرسمـية لـلحـكومـة البـرازيلـية ال تـعكس
ـكــسـيك الـواقـع.وبـعــد الـبــرازيل تــأتي ا
والـبـيرو وكـولـومـبـيا واألرجـنـتـ في ما
يـتعـلق بأعـداد الـوفيـات.وسجـلت البـيرو
أعـلى معـدل وفيـات نـسبـة لعـدد السـكان
مـع  605وفـــــــــيــــــــــات لـــــــــكل  10 آالف
شـخـص.وتـسـبب كــورونـا في وفـاة مـا ال
يـقل عن اربـعة مـالي شـخص في الـعالم
مـــنـــذ نـــهـــايــة 2019 . وازدادت حـــاالت
االكـتـئاب والـقـلق بأكـثـر من الربع في كل
أنـحاء الـعالم عام  2020  بـسبب جـائحة
كــورونــا وفــقــا لــدراسـة فـي مــجــلـة ذي
النــسـيـت الـعــلــمــيــة. والــدراسـة هي
ية األولى الـتي تقـيم التداعـيات العـا
لـلــوبـاء عـلى اضــطـرابـات االكــتـئـاب
واضـطرابات القلق وتفـصلها بحسب
ـوقع اجلـغـرافي الـعـمــر واجلـنس وا
فـي  204دول ومــــــــنـــــــطـــــــقــــــــة في
.2020وتـــظـــهـــر الـــنـــتـــائج أنه (في
 ?2020ازدادت حــاالت اضــطــرابــات
االكـتـئـاب احلـاد واضـطـرابـات القـلق
ـئـة عـلى ـئـة  و 26بـا بـنـسـبـة 28بـا
ــــؤلف الــــتـــــوالي). بــــدوره  قـــــال ا
الـــــرئـــــيس لـــــلـــــدراســـــة دامـــــيــــان
سـانــتـومـاورو من مــركـز كـويــنـزالنـد
لـبحوث الصحة العـقلية في أستراليا
لـحة ان (هـذا األمر يـكـشف احلاجـة ا

إلى تـعـزيـز األنـظمـة الـصـحـية) وأضـاف
(حـتى قـبل انـتشـار الـوباء كـانت أنـظـمة
رعـاية الصحـة العقـلية في معـظم البلدان
وارد وغير منظمة وستكون تـفتقر إلى ا
طـلب اإلضافي  أمرا صعبا). تـلبية هذا ا
وكـانت اإلنــاث أكـثـر تـضـررا من الـذكـور
وكـان الـشـبـاب أكـثـر تـضـررا من الـفـئـات
ــشــاركـة ــؤلـفــة ا األكــبـر ســنــا.وقــالت ا
لـلدراسة أليـز فيراري ان (الوباء أدى إلى
ــسـاواة تــفـاقم الــعــديـد من أوجـه عـدم ا
الـقائمة واحملددات االجـتماعية لألمراض
العقلية ولألسف ان الـعديد من األسباب
كـــانت الــنــســاء أكــثـــر عــرضــة لــلــتــأثــر
بـالعواقب االجـتماعيـة واالقتصـادية لهذا

الفايروس).
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ومــراسالت لــتــفـعــيل هــذا األمــر لـكن
حـتى اآلن لم نـسـتطـيع ارسـال مالكات
وأوضح لـلـتـواجـد في مـنـافـذ اإلقـلـيم)
الـوائـلي انه (من أهم أولويـات الـهيـئة
ــنـــتج احملــلـي ســواء كــان حـــمــايـــة ا
صـنـاعـيـا مـنه أو زراعـيـا حـيـث هـناك
عـمـلـيات تـفـتيش ومـراقـبـة للـحـاويات
الـواردة لـلـعـراق من اجل تـفـعيل ذلك)
ـنـافـذ احلـدوديـة عـلى ولــفت الى ان (ا
ـسـؤولـيـة حلـمـاية مـسـتـوى عـال من ا
ـنتج احمللي الـوطني  لكن مع وجود ا
مـنافـذ ومعـابر غـير رسـمية فـي اإلقليم
غـيـر مـسيـطـر عـلـيهـا احتـاديـاً  تدخل
بـ مـدة وأخـرى مواد تـؤثـر عـلى هذا
ــنــتج) ومــضى الى الــقــول ان (هـذا ا
ـوضـوع يـقع عـلى عـاتق الـسـيـطرات ا
ـشتـركة الـرئـيسـة وقيـادة الـعمـليـات ا
واجلـهات الرقابية التي يجب أن تعمل
وفق القانون  أما واجب الهيئة  فأنه
يــقـتــصـر عــلى مـنــافـذهــا االحتـاديـة).
واحـبـطت الـهيـئـة تهـريب مـستـلـزمات
طــبـــيــة في مــنــفـــذ  مــيــنــاء أم قــصــر
الــشـمـالي. وذكــر بـيـان لــلـهـيــئـة إنـهـا
(تـمـكـنت وبـجـهـود ومعـلـومـات دقـيـقة
وبالتعاون مع كمرك بوابة البصرة من
ضــبط وإحـبـاط مـحـاولــة لـتـهـريب في

مــنــفــذ مــيــنــاء أم قــصــر الــشــمــالي)
واضــــاف انه ( ضــــبط حــــاويــــتـــ
مـخالفت لـشروط وضوابط االستيراد
 حتـتــوي  مـسـتـلـزمـات طـبـيـة لم يـتم
الـتصـريح عنهـا ومخـبأة خلف مالبس
ومـواد إنشائية معدة للتهريب) وتابع
أنـه ( تشـكـيل جلنـة من الـدوائر ذات
الـعالقة وتنظيم مـحضر ضبط أصولي
بـذلـك وإحـالـتـهـا إلى الـقـضـاء التـخـاذ
 .( اإلجراءات القانونية بحق اخملالف
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تـستعـد وزارة النقل الدخـال طائــــــرة االيـربــاص نوع اي  300- 220 الى
اخلـــــــدمــة قـريــبـاً . وقـالـت الـوزارة  في بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امـــس انه
(قريـبًا سيتم تسيير جتريبي وأولي لطائرة ايربــــاص نوع اي  300 -220
اجلديــــــــدة التي ستنضم الى اسطول شركة اخلطوط اجلوية العراقية). 
وكانت الـشـركة قـد اعلـنت  أن الـعراق سـيـتسـلم أول طـائرة ركـاب من هذا
الـطراز منتصف الشهر اجلاري  من أصل  5طـائرات  التعاقد عليها مع

إيرباص. 
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دانت حـركة الوفاء العـراقية برئاسة
الــنــائب عــدنــان الــزرفي  مــحــاولـة
اإلغـتيال الـتي تعرض لـها مرشـحها
عـن الــدائــرة الــثــامــنــة  في بــغــداد
ســديــر الــعـكــام اخلــفــاجي عــلى يـد

مسلح يقود دراجة نارية . 
وقـــالت احلــركـــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس (نـــدين ونــســـتـــكــر
رشـحها مـحاولـة االغتيـال الفاشـلة 
عـن اخلفـاجـي علـى يـد مـسلـح يـقود
دراجــة نــاريـة وأمــام مـرأى الــقـوات
ـنتـشرة تـزامـنا مع عـملـية األمـنـية ا

األقتراع اخلاص). 
 وطـالب الـبـيـان االجهـزة  االمـنـية 
بـ(الـقبض على اجلاني والكشف عن
هــويــته واجلــهــات الـتـي تـقف وراء
ـســتــهـجـن مـحــمــلـة هــذا الــعـمـل ا
ـؤسسة األمـنية مـسؤوليـة احلفاظ ا
ـرشـحـ ) وتـابع ان عــلى سالمـة ا
(احلـــركــة ومـــرشــحـــهــا اخلـــفــاجي
مـاضـيـة نـحـو حتـقـيق بـرنـامـجـهـا 

وتــعــول عــلى الــعـراقــيــ األوفــيـاء
تمثلة لـوطنهم في حتقيق أهدافها ا
بـبـناء دولـة تلـبي طمـوحات الـشعب
وتـــضـــمن لـــهم األمن واالســـتـــقــرار

واالزدهار).
 وكـان مـصـدر امـني قـد افـاد بـنـجاة
اخلـفـاجي من مـحاولـة اغـتيـال.وقال
ـصدر ان (مسلح اثن مجهولي ا
الـهويـة كانا يـستقالن دراجـة نارية
فـــتــحــا الــنـــار من مــســـدســ عــلى
اخلـفاجي عندما كان يستقل عجلته
في مـنـطقـة الـكرادة) مـشـيرا الى ان
(اخلـفاجي جنا من محاولة االغتيال
ولـم يصب بأذى واقتصر األمر على
تــضــرر عـــجــلــته جــراء إصــابــتــهــا
بـطلـقات عـدة) مبـينـا ان (السـلطات
اخملـتصة فتحت حتقيقاً في احلادث
ـسـلـحــ الـلـذين فـرا إلى الحــقـة ا
جـهة مـجهولـة). ويأتي احلـادث بعد
سـاعات من إغالق صناديق االقتراع
فـي التـصـويت اخلـاص الفـراد األمن
والــنـازحـ ونـزالء الــسـجـون وقـبل

انطالق االقتراع العام.

فرانك ماكنزي
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يـتوجـه اليوم 24 مـليـون ناخب إلى
صـناديق االقتراع لالدالء باصواتهم
فـي عـــمـــوم مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق
ــثـــلــيــهم فـي مــجــلس واخـــتــيــار 
ـقـبل  فـي اول انـتـخـابات الـنـواب ا
مـــبــــكـــرة جتـــري بـــالــــعـــراق بـــعـــد
احـــتـــجـــاجــات شـــعـــبـــيـــة طــالـــبت
بــالــتــغــيــيـر. وتــخــتــلف الــعــمــلــيـة
ـرة عن سابـقاتـها االنـتخـابيـة هذه ا
مـن حـيـث الـقــانــون وإدارة عــمــلــيـة
االســتـحــقـاق الــدسـتــوري وهـذا لم
ـــنع الــبـــعض من الـــتــشـــكــيك في
فوضية إمـكانية حدوث تزوير.لكن ا
ـسـتـقـلــة لالنـتـخـابـات قـد الـعــلـيـا ا
اكــدت اتــخــاذ مــجــمــوعــة اجـراءات
تضمن نزاهة وشفافية االستحقاق .
وقـبل ساعات من بـدء االقتراع العام

وتـــدوين الـــتــفـــاصـــيل الـــدقــيـــقــة).
واصـدرت نقابـة احملام الـعراقي

تـقـريـراً مفـصالً عن مـراقبـة االقـتراع
اخلـاص النتـخابـات مجـلس النواب.
وقــالـت الــنــقــابــة في بـــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (فرق من احملـام
شـاركـوا في مـراقـبـة مـراكـز اإلقـتراع
اخلـاص لـنتخابات مجلس النواب 
ـراكز حـيث تـوزعوا بـ الـدوائر وا
ـراقــبـة ســيـر كل حــسب مــنـطــقـتـه 
الـــعــمـــلــيـــة اإلنـــتــخـــابــيّـــة ورصــد
اخلـروقـات وتـدويـنـها) واضـاف انه
ــقـر الـعـمــلـيـات الــذي شـكـلـته (ورد 
الــنــقــابــة تــقــاريــر احملــامــ الــتي
سـجلت في بغداد واحملافظات حيث
كـان هناك بعض من احلاالت العامة
ـراكـز مع والـتــفـاصـيل اخلـاصـة بـا
خــــروقــــات  لـــــلــــنــــظــــام وقــــانــــون
اإلنــتـخـابــات ومالحـظــة أن اإلقـبـال
كــان  مــتــوسط اذ تــراوح بــ ثــلث
أعـداد الـنـاخـبـ ونـصـفـهـا وتـعدت
الـنـصف فـي بـعض احملـافـظات وأن
الـعمـليـة كانت جتـري بـنـسيـابية في
ـراكـز واحملطـات مع تـواجد أغـلب ا
ـــراقـــبــ مـــراقـــبي الـــكـــيـــانـــات وا

 .( الدولي
سـتقـلة فـوضيـة العـليـا ا واعـلنـت ا
لالنــتـخــابـات تــطـابق نــتـائـج الـعـد
والـــفـــرز الــيـــدوي مع االلـــكـــتــروني
ـئــة في الـتـصـويت بــنـسـبـة مــئـة بـا
اخلـــــــاص.واقـــــــيـم يـــــــوم اول امس
اجلــمــعــة االقــتــراع اخلــاص الـذي
شــمل االجـهـزة االمــنـيـة والــنـازحـ
نـتـظر ان يـتوجه والـسـجنـاء ومن ا
ـــراكـــز الــــعـــراقـــيــــ الـــيـــوم الـى ا
االنــتـخـابــيـة لالدالء بــاصـواتـهم في
ــرشح عن االقــتــراع الــعـام. وجنى ا
سـدير العكام حـركة الوفاء الـعراقية 
من مـحاولة إغـتيال وسط الـعاصمة.
وكــان الــنـاطق بــأسم قــيـادة شــرطـة
ـوسـوي قد الـنـجف الـعـقـيد مـقـداد ا
اكـد ان عدد الـناخـب الـذين شاركوا
فـي االقــتــراع اخلــاص من االجــهــزة
وقوف  بلغ 40 االمـنية والنزالء وا

الف ناخب.
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اطالقـات رصاص وطـعنـات بالـسكـاك
في مـنـاطق متـفرقـة من جسـمه). وألقت
ـطلوب قـوة امنيـة القبض عـلى احد ا
وفـق أحـكــام مــادة اجتـار بــالــبــشـر في
قــضـــاء الــتــاجي. وقــال بــيــان امس ان
(قـوة امــنـيـة من الـلـواء الـثـامن الـفـرقـة

الـثـانيـة شـرطة احتـاديـة باالشـتراك مع
مـفــرزة من شـعـبـة اسـتـخـبـارات الـفـوج
األول لـلـواء ومفـرزة من مكـتب مـكافـحة
إجـرام الـكـاظـمـيـة  تـمـكـنت من اعـتـقال
مـتهـما وفق أحـكام مـادة اجتار بـالبـشر
في منطقة ام اجلدايل التابعة للقضاء)

األمـنـية األخـرى بالـبحث عن مـطلـوب
وتــعـقب اخلاليــا الـداعـمــة لإلرهـاب في
مــنــاطق شـرق الــثـرثــار والــواقـعــة بـ

مــنـطـقـة عـ الـفـرس ووادي احلـصى)
واضـاف ان (الـعـمـلـيـة أنـطـلـقت لـتـأم
الــطـرق ومـنع تـهــديـد عـصـابـات داعش
وتــدمـيـر مـخـابــئه وتـوفـيـر بــيـئـة آمـنـة

للمواطن خالل االنتخابات). 
dOÝ ÀœUŠ

ولـقي مـنتـسـب في الـشـرطة االحتـادية
مـصرعـهم واصيب اخـرين بحـادث سير
مــروع قـــرب مــحــافــظــة كــركــوك. وذكــر
مــــصـــدر أمــــني فـي تـــصــــريح امس ان
(حــصـلــيـة حــادث تـصــادم شـاحــنـة مع
مـركـبـتـ إحـداهمـا بـاص قـرب كـركوك
ارتــفـعت الى  41شــهـيــدا وجـريــحـا من
مـنــتـسـبي الـلـواء الــثـامن عـشـر الـتـابع
لــلــفــرقــة اخلــامــســة ضـمـن تــشـكــيالت
الــــشــــرطــــة االحتــــاديــــة) واضــــاف ان
ـركـز ـنــتـسـبـ كـانـوا في وجـهـتـهم  (ا
انتخابي لإلدالء بأصواتهم في اإلقتراع
اخلـاص).وفي بغداد  افـاد مصدر امني
جنل اخلبـير بـتـعرض حـسـ البـياتـي 
ـتـحـدث بـأسم حتـالف سـرمد االمـني وا
الـــبــيـــاتي الـى مــحـــاولــة اغـــتـــيــال في
صـيدليته ضمن منطقة االعظمية . وقال
ــــصـــدر ان (الــــبــــيـــاتـي تـــلــــقى ثالث ا
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ولـفت الـى ان (قـوة من الـلواء اخلـامس
لـلفـرقة بـاالشتـراك مع مفـرزة من شـعبة
اســتــخــبــارات الـفــوج الــثــاني لــلـواء 
جنـــحت في إلــقـــاء الــقــبـض عــلى احــد
ادة  446 سرقة ـطلوب وفق أحكام ا ا
فـي مـنـطـقـة الـغـزالـية) مـؤكـدا (تـسـلـيم
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اطــاحت االســتــخــبــارات الــعــســكــريــة
بـداعشي بعـد نزوله من جـبال قره جوغ
فـي مــــحــــافـــــظــــة نــــيـــــنــــوى. وذكــــرت
االسـتـخبـارات في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس انـه (بعـملـية اسـتخـباريـة سريـعة
ـهـنـيـة عـالـيـة ووفـقـاً وخـاطـفـة نـفـذت 
ـعـلـومـات دقـيـقة لـشـعـبـة اسـتـخـبارات
الـــفـــرقـــة 14 أحـــد مـــفـــاصـل مـــديـــريــة
االســتــخــبـارات الــعــســكــريـة في وزارة
الــدفـاع وبــالـتـعــاون مع قـوة بــريـة من
ـشاة 50 خـاللـها الـفـوج االول لـواء ا
نـصب كـم الحـد االرهابـي واالطـاحة
بـه بـعـد نــزوله من وكـره في جــبـال قـره
جـوغ ودخولة منطقة قـرة بيشة التابعة
لـقـضـاء مـخـمـور في احملـافـظة) واشـار
الـى ضُبِط بـحوزته هـاتف يـضم خرائط
تــــوضح طــــرق بــــنــــظــــام جـي بي اس 
الـصـعـود والـنـزول من اجلـبل وهو من
ـادة اربـعـة ــطـلـوبـ لـلـقــضـاء وفق ا ا
إرهــاب  حــيث جــرى تــســلــيــمه جلــهـة
الـــطــــلب). وشـــرعـت قـــوة من احلـــشـــد
الـشعبي  بعمليـة أمنية لتعقب اخلاليا
ــنـاطق في صالح اإلرهــابـيــة وتـأمــ ا
الــدين.وقــال احلــشــد فـي بـيــان تــلــقــته
(الــــزمـــان) امس ان (قــــوة أمـــنــــيـــة من
احلـشـد بـاشرت وبـالـتعـاون مع الـقوات
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اكد رئيس اجمللس الوزاري للطاقة وزير النفط إحسان عبد اجلبار إسماعيل توقيع
عقدا مع شـركة اسكاتك النرويجية وحـلفائها إلنشاء محطـة كهروشمسية بطاقة 525

ميكاواطاً في محافظتي كربالء وبابل لصالح وزارة الكهرباء.
وقـال إسماعيل في بيان تلقته (الزمان)
ــشــروع يـــأتي اســتـــكــمــاالً امـس إن (ا
إلجراءات احلكومة في توقيع عقود مع
ـــيـــة إلنـــشــاء مـــحـــطــات شـــركـــات عــا
كـهـربـائـيـة تـعـمل بـالـطـاقـة الـشـمـسـيـة
وصــوال الى انــتـاج ســبـعـة االف و500
مــيـكــاواط من الـطـاقــة الـنــظـيــفـة  قـبل
حــــــلــــــول عــــــــام 2023) وأضــــــاف ان
(االتـفـاق مع شركـة اسـكاتك وحـلـفائـها
ــثل الـعـقــد الـثـالث النـشــاء مـحـطـات
كـهروشمسية وأن ما  حتقيقه خالل
هـذا العـام من توقـيع عقـود مع شركات
تـوتـال الـفـرنـسـيـة ومـصـدر االمـاراتـية
ثل واسـكاتـك النـرويجـية وحـلفـائهـا 
ـئة ضـمن بـرنامج مـكثف نـسـبة  40 بـا

تجددة).  لتنفيذ مشاريع الطاقة ا
مـن جــانــبــهـا  قــالـت رئــيس الــهــيــئــة
الـوطنية لالستثمار سها داود جنار إن
ــشـــروع الــذي  تــوقــيع عــقــده مع (ا
ائــتالف شـركـات اسـكـاتـك الـنـرويـجـيـة
صرية والبالل العراقية واوراسـكوم ا
ـثل خطـوة مهـمة ضـمن برنـامج بناء
وانـشاء احملـطـات الكـهربـائيـة للـتولـيد
بــالـطــاقــة الـنــظـيــفــة وسـيــتم تــنـفــيـذ
ــشـروع بــانـشــاء مـحــطـتــ لـلــطـاقـة ا
الــشـمـسـيـة بـطـاقـة  525 مــيـكـاواط في
كـربالء وبابل  كـمـا يأتي هـذا التـوقيع
ضـمن بـرنـامج وقـرار اجملـلس الوزاري
لـلطاقة النشـاء محطات كهـروشمسية 
حــيث تـعـمل الــهـيـئـة عـلـى اسـتـقـطـاب
ـيـة الـرصــيـنـة الكـمـال الــشـركـات الـعــا
ــشـاريع الــطـاقـة الــبـرنــامج اخلـاص 

الـنفط متتبعـة نحو مكاسب بلغت 4.2
ئـة خالل األسبـوع  وسط مؤشرات بـا
عــلى أن بــعض الــصـنــاعــات بـدأت في
حتـويل الـوقـود مـن الـغـاز عـال الـسـعر
إلـى النفط في ظل شكـوك بأن احلكومة
األمـــريــكـــيــة ســـتــفـــرج عن الــنـــفط من
احـتياطـياتها الـستراتيـجية في الوقت

اجلـاري.وارتـفعت الـعقـود اآلجلـة خلام
غــرب تـكـسـاس الــوسـيط األمـريـكي 84
ـئـة إلى  79.14 دوالر سـنـتـا أو  1.1 بـا
لـلـبرمـيل. وقـفزت الـعـقود اآلجـلـة خلام
ـئـة إلى بــرنت  80 ســنـتــا أو واحـد بــا
 دوالر لــلـبــرمـيل. وأبــلغ مـصـدر 82.75
في وزارة الطاقة األمريكية إن (الوزارة

ال تــفـكــر في االسـتــفـادة من احــتـيـاطي
الـــبــتــرول الــســـتــراتــيـــجي في الــوقت
الــراهن). وتـراجــعت أسـعــار الـغـاز في
أوربـــا دون مـــســـتــوى الـف دوالر لــكل
ألـف مــتــر مــكــعـب.وذكــر مــراقــبــون ان
(الــعـقـود اآلجـلــة لـلـغـاز انــخـفـضت في
بــدايــة الــتـعــامالت دون مــســتـوى الف

ـــتـــجـــددة). بــدوره  قـــال الـــســـفـــيــر ا
الـنرويـجي لدى بـغداد ايـريك بارجر إن
(الـتوقيع يفضـي تنفيذ شـركة نرويجية
سـيـعزز وشـركـائـهـا مـشـروعـا لـلـطـاقـة 
الـعالقـات الـثـنـائـيـة مع الـعـراق ويـفتح
افـــاقــا جـــديــدة لـــلــتـــعــاون في مـــجــال

الطاقة). 
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ثل الشركة عبد العزيز اليثربي واكـد 
شروع بطاقة 525 إن (شـركته ستنفـذ ا
ونــأمل أن نــنــفــذ مــشــاريع مــيــكــاواط 
ـتـجـددة في اخـرى في مـجـال الـطـاقـة ا
الــعــراق). وكـان الــعـراق واالمــارات قـد
وقــعــا عـــقــداً لــبــنــاء خــمس مــحــطّــات
كــهـروشـمـســيـة لـتــولـيـد الــطـاقـة.وقـال
الــبــيــان ان (رئـيس الــوزراء مــصــطـفى
الــكــاظـمي رعى تــوقــيع عـقــد تــشـيــيـد
خـــمس مـــحــطّـــات لـــتــولـــيـــد الــطـــاقــة
الــكـهـربــائـيــة بـاالسـتــفـادة من الــطـاقـة
الـشمسية ب وزارة الكـهرباء والهيئة
الـــوطـــنــيـــة لالســـتـــثـــمــارعـن اجلــانب
الــعـــراقي وشــركــة أبــو ظـــبي لــطــاقــة
ـسـتـقـبل عن اجلـانب اإلماراتي وذلك ا
ـرحـلـة األولى الـتي سـتـشـتـمل ضـمـن ا
عـلـى إنـتـاج وتـولـيـد ألف مـيـكـاواط من
أصل سـعـة كـلّيـة تـبلـغ ألفي مـيـكاواط)
وأضــــاف ان (هــــذه اخلــــطــــوة كــــأولى
ـــراحل الــعـــمــلـــيــة الـــتي اتــخـــذتــهــا ا
احلــكــومـــة لالعــتــمــاد عــلى الــطــاقــات
تجددة في إنتاج الـبديلة والنظيـفة وا
الـطـاقـة الـكـهـربـائيـة وتـلـبـيـة احـتـياج
الـعـراق من الـطـاقـة). وارتـفـعـت أسـعار

دوالر لــكـل ألف مــتــر مــكــعب). وأنــهت
اضي أسـعار الغاز تـعامالت األربعاء ا
عـند  1260 دوالرا لـكل ألف متر مكعب.
وتـشـهـد سوق الـغـاز األوربـية ارتـفـاعا
في ظل دة األخـيـرة  فـي األسعـار فـي ا
تـراجع اخملزونات وارتفـاع الطلب على

الوقود األزرق.

ـــتــهــمــ إلـى جــهــة الــطـــلب إلكــمــال ا
اإلجــراءات الـتــحـقــيــقـيــة والـقــانـونــيـة
بـحـقـهمـا). واطـاحت مفـارز جـهاز االمن
الــوطـني بــوكـر لــتـجــارة اخملـدرات في
جـانـب الـرصـافـة. واوضح بـيـان تـلـقـته
(الــــزمـــان) امس ان (قــــوة من اجلـــهـــاز
جنحت بدهم وكرا لتجارة اخملدرات في
الـــعـــاصـــمـــة بـــعـــد ورود مـــعـــلـــومـــات
اسـتـخـبـارية تـمـكـنت علـى اثرهـا الـقاء
الـــقــبض عـــلى احــد اكــبـــر جتــار مــادة

الكرستال في جانب الرصافة).
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ـتـهم ثالثـة وتـابـع انه (ضـبط بـحـوزة ا
كــلـيــوغـرام مع ادوات تــعـاطـي ومـيـزان
الـــكــتــرونـي وبــنــادق ومـــســدســات مع
لؤة رمـانات هـجومـية ومخـازن عتـاد 
وقـد جـرى بــالـعـتــاد ونـواظــيـر لـيــلـيــة 
تـــســلــيـــمه الى اجلــهـــات الــقــانـــونــيــة
اخملــتــصــة التــخــاذ االجـراءات الـالزمـة
بحقه). وفي ميسان  تـمكنت قوة امنية
من اعــتـقــال مـتـهــمـا ب اغـتــيـال ضـابط
ــكـــافــحــة اخملــدرات . وقـــالت خــلــيــة
االعـالم االمني في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (قــوة امـنــيـة اعـتــقـلت مـتــهـمـا
كـافحـة اخملدرات في بـاغتـيال ضـابط 
مــــيــــســــان). من دون ذكــــر مــــزيــــدا من

التفاصيل. d¹uBð∫ مقاتل يصور مركبة محترقة إثر حادث سير قرب كركوك

ـمـكنـة). كـما تـفـقد ـشـروع بالـسـرعة ا ا
شـعالن يرافقه مدير عـام الشركة العامة
لــلـنــقل الــبـري مــرتـضى الــشـحــمـاني 
مـشروع مرآب البصرة النموذجي للنقل
الـبري . وعـقدت الـهيـئة الـعامـة لالنواء
اجلــويــة والــرصــد الــزلــزالي الــتــابــعـة
ـثــلي شــركـة لــلــوزارة إجـتــمــاعـاً مـع 
ـنــاقـشــة مـشـروع فــايـزاال الــفـنـلــنـديــة 
الـــرادار االنــوائي. واوضح الــبــيــان ان
(مـديـر الـهيـئـة عـلي محـسن هـاشم عـقد
ــثـلـي شـركــة فـايـزاال ضم  اجــتـمــاعـا 
الـفنـلنـدية والـشركـة العـامة لـلصـناعات
الـهيدرولـيكيـة ومسؤولـة شعبـة العقود
ـتــابـعـة لـبــنـود الـعـقـد ورئــيس جلـنـة ا
ـلـحق الـفنـي لبـرج الـرادار االنوائي وا
ـــالي ــــثـــلـي الـــقـــسـم ا اضــــافـــة الى 
والـتدقيق في الهـيئة لبحث عـقد جتهيز
ونـصب بـرج الـرادار في مـطار الـبـصرة
الــــدولي) واشــــار الى ان (االجـــتـــمـــاع
وجب الـعقد ـتعلـقة  نـاقش القـضايا ا
ـــبـــرم بــ الـــهـــيــئـــة والـــصــنـــاعــات ا
الـهيـدروليكـية بـعد اجناز بـعض فقرات
ـلحق الفني لبرج الرادار حسب العقد ا
ـتطـلبـات الواردة كـمـا  التـطرق الى ا
ضــمن تــقــريــر شــركــة فــايــزاال من قــبل
ــثـلـهـا) وشــدد هـاشم عـلى (اإلسـراع
ــتـــطــلــبــات ـالحــظــات وا ــتـــابــعــة ا
ــراحل اخلـــاصــة بـــالــشـــركــة ألجنـــاز ا
ية عايير العا االخـيرة للمشروع وفق ا

لالرصاد اجلوية).

ـــيــــة واســـتـــقـــطـــاب الحــــيـــة الـــعـــا ا
ـيـنـاء اسـتـقبل الـشـركات) وتـابع ان (ا
عـــشــر نـــاقالت بـــوزيت الـــوقــود وزيت
ـشــتـقـات الــنـفـطــيـة األخـرى الــغـاز وا
حـيث جـرت عـملـيـات التـفـريغ والـشحن
واالرسـاء واالقالع بالتعاون والتنسيق
الحـة ــيــنـاء وعــمــلــيــات ا بــ ادارة ا
مـتـمـثـلة الـبـحـريـة). وواصلـت الوزارة 
ــديـر عــام الـشـركــة الـعــامـة لــتـنــفـيـذ
ـواصالت زيـد خـليل مـشـاريع الـنقل وا
ـيـدانـية لـلـمـشاريع زيـاراتـها ا شـعالن 
الــتي تــنـفــذهـا الــشـركــة في مــحـافــظـة
الـبـصرة لالطالع عـلى مراحل إجنـازها

باشر للجان التنفيذ. وتقد الدعم ا
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وقـال شـعالن انه (استـنـادا لتـوجيـهات
الــشــبـلي بــضــرورة مـتــابـعــة مــشـاريع
ـنــطـقـة اجلـنـوبـيـة في الـبـصـرة الـتي ا
الـتزمتها الشركة مؤخرا والوقوف على
سـير الـعمل فـيهـا وشحـذ الهـمم إلجناز
ـكن لتقد خـدماتها هـا بأسرع وقت 
لــلــمــواطن الــبــصـري  االطـالع عـلى
مـشـروع تطـوير مـدخل وطـريق ميـنائي
ام قـصر اجلنوبي والشمالي  ومتابعة
ــنــجـزة من فــقـرات االكــسـاء االعــمـال ا
بــــاالســــفــــلت وفــــرش احلــــجــــر وصب
ـســلح لـطــريق اخلـروج الــكـونــكـريـت ا

الــذي سـيــنـجـز قــريـبـا) وتــابع انه (
تـوجيه جلان التنفيذ للمشروع بتكثيف
ـــســتـــمــر الجنــاز اجلـــهــود والـــعــمل ا

الـتـشـغـيـلـيـة والـلـوجـسـتـيـة ومـسـتـوى
جـــاهــزيـــته وطـــاقــته االســـتــيـــعــابـــيــة
الســتــقــبــال ومـنــاولــة مــخــتـلـف انـواع
الـناقالت عـلى مدار الـساعـة وفي جميع
الـظـروف والـتـحـديـات) مـشـيـرا الى ان
(الــوزيـر نـاصــر حـســ بـنـدر الــشـبـلي
وجـه بــضـــرورة رفع قـــدرات الـــبـــنـــيــة
ـواكـبـة اخلـطوط الـتـحـتـيـة والـطـاقـات 

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ

اسـتـقـبـلت وزارة الـنقل نـاقالت مـحـمـلة
ـشتـقات الـنفـطـية رست عـند ارصـفة بـا
مـيـنـاء خور الـزبـيـر التـخـصـصي .وقال
وانئ فرحان الفرطوسي في مدير عام ا
بـيان تلـقته (الزمان) امس ان (اسـتقبال
ـيناء لهذا الـعدد من الناقالت والسفن ا
يـــأتي تـــأكـــيـــداً عــلـى قــدرتـه وكــفـــاءته
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Z_alhilly@yahoo.com

WŠ«— Âu¹ ÆÆwÐU ²½ù« XLB «

 5MÞ«uLK

wÒK(« b¹“

Íœ«Ë qOKł

يعـتذر الـكاتب البـارز الدكـتور جـليل وادي عن كـتابة
عــمــوده لــهـــذا الــيــوم بـــســبب ســفـــره إلى طــهــران
حلضور مـناقشـة رسالة مـاجستـير لطـالبة عـراقية
تـقـدمت بـهـا إلى إحـدى اجلـامـعـات اإليـرانـيـة وهو

مشرف عليها.

زوج فـاجأني صـديق يـوم امس  وهو يـتـصل بي هـاتفـيـا  بصـوت 
بـفـرح طـاغ  احـسـسـته من خالل ضـحـكـة رافـقت حـديـثه .. لـقـد قال
مـباركـاً : لقـد عشـنـا  يومـا سعـيدا خـاليـا من "صـراع الديـكة "  ولـغو
الـكالم  وتـعظـيم الـذات  والـنـهش باآلخـر .. بـصـراحة  لـم افهم من
كالم الـصديق شـيـئـا  فاسـتـفـسرتُ مـنه عن مـغـزى كالمه  فزاد من
ضـحـكــته  وقـال : يـا أخي ان الـعـراقـيـ جــمـيـعـا  وانـا وانت مـنـهم
ا عـشنـا  بـنـعيم  في سـاعـات االمس  .. وحـ ابديت لـه عدم فـهـمي 
يقول . اوضح ان يـوم امس السبت كان مـوعد " الصـمت االنتخابي "
فـأراحــتــنــا  شــاشـات الــتــلــفـزيــون  واالذاعــات  من الــقــيل والــقـال
شـابهة عن رشحـ واحاديـثهم ا واالغاني والـهوسات  ومن صـور ا

ان .. دورهم في بناء العراق في حال وصولهم لقبة البر
شـــاركت  الـــصـــديق  ضـــحـــكــتـه .. فـــقــلـت له  : نـــعم  اصـــبت في
واطن كـان يـعـيش في االيـام الـتي سبـقت االنـتـخـابات مالحـظـتك  فـا
وهو حتت ضخ اعالمي مؤذ  صـراعا داخلـيا مع نفـسه فتـراه يظهر
غير ما يبطن ويـبتسم ووجدانه باك  فقد بـات القلق الزمة يومية في
سـلـوكه نتـيـجـة تالطم امـواج االدعـاءات  واحلوارات الـسـاخـنـة التي
يسمـعها ويـشاهـدها من على شـاشات التـلفاز او من خالل جتـمعات
رشـحـ  واختالف تـوجـهاتـهم   فـاختـلط علـيه اخلـيط االسود من ا
اخلـيط االبيض وبـات واخلـيبـة صـنوان ال يـفتـرقـان لعـدم قـدرته على
إظهار مشـاعره الداخليـة الشخصيـة أو التعبيـر عنها صراحـة نتيجة
ـستقبل غير الواضح هيمنة منـظورة وغير منظورة يـخشاها ابرزها ا
في مناحي احليـاة وتقلباتـها بسبب تبـاين ما يدخل ذهنه من صراخ

يومي.
ولـيـس بـخـاف عـلى احــد مالحـظـة اخلــوف الـنـفـسـي الـذي يـصـاحب
واطن في مسيرته اليومية وعـدم القدرة على التغلب على أي موقف ا
يــواجه وهـذا لــيس بـاألمـر الــسـهل فــهـو مـؤشــر عـلى ضــعف الـقـوة
ــكن الــداخــلـــيــة لإلنــســـان وهي من أكــثـــر أنــواع الــقــوى الـــتي ال 
ـا لهـا من تـأثـير مـحـبط وانـعكـاس عـلى الـفرد مـراوغـتهـا وجتـاهـلهـا 

واجملتمع.
مـــبـــارك عــــلـــيك صـــديــــقي ســـاعــــات  "الـــصـــمت
االنتخابي" .. فقد ارحتنا فعال  لكن هل سنرتاح
في قـــــابـل االيـــــام .. ام ســـــتـــــعـــــود رنـــــة ســــوق

الصفارين?

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

وانئ خالل إجتماع ≈ŸUL²ł∫ منتسبو ا

jwhj1963@yahoo.com
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الـــقـــبـــاجني دول الـــعـــالم بـ(الـــكف عن
احلـرب ضد الـرسول االكرم   والسـيما
بـعــد أحـتـراق الـفـنـان الـسـويـدي الرس
فـيلكس صـاحب الرسوم الـكاريكـاتيرية
الـسـاخـرة من الرسـول). وراى مـسؤول
رجع الـسـيد االسـتـفتـاءات في مـكـتب ا
ــرجـعــيـة وكــيل ا عــلي الــسـيــســتـاني 
ـكن عد الـعـلـيـا طـارق الـبـغـدادي انه (
ـرجــعـيــة بــأنه فــتـوى اجلــهـاد بــيــان ا
ـنـشود الحـداث الـتغـيـيـر ا االنـتـخـابي 
رجـعـيـة بـانه الـذي سـبق ان وصـفـتـه ا
مـعـركة االصالحـات وانه اشـد واشرس
). وذدد ـــعـــركـــة مع االرهـــابـــيـــ مـن ا
ـرجع الـديـني مـحـمد الـيـعـقـوبي على ا
ـــــــشــــــاركـــــــة في ضـــــــرورة وجــــــوب ا
ألنهـا شكل من اشكال األمر اإلنـتخابات

نكر.  عروف والنهي عن ا با
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اكــد امـام جــمـعــة الــنـجف صــدر الـدين
الـقباجني ان العـراق يفتح ذراعيه لكل
الــــعــــلـــمــــاء من اجـل تـــوحــــيــــد األمـــة
االسالمية. وقال القباجني خالل خطبة
صالة اجلـمعة في احلسـينية الـفاطمية
بـــالــــنـــجف امس ان (الــــنـــجف تـــرحب
بـزيارة شـيخ االزهر الى العـراق وتفتح
ذراعـيها لكل العلماء بغية توحيد األمة
االسـالمية) واضـاف ان (االنتـخابات ة
ستنتهي بأكبر مشاركة   وستدلل على
قراطية في العراق جنـاح التجربة الد
 وفـشل كل الـذين راهـنـوا عـلى إسـقاط
هـذه الـتـجـربة) ولـفت الـى ان (الشـعب
ــلـك األمل واحلــيــاة وقــادرعــلى رسم
مـستقبله) مـضيفا ان (االنتخابات تعد
ـرجعـية عـبـادة النهـا إستـجابـة لـنداء ا
الـديـنـية  وتـقع ضـمن االهـتمـام بـأمور
ورحب الـقبـاجني بـتـضييف ( ـسلـم ا
بـغداد للمفاوضات األيـرانية السعودية
 عـــادا أيـــاهـــا بـ(اخلــطـــوة اجلـــيــدة)
ـفـاوضـات بـأنـها وتـابع (نـنـظـر لـهـذه ا
تـــغـــيـــر فـي الـــســـيـــاســـة اخلـــارجـــيـــة
الــسـعـوديــة من دعـوات ألسـقــاط نـظـام
ــفــاوضــات  واعــتــمــادهـا أيــران الى ا
دبــــلـــومـــاســــيـــة احلــــوار بـــعــــد فـــشل
ـــنــشـــار  فـــضالً عن دبـــلـــومــاســـيـــة ا
األخـــفـــاق في ســـيــاســـة األلف ضـــربــة
إليـران) ومـضى الى الـقـول ان (امريـكا
غـيـر قـادرة عـلى حـمـايـة عـمـالئـهـا بـعد
ـتــهـا في افــغـانــسـتـان) وخــاطب هــز
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بكـرة) البد من االشهـار التام مع اقتراب مـوعد االنـتخابـات العامـة (ا
ـة وهي ان الـقـوى الـسـيـاسـيـة الـتـقـلـيـديـة قـد ـؤ ـعـروفـة ا بـاحلـقـيـقـة ا
اسـتنـفـدت اغـراضهـا ولم يـعد لـديـهـا ما تـقـدمه وان القـوى اجلـديدة
ليس عندها اكثر من االحـتجاج الرافض للقوى التـقليدية بدون التوفر
عـلى رؤية حـداثـية جـديدة. وآيـة ذلك انـنا الجنـد بـرنامـجا انـتـخابـيا/
ـبـاراة االنـتـخـابـيـة اجلـاريـة. طـبـعـا ال حـكـومـيــا جـادا مـطـروحـا في ا
تنافس كلهم ينادون باالصالح لكن االصالح يفوتني ان اقول ان ا
يتطـلب برنامجـا اصالحيا في الـسياسـة واالقتصاد واالدارة والـتربية
و غير ذلك. وهذا مـا نفتقـر الى وجوده االن. ثمة شـعارات مثل الدولة
والالدولة واعادة هيـبة الدولة وطـموحات معـلنة بتـولي منصب رئيس
الوزراء ومـثلـها غـيرهـا ولكـنهـا كلـمات يـعوزهـا احملتـوى والصـدقية
ألن الالدولة هي نتـاج ما اقتـرفته ايدي الذين يـنادون بهـا اليوم وكذا
قل عن الالهـيبـة وعن الفـساد وعن هـشـاشة الـدولة وعن االنـحراف

قراطية وانهيار مرجعية الدستور وغير ذلك. عن الد
في مـثل هذه الـظروف الـبـائسـة تتـأكد الـضـرورة الى طرح رؤيـة جادة
ـسـتـقـبل بكل تـتـجاوز احلـاضـر بـسـلبـيـاته ونـقاط  ضـعـفه وتـرتـبط با
فارقة للواقع ستقـبلية ا كناته وطاقاته اخلالقة لـتكون هي الرؤية ا
ــليء بـالــسـلــبـيــات ونــقـاط الــضـعف.  وتــتـمــثل هـذه الــرؤيـة الـراهن ا
بـاطــروحـة الـدولـة احلــضـاريـة احلـديــثـة الـتي هي خـالصـة وثـمـرة كل
ـوذج دولة اجلـهـد الـبـشـري في سـعـيه الـتـاريخـي الى الـتوصـل الى 
قادرة على اسعاد الناس وحتس حياتهم وتوفير مستلزمات الكرامة
ـسـاواة واحلـريـة واالنـتاجـيـة الـعـالـيـة واالمن والـرفـاهـية من الـعـدل وا

وغير ذلك.  
ان فكرة الدولة احلضـارية احلديثة ليـست مشروعا انتخـابيا سياسيا
ركب احلضاري بعناصره حزبيا بقدر  ماهي مشروع قـيمي يضع ا
ـؤدي الى رضـا الـنـاس في اطـار اخلـمـسـة عـلى الــطـريق الـصـحـيح ا

ركب احلضاري.  منظومة القيم احلضارية العليا احلافة بعناصر ا
ان فــكـرة الـدولــة احلـضـاريــة احلـديـثـة تــفـتح الــبـاب الـواسع لــتـمـكـ
اجملـتـمع الـعـراقي اخلـروج من حـالة االنـسـداد الـسـيـاسي واالنـفـتاح
عـلى امــكـانـيـة حتـقـيق االصالح الـشـامـل واعـادة هـيـكـلـة الـدولـة عـلى

اسس حضارية حديثة. 
مـهمـا كـانت نـتيـجـة االنتـخـابات فـسـوف تكـون اعالنـا بانـقـضاء اجل
تنافسة على ال شيء وهي اللحظة التاريخية التي يتع على القوى ا
الــنـاس ان يـلـتـقــطـوهـا لـلــشـروع بـاالعـداد لــلـسـيـر في

ؤدي الى الدولة احلضارية احلديثة. الطريق ا
 سـيــكـون الـطـريـق طـويال بـعض الــشيء وصـعـبـا
بــعض الـشـيء لـكــنه اقــصـر واســهل من الــطـريق

الذي قاد الى الفشل والعوق واالنسداد.

لندن
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حـــــقــــقـت جـــــامــــعـــــات بـــــغــــداد
ـسـتـنـصـرية والتـكـنـولـوجـية وا
والــبــصــرة مـراكــز مــتــقــدمـة في
ز البريطاني  في تصنيف التـا
تــخـــصــصـــات عــلـــوم الــصـــحــة
واحلـيـاة والـفـيـزيـاء والـهـنـدسـة

واحلاسوب. 
ز حصول  وأظهرت نتائج التا
سـتـنـصـرية جـامـعـتي بـغـداد وا
على تـسلسل 601 على مستوى
الـــعــالم في الــعـــلــوم الــصــحــيــة
بــــتــــخــــصــــصـــــات الــــطب وطب
األســنــان والـــعــلــوم الـــصــحــيــة

االخــرى من أصل  925جـــامــعــة
حـول الـعـالم وتمـكـنت جـامـعات
ـسـتنـصـرية بـغـداد والـبصـرة وا
مـن حتـقـيـق الـتـســلـسل 801 من
ـيـة ضمن أصل  972جـامـعـة عـا
عــلـوم احلــيـاة  بــتـخــصـصــاتـهـا
الزراعـية والـبيـولوجـية والـعلوم

البيطرية وعلوم الرياضة. 
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وفي الـعـلــوم الـفـيـزيــائـيـة  الـتي
تــضم تــخــصــصــات الــكــيــمــيــاء
والفيزياء واجليـولوجيا والبيئة
واألرض والـبـحـار والـريـاضـيات
واإلحــصــاء حــصــدت اجلــامــعــة
ـركز 501-600 الـتـكـنولـوجـيـة ا

فــيــمـــا حــقــقت جــامـــعــة بــغــداد
التسلسل 1000-801 وجامعتا
ـركـز ـسـتـنـصـريـة ا الـبـصـرة وا
+ 1001من أصل 1227 جـامـعـة

ية.  عا
ـية ومن أصل 1088 جـامعـة عـا
مـصنـفة حـقـقت جامـعات بـغداد
ـــســـتـــنـــصـــريـــة والـــبـــصـــرة وا
ركز (801) في والتكـنولوجـية ا
تخصـصات الهنـدسة التي تضم
الهـندسة الـكيـميائـية والهـندسة
ــدنـــيــة وهــنـــدســة الــكـــهــربــاء ا
واإللكترونيات والهندسة العامة
يكـانيـكية وهـندسة والهـندسـة ا

الفضاء. 
 وفي عـلــوم احلـاســبـات حــقـقت
ـسـتـنـصـرية جـامـعـات بـغـداد وا
ركز (801) من والتكـنولوجـية ا

ية. أصل 891 جامعة عا
ونظم مـركز  لـلدراسات واالعالم
ـــؤتـــمـــره االقـــتـــصـــادي االول  
(طـــريق احلــــريـــر واالقــــتـــصـــاد
العراقي الواعد) على قاعة مركز
االبـرار الـثقـافي مـطـلع االسـبوع
ــــؤتــــمــــر اجلــــاري  تــــضـــــمن ا
جلسـت إستهـلتا بكـلمة رئيس
ــركـز عـلي عـبــد الـرزاق مـحـيي ا
ـاذا يــتـبـنى الـدين مــتـســائالُ: (
الــغــد الــزاهـــر إتــفــاقـــيــة طــريق

(? احلــريـر بـ الــعـراق والـصـ
ـقـايـضـة مـجـيــبـاً: (إلتـسـامـهــا 
خـامــات الــدول مـقــابل االعــمـار
والعـراق ينوي دفع الـنفط نـظير
اإلعمـار لدفع الـعبء االقتـصادي
من دون ديـــون وألنـــهـــا تـــقـــطع
دابـر الفـساد وتـوفر فـرص عمل
ــيــة واأليــدي لـــلــعــقــول االكـــاد
ــاهــرة وفق بــنــود االتــفــاقــيـة ا
الــتـي تــســهم بـــحل جــزء كــبــيــر
مـشكـلـة البـطالـة الـبالـغة أربـع
ئـة من الشعب وحتـرك عجلة با
االقـــتــصــاد الــعــراقـي.. مــحــلــيــاً
ــيــاً ودولــيــاً وتــرسخ أثــره عــا
مــضــيـفــة ســبــعـ مــلــيـار دوالر
تـتـضافـر مع الـنـفط عـلى وصول
مـــــوازنـــــة الـــــعــــراق الـى مـــــئــــة

.( وخمس مليار دوالر سنوياً
f √ l{Ë

وقــال مـــحـــيي الــديـن ان (مــوقع
الـعـراق في قـلب طـريق احلـريـر
ــــــــــــكـــــــــــنـه مـن وضـع االسـس
االقتصـادية والسـياسيـة; ليكون
ــكـنه له دور سـيــادي مـســتـقل 
مـن إتــخـــاذ الــقـــرارات الــكـــبــرى

لصاحله).
وتـضـمـنت اجلـلـسـة األولى أربع
مــــــــحــــــــاضــــــــرات: "االبــــــــعــــــــاد
اجليـوإقتصـادية لطـريق احلرير
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اكـد رئــيس حـكــومـة إقــلـيم كــردسـتـان
ان تـــعــزيــز االمن مــســـرور الــبــارزاني
الغـذائي سيـمهـد الطريـق الى مشاريع
اقـتـصــاديـة تــضـاعف الـدخـل لالقـلـيم.
وقال الـبارزاني خالل افـتتاح صـومعة
بـــــحـــــضـــــور عــــدد مـن الــــوزراء كالر 
ـنــطـقـة ـســؤولـ ان (أبـنــاء هـذه ا وا
وال سيما قدموا الكثير من التضحيات
خـالل حـــــــمالت األنـــــــفـــــــال واإلبــــــادة
مـؤكداً أن اجلـماعـية الـسيـئة الـصيت)
(احلكـومة تـعمل جـاهدة خلـدمة أهالي

.( ضح نطقة ا ا
مـشـيــرا الى ان (مـشـروع ســايـلـو كالر
جزء من ستـراتيجيـة احلكومة لـتعزيز
مـبيناً أن البنـية التـحتية االقـتصادية)
ـشـروع سـيـعـزز األمن الـغـذائي (هـذا ا
لإلقــلــيم وســيــمــهــد الــطــريق من أجل
تـطـوير قـطاعـات اقـتصـاديـة أخرى في

كردستان).
WO – WB

وتــابـع ان (كـــرمـــيــان نـــالـت احلـــصــة
الـذهـبـية في الـتـضـحيـات والـدفاع عن
وقــــد قــــدمت آالف أرض كــــردســــتـــــان
الــشــهـــداء وتــصــدت حلــمالت اإلبــادة
ولــفت الى ان اجلـــمــاعــيـــة واألنــفـــال)
(تـنـشـيط الـزراعــة سـيـنـعـكس إيـجـابـاً
ومضى الى عـلى الـصـناعـة واألعـمـال)
القول ان (احلكومة تمتلك ستراتيجية
لــبــنــاء مــشــاريع كــبــيــرة ومــضــاعــفـة

الدخل).
ـا كـانت في مـضـيـفا ان (كـرمـيـان لـطـا
الـصـدارة بــالـدفـاع عن كــردسـتـان وان
جـعـلـنــا نـقف بـشـمـوخ صـمـود اهــلـهـا
واشار ونعـتـبـر أنـفـسنـا مـديـنـ لـكم)
إلى أنه (مـــنــذ أن بــدأت الـــتــشــكـــيــلــة
التاسعة مهامها صرفت احلكومة 126
مــلــيــار ديـــنــار لــتــنــفــيــذ الــعــديــد من
ـشـاريع واالسـتـراتـيـجيـات اخملـتـلـفة ا
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فـضـالً عن تـخـصـيص 16 فـي كـرمـيـان
مــلـيــاراً إلجنـاز 19 مــشـروعــاً آخـر في
ونــوهه الـى (تــنــفــيـذ شــتى اجملــاالت)
مـحطـة تـولـيـد كـهربـاء كـرمـيـان بـقدرة
وتــعــمل إنــتــاج تــبــلغ 165 مــيــغــاواط
وهو مشروع صديق صاحب  بالغاز ا
للبيئـة وهو األول من نوعه في العراق
وقــد  تـنــفــيـذه مـن قـبل وكــردسـتــان

شركة أغريكو البريطانية).
واوضـح الـبـارزاني ان (هـنــاك الـعـديـد
ـــــا في ذلك ــــشـــــاريع األخــــرى مـن ا
وطـــريق كالر – طـــريق كالر  –كـــفـــري
وآمل أن تـــــكـــــتـــــمل دربـــــنـــــديـــــخـــــان
وقــال ان (أي شي نــفــعــله في قــريــبــاً)
ألن ـنـطــقـة فــهـو قـلــيل بـحــقـهـا هــذه ا
كرميان بشكل عام تستحق أن نخدمها

ـــــعـــــانـــــاة أكـــــثـــــر بـــــعـــــد كل هـــــذه ا
مــــؤكــــدا (نــــحن كــــلــــنـــا والـــكــــوارث)
ولـيـست مِـنّــة أو اسـتـكـثـاراً مـوظـفــون
عـــنـــدمـــا نـــهـــتم بـــشـــعـــبـــنـــا ونـــقــوم
وان احلــكـــومــة تـــنــفــذ بـــواجــبـــاتــنـــا
واجــــبــــاتــــهــــا في جـــــمــــيع مــــنــــاطق
وهي تـــــتــــحــــمـل كــــامل كــــردســــتـــــان
ـسـؤولـيـة عن كـيـفـيـة تـنـظـيم شـؤون ا
ــكن أن يــبـقى أي إذ ال  ــنـاطق تــلك ا
جـزء خارج إرادة حـكومـة اإلقلـيم التي
ـنافـذ احلـدودية حتـاول تـنظـيم عـمل ا
بـطريـقة تـمـكّن احلكـومة من الـسيـطرة
عــلى تـلك احلـدود وإعــادة دخـلـهـا إلى
مـــوضــحــا ان (الــكـــثــيــر من الــشــعب)
حـقـوق شـعـب كـردسـتـان انــتـهـكت من
عركة مشـدداً على ان ( ا جانب بغداد)

مع بـــغــداد ســتـــكــون بـــشــان تــنـــفــيــذ
واسـتطـرد بالـقول (يجب أن الدسـتور)
ــثـلـونــا في بــغـداد مــدافـعـ يــكـون 
ويجب حـقيـقيـ عن حـقوق كـردستـان
ـثــلــيــنــا الــعــمل صــفــاً واحـداً عـلـى 
وعــلـيـهم ومــحـاولـة تـنــفـيـذ الــدسـتـور
تـأكـيـد ضـرورة تـنـفـيـذ الـدسـتور ودفع
ودعـا تــعــويـضــات ضــحــايـا األنــفــال)
الـــبـــارزاني جــــمـــيع الـــنـــاخـــبـــ إلى
(انـتـخـاب من يـقـول ويـفـعل ال أن يـقدم
وعــوداً وغـيــر قــادر عــلى اإليـفــاء بــهـا

 .( واطن وخدمة ا
ـبـلغ 21 مـلـيـار وأُنـشئ ســايـلـو كالر 
ويـضم وحدة تخزين سـعتها 40 دينار
ألـف طن من الــــقــــمح. ومــــصــــمم وفق
ـكن له و ـية ـواصـفـات الـعـا أحـدث ا

ستنصرية مبنى جامعة ا

باالسعار). من جانبه اوضح عضو
ياه النيابية جمال جلنة الزراعة وا
فـاخـر في تــصـريح امس ان (إنـتـاج
نشأة مـن ـائـدة مـن هــذه ا بيض ا
شـأنــه أن يحـقق وفـرة في االسواق
ـنتـج محـليا), احمللـية من الـبيض ا
وتــابع ان (الــلــجـنــة تـتــابع اســعـار

ــنـتــجـات احملــلـيـة مـن احملـاصـيل ا
الــــزراعــــيـــة فـي االســــواق بـــشــــكل
مستمر) ,داعيا الـزراعة الى (اتخاذ
االجــــــراءات الـــــتـي من شــــــأنـــــهـــــا
السيطرة عـلى ارتـفـاع االسـعـارفـي
االسـواق احملـليـة). واقامت الوزارة
ومن خالل دائرة اإلرشـاد والتدريب
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ــوارد عــقـــدت وزارتـــا الـــزراعـــة وا
ــــنـــاقـــشـــة ـــائــــيـــة اجـــتــــمـــاعـــا  ا
ـائـيـة القـرار اخلـطة االحـتـيـاجـات ا
ـقبل. الـزراعـية لـلـمـوسم الشـتـوي ا
وقـال بيـان لـلـوزارة تلـقـته (الـزمان)
امس ان (اجتمـاعا مشتـركا عقد في
مـركـز الـوزارة ,بـحـضـور الـوكـيـلـ
اإلداري لــــلـــزراعــــة مـــهــــدي ســـهـــر
ـائـية اجلـبوري و الـفـني لـلـموارد ا
حـــســـ عـــبـــد األمـــيـــر فـــضال عن
مــسـتــشــار الــزراعــة مــهــدي ضــمـد
ـديرين الـعام القـيسي وعدد من ا
ـثل واخملـتــصـ في الــوزارتـ و
ـــيــاه واالهــوار جلــنــة الـــزراعــة وا
الــنــيــابــيــة ونــائب رئــيس اإلحتــاد
ناقش الـعام لـلـجـمعـيـات الفالحـيـة 
ـتـعـلـقـة بـأقـرار اخلـطـة ـواضـيع ا ا
ـقبل , الشـتـوية لـلمـوسم الزراعي ا
ــائــيــة واحــتــيـــاجــات احلــصـص ا

الواجب توفيرها).
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واضـاف ان (االجـتــمـاع بـحث عـددا
واضيع التي تسهم في توفير من ا
ــائــيــة لـضــمــان جنـاح احلــصص ا
اخلطـة الزراعـية الـشتـوية والـعمل
ـعـوقـات الـتي تـواجه عـلى تـذلــيل ا
يـاه من أجل تقدم وتـطوير توفيـر ا
الــقـطــاع الـزراعي بـشــقـيه الــنـبـاتي
واحلــــــيــــــوانـي ووضع احلــــــلــــــول
ـنـاسـبـة لـهـا). كـمـا تـرأس الوكـيل ا
, الفني للـوزارة ميثاق عـبد احلس
اجتـمـاع اللـجنـة العـليـا إلدارة ملف
االعـالف وتــــوفــــيـــــرهــــا لــــلــــثــــروة
احليوانـية. وقال واشـار البيان الى

ان (االجتـماع نـاقش بحـضور مـدير
تابعة ياسر عام دائرة التخطيط وا
حـــسن صـــالح ومـــديـــر عـــام دائــرة
الــبـحـوث الــزراعـيــة فـراس مـزاحم
ومـــدراء بـــرامج احلـــنـــطـــة والــذرة
الـصــفـراء والـرز والـشــعـيـر ومـدراء
قـسـم الـتـسـويق ومــراقـبـة االسـعـار
ــثل وقــسم االنــتــاج احلــيــواني و
غـــرفــــة جتــــارة بــــغـــداد ,عـــددا من
ـــدرجـــة عـــلى جـــدول ـــواضـــيع ا ا
االعــمـال الــتي تـصب فـي مـصــلـحـة
تـنـشــيط زراعـة مـحـاصـيل االعالف
ـــشــــاريع ومــــنــــهــــا دعم انــــشــــاء ا
االســـتــــثـــمـــاريــــة النـــتـــاج االعالف
اخلـــضــــراء وادخـــال مـــحــــاصـــيل
االعـالف ضــمن اخلـــطــة الـــزراعــيــة
لـلــمــزارع الـنــمــوذجـيــة لـلــبــرنـامج
الـوطني لـتنـمـية زراعـة احلنـطة في
الــعــراق). وأعــلــنـت الــوزارة عــودة
ـائـدة إلى اسـتـقـرار أسـعـار بـيض ا
مــا كـانت عــلـيه في الــسـابق.وقــــال
ــــتـــــحــــدث الــــرســــمــي بــــأســم ا
الــــوزارة حميد النايف في تصريح
امس ان (الــــوزارة ارتـــأت تـــوريـــد
ـنــتج مـحــلـيـا مـن ــائـــدة ا بــيض ا
االقــلــيم ومـــن الـــشــــركــــات الـــتـي
شــاركــت بـاالسـبــوع الـزراعي الـذي
عقـد مـؤخرا) ,مؤكـدا (عـودة أسـعار
ائـدة إلى مـاكـانت عـليه في بـيض ا
الـــســابق) ,واضــــــاف ان (الــوزارة
وبـــالـــتــــعـــاون والــتــنــســيـق مــع
اجــــــهــــــزة االمــن االقـــــتـــــصـــــادي
ـــراقـــبــة شـــكـــلـت جلـــنـــة خـــاصـــة 
االسواق احملـليـة للـكشف والـتحري
عـن الـــتــــجـــار الــــذين يــــتالعــــبـــون

الـزراعي واسـتـنـادا إلى تـوجـيـهـات
الوزير محـمد كر اخلفاجي دورة
ـيـكـانـيكي فالحـيـة بـشـان الشـتـال ا
لـلــرز فـي الــنـجـف  بــالـتــعــاون مع
مــديــريـــة زراعــة احملــافـــظــة وقــسم
بـــحــوث الــنـــجف واالحتــاد احملــلي
للـجمـعيـات الفالحـية في احملـافظة,

وقــال الــبــيـــان ان (الــدورة نــفــذهــا
ركز االرشـادي في النجف  ضمن ا
خــــطــــة قـــسـم ارشــــاد احملـــاصــــيل
احلقلية وبـرنامج اإلرشادي الساند
الكـثـار بــذور الـرتب الـعـلـيـا لـزراعـة
مـحــصــول الــرز بـطــريــقـة الــشــتـال

يكانيكي).  ا

وارد والزراعة في اجتماع مشترك ŸUL∫ مسؤولو وزارتي ا «
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وأثره عـلى العـراق" لفـيان احـمد
حـــمــد و"الـــعـــراق والــتـــحــوالت
االقـلـيـمـيـة والـدولـيـة.. قـراءة في
االتــفــاقــيــات االســتــراتــيــجــيـة..
الــعــربـــيــة والــصــيـــنــيــة"ضــيــاء
مــحـــسن و"يــداً بــيــدٍ لــتــحــقــيق
" لهاشم إتفاقية العراق  –الص
الـــكـــنـــدي و"االســتـــراتـــيـــجـــيــة
الـــصـــيـــنـــيــة.. مـــشـــروع طـــريق
احلــريــر اجلــديــد وإنــعـكــاســاته
عــلى االقـــتــصــاد الــعــراقي وعــد
مـــحــمـــود رؤوف وعــبـــد الــرزاق

. حمد حس
فـيـما تـضـمـنت اجللـسـة الثـانـية

خــــمس مــــحـــــاضــــرات: "طــــريق
احلـــريـــر ومـــســـتــقـــبـل الـــعــراق
االقـتـصــادي لـطـارق الــسـاعـدي
و"دور االتـــفــاقــيــة الـــعــراقــيــة –
الــصــيــنــيــة في االســتــثــمــار في
الـبـنى الـتـحـتـيـة" خلـالـد عـكـاب
ــســتـدام ــاء الــعــمــراني ا و"اإل
لــلـــعـــراق" حلــيـــدر الــكـــفـــيــشي
و"طـريق احلـريـر لـتـعزيـز تـنـمـية
ــســتــدامــة" لــعــلي الــســيــاحــة ا
يــاســ عـــبــد الــرضــا و"طــريق
احلـــريـــر ومـــســـتــقـــبـل الـــعــراق
االقـــتــصـــادي الـــواعـــد" لـــنـــوفل

الزبيدي.

اختبار وحتديد نوع القمح وجودته. 
ـناسـبة اإليـزيـدي  وهـنأ  الـبارزاني
حـلـول عـيد جـمـا. وقـال في بـيان امس
(أتقدم بـأحر التـهاني والتـبريكات إلى
جـــمـــيع اإليـــزيـــديـــ فـي كـــردســـتــان
وأخـصّ بـالـذكـر األمـيـر وبـابا والـعـالم
شـيخ واجملــلس الــروحــاني اإليــزيـدي
مـتمـنـياً أن ـنـاسبـة حـلول عـيـد جمـا
يقـضـوا أيـام الـعـيـد في أجـواء مـلـيـئة
وتابع ـسـرّات والـسالم) بـاخلـيرات وا
(وإذ تطمئن حكـومة االقليم اإليزيدي
مــرة أخــرى بــأنــهـا ســتــبــقى مــدافــعـة
شروعة حقيقية وصلـبة عن حقوقهم ا
فـإنـهـا تعـمل من أجل تـوفـير والـعـادلة
أفـــــضل اخلـــــدمــــات وكـل مــــا يـــــلــــيق
مــؤكـــدا انه (فـي هــذه ( بـــاإليـــزيـــديـــ
تــبـذل حــكــومـة ــنـاســبــة الـبــهــيـجــة ا
كـردســتـان قـصـارى جــهـدهـا لــتـطـبـيع
األوضـاع في منـطقـة سنـجار لـيتـسنى
لــلــنــازحـــ اإليــزيــديـــ الــعــودة إلى
وإعـــمــار ســـنـــجــار ديـــارهم بـــكــرامـــة
بــالــتــعــاون مع احلــكــومــة االحتــاديــة

واجملتمع الدولي). 
ـقراطي فـيـمـا دعـا رئـيس احلـزب الـد
الــــــــكـــــــردســــــــتــــــــاني مــــــــســــــــعـــــــود
ـــواطـــنــــ في كـــركـــوك ا الـــبـــارزانـي
ـنـاطق  خارج إدارة وشـنـكـال وبقـيـة ا
وبــالـذات جــمـاهــيـر ومــؤيـدي اإلقــلـيم
شـاركة بشـغف وحماس الى ا احلزب 
في اإلنـتخـابات وأن يـردوا بأصـواتهم
ـفروض عـلى الـواقـع غـيـر القـانـونـي ا

ناطق. على تلك ا
وأعـرب الـبـارزاني في رسـالـة عن أمـله
(في إجـراء إنـتخـابـات مجـلس الـنواب
وأن شكالت بأجواء هادئة خالية من ا
تـســهم نــتـائــجه في تــرسـيخ مــبـادىء
ـشـروعـة ــطـالب ا الـشـراكــة وتـلـبـيـة ا
وأن حتـــــقق اإلرادة لـــــلـــــمـــــواطــــنـــــ

احلقيقية للشعوب). 
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-1-
جـرى التـصويت اخلـاص يوم اجلـمعة 10/8/ 2021 بـنجـاح ملـحوظ  وقاربت

ائة . شاركة فيه السبع با نسبة ا
-2-

وضوعـية في اخـتيار من ـعاييـر ا ولكنَّ هـذا ال يعنـي أنَّ جميع من شـارك حَكَّمَ ا
أختاره ..!!

-3-
سألتُ أحدَهُم :

على مَنْ رسا اختيارُك ?
فقال :

على فالن ...
وهو رجل صديق  ويعمل في القطاع التربوي .

لقد كـان االختيار محـكوما بعامل الـصلة والصداقـة الشخصيـة ولم يتم التدقيق
ـوقع الـنـيابي مِـنْ خبـرةٍ وقـدرة على ؤهالت االسـاسـيـة الستـحـقاق ا كـثـيـراً في ا

سؤوليات ... النهوض با
-4-

وسألتُ غيرَهُ وقلت :
رشح ? مَنْ أخترتَ مِنَ ا

قال :
لم اختر أحداً .

قلتُ :
اذا 
قال :

ألنني ال أعرفهم ...
-5-                                      

ويُخـطأ من يـعتقـد أنَّ وسائل الـدعايـة كفيـلة بـاقناع كل
الــنــاس بِـمَـنْ تُـلــمِع صــورتَهُ وتــســوّقه عــلى أنّه الــرجل

ناسب . كان ا ناسب في ا ا
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امـضـيت ساعـة من الـوقت وانـا اتامل طـيـر الكـنـاري الـصغـيـر احلجم والـلـطيف
ـاء ثم مضغ قـليل من اخلـضار الشـكل ...تامـلـته وهو يـاكل احلبـوب  ويشـرب ا
ـاء وجفـفه ونـفش ريـشه واعـتدل بـوقـفـته وهو يـتـجـول بالـنـظر وغـسل وجـهه ي ا
فيمـا حوله من الناس واالشجار...فظهرت عليه السعاده وبدا بالغناء وهو تغريد
يسـلب اللب ناعم ورقـيق وفي ثواني يغـير الصـوت ويرفع مسـتوى صوتـه عندما
تكـون النغمه جميله ليسمع من حوله ويرى اعجابهم ..ثم اكمل ما يقدر عليه من
تغـريد ...سبحان اخلالق ما اجملـه وما هي عظمه اخلالق في جعل هذا الصوت
لـدى طـائـر صـغـيـر وذكي ..سـريع الـتـفـهـم وحـركـاته لـطـيـفه وله اعـتـداد بـنـفـسه
ـجــرد ان اكل حـبـات ...ذهـب بي الـفــكـر الى تــفـكـيــر ه وفـهــمه لـلــحـيــاه ...انه 
ـاء وهو يـحمد الـله عز وجـل ..عندمـا يرفع راسه معـدوده من النـباتـات وشرب ا
ــا رزقه الـله تـعـالى جـل شـأنه وابـدى سـعـادته ويـنـظـر الـى الـسـمـاء ...اكـتـفى 
بـالـتـغـريـد اجلـمـيل دون ان يـطـلب مـنه احـد او يـنـال اي مـقـابل غـيـر الـنظـر الـيه
ثل تـفكيـره القنـاعه التي نفـتقدهـا...نحن ال نكـتفي برغـيف خبز ...هذا الطـائر 
وشـربه ماء ونـشـكـر خالـقـنا عـلى نـعـمته وال نـسـعد ونـظـهر سـعـادتـنا لـله تـعالى
ـهـمـوم او ولــلـنـاس بـعـمـل اي شئ يـسـعـدهم ولــو بـكـلـمـات لــطـيـفه تـخــفف عن ا
ـريض ..ال نــصـلي ركــعـتي شــكـر وال نــقـرا الــقـران وال نــعـ احــد ...نـحن ال ا
ـتـلكـاتنـا ال نشـكر وال نـرضى ...بـكل ما يـرزقنـا به اللـه تعـالى ..ومهـما كـثرت 
نذكـر االخرين ونفـرحهم بسـد حاجـتهم ...الننـا ال توجد لـدينـا قناعه ...حـاليا ال
توجـد قـناعه لـدى الـناس ..لـو حصل عـلى شئ اراده يـذكر ان هـنـالك شئ اخر
ـا لديه ...ال يـفكـر بحـمـد الله تـعالى عـلى ما يـفتـقـده ويبـقى مهـمومـا وال يـفرح 
غـرد من سـعـادته النه اكل وشرب ـلك الـقـناعـه ..مثل الـكـنـاري ا ا ال  رزقه ...
..ال شئ سوى ذلك..اسـعـد النـاس بصـوته اجلـميل بـدون مقـابل لـيريـهم ان الله
تعـالى انعم عليه برزق اشبعه ولشكر الله تعالى على ما رزقه...انه قنوع بقسمه
ا اعطاه اخلالق عز وجل الله ويـشكره ويحمده عند غنائه ليظهر مدى سعادته 
ــان الــكــنـاري ام نــحن...ان الــله من لــقــمه عــيش ...من اقــرب الى الــله في اال
سبـحانه وتعالى خلق البشـر ليشكره ويحمده (ولـئن شكر الزيدنكم) الناس ال
ا يرزقهم الله مهما اعطاهم هم ناكرين لنعمه التي ال تعد وال حتصى يرضون 
...يتـذمرون دائما وال يقارنون ب شئ مـهم جدا وهو الصحه ..اذا رأو مريضا
ال يحـمـدون الله عـلى مـا لـديهـم من صحه ...واذا رأو مـتـسـوال ال يشـكـرون الله
عـلى مـا اعطـاهم من الـكـفـايه لـلعـيش او الـعـمل ....وغـيرهـا امـثـله كثـيـره ال تـعد
...لذا تـعتبـر القنـاعه كنز ال يـفنى وهذا مـا جاء في دينـنا احلنـيف وما اوصو به
ـؤمـن تـلـك امـيـر ا رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم وال بـيـته االطـهـار ولـم 
االمـام عـلـي بن ابي طـالب عـلـيه الـسالم اال مـا يـرتـديه من مالبس وسـيـفـه الذي
اعـطـاه له نـبيـنـا مـحـمـد صـلى اللـه علـيه وسـلم...ونـهج نـهـجه ال الـبـيت االطـهار
ـسـاعـده االيـتـام واالرامل وكل ـرجـعـيه الـشـريــفه  والـلى يـومـنـا هــذا تـوصي ا
ن مسـلم محتاج وال يكتنز اي منـهم قدس الله سرهم درهما واحدا اال واعطوه 
ـسـلـم في الـعـراق وهم يـكتـنـزون االمـوال التي بـحـاجه الـيه ...اذن..من يـتبع ا
لـيـست من حـقـهم اكـتنـازهـا ويـحـرمـون العـراقـيـ الـذين من اهل هـذا الـبـلد من
حقهم ...هل سمعتم انهم يزكون اموالهم او يخمسونها ...بال االموال تزكي في

لـيارات الدوالرات ...هؤالء شـراء العقـارات في دول اخرى 
التـيارات االسالمـيه التي انتـخبنـاها لـتساعـدنا في اخذ
حـقــوقــنــا ...الــتـيــارات الــتي ســرقت حــقــوق الــشـعب
الـعــراقي وبـاعت الـبــصـرة ومـيـنـائــهـا مـقـابل دوالرات
ــقــبـور لـم يــفـعــلــهــا...هل هـم اسـوأ ...حــتى صــدام ا
...(اذا اردنا ان نـهـلك قريه امـرنـا متـرفـيهـا فـفسـقوا)

صدق الله العلى العظيم

صابـة بالسرطان بـعدم اجراء مسحـة كورونا لها النـها تشكو ـريضة ا فوجئت ا
من اعراض شـبيـهة بـاالعراض الـتي تظـهر عـلى مرضى كـورونا.لـقد رفـضوا ان
ريضـة متعبة.وفسر العاملون يجـروا الالزم لها على الرغم من توسالتها.كانت ا
سـتوصف سبب رفضـهم بتعليـمات صدرت من وزارة الصـحة بعدم اجراء في ا

راجع حامال لكارت التلقيح. اية مسحة ما لم يكن ا
ــريــضــة الى الــبـيـت وهي ال تــعـرف هـل هي مــصـابــة بــاالنــفــلــونـزا ام رجــعت ا
صـلـحة بـكـورونا.وانـا في احلـقـيـقة ال افـهم بـرود هـذا االجراء وفـشـله.فـما هـي ا
رض عضـال بالكاد شفيت منه ريـضة وهي مصابة  تـحققة من عدم فحص ا ا

وتنتظر نتائج فحوصات جديدة.?
ـشكـلـة فيـمـا لو تـعـرضت حيـاتـها الى اخلـطر,او اذا نـقلت الـعدوى وهل حـلـلنـا ا
لعائـلتهـا.انا اجـد في هذا السـلوك عقـابا حكـوميـا للمـرضى.ويبدو ان اخملـتبرات
ؤسسـات احلكومـية الصـحية وقـفتهـا الصامـدة في عدم اجراء االهليـة تشـارك ا
ن ال يحـمل كارت التـلقـيح تنفـيذا لـتوجيـهات علـيا.تـضامن صحي رائع سحـة  ا

.فهل يعقل هذا? واطن في معاقبة ا
قـد ال يـكـون غـريـبـا ان تــمـنع احـدى الـدوائـر اخلـدمـيــة مـراجـعـا ال يـحـمل كـارت
ـؤسسـات الصـحيـة فهـذا امر ال يـكاد التـلقـيح لكن ان يـطبق هـذا االجراء عـلى ا
يــصـــدق.وال اعــرف كـــيف افــهـم مــا حــدث ويـــحــدث مـن غــرائب وعـــجــائب بالد
الرافـدين. ما احلـكمـة في تـعريض حـيـاة مريض الى اخلـطر وحـيـاة عائـلته بـهذا
الـشـكل.هـذه فـوضى في تـطـبـيق اجـراءات اجبـار الـنـاس عـلى الـلـقـاح.ان ما اود
االشارة الـيه هو تـنظـيم عمـليـة توفـير الـلقـاحات اوال,وحث الـناس عـليـها ثـانيا ال
ـسكـيـنة.وال اظن ان حـمـلة ـريضـة ا مـعاقـبـتـهم.واال كيف نـفـسر مـا حـدث لتـلك ا

اجبـار الـناس بـهـذه الطـريـقة سـتـؤدي الى نـتائج مـرضـية
بحيث يقبل الناس على تغيير قناعاتهم بشأن اللقاح.
ـرضى وعدم متـابعة حـالتهم القـضية ابـسط من طرد ا
اذا الصـحية  النهم لم يـلقحوا.اما الـسؤال االهم فهو:

ال يطبق شرط وجود كارت التلقيح عند االقتراع?
اظن االجابة واضحة.



واطن في إدارة شـؤون بلـده من أهم ركـائز حـقوق اإلنـسان تـعد مـساهـمـة ا
ي حلقوق اإلنسان لسنة 1948 وأهم صور هذه الذي أكد عليه اإلعالن العا
ـثـلـيهـم في حكم ـشـاركـة في االنـتخـابـات الـعـامـة الختـيـار  ـساهـمـة هي ا ا
جموعة من الضمانات شاركة في االنتـخابات  الـبلد على أن تصان هذه ا
بدأ يعني خضوع احلاكم واحملكوم إلى القانون شروعية وهذا ا مـنها مبدأ ا
قراطي الذي تكون ناخ الـد ـطبق في داخل الدولة ومن الضمـانات توفر ا ا
تـعلقة واثيق الـدولية ا فـيه احلريات السـياسية مـكفولة وهـذا ما أكدت عـليه ا

بحقوق اإلنسان.
ويـسبق كل ذلك حريـة تكوين األحـزاب السيـاسية مع ضـمان مبـدأ التنـافسية
والـبدائل االنـتـخابـيـة حيث يـعد تـعـدد األحزاب مـظـهراً من مـظـاهر احلـريات
ا فـيهـا حرية الـعامـة فإنه يـعد من نـاحيـة أخرى ضـمانـاً جلمـيع احلريـات 

شاركة السياسية-االنتخابات). (ا
إضـافة إلى الرقابة الدولية على االنتخابات أي تتم االنتخابات حتت اشراف
مـراقـبـ من دول غـير تـلك الـتي جتـري فـيـهـا االنـتـخـابـات لـلتـخـلص من كل
شـبهة حـول عدم احلـياد أو الـتحيـز ومن الضـمانـات األخرى رقابـة منـظمات
ـدني والـتي تـأتي أهـمـيـتـهـا من خالل مـتـابـعـة االنـتـخـابـات ورصد اجملـتـمع ا

ايجابياتها وسلبياتها.
رجعـية الدينية الـتي لها ثقلهـا الكبير على الـناخب حيث أكدت وبعـد بيان ا
ـسـؤولة) فـي االنتـخـابات ـشاركـة (الـواعيـة وا عـلى تشـجـيع كل الـنـاخبـ بـا
ـشاركة ـسؤولة بـ قوس ألهـميـتها ألن ا الـقادمة وقـد وضعت الواعـية وا

الواسعة قد جتلب نفس الوجوه التي أوصلت البلد إلى هذا احلال.
ـشاركـة واعيـة مـسؤولـة وأن يـكون االخـتيـار صـحيـحاً إذاً يـجب أن تكـون ا
رجـعيـة السابق (اجملـرب ال يجرب) واالنـتخاب الـصحـيح ينطـبق علـيه قول ا
وجودة في الساحة السياسية جُربت وكانت التجربة مريرة وأغـلب الوجوه ا
واألسـوأ من ذلك أن هذه الوجوه انتمؤها إلى اخلارج وتنفذ اجندات خارجية

جل أهدافها تدميرية.
ـاضية وقد والـبيان أكد عـلى أخذ العـبر والدروس من التـجارب االنتـخابية ا
ـرجـعــيـة له حــيث أكـد الــبـيـان ذلك فـضح الــبـيـان زيـف كل من يـدعي دعـم ا
اضية ثله قبل االنتخابات ا رجعية العليا تؤكد اليـوم ما حرصت  بـالقول "ا
من أنـها ال تساند أي مـرشح أو قائمة انتـخابية على االطالق ... تـؤكد عليهم
رشـح في دوائرهم االنـتخابـية وال ينـتخبـوا منهم إال أن يـدققوا في سـير ا

الصالح النزيه...".
أصـبحت الكرة في ملعب الناخب العراقي من يـريد وطناً يتأنى جيدًا ويكون
انـتخـابه بوعي لـيخـتار الـصالح الـنزيه ويـبتـعد عن كل اجملـرب وقـد جربوا
وفـشلـوا فـشالً كبـيـراً والدلـيل مـا علـيه حـال البـلـد من بؤس
وتـردي قد يـصل إلى حد االنـهيار واخلـيار الـثاني هو
اخـتيـار نفس الـوجـوه التي تـمثل األحـزاب السـياسـية
الـذين ضــحــكـوا عــلـيــنـا طــيــلـة أكــثـر من 18 ســنـة
الـفيـصل ب الـوطن وضـياع الـوطن هو يـوم العـاشر

من هذا لشهر ليكن خيارنا الوطن والوطن فقط.
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Iطــهـران  (أ ف ب) - تـوفي أبـو احلـسن }
بني صدر أول رئيس للجمهورية في إيران
بـعـد انـتـصـار الـثـورة اإلسالمـيـة عن عـمر
يـناهز 88 عـاما في فـرنسا حـيث يقـيم منذ
فـتـرة طويـلـة وفق ما أفـادت وكـالة األنـباء
الـرسمـيـة (إرنا) الـسبت.وقـالت الوكـالة إن
"بــني صـدر تــوفي الــسـبت في مــسـتــشـفى
ســالــبــتــريــيــر" في بــاريس بــعــد مــعــانــاة

رض. "طويلة" مع ا
ــركــزي وأعــلن احلـــاكم اجلــديــد لــلـــبــنك ا
اإليـراني عـلي صـالـح أبـادي عزمـه اعـتـماد
ســيــاسـة نــقــديــة صـارمــة من أجـل "ضـبط
التضخم" في ايران.وأكد صالح أبادي (43
عـاما) الذي ع األربعاء انه سيعارض أي
زيــادة لــلــكـــتــلــة الــنــقــديـــة وانه ســيــلــجم
ــفــرط لـلــمـصــارف من الــبـنك االقــتـراض ا
ــركــزي.ونــقـلـت عـنـه صـحــيــفــة "طــهـران ا
ــز" احلـــكـــومـــيــة اجلـــمـــعــة قـــوله إن تـــا
ــركـزي هي "األولــويــة الـقــصــوى لـلــبــنك ا
ـــســـاعــدة الـــفـــريق ضـــبط الـــتـــضـــخم و
االقـــــتــــــصـــــادي مـن (عـــــدة وزارات داخل)
احلـكومـة سنـحاول حتـقيق االسـتقرار في
ـقـبـلـة".بلغ مـخـتـلف األسـواق في األشـهر ا
الــــــتــــــضــــــخـم الــــــســــــنــــــوي %43,7 فـي
أيـلـول/سبـتـمبـر في البـالد بحـسب األرقام
ـسؤول وهو أصغر حاكم الـرسمية.وقال ا
ـــركــــزي يـــعــــ حـــتى اآلن إن لـــلــــبـــنـك ا
"اســتـقـرار ســوق الـصـرف هــو أيـضـا أحـد
األهـداف الــتي سـيـتم الـسـعي وراءهـا وقـد
وضـعت اآللـيات الـالزمة لـتـحقـيق الـتوازن
في سـوق الـصرف".في مـكاتب الـصرف في
طـهران تراجع الريـال أمام الدوالر وارتفع
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ـقاومة". وأعلن األوفـياء" و"فقـيد اجلهاد وا
تــقـبـل الـتــعــازي بـوفــاته الــسـبـت عـلى ان
يـشيع عند الثانية بعد الظهر في الضاحية
اجلــنــوبــيــة لـــبــيــروت أحــد أبــرز مــعــاقل
تحدة أن عرضت احلـزب.وسبق للواليـات ا
مـكـافـآة تـصل قـيـمـتـهـا إلى  5مالي دوالر
في مـقـابل تـزويدهـا مـعـلومـات عن عـطوي
الـــتي وجــهـت إلــيـه اتــهـــامـــات بـ"الــتـــآمــر
الرتــكـاب قــرصـنـة جــويـة وخــطف رهـائن..
والـــتــــدخل في عــــمل طـــاقـم جـــوي أثـــنـــاء
الــطـيــران ووضع عـبــوة نـاســفـة عــلى مـ
طـــــــــائـــــــــرة".وفـي الــــــــرابـع عـــــــــشـــــــــر من
حـزيـران/يـونـيـو الـعـام 1985 بـدأت أطـول
عـملية اختـطاف في تاريخ الطيـران للرحلة
رقم 847 الــتـابــعــة لـشــركـة تـي دبـلــيـو ايه
األمــيـركـيــة.لـدى اقالعــهـا من مــطـار أثــيـنـا
مـتجهة الـى روما قام لبـنانيان تـب الحقاً
أنــهــمـا مـن حـزب الــله هــمــا مــحــمّــد عـلي
حمادة وحسن عز الدين باختطاف الطائرة
وهـي من نوع بـوينغ- 727وأجـبـراهـا على
تــغـيــيـر مـســارهـا الـى بـيـروت. وكــان عـلى
ــؤلـف من ثــمــانــيــة الــطــائــرة طـــاقــمــهــا ا
أشـخاص بـاالضافة الى 143 راكـبا بـينهم
ـغـني الـيــونـاني الـشـهـيـر 85 أمـيـركــيـا وا
يس روسوس.وطالب اخلاطفان الـراحل د
ــمـارسـات األمـيـركــيـة في الـعـالم بـ"إدانـة ا
الـــعـــربـي" واالفـــراج عن جـــمـــيع "األســـرى
الـعــرب في الـسـجــون االسـرائـيــلـيـة".وكـان
لـبنـان حيـنهـا يشـهد حـرباً أهـليـة واحتالالً
اسـرائيلياً جلنوب البالد.وأجبر اخلاطفون
قــائــد الــطــائــرة عـلـى الـتــوجـه من بــيـروت
ـرتــ الى اجلـزائـر حـيث  حتـريـر عـدد

2018 عــنــدمــا ســحب الــرئــيس األمــيــركي
دونــالـــد تــرامب بالده مـــنه أحــاديــا وأعــاد
فـرض عـقوبـات مشـددة عـلى طهـران.وأشار
الـرئـيـس األمـيـركي اجلـديـد جـو بـايـدن إلى
اسـتـعـداده لـلـعـودة إلى االتـفـاق لـكن وزير
خـارجـيـته أنـتـوني بـلـيـنـكـن حـذر األسـبوع
ــاضي من أن الـوقت يـنــفـد وأن الـكـرة في ا
مــلـعب إيـران.وقــال عـبــدالـلـهــيـان إن إيـران
تـبحث عن إشارات مـلموسة حـول استعداد
ــتـــحــدة الســـتــئـــنــاف جـــمــيع الــواليـــات ا
الــتـزامــاتـهــا وأبـدى تــفـاؤله من إمــكـانــيـة
الــــتــــوصـل إلى اتــــفــــاق فـي حــــال حــــصل
ذلك.وصـرح الوزيـر في مؤتـمر صـحافي في
ــهم أن نــتــلــقى إشــارات من بــيــروت "مـن ا
ــا فـي ذلك من الــواليــات اجلـــانب اآلخــر 
ـتـحدة تـظـهر أنـهم عـازمون عـلى الـعودة ا
بـشكل كـامل إلى التزامـاتهم".وأضـاف "نقيّم
ـتــحـدة. إذا كـان يـعـكس سـلــوك الـواليـات ا
عـودة كاملـة اللتـزاماتهـا فيمـكننـا أن نكون
مـتفـائـل بـشأن مـحادثـات فـييـنا".وتـوقفت
احملـادثــات في الـعـاصــمـة الـنـمــسـويـة بـ
ــتـبــقـيـة فـي االتـفــاقـيـة إيــران واألطـراف ا
ــانــيــا بــريــطــانــيــا والــصــ وفــرنــســا وأ
وروســيـــا مــنــذ انـــتــخــاب رئـــيس إيــراني
جـديد.ويُـعـتقـد أن الرئـيس اجلديـد احملافظ
ـتشـدد إبراهيم رئـيسي أقل اسـتعدادا من ا
سـلفه حسن روحاني لتقد تنازالت للغرب

من أجل إحياء االتفاق.
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وتـراجـعت طـهـران تـدريجـا عن الـتـزامـاتـها
الـنووية ردا عـلى االنسحـاب األميركي وقد
صـــارت واشــنـــطـن تــطـــالب إيـــران أيـــضــا
بــالـعــودة إلى الـتــزامـاتــهـا كــشـرط مــسـبق
تحدة في لـلمضي قدمـا.وتشارك الواليـات ا
مـحـادثـات فـيـينـا بـشـكل غـيـر مـبـاشـر.وقال
أمـيـر عبـداللـهـيان في مـوسـكو األربـعاء إنه
يـتوقع اسـتئـناف احملـادثات "قـريبـا".ثم عاد
الـوزيـر وأكـد في بـيـروت اجلـمـعـة "سـنـعود
إلى مــحـادثـات فــيـيـنــا".وتـابع "نــقـتـرب من
اتـــخــــاذ قــــرار نـــهــــائي داخـل احلـــكــــومـــة

اإليرانية. 
ـهم للغاية بالنسـبة للحكومة اجلديدة من ا
ضـمـان مــصـالح وحـقـوق الـشـعب اإليـراني
بــشـــكل كــامل في احملـــادثــات. ولن نــضــيع
ـفـاوضـات".عــلى صـعـيـد آخـر وقـتــنـا في ا
أعـرب أميـر عبدالـلهـيان عن استـعداد إيران
ـسـاعدة لـلـتـعاون مع احلـكـومـة اللـبـنـانيـة 
الــبالد عــلى اخلـروج من أزمــة اقــتـصــاديـة
طـاحنة شهدت نقصا في الوقود والكهرباء
وقـال إن بـالده مـسـتــعـدة لـبــنـاء مـحــطـتـ

للطاقة في لبنان.

من الـرهـائن. ولـدى وصـولـهـا ألول مرة من
اجلــزائـــر أعــدم اخلـــاطــفــان اجلـــنــدي في
ـــاريــنـــز روبــرت ســـتــيـــثــيم ( 24عـــامــا) ا
بـرصاصة في الـرأس بعدما ابـرحاه ضرباً
ـطـار.وكـانت والـقــيـا بـجــثـته عـلى مــدرج ا
الـشـرطة الـيـونانـية قـد اعـتقـلت عـطوي في
مـطـار أثـيــنـا قـبل أن يـتـمـكن من االلـتـحـاق
بـــــــالــــــــرحـــــــلـــــــة 847  وارســــــــلـــــــتـه الى
اجلـزائر.وعادت الـطائرة لـلمرة الـثالثة الى
ـطـار تـوازيا مع بـيـروت حـيث بـقـيت في ا
اجـراء مــفـاوضـات مــكـثـفـة. واســتـلم زعـيم
حـركـة أمل ووزير الـعـدل حيـنـها نـبـيه بري
) زمــام االمــور ــان حـــالــيــاً (رئــيـس الــبــر
وسـاهم في نـقل مـعـظم الـرهائـن الى أماكن
احـتـجـاز مـخـتـلـفـة.وتـمت عـمـلـيـات حتـرير
الـــرهــــائن عـــلـى دفـــعـــات آخــــرهـــا في 30
حــزيــران /يــونـــيــو.واعــتــقل حــمــادة أحــد
اخلــاطــفــ األسـاســيــ بــعــد عـامــ من
الـعمـليـة في فرانـكفـورت لنـقله مـتفـجرات
وحـكم عليه بالسـجن مدى احلياة ثم افرج
عنه العام  2005بعد  19عـاما أمضاها في
انيا وما زال مطلوبا من قبل السجن في ا
مـكتب التحقيقـات الفدرالي.ولم يتم العثور
عــــلى عـــــز الــــدين إلى اآلن.واعــــرب وزيــــر
اخلارجية اإليراني حس أمير عبداللهيان
اجلــمـعــة عن تـفــاؤل بالده بــأن احملـادثـات
بـرم الـعام بـشـأن إحيـاء االتـفاق الـنـووي ا
2015 مع الـقـوى الكـبرى سـتـؤتي ثمـارها
ـتــحـدة شــريـطــة أن تـســتــأنف الـواليــات ا
الـتـزامـاتـهـا بـالـكـامل.واالتـفـاق الذي خـفف
الـعقوبات على إيران في مقابل فرض قيود
عـلى برنامجها النووي يحتضر منذ العام

سـعـر صرفه من 258 ألـف ريال لـلدوالر في
مطلع العام إلى 280 ألف في مطلع تشرين
األول/اكـتوبر.وقال هذا اخلبير االقتصادي
"سـنـحـاول السـيـطـرة على الـكـتـلة الـنـقـدية
ومــــنع االقــــتـــراض االضــــافي مـن الـــبــــنك
ــــركــــزي لــــتــــحــــقــــيـق االســــتــــقــــرار في ا
الــسـوق".ويــحــمل احلــاكم اجلــديـد لــلــبـنك
ـركزي اإليراني شـهادة دكتوراه في إدارة ا
ــال من جــامــعــة طــهــران وتــولى رئــاسـة ا
ـــال بـــ 2005 و 2014 قـــــبل أن ســـوق ا
يــتــولى رئــاســـة بــنك تــنــمــيــة الــصــادرات
اإليــراني وهــو مــصــرف حــكـومـي.تـعــاني
ايـــران من صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة مـن جــراء
الــعـقــوبـات األمــيــركـيــة الــتي شـددت بــعـد
ـــتــحـــدة االحــادي انـــســحـــاب الــواليـــات ا
اجلــانب الـعـام 2018 مـن االتـفـاق الـنـووي
االيــراني الــذي أبـرم بــ طــهـران والــقـوى
الـكــبـرى في فـيــيـنـا قــبل ثالث سـنـوات من

ذلك.
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وتـوفي علي عـطوي الـعضـو في حزب الله
ـتـحـدة الـلـبـنــاني الـذي تـتـهـمه الـواليـات ا
بــالــضـــلــوع في اخــتـــطــاف الــرحــلــة 847
الـتابعة لشركة "تي دبـليو ايه" الذي استمر
17 يــومـاً وأودى بـحــيـاة جـنــدي أمـيـركي
عــلى مــا أفـــاد أحــد أفــراد عــائــلــته وكــالــة
ـصدر رافـضاً الـكشف فـرانس بـرس.وقال ا
عن هـويـته إن عـطوي تـوفي جـراء إصـابته
ــرض الـسـرطــان من دون أن يـفـصح عن
ــكـان الـذي تــوارى فـيه طــيـلـة الــسـنـوات ا
اضية أو أي تفاصيل أخرى. ونعى حزب ا
الــله عــطــوي واصــفــاً إيــاه بــأحـد "رجــاله
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{ بــــيــــروت (أ ف ب) - أدت ضــــربــــة
صــاروخــيـة إســرائــيــلــيــة عــلى مــطـار
عـــســـكـــري في ريف حـــمص الـــشـــرقي
بــوسط ســوريــا إلى ســقــوط قــتــيــلــ
أجـنــبـيـ مــوالـيـ لــدمـشق وعـدد من
ــرصـد اجلــرحى الــســوريــ حــسب ا
الـسوري حلقوق اإلنـسان السبت.وقال
ــرصـــد إن أجــنــبـــيــ قـــتال في هــذه ا
الـضربة التي استهـدفت قاعدة التيفور
اجلــويـة فـي مـحــافـظــة حــمص.وكـانت
وكالة األنباء السورية الرسمية (سانا)
ذكــرت أن "الـــعـــدو اإلســرائـــيــلي نـــفــذ
عـدوانا جـويا من اجتـاه منـطقـة التنف
بـرشـقات من الـصـواريخ باجتـاه مـطار
ــنـــطــقــة الــتــيـــفــور الـــعــســكـــري في ا
الـوســطى" مـوضـحـة أن الـهـجـوم أدى
إلى "إصابة ستة جنود بجروح ووقوع

ادية". بعض اخلسائر ا
ـرصد وقـال رامي عـبد الـرحـمن مديـر ا
الـسـوري حلقـوق اإلنـسـان الذي يـتـخذ
ـتـحـدة إن ضـربات ـمـلـكـة ا مـقـرا في ا
إسـرائــيـلــيـة اســتـهــدفت مـســتـودعـات
وقــاعـدة لــطـائــرات مـســيـرة في مــطـار
الـتـيفـور العـسـكري وسط سـوريا.وردا
عـلى اسئلـة لوكالـة فرانس برس رفض
اجليش اإلسرائيلي اإلدالء بأي تعليق.
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ونـادرا ما تـؤكّد الـدولة العـبريـة تنـفيذ
ضـربــات في سـوريـا.وخالل الـسـنـوات
ـــاضـــيــــة شـــنّت إســـرائــــيل مـــئـــات ا
الــــضــــربــــات اجلــــويــــة في ســــوريــــا
مـسـتـهـدفـة خـصـوصـا مـواقع لـلجـيش
الــســوري وأهـــدافــاً إيــرانــيــة وأخــرى
ــرصـد حلــزب الـلـه الـلــبــنـاني. وكــان ا
أشــار إلـى ان صــواريخ إســـرائــيـــلــيــة
اســتـهــدفت مــطــلع أيــلــول/سـبــتــمــبـر

ميليشيات مؤيدة إليران قرب دمشق.
وعاد عمّ الرئيس السوري رفعت األسد
إلـى دمشق بـعد  36عـامـا أمـضـاها في

ـنفـى في فرنـسا حـيث حـكم علـيه قبل ا
شــهـر بـالــسـجـن أربع سـنــوات بـتــهـمـة
غــسـل األمــوال واالخــتالس حــسب مــا
ذكـــرت صــحـــيـــفـــة الـــوطن الـــســـوريــة
اجلـمعـة.وغادر رفـعت األسد (84 عـاما)
ســـوريــا الــعــام  1984بـــعــد مـــحــاولــة
انـقالب فـاشلـة ضـد شـقيـقه حـافظ وقد
أعـلن مـعارضـته البن أخـيه بشـار األسد
بـعـد تولـيه الـرئاسـة الـعام .2000ودين
رفـعت األســد في فـرنـسـا بــتـهـمـة غـسل
أمـوال فـي عـصـابــة مـنـظــمـة واخـتالس
أمــوال عـامــة سـوريــة وحـكم عــلـيه في
أيـلول/سـبتـمبـر بالـسجن أربع سـنوات
فـضال عن مصادرة أصول لـه بقيمة 90
مــلـيــون يــورو.ونــشـرت "الــوطن" مــقـاال
بـعــنـوان "مــنـعــاً لـسـجــنه في فــرنـسـا..
الـرئـيس األسـد يـتـرفع عـمـا فـعلـه وقاله
رفــعت األسـد ويــسـمح له بــالـعـودة إلى
سـورية".وأوضحت أن رفـعت األسد عاد
إلى سـوريا اخلمـيس و"لن يكون له دور
سـيـاسي أو اجـتـمـاعي".وشـارك الـقـائـد
الــســابق لـ"سـرايــا الــدفــاع" في أحـداث
حـمـاة الـعـام 1982 الـتي قـمـعـت تـمردا
إسالمـيـا وخـلـفت 10 آالف إلى 40 ألف
قـتـيل بـحسب مـصـادر مـختـلـفـة.وحقق
الــقــضــاء الـــفــرنــسي الــعــام 2014 في
الـثـروة الـضــخـمـة لـرفـعت األسـد بـنـاء
عـلى شــكـوى من جـمــعـيـتي الـشــفـافـيـة
الــدولـــيـــة وشــيـــربــا.وتـــمت مـــصــادرة
ـنـقـولـة والـعـقـارات الـفـاخرة األصـول ا
الــتي يـحــوزهــا وأظـهــر الـتــحــقـيق أن
رفـعت األسد وأقـاربه نقـلوا أصـوال عبر
شـركات في بنـما وليـشتنـشتاين ثم إلى
سؤول السوري لـوكسمبورغ.ويالحق ا
الـســابق في سـويــسـرا أيــضـا بـشــبـهـة
ارتـكـاب جرائم حـرب في الـثمـانـينـيات
وقـد يحاكم في إسـبانيا كـذلك لالشتباه
في حتــقـيـقـه "مـكـاسـب غـيـر مــشـروعـة"
تـتعلق بـأكثر من  500عـقار  شراؤها

في مقابل  691مليون يورو.
وأصـــيب عـــشــرة أشـــخـــاص بـــجــروح
اجلــمـعـة فـي هـجــوم بـطــائـرة مــسـيّـرة
ـتمردون احلوثـيون في اليمن أطـلقها ا
واسـتهـدفت مطارا دولـيا في جازان في
جــنــوب الــســـعــوديــة حــسب مــا أفــاد
اإلعالم الــــســـعـــودي الــــرســـمي غـــداة
ـاثل اسـتـهـدف أيـضـا مـطـارا هـجـوم 

في أبها.
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ونــقـــلت وكـــالــة األنـــبــاء الـــســعـــوديــة
الــرسـمــيــة (واس) عن الـتــحــالف الـذي
تــقــوده الـســعــوديــة في الــيــمن مــسـاء
اجلـمــعـة إعالنه أنّ "مــحـاولـة الــهـجـوم
ــلك عــبــدالــله الــعــدائي (عــلى مــطــار ا
بـجــازان)  تـنـفـيـذه بــطـائـرة مـسـيّـرة
ومـفـخخـة ونتج عن ذلك وقـوع عدد 10
ــسـافـرين ــدنـيـ من ا إصـابــات بـ ا

طار". والعامل با
وأشــار الــتــحـــالف إلى أن احلــصــيــلــة
تـــشــمل "6 ســعــوديـــ من مــســافــرين
ـطـار وثالثة عـامـل من وعـامـل في ا
بـــنــغـالدش وعــامـل ســوداني" دون أن
يــحــدد مــدى خـــطــورة حــالــتــهم.وكــان
الــــتـــحــــالف أعــــلن في وقـت ســـابق أنّ
الـهــجـوم سـبّـبه سـقــوط مـقـذوف مـعـاد
ـر من خالله "آالف ـطـار الــذي  عــلى ا
ـــدنــيـــ من مـــواطــنــ ــســـافــرين ا ا
ومـقيم من جنسيـات مختلفة" وأسفر

عن وقوع خمسة إصابات طفيفة.
تـحـدث باسم الـتحـالف الـعمـيد وقـال ا
الكي إنّ "استهداف مطار مدني تركي ا
ــة حـــرب لــتــعــمــد قــد يــرقـى إلى جــر
".ونـشر حسـاب قناة ـدني اسـتهداف ا
اإلخـبــاريـة عــلى تـويــتـر صـورا تــظـهـر
نـوافذ محطمة فيما أفاد مراسل القناة
أن "احلـــركـــة طـــبـــيـــعـــيـــة في مـــحـــيط
ـــطـــار".ولم يـــصـــدر أي تـــعـــلـــيق عن ا
ــتـمـردين احلــوثـيــ حـتى اآلن.ولـيل ا

أخـيـرا من هجـمـاتـهم على مـدن جـنوب
ـسـيّـرة ـمـلـكــة بـواسـطـة الـطـائـرات ا ا

والصواريخ البالستية. 
وشـهـد أيلـول/سـبـتمـبـر الـفائت سـبـعة
هـجـمـات كـان أبـرزهـا هـجـوم بـصاروخ
بـالـسـتـي أسـفـر عن إصـابـة طـفـلـ في
ــنـطـقـة الـشـرقــيـة الـغـنـيـة الـدمـام في ا

بالنفط.
وبــعــد فـتـــــــــرة من الــهــدوء الــنــسـبي
اســتـــمــرت نـــحــو أســـبــوع اســـتــأنف

تمردون هجماتهم مجددا. ا

حتالفاً عسكرياً داعما للحكومة اليمنية
ـعترف بـها دوليـاً التي تخـوض نزاعاً ا
ـــتــمـــرديـن احلـــوثـــيــ دامـــيـــاً ضـــدّ ا
ـدعــومـ من إيـران مـنــذ سـيـطـرتـهم ا
عـلى العـاصـمة صـنعـاء ومنـاطق أخرى

في 2014.
وأســفــر الـــنــزاع في الــيــمـن عن مــقــتل
عـشرات آالف األشخـاص بينهم الـكثير
ـدنــيـ كـمـا تـسـبب بـأسـوأ أزمـة من ا
إنـــســانـــيــة فـي الــعـــالم بـــحــسب األ
ـتـمـردون احلـوثـيون ـتـحـدة.وصـعّد ا ا

5KO  s  dH  U —u  w  —UD* WOKOz«d ù« W dC «

االربـــعـــاء اخلـــمـــيـس أصـــيب أربـــعـــة
أشـخاص بـجـروح طفـيفـة إثر اعـتراض
هــجـــوم بــطــائـــرة مــســـيــرة مــفـــخــخــة
اســـتـــهـــدف مـــطــار أبـــهـــا فـي جـــنــوب
ـمـلـكة.وفي  31آب/أغـسـطس أصـيب ا
ثــمـانـيــة أشـخــاص بـجــروح وتـضـررت
ـسـيّـرة ضد طـائـرة مـدنـية في هـجـوم 
ـطــار نـفـسه.وجـاء ذلك الــهـجـوم بـعـد ا
ـــاثل لم يـــوقع ســـاعـــات من هـــجـــوم 
إصـابــات إنّـمـا تــسـبّب بــعـرقـلــة حـركـة
الحـة.وتــقـود الـسـعـوديـة مـنـذ 2015 ا

nD∫ قائد طائرة تي دبليو إيه األمـيركي جون ل. تيسترايك في قمرة قيادة طائرته اخملطوفة في مطار بـيروت متحدثا مع الصحافي فيما مسلح يصوب
مسدسا باجتاهه بغداد
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الـعـام كـمـا تـؤكـد الـشـرطـة".وأعـاد هذا
الـقرار النـظر في وضع قائم مـنذ عقود
ــــــوقع احلــــــســـــاس جـــــدا فـي هـــــذا ا
واحملـــوري في الــنــزاع االســـرائــيــلي-
الــفــلــطــســيــني. ونــددت مــصــر بــهــذا
"االنـــتــهــاك لــلـــمــقــدســـات اإلسالمــيــة
ـسجد األقـصى" فيمـا اعتبره األردن وا
"خــرقــا فــاضــحـا لــقــرارات الــشــرعــيـة
الـدولية".واجلمـعة ألغي قرار الـقاضية

{ الـقـدس (أ ف ب) - أعـادت مـحـكـمة
إسـرائـيلـية اجلـمـعة الـعـمل بقـرار منع
الـيهـود من الصالة في احلـرم القدسي
مـلغيـة بذلك قرارا قـضائيـا أثار غضب
29 الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــالــم اإلســالمــي.فـي 
أيــلـــول/ســبــتــمــبـــر أوقــفت الــشــرطــة
اإلســرائــيـلــيــة احلــاخـام أريــيه لــيــبـو
عـنــدمـا كـان يـصـلي بـصـمت في بـاحـة
ــــســــجـــد األقــــصى.ومــــنـــذ احــــتالل ا
إسـرائيل لـلقـدس الشرقـية وضـمها في
قــرار ال تــعــتــرف به األســرة الــدولــيـة
يـسـمح اتـفـاق لـلـيـهـود بـالـوصول إلى
ــســجـد األقــصى فـي أوقـات بــاحــات ا
مــــــعـــــيــــــنــــــة مـن دون إمـــــكــــــانــــــيـــــة
الـصالة.وتسـيطـر القوات اإلسـرائيـلية
سـجـد األقـصى عـلى مـداخـل بـاحـات ا
الــذي يـعــتـبــر أولى الــقـبــلـتــ وثـالث
سـلم في احلـرم الـشريفـ لدى ا
حـ يـشيـر إليه الـيـهود عـلى أنه جبل
ـعبـدين من عـهد الـهـيكـل حيث مـوقع ا
الـتوراة ويـعتـبر أكـثر األمـاكن الديـنية
قـــدســـيــة لـــديـــهم.ومـــنــعت الـــشـــرطــة
احلـــاخــــام من الـــتـــوجـه إلى بـــاحـــات
.إال ان ـسـجـد األقصـى مدة أسـبـوع ا
الـقـاضــيـة بـلـهـا يـاهـالـوم في مـحـكـمـة
الـصلح في القدس ألـغت اخلميس هذا
الـقرار معـتبرة أن الـصالة "بصمت في
ــســجـد إحــدى الــزوايــا" في بــاحــات ا
األقــصى ال يــشــكل "خــطــرا عــلى األمن

بــدوره من قــبل الــقـاضـي في مـحــكــمـة
الــــقــــدس أريـــــيه رومــــانــــوف.وأوضح
الـقاضي "رصد أحدهم (لـلحاخام) دليل
عـــلى أن صالته كـــانت مــرئـــيــة. أعــيــد
الـعـمل بـقرار ضـابط الـشـرطـة" معـتـبرا
أن الـقـوى األمنـيـة "كـانت على حق" في
تـصرفـها.ويـدعو كـبار احلـاخامات إلى
أن يـؤدي الـيهـود الـصلـوات في سـاحة

احلائط الغربي القريب.

 وكـانت قـيـادات حمـاس قـد طـلبت من
مــــصــــر الــــتــــدخـل لــــدى احلــــكــــومـــة
اإلســـرائــيــلـــيــة لــوقف االســـتــفــزازات
واالنــتـهــاكـات الــتي حتــدث من جـانب
ـستوطـن وقوات األمن اإلسرائـيلية ا
سـجد األقـصى مؤكدة ضـد القـدس وا
أن الــــفــــصـــائـل لن تــــســــكت عن تــــلك
االسـتـفـزازات وسـيـكـون الـرد قـاسـيـا .
وفـي الــســـيـــاق ذاته طـــالب مـــحـــمــود
الــهـبـاش قــاضي قـضـاة فــلـسـطـ في
إتــصـــال هــاتــفي مع -الــزمــان-  قــادة
الــدول الـعـربـيـة واإلسـالمـيـة إلى عـقـد
ؤتمر اإلسالمي نظمة ا مـؤتمر عاجل 
التــخـاذ اخلــطـوات الالزمــة لـلــتـصـدي
لالنــتــهــاكــات اإلســرائـيــلــيــة لــلــقـدس

سجد األقصى.   وا
وأضــاف الــهــبــاش أن قــرار احملــكــمــة
اإلسـرائـيـلـية سـوف يـؤدي إلى إشـعال
حـرب دينـية ألن تلك احملـكمة لـيس لها
أي صــفـة فـضال عـلى أن األمـور قـابـلـة
لـالنفجـار في األراضي احملـتلـة بعد أن
فـقـد الـشـعب الـفـلـسـطـيـني أي أمل في
نـــيل حـــريـــتـه وإقــامـــة دولـــتـه  وأكــد
الـــهـــبـــاش أن إســرائـــيل تـــعـــتـــقــد أن
ــســجــد األقــصى اإلنــتـــهــاكــات ضــد ا
ســـتــكـــون ضـــربــة مـــوجـــعــة لـــلـــقــلب
الـفلسـطيني بعـد أن وجهت ضربة إلى
اجلــسـد ولـكن هـذا اعــتـقـاد خـاطئ ألن
ـسـجد األقـصى لـيس قطـعة أرض بل ا

وكـــشـف مـــصـــدر دبـــلـــومـــاسي رفـــيع
ـسـتـوى ل (الـزمـان) أن مـصـر أجـرت ا
ــاضــيــة إتــصـاالت خـالل الــســاعــات ا
عـــاجــلــة مع إســـرائــيل حـــذرت فــيــهــا
احلــكـومـة اإلسـرائـيـلــيـة من تـداعـيـات
قـرار احملـكـمـة اإلسـرائـيلـيـة بـالـسـماح
ـسـجد لـلـيـهـود بـالـصالة في بـاحـات ا
األقــصى. وأكــدت مـصــر إلســرائـيل أن
نطقة كلها كن أن يفجر ا هـذا القرار 

هــو يـــســكن في قــلب كـل فــلــســطــيــني
تحدة ومـسلم ودعا الهباش الواليات ا
واجملـتمع الـدولي والـدول العربـية إلى
حتـــمل مـــســـئـــولـــيـــاتـــهم نـــحـــو وقف
ـمـارسـات اإلسـرائـيلـيـة ألن اإلنـفـجار ا
سـوف يصـيب اجلمـيع وعلى احلـكومة
اإلســرائــيــلــيــة أن تــسـتــوعـب مـا قــاله
ــتــحـدة الــرئــيس ابــو مـازن في األ ا
ـدة عام إلسرائيل عـندما أعـطى فرصة 
التــــخــــاذ اخلـــطــــوات الالزمــــة نــــحـــو
اإلنـسـحـاب من األراضي الفـلـسـطيـنـية
وإقـامـة دولـة فـلسـطـيـنـية وعـاصـمـتـها
الــقـدس ألن الــصـبــر الــفـلــسـطــيـني لن
يـسـتـمر إلى مـاال نـهـاية وسـوف نـسلك
كــافـة اخلــيـارات السـتــرداد حـقــوقـنـا .
ــــكـــتب ومـن نـــاحـــيــــة أخـــرى عــــقـــد ا
الــســيــاسي حلــركــة حــمــاس فـي لــقـاء
تـــاريـــخـي بـــ قـــيـــادات احلـــركـــة في
الـــــداخل واخلــــارج تـــــنــــاول عــــدد من
ـكتب ـلـفـات الـهامـة ووصف عـضـو ا ا
الـسياسي حلركة حماس هذا اإلجتماع
بـالتـاريخي ألنه سـوف ينـاقش عدد من
ـلـفـات الـهـامـة ولم تـسـتـبـعـد مـصادر ا
دبــلـومــاسـيـة تــخـلف عــدد من أعـضـاء
احلـركـة بـالـقـاهـرة انـتـظـارا لالجـتـماع
الـــذي ســوف يــتـم بــ الــوفـــد األمــني
ـــصــريــة اإلســـرائــيـــلي واخملـــابــرات ا
ــنــاقـــشــة مــوضــوع صـــــفــقــة تــبــادل

األسرى .

اضـية تعبـئة لالنتــــــخـابات النيـايبة التي شـهد الشارع الـعراقي في األيام ا
سـتـجـري في الـعـاشـر من تـشـرين األول.. هـذة االنـتـــــخـابـات لـيـست األولى
2010 2005والـيوم 2014 فـبـعد 2003 شـهـد العـراق إنـتخـابات 2018

جتري االستعدادات على قدم وساق إلجراء انتخابات 2021.
ـرشـحـ اجلـدد.. رغم اآلمـال الـعـريـضـة والـوعـود ـواطـنـ بـا تـتـبـاين آراء ا
ـلـون بـالـدعـايـة ـرشـحـون اجلـدد في هــذا اجلـو ا ـعـسـولـة الـتي غــردبـهـا  ا ا
رشح التي جتذب انظارك في اعالي البنايات و حافات اإلنتخابية وصور ا
ـنعطفات.. ضم مجـلس صغير فتى وشاب ورجل الـشوارع وتقاطع الطرق وا
وكـهال كان نقاشهم يـدور حول محور االنتـخابات وعلى من يوقـعون لصاحلة
قـال الفتى: ارشح مـن يتابع هـموم الفـتيـان ويحل مشـاكل مدارسـهم ويسعى
لـسد نـواقـصـهـا من النـوافـذ والـبـيبـان.. ورحالتـهـا ومـناهـجـا ويـوعـز لتـعـبـيد
ـصانع ويـع ن يعـالج البـطالـة ويـشغل ا طـرقهـا فيـما قـال الشـاب: اصـوت 
ـجـد الـفـضـيـلـة العـب ويـحـارب أمـاكن الـرذيـلـة و الـشـبـاب ويـسـعى لـبـنـاء ا

ويرسخ القيم النبيلة. 
ن يحل مشاكل الـسكن ويسعى لوجود كـهرباء التنقطع.. وقـال الرجل: أوقع 
واطن بـالزراعـة والصـناعة الي واإلداري ويـعيـد ثــــــقـة ا ويـحارب الـفسـاد ا
أل صـيـدلـيـاتـهـا بـاألدوية ـسـتـشـفـيات ويـنـشـط  الـعـراقـيـة ويـشـرح مـشاكـل ا
ـطيـبات وأضـاف انتـخب أصحاب زمـنة وكل ا الـنافـعة وعالجـات األمراض ا
اجلـيوب النظيـفة ومن يحب العراق ويـســــــعى لوحدتة ويقـلب مصالح الناس
عـلى مصاحلة ومن يجـعل نفسة في خدمـة الناس ال الناس في خـدمتة.ويقول
الـكهل : أنـا اقـترح بـعـد إتمـام اإلنتـخـابات ان يـكـون هنـاك مجـلس عـلى قرار
ــلــــــكـي يــضم الــكــفــاءات مـــجــلس األعــيــان فـي الــعــهــد ا
وأصـحاب اخلبرات ومن لهم عالمات ودالالت في حب
ـانــات الـسـابـقــة لـتـحـال لـهم الـعـراق من جــمـيع الـبـر
ـشــاريع والــقــوانــ لـيــدلــون بــشـهــادتــهم حــولــهـا ا
ــقـتـرحـاتــهم مـايـرفـعــــــه إلــيـهم مـجـلس ويـعـدلـون 

النواب.
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قـراطية في الـعالم وكثـير من الدول اإلنـتخابـات  هي إحدى أهم ركائـز الد
تـعتبـر اإلنتخـابات حق  وبـعضهـا يعـتبرهـا واجب وكسـائر طبـقات وشرائح
مـارسة الـوطنـية رأة جـزءا فـاعال ومهـما في تـطبـيق هـذه ا الـشعـوب تعـتبـر ا
ـوقـراطــيـة فــعـلـيــهـا أن تـاخــذ دورهـا احلـقــيـقي في اجملــتـمع وتـغــيـر مـا الــد
باستطاعتها تغييره من العملية السياسية لتسيير امور البالد نحو األفضل .
ـرأة في صنع الـقرار او التـأثيـر في التغـييـر بصف النـاخب هـنا ياتي دور ا
وأكـثــرهم من الــنــسـاء ولــكن ال تــصل نــســبـة الــنــسـاء الـالئي يـشــاركن في
ــئــة ان لم تــكن اقل من ذلك ... الــتــصــويت في أقــصى احلــاالت الى 30 بــا
فـكيف لـو زادت هذه الـنسـبة الى الـنـصف او أكثـر من النـاخبـ للـنسـاء اما
ـعـادلـة ـصــوتـات الى أكـثـر من ســابـقـتـهـا فـقــد تـقـلب ا إذا جتـاوزت نـسـبـة ا
ـوازين لصـاحلـها تـمـاما اذا احـسـنت وادت دورها بـصـورة مقـنـعة سـنرى وا
تـغيـر واضح لـلـخارطـة الـسـياسـيـة في الـبالد جـاءت من تطـلـعـها وطـمـوحـها

تعلقة بها خصوصا او عموما   . جلميع نواحي احلياة ا
نقولـها مرارا ـاذا يغيـر  وقـد تقول كـثير من الـناخبـات ماذا يـفعل صوتي و
وتـكرارا الـصوت الـواحـد يوثـر بفـوز مـرشح أو يخـسر مـرشح آخـر  فدائـما
ن هـو الصادق االم لـلبلـد ولتحقـيق العدالة تـذكري ان صوتك ثمـ أعطيه 

صالح العامة . لك وا
ـرأة قـدرتك واعــلـمي إن صـوتك لـه تـأثـيـر فــاعل وبـنـاء لـو احـزمي عـزيــزتي ا
احـــســنت اإلخــتـــيــار والن مـــشــاركــتـك لــهــا الـــدور االيــجــابـي اذا أحــســنت

استخدامه. 
ن اخذ شاركـة فله تأثـير سـلبي وال يحق الـلوم  امـا العزوف عن اإلخـتيـار وا
وكـثير مـا نسـمعه من الـذين ال يبـالون في الـتصـويت ان لهم دورا لو مـوقعك 

أدوه بفاعلية لكان التغيير قد حصل ..
نـحن نعـمل على الـتشـجيع عـلى عدم تـرك البـطاقـة اإلنتـخابـية دون التـصويت

ن هو األجدر  وهذا حق لكن إن لم يكن واجب فما من مبرر لتركه. فيها 
عـارك الـغابـرة وااليام الـسود بـعد راة يـا من حتـملتِ الـصعـاب في ا أيـتهـا ا
السقوط التي مرت على البلد وانت يا من اعددت اجليل بعد

اجليل من اجل حماية وسالمة العراق .. 
ادعـوك لــلــمـشــاركـة بــاالنـتــخــابـات واالدالء بــصـوتك
ـن يستـحقه الن بصـوتك ما يـكفي من قوة وامـنحيه 

لتغيير مستقبلك ومستقبل اطفالك والعراق. 
ولتكن كل امرأة قدوة الخيها الرجل.
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الـقرارات الالحقة الصادرة من مجلس
األمـن وهـي الـــــــــــقـــــــــــرارات  514فـي
1982/7/12 و522 في 1982/10/4
و552 فـــي 6/1/ 1984 و 582فـــي
1986/2/24 و588 في 1986/10/8
و598 فــي 1987/7/20. وهــــــــــــــــــــذه
الــقـرارات مـلــزمـة لــلـطـرفــ والـعـراق
قـبلها جـميعاً وإيـران رفضتهـا جميعا
لـــغـــايــة 1988/8/8. لـــذا فـــإن إيــران
مـسؤولة قـانونا عن استـمرار الصراع

دة. طيلة هذه ا
w «d « oDM

ــنـطـق اإليـراني وحــتى لــو أخــذنـا بــا
الــقـــائل إن الــعــراق شن احلــرب عــلى
إيـــــــران في 1980/9/22 وإن إيــــــران
كـانت فـي حـالة دفـاع عـن النـفـس فإن
ـتـحـدة ـادة (51) مـن مـيـثــاق األ ا ا
تــنص عـلى حق الــدول في الـدفـاع عن
نـفسهـا إذا اعتدت قـوة مسلـحة علـيها
حلــ اتـخـاذ مــجـلس األمن الــتـدابـيـر
. الـالزمة حلفظ السـلم واألمن الدولي
ومـجلس األمن اتـخذ الـتدابـير الالزمة
حلــفظ الــســلم واألمن الــدولي بــقـراره
479 في 1980/9/28 وقــبـله الـعـراق
سوّغ القانوني الستخدام أي انـتهى ا
حـق الدفـاع عن النـفس. لـذا فإن رفض
إيـران تـنـفـيـذ قـرار مجـلس األمن 479
الـقـاضي بـوقف إطالق الـنـار يـحـولـها
إلى دولـــة مــعــتــديــة ويــرتب لــلــعــراق
ــطــالــبـة عــلــيــهــا الــتـزامــات مــنــهــا ا
بـــالــتـــعـــويــضـــات عن األضـــرار الــتي
سـبـبـهـا الـعـدوان اإليـراني عـلـيـهـا من

9/28/ 1980ولغاية 1988/8/8.
: لــعل كــتــاب الــدكــتـور عــلي خــامــســاً
ســبــتي احلــديـثـي (احلـرب اإليــرانــيـة
الـــعـــراقــــيـــة) الـــذي يـــعـــد واحـــداً من
ـعـتـبـرة يضع ـية ا الـدراسـات األكـاد
الـكثير من اإلجابات التـوثيقية ألسئلة

حرب الثماني سنوات  .
وفـي بــرنـــامج (قـــصـــارى الــقـــول) في
الــقـنـاة الـفـضــائـيـة الـروســيـة يـكـشف
الـسـفـيـر الـراوي تـفـاصـيل االتـصـاالت
الــسـريــة بـ اإليـرانــيـ واألمــريـكـان
إلسـقاط نـظام الـرئيس الـعراقي صدام
حــسـ بـعـد انـتــصـاره بـاحلـرب عـلى
ايــران وايــقــافه تــمــدد نــظــريــة واليــة
الـفـقـيه الى الـعـالم االسالمـي يضـيف
أن لـعـبة االمـريـكان عـلى مـا يبـدو قد
ــرة عـلى ورقـة الـدين اســتـنـدت هـذه ا
وإذكــاء حـالـة مـا يـعـرف بــالـطـائـفـتـ
(الــشـيـعـة والـسـنــة) ولـعل ذلك يـعـود
حـــسب قـــول الــســـفــيـــر إلى مــقـــولــة
كــيــسـنــجــر عـنــدمــا انـحــســر الـتــمـدد
ـيا بـعـد انهـيـار االحتاد الـشـيوعي عـا
الــســوفــيــتي حــيـث ســؤل: مــاذا بــعـد
ذلـك? (what is nex) فــــــــــاجــــــــــاب::
(Islam) ومـن تــــغــــريــــدات األســــتـــاذ
اإلعـالمي سالم الـشمـاع بـهـذا الـصدد
وعـلى لسان الـسفيـر الراوي أن والية
الــفــقـيه قــد أيــقـظـت شـعــارات اإلثـارة
والـتهيج والنـداءات الطائفيـة الذميمة
وعــدّت نــفـســهــا الـتــجــربـة الــوحــيـدة
ــعـبــرة عن روح اإلسالم ومــا عـداهـا ا
مـن جتـارب األ والــشــعــوب األخـرى
جتـارب كافـرة ودخيـلة في الوقت ذاته
الـتي تـشـهـر فـيه سـالحـهـا الـعـنـصري
بـــوجه الـــشـــعـــوب اإليــرانـــيـــة (غـــيــر
الــفــارســيــة) مــثل شــعب (عــربــســتـان
احملـمـرة) يهـدف إلى استالب هـويتـها
الــــــقـــــومــــــيـــــة وســــــحـق تـــــراثــــــهـــــا
احلــضـاري.وبــلــغـة الــسـيــد الــسـفــيـر
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ـولدة لألسئلة بل هي السؤال نفسه. ا
ومـتى ما كف العقل عن السؤال تنطفئ
ـعرفة).امـا عما أبـحث عنه في سيرته ا
الـدبلوماسـية انسجـاما مع عنوان هذه
ـقـالـة فـهـو قـوله: (كـانت لـدى الـعراق ا
إرادة سـياسـية ورغـبة حـقيـقيـة إليجاد
مـــخـــارج ايــجـــابـــيــة وذلـك لــتـــطـــبــيع
الـعالقـات مـع طـهـران بـقـصـد الـوصول
إلى اتـفـاقـيـة سالم دائـمـيـة لـذلك كـانت
هــنـالك خـمس جلــان مـشـتـركــة تـلـتـقي
لفات العالـقة ب البلدين دوريـاً حلل ا
ومـعــاجلـتـهـا). وهـنـا يـضـرب الـسـفـيـر
الـراوي مــثال هـو لـقـاء الـرئـيس صـدام
حـــســـ وزيــــر اخلـــارجـــيـــة االيـــراني
الـدكــتـور كـمـال خـرازي في بـغـداد عـام
2001 والــــذي تـــمــــثـــلـت مـــخــــرجـــاته
بـاإليـجـابـيـة ولـكن كـمـا يـشـيـر الراوي:
(كـان هـنالك الـتـيار احملـافظ الـذي يقف
بـالسر والعالنـية ضد تطـبيع العالقات
مـخـتلـقا األزمـات بـ البـلـدين يسـانده
فـي ذلـك احلـــــــرس الـــــــثــــــوري ووزارة

األمن).
ـــا يــجــدر ذكـــره بــهـــذا الــصــدد أن و
رفـــســجــاني كـــان يــتــجـــاهل مــذكــرات
الـسـفـارة الـعـراقـيـة لـديـهم في حتـقـيق
لــقـــاء مــعه. وهــنــا يـــضــيف الــدكــتــور
الـــســـفــيـــر: (إال أن حـــادثـــة تــذكـــر هي
اســتــقـبــال الــرئـيـس خـاتــمي لــرؤسـاء
اجلــامــعــات اإلسالمــيـة وكــنت بــرفــقـة
الـدكتـور ناجح الـراوي رئيس اجملالس
الـعـلمـية في الـعـراق وكان رفـسنـجاني
هم اغتنمت الفرصة أحـد احلضور ا
وقــدمت نــفـسي لـه مـبــيـنــا رغــبـتي في
لـقائه فنـظر اليّ بنـصف ابتـسامة وقال

كلمت  –يصير خير).
وقـد جلب انـتبـاهي امـكانـيات الـدكتور
ــتــنــوعـة وأعــني تــقــديـره الــســفــيـر ا
وتــقـيــيـمه لــلـفــنـون من خالل مــعـرضه
عـنون (الـغـد) الذي عـرض فيه الـفـني ا
الـسـيـد الـسـفـير أعـمـاال فـنـيـة جتاوزت
السبع عكست رحالت السفير الفنان
وإقــامـاته بــ أمـاكن عــدة مـثـل بـغـداد
ـــعــرض والـــهـــنـــد وطـــهـــران). هـــذا ا
بــالــطــبع يــتــرجم مــا يــكــنه الــســفــيـر
الـراوي من مشـاعر ود وصداقـة وتطلع
ــــؤجــــلــــة بــــ إلـى أجــــواء الــــسالم ا

البلدين. 
وعن الــدبـلـومــاسـيـة الــثـقـافــيـة حتـدث
الـســفـيـر أخـيـراً عن مـحـاولـته إزاحـة
ــواطــنـ احلــواجــز الــنـفــســيــة بـ ا
الــعـراقــيــ واإليـرانــيـ حــيث بـادرت
الـــســفــارة وكـــفــريق عــمـل مــوحــد إلى
اسـتثمار قصر منـيف تعود ملكيته إلى
الـــعــراق وهــو مـن بــ أجــمـل مــبــاني
طــهـــران وحتــويــله إلى مـــركــز ثــقــافي
يــحـــمل اسم (الــبــيـت الــعــراقي) يــضم
ثالث قـاعات األولى خصصـت للمتحف
الـوطني ومقتنياته االثارية اما القاعة
الـثانـية فـتضم لوحـات الفن الـتشـكيلي
عـاصر فـيمـا حمـلت القـاعة الـعراقـي ا
الـثالثة عنوان الكـلمة العراقية في زمن
احلصار االجنلو أمريكي حيث عرضت
جــمـلــة االعـمــال الـثــقـافــيـة والــفـكــريـة

والسياسية  .
إن الـفـيــلـسـوف الـسـفـيـر عـبـد الـسـتـار
الـراوي إذ يبلغ الـثمانـ من عمره هذا
الـــعــام وقـــد امــتأل جتـــارب وخــبــرات
أفـرغـها في كـتب عـديدة ومـازال يـكتب
نــتـمـنى له زيــادة في اإلنـتـاج واإلبـداع
وإضــافــة كــتب فـلــســفــيـة وســيــاســيـة

كتبة العربية. وأدبية إلى ا

يـقـول بيـكو نـفسه في الـصفـحة  70من
مــذكــراته عن لــقـاء ديــكــويالر الــرئـيس
الــعـــراقي الــراحل صــدام حــســ يــوم
1984/4/8 حــيث ذكـر الـرئـيس صـدام
حـس أنه أرسل ثالثـة وفود إلى إيران
مــطــالــبــاً بــوقف تــدخــلــهــا فـي شـؤون
الـــعـــراق الـــداخـــلـــيـــة إال أن الـــرئـــيس
اإليــراني بـني صـدر قـال ألحـد الـوفـود:
(إذا أراد اجلـــيـش اإليــرانـي الـــوصــول

نعه أحد)!! إلى بغداد فلن 
3- لــقـاء هـافــانـا: عـقـد في  4 أيـلـول –
ســبــتــمــبـر 1979 بــ الـرئــيس صـدام
حــسـ والــسـيــد إبـراهـيـم يـزدي وزيـر
خـارجية إيران إبـان حضورهمـا مؤتمر
الـقمة الـسادسة لدول عـدم االنحياز في
كــوبـا أشـار يـزدي في هــذا الـلـقـاء إلى
رغـبـة إيران في إقـامـة عالقات طـبـيعـية
قـــائـــمــة عـــلى أســـاس حـــسن اجلــوار

تبادل ب البلدين. واالحترام ا
 أنه فـــأجــابه الــرئــيـس صــدام حــســ
يــــتـــفـــهـم ذلك بــــالـــرغم مـن أن الـــقـــرار
اإليــراني هـو بـيـد عـلــمـاء الـدين ال بـيـد
(يـزدي) وأن الـعـراق من جـانـبه ال يرى
ســبـبـاً يـحـول دون بــنـاء عالقـة وطـيـدة
ـتــبـادل قــائــمـة عــلى مــبـدأ االحــتــرام ا
ــثـمـر خلــيـارات الـبــلـدين والــتـعـاون ا

لصالح الشعب اجلارين .
4- قـيـام الرئـيس الراحل يـاسر عـرفات
بـدور الـوسـيط بـ طـهـران وبـغداد في
مـحـاولـة لـتـطـويق مـشـكـلـة الـتـجاوزات
ــدفـعــيـة احلــدوديــة وضـرب الــقـرى بــا

الثقيلة.
ــوســوي : بـذل 5- الــدكــتــور مــوسـى ا
ـوسـوي جهـدا كـبيـرا لـثني اخلـمـيني ا
عن مـوقـفه الـدوجـمـاتي لـتـفـادي وقوع
احلـــرب بــ الــبــلـــ اجلــارين أجــرى
ــوسـوي لــقـاء مــبــاشـراً ومــفـصالً مع ا
  فكـانت النـتيـجة أن الـسيـد اخلـميـني
رفض اخلــمـيـني رفـضـاً قـاطـعـاً إيـقـاف
الــتـصـعــيـد مع الـعــراق كـمـا رفض من
قــبل احالل الـسـالم بـ الـبــلـدين الـذي
اقترحته العديد من األطراف الدولية .
5- بــلغ الــعــراق مـجــلس األمـن الـدولي
ــمــارسـات ــتـكــرر عــلى ا احــتــجــاجه ا
الــعـــدوانــيــة االيــرانــيـــة وخــروقــاتــهــا
يـاه الـعراقـيـة وقـد وثقت لألراضـي وا
اخلـارجـيـة الـعـراقيـة هـذه االنـتـهـاكات
ـذكـرات الـرسـمـيـة الـبـالغ عـددها عـبـر ا
(293) مــــذكـــرة وأرســـلـت في الـــوقت
نـــفــسه صــورة مـــنــهــا إلـى اجلــامــعــة
ؤتـمر اإلسالمي والـسفارة الـعربـية وا

اإليرانية في بغداد.
سؤولية القانونية : : ا رابعاً

ــسـتـشــار الـقـانــوني الـعـراقي يــشـيـر ا
الــدكــتــور عـبــدالــواحــد اجلـصــاني في
دراسـة مهـمة حتت عـنوان: (لـلعراق كل
احلق فـي مـطـالـبـة إيـران بـتـعـويـضـات

احلرب):
ــســؤولـيــة عن بــدء احلـرب إذا كــانت ا
قـضية خالفـية ب الـعراق وإيران فإن
مـسـؤولـيـة إيـران عن اسـتـمـرار احلـرب
كن هي قـضـية مـحـسومـة قـانونـاً وال 
ألحــد أن يـجــادل فـيــهـا فــبـعــد نـشـوب
احلـرب بـأيـام عـدة أصـدر مجـلس األمن
الــقـرار 479 في 28 أيــلـول 1980 دعــا
فـيه إيـران والعـراق إلى الوقف الـفوري
الســتــخـــدام الــقــوة وحل خالفــاتــهــمــا
باد العدالة بـالوسائل السلمية طبقا 
والـقـانـون الـدولي. ووافق الـعـراق على
الـــقـــرار بــــعـــد أيـــام من صـــدوره ولم
تـوافق عـلـيه إيـران كـمـا لم تـوافق عـلى

بغداد
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ســبـق لي أن ذكــرت أن الــدبــلــومــاسي
الــنــاجح لــيـس هــو صـاحـب الــثــقــافـة
الـواسعة فـحسب بل هو الـذي يتحلى
بــاألعــراف الـــدبــلــومــاســيــة كــاالتــزان
ـواقف ـتـمـاسـكـة في ا والـشــخـصـيـة ا
احلــرجــة.. وهـــكــذا كــانت شــخــصــيــة
الــدبـلـومــاسي الـدكـتــور عـبـد الــسـتـار
الــراوي احلـاصل عــلى الـدكــتـوراه في
الـفلـسفة من جـامعة االسـكندريـة العام
1977 سفير العراق لدى إيران  للمدة
مــا بــ 1998- ولــــغـــــايــــة االحــــتالل

البغيض سنة 2003.
يـتـحـدث الـراوي عـن احلـرب اإليـرانـية
ـزاعم القـائـلة إن الـعـراقيـة ويـدحض ا
الــعـراق هـو الـذي بــدأ احلـرب ويـذكـر
وقــائع تــاريـخــيـة مــلــمـوســة مـهــمـة ال
تـخمـينـات أو ذرائع عبـر جتارب مرت
بــهـا حـروب في الــعـالم كــقـول انـديـرا
غاندي رئيسة وزراء الهند في حينها
ومــيــلــهــا إلى فــكـرة مــحــاولــة تــفـادي
احلــرب بـــعــد أن تــســتـــنــفــد أســبــاب
انــدالعـــهــا كــلــهــا ولـــعــلــهــا تــردد ذلك
مـــســـتـــنـــدة إلى مـــا دار بـــ الـــهـــنـــد
وبــاكــسـتــان من حـالــة احــتـراب ســنـة
1971 وسـعـيهـا قـبل اندالعـهـا بسـنة
إلى جتــنــبــهــا وكــانـت تــردد قــولــتــهـا

شهورة: ا
وتعني كان على العراق أن يترك إيران
تـعاني من حـالة الـفوضى الـتي عاشت

بها بعد مجيء خميني إلى السلطة.
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ــعــروف أن حـالــة الــهـيــاج كـانت من ا
مــسـتـعــرة بـ من أراد اإلصالح وبـ
من أراد تـصدير الـثورة حسـب نظرية
واليـة الفـقيه التي عـارضتـها مجـموعة
بـهشـتي من جهـة وأنصـار حزب توده
من جـهة أخرى بـاإلضافة إلى الغـالبية
الــعــظــمى مـن اجلــنــراالت اإليــرانــيـ
ــعــنى آخــر أن الــذيـن  اعــدامــهم 
حــالــة احلــرب قــد وحــدتـهـم وأمـدتــهم
ـــا ســمي ـــعــنـــويـــات الــتـــمـــاسك 
(االنــتـــفــاضــة اخلــضــراء). وكــان رأي
الـسـيـد الـسـفـيـر أن الـرد الـعـراقي كـان
يـتـحـلى بـبـعـد الـنـظـر بـعـد أن خـاطب
الــعـــراق مــعــظم الــهـــيــئــات الــدولــيــة
بـاالعــتـداءات الـفـاضـحـة عـلى احلـدود
الـعراقـية خشـية تكـرر سينـاريو حتطم
قــــوة مــــصـــر اجلــــويــــة بـــالــــضــــربـــة

االسرائيلية سنة .1967
يـذهب السـفير الـراوي إلى انتـقاد هذه
االقــاويـل كــلــهــا ويــؤكــد ذلك من خالل

الوقائع اآلتية:
أوال: اإلشارات األولية:

ـشـتـركـة بـ 1- تـوكــيـداً لـلـمـصــالح ا
الــشـعـبــ حـاول الــعـراق مـنــذ قـيـام
الــثــورة اإليــرانــيـة أن يــؤسس عـالقـة
حـسن جوار متكافئة ب البلدين ح
بـادر رئيس الـعراق أحمـد حسن الـبكر
فـي اخلامس من أبريل/ نـيسان 1979
إلى إرسـال بـرقـيـة تهـنـئـة إلى آيـة الله
اخلـميني قائد الثورة يزجي له التحية
ويـبارك إليران قـيام اجلمهـورية وعبّر
عن أمــله أن يـكــون الـتــغـيـيــر مـكــسـبـاً
لألمـتـ العـربيـة واإلسالميـة متـمنـياً
أن تـــكـــون الـــعالقـــات بـــ الـــبـــلـــدين
سـلم مـبنيـة على أساس اجلـارين ا
صــحــيح وتــنـطــلق من مــبــاد الـدين
احلـنـيف واجلـيرة احلـسـنة إال أن رد
اخلــمــيــنـي عــلى رســالــة الــبــكــر جــاء
سـلـبــيـاً مـنـافـيـاً ألدنى حـدود الـلـيـاقـة
تـعارف عـليـها ب وصـيغ التـخاطـب ا
رؤســـاء الـــدول فــــقـــد خـــتم رســـالـــته
اجلــوابــيـة بــعــبــارة (الـسالم عــلى من

اتبع الهدى)!!
واسـتنـاداً إلى شهـادة الدكـتور موسى
ـوسـوي الـذي كـان يـعـمل مـسـتـشـارا ا

رشد لـلخـمينـي في تلك احلقـبة فـأن ا
األعـــلى عـــنـــدمـــا اطـــلع عـــلـى رســـالــة
الـرئيس الـبكر عـلق بالـقول: (إن صدام
خائف)!! ألن الشعب العراقي سيؤيده
عــنــدمـا ســيــدعــوه إلى إسـقــاطه.. ولم

يذكر البكر في تعليقه !!
2- اصل الـسـيد اخلـمـينـي منـذ األيام
األولى لــلـثـورة نـداءاته الـتـحـريـضـيـة
ــتــكــررة بــوجـوب تــصــديــر الــثـورة ا
قـدسة من وضـرورة حتريـر العـتبـات ا

قبضة النظام الكافر في بغداد .
3- مـطـالـبـة إيـران الـعـراق بـنـقل رفات
اإلمــام عـلي بـن أبي طـالب من الــنـجف

وإعادة دفنه في أراضيها.
4- تــأكــيـــد الــســيــد اخلــمــيــني: بـ(إن
ــر عــبــر الــطـــريق نــحــو فــلـــســطــ 

كربالء)! و(من بغداد).
5- احلــمالت اإلعالمــيـة ضــد الـعـراق:
ـوجـهـة حتث كـانت اإلذاعـة الـعـربـيـة ا
سلح الـعراقـي على الـقيام بـالتمـرد ا
ضـد الدولة وتدعو إلى إسـقاط النظام
ــــســـــؤولــــ وحتـــــرّض عــــلـى قــــتـل ا

. والبعثي
ثانيا ـ االختراقات احلدودية :

1- في  28 تـــــمـــــوز 1980 قـــــصـــــفت
ـدفـعـيـة الـثـقـيـلة الـقـوات االيـرانـيـة بـا

مخفر الشيب.
2- في 4 نيسان 1980 احتلت القوات
اإليـرانـيـة مـنـاطق زين الـقـوس وسيف
ســعـد. وهي أراضي عــراقـيـة مــنـزوعـة
الـسالح اعـتـرفـت احلـكـومـة االيـرانـية
ـوجب اتـفـاقـية بـعـائـديـتـهـا لـلـعـراق 
اجلــزائـر 1975 واســتـخــدمت الـقـوات
دفعـية الـثقيـلة في قصف االيـرانيـة  ا
مـنـاطق: مـنـدلـي وخـانـقـ وزربـاطـية.
وفي 4 ايـــلــول 1980 عـــادت الـــقــوات
اإليـرانية إلى فتح نيـرانها مجدداً على
ــنــذريـة مــدن خــانـقــ وزربــاطــيـة وا
وكــذلـك عــلى قــاطع مـــنــدلي ومــصــفى
ـنــشـآت الــنــفـطــيــة في نـفط الــونــد وا
خــانــة. مــسـبــبــة خــســائـر في االرواح

متلكات . وا
�3- عـاودت القـوات االيرانيـة القصف:
عــلى مـدى أيـام شــهـر أيـلـول  5 و6 و

7و 8 و10 و12 و16 و18 و19 .
ـشتـركة 4�- في 1980 بـدأت القـيادة ا
لــلــجــيش اإليــراني واحلــرس الــثـوري
وقـوات الــتـعـبـئـة (الـبـاسـيج) بـإصـدار
بـيـانـات عسـكـريـة عبـر اذاعـة طـهران
وأصـدرت ثـمانـيـة بيـانـات للـمدة (-18
21 أيـلـول 1980). تـتـحـدث الـبـيـانـات
ـارسـة القـوات االيرانـيـة أنشـطة عن 
عـسـكريـة ضد األهـداف الـعراقـية. وفي
الـــبــيــان الـــســابع 21 أيـــلــول أعــلــنت
الـقيادة االيـرانية الـنفيـر العام تـنفيذا
ألمــر رئــيـس اجلــمــهــوريــة االيــرانــيــة

سلحة. والقائد العام للقوات ا
ــتـكــرر لألراضي 6- اخــتــراق إيــران ا
ــدنـيـ الــعـراقــيـة وخــطف قـواتــهـا ا
ـنـاطق احلـدوديـة وقــتـلـهم وتـفـجــيـر ا
واغــتــيــال أفــراد الــدوريــات الــســيـارة

والراجلة.
ثالثا: اجلهود الدبلوماسية:

1- اتـبع العراق طوال مدة األزمة التي
ســبــقت نــشــوب احلــرب اتــبع الــطـرق
الـسياسـية والدبلـوماسيـة بهدف إزالة
الـتوتر وحل اخلالفات القائمة بالطرق
الــســلــمــيــة عــبــر لــقــاء مــبــاشــر بــ
مـسـؤولي الـبـلـدين وقـد رفـضت إيران

قترح العراقي. ا
2- مــذكـرات وكـيل األمــ الـعـام لأل
ـــــتـــــحـــــدة جـــــيـــــادومـــــيـــــنـــــيـــــكــــو ا
بـــيـــكــو (Giadomenico Picco) في
Man) ـوسوم رجل بال سالح كـتابه ا
without a gun) الـــــــصــــــادر عن دار
الـــنــشــر Times Books عــام 1999.

الـفلـسـفيـة فأن (اخلـميـنيـة) تصـر على
مــغـادرة الـزمــان الـتـاريـخـي وتـقـودهـا
ـثقلة بـأوهام الدولة الـكونية خـطاها ا
إلى األعـماق الواطئـة فستقـذف نفسها
وجتـربــتـهـا خـارج الـعـصـر والـتـاريخ.
وأن إرادة (الــثـيـوقــراطـيـة) وذرائــعـهـا
وأهـدافهـا تتمـثل بإشعـال نار احلروب
ــوت وتـشـويـه حـقـائق اإلسالم وزرع ا
الحــظـات وإطــفــاء أنـوار الــعــقل.من ا
الــتي جـلــبت انـتــبـاهي ضــمن مـقـاالت
عــديــدة لـــلــدكــتــور الــراوي قــوله: (من
ـــفـــارقـــات الــكـــبـــرى أن يـــخــرج أول ا
مـعارض حلـاكميـة الفقـيه من قلب بيت
ــرشـد االعـلى نـفــسه وأعـني حـسـ ا
أحـمـد اخلمـيني حـفـيد اخلـميـني وهو
من طــالب بـإنـهــاء مـبـدأ واليــة الـفـقـيه
الــذي اعــتـنــقه وحـكـم به مـســار ايـران
ألكـــثــر من ثالثـــ ســنــة). وقـــد جــهــر
بــرأيه مــنــذ الــبــدايــات األولى لــقــيـام
الـثــورة االيـرانـيـة فـوضع قـيـد اإلقـامـة
اجلــبــريـة مــدى احلـيــاة. وهــنـا نــعـلق
بــاخـــتــصــار عــلى مـــا ســطــر آنــفــا أن
الـدعـوة إلى فـكرة واليـة الـفقـيه لـيست
ـا هي بــدعــة جــاء بـهــا اخلــمــيـنـي إ

ة قدم ظهور اخملتار الثقفي. قد
وعن كـتـاب الـدكـتور الـراوي الـفـلـسفي
(ثـورة العـقل) وهو كـتاب تـعرض لـفكر
مـعــتـزلـة بـغـداد وكـتــاب آخـر (فـلـسـفـة
الــعــقل) يــقـول فــيه: (يــواجه اجملــتـمع
رحلة تراجعاً ثقافياً الـعربي في هذه ا
ــؤدلج وهـو لــصـالـح الـعــقل الـديــني ا
غلقة أشد خطراً من أحزاب الالهوت ا
الـتي ال ترى ظالً سـواها فكالهـما لديه
نـسـقــاً إيـدولـوجـيـاً قـائـمـاً عـلى جـمـلـة
ـفـاهـيم - الـدوكـمـاطـيـقـيـة  –وتـعـني ا
أحـكـامـاً مقـررة سـلـفاً تـمـتلـك احلقـيـقة
ـطلقـة وال شريك لهـا في هذا الوجود ا
وهــذا يــعـني أنــنـا أمــام فــكـر ذي بــعـد
واحــد وأمـام أصـنـام جـديـدة). كـمـا أن
لـلــراوي عـديـداً من الـكـتـب الـفـلـسـفـيـة

واالجتماعية والسياسية.
rOKF « WMN

ومـن مالحـظـاتـي حـول مـا يــتـحـدث به
الــدكـتـور عـبـد الــسـتـار الـراوي هي أن
ا مـهنـة التـعلـيم مهـنة شـريفـة وهذا 
علم ومـهنته سـبق أن ذهبت إلـيه عن ا
ـعلم كل وهي مـهـنة الـتعـليم في عـيد ا
ســنـة. يــقـول الــدكـتـور الــراوي: (لـيس
هـنـاك من مـهـنـة تـفـوق مـهـنـة الـتـعلـيم
ــعــلم كـــمــا األب يـــفــخــر بـــأبــنــائه فـــا
ن درســــتـــهم أم وتـالمـــيــــذه ســــواء 
أشــرفت عــلى رســائــلـهـم الـعــلــمــيـة أم
الـــذين شـــاركـت في جلـــان مـــنـــاقـــشــة
أطــروحــاتـهم وأصــبح الــكــثـيــر مــنـهم
أسـاتذة ورؤساء أقسام وعـمداء كليات
فـي اجلـامـعـات داخل وخـارج الـعـراق.
وإنـي اتواصـل مـعهـم وأتـابع بـاعـتزاز
اجنــازاتــهم الــعــلــمــيــة وأقــرأ لــهـم مـا
يــتـيـســر لي من نـصــوص وأحـمل لـكل
طــلــبــتي ذكــرى جــمــيــلــة وأذكـر أنــني
تـعلمت الـكثيـرة من تالميذي سواء في
مــرحـلـة الـبـكـالــوريـوس أم في مـرحـلـة

الدراسات العليا. 
ـعـلم مـهمـا أوتي من مـعـرفـة أو نال فـا
من الـعـلم يـكـتـشف أن الـكم الـهـائل من
ــــا لـــــديه من اجملـــــهــــوالت يــــفـــــوق 

معلومات. 
ـعـلم ـعــرفـة يـظل ا وفي ظـل نـسـبـيـة ا
تـلميذا في مدرسة احلياة التي ال تكف
عن إلــقــاء اســئــلــتــهــا). كــمــا يـضــيف
الــدكــتــور الــراوي ان (الــفــلــســفــة هي
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كان الالفت للـنظر في الـدعاية االنـتخابـية النتـخابات 2021 شيوع ظاهرة
رشح التابع حلزب مع  تنصل عن االدعاء باالستقاللية  فنرى حتى ا
فــكــره احلــزبي وعــقــيــدته الــســيــاســيــة ظــاهــريــا تــمـاشــيــا مـع الــشـارع
واالحتجاجات االخـيرة ورغبة في عدم مـعارضة اهواء النـاس بغية حصد
ـسـتـقل "  رغم ان لـيس ـرشح ا اصـواتـهم انـتـخـابـيـا  اتـخـذ عـنـوان " ا
ـكن ان يـكون هـنـاك متـصـديـا لـلـعـمل الـسـيـاسي في الـعـراق أيـا كـان  
مستـقال  على االطالق  اجلـميع مدعـوم من اجـندات سيـاسية داخـلية
او خارجية  فاالستقـالل في العمل السياسي الـعراقي كذبة ينبغي ان ال
يصـدقـها عـاقل ابـدا هذا من نـاحـية  من نـاحـية اخـرى ان وجد مـسـتقال
فعـال بأن اسـتـيـقظ من فـراش نـومه ودون ان ينـسق عـمـله مع أي كـتـلة او
كـيـان او حـزب سـيـاسي وارتـأى ان يـتـصدى لـلـعـمل الـسـيـاسي فـيـرشح
نفـسه لالنـتخـابـات  فهـذا فـاشل لن يحـقق اي نـتيـجـة سواء انـتـخابـية او
سيـاسـية  فـحـتى لو فـاز في االنـتخـابـات بحـكم ظـروف مـعيـنـة  سيـكون
كن ان يـقدم شـيئا داخـل مجلـس النواب سـوى احلديث نائـبا فاشـال ال 

امام شاشات التلفاز !
لــذا يــنــبـغـي ان يــعي شــعــبــنـا ان الــعــمل الــســيــاسي فـي ضل االنــظــمـة
ـقراطـيـة البد وان يـكون مـن خالل احزاب وحتـالفـات سـياسـية  وان الد
علـيه ان يـخـتار اقـرب االحـزاب لـتحـقـيق مـصالح شـعـبه وبـناء مـؤسـسات
دولـتـه  فـفـي كل دول الـعــالم هــنــاك احــزاب وطـبــخــات سـيــاســيــة خـلف
ئة الكواليس وتدخالت خارجية  وفساد  وعدم نـزاهة االنتخابات مئة با
 نعـم ينـبـغي الـقبـول بـالـواقع والتـعـايش مـعه والـعمل عـلى تـغـييـره شـيـئا

فشيئا بذات االدوات التـي يعمل بها اخلصوم ان صح
التـعـبيـر  اما احلـلم بـدولة عـادلـة مسـتـقلـة مـتقـدمة
ـــفـــســـدين والـــتـــدخالت تـــخـــلـــو من االحـــزاب وا
اخلارجيـة فهـو حلم مـشروع ولكـن ليس على وجه
دينة الفاضلة ا في ا االرض او داخل العراق وا
فـقط وفـقط فـهل بـأمـكـانـكم الـبـحث عـنـهـا والعـيش

ستقل ?? فيها ايها ا

WO D  …dJ  5KI *« »U ≈
شـاركـة في اإلنتـخـابات يـريدون ان الكـثـير من الـنـاس الذين يـحق لـهم ا
صـطلح هو انتخـاب اشخـاص مستـقلـ واحلقيـقة االغـلب يجهل هـذه ا
انه يــريـد اعــطـاء صــوته لــشـخـص مـســتـقل واحلــقــيـقــة ان الــكـثــيـر من

االشخاص ينظرون له مستقل بالتكوين??
ستقل في كن ان نسأل ان االنسان ا وليس مستقل باتخاذ القـرار اال 

العمل السياسي اليستطيع فعل شيء. 
قراطية بسبب طبيعة تكوين االنظمة الد

  الن االنظمة الديقراطية قائمة على فكرة وجود االحزاب
شاركة عنى ا وان الغاية من وجود االحزاب هو عمل تنظيمي جمعي 

في اتخاذ القرار. 
  أصـحــاب الــرأي الــقــائل بـضــرورة انــتــخـاب وهــذ يـقــودنــا الى دعــوة

مستقل  في اتخاذ القرار وليس مستقل في التكوين
من الضـامن اذا اعـطيت صـوتك الى مـستـقل فـانه قد  يـكـون اسوء من
 ويـكـون ذلك الشــــــــخص الـذي تـبحث اعطـاء صـوتك الى حـزب فاسـد
ـان بغـطاء مـســـــتقل عنه واعطـيته صـوتك  اراد الوصـول قــــــبـة البر
يريـد حتقـيق مـنافـعه الشـخـصيـة ويريـد الـبحث عن الـوجـاه االجتـماعـية
سـتـقلـ يبـحـثعن فـرصة ـرشحـ الـذين رشحـوا بغـطـاء ا الكـثيـر من ا

عمل. 
ـستـقلـ ودعم للـمتـحزب ان الكالم الـذي سطرتـه ليس انتـقاص من ا

ــا غـايــة اإلنــتــخــابــات هي مــشـروع تــغــيــري ولــيس حــقل لــتــجـارب وا
االشخاص. 

ـعــنى ان الــوضع اليــحـتــمل الــتـاخــيــر فـالــبــلـد مــتـاخــر في الــزراعـة  
والصناعة واالقتصاد نريد اصحاب مشروع ??

  ينقذو هذه البلد من الركود والتخلف
وليس صاحب مشروع? 

سألة سألة ليست بحسن النوايا الداخلـية فحسب وسيطرة العاطفه  ا ا
تــريــد  أن اإلنــســان يــجب ان يــفــكــر كــيف يــنــفــذ مــشــروعه عــلى ارض
الواقع. اخلالصـة يجب ان نـبحث عن حـزب او تيـار او جتمع او كـيان
ـشروع جامـع ومتـفق عـلى راي ومـشـروع واحـد مـهـما كـان كـبـر هـذه ا

وحـجـمه ويـجب ان يـكـونــوا عـنـاصـر هـذه الـكـيـان او
التـجمـع او احلزب عـناصـره مـستـقـل في اتـخاذ
الـقــرار وغــيــر خـاضــعــ الى ضـــــغط او اكـراه
داخل احلــزب او الــكــيــان من رئــيس الــكــتــلـة او
احلـزب حـتى تــتالقـة األفـكــار والـرئى داخل هـذه
احلـزب والــكـيــان ويـضــمن تـنــــــفـيــذ بـرنــامـجه

االصالحي.
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بغداد

ـاضي وانا منـذ ان وعـيت مصـائب هـذه الدنـيـا مطـلع ثـمانـيـنيـات القـرن ا
ارى العـجب الـعجـاب في بـلدي بـالد مابـ الـنهـرين بالد ارض الـرافدين
حيث كنا صغارا اطفاال ومن ثم فتيان وشباب وصوال خلريف العمر وانا
اسـمع وارى كـيف تـقـتل الـكـفـاءات الـعـراقـيـة في كـافـة اجملـاالت الـعـلـمـيـة

واالجتـمـاعيـة واالقتـصـادية  فـكـنت اسمع ان الـبـروفسـور الـفالني قد 
سـوقه الى جـبـهـات الـقـتـال امـا الداء خـدمـة الـعـلم او مـايـسـمى في حـيـنه
باجليش الشـعبي وما هي اال ايـام ونسمع بخـبر استـشهاده او اسره في
جبـهـات القـتـال مع اجلارة ايـران وشـاءت الصـدف ان اخـدم خدمـة الـعلم
وانا اجـلكم الـله اقضي خـدمة الـعلم وانـا البس (الـبسطـال ) االيراني في
قـدمي لـكـونه مـريـح ايـام احلـصـار الـقـاتل الــذي فـرضـته عـدوة الـشـعـوب
امريكا ودول اجلـوار العراقي او االخوة الـعرب الذين نزفـنا الدماء ال جل
حمـاية الـبـوابة الـشرقـية لـهم وبـاجملان وبـعد امـتـهاني لـلوظـيـفة احلـكومـية
واحـتالل الـعـراق حـيث كـتب الـله لــنـا عـمـرا لـنـرى الـعـجب في كـبح وذبح
الكـفـاءات العـراقـيـة في كافـة وزارات الـدولـة حيث لم ولن تـسـتـلم منـصـبا
كـون حزب يـرشـحك كونـها كـون) ومن خـلف ا قيـاديا مـالم تـرشح عن (ا
مـحـاصـصـة طـائـفـيـة حـزبـيـة ولـنـجـد اخلـراب والـفـشل في كـافـة مـجـاالت
ا دفع ابني احمد ذو احلياة واهم قطاعاتها الكهرباء والصحة والتعليم 
السبـعة اعوام لـيردد ما ردده الـبعض ( بـشرفي زوج اذا ابقى بـالعراق )
تواضع هو ما شاهـدته بالتلفاز كيف جلس قال ا ما دفعني لكتابة هـذا ا
كـان اخملصص للملكـة اليزابيث في مبارة مخترع لقاح اسـترازينكا في ا
للعـبة التـنس ونرى باقي الـدول كيف تكـرم علمـائها ومبـدعيهـا على عكس

ذبوح . مايحدث في عراقنا ا
اصبح العـلم في بلـدنا وكانه جتـارة رابحة فـنرى االف اجلـامعات االهـلية
ا دفع والكلـيات بأسـماء مـا انزل بهـا الله من سلـطان تـمنح الشـهادات 
ـية اليـونـسكـو الى اخـراج اجلامـعـات العـراقـية من مـقـاييس اجلـودة الـعا
ــهـزلـة الـتي وصل لـهـا الـعـلم في الـعـراق مـتى سـتـنـتـبه الـدولـة الى هـذه ا
وتعـالج مـوضـوع عشـرات االف من اخلـريجـ اسـمـا فقط بـدون مـهارات
والذين سيطالـبون بحقـوق تعيينـهم وزجهم في سوق العـمل سواء القطاع
العام او اخلـاص ومتى نـرتقي بالـعملـية الـتربويـة والعلـميـة في البلـد وهنا

اؤكـد ان الــعـديــد من مـعــلـمي ومــدرسي تــربـيــة الـكـرخ
االولى يشكون من تأخـر رواتبهم بدون عذر واضح
ا ينعكس سـلبا على ادائـهم ومعيشتـهم اليومية
كون الـغـالـبـية مـنـهم من اصـحـاب الـدخل احملدود
في حــ كل جتــارب الــعــالم اكــدت ان االهــتــمـام
عـلم هو السـبب االول في رقي البلـدان العظـيمة با

وصح النوم ياعراق !!!!

انديرا غاندي أحمد حسن البكر عبد الستار الراوي
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ذكـرني احـد االصدقـاء بخـوذة اجلندي
واقع االسـرائيلي الـتي التقطـتها من ا
االســرائــيــلــيـة فـي خط بــارلـيـف الـذي
صـري فـي الـسادس حـطـمه اجلـيـش ا
مـن هــذا الــشــهــر عــام  1973وقــال ان

هناك من يريد شراء هذه اخلوذه,
كصحفي اتيحت له فرصة عبور القناة
ــصــريــة الــتــقــطت تــلك مع الـــقــوات ا
اخلـوذة لـلذكـرى وكنت حـيـنذاك مـديرا
ـكتب وكالة االنـباء العراقـية في مصر
واحـتـفـظت بـتلك اخلـوذة مع صـحـيـفة
اسـرائلية وصندوق عتاد التقطتها من

عركة. ارض ا
ظـلت اخلـوذة عنـدي في الـقـاهرة فـترة
مـن الزمن لكن الزمالء في واع طلبوها
لـــتــكـــون رمــزا من رمـــوز مــا حــقـــقــته

الوكالة في العمل الصحفيى.
ارســـــلـت لــــهـم اخلــــوذة وال ادري االن

مصيرها بعد  حوالي نصف قرن.
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وعـودة الى حرب تشرين وخط بارليف
فـقـد اعلـنت اسـرائل رسمـيـا بعـد ثالثة

أيــام من بــدء احلــرب اي في مــثل هـذا
الــــيــــوم  9/ 1973/10 عـن فــــقــــدهـــا
(الـسـيـطرة عـلى خط بـارلـيف الـدفاعي
عـلى شـاطئ قـناة الـسـويس واسـتيالء

صرية عليه بالكامل). القوات ا
ـا اذكره عن تلـك احلرب ان القوات و
اجلـــويــة اإلســـرائــيــلـــيــة اعـــلــنت  في
1973/10/12انـهـا خسـرت سبـعة من
طـــائــراتــهـــا في بــورســـعــيـــد بــعــد أن
فـــوجــئت بــصـــواريخ الــدفــاع اجلــوي
ـصري الـتي كانت تعـتقد أنـها قضت ا
عـليـها تمـامًا في مـساء اليـوم السابق
وقـد شبهت رءسة احلكومة االسرائلية
جـــولــدا مـــائــيــر كـــتــائب الـــصــواريخ

صرية بعش الغراب. ا
خـط بــــارلـــــيف هـــــو ســــلـــــســــلـــــة من
الـتحصينات الدفاعية التي كانت تمتد
عــلى طــول الــســاحـل الـشــرقـي لــقــنـاة
الــسـويـس. بُـني خط بــارلــيف من قـبل
إسـرائـيل بـعـد احـتاللـها لـسـيـنـاء بـعد
حـرب 1967 كـان الـهـدف األساسي من
بـناء اخلط هـو تأمـ الضفـة الشـرقية

لـقـنـاة السـويس ومـنع عـبـور أي قوات
مصرية إليها

ـصـريـة لـسـتـطـاعت في لـكن  الـقـوات ا
ذلـك اليـوم من حتـطـيم الـسـد وصـعدت
مع بـعض الصـحفـي الـساتـر الترابي
الـكبيـر الذي صنعه اإلسـرائيلـيون بعد
احــتالل سـيـنـاء عـام 1967 واسـتـطـاع
ـصـريـون إيـجـاد ثـغـرات فيه اجلـنـود ا
ـيـاه ومن ثم الـدخول إلى بـاسـتـخدام ا

خط بارليف وتدميره.
5O «dF « s —UOD « W —UA  VKD  dB
ا يـنبغي ان نـسجله لـلعراق في لـكن 
تــــلك احلـــرب مــــشـــاركــــة الـــطــــيـــارين
ـا كان له االثر عـركة  الـعراقـي في ا

الــكـبــيـر في حــسـمــهـا اذ قــامـوا بـدور
مــشــرف سـيــظل الــتـاريخ يــذكــره بـكل

فخر.
صرية لشن حرب خالل الـتحضيرات ا
ـصرية عـلى إسرائـيل أوفدت الـقيادة ا
ـصريـة الـفريق رئـيس أركـان القـوات ا
ســعـد الـدين الـشــاذلي إلى الـعـراق في
سؤول ايار 1972 حـيث طرح على ا
الـعـراقـيـ مـشـاركـة الـعـراق في حـرب

محتملة ضد إسرائيل.
فـي الــبــدايــة حتـــفظ الــعـــراق بــســبب
مـــشـــكـــلــة شـط الــعـــرب مع ايـــران في
اجلـــنــــوب واحلـــركـــات الـــكـــرديـــة في
الــشـمـال غـيـر انـه بـعـد مـداوالت ابـدى

اســتـعـداده الرســال قـواته الـعــسـكـريـة
حال نشوب احلرب لكن الشاذلي رفض
سؤول العراقي انه “ال ذلـك وابلغ ا
ـكن ادخـال وحدات عـسكـريـة عراقـية
بــخـطـة احلـرب مـالم تــكن تـلك الـقـوات

موجودة فعال على ارض الواقع.”
واخـيـرا  االتـفاق عـلى ارسـال سربي
طـائـرات الهـوكر هـنـتر الى مـصر وذلك

بعد جتديدها وإصالحها.
وبـالـفعل وصـلت الـطائـرات إلى مـصر
في اذار 1973 اي قـبل قـيـام احلرب ب
6 اشــهـر وبـلغ مــجـمـوعـهـا  20طــائـرة
استقرت في قاعدة قويسنا اجلوية 70
كم شــمـال الـقــاهـرة عـلى طــريق مـصـر
أســكــنـــدريه الــزراعي ومن هــنــاك كــان
الـــطـــيـــارون الـــعـــراقـــيـــون يـــقـــومــون
بــتـدريــبـات مــسـتــمـرة لــضـرب أهـداف
ـاثلـة ألهداف تـابعـة للـجيش وهـمـية 

اإلسرائيلي في حالة قيام احلرب
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شـاركت الطائرات العراقية في الضربة
األولى في 6 أكـــتــوبــر (تــشــرين االول)
ـهـاجـمة وقـامت الـطـائرات الـعـراقـية 
الـعدو في مجمـوعات قتالـية مكونة من
3 إلي 4 طـائـرات وفي بـعض األحـيان
كـانت الـطـائـرات الـهـوكـر هـنـتـر تـطـيـر
يغ 17 جـنبـاً إلي جنب مـع الطائـرات ا
ـــصــريــة وذلك لـــيــســهـل عــلي رجــال ا
صري التـعرف عليها الـدفاع اجلوي ا
خـــاصـــة وان الـــهـــوكـــر هـــنـــتـــر غـــيــر
مـستخـدمة في صفوف الـقوات اجلوية
ـصرية كمـا ان شكلهـا األمامي يشبه ا
طـائـرة الفـانتـوم األمريـكيـة وقد تـمكن

الـطيارون الـعراقيون من تـدمير مواقع
الــصــواريخ هــوك ومــواقـع مــدفــعــيـة
الـعدو في الطـاسة وتعـطيل عـدد كبير

من دبابات العدو.
وأمـتـدت العـملـيـات التي اشـتـرك فيـها
الــطــيــارون الــعــراقــيــون مـن أول أيـام
احلـرب 6 تــشـرين حــتي تـوقف إطالق
الـنـار في 24 تـشـرين وتـسـلـم الـسـفـير
الـــعـــراقي ســـمـــيـــر الـــنـــجم مـن وزيــر
ـصــري أحـمــد إسـمــاعـيل احلــربـيــة ا
وسـام جنـمـة الشـرف الـعـسكـريـة الذي
ـصري أنـور السادات مـنحه الـرئيس ا
إلـي قائد الـسرب الـعراقـي الذي حارب

صرية. علي اجلبهة ا
ويـذكر الفـريق سعد الـدين الشاذلي أن
ـصـريــة كـانت تـرفع الــقـوات الـبــريـة ا
طــلـــبــاتــهــا بــالــقــول “نـــريــد الــســرب
الــعــراقي ”أو “نـــريــد ســرب الــهــوكــر
الــهـنــتـر ”وهــو مــا اعـتــبـره الــشـاذلي
شـهادة لكفاءة الـسرب العراقي وحسن

أدائه خالل حرب أكتوبر.
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عارك 20 طـائرة عراقية اشـتركت في ا
ــــعـــركـــة 8 ســــقط مـــنــــهـــا في ارض ا
طـائـرات وخـسـرنا 6 طـيـارين عراقـي

في احلرب.
وبــعـد فـتـرة تـقــرر إعـادة مـا تـبـقى من
الــسـربـ إلى الــعـراق وأقـام الــسـفـيـر
الـعـراقي حفل عـشاء تـوديـعا لـلضـباط
ــصــري كـــان قــائــد الـــقــوة اجلــويـــة ا
حـسـني مبـارك قد حـضره وقـد التـقيت
به شـخـصـيـا أثـنـاء احلـفل حـيث أشاد

عركة. ا أجنزه أبطال العراق في ا
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نتـخب العراقي عـشرات عالمات االسـتفهام مجددا تـرك اداء ا
ـؤهلة ازاء ما قـدمه في مـباراة  اجلولـة الثـالثـة من التـصفـيات ا
نـتخب الـلـبنـاني  ليـقدم ونـديال قـطـر حيث واجه من خاللـهـا ا
ــتـاخـرة الـتي اجـراهـا مـسـتـوى هـزيل  فــضال عن الـتـبـديالت ا
درب ادفـوكات او عمـا يبـرر ادخال العب مـهاري مثل الالعب ا
ـبـاراة او عـمـا امـيـر الـعـمــاري في اخـر اربع دقـائق من عــمـر ا
يـقـدمه  هـذا الالعـب في هـذه الـفـسـحـة الـزمـنـيـة الـقـلـيـلـة  الـتي
ـنـتخب الـلـبـناني  من خالل اسـتـنزاف ـقابل ا اسـتـثمـرهـا في ا
ـذكـور ـنـتـخب ا ـتـكـرر الغـلب العـبي ا وقت الـلـعب والـسـقـوط ا
رمى فـضال عن احلركة الـتمـثيلـية التي نـفذهـا بنجـاح حارس ا

اللبناني  وسقط حتت وطاتها الالعب بشار رسن ..
الـعالمــة االولى من عالمــات االسـتــفـهـام الــكـثــيـرة   نــابـعـة من
ـثـال  قام ـرمى فـعـلى سـبـيل ا ارتـباك العـبي مـنـتـخـبـنـا  امام ا
الالعب بـشار رسـن بكل مـا هـو مـهم في اخـتراقـاته لـكـنه فشل
في تـوظيف الـلمـسة االخـيرة  الـتي باتت  داء مـزمنـا يعـاني منه
ـرمى حيـنمـا يطوحـون بالـكرة خارج العبـينـا  خصـوصا امام ا
اخلـشـبات الـكـثيـرة  اضافـة لـعالمة االسـتـفهـام االخـرى بغـياب
سـاندة الذي يتـقن اجادة اللـعب الى جانب رسن  الذي العب ا
شكل خطورة واضحة من خالل اختراقاته وسهولة وصوله الى
ن رمى اال ان غيـاب االنسجـام والتفاهـم بينه وب الالعب ا ا
حس  الـذي لم يكن ابـدا  في فورمته او جـاهزيـته التي حتقق
ـباراة التي بـصراحة مـتناهـية كنا له  اداء مـناسبـا  يقدمه في ا
نتخب ني النفس بـنقاطها الثالثة  لكن نقطته الوحيدة عدها ا
اللبناني اجنازا مهما ولعب عليه من الدقيقة االولى للمباراة ..
الـعالمـة االسـتفـهـاميـة االخـرى نابـعـة من غـياب ضـبط اعـصاب
ا جـعل دقائق الالعـب ولـعبـهم حتت وطـاة الضـغط النـفـسي 
ـباراة تـنسل من بـ ايديـهم بكل خـفة دون اي تـركيـز يقـربهم ا
طـلوب  واتـخاذ الـتـبريـرات لهـذه اجلزئـية سـتـوى ا من تقـد ا
ــنـتــخب الـلـبــنـاني  مع نـفـســهـا جــاء من خالل تـعــامل العـبي ا
بـاراة  فاي الـتحـام بـسيط يـجعل هـوالء الالعبـ  يسـتنـزفون ا
ا جعل  الضغط مزدوج على باراة  وقتا للـنهوض ومواصلة ا
ـبـاراة انـهم  حتـسـنوا العـبي مـنـتـخـبنـا الـذي وجـدت في هـذه ا
ـباراة الـسابـقة الـتي مـنوا بـها خـسارة قلـيال  عمـا قدمـوه في ا
باراة قـاسية  بثالثـية نظـيفة  لـكنهم عمـوما لم يحـسنوا تـقد ا
بـضـبط االعصـاب وضبط الـصفـوف في ان واحد امـام خصم
رتـدة  الـتي تـسـنت فـقط لـعب عـلى اسـتـثـمـار الـهـجـمـات ا

لهم..
الــعالمــة االسـتــفــهـامــيــة االخــرى  الـتي بــرزت من خالل
ــاضي جـاءت  وفق  الــلـمــسـات الـتي مـبــاراة اخلـمـيس ا
ـدرب ادفـوكـات والـذي ـكـن ان  نـشـعـر بـهـا من جـانب ا
ــنــتـخـب في ظــروف عـصــيــبــة ويــحـسـب له انه غــيـر قــاد ا
مسؤول عـن اختيـاراته من الالعبـ  وبدت  حـركاته تنم عن
عـصبيـة واضحة كـون الالعب لم يـجيدوا  تـرجمة  تـوجيهاته
كـننا وخطـطه الرامـية الحـداث الفـارق  فكـيف باحلـلول  الـتي 
ان  نـحظى بـتـفـعيـل الهـجـوم  والـبدء بـدايـة مـنـاسبـة من مـحـطة
نتخب االمـاراتي التالـية بعيـدا عن  التعادلـ واخلسارة التي ا

جنينا منهما نقطت فقط  من ثالث مباريات ..
ـدرب ادفوكـات الفـرصة لـتـحسـ اداء اخلط الهـجومي فـامام ا
طلوبة ـوازنة ا بالبدء اسـاسيا بالالعب محـمد قاسم  وحتقيق ا
ن من العـب مـهــاري كــالالعب بــشـار رسـن وابـقــاء  الالعب ا
حـس  احـتياطـيا حتى الـدقائق االخـيرة  اضافـة  لالعب همام
طــارق  الـذي  تـوضـحـت مـعـالم  ادائه من خـالل حـصـوله عـلى
بطـاقـة صفـراء  بعـد دقـائق قلـيلـة من دخـوله  وهو من الالعـب
باريات الذين يحـسنون احداث فارق في الدقـائق االخيرة من ا
شـاركـة فـيـها فـلـذلك  تـوجب ان يـكـون مثل الـتي يـحـظون فـي ا
بـاراة القـادمة مع  اعـطاء هـوالء الالعبـ غيـر اساسـيـ  في ا
ــنـتــخب  الــذين لم يــشــاركــوا في  مــبـاراة الــفــرصــة لالعــبي ا
نتخب اللـبناني اساسي بـغية تغيير خـطة اللعب واللعب على ا
اجلـزئـيات الـبـسـيـطـة الـتي تـضـمن االخـتـراق  وحتـقـيق الـفارق
نـتخب االمـاراتي الذي يـعد ذات مـستـوى افضل ـطلـوب في ا ا
ـنـي الـنــفس ــنــتــخب الــلــبــنــاني والــذي كــنــا  ــقـارنــة مع ا بــا
بـاحلـصـول عـلى نـقـاط مـبـاراته لـلـدخـول لـلـمـحـطـة
الـتـالــيـة بـافـضـلـيــة  افـضل دون الـوقـوف في
عـنق الـزجاجـة وانـتظـار احلسـابـات التي لم

رة. نتخب با تكن في صالح ا
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جميع العراقـي على موعد الجراء
االنــتـخـابـات في الـعـاشـر من شـهـر
تشرين االول 2021 والتي سـتشكل
مــنـعـطــفـا هــامـا لــلـعـراق وشــعـبه.
ـــثل اراء عـــدد من واالســـتـــطـالع 
الــريــاضــيــ بــشــأن االنــتــخــابـات
ومــــعــــرفــــة اســــتــــعــــدادهم لالدالء
بـــــــاصـــــــواتـــــــهم كـــــــذلـك رأيـــــــهم
ـرشح وفـيمـا لو سيـقفون مع با

 . رشح الرياضي ا
5×ýd  W Lš rŽœ«

يــرى اخلــبـــيــر الـــدولي لــلـــشــبــاب
والـــريــاضـــة عـــبـــدالـــكــر جـــاسم
الــبـصــري ان ال وســيـلــة لـتــحــقـيق
االستـقرار والـتنـميـة غيـر صندوق
االقــتــراع فــواقع احلــال يــقــول ان
نــظــام االنــتــخــابــات هــو الــوحــيـد
الــقـادر عــلى اخلـروج بــالـعـراق من
ـشاكل الى االزمـات والـتحـديـات وا
بر االمـان واكد البـصري مـشاركته
رة في االنـتـخـابـات كـنـاخـب هـذه ا
ولــيـس مــرشـــحـــا عــنـــدمـــا خــاض
االنــتـخــابــات حــصل سـابــقــاً وفـاز
واصبح عضوا قي مجلس محافظة
بــغـداد. ويــدعم الــبــصـري خــمــسـة
مـرشحـ مـوضحـا ان لـديه قنـاعة
تــتـعــلق بـتــطـور كــبـيــر في وسـائل
الــرقـابــة عـلى االنــتــخـابــات ولـكن
احلـــذر مـــطـــلـــوب بـــســـبب بـــعض

التدخالت الدولية.
¡U M UÐ d H «

ريـــتــا ادم العـــبــة تـــنس تـــقــيم في
و الـسويدية تقول: اشعر مدينة ما
بالفخر كعراقية وانا اتابع عشرات
ــرشـحــات قــد اعــلن عن الــنــســاء ا
بــــرنــــامــــجـــــهن االنــــتــــخـــــابي في
الـسـوشيـال مـيديـا وكـنت اتوق ان
اكون واحدة منهن ألعبر عن صوت
غـتـربـات كـمـا أحيي ـغـتـربـ وا ا
فيهن الشـجاعة واالقدام وكم وددت

ان اشارك في االنـتـخابـات على اقل
تــــقــــديـــر ولــــكـن لالسف الــــغــــيت
انتخـابات اخلارج. وتـابعت القول:
اتوقع ان تكون االنتـخابات ناجحة
كــمـا ســتـشــهـد مــشـاركــة وتـمــثـيال
نـسـائيـا مؤثـرا كـما سـتـكون هـناك
ـــيـــزة لـــلــريـــاضـــيــ مـــشـــاركــة 
والـريـاضـيات سـتـسـهم في انـعاش
الـريــاضـة الـنــسـويـة الــتي حتـتـاج
الكثـير من العـمل وتفعـيل القوان
والــقـرارات الــتي نـأمل ان تــتـحـقق
بـــــعـــــد فـــــوز الـــــريـــــاضـــــيـــــ في

االنتخابات.
…—Ëd{ w{U¹d « qO¦L² «

وتـــرى العـــبـــة مـــنــتـــخـب الـــعــراق
ـان فـاضل ان التـمـثيل بـاجلودو ا
ـــاني والـــنـــســـوي بـــصــورة الـــبــر

ـتــابـعـة خـاصــة ضـرورة قـصــوى 
قـوانـ عـديـدة لـم تـقـر بـعـد تـخدم
الـرياضـة بصـورة عـامة والـنسـوية
عـــلى وجه اخلــصــوص واضــافت:
ســـعــدت وانــا اتــابع  23 مـــرشــحــا
ومــرشـحــة من االســرة الـريــاضــيـة
ــنــاطــقي يــتــقــدمــون لــلــتــرشــيح ا
اجلديد وهم بالتأكيد اذا ما وفقوا
ان وحـجز مكان في الوصول لـلبر
لـهم في جلـنـة الـشـبـاب والـريـاضة
سـيــكــون انــتــصــارا لــلــريــاضــيـ
ـان عن تفـاؤلها جمـيعـاً وعبرت ا
الكبير في حصـول تغييرات جذرية

في االنتخابات القادمة.
w{U¹d « `ýdLK ÆÆ wðu

وبينت رئـيسة نـادي فتاة واسط د.
ـشـاركـة غـفـران مـحـمـد طـعـمـة ان ا

بـاالنـتـخابـات امـر ضـروري لـغرض
رير ـساهـمة في تـغيـير الواقـع ا ا
وبـيــنت ان االنـتــخـابــات الـســابـقـة
كـانت نتـائـجهـا محـسـومة والـدليل
عـــدم وجــود أي تــغــيـــيــر ايــجــابي
للمجتـمع. واكدت انه لو  اختيار
ستقلة التي الشخصيات الشابة ا
ولـــــدت مـن رحم ثــــــورة تـــــشــــــرين
سنالحـظ التطـور والتـغييـر الكـبير
الـــذي قــــد يـــحــــصل وكــــشـــفت ان
صوتهـا سيكون للـمرشح الرياضي
شاكـلنـا وعلى دراية كونه االقـرب 
ـا نحـتـاجه وسـيكـون خـير تـامـة 
داعـم لــــكل مـــــا يــــصب فـي صــــالح
الــــقــــطـــاع الــــريــــاضي وحتــــديـــدا

الرياضة النسوية.
ـيــة والــريـاضــيـة وكــشـفت االكــاد

الـشامـلة د.نـضال عـبد الـرحمن عن
عـدم مــشـاركــتـهــا في االنـتــخـابـات
الـقـادمـة بـسبب فـشل اإلنـتـخـابات
ـتأتي من السـابـقة في رفع الـغ ا
ـقـيـتـة كـذلك بـسبب احملـاصـصـة ا
تـــكــــرار الـــوجــــوه ذاتـــهــــا وعـــدم
اقــتـنــاعـهــا بـنــزاهـة االنــتـخــابـات
وبــيــنت انــهــا مـع من يــتــرشح من
الــريـاضــيــ لالنــتـخــابــات ولـكن
ــرحــلـــة ألنــهم لن لــيس فـي هــذه ا

يتمكنوا من العمل.
»U³A « 5×ýd*« rŽœ

واوضح مــدرب فــريـق نــادي فــتــاة
ديالى بكرة القـدم قحطان السالمي
ان االنتـخابات فـرصة للـتغيـر نحو
األفــضـل كــمــا اكــد مـــشــاركــته في
االنــتــخــابــات لــوجــود مــرشــحـ

شباب مستقل نتوسم بهم خيراً
واشـار الى االنـتــخـابـات الــسـابـقـة
التي شهدت مـشاركة ضعـيفة لكنه
يـرى ان حـكـومـة الكـاظـمي تـخـتلف
عن سـابـقـتـهـا فهـي تعـمل من اجل
انــتــخــابــات نــزيــهــة وهــو مــطــلب
رشح الشرفاء واضاف انه مع ا
الـــريــاضـــيـــ  ألنــهـم  االقــرب الى

معاناتنا.
wMÞË Vł«Ë W —UA*« 

مدربـة نادي دوكـان للسـيدات تـانيا
احــــمــــد اكـــدت مــــشـــاركــــتــــهـــا في
االنتـخابات كـواجب وطني على كل
ـــرشـــحــ شـــخـص وبــيـــنـت ان ا
ن نعـرفهم بـالتـأكيد لالنـتخابـات 
قادرين عـلى خدمة الـوطن وحتقيق
االصالح والـتــغــيــيـر واعــربت عن

ان العراقي ÕuLÞ∫ شخصيات رياضية تسعى الى فوز مرشحيها في البر
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احدى منافسات
دوري الدرجة
االولى في العراق

ــاضي  عــلى الــثــمــانــيـنــات مـن الـقــرن ا
حساب النـاصرية الذي كـان يعاني غياب
عــــدد مـن عــــنــــاصــــره بـــــســــبب ظــــروف

التـواجد  وهـذا مرهـون بإمـكاناتـه. ويعد
ـعروفة  وسبق فريق صلـيخ من الفرق  ا
متـازة  منتصف حقق فرصة الـلعب في ا

ـــقــاعـــدهــا واالخـــرى لــلـــتــاهل الـــعــودة 
نتظر. ونلقي متازة   احلـلم ا واللعب با
نـظـرة سـريـعــة عـلى  فـرق اجملـمـوعـة  اال
ولى  الــتي تــضم١٢ فــريــقــا حــيث فــريق
وسم احلالي بـعد فترة احلدود الهـابط ا
تـو اجــة في الـبــطـولــة    األكـبــر  وعـاش
ايـامـا  حـلـوة مـؤكـد يـتـحـسـر عـلـيـهـا  ما
يدفـعه  الـلـعب  بقـوة لـغرض الـعـودة اما
رور  الفريق احلديث  التشكيل     لكنه ا
 واستمـر  لم يقدم نـفسه كمـا يجب وبقي
ــنــافــســات  ويـبــحـث سـوق بــعــيــد عن ا
الـــشـــيــوخ عـن وجــوده امـــام امـــكـــانــات
ـديـنـة ضـعــيـفـة   ويـعــتـمـد عــلى ابـنــاء ا
بـعـدمــا اسـتـمــر في الـبـطــولـة  ويـحـضى
مصـافي اجلـنـوب بـدعم مـؤسـسته في ان
طـلوب   والكل يستـفاد منه في حتـقيق ا
ـديـنـة  عـلى يـعـرف كـيف اثـرت ظـر وف ا
فــــريـق الــــرمــــادي  الــــذي ســــبـق ولــــعب
ـــمــتــازة لـــوقت طــويل ومـــؤكــد يــحن بــا
الـعــودة لـهـا  وسط ظــروف عـمل صــعـبـة
كــمــا اشـار لــهــا رئــيس  الــنــادي عــصـام
ـدني من الـفرق الـدخيل  ويـعـد الـدفـاع  ا
احلــديـــثــة ولم يــســـتــغل فـــرص الــتــاهل
ويعـد الكـوفة بـ الفرق الـتي  منـحت فر
مـتازة في اثـناء تـنظـيمـها صة الـلعب بـا
بدوري اجملموعات  لكنه استمر في االو
لى  وافـضل فــر ق الـبـطـولــة جـمـيـعـا
دهوك المتالكه ملعب متكامل  وهو
ـــمــتــازة الــذي صـــال  وجــال في ا
وخطف اللـقب  موسم٢٠١١   بعد
صـــــعـــــود ســـــريع فـي زمن ادارة
ـرحوم بـشـار مـصـطـفى  وظـهر ا
ــرة عــفك بــشــكل مــقــبــول  في ا
االخــــيــــرة   ويــــامل ان يــــكــــون
منـافـسا يـشار الـيه  والـعلم من
ـغمورة لكـنه يبحث عن الفرق ا
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تــنـطــلق  فـي الـتــاسع عــشــر من الــشــهـر
احلـالـي مـبــاريــات دوري الــدرجـة االولى
شاركة ٢٤فر يقا قسمت الى بكرة القدم 
مـــجــــمـــوعـــتـــ تـــمـــثـل بـــغـــداد واغـــلب
ـثل  عـدد الـفـرق  احلالي احملافـظـات  و
ـقـبـول  اذا مـا اخـذنـا عـدد الـفـرق احلـد ا
ـشـاركة  االن الـى ما قـبـل موسـم  وهذا ا
ــسـابــقـات في يـاتي بــفـضـل دور جلـنـة ا
الهيئة  التطبيعية التي حدت من الترهل
الـــفــرقـي الــغـــيـــر مــســـوغ الـــذي اثــر في
مـســتـواهـا الــفـني امــلم فـرق كــانت غـيـر
قـادرة عـلـة انــهـاء مـبـاريـات الــتـصـفـيـات
ـسابـقـات   عمال االوليـة   قـبل ان تقـدم ا
وسم وهو ما ينطبق على مجمل يزا ا
ــاضي   ومــهم جــدا ــوسـم  ا مــفــردات ا
ابقى  االحتاد احلـالي  على نفس الـلجنة
الـتي جتـاوزت الـعـمل الـتـقـلـيدي  الـقـاتل

لـسـابـقـاتـهـا  وحتـضى
مـبــار يــات الـبــطــولـة
بــاهـتــمــام جــمــاهــيـر
الـفــرق الـتي اغــلـبــهـا
تـــمـــثـل احملـــافـــظـــات
والــــــتي ســــــتـــــلــــــعب

بـــطـــمـــوحـــات

التحاقهم بالعسكرية  وتمر الفرق برحلة
اعـــداد اســـتـــعـــدادا خلـــوض مـــبـــاريــات
الــبـطــولــة الــتب تـدخـل سـيــاقــا مـنــظــمـا

اضي ـوسم ا يخـتـلف كـثـيـرا حـتى عن ا
في توجه لـلفـرق نـحو حتـقيق مـنافـسات

تخدم مشاركاتها.
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املهـا بان تكـون االنتخابـات نزيهة
وبـعــيـدة عن الـتــدخالت الـداخــلـيـة
واخلـــــارجـــــيـــــة وعـــــلـى ضــــرورة
وجــــــود شــخص ريــاضي خلــدمــة

. الرياضي
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أمــا مـدرب نـادي غـاز الـشـمـال مـزن
مـحـمــد عـبـدالـله فــقـد دعـا الـنـاخب
الـــعــــراقي النــــتـــخـــاب الــــشـــخص
ــــنـــاسـب واكـــد مــــشــــاركــــته في ا
االنـــتـــخـــابـــات الــــقـــادمـــة من أجل
الـتــغـيـيــر لالفـضل شــرط ان تـكـون
نــزيــهـــة كــمـــا دعــا الــفـــائــزين من
ـرشـحـ ان ال يـنسـوا نـاخـبـيهم ا
وان يعـملوا بـضمـير ويكـونوا على
ـــســؤولـــيــة وكـــشف انه مع قــدر ا
ــــــرشح إن كـــــان ريــــــاضـــــيـــــا أو ا

ـهم ان يــكـون نـزيـهـا سـيـاســيـا فـا
ويــضع مــصــلــحــة الــشــعب نــصب

عينيه.
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للباحثة الرياضية طالبة الدكتوراه
زيـنب شـمـخي رأي اخـر فـهي ترى
ان االنـتخـابات أصـبحت عـبارة عن
ثـلون جدد ـثل فيـها  مسـرحية 
ــانــيــة هي وان االمــتــيـــازات الــبــر
الـهــدف لــذلك فــهي لن تــشـارك في
االنـــتــخـــابـــات الـــقـــادمــة امـــا عن
ترشيح الـرياضي في االنـتخابات
فــتــرى ان  الــكـــثــيــر مـن الــنــمــاذج
الــريـــاضـــيـــة الـــتي انـــخـــرطت في
الــعــمـلــيــــة الـســيــاسـيــة ال وجـود
بــصــمــة لــهـا فـي تـطــويــر الــقــطـاع

الرياضي.
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نتخب على أن يلتحق ببعثة الوطني نتخب العراقي يونس محمود االمارات  ليعود إلى الـعراق ويترك ا  غادر مشرف ا
. وقال مصدر في احتاد الكرة فـي تصريح صحفي أمس إن (سبب ترك يـونس محمود الوفد هو قبلـ خالل اليوم ا
نـتخب الـعراقي قـد أول وحداته الـتدريـبية ـرشح لالنتـخابـات في كركـوك). وكان ا لدعم شـقيقـه بسام مـحمـود خلف ا
ـقـبل ضمن مـنـافسـات اجلـولة ـباراة مـنـتخـب االمارات يـوم الـثالثاء ا على مـلـعب شـباب االهـلي في دبي حتـضيـراً 

ؤهلة لكاس العالم. الرابعة للتصفيات االسيوية ا
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الشوط الثالث بنتيجة  23-25 نقطة
 لـتـصـبح نـتـيـجـة األشـواط لـصالح

غاز اجلنوب 2-1. 
وعاد غـاز اجلنـوب ليـخسـر الشوط
الــرابع بـــنــتــيــجــة  23-25 لــتــكــون
نــتـــيـــجـــة األشــواط الـــتـــعــادل 2-2
ـبـاراة الى الـشوط شـوط. لـتذهب ا
احلــــاسـم ويــــفـــوز  بـه نــــادي غـــاز
ويـحقق اجلـنـوب بـنـتـيـجـة  13 - 15
انـتــصـاره األول فـي بـطــولـة اســيـا
لـالنــديـــة بـــثالثـــة اشـــواط مــقـــابل
ـــــــــاتي شــــــــوطــــــــ لـــــــــنــــــــادي ا
الـــكـــازاخـــســـتـــاني. ويـــلـــعـب غــاز
A اجلـنـوب الـعـراقي في اجملـمـوعة
الى جـانب انـديـة نوكـهـون اومـنيك
ـاتي الكـازاخسـتاني الـتايـلنـدي ا
كـاظـمــة الـكـويـتـي وسـيب سـبـورت

السيرالنكي.
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خــاض فــريق نــادي غــاز اجلــنــوب
ـثل الـطــائـرة الـعـراقــيـة مـبـاراته
ـاتي الـكـازاخـسـتاني االولى امـام ا
فـي بــــــــــطــــــــــولـــــــــــة االنــــــــــديــــــــــة
االســــــــــــــــــيـويــة الــتي انــطــلـقت
اجلمـعـة في الـعـاصـمة الـتـايـلـنـدية
بـــانــكـــوك وتـــســــــــــتـــمـــر لــغـــايــة
اخلــــامس عــــشـــــــــر من الــــشــــهـــر
احلـالي حـيث انـتـهى الـلـقـاء بـفوز
صـــعب لـــغـــاز اجلــنـــوب الـــعــراقي
بــنــتـيــجـة  2-3 شــوط. وحــسم غـاز
ـصـلــحـته اجلـنــوب الـشــوط االول 
اتي الكـازاخستاني امام منـافسه ا
بـنـتـيـجـة  16-25 نـقـطـة كـمــــــــــــــا
تقـدم غاز اجلـنوب بـالشـوط الثاني

ايضاً بنتيجة  24-26 نقطة. 
بــيــنــمـــا خــســر غـــاز اجلــنــوب في
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قــررت الـــهــيــئـــة اإلداريــة لــنـــادي اربــيل
تعـي احـمد مـناجـد مدربـا مؤقـتا لـنادي
ــــشــــارك فـي دوري الــــعــــراقي اربــــيل ا
ــمـتــاز لـكـرة الــقـدم. وقــال ربـ رمـزي ا
ــنــسق االعالمي لــلــنــادي في تــصـريح ا
قـبلة ـقرر خالل الـفتـرة ا صـحفي  من ا
تعي مدرب أجنبي لفريق اربيل على ان
يـكــون احـمـد مـنـاجـد مــسـاعـدا لـلـمـدرب
األجـنـبي. وبــ رمـزي; أن طه قـادر قـدم
اسـتقـالته رسـميـا من تدريب فـريق نادي
اربيل بـعد انتهـاء مباريات اجلولـة الثالثة
متـاز العراقي لـكرة القدم وذلك لـدوري ا
بسـبب ترشحه النـتخابـات النادي مـبينا
ان االدارة قـبلت استقالـته رسميا. جدير
بـالذكـر; ان الـكـابـ احـمـد مـنـاجـد عمل
ـدة موسم مدربـا لفريق رديف النادي
ـشــارك في دوري اقــلـيـم كـوردســتـان ا
شارك كمـا عمل مـدرباً لفـريق الشبـاب ا
متاز لكرة القدم. في الدوري العراقي ا

أمـام كوريا اجلـنوبية وإيـران. وسيقودُ
مـباراة مـنتـخبنـا الوطـني أمام مـنتخب
االمـارات طاقم حتـكيمي يـاباني بـقيادة
ريـــوجي ســـاتـــو حـــكـــمـــاً لـــلـــســـاحـــة
ويـامـايوشي هـيـروشي حكـمـاً مسـاعداً
أول ومـيهرا جون حكمـاً مساعداً ثانياً
واراكـي يـــوســــوكـــا حــــكــــمـــاً رابــــعـــاً
والــســـنــغــافــوري جــون شــيــا إجن واه

مقيماً للحكام.

مـــلــعب شـــبــاب أهــلي دبـي فــضال عن
. وسـيفـتقد تـدريبـات استـشفاء لالعـب
مـنتخبنا الوطني خدمات الالعب امجد
عـطــوان بـداعي اإليـقـاف أمـام مـنـتـخب
ــلــونـة االمــارات بــسـبـب الـبــطــاقـات ا
بـيـنـمـا سـيـعـود الالعب احـمـد إبـراهيم
باراة نتـخب بعد غـيابه عن ا لـقائمـة ا
أمــام مـنــتـخب لــبـنــان بـسـبـب اإليـقـاف
نـتـيجـة حصـوله عـلى بطـاقـت صـفراء
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ــنــتـخب وصـلَ وفـد ا
الـوطـنـي لـكـرة الـقدم
ـالقــاة إلـى دبي وذلك 
مــنـتـخب االمـارات يـوم
ـــقـــبل عـــلى الـــثـالثـــاء ا
اســتــاد زعــبـيـل في نـادي
الـــوصل ضـــمن مــبـــاريــات
اجلـولة الـرابعـة للـتصـفيات
ـونـديـال ـؤهـلـة  اآلســيـويـة ا
قـــــطــــر 2022.  واتـــــخــــذ وفــــد
الــوطــني مـن فــنـدق جـي دبــلــيـو
مـــــاريــــوت مـــــقــــراً
إلقــامـته بــيـنـمـا
ســـــيـــــخــــوض
ــــــنـــــتــــــخب ا
وحــــــــــــــــــــدتـه
الـــتـــدريــبـــيــة
االولـى  عـــــــلى

نتخب الوطني ا
بكرة القدم
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{ لندن- وكـاالت: وجه البرتغـالي كريسـتيانو رونـالدو جنم مانـشستر يـونايتد طـلبًا إلدارة الـشياط احلـمر بشأن
سـوق االنتـقاالت. ووفـقًا لـصحـيفـة ذا صن البـريطـانيـة فـإن رونالـدو طالب مـسؤولي مـانشـستـر يونـايتـد بالـتعـاقد مع
اضي وسم ا وسم احلالي. وتزامل رونالدو مع كييزا في يوفنتوس ا اإليطالي فيدريكو كييزا جنم يوفنتوس خالل ا
ـيزة فـي خط هجـوم السـيدة الـعجـوز. وأشـارت الصـحيـفة الـبريـطانـيـة إلى سعـر كيـيزًا من الـسهل أن وكـونا ثـنائـية 
يتجاوز  100 مـليون إسترلـيني قريبًا. وأوضحت أن مـانشستر يـونايتد ليس النـادي الوحيد الذي يـطارد كييزًا حيث
إن األخـير يـحـظى بـاهـتمـام نـاديـ آخـرين أحدهـمـا تـشيـلـسي. وذكـرت ذا صن أن يـوفنـتـوس سـبق أن رفض عـرضًا
اضي لضم كييـزا. ولعب كييزًا دورًا كبيرًا في تتويج منتخب بقيمـة  85 مليون إسترلـيني من تشيلسي في الصيف ا

اضي. إيطاليا بلقب يورو  2020 في الصيف ا
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{ بـــاريس-(أ ف ب) - أدرجـت مــجـــلــة
فـرانـس فـوتـبـول الـفـرنـسـيـة اسم العب
وسط إيــطـالــيـا وتــشـلــسي اإلنـكــلـيـزي
ــرشـحـ جــورجـيـنــيـو ضــمن الئـحـة ا
الـثالث جلـائزة الـكرة الـذهبـية ألفضل
العـب لـــــعــــام 2021  وذلـك الى جـــــانب
األرجـنتيني ليونـيل ميسي والبرتغالي
كـريستيانو رونالدو والبولندي روبرت
ـصري مـحمد صالح لـيفـاندوفـسكي وا
واجلــــزائــــري ريــــاض مــــحــــرز.ولــــعب
جـــورجــيـــنــيــو دوراً هـــامــاً فـي قــيــادة
تـشـلسي الـى الفـوز بلـقب دوري أبـطال
أوروبـا لـلـمـرة الـثـانـيـة في تـاريـخه ثم
ـنــتــخب ــشـوار الــنــاجـح  ســاهم فـي ا
إيــطـالــيـا في كــأس أوروبـا الــتي أحـرز
لـــقــبـــهــا هـــذا الــصـــيف عــلـى حــســاب
ـنتقل إنـكلـترا.وفي ظل غـياب مـيسي ا
الـى بـاريـس ســان جــرمـان الــفــرنــسي
ورونـالدو الـذي عاد الى فـريقه الـسابق
مــانـشـســتـر يــونـايـتــد االنـكــلـيـزي عن
ــاضي مع مــنــصــة الـــتــتــويج الــعــام ا
فـريقيهما السابـق برشلونة اإلسباني
ويـوفنـتوس اإليطـالي تواليـاً باستـثناء
إحــرازهـمـا مـســابـقـة الـكــأس احملـلـيـة
يــبـــدو بــاب الــتــنــافـس عــلى اجلــائــزة
ــــــرمـــــــوقــــــة مـــــــفــــــتـــــــوحــــــاً عـــــــلى ا
مــصـراعـيه.وتـضـمــنت الئـحـة الـثالثـ
زمــيل جـورجــيـنـيــو في تـشــلـسي العب

الـوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي
إضـــــافـــــة الـى الـــــهـــــداف الـــــنـــــروجي
ـاني إرلـيـنغ لـبــوروسـيـا دورتـمـونـد األ
هــــاالنـــد جنم بـــاريـس ســـان جـــرمـــان
كـيليان مبابي ومواطنه في ريال مدريد
ــة والـبـلــجـيـكي اإلســبـاني كــر بـنـز
رومـيـلـو لوكـاكـو الذي سـاهم في قـيادة
إنـتـر الى لـقب الـدوري اإليطـالي لـلـمرة
األولـى مـنـذ  2010 قــبل أن يـتــركه هـذا
الصيف للعودة الى تشلسي.كما ضمت
ــرشـحــ الـثالثــ الـنــجـمـ الئــحـة ا
الـعـربـيـ صالح ومـحرز الـلـذين تـألـقا
مع فــريـقـيـهـمـا لـيــفـربـول ومـانـشـسـتـر
سـيـتي اإلنكـليـزيـ السيـما اجلـزائري
الــذي سـاهم في قـيـادة فــريـقه الى لـقب
ـــــمـــــتــــاز ونـــــهـــــائي دوري الـــــدوري ا
األبــــــطــــــال.ومـع اإلعـالن عن الئــــــحــــــة
ـرشـحـ الـثالثـ تـبـدأ اآلن مـرحـلـة ا
الــــتـــصــــويت الــــتي يــــشــــارك فـــيــــهـــا
ـنتـخبات الـصجـافيـون مدربـو وقادة ا
الــوطــنــيـة الــذين ســيــخــتــارون أفـضل
خـمـسـة مـرشـحـ بالـنـسـبـة لـهم.وبـعد
اإلعـالن عن الـالئـــــحـــــة اخملـــــتـــــصــــرة
لـلـمـرشـحـ سـيـتم اإلعالن عـن الـفـائز
في  29تـشرين الثاني. وألغيت اجلائزة
ـاضي بسبـب تداعيـات فيروس الـعام ا
كـورونا ليبقى اللقب في حوزة ميسي
صــاحب الـرقم الـقـيـاسـي بـسـتـة ألـقـاب

والـذي قـرر خوض مـغامـرة جديـدة هذا
ــوسم بــتـركه بــرشـلــونــة لـلــدفـاع عن ا
ه ألــوان سـان جـرمـان عــلى غـرار غـر
رونـالـدو الـفـائـز بـالـلـقب خـمـس مرات
والـذي قرر تـرك يوفـنتـوس للـعودة الى
مـانشستر يونايتد.وأدى إلغاء اجلائزة
ـــــــــاضي الـى حــــــــرمــــــــان الــــــــعــــــــام ا
لــيـفـانــدوفـسـكـي من هـذا الـشــرف بـعـد
ــوسـم الــرائع الــذي قــدمه مع بــايــرن ا
مــيـونـيخ لـيـكـتــفي بـنـيل لـقب االحتـاد
الـــدولي "فـــيـــفـــا" ألفـــضل العب لـــكـــنه
ســيــحـظى بــفـرصــة جــيـدة مــرة أخـرى
السـيما بعـدما بات أول العب في تاريخ
ـاني يـسجل  41هـدفـاً خالل الـدوري األ
سجل وسم محطماً الرقم القياسي ا ا
دفعجي" الـراحل غيرد مولر40 بـاسم "ا

هدفاً موسم 1971-1972.
: رشح الثالث الئحة ا

اإلســبـــاني ســيــزار أســـبــيــلــيـــكــويــتــا
(تـشلـسي اإلنكـليـزي) اإليطـالي نيـكولو
بـاريال (إنـتر اإليـطـالي) الفـرنـسي كر

ـــة (ريـــال مـــدريــــد اإلســـبـــاني) بـــنــــز
اإليــــطــــالي لــــيـــونــــاردو بــــونـــوتــــشي
(يـوفنتـوس)اإليطالي جـورجو كيـيليني
(يـوفنتوس) البلـجيكي كيفن دي بروين
(مـــانـــشـــســتـــر ســـيـــتي اإلنـــكـــلـــيــزي)
الــبـرتــغــالي روبن ديــاش (مـانــشـســتـر
سـيتي اإلنكليزي) اإليـطالي جانلويجي

دونـاروما (مـيالن سابـقاً وبـاريس سان
جــرمـان الـفـرنـسي حـالــيـاً) الـبـرتـغـالي
بـرونو فـرنانـديش (مانشـستـر يونـايتد
اإلنـــكــلـــيـــزي)اإلنــكـــلــيـــزي فـــيل فــودن
(مـانشستر سيـتي اإلنكليزي) النروجي
إرلــيـنغ هــاالنـد (بـوروســيـا دورتــمـونـد
ـاني)اإليطالي جـورجينيـو (تشلسي األ
اإلنــكــلــيــزي) اإلنــكــلــيــزي هــاري كــاين
(تــوتـنــهـام) الـفــرنـسي نــغـولــو كـانـتي
ــاركي (تـــشـــلــسي اإلنـــكـــلــيـــزي) الـــد
ـــون كـــايــــر (مـــيالن اإليــــطـــالي) ســــا
الـبولندي روبرت ليـفاندوفسكي (بايرن
ـانـي) البـلـجـيـكـي رومـيـلو مـيـونـيخ األ
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دخـل فـيـهــا بـسـبب كــوفـيـد-19. جـاءت
نـتيجة العب الـوسط الفرنسـي إيجابية
بـكوفيد قـبيل مباراتـنا في دوري أبطال
أوروبـــا عــلى أرض يـــوفــنــتـــوس. لــكن
بـعـدما أنـهى فـترة عـزله الـذاتي حصل
ـــعــاودة اآلن عـــلى الـــضــوء األخـــضــر 

إصـابة في الكـاحل قبل أن تأتي نـتيجة
اخـتـبـار كـورونـا إيـجـابـيـة ما أدى الى
ابـتـعـاده مـجـدداً عن بـطل دوري أبـطال
اضي. وقال تـشلسي أوروبـا للمـوسم ا
فـي بــيـــان "عـــاد نـــغـــولـــو كـــانـــتي الى
الـتمـارين بعـد انتـهاء فـترة الـعزل التي

{ لـندن-(أ ف ب) - عـاود العب الوسط
الـدولي الفرنسي نغولو كانتي تمارينه
مع فــريــقه تــشـلــسي مــتـصــدر الـدوري
اإلنـكليـزي لكرة الـقدم بعـد انتهـاء فترة
عــزله وتــعــافــيه من فــيــروس كــورونـا
وذلك بـحـسب ما أعـلن الـنادي الـلـندني
اجلــمـعــة. وغـاب بــطل مــونـديـال 2018
عن مـبـاراتـي تـشـلسـي ضـد يـوفـنـتوس
اإليــــطــــالي في دوري أبــــطــــال أوروبـــا
مـتاز كـما وسـاوثـمبـتون في الـدوري ا
ـنـتـخب الـفـرنـسي غـاب عـن تـشـكـيـلـة ا
ـبـاراة الـنـهـائـيـة الـذي بــلغ اخلـمـيس ا
لــدوري األ األوروبــيــة بــعــدمــا حــول
تـخـلفه أمـام بـلجـيـكا صـفر- 2 الـى فوز
قاتل  2-3 فـي نصف النهـائي ليتواجه
األحـد مـع إسـبـانـيـا في مـبـاراة الـلـقب.
ـــاني ـــدرب األ وســـيـــكـــون بـــامـــكــان ا
لـتشـلسي تـوماس تـوخل االعتـماد على
ــقــبــلــة لــلــنـادي ــبــاراة ا كــانــتي في ا
الـلـندني ضـد بـرنتـفورد في  16 الـشـهر

احلالي.
وكـان ابن الـثـالثـ عـاماً عـاد لـلـتـو من
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تـويـتـر أنه " اخـمـاد حـريق صـغـير
ـلعب الوطـني بعـد ظهر اندلع في ا
اليوم اجلمـعة". واندلع احلريق في
ــلـعب وتـرك مـنـتــصف جـانب من ا
عالمـة سـوداء كـبـيرة عـلى األرض
فـيمـا تـضـرر هـيـكل مـعـدني وحرق
جــــــزء صــــــغــــــيــــــر من الــــــعــــــشب

االصطناعي. 
وتــصـــاعــدت أعـــمــدة مـن الــدخــان
باني ا أثر عـلى بعض ا األسود 
الــســكــنــيــة الـقــريــبــة من اجلــانب
ـنـتخب احملتـرق لـلمـلـعب. وكان ا
اإلنـكـلـيـزي تـدرب في وقت سـابق
ـلـعب الذي اجلمـعـة على أرض ا
يتسع لـ 3300 مشجع استعداداً
ـــنـــتـــخب لـــلـــمـــبــــاراة ضـــد ا

. ياً صنف  156عا ضيف ا ا

{ مدريد-(أ ف ب) - انـدلع حريق في
ملـعب أندورا الـوطني اجلـمعـة عشـية
ـــنــتــخــبــ األنــدوري ــبــاراة بــ ا ا
واإلنكلـيزي في الـتصـفيـات األوروبية
ـونديـال قـطر  2022 في كرة ؤهـلـة  ا
الـــقــدم.وأفـــادت الــتـــقــاريـــر أن رجــال
اإلطـفـاء أخـمـدوا احلـريق بـعـد دقـائق
على اندالعه وال يبدو أن أحداً تعرض
لإلصابـة.ولم يـتضح حـتى اآلن ما إذا
ــبــاراة ضـد إنــكــلــتــرا مــسـاء كــانت ا
السبت ستمضي قدماً كما هو مخطط
لها في اجلولة السـابعة من منافسات
اجملـمـوعـة الـتـاسـعـة الـتي يـتـصـدرها
منـتـخب "األسـود الثـالثة" بـرصـيد 16
نـقـطــة وبـفـارق  4 نـقــاط عن ألـبــانـيـا

الثانية. 
وأكدت حـكـومـة أنـدورا في بـيـان على

أخبار النجوم
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ـصري { لـنـدن- وكـاالت: أشـاد ريفـالـدو أسـطـورة الكـرة الـبـرازيـليـة بـقـدرات ا
ــوسم احلـالـي. وقـال ريـفــالـدو في مـحــمـد صالح جنـم لـيـفــربـول خالل ا

تصـريـحـات أبـرزها مـوقع لـيـفـربـول إيكـو الـبـريـطـاني: قدم صالح
ـيـزة وهدف رائع ـوسم احلـالي بـإحصـاءات  بـدايـة رائـعة في ا

ـاضي. وأضاف: ضـد مـانشـستـر سيـتي في نهـاية األسـبوع ا
صالح أحـد أفـضـل الالعـبـ في الـعـالم بـالـوقت احلـالي ألن
أرقـامه مـذهلـة من حيـث األهداف والـتمـريـرات احلاسـمة كـما
أنه يـحـققـهـا في الدوري اإلنـكـليـزي ودوري األبـطال وهـما من
ـنـافـسـات في الـعـالم. وخـتم: عـنـدمـا تـكـون جـيـدًا في أصـعـب ا
الظروف الـصعبة فأنت بالطبع العب كبير وتستحق أن تكون من
ـوسم. يـذكر أن مـجـلة ـتـنافـسـ عـلى الكـرة الـذهبـيـة هذا ا ب ا
رشـح فـرانس فوتـبول الـفرنـسيـة أعلـنت أمس اجلمـعة قـائمـة ا

لنيل الكرة الذهبية والتي شهدت وجود محمد صالح.

qC √ ÍeOKJ½ù« Í—Ëb « w  —UL¦²Ýù«

UNð—u  dOOG²  W¹œuF K  WKOÝË

r{ w  UMKA  ∫UðË—U

q³I² *« rłUN

نغولو كانتي

لـــوكـــاكـــو (إنـــتـــر اإليـــطــالـي ســـابـــقــاً
وتــشـلــسي حــالـيــاً) اجلـزائــري ريـاض
مـحـرز (مـانـشـستـر سـيـتي اإلنـكـلـيزي)
األرجـنـتيـني الوتـارو مارتـيـنيس (إنـتر
اإليــطـالي) الــفـرنــسي كـيــلـيـان مــبـابي
(بــاريس ســان جــرمــان) األرجــنــتـيــني
لـيونيل ميسي (برشـلونة سابقاً وسان
) الــــكـــرواتي لـــوكـــا جـــرمــــان حـــالـــيـــاً
مــودريـــتش (ريــال مــدريــد اإلســبــاني)
اإلســبـاني جـيــرار مـوريـنــو (فـيـاريـال)
اإلنـكلـيزي مايـسون ماونت (تـشلسي)ا
لـبرازيـلي نيـمار (بـاريس سـان جرمان)
اإلسـبـاني بدري (بـرشـلونـة)الـبرتـغالي

كـــريــــســـتـــيـــانـــو رونـــالـــدو
(يــــوفـــنــــتـــوس ســــابـــقـــاً
ومــانـشـســتـر يـونــايـتـد
ــــصـــري حــــالــــيــــاً) ا
مـــــــحــــــمـــــــد صالح
(لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول
اإلنـــــكـــــلـــــيـــــزي)
اإلنـكـلـيـزي رحـيم
ســـــــتـــــــرلـــــــيـــــــنغ

(مـانـشـسـتـر سـيـتي)
األوروغـــويــانـي لــويس
سـواريس (أتلـتيكـو مدريد

اإلسباني).

الـــتـــمـــارين".وأشـــار تــشـــلـــسي الى أن
"كـانتي كان يتـمرن بعيـداً عن اجملموعة
حـيـث عـمل عـلى لـيـاقـته الـبـدنـيـة... مع
هـدف إعـادة إدمـاجه (بـاجملمـوعـة) بـعد
فـتــرة الـتـوقف اخملـصـصـة لـلـمـبـاريـات

الدولية".
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{ روما- وكاالت: كـشف جوسيبي ماروتا الرئيس التـنفيذي إلنتر ميالن عن صفقة
فشل النـادي اإليطالي في حسمها بخط الهجوم. وقال ماروتا في تصريحات أبرزها
يركاتو ونـقيمها. وجـودة في ا موقع فوتبـول إيطاليا: نـحن دائمًا نستـكشف الفرص ا
وأضـاف: دجـيـكو كـان بـالتـأكـيد هـدفـنا األول في الـهـجوم وجـربـنـا بالـفـعل ضمه في
ـوسم الـسـابق ثم سـاعـدتـنـا الـظروف وقـرار الـرئـيس بـالـبـدء من الـصـفر فـي حسم ا
الـصـفـقـة كـمـا لـعب رومـا دورًا بـأن أوفى بـالـتـزاماتـه مع الالعب. وذكـرت تـقـارير أن
روما سـمح لدجـيكـو بالـرحيل مـجانًـا قبل انـتهـاء عقـده مع نادي الـعاصـمة اإليـطالـية
وسم واحد. وتـابع ماروتا: التعاقد مع دوسان فالهوفيـتش أنا أعتبره موهبة رائعة
حتى لو كـان عليك االنتـظار لبـعض الوقت قبل أن تـتحدث بأنه بـطل. وزاد: هناك فرق
وهبـة والبطل. كـنا في مفـاوضات صعـبة للغـاية من أجل ضمه ورغم ذلك كبيـر ب ا
ــسـتـوى. وواصل: هـدف إنـتـر األول كـان ـكـنـنـا اجلـمع بــ مـهـاجـمـ بـهـذا ا كـان 
رتبة الـثانية حـيث سيكـون هناك حالـة من التكامل دجيكو ثم جـاء فالهوفيـتش في ا
ا اجلـمع بـ اإلثـن ـسـتـقـبل. وختـم: ر بـ الالعب صـاحب اخلـبرات اآلن والعب ا

كان األفـضل إلنتـر لكـننـا كنا سـعداء بـصفـقة دجـيكـو التي أعـطتـنا ضـمانـات فورية.

{ بــاريس- وكــاالت: قــال أنــطــوان غـريــزمــان جنـم مـنــتــخب
فـرنـسـا  إن حتـطـيم رقم تـيــري هـنـري في تـسـجـيل األهـداف
ثل هاجـسا كبـيرا بـالنسـبة له وذلك بعـد اقترابه للديـوك ال 
من الـوصول إلى  100 مبـاراة دولـيـة. وسجل جـريـزمان 41 
ـنتخب الفـرنسي طوال مسـيرته الدوليـة ما يعني هدفا مع ا
أنه عــلى بــعــد  10أهــداف من رقم هـــنــري.   وقــال مــهــاجم
أتـلـتيـكـو مـدريـد في تصـريـحـات لـوسائل اإلعـالم: إنه قريب
الـرقم القـيـاسي لـكـنه ليـس هاجـسـا بـالنـسـبـة لي. وأضاف:
رمى ـباريـات دون أن أسدد عـلى ا أشارك في الـعديـد من ا
وهو مـا يـعـني أنه لـيس هـاجـسا..  10 أهـداف ليـست كـثـيرة
لكـنها كـذلك في الـوقت ذاته سأتـعامل مع األمـر بسـهولة. وعن
ـتـوقع أن يـخـوضـها أمـام إسـبـانـيا ـئـوية ا ـبـاراة ا اقتـرابه من ا

ـقـبل في نـهـائي دوري األ األوروبـيـة قـال جـريـزمـان: أنا األحـد ا
ـنـتـخب الـفـرنسي وفـخـور بـارتـداء هـذه األلوان. دائـما أحب الـلـعب مع ا
البس هـذه وكل العـامـل والـطاقم وأردف: أحـب كرة الـقدم ومـع غرفـة ا
الـفــني واإلداري لــدي خـبــرة كـبــيـرة.. وأنــا بـطل الــعــالم كـذلك في 2018
لـكـنـني في الـوقت ذاته أحـاول أن أمنح كـل ما لـدي في الـدفـاع والـهـجوم

حسبما يحتاج الفريق.

محمد صالح

الــسـعـوديــة عـقب مـبــاراة فـريـقه ضـد
ــنـتــخب الــسـعــودي مـوجــة غـضب ا
واســتـــنــكــار عــبــر مـــواقع الــتــواصل
االجـتــمـاعي في الـسـعـوديـة.وأظـهـرت
لـقطات مصورة يوشيدا وهو غاضب
أثــنــاء تـــبــادل الــكالم مع مــشــجــعــ
لـلـمـنـتـخب الـسـعـودي الـذيـن ظـهروا
وهم يــســخــرون مــنه أثــنــاء مــقــابــلـة

تلفزيونية له عقب اللقاء. 
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ـنــتـخب الـيــابـاني لـكـرة وقــال قـائـد ا
الـقدم إن اجلماهيـر السعودية أشارت
ـــاءات عـــنـــصـــريـــة" في مـــبــاراة بـ"إ
أقــيـمت يــوم اخلـمــيس وشــهـدت فـوز
الــسـعـوديــة عـلى ضــيـفــتـهـا الــيـابـان
ـؤهلة بـهدف دون رد في الـتصفـيات ا
ـنـتـخب لــكـأس الـعـالـم.يـقـول كـابــ ا
#الـياباني يوشـيدا إنه تعرض إلى
ــــاءات عـــنــــصـــريــــة أثـــنـــاء إ
ــقـابــلــة مــا بــعـد اســتــعــداده 
ـبـاراة من بـعض اجلـمـاهـير ا
والــتي لم يــسـتــطع حتــمـلــهـا
وهــو مـــا تــســبب في غــضــبه
وتـوجهه نحو اجلماهير بهذا
ــا نـــشــر في الـــشــكـل وفــقـــا 
الـصـحـافة الـيـابـانيـة.ونـقلت
الــصـحـافــة الـيـابــانـيـة عن
الـالعب قوله: "كـانت هـناك

لـــلــــغـــايـــة إصـالحـــات اقـــتــــصـــاديـــة
واجـتمـاعيـة ودينـية جـذرية لـكنّ هذه
الـتغيرات ترافـقت كذلك مع حملة قمع
عارض لـلمنتقدين والصـحافي وا

وخــاصــة الــنــاشـطــات احلــقــوقــيـات.
ـستقل وأوضـح الباحث االقـتصادي ا
مــحـمـود جنم أنّ "الــدوري اإلنـكـلـيـزي
ثــاني أكــبـر مــصـدر لــلــقـوة الــنـاعــمـة
الكة. وهو ما لـبريطانيا بعد األسرة ا
يـثبت الـتأثيـر الثـقافي الضـخم لشراء
نـــادي في هــذا الـــدوري خــصــوصــا".
وتــــابع لـــفــــرانس بـــرس أنّ "الـــدوري
اإلنـكليـزي اصبح ملـتقى السـتثمارات
الــعــالم. لــذا طـبــيــعي ان الــدول الـتي
تــمـلك فــوائض مـالــيـة تـســتـثــمـر فـيه
لـتـحـسـ صـورتـهـا الـعـامـة وحتقـيق
أربـاح". وتكـلفت الصـفقة  300 مـليون
جـنيه استرليني ( 408 مالي دوالر)
وهـو ما قـال اخلبيـران إنه مبـلغ زهيد
لــــلـــغــــايـــة لــــوضع قــــدم في الـــدوري
اإلنـكـلـيزي. وقـال مـسـؤول في الهـيـئة
الـعامة للرياضـة في السعودية حتدث
شــريـطـة عـدم ذكـر اسـمه إن "اخلـطـوة
ســتــغــيـــر من مــفــهــوم اإلنــكــلــيــز عن
الـسـعـوديـة وسـتـرسخ صـورة ذهـنـيـة
ــــمــــلـــــكــــة لألجــــيــــال جــــديـــــدة عن ا
ـقـرب من ــسـؤول ا الــقـادمـة".وتـابع ا
دائـــــرة صـــــنع الـــــقـــــرار الــــريـــــاضي

{ الـــريـــاض-(أ ف ب) - يـــحــذو ولي
الـعـهـد الـسـعـودي مـحـمـد بن سـلـمـان
احملـب لـكــرة الـقــدم حـذو جــيـرانه في
دول اخلـليج الـغنـية األخرى من خالل
شــراء نــادٍ أوروبي لــتـحــســ صـورة
ـتــضــررة عــلى وقع ســجــلــهـا بـالده ا
احلـــقــــوقي عـــلـى مـــا أفـــاد خـــبـــراء.
واســتــحــوذ صــنـدوق االســتــثــمـارات
الـعـامـة الـسـعـودي الـذي يـرأسه ولي
الـعهد السعودي على نادي نيوكاسل
اإلنــكـلـيـزي صــاحب الـتـاريخ الــكـبـيـر
ـتعـثر واجلـمـاهيـرية الـعريـضـة لكن ا
كـرويا منـذ سنوات ما أثـار احتفاالت
صــاخـبــة جلـمــهـوره وصــلت حـد رفع
بـعــضـهم عـلم الـسـعـوديـة أمـام سـتـاد
سـانت جـيـمـس بارك فـي شـمـال شرق
إنـكلترا.وقـال محمد مـندور الصحافي
الــريـاضي في مـوقع "سـبـورتس داتـا"
الــفــرنــسيّ لــوكــالــة فــرانـس بـرس إنّ
"الـسـعـودية دخـلت مـجـال االستـثـمار
الـرياضي من الباب األوسع. الدوري
االنـكلـيزي يـستـحوذ عـلى الشـعبـية
واجلــمــاهــيــريـة األكــبــر بــالــعـالم".
وأضـاف أنّ "هـنـاك هـدف سـيـاسي
ـدى الـقــصـيـر واقــتـصـادي عــلى ا
والـبـعـيـد" لشـراء نـيـوكـاسل.وتابع
"سـيــاسـيـا حتـسـ شـكـلـهـا الـعـام
خـصـوصـا الرتـبـاطـهـا بـانـتـهـاكـات
حـقـوقـيـة. عـمـلـيـة الـشـراء مـرتـبـطة
بـتبـييض سـمعـتهم ولـيس أموالهم.
صدر لكن سمعتهم أمـوالهم معروفة ا

تعاني في الغرب".
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ـــدى الـــبـــعـــيــد وأردف قـــائال "عـــلى ا
ــا ـــوضــوع مــربـح اقــتــصـــاديــا. ر ا
االنـفاق في البداية أكبر من العائدات.
لـــكن األمــور بـــدأ يــكــون لـــهــا مــردود
اقــتــصــادي من أمــوال بــيع الالعــبـ
ومــــدخـــوالت االعالنــــات" في إشـــارة
لــتــجــربـــتي نــادي مــانــشــتــر ســيــتي
ـملـوك إمـاراتيـا وباريس اإلنـكـليـزي ا
ـــمـــلــوك ســـان جـــرمــان الـــفـــرنــسي ا
ـمـلـكة إدانـة دولـية قـطـريـا.وواجهت ا
بــعـد عــمـلــيـة قــتل الـصــحـافـي جـمـال
خــاشـقــجي في قــنـصــلــيـة بالده في
اسـطنبول في العام 2018  حتى أن
االسـتـخـبـارات األميـركـيـة أصدرت
اضي تـقريراً في شبـاط/فبراير ا
ـوافـقة اتـهـمت فـيه بن سـلـمان بـا
عــــلى الــــقــــتل وهــــو مـــا رفــــضه
ملكة الـسعوديون بشدة.وتـشهد ا
الـتي عـرفت لعـقود إنـها مـحافـظة

والـتـرفيـهي إنّ "نيـوكـاسل سيـختـصر
الــكــثـيــر لـلــســعـوديــ في الــعـالم ...
مــــجـــرد اصـالً رفع اجلــــمـــهــــور عـــلم
الــــســـعـــوديــــة في إعالن الــــصـــفـــقـــة
جنـاح".لكنّ الـصفـقة أثـارت الكـثير من
ـنـظـمات احلـقـوقـية اجلـدل من قـبل ا
وقـبل إبـرامـهـا حـضّت مـنظـمـة الـعـفو
الـدولية رابطة الـدوري على النظر في
ــروع" في ســـجل حــقــوق اإلنـــســان "ا
الـــســـعـــوديـــة. وقــال رئـــيس حـــمالت
ـنظمة في بـريطانيـا فيليـكس جاكنز ا
لــفــرانـس بــرس إنّ الــصــفــقــة "تــمــثل
مــحــاولــة واضــحــة لــلـغــايــة من قــبل
الــســلـطــات الــسـعــوديــة لــلـتــبــيـيض
ـروع في مـجال الـريـاضي لـسـجـلـهـا ا
حــقــوق اإلنــســان بــاســتــخــدام بــريق
ـمـتـاز".لـكـنّ سـيـدة األعـمـال الــدوري ا
أمـانـدا سـتـايـفـلي الـتي أدارت عـمـلـية
االسـتحـواذ شدّدت في مقـابلة مع "بي
بي سـي" أنّ العـمـلـية "لـيـست تـلمـيـعا
ريــاضـيـا عـلى اإلطالق" وأشـارت إلى
أنّ "شـريكنا لـيست الدولة الـسعودية.
شـريــكـنـا هـو صـنـدوق االسـتـثـمـارات
الــعـامــة" أحـد أهم صــنـاديـق الـثـروة

السيادية واألكثر تأثيراً في العالم.
ــنـــتــخب كـــمــا أثــار تـــعــرض قـــائــد ا
الــيـابـاني لـكــرة الـقـدم مـايــا يـوشـيـدا
لـإلسـاءة من قــبل بــعض اجلــمـاهــيـر
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ـاءات عـنـصريـة (دون أن يـحـددها) إ
مـن الـصـعب تـقـبّل ذلك. حـدث ذلك في
ـاضـيـة أيـضًـا. إنه أمـر الـتــصـفـيـات ا
صور قطع ا مـخيّب". وعقب انتشار ا
اخلــاص بــاحلــادثــة أطــلـق مــغـردون
حــــمـــلــــة عــــلى تــــويـــتــــر حتت وسم:
#جـمهور_الـسعودية_يـعتذر_لـليابان 
ــنـــتـــخب والـــشـــعب لـالعــتـــذار إلـى ا
الـياباني عن اإلساءة التي تعرض لها
الـالعب.وبالتـوازي مع الوسـم العربي
ـاثال بـاللـغة أطـلق نـاشطـون وسـما 
الـيابانـية مع تغريـدات موجهة لالعب
ولــلــجـمــهـور الــيــابـانـي.ووجه بـعض
ـغردين اعتذارا للسـفير الياباني في ا
الـسعـودية الـذي لم يعـلق بدوره على
ـنـتخب ـوضـوع مـكـتفـيـا بـتـهنـئـة ا ا
الـــــســــعـــــودي عــــلى

الفوز.
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التريـد أن أن نعرف برواية العمى الروائى الكبير جزئه ساراماغو أوضح فيها
الــروائى حــالــة وواقع تـــردي الــوعي من قــبل أغــلـــبــيــة الــنــاس ومن مــخــتــلف
ـة والـسـلب والـنـهب واالغتـصـاب عـلى حـياة ـسـتـويات . هـيـمـنت قـوى اجلر ا
النـاس وعلى وجه اخلـصـوص في معـسـكر الـعزل وخـارجه وهـو بذلك يـعـطيـنا
ـوذجـا لـلـشــعب الـذي هـيـمـن عـلـيه اجلـهل واخلــرافـة واألنـانـيــة لـكي تـضـمن
ـال.... أما في رواية البصيرة قررت السلـطة احلاكمة هيمنـتها على السلطة وا
السلـطات إجـراء إنتـخابات ولـكنـها تـستـغرب عدم إقـبال الـناس عـلى صناديق
االقـتـراع حـتى من قـبل عـوائل احلـكام كـمـا وضـعـهم أمـام حرج كـبـيـر فـلـماذا
فاجيء اقبال منقطع يفسـرون هذا الغسوف لسيدهم الديكتـاتور األكبر ولكن ا
ا أثلج صدور النـظير عـلى الصناديـق من قبل الشـعب قبيل غـلق الصناديـق 

احلكام...
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ولـكن مـا افـزعـهم أن الـصـنـاديق مألت بـأوراق بـيـضـاء داللـة الـرفض الـشـامل
الـســلـطـة احلـاكـمـة من قـبل الـشـعب فـجـنت
جــنــونــهم وأخــذوا يــفــتــشـون عـن احملـرض

دير لهذا الرفض اجلماعي سلطتهم  وا
يتـهمـون ويصـفون العـديد من الـشخـصيات
قـتال عــبـر أجــهـزتــهم الـقــمـعــيـة ظــنـا مــنـهم
بامـكـانيـنـهم الـسـيطـرة عـلى ضـمائـر الـناس

وكبت كل صوت رافض....
تــفــشل مـــحــاوالتــهم بـــتــمــزيق وحــدة

الــــشـــــعب
بـــــــــعــــــــزل
ــــؤيــــدين أ
وتـــــــــــــــــــرك
ـعـارض ا

ظــنــا مــنــهم
بــأن اخلــراب والـــفــوضى والــســـلب والــنــهب
سـتـسـتـشـري في مـنـاطـقـهم بـعـد أن تـركـتـهم
الـســلــطــة. ولــكن الــعــكس هــو مــاحــدث عــبـر
تـــكــاتـف الــنـــاس ونــصـــامــنـــهم بـــراده وطــني
انـــســــاني بـــعــــيــــدا عن ســـطــــوة احلـــكــــومـــة
ومــنــاصــربــهـــا...وقــد أثــبت الــنــاس أن األمن
والــسالم أصـبــحت أكـثــر رسـوخــا وحـضـورا
ـا كان في زمـن السـلـطة ...الـقـصـد من هذا

العـرض االنتخابات احلالية في الـعراق حيث نتمنى أن يلـقن الشعب السلطات
ـقاومـة الـفاسـدين والطـبقـة الـسيـاسيـة احلاكـمة وفق احلـاكـمة درسـا في قوة ا
قـيتـة ...عبـر االوراق البـيضـاء كاقـوى وسيـلة احملـاصصـة العـرقيـة الـطائـفيـة ا
الـرفض وعمـلـيـة تـدوير نـفـايـات الـفسـاد واجلـهـلـة...فأعـطـاء الـشـرعيـة لـسـلـطة
الـفـسـاد خـيانـة لـلـذات ولـلـشـعب والـوطن  ونـحن نـشـهـد تـكـرار نـفس الـوجوه
ال العـام للخدمة اخلـاصة فهل ما والشـعارات والقهـر والتخويف واسـتغالل ا

زالنا نعيش فترة العمى ام  اننا سننتقل الى مرحلة البصيرة ??? .
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بغداد

لـلدولة احد مـصادر تمويل احلزب  بل
ـذكور نصت ادة  44مـن القانون ا ان ا
بالغ عـلى تولي دائـرة االحزاب تقديـر ا
ـقـدمة من ـاليـة ا الـسـنـوية لالعـانـات ا
الـدولة لدعم االحزاب السـياسية وترفع
الـى مــــجـــــلـس الــــوزراء لـــــلـــــبت فـــــيه
ـوازنه  وهـذا وتــضـمـيـنه فـي قـانـون ا
مــعــنــاه ان اخلــزيــنه الــعــامــة وامــوال
الــــدولــــة هـي الــــتي تــــمــــول االحــــزاب
جرد تـسجيـلها الـسياسـية  بل انهـا 
وفق احـكـام هـذا الـقـانـون تـمـنح نـسبه
 %20مـن مــبــلـغ االعــانه الـــكــلي تــوزع
ــســجــلـة بــالــتــســاوي عـلى االحــزاب ا
واصـبح مـجـرد الـتـسـجـيل كـسب مـالي
لــلــحـزب وهــذا يـفــســر الـعــدد الــكـبــيـر
ـسـجلـة رغم عـدم فـاعـليـتـها لالحـزاب ا
اوشـعبـيتـها  في حـ توزع نـسبة 80
ـئـة مـن مبـلـغ االعانـه الـسنـوي عـلى بـا
ــمـثــله فـي مـجــلس الــنـواب االحــزاب ا
ـقــاعـد الـتي حــاز عـلـيـهـا وفــقـاً لـعـدد ا
مـرشـحـوهـا في االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة
ـال الــعـام اصـبح وكــأن الـتـمــويل من ا
ـمــثـله في مــجـلس مــغـنــمـاً لالحــزاب ا
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ثــــانـــيــــاً : تـــبــــرر بـــعـض االجتـــاهـــات
الــسـيـاســيـة الـتــمـويل الــعـام لالحـزاب
الــســيــاســـيــة بــاعــتــبــارهــا احــد كــلف
ـقـراطـية والـتـعـدديه احلـزبيه  اال الـد
ـباشروحتى ان مـضار التـمويل العام ا
قراطية بل الـنسبي تفوق مبـررات الد
عـــــلى الــــعـــــكس قـــــد تــــخـــــرق مــــبــــدأ
قراطية مع سـوء التوزيع النسبي الـد
لـالعـانـات الـعـامــة لالحـزاب  اذ يـعـمل
الــتــمــويل الــعــام عــلى ابــقــاء االحـزاب

االخير برفع تقرير ختامي عن االوضاع
ـالــيـة لالحـزاب الى مـجـلـسي الـنـواب ا
ـــــواد والــــــوزراء ودائـــــرة االحـــــزاب  ا
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الحظات االتية :   ا
ــــادة  29 مـن قـــــانــــون اوالً : نـــــصـت ا
انـتـخابـات مـجلس رقم  9 لـسـنة 2020
عـلـى ان  يـحـضـراالنـفـاق عـلى الـدعـايـة
ـال الـعـام او مـوازنـة االنـتــخـابـيـة من ا
الـــوزارات امـــوال الـــوقف اومـن امــوال
ادة الـدعم اخلـارجي   كـمـا تـضـمـنت ا
 11مـن نظـام احلـمالت االنـتـخـابـية رقم
 5لـسنة  2020عـلى نص مطـابق للمادة
 29مـن قـانــون مــجـلس الــنــواب سـابق
الــــذكـــر  واحلـــقــــيـــقه ان هــــذا الـــنص
ادة 33/ ثـالثاً من قانون يـتناقض مع ا
االحـــزاب انف الـــذكـــر الـــتي اعـــتـــبــرت
ـوازنـه الـعــامـة ـالــيــة من ا االعــانــات ا

ـوازنه الـعـامـة لـلـدولـة   كـمـا اجازت ا
ـادة  34مـن الـقانـون لـلـحـزب امـتالك ا
الــعـقــارات الغــراض اتـخــاذهـا مــقـر له
ــذكـور ولــفـروعـه  وحـضــر الـقــانـون ا
عــلى االحــزاب اســتالم الـتــبــرعـات من
مـولة ـؤسـسات والـشركـات الـعامـة ا ا
ذاتـــيـــاً ومـن الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة
ـصـرفـيـة الـتي يـكـون جـزء من رأس وا
مـالـهـا من الـدولـة  وايـضـاً حـضـرعلى
احلـــزب الــســيــاسـي مــزاولــة االعــمــال
الـتـجـاريـة بـقـصـد الـربح اال فـي حاالت
مـحددة في القـانون  كما نـظم القانون
مــــوضــــوع ايــــداع امـــوال احلــــزب في
ـــصــرف والـــســـجالت واحلــســـابــات ا
والـــزمـــهـــا بـــاعـــداد تـــقـــريـــر ســـنـــوي
بـحسابات احلزب يعده مكتب محاسب
قــــانـــونـي مـــرخـص يـــرفـع الى ديـــوان
ـالـيـة االحتـادي ويـقـوم هـذا الـرقــابـة ا

ان االنتخبات التشريعية تعتبر من اهم
قراطية النها تؤدي الى مارسات الد ا
ـثـلي االرادة الـعـامـة الـشعب اخـتـيـار 
في الـهـيئـة التـشريـعـية والـتي تضـطلع
ــهــام تــشـريــعــيــة ورقــابـيــة مــهــمـة 
انـية كما هو والسـيما في االنظـمة البر
احلــــال في الــــعــــراق  وحــــتى تــــكـــون
اخملـــرجـــات مـــشـــروعه البـــد ان تـــكــون
ـدخالت مـشروعه ايـضـاً  ونقـصد في ا
ــقــال مــصــادر تـمــويل احلــمالت هــذا ا
االنــتـخــابــيـة لالحــزاب والــتـنــظـيــمـات
والـتـحـالـفـات الـسـيـاسـيـة  وبـالـرجـوع
ـادة  33مـن قــانــون االحـزاب الحــكــام ا
الــسـيـاسـيـة رقم  36لــسـنـة  2015جنـد
انـهـا قـد حـددت مـصـادر تـمـويل احلزب
الـــســيـــاسي بـ  اشـــتــراكـــات اعــضــاءه
ــنح الـداخـلــيـة  عـوائـد الــتـبـرعـات وا
ـالـيـة من اسـتـثـمـار امـواله االعـانـات ا

ـــشــاركه في الــســـلــطه واضــمــحالل ا
فــرص االحـزاب والــقـوى الــسـيــاسـيـة
اجلـديدة بالظهور  فضالً عن ذلك فأن
هـــذه االعــانــات الــســـنــويــة لـــتــمــويل
االحــزاب حتـــجب مــبــالغ مــالــيــة كــان
يـــفــتــرض تـــوظــيــفـــهــا لــســـد مــنــافع
وحـــاجــات اجـــتــمـــاعــيـــة كــالـــصــحــة
والــتــعــلــيم والــرعــايــة االجــتــمــاعــيـة
واخلـــدمـــات الـــعــامـــة  كـــمـــا ان هــذا
االســلــوب يــزيــد من الــفــجــوة مــابــ
قــيـادات االحـزاب من جــهـة واعـضـاءه
وجـماهيره من جهة اخرى  الن توافر
الـتمويل العام يـؤدي الى تفرد قيادات
االحــــزاب عـــلـى اعـــضــــاء احلـــزب في

قراراته وتوجهاته .
ـادة  29 مـن قـانون ثـالـثـاً : حـضـرت ا
انـــتــخــابـــات مــجــلـس الــنــواب رقم 9
ــادة  11 مـن نــظـام لــســنـة  2020 وا
احلــــــمالت االنــــــتـــــخــــــابـــــيــــــة رقم 5
لـــــســــنــــة 2020 تـــــمــــويـل احلــــمالت
ــصـادر اخلــارجـيـة االنــتـخــابـيـة من ا
ــنـع الــتــدخالت وهـــذا امــر ايــجـــابي 
اخلـارجية في العملـية االنتخابية  اال
ان الـقــانـون والـنـظـام لم حتـدد الـيـآت
مـــراقــبه وتــعـــقب مــصــادر الـــتــمــويل
االجــنـبي لــلـحـمالت االنــتـخــابـيـة ولم
تــضع الــعــقـوبــات في حــال ثـبــوتــهـا
فـــضال عـن ذلك  ان قـــانـــون االحــزاب
ــــادة 41/ اوالً مـــــنه ذاتـه اجــــاز فـي ا
قـــبــول امــوال عــيـــنــيــة او نـــقــديه من
ـنـظـمـات او االحـزاب واجلـمـعـيـات وا
االشـــخــاص او اجلــهـــات االجــنـــبــيــة
ــــوافــــقــــة دائــــرة االحــــزاب  وهـــذا
طلق اسـتثـناء يتـعارض مع احلضـر ا
الـوارد فـي قـانـون انـتـخـابـات مـجـلس
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نصرمـة كانت احلرية وفي قرائـتنا لتـطور مفاعـيل احلرية في الـعشرين سـنه ا
كما يقول (هيجل)صنواً للوطنية اي ان الحرية بال وطن ...

عاصر  صنو الوطنية .. وعوداً على بدء البد ان نقول ان احلرية في العراق ا
هذا مـاذكره لي احد السياسي من كتبة الدستور والذي قال باحلرف الواحد

كون والشعب (الكردي والعربي والتركماني)... ...معترضاً على مصطلح ا
هل نستطيع ان نقول لالمريكان وهم من اكثر من 200 مكون ...

كـسـيكي والـشـعب االيرلـندي وهل الشـعب اجلامـايـكي في امريـكـا والشـعب ا
نستـطيع ان نقول للبريـطاني وهم دكان الشعوب الـباحثة عن احلرية (الشعب
بي والـشعب الهنـدي والشعب العربي الباكـستاني في بريـطانيا والـشعب الكو

والكردي ) ...
ويـضـيف هــذا الـسـيـاسي الـعــريق قـائالً وهـو يـخــاطب الـرئـيس االسـبق جالل

طالباني عام 2004 اثناء كتابة الدستور ... 
سيـادة الرئيس جالل الـطالـباني العـراق واحد منـذ خمسـة االف عام ..نعم انه
متـعدد االعراق لكـنه كان ومازال خـيمة للـجميع سيـادة الرئيس ان كـلمه مكون
ال تـلـيق بـدسـتـور يُـكـتب لـلـعــراق ..فـانـبـرى الـرئـيس االسـبق جالل الـطـالـبـاني

مخاطباً استاذ العلوم السياسية واحد كتبة الدستور  بابتسامه مرة ..
تـعارف ديـنه ان ماتـقوله هـو الصـحيح وهـو ا النسـتطـيع ان نفـتي ومالك فـي ا
عـاصره وتوصـيفك اكثـر علمـياً وسيـاسياً .. واضاف علـيه في كل الدساتـير ا
كون.. الرئيـس جالل طالباني مخاطـباً احد كتبـة الدستور .. نحنُ نُريـد كلمة ا

ونؤكد عليها ..
 نريد ان نكتبها نريد ان نصنعها في هذا الدستور الغراض عده !!? ..

ـوثق ب الـرئيس االسـبق الـطالـباني واحـد كتـبة دقق فـي احلوار ا والبـاحث ا
الدستور  يتجلى من هذا احلوار 

معـني متناقض االول  يفهم ان احلرية سر بقاء االوطان ..والثاني يفهمُ ان
ـعنى.. ان اسـتاذ الـعلوم الـسيـاسيـة يفـهم ان العراق احلريـة نقيض الـوطنـية 
واحد في اطـار تنـوع بـشري وثـقافي في حـ يفـهم الـرئيس ان الـتنـوع االثني

والثقافي هو الذي يكون الوطن ..
فاالول جعل احلرية فوق الوطن وهو امر مريب?

ـفـهـوم احلـريـة ومـفـاعـيـلهـا في ـكـوناتـيـة قـراءات مـشـوهـة  واالمـر الـثـاني ان ا
قراطـية فاحلرية هـناك توحد االمريـكان وااليرلنديـ والبرازيلي التجـربة الد

في وطن واحد وامه واحدة يحكمها عقد اجتماعي ويعمق الوطنية فيها 
كوناتية?  باد الوطنية وليس ا االنتماء 

انيا )   فكما الحظنا ان احلرية (في بريطانيا وفرنسا وا
تعلـي من الوطنيـة ال تضعف من شأنـها رغم تعـدد انتماءاتـهم الفكريـة والدينيه

والقومية ..
في ح احلـرية كمفهوم عند ساستنا اجلـدد..  وفقاً لتفكيرهم الضبابي جتزأ
كونات الى طوائف بلـداننا الى شعوب وقبائل .. وحتول الوطن الى مكونات وا
لل الى نِحل  والنحل الى  والطـوائف الى قوميات  والـقوميات الى ملـل  وا
احزاب واالحـزاب الى تيارات والتيارات الى حركات ...حـتى بات يختلط علينا

االمر في االعالم التي يشكلونها النتماءاتهم ...
W d(« ÂuNH

ان مفـهوم احلـرية من افالطـون الى كارل مـاركس الى عبـد الرحـمن الكـواكبي
الى جمـال عبد الناصـر الى عبد الكر قـاسم الى اريك فروم ... يقرنُ احلرية
واطـنتـها تـشبه باالوطـان فاالوطـان بال حريـة سجـون ...واحلريـة الـتي تفـرط 

قبائل (الزولو ) الذين حتاصرهم فوضى الهوية وسلطة اجلوع ...
 ان فـوضى الــتـحــلـيل  او الــقـراءه اجملــتـزأة  تــسيء الى مــفـهــوم احلـريـة اوالً
وتـخـدش ضـمـيـر الـوطـنـيـة الـنـقي ..ان الـتـفـريط او غـيـاب الـتـوازن بـ احلـرية

والوطنية 
ـنطقة والـذين يحاولون سحل  وهو الـدور الذي رسم للبعـض من زعمائنا في ا
اوطـانـنـا او الـطـعـن في دورهـا الـتـأريـخي واحلـضــاري والـسـيـاسي والـثـقـافي
ـشـوهة كـمـا هـو حاصل فـي توصـيف بـعض الـسـاسة حتت بـخـنـجر احلـريـة ا
خـيـمة احلـريـة بـلد گـلـكـامش وعشـتـار وعـلي واحلسـ والـرشـيد والـفـراهـيدي

واجلواهري والسياب وسعد يوسف ..الى بلد ملل ونِحل ومكونات ..
فالـعراق لـلذي يـعرف والـذي اليعـرف وطن واحد مـوحد في اطـار تنـوع بشري
ــتـمـنــاه اجلـســر الـذي تــغـنى فــيـهـا وثـقــافي مـنــذ االف  الـســنـ  واحلــريـة ا

العراقيون  منذ االف السن في وطنيتهم اجلامعه ...
 فقـد عرفهـا السـومري الرافـديني الـعراقي مـنذ خـمسة االف عـام وكان بـاحثاً
عن حريـته واسمـاها بـلسـومريـة (امارجي )لـكنه لم يـفرط بـوطنه مـيزو بـوتامـيا

بالد النهرين ..
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بغداد

 ان يـــتـــوخى احلــيـــطـــة واحلــذر  من
ـال الـسـيـاسي  والـسـيـاسـي حتـكم ا
   عبـر اسـتـغالل االعـالم واجهـزته بـه
ومـؤسـساتـه للـقـيام بـعـملـيـات التـنـوير
وتـضليل الـراي العام  الـوطني خاصة
اثـنـاء عـمـلـيات االقـتـراع    والـتـاثـير
عـلى خـيارات الـناخـبـ  وهنـا يتـطلب
ويـــــــــتـــــــــوجـب عـــــــــلـى االعـالم عـــــــــدم
الــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــمـــت  اجتـــــــــــــــــــــاه
اخلــروقـات  والـتـجـاوزات  الـتي تـتم
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  واحزابهم   ومن قـبل  السياسـي
ـثـلهم  في مـراكز االنـتخـابات  بـعد
ان فــــــــــــــــعــل  الــــــــــــــــفــــــــــــــــســــــــــــــــاد
الـسـيـاسي  فـعـله  واثـر على  االداء
االعـالمي ومـهــنــيــته  في الــكــثــيـر من
ــطـلــوب كــذلك  الـتــمـسك االحــيـان وا
هنه  والدفـاع عنها  من قبل بـشرف ا
  في االجــــهـــزه جــــمـــيـع الـــعــــامـــلــــ
االعالمـية  لتحقيق االهداف االنسانية
ـــهــــنــــتــــهم ولــــلـــعــــمل الــــنـــبــــيــــلــــة 
االعـالمي بأعتبـاره احلارس الشخصي
ــقــراطـيه لــلــجــمـاهــيــر والــوطن والــد
والـوطـنـيـة لـتحـقـيق الـرقـابه الـرصـينه
ــهــنــيــة احلــقــيــقـيــة الــنــاجــحه في وا
االنـــــــتــــــخـــــــابــــــات  ومـــــــنع وقـــــــطع
وفـــــضـح  الـــــفـــــســـــاد الـــــســـــيـــــاسي
ومــاله  الــذي يـقـف عـائــقــا امـام بــنـاء
الــــــــراي الــــــــعــــــــام   وحــــــــمــــــــايـــــــة
الـدمـقـراطـيـة خـاصـة اثـنـاء الـعـمـلـيـات
االنـتـخـابـيه كـونـــــــــــها تـقـريـر مـصـير
بــنـاء حــكـومـــــــــــــــــة وطـنــيـة مــهـنــيـة
عـلـمـيـة بـامـكـانـهـا حـفظ حـقـوق الـوطن
ــــواطــــنـــــــــــ وتــــأسـس لــــلــــعـــدل وا
ـــســــــــــــاواة و بـــدون واالنــــصـــاف وا

تميز.

االلــكــتــرونــيـة  ومــنــصــات الــتـواصل
االجــتـمــاعي  وصـحــافـة االفــراد الـتي
اصــبــحت فــاعــلــة ومــؤثــرة  وجــديـرة

. تلق بالثقة عند البعض من ا
ــــــنــــــصــــــات  كــــــمـــــــا بــــــاتـت تــــــلـك ا
بـأخذ  مساحات عـريضة  من االخبار
والـنشر  والبد من االخذ بع االعتبار
ـنصات واالهـتمـام  االسهام الـفاعل  
الـــتـــواصل في الـــتـــاثـــيـــر عــلـى الــراي
الــعــام  بــعـد ان صــارت احــد مــصـادر
ـعـلـومات  بـل انهـا تـعـتمـد كـمـصادر ا
لالخـبـار  ولـبـنـاء الـراي الـعـام  حتى
فــرضت نـفـسـهــا  عـلى وسـائل االعالم
الـتـقـلـيـديـة ومـنـافـسـة لـهـا    بـعد ان
ـــؤشــرات اصـــبـــحت هي االخـــرى من ا
لقياس نبض الشارع والبد من االهتمام
بـهــا وتـنـظـيـمــهـا ومـتـابـعــتـهـا من قـبل
الــــــدولـــــة لــــــلــــــحــــــفـــــاظ عــــــلـى عـــــدم
اســتــغاللـهــا  لــغـيــر اهــدافـهــا خــدمـة
لــــلـــصــــالح الـــعــــام وحـــمــــايـــة آلــــيـــة
ـقراطـية  حـتى بـعد اعالن نـتائج الـد
االنــتـــخــابــات بــشــكـل مــبــاشــر  بــعــد
انــتــهــاء  عــمــلــيــة الــتــصــويت  دون
تـاخير  وذلك مـا يساعـد على احلد من
عـمـلـيات الـتـزوير الـتي قـد حتدث حتت

ظروف وبأساليب معينة.
كــمــا البـــد من الــتــعــريج عــلى ضــرورة
تــطـويـر الـكــوادر االعالمـيـة  الــعـامـلـة
والــتي تــتـحــمل مـســؤولــيـة  تــغـطــيـة
الــعـمــلـيــات االنـتــخـابـيــة لـيــصـبح دور
االعـــــالم دورا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــال
وشــــريـــكـــا  اســـاســــيـــا  في اجنـــاح
االنـــــتــــخـــــابـــــات وضــــمـــــان حـــــقــــوق
ــرور    ـــرشـــحـــ   وا ـــواطـــنـــيــ ا

العملية بشفافية  .
  عــــــلـى الـــــرغـم من كـل هــــــذا الـــــدور

ارتــبـــاط اســاســيــا مــبـــاشــر مع حــريــة
االعالم النــنـا عـنـدمـا نـقـول انـتـخـابـات
ـقـراطـية  يـجب ان يـقابـلـها  اعالم د
حــــر ونــــزيه  وكل ذلـك يـــســــتــــنـــد الى
نـطلقـات االنسـانية الـنبـيلة الـقواعـد وا
ـهـنـة االعالم  وهي مـنطـلـقـات ثقـافـية
وله تـوعوية حقيقـية فاعلة في اجملتمع 
ايــــضـــا دور اســـاسي ومــــبـــاشـــر  في
صــنـاعـة وبــنـاء الـراي الــعـام  بـاجتـاه
الـعديد من القضايا   التي تمكن  من
االعـتـراض عـلى الكـثـير من االنـحـرافات
ـقـراطـيـة  والـصـور الـسـيـاسـيـة والـد

النمطية  والعمل على تصويبها .
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  البـد من الـتعـريج  عـلى ما يـحـتاجه
االعـالم فـي تـــــــــصـــــــــريـف اعـــــــــمـــــــــاله
ومـــــــــهــــــــــامـه  ولــــــــــتـــــــــحــــــــــقــــــــــيق
  الن  هـــــــــــــذا الـــــــــــــدور اهـــــــــــــدافــه
الــــكـــبــــيــــر  الـــذي يــــلــــعـــبـه من خالل
فـعالياته  وجمـيع انشطته    خاصة
فـي االنـــتــــخـــابــــات  بـــامس احلــــاجـــة
ـهنية  والدقة الى  مـستوى عال من ا
واحلــــيــــاد  في تــــغـــطــــيــــة  جـــمــــيع
ـاسـة نــشـاطــاته اضف لـذلـك حـاجـتـه ا
الى الــتــقـنــيــات االعالمـيــة واجــهـزتــهـا
احلـديثة  يـضاف لذلك الـدعم من جميع
ـطـلـوبـة ـسـاحـة ا االجتـاهــات لـتـوفـيـرا
أليـــصـــال كـل االصـــوات دون حتـــيــز او
خوف.كما البد من التذكير بأن للحماية
( بـجميع مسمياتها) دور مهم ايضا في
دعـم مــتــطــلــبــات االعالم في اجنــاح اي
تـغـطيـة خبـريـة.  ان التـوسع والتـطور
احلــــاصل الــــيـــوم  فـي الـــتــــقـــنــــيـــات
احلـــــديــــثـــــة  والــــذي شـــــمل وســـــائل
االعـالم  انــــتج مــــنــــصــــات اعالمــــيــــة
جـــــديــــــدة  تـــــشـــــمـل الـــــصـــــحـــــافـــــة

  بــاالضــافــة الى تــســلـيط الــنــاخــبـ
  بعـيدا كل ـرشحـ االضـواء  على ا
البعد عن الترويج لهم فضال عن كونه
وســـيــــلـــة ضـــاغـــطـــة عـــلـى من يـــريـــد
ـقـراطـيـة  والـتـاثـير الـتالعب  بـالـد
عـلى نتـائج االنتـخابـات  كمـا الننسى
ان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
  اســتـخـدام ـرشــحـيـ االحــزاب  وا
االعالم كـمنصـة تفاعـلية  بـينهم وب
اجلـمـاهيـر كـما ذكـرنا. الـبـعض يذهب
الــى ان لــالعــالم دور فــي حتـــــــــــــــــــمـل
مـــســـؤولـــيـــة  ايـــصـــال مـــعـــلـــومــات
وتـعـليـمـات مـفوضـيـة االنتـخـابات الى
ـرشحـ  عبـر تـغطـية   وا الـنـاخبـ
الــعـمـلـيــات والـنـشــاطـات االنـتــخـابـيـة
  ومراقـبتها  الن الرقابه بـحرية تامة
االعالمـيـة لـالنـتـخـابـات تـعـتـبـر صـمام
امــــانــــهــــا  ضــــد الــــتــــدخـالت غــــيـــر
الــــقـــانــــونـــيــــة  والـــشــــرعــــيـــة  في
مـقـدمتـهـا  الـفسـاد في ادارة الـعمـلـية
االنــتــخـابــيــة  الن في مــقـدمــة الــعـمل
االعالمـي كـمــا  اســلـفــنـا هـي حـمــايـة
شـفـافـيـة االنـتـخـابـات  والـتي تـرتـبط

يــلــعب االعالم  االدوار االســاســيـة في
الـعـملـيات االنـتخـابـية ويـقوم بـشكل او
  في بـآخـر بـضـمان حـقـوق الـنـاخـب
ــعــلــومــات الــكــامــلـة احلــصــول عــلى ا
ــشـاركـة  في والــدقـيـقــة  وحـقـهم  ا
الــنــقـاشــات واحلــوارات بـشــأن جــمـيع
الـقـضـايـا في مـقـدمتـهـا الـسـيـاسـية  
ـثابـة احملرك االهم ـعنى آخـر هو  و
في تـعبئة اجلماهـير  باجتاه صناديق
ـــشــاركــة في الــعــمــلــيــة االقــتــراع  وا
االنـتخابـية  كونه الـعنصر االول  في
ــؤثــر الــتـــواصل مع اجلــمــاهــيــر  و ا
احلـقـيـقي عـلى  حتـريكـهـا   وادائـها
  وهـذه من اولـويـات مـهام وقـراراتـهـا
وواجـــبــات االعـالم  واسس  واركــان
الـتـغطـية االعالمـيـة لالنتـخابـات  فمن
ـــمـــكـن حتـــقـــيق انـــتـــخـــابـــات غـــيـــر ا
ـقراطية بدون النشاطات والفعاليات د

االعالمية .
ــكـان ان يــلـعب اعالم ومـن الـضـرورة 
الـدولة  دورا كبيرا في الترويج  لقيم
واطنة  والتعددية  من خالل العمل ا
بـــــــأجـــــــتــــــــهـــــــاد من اجـل رفـع  وعي

الـــــــكــــــبـــــــيـــــــر  الـــــــذي يــــــلـــــــعـــــــبه
االعـالم  فـــهـــو  بـــحـــاجـــة  ضــرور
الـى  تــنــظـــيم عــمـــله وذلك من خالل
ـهــني الـدقـيق الــتـنـسـيـق  الـعـالي وا
بـــــــيــــــــنـه و بـــــــ مــــــــفـــــــوضــــــــيـــــــة
االنـتخابات  والهيئات  االنتخابية 
 وذلـك ضــــمـن االطـــــر الــــعـــــلـــــمـــــيــــة
ـــــهــــنـــــيــــة  الـــــقــــانـــــونــــيــــة  الن ا
تنظيم  العالقة  ب تلك اجلهات ذو
اهــــــــمـــــــــيــــــــة كــــــــبـــــــــرى  مـن خالل
وضـع   اسـس وخــــــارطـــــــة طـــــــريق
ســـــــتـــــــراجتـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــاون
كن فـيما  بـينهـما  وبالـشكل الذي 
كـل االطــراف من ايـــصـــال رســائـــلــهم
وهــنــا البــد من وضع اسس الــتــعـاون
ـــثــبـــتــة  بــ االعالم الـــواضــحــة وا

ومفوضية االنتخابات. 
U “«u « kH

ـــــــطـــــــلــــــوب ــــــنـــــــطـــــــقي وا  ومـن ا
  موضوعة حفظ التوازنات في ايضا
الـتـغـطيـة االخـبـارية واالعالمـيـة وعدم
ـــبــالـــغــة  والــتـــاثــر بـــالــعـــديــد من ا
الـــــعــــوامل  الـــــتي جتــــعـل  بــــعض
ــؤســســات االعالمــيــة تــمــيـل صـوب ا
الـصـراعـات االجـتـمـاعيـة والـسـيـاسـية
 كـون والــديـنــيــة وحـتى الــعـنــصـريــة
االعـالم  ابن بـــــيـــــئـــــتـه  والبـــــد من
االصــطــدام  بـعض االحــيـان  بــهـذه
الــبـيـئـة  او تـلـك والـيـوم في الـعـراق
جنـد اننا قـد مرينـا بكثـير من الظروف
االستثنائية التي تمكنا بفضل الله من
جتـــاوزهــا بــعــد ان كـــادت تــأتي عــلى
االخـضر والـيابس  متـمثـلة بتـحديات
اجــتــمــاعــيــة وامـنــيــة واقــتــصــاديـة 

داخلية وخارجية غاية في التعقيد.
ـطلوب من االعالم  بكل مؤسساته  ا
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اولـويـات واضـحـة اصال. هـنـا اسـتـثـني
ــهــنــيـــ احلــقــيـــقــيــ الــذين بــعـض ا
شـــــاهــــدتـــــهم فـي أكــــثـــــر من ســـــفــــارة
وهم ايضـا ال تعـجبـهم االوضاع عـراقيـة
ويـــــــريــــــــدون االفـــــــضـل لــــــــلـــــــعـــــــراق
وينتظرون مثـل بقيتنا(رحمة ولـوزارتهم
ــــؤامــــرة الــــكــــونــــيـــة الــــلـه) واجنالء ا
عـن(كـوكـب)الـعــراق. الــلــهم انــصـر دوق
فـــلـــيـــد وكـــرانــــدايـــزر(الـــعـــراقي) عـــلى
قــوات(فــيـكــا) الــكــافـرة.الــلــهم أحــصـهم
والتــغـــادر مـــنــهم ومــزقـــهم بـــددا عـــددا

. كولوا آم أحدا
تــــــــــــرتـــــــــــيـب اخــــــــــــر جـــــــــــوازات فـي
رتبة 109 كـوريا الشـمالية (39 الـعالم:ا
ــرتــبــة 110الـــنــيــبــال ا وجـــهــة ســفـــر)
(  37و جـهة) 111 الـصـومال وفـلسـط
( 34 وجـــــــهـــــــة) 112 الــــــــيـــــــمن (33
114 وجهة) 113الباكستان ( 31 دولة)
ســــوريـــا ( 29 وجــــهـــة) 115الــــعـــراق
(28وجهة) 116أفغتستان (26 وجهة).
{ عن مجموعة واتساب

وهل ـا! فــجـائــني اجلـواب ــصـالـح ر ا
لـدى دول الـعـالم مـصـالح مع تـلـك الدول
أكــثــر من مــصــاحلــهــا مع الــعـراق?! وال
أكـــتــمــكم ســـراً فــقــد وضــعـت أكــثــر من
فـرضـيــة لـتـفـسـيـر سـر الـتـفـوق الـيـمـني
والــصـومـالي عـلـيـنــا بـضـمن ذلك تـفـوق
لكن مـنـتخـابـاتـهم الكـرويـة على الـعـراق
حـتى ب(الـطـوبـة)نـحن متـفـوقـ عـلـيهم
فـما هو السر ياترى وراء تخلفنا عنهم?!
هـنـا قـفـز لذهـني الـتـفـسيـر الـشـائع هذه
الــذي احتــفـــنــا به ســـيــســـيــونــا االيـــام
مـــشــكــورين بـــخــصــوص عــدم تـــبــلــيط
ياه بعد توقع بـا وفيضـانها ا شـوارعنا
وعدم وجـود مدارس كـم يوم حـ تمـطـر
او مـــســتـــوصــفـــات او مــســـتــشـــفــيــات
وانقـطـاع الـكهـربـاء وسـوء جودة كـافـيـة
وعدم توفر(اخلرّيط)والصبور هذه ـياه ا
ؤامرة الكـونية علينا ايها الـسنة. انها ا
انـهـا (اسـرائــيل) الـتي تـريـد ان الــسـادة
انـــهم أعــداء يـــبــقى جـــوازنــا مــتـــخــلف
(ع) الذين ال يريدون ألنصاره ان احلس

قـال. اذ تـفـوقت جوازات كل من نـهـايـة ا
والـنـيـبـال وفـلـسـطـ كـوريـا الــشـمـالـيـة
والـصومال واليـمن وسوريا على اجلواز
الـعــراقي الـعـتـيـد!!! هـنـا حـاولت حتـلـيل
االسـبـاب الـكامـنـة وراء الـنظـرة الـدونـية
لـلجواز العـراقي من قبل حتى تلك الدول
ـتـازة) الــتي يـتـمـتع الـعــراق بـعالقـات(
والـتي يــصـاب ضـبـاط اجلـوازات مــعـهـا
فــيـهــا بـالــذعـر وعــسـر الــهـضم وتــقـطّب
(اجلـهــره) حـيـنـمـا اقـدم لـهم جـوازي في
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أن العـراق-في نظر أول مـا تبادر لـذهني
الـكثير من الدول- هو دولـة غير مستقرة
االوضـــاع وأنـــهــــا تـــعـــرضت لالرهـــاب
دن والـوثائق والـتزويـر لذلك ولـتـدميـر ا
تـــخــشى الــدول عـــلى امــنـــهــا وال تــريــد
لــكن اجملــازفــة بــأســتـقــبــال الــعــراقــيـ
الــــســــؤال الــــذي قـــفــــز لــــذهــــني:هل ان
الــصـومـال والـيـمن وســوريـا وفـلـسـطـ
هي أكـثـر أستـقرارا مـن العـراق?! ثم قلت

كـل قـائـمـة ال  199دولــة الـتي شــمـلـهـا
الـتصـنـيف لتـكحـيل عيـني بأسم الـدولة
الــوحـيــدة الـتي تــفـوق عــلـيــهـا اجلـواز
الـــعـــراقي من حـــيث عـــدد الـــدول الــتي
ـكـنه دخـولـهـا دون احلاجـة لـتـأشـيرة
دخـول(فيـزا). وكمـا توقـعت فقـد تفـوقنا
ـكن جلـوازها عـلى أفـغـانـسـتـان الـتي 
دخــول  26دولــة دون فــيــزا مــقــابل 28
دولـة لـلـجـواز الـعـراقي. لـكن مـا أثـارني
هـو أسـمـاء الدول الـتي تـذيـلت القـائـمة
ـــذكــورة في ــرتـــبــة  116-109وا مـن ا

تــــعـــمــــدت كــــتـــابــــة مـــادة ال تــــتــــعـــلق
أوال بــاالنـتـخــابـات في لــيـلـة االنــتـخـاب
ألبـتعد عن احلمى غير الـصحية للسباق
االنــتــخــابي وثــانـيــاً لــعــلّي أجــد آذانـاً
صـاغـية من وزيـر اخلارجـية الـقادم. لـقد
أثــارتــني ال CNNفـي تــقــريــرهــا الـذي
نـــشـــرته عـن مـــؤشـــر(هــيـــنـــلـي) ألقــوى
اجلــــــــــــوازات فـي الــــــــــــعـــــــــــالـم. ورغـم
تـعـودي(والـعـراقيـ عـمـومـاً) عـلى رؤية
ـقـايـيس الـعــراق قـابـعـاً في ذيل قـوائم ا
اال اني قررت مـراجـعة يـة لـلتـطـور الـعـا

ـية التي اسونـية الـعا انهـا ا يـسافـروا
نع انـتـشار تـخـطط من مـئات الـسـنـ 
ــة الـعــراقــيــة وكـبــة الــسـراي في الــدو
الـعـالم. انهـا مؤامـرة كوكب(فـيكـا) على
الـكـرانـدايـزر الـعـراقي الـذي حـان زمـان

انطالقه من(قمقمه)!
f UA  qI

شـاكس)عـاد ليـسـألني:هل لـكن عـقـلي(ا
ان(اسـرائيل) حتـب الفـلسـطيـنيـ اكثر
بـحـيث جتـعل جـوازهم أفـضل? وهل ان
(ع) يـحـبـون أيـران أكـثر أعـداء احلـسـ
بـحـيث يـجـعـلـون جـوازها أفـضل? وهل
ان(كـــرانــدايــزر)الــعــراقـي أخــطــر عــلى
كـوكب(فيـكا)من كرانـدايزر الـصومالي?!
في احلـقـيـقـة لم أجـد تـفـسيـراً مـنـطـقـياً
ـتـعاقـبة سـوى ان وزارات خـارجيـتـنا ا
وكادرها الذي يعج هنيون) ووزراءها(ا
بـــابـــنـــاء واحـــفـــاد واخـــوة واصـــهـــار
بـشرين ال يـولون وزوجـات (الـعشـرة) ا
ال ألنه لـــيس من ـــلف أهـــمــيـــة لـــهــذا ا
بـل ألنه لـــيـــسـت لـــديـــهم أولـــويــــاتـــهم
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بغداد

والــسالم  ,إضــافـــة إلى مــا نــشــهــده من
ظـهور حـاالت مشابـهة لذلك الـصبي الذي
وضوع ـقدمـة لهـذا ا وردت قـصته في  ا
بـ فترة وأخرى لديهم إمكانيات عبقرية
ا في عـلم الرياضيـات والعلوم األخرى 
يــؤكـد عـلى إمــكـانـيـة وجــود تـلك الـطـرق
واألســــالـــيب الــــتي تـــعــــمل عـــلـى جـــعل
ــســاران ( احلــفـظ واإلدراك ) يــســيـران ا
بـخط متوازي ومن الطفولة إلى الكبر
وبـاجتاه واحد متصـاعد نحو الزيادة في
قـــــدرة احلــــــفظ واإلدراك مـــــعـــــا وقـــــد ال
نـستطيع أن نحافظ على قدرة الذاكرة في
تـقدمـة من العـمر بـسبـب ما قد ـراحل ا ا
يـحصل جلمـيع أجهزة جـسم اإلنسان من
ــرحـلـة من الـعــمـر كـمـا انــدثـار في تـلك ا
يــقـال في حـالـة تــقـادم الـعـمـر بــالـنـسـبـة
لــلــمـكــائن واآللــيـات مع فــارق الــتـشــبـيه
ولـكـنهـا في كل احلاالت مـرتبـطة بـضعف
الــقـدرة مـع تـقــدم الـزمن ولــكن بـاإلمــكـان
تـنـشيط اإلدراك مـنـذ الطـفـولة ومـساواته
ـــوجــود أصال في مـع نــشــاط الـــذاكــرة ا
كـن كـسر مـراحل الـعـمـر األولى وبـذلـك 
الــقــاعــدة الــتي دائــمــا مــانــســمـع  بــهـا
ونـرددها والتي تقول (الـنقش في الصغر
كـالــنـقش في احلـجـر والـنـقش في الـكـبـر

كالنقش في البحر) .

والــتــحــلــيل الــتي يــقــوم بــهــا جــهــازهم
اإلدراكـي ( الـعــقل ) وهي حـالــة تـتــنـامى
عـكسيـا مع تنامي الـعمر ومـضي مراحله
لـدى بني الـبشـر فكـلمـا مضت مـرحلة من
مــراحل الــعــمــر يــتــراجع نــشـاط احلــفظ
و اإلدراك لدى اإلنـسان نتيجة ويـتزايد 
مارسـة  احلياتية ففي لـتراكم اخلبرة وا
فـترة الطفولـة والصبا وحتى نـهاية فترة
ـراهقة جنـد أن احلفظ لدى هـؤالء يكون ا
أكــــثـــــر نــــشــــاطــــا مـن اإلدراك والــــفــــهم
ـا تـخــتـزنه حـافــظـتـهم من والــتـحـلــيل  
مـعـلومـات بـيـنمـا جنـد في مراحل الـعـمر
ــتـقــدمـة تــضـاؤل قــابـلــيـة احلــفظ لـدى ا
الــــفـــرد  وتـــنــــامي قـــدرتـه عـــلى اإلدراك
ا حتتويه  ذاكرتهم والـتمعن والتفسـير 
احلـافظة من مـعلومات ومـا يتلـقاه العقل
من مــعـلـومــات ومـا يـشــاهـده من أحـداث

وصور.
   مـن خالل مـا تـقـدم وخاصـة قـدرة ذلك
الــصــبي اإلدراكــيـة الــتي ورد ذكــرهـا في
بـدايـة مـقـالنـا هـذا وكـذلك مـا علـمـنـا إياه
قـراننا الكر في آياته البينات ( واتيناه
احلكم صبيا ) واحلكم هنا بالنسبة لنبي
الـله الصبي يـحي عليه الـسالم هو الفهم
واإلدراك والـعـلم جنـد أن هـنالك إمـكـانـية
تـعاكس ب احلفظ لـتجاوز ذلك الـسير ا

تـؤدي إلى احـتـراق ذويـهم) .  حـكـايـة قد
ـراد من سـردهـا لـنـا يـقــول قـائل مـا هـو ا
ونـحن نـعـيش الـكـثـيـر مـنـهـا في حـيـاتـنا
الـيـومـيـة ولـكن لـو تـمـعـنـا في إجـابة ذلك
الـــصـــبي الـــتي تـــشـــيـــر إلى انـه  مــدرك
ومـتـفـهم حلقـائق اكـبـر من قـدرته في مثل
هـذا العمر لـوجدنا أنها بـحاجة إلى وقفة
تـأمل في مـا تـعـنـيه من مـعان كـبـيـرة فـقد
جنـد رجاال كـبارا في حـالة صـراع مع تلك
األخـشاب الكبيرة حلـرقها إضافة إلى دقة
ـثـل بـأسـبـاب حـدوث حاالت ربـطه لـهـذا ا
االخــتالف واالعـتــراك بـ الـعــوائل الـتي
غــالــبــا مــا تـكــون أســبــابــهــا عـائــدة إلى

اختالف أولئك األطفال الصغار .
WG U  WLJ

   إذن هي حـكمـة بالـغة اسـتنـتجـها هذا
الــصــبي الــذي قــد يــكـون تــربى فـي بـيت
سـاعـده عـلى تـوسـيع مـداركه ولـيس فـقط
حــشــو ذاكـــرته فــالــذاكــرة لــيــست ســوى
حـافـظـة لـلـمعـلـومـات والـصـور واألحداث
ـكن استـدعاء مـحتـوياتـها عـند احلـاجة
ولــكــنــهـا ال تــســاعــد عــلى حتــلـيـل وفـهم
ـعـلـوم لدى كل ـعـلـومات وا وإدراك تـلك ا
الـناس أن األطـفال قبل سن الـرشد أو قبل
تـقدم العـمر يحتـفظون بذاكـرة حفظ قوية
تــفــوق  بــقـدرتــهــا قــدرتـهـم عـلى اإلدراك

وعـزلته قائال له هـل أنت يتيم أو مريض
أم مـحتـاج أو قد تـخاصمت مع زمالئك ?
فـــأجـــابه الـــصـــبي بـــالـــنـــفي لـــكل تـــلك
تسائل االحـتماالت ثم اسـتفسر الـرجل ا
عن سـبب انفراده عن بقـية الصبية إذاً ?
ثل فـرد عليه بكل هدوء وثقة ( لم نخلق 
هـذا يــا سـيـدي فـالـلـعب بـهـذه الـطـريـقـة
يـؤدي إلى الـشـجـار كـمـا تـرى والـشـجار
بـ الصغار قد يتطور إلى ذويهم الكبار
وهـكـذا فـاألخشـاب الـكبـيـرة الـسمـيـكة ال
ـكن إحـراقـهـا بـدون أن نـحـرق حتـتـهـا
أعــواد صـغـيـرة من احلــطب حـتى نـصل
بـحرارة تلك األخشاب الـكبيرة إلى درجة
اتـقادها فـتأخذها الـنار فتـحترق وهؤالء
الــصــبـيــة هم األعــواد الــصـغــيــرة الـتي

جـموعة  يـحكى أن احـد الصـاحل مـر 
من الـصبـية وهم يـلعـبون في الـشارع كل
بـــطـــريــقـــته فـــيـــتــمـــرغـــون في الـــتــراب
ويـتشاجرون ويتعاركـون فيما بينهم وقد
تــصل خالفـاتـهـم نـتـيـجــة لـعـبــهم الـغـيـر
ـا يـوسع صــحـيح أحـيــانـا إلى ذويــهم 
ــا كــان بــ اخلـالف إلى حــال اكــبـــر  
الـصـبـيـة أنـفـسـهم وعـلى مـسـافـة لـيـست
بـبعـيدة من أولـئك الصـبيـة الحظ ذلك الر
جل الــصـالح صـبـيـا جـالـسـا مـنـفـردا عن
ـتـشـاجـرون يـتـرقـبـهم أولـئـك الالعـبـون ا
ـا يفـكر فـيهم وبـطريـقتهـم في اللعب ور
والــشــجــار فـاقــتــرب الـرجـل من الــصـبي
ـبتـعد عن أصـحابه ـنفـرد في مقـعده وا ا
فـتوجه إلـيه  متـسائال عن سـبب انفراده

واإلدراك وجــعـلـهــمـا يــسـيـران بــخـطـ
مــتـوازيــ مــتـصــاعـديـن نـحــو الـتــقـدم
والـتـطور وازديـاد قـدرتهـمـا على الـسـير
نـــحـــو األفـــضل مـن اجل بـــنـــاء قـــاعــدة
ــامــا رصــيــنــة وواعــيــة تــكــون أكــثــر ا
ـا يـجـري حولـهـا من تـقـلـبات وإدراكـا 
وتـغيـيـرات وحتمل ثـقافـة عالـية بـكل ما
تــعــنـيه الــثــقـافــة وكل حــسب مـســتـواه
جتـمعاتنـا وجعلها الـعمري للـنهوض 

تقدمة. في مصاف الشعوب ا
‚d  œU «

 وهـــذا يـــأتـي  من خالل إيـــجـــاد طـــرق
وأسـاليب تربـوية منـزلية وتـدريسية في
جـــمـــيع مـــراحـل الــدراســـة ابـــتـــداءً من
الـروضة وحتى اجلامعـة بحيث تتجاوز
تـلك احلالة التعـاكسية وهذا بـالتأكيد ال
نـستـطيع نـحن أن جنده ولـكنـنا نـتوجه
ـعـنـيـ بـه إلى ذوي االخـتـصـاص مـن ا
بــهـذا الـشـأن وخـصـوصــا عـلـمـاء الـدين
والــنـفس  والـتــربـويـون وحــتى عـلـمـاء
تخصص الـوراثة وعلم الفسيـولوجية ا
بـطـبـيعـة تـكويـن اإلنسـان والـرجوع الى
الــقــران الـكــر عــنـدمــا حتــدث اخلـالق
الـعظيم جلت قدرته عن نبيه يحيى عليه
الـــسالم وكـــذلك الــنـــبي عـــيــسى عـــلــيه
الــسـالم وعــلى نــبــيــنــا أفــضل الــصالة

sLO «Ë ‰U uB «

الــنـواب ونـظـام احلـمالت االنــتـخـابـيـة
الــــتي حــــضــــرت الــــتـــمــــويل والــــدعم

اخلارجي للحمالت االنتخابية . 
Íœd  `O d

ــادة 15/ثـــانــيــاً من ثـــالــثــاً: اجــازت ا
قـانـون انـتخـاب مـجـلس الـنواب رقم 9
لـسـنة  2020 الـتـرشـيح الـفـردي ضمن
الـدائرة االنتـخابيـة الواحدة اال ان هذا
الـقانون ونظام احلـمالت االنتخابية لم
ــرشح يــتــطـــرق الى مــصــدر تــمــويل ا
ـسـتـقل الـذي اليـحـصل عـلى الـفــردي ا
تمويل من اخلزينة العامة وفقاً لقانون
االحـزاب  وهـذا طـبـعـاً سـيـشـكل بـونـاً
شـــاســـعــاً بـــ امـــكــانـــيـــات االحــزاب
الـسـيـاسيـة الـكـبيـره الـتي قـضت ردحاً
مـن الـزمـن في الــســلــــــــطـه وتـمــرست
ــرشح عــلى تــمــويـل احــزابـهــا وبــ ا
الـفـردي  وهـذا يـخل باهـداف الـقـانون
ــــــســـــــــــاواة في ذاتـه في ضــــــمــــــان ا
ـــشــاركـه االنــتـــخــابـــيــة وعـــدالــتـــهــا ا
ادة 2  ونـزاهـتهـا التي نـصت علـيهـا ا

من القانون .
ـشرع الـعراقي ا تـقـدم ندعـو ا  : رابـعـاً
الى اعـادة النظر باسـلوب تمويل العام
ركزي لالحزاب وحتويله الى اسلوب ا
تـمويل غير مباشر مع ضرورة حتقيق
الــــعــــدالــــة بــــ مــــرشــــحـي االحـــزاب
ــسـتـقــلـ من اجلـوانب ــرشـحـ ا وا
ــطــلق ـــالــيــة  وضــرورة احلـــضــر ا ا
لـلتمويل اخلارجي لالحزاب واحلمالت
االنـتخـابية ورفع االسـتثـناء الوارد في
قــانـون االحـزاب الــسـيــاسـيـة لــضـمـان
شـفافية واسـتقالل ونزاهة االنـتخابات
واحلـفـاظ على ارادة الـنـاخب الـوطنـية

والله ولي التوفيق .
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أعلنت كلية االداب بجامعة تـكريت عن حصول مجلتها العلـمية (مجلة آداب الفراهيدي) على معـايير اعتماد معامل التأثير
يـة وهي مؤسسـة قاعدة الـبيانات الـعربيـة الرقمـية / معامل ـعايير الـعا تـوافقة مع ا العربي من مـؤسسة (آرسيف  (Arcifا
ـرتفعـة. وأوضحت الـكلية التـأثير واالسـتشهـاد العربي وصـنفت هذه اجملـلة ضمن الـفئة (الـثانية  (Q2وهي الفئـة الوسطى ا
عبر موقعـها االلكتروني ان مـعامل التأثير لـلمجلة هو ( (0.0493من ب  5100مجلة عربـية علميـة في مختلف التـخصصات والصادرة
مجلة عن  1400هيـئة علـميـة بحـثية في  20دولـة عربيـة (باسـتثـناء دولـة جيبـوتي وجزر الـقمـر لعـدم توفر الـبيـانات) وجنح مـنها ( (877

عامل (آرسيف  (Arcifفي تقرير عام .2021 ية  علمية فقط لتكون معتمدة ضمن معامل التأثير العا
ومن اجلـدير بـالذكر ان مـجلـة آداب الفراهـيدي هي مـجلة عـلمـية محـكمـة تصدر عن كـليـة اآلداب بجامـعة تكـريت ويرأس حتـريرها

شهداني  األستاذ الدكتور سعد سلمان ا
مبارك جمللة كلية اآلداب بجامعة تكريت والعامل فيها.

رسالة صالح الدينِِ
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معـبـرة عنـه في رواياتـهـا بجالء وعـقالنـية
على ما فيه من أشباح الغموض واإلبهام. 
وهـو مــا قـد جنــد بـعــضـاً مــنه في روايـات
رأة أدواراً اسندَ فيها كتّابها الرجال إلى ا
بطوليـةً كما في مـدام بوفاري وآنا كـارينيا
ـــرأة من أحالم ــا لـــدى هــذه ا انـــطالقـــا 
راودتها فجعلت منها صاحبة فكر محوري
به أكدت رؤيـتها لـلحـياة كطـبيـعة وأحداث
ومحـصالت أخالقـية واجـتـماعـيـة متـخذة
سؤولـية وسائـرة نحو نـهايات قراراتهـا 
نسـوية مـنـطقـية في رؤيـة احليـاة بأسـرها
أو جـنـونـيـة رؤيـة الـكـارثـة واالحـتـدام بـها
شخـصيـاً.ويخـدم الفـكر احملـوري النـسويّة
العـمـوميّـة من نـاحيـة جتسـيـده ألغراضـها
كـفـكـر حـر ذي عـالقـات مـتـرابـطـة وخـطـوط
رأة عن نـفسهـا مثـلما متـبادلة به تـدافع ا
تــدافع عن غــيـرهــا وتـتــكـلـم عـلى غــرار مـا
تــكــتب وتــتـعــاطف حــ يــقـتــضي مــنــهـا
ـــوقف الـــتــعــاطـف ولــكن بـــاســتـــحــكــام ا
ـوقف وتــتــقـارب حــ يــســتـدعي مــنــهــا ا
التـقـارب لكـن بحـياد وتـتـوحد فـي إبداعـها
حــ تـكــون مـنــابع قـوتــهـا نــقـيّــة تـشــحـذ
توقـد مفصحة أفكارها بالـوعي النشط وا
ــادي والــروحي مــتـمــثــلـة عن نــشــاطــهـا ا
مركزها رصـينة ومتـوازنة ومبالـية وواثقة
ومـرتـبة وذاتـيـة ال تـسـيـطـر عـلى اآلخر وال
تـقـبل الـتبـعـيـة له كي ال تـسـتـبعـد الـتـفـكر
فتـتكئ مـجـددا على الـتنـبؤ والـتكـهن وقوة
فاجأة. من هنا يغـدو الفكر محورياً وهو ا
نح النسويّة العموميّة مساحة للمناظرة
واإلقـنــاع ومـعـمـارا مـن اجلـدال واحلـجـاج
بـحيـاديّـة وواقـعـيّة مـحـتـواة في الـضرورة
واحلــتــمــيّــة. فــالــفــكــر سالح مـن أســلــحـة
ـقـاومة ال الـهـجـوم. وتـكمن الـنسـويّـة في ا
فــاعـلــيــته في الــتـجــريـد الــذي به تُــخـتــبـر
األشـيـاء وتُـجرب بـدأب ومـوهـبـة فـتـتـجلى
رأة فـي سعة النسـويّة وتنعكس قوة فكر ا
سـتـقلـة مركـزيّة الـنسـويّة ـرأة ا في مرآة ا
الـتي جتـد تـكــامـلـهـا في الـذكـوريّـة شـمـوالً

وحتديداً.
ــمــكن أن نــتــحــدث عن فــكــر إذ من غــيـــر ا
مــــحـــوري ونـــحن نـــهـــمـش أو نـــتـــجـــاهل
الذكوريّـة التي لـها فكـرها أيـضا. وبتـعامد
الفـكـرين كمـحـورين متـكـافئـ ومـتغـايرين
تــكــون الـفــلـســفــة عـبــارة عن قــوة جـدلــيّـة
احتاديّـة خفيّـة بحـتميّـة موضـوعيّة ووعيّ

 ÍËUM  W œU

بغداد

إنـــســـانيّ يـــرى الــواقـع من خالل نـــشــاط
اإلنـسان بـوصـفه كـيانـاً لـغـوياً ذا طـبـيـعة
حـيـوية تـتـمـوضع في لـغـته أفـكـاره التي
يـظهـرهـا ح يـكـون واعيـاً لـها ومـقـتنـعاً

بها ومسموحاً له التدليل عليها.
Íu  dJ

وألهـمــيــة الــفـكــر بــالــنـســبــة لــلـنــســويّـة
العموميّة; فإن جتسـده يظل رهناً بالكيان
ؤنث ومـا يـتصل بـه من قضـايـا داخلـية ا
صميميـة كقضية الـهوية واآلخر واجلندر
واجلـــســـد واألنــوثـــة والـــقــوة والـــذاكــرة
وضـة إلى جـانب قضـايا خـارجـية لـها وا
صــلــة بــأســلــوب الـكــاتــبــة من الــنــاحــيـة
الـــلــغـــويـــة والـــتــاريـــخـــيـــة وتـــصــنـــيف
اخلـصائص الـفـردية لـلـمـضمـون والـشكل
ونظريات التواصل واألسلوبية وغير ذلك

ا له صلة بالعمليّة اإلبداعيّة.
وطبيعي ألي فكر يوصف بأنه محوري أن
ــواقف والــتـقــالـيــد الـتي تــرسـو يــشـكل ا
كقـواعـد وترسخ كـتـقالـيد. فـإذا خـصصـنا
ن الفكر بـأنه نسوي بدا األمـر غير مؤكد 
ـــرأة أن تــكــون مــفــكــرة يــنـــكــرون عــلى ا
وفـيـلـسـوفــة الفـتـقـارهـا إلى فـلـسـفـة ذات
تـقالـيـد واجتـاهات. كـأنّ الـنسـويّـة لـيست
نشاطا إنسانيا له جهازه الفكري اخلاص
كمـا له مفاهـيمه الـتي يعـمل بهـا ومواقفه
رأة ـــــــ التي يتـبناها مـضفيـاً على فعل ا
التي تكون في حالة انفراد تام وهي تفكر
في ذاتهـا ــــــــ جتريـداً حسـياً تـتطـور فيه
الـكـلمـات والـدالالت والـصـيـاغـات وتـغدو
إفهـامـية وهي تـريد تـوصـيل أفكـارها إلى
اآلخــر مــعــبـرة عن مــشــاعــرهـا ومــلــقــيـة
ـؤنـثـة عـلى األشـيـاء وطـبـيـعـة بـظاللـهـا ا
حركـتـها مـعـمقـة مداركـهـا ومكـونة اآلراء
حـول ذاتهـا أوالً والـنـسـاء آخراً مـبـرهـنة
من خالل فكـرها عـلى ارتبـاطهـا العـضوي
بـوعــيـهــا اإلنـســاني في ظل عـالـم نـسـوي

يعكس مظاهرها وأغراضها جميعا. 
والوعـي بأهـمـية هـذا الـفكـر احملـوري هو
واقف والقـرارات منسـجمة الذي يجـعل ا
رأة ومترابطة ارتباطا وثيقا بطموحات ا
الرامية إلى بناء أواصر التأثير والتعاون
مع الـنظـام اإلنـسـاني العـام وفي مـخـتلف
مجـاالته لغـة وتاريـخا واثـنوغـرافيا..الخ.
وعــــلى وفق األحـــكـــام الــــنـــظـــريـــة الـــتي
رسـخـتـهـا بـطـريـركـيـة الـفـلـسـفـة وجـعـلت

لـلرجـل الريـادة واألولـويـة بـوصـفه صاحب
ـتـكـامل; ال يـغـدو لـلـفـكـر الـفـلسـفي الـعـقل ا
وجــود إال فــاعــلـه رجل. وهــو مــا تــدحــضه
النـسـويّة الـعمـومـيّة الـتي تـرى أنّ التـفكـير
أيا كـان فلسـفيـا أو فنيـا أو دينـيا أو علـميا
أو عـســكـريـا هـو عــبـارة عن مـيـكــانـيـزمـات
نشاط إنـساني واع وجتـريدي. فـالوعي هو
أسـاس الـفـكر ولـيس اإلحـسـاس ومن ثم ال
تتحدد فاعلية التفكـير التوعوية بجنسانية
ـا تـتــحـدد بـحـسب من يـقــوم بـالـتـفــكـر وإ
محورية هذا الفكر عند كل جنس على حدة.
 وبإسـنـاد احملوريـة إلى فـكـر الرجل أو إلى
ـرأة تــكـون الـفــلـسـفــة هي الـتـفــكـيـر فــكـر ا
اإلنـسـاني الذي فـيه تـتـعـادل كـفتـا الـفـعـل
الــنـــســوي والــذكــوري. فـــاإلنــســان حتــرره
الـفـلـسفـة الـتي عـدهـا األقـدمـون أم الـعـلوم
وبــهــا تــتـجــلى صــلــته بــالــزمــان وفي هـذا
الــتـجــلي يـتــأكـد جــوهـر الــنـســويـة وأنــهـا
عـمـوميـة من نـاحـيـة ومـحوريـة في فـاعـلـية
فكرها من ناحـية أخرى. وفي حالة الـتفكير
رأة هي الفـاعل الذي يجعل النسوي; فـإن ا
الـفكـر مـحـوريا وهـي الغـايـة ولـيست األداة
ــادة األولــيــة الــتي مــنــهــا تــتــشــكل وهي ا
األدوار وحتـــتــــدم الـــتـــصـــورات وتـــتـــراكم
التنقيـحات وتتولـد اجملازات. وهذا كله هو
ــرأة وجــوداً صــمــيــمـا ضــمن مــا يــعــطي ا

النسويّة العموميّة. 
وفــهم هــذه الــنــســويــة من خالل مــحــوريـة
رأة وعمق فكرهـا هو توكيـد لسعـة مدارك ا
امـتـدادهـا احلـيـاتي اسـتـقالال وشـمـوال. وال
يـخــفى مــا في االسـتــقالل والـشــمـول داخل
اجملــمــوع الـنــســوي بــرمــته من ازدواجــيـة
عـتاد بـاجلديد. فـتكون الداخل بـاخلارج وا
رأة نائية عن أية تـبعية فكريـة مستبعدة ا
أي اســـتـــحــواذ جـــنـــدري أو ازدراء عـــقــلي
مـتـمـتـعـة بـوعـيـهـا ومـجـذرة في اآلن نـفـسه

أسس النسوية العمومية. 
ونسـتطـيع أن نشـبه هذا الـدور الذي يؤديه
الفـكر احملوري لـلنـسويـة العمـوميـة بالدور
الـذي أدته الـفـلـسفـة لـلـروايـة الـواقـعـية في
مــطـلع الــعـصــر احلـديـث. وإذا لم تـســتـطع
الـرواية االنـكـلـيزيـة في الـقـرن الثـامن عـشر
تـوكيـد قـدرتـهـا علـى التـجـذر الـتـاريخي مع
أنــهــا تـمــكــنت من حتــلــيل الــواقع حتــلـيال
دقــيــقـا; فــإن قـصـص فـولــتـيــر الــفـلــسـفــيـة
بــحـجــجـهــا الـقــويـة اســتـطــاعت أن تـرسخ

وجودهـا التـاريخي.  إذن ال
مناص من محورة الفكر من
أجل تدعيم سمـات النسوية
الـعــمـومــيـة. تــلك الــسـمـات
الـتي بـهـا تـتمـكن مـن إعادة
رسم خــريــطــة مــبــادراتــهــا
فـاسـحـة اجملـال لـقـوتـهـا أن
تـــظــهـــر في شـــكل نـــظــري.
وليس صعبا عـلى النسويّة
العمـوميّـة أن جتسّد فـكرها
احملـــوري عــلـى الــصـــعـــيــد
الـــفــلـــســفـي وذلك من خالل
تــــــعـــــمـــــيـق دالئـل الـــــوعي
الــنــســوي فــيــهــا وتــمــتــ

اشــــراقـــــاتـه الــــفـــــكـــــريــــة.
واألســــــــاس فـي ذلـك كــــــــله
وعيهـا الذي يـتجـلى بصور
إبـداعـيـة ونـزعـات عـقالنـيـة
وأهـــــداف مـــــوضـــــوعـــــيــــة
وحـــتــمـــيــات اجـــتــمـــاعــيــة

وتاريخية. 
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وال شك أن دخول الـنـسـوية
إلى مـعــتـرك الــفـلـســفـة هـو

انـــقالب عـــلى الـــذكـــوريـــة وتـــســـلـــطـــهــا
البطريركي الـذي حرص احلرص كله على
ـرأة عن الــفـلــسـفـة وعـن مـيـادين إبـعــاد ا
أخرى أرادها حكرا على الرجل. ومن يقرأ
الـفلـسفـة الـكانـتيـة والـهيـغلـيـة سيـجد أنّ
إنسـانـية الـرجل عـمومـيّـة بوصـفه الـكائن
ــعــقــول الــذي فــيه غــايــة نــفــسه كــعــقل ا
خالص وعملي بـديالكتـيكية مـادية جدلية
وبقـوان ذاتـيـة خاصـة تمـثل احملور في
كل مـا له صلـة بـعـالم اخلـليـقـة من أشـياء
رأة فـكيـان عـابر ال تـفهم ومقـوالت. أمـا ا
إنسـانيته فـهمـا أخالقيـا إال ح يـتماهى
اجملمـوع النـسوي في اجملـموع الـذكوري.
إن أهمـية الـفلسـفة لـلنـسويّـة هي كأهـمية
ـفــكـرين الـرجل الـتــكـامل بـ الـكــيـانـ ا
ـرأة بال خــداع وال انـغالق وال تــقـوقع. وا
وال احـتـمـال أمام الـفـكـر الـنـسـوي لـيـكون
مــحــوريــا مـــا لم تــتـــمــظــهــر الـــنــســويــة
بــالـعـمــومـيـة فـي لـغـة امــرأة تـفـكــر كـفـرد
مـــرهف وخـــاص وهي تـــنــظـــر لإلنـــســان
واجملــتـــمع بــحــد واحـــد وفي اآلن نــفــسه
مـنغـمـسة وهـي تتـكـلم عن دقـائق حيـاتـها

في سلسلة متماسكة ومـنتظمة تمتزج بها
صور النساء جميعا. 

وبهذا يـكون الـفكر احملـوري قناعـا ووجها
ــرأة بـالــنــسـاء مــســتـعــارا تــتـدارى فــيه ا
ـظهر متـكلف ومتـصنع ماكر; وترتسم ال 
ـظـهـر حــقـيـقي يـنـاقض الـتـصـور ـا  وإ
ــرسـوم لــهـا الــذي مــا فـهم الــبـطــريــركي ا
وعـيــهـا وكــيف يـفــهم جـدوى هــذا الـوعي

وهو ينظر إليها من خالل تابعيتها له. 
والتبعية تعني أن النسويّة وهي تعبر عن
ــرأة الـفـرد وأهــمـيـة اجملـمــوع تـتــجـاهل ا
تـعبـيـرهـا عن نـفسـهـا. وهـو أمر كـثـيـرا ما
تــوسم بـه الــكـتــابــة الــنــســويــة كــنــظــريـة
وإجـراء ومن ثم تـظل الـنسـويـة مـسـاهـمة
في تضـبيب الفـكر النـسوي جـاعلة مـسألة
وحدته الفـلسـفية ضـرباً من احملـال..فكيف
تتـمكن النـسويـة إذن من التـملص من هذه
الــتــبــعــيــة الــتي تــرســخـت حــدّ الــتــجـذر
ـرأة ال مـحــاولـة بـنــاء فـكـر مـحــوري فـيه ا
تتدارى في تبعيتـها للذكورية من جهة وال
تـسـتـكـ أمـام هـضم حـقـهـا الفـردي داخل

النسوية نفسها من جهة أخرى ?!

صيـرورة مع الذوات الـتي تـشبـههـا عامـلة
ـسـتـقـبل مـشـكـلة لـلـحـاضـر ومـستـشـرفـة ا
الـنـظـريّـة والتـطـبـيق مـتـجـاوزة هـفـواتـها
ومــعـــاجلــة شــروخ كــيــانــهــا مــصــحــحــة
ــاشي ــا يـالئم جتــاربــهــا و مــســارهــا 
ـرأة لـغة أغـراضـها وتـطـلـعـاتـها مـقـدمـة ا
وهوية وانتـماء وكيانـا مستقال ومـتماهيا
في الــكـلــيّـة الـنــسـويّــة. ومـا بـ الــفـرديّـة
والــكـلــيّـة تـتــكـامـل الـنـواقـص وتـسـتــكـمل
االحـتيـاجـات وتغـدو الـنـسويّـة الـعمـومـيّة
مشـروعـا فكـريا وإسـتـراتيـجيـة عـملـية في
داخــلـــهـــا وخـــارجـــهـــا وفي وســـائـــلـــهــا
وأغـراضـهـا احلـسـيـة مـنـهـا والـتـجـريـدية
حـاضـرا ومـسـتـقـبال تـاريـخـا واجـتـمـاعا
تــفـصـيال وإجــمـاال. فــتـتـوطــد بـالـنــسـويّـة
العـمومـيّة قـواعد الـفكـر بديـنامـية الـواحد

في الكل والكل في الواحد. 
Í—u  dJ

رأة توكيد ذاتها مثل نح ا وما من شيء 
أن يكون فكرها محوريا ومستقال به تدلل
على وعـيـها وأهـمـية دورهـا وتـأثيـرها في
ما حولها ومن خالله أيضا تـثبت تمتعها
بــقـابــلـيــات فـكــريـة تــنـطــوي عـلى ســمـات
مـتـنـوعة ومـتـجـانـسـة فيـهـا الـنـسـويّة هي
ــــادة الــــهـــــيــــكـل والــــتـــــصـــــمــــيـم وهي ا

والصيرورة. 
ولـوال الـفـكـر احملــوري مـا كـان لـفـرجـيـنـيـا
وولف أن تـنـتج أعـماال ابـتـكـاريـة نـسـويّة
فيهـا أمسـكت بزمام اإلبـداع سرداً وتألـيفاً
من دون أن تتـركه ينفـلت من يديـها مـدللة
عـلى مـوهـبـتــهـا من خالل فـكـرهـا الـذي به
نــظـمـت شـظــايـا وعــيـهــا صــانـعــة مـنــهـا
جـوهــرهـا الـذي يـنـم عن فـكـرهــا الـنـسـوي

الــلـحــظـة بــرغم الـهــزائم و االنـكــسـارات
دينة واصطبغ ماء واخلراب الذي حل با
نـهــرهـا بـالـدم مــثـلـمــا اصـطـبغ ذات يـوم
وضحـكته تتـغيـر لم تتغـير حتى باحلبـر 
ــــزمـــجــــرات أو اجملـــنـــدات وهــــو يـــرى ا
الــــشـــــقـــــراوات وســــيـــــارات( الــــهـــــمــــر)

والدبابات..)..
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فــهــو أذن يــتــأمل تــلك الــصــور في عــقــله
وروحه ومخـيلـته التي
ـــــــــئـــــــــات ضـــــــــجت 
احلوادث الـتي عـاشـها
هــــــو مــــــا بــــــ أزيــــــز
الـــــرصــــاص وانـــــفالق
الـــقـــنـــابـــر واشـــتـــعــال
احلرائق في موقع صار
فـيـمـا بـعـد كـومـة حـطام
وركام ال حـيـاة فـيه..لـقد
بــرع الـقــاص عــبــد عـلي
اليـوسـفي في رسم أكـثر
صـورة من صـور احلرب
ــرعـــبــة ومـــشــاهـــدهـــا ا
واحملـزنـة الــتي ال تـخـلـو
مـن نـــــوبــــات الـــــبـــــكــــاء
واحلـــــزن عـــــلى مـن رحل
دون أن يــكـمـل حـلــمه في
حيـاة هانـئة وسعـيدة مع
من يـريـد..وقـد جتـلى ذلك
واضــحــا في مــقــطع آخــر

بعد أن أكـملت قـراءتي جملمـوعة الروائي
عـبـد علي الـيـوسـفي الـقـصصـيـة( مـديـنة
االثل )..احسـست بأن ما قـرأته ليس هي
بــقـصص قــصـيـرة فــقط كـونــهـا تــكـلـلت
بالـبـناء الـفني الـرص كـونـها مـجمـوعة
حـكـايـات كـبـيـرة في مـعـانـيـهـا ودالالتـهـا
الـرمـزيـة وااليـحــائـيـة والـغـرائـبـيـة الـتي
رافـقت عمـلـيـة السـرد الـواضح والـسريع
ألحـداث مـهمـة ومـثـيـرة مـرت علـى البالد
بطـولهـا وعرضـها أحـداث رسمت مـعالم
صـير اإلنـسان وقـصة صراعه مع كابـية 
الـواقـع الـدامي الــذي عـاشه في حلــظـات
دمـاة وهو حاسـمة مـرت بـكل فصـولهـا ا
يعد بينه وب نفسه اعداد النكبات التي

مرت عليه الواحدة تلو األخرى....
يـذكـرنـا هـذا الـكـاتب والـقـاص عـبـد عـلي
الــيـوســفي بــإحــداث غـريــبــة ومـشــوشـة
عــاشــتــهـــا بــعض الــدول خالل احلــروب
يـة او ماتالها من صراعـات داخلية العا

ومؤمرات وانقالبـات وتغيـر في سياسات
من يـريد أن يـكـون هـو صـاحب الـقرار في

رسم مصائر الناس...
فـالــكـاتب عـبـد عــلي الـيـوســفي صـور لـنـا
الـكـثــيـر من مـشــاعـر احلـزن واألسى وهي
جتـوس نـفس الـفـرد الـواحـد من اجملـتـمع
وفي أي مـجــتـمع وهـو يـبــصـر مـا يـجـري
لــــبـالده من ويـالت وخــــراب وضــــحــــايــــا
يــتــســاقــطــون عـلـى الـســواتــر الــتــرابــيـة
الـبــعـيــدة وأشالء تـنـتــشـر عــلى األرصـفـة
ووسـط الــــــــســـــــــاحــــــــات والــــــــشــــــــوارع
الــعــامــة...فــيـحــدثــنــا الــكـاتـب في قــصـة(
ديـنة الـباسل ) الـتي أهداها إلى حارس ا
الكبير جواد سـليم...( تستريح روحي في
جو احتـفالي وانـا انظر إلـيه يبـتسم وهو
ـارة...في الــفــتـرة األولى من يـنــظــر إلى ا
تأريخ تـعـرفي علـيه  حـيث التـقـيه في تلك
الـسـاحــة كـان قـد اسـتـقـبــلـني بـنـفس تـلك
رتسـمة على شـفتيه إلى هذه اإلبتسـامة ا

ـهـداة إلى(ام مؤنس من قـصة( اخلـوذة ) ا
طرة )..( قالت في لـيلة شـتائـية بـاردة و
الك وفي ظالم الـــلــيل  يـــنــزل الـــبــرق كـــا
احلـالك قلت(أنـهـا سـتصف خـالي شـهـيدا
رة وانا استرجع تلك الليلة حيث )..هذه ا
انـهــمـرت الــصـواريخ والـقــنـابل احملــلـزنـة
ـــدورة واخملـــروطـــيـــة والـــعـــنـــقـــوديـــة وا
ــنــشـطــرة إلى مــوسى وابــر ودبــابـيس وا
ومــســامــيــر وحــجــر
وحـــــــــــصـى عــــــــــلـى

عسكرات..  ا
ويـــكـــمل احلـــكـــايــة
بــأسـلــوبه الــسـردي
الــهـاد والــبــسـيط
ـشـبـع بـالـوصف وا
ا يدور من الدقيـق 
حولـه من أحداث..(
اتـــــصــــلـــــوا بــــهــــا
فـهـرعت إلـيه ورأت
الــــدمـــــاء تــــغــــطي
وجـــــهه وتـــــلـــــطخ
قمـيـصه وسرواله
فـــــــــــكـــــــــــانـت هـي
صــاحــبــة الـســبق
وكـــــيـف جـــــلـــــبت
اخلــوذة بــعــد أن
جتــــــــــــــــادلــت مـع
صــاحـب أمــانــات
اجلـــرحى والـــشـــهـــداء ( أعـــطـــني

خوذة أخي ) وجاءت حتملها على صدرها
ــعــارك ثم  فـــمــســحـــتــهـــا من غــــــــــبـــار ا
ـكـان عـلــقـتـهـا وهي مــاتـزال مـعـلــقـة في ا

ذاته)..
ــقـطع ذكـرني الـقــاص عـبـد عـلي في هـذا ا
الـــيـــوســـفي بـــقـــول لـــلـــروائي والـــبـــاحث
تمـيز(جمـيل فتحي الـهمامي ) التونـسي ا
عن جـمـالـية احلـرب في الـقـصـة الـقـصـيرة
بالقول ( أن جمالة اقصوصة احلرب تكمن
ــاط الـــقــصــة فـي تــمـــيــزهــا عـن بــقــيـــة أ
ـنظـومة ـا بـات يعـرف داخل ا القـصـيرة 
الــنـقــديـة بــالـتــنــازع الـثــنـائي بــ الـدافع
الـــتـــعــبـــوي لـــلــكـــاتب من جـــهـــة والــدافع
ـلـتـصق بـالـفن من جـهـة.. وهو اجلـمـالي ا
ـطـيـة صـراع خــفي يـعـكـس صـورة غـيــر 
جتـمع بـ قـبح احلـرب والـقـتـال بـأعـتـبـار
أنـهــا ضـرب مـن ضـروب الــدمـار واخلـراب
والقطع مع الطبقة اإلنسانية وب جمالية
الــتـــجــربـــة الــســـرديـــة األدبــيـــة لــلـــحــرب
بأعـتـبارهـا مسـاحة ورقـيـة حتمل الـقاريء
ـفـترس من عـلى الـولوج إلى هـذا الـعـالم ا
خالل باب الـسـرد الفـني والسـحـر اللـغوي
والــصــنــعــة االدبــيــة.  ويـضــيـف الـبــاحث
ــادة الــتــعــبــيــريــة داخل الــهــمــامي بــأن ا
تلـقي حسب اقصـوصة احلـرب تؤثر فـي ا
مـســتـويـ إثـنــ مـسـتـوى أول يــسـتـمـد
شــرعـــيــته مـن الــفــضــاء الـــواقــعي أي من
احلـــروب الــتي عـــرفــهــا اإلنـــســان وجــرب
ويالتها ومستوى ثان يـجنح نحو الفضاء

الـسردي الـداخـلي بـخلق عـالم فـني يـشرع
فـيـه في مـهــمـة رسم اجلـمــال نـحــو الـقـول
هـمة األولى الشـهيـر..خلق اجلـمال لـيس ا
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وهـذا الــتـحـلــيل والـوصف لــقـصـة احلـرب
ــكن لــلــقــاريء والــدارس أن يـلــمــسه في
مـحـتـوى ومـضــامـ قـصص الـكـاتب عـبـد
ـفعـمة علي الـيوسـفي من حـيث السـردية ا
بـاحلدث والـوصف والـتـكنـيك والـسـناريت
واحملـاورة الــذاتـيـة البــطـال قـصــصه فـهـو
ـعن في خــلق أجـواء مـشـحــونـة بـالـقـلق
ثيرة شاهـد ا تابع لتـلك ا والترقب لـدى ا
وهـو يـتـنـقـل بـهـا من قـصـة ألخـرى مـثـلـمـا
تفاجـئنا بقـصة( مديـنة االثل ) التي حتمل
عـنـوان اجملـمـوعـة بـكـامل قـصـصـهـا فـهـو
يــتــحــدث بــلــغــة داللـيــة مــشــحــونــة بــدقـة
الــوصف وبــســرديــة كـالســيــكــيــة عــرفــهـا
اخملتصون بفـن القصة القـصيرة في بداية
الـستـينـيـات والسـبـعيـنيـات ( بـعد الـنزول
من الشـاحـنات وهي مـاتـزال تزأر الـدخان
أل األفـق وجــدت الـــســاحـــة حتــيـــطــهــا
ـزقة األنقـاض..بـنايـات مهـدمـة وعجالت 
ـة كـانت مفـروشة وهيـاكل االت حـرب قد
بالـرمل االحمر الـناعم رجـال طوال الـقامة
يتحركون بشكل غير طبيعي...اتى كبيرهم
رجل أثلي مـتعصب الثـليـته صعـد على الة
ينا وشماال وعيناه حربية محطمة نظر 
تــقـدح نــارا ونــبــاهـة وخــوفــا واشـار إلى

شخص يـتبـول عـلى حطـام آلة أن يـنضم
إلى اجملموعة..) نقول أن من السهل على
اإلنــســان أن يــحــدد مـوقــفـه من األشــيـاء
التي حتيط به خاصـة وهو يتحـدث بلغة
ـا أبــطــاله لــغـة احلــاضــر والــغــائب ور
يسـتـطيع تـوقع مايـحـدث في الغـد..ولكن
لـيس من الـسـهل عـلى الـكـاتب والـروائي
أن يحدد مصير أبطاله وشخوصه مثلما
ـهـا وهـويـاتـهـا بـدقة حـددهـا ورسم مـعـا
ـتــمــكن عــبــد عـلي مــتــنــاهـيــة الــقــاص ا
اليـوسفي في مـجمـوعته الـرائعـة( مديـنة

االثل ). 
لم نـتـذوق القـراءة مـنـذ غـادرتنـا كـتـابات
ـضـمـون يـانـعـة ومـشــرقـة وسـلـسـة في ا
والصيـاغة لعـبد الرحـمن مجيـد الربيعي
في الــوشـم والــوكــر واألنــهــار ولــفــاضل
العـزاوي في القـلعة اخلـامسـة وكومـيديا
االشباح وعشرات القصص لفؤاد واحمد
خـلف في خـريـف الـبـلـدة و عـبـد الـسـتـار
نـاصـر في تـلك الــشـمس أحـبـهـا وحـسب
الله يـحيى في اصابع األوجـاع العـراقية
وامـــجـــد تـــوفـــيق فـي اخلــطـــأ الـــذهـــبي
وشـوقي كـر في لـبـابـة الـسـر  وغـيـرهـا
من الـــروائع الـــتـي مــازالـت راســخـــة في
ـتخصـص بـاالدب وبفن الـقصة ذاكرة ا
الـقـصـيـرة الـتي رسـمت أبـعـادا حـقـيـقـية
لهويتـها الوطـنية في القـدرة على توثيق
ما مر من أحداث وتقلبات كثيرة عاشتها

البالد ووجب الوقوف عندها.
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النسويّـة العموميّـة مفهوم ثـقافي لتصور
جماعيّ عقالنيّ وموضوعيّ فيه للنسويّة
ـرأة كـمفـرد واآلخر قطـبـان: األول تمـثله ا
تـمـثـله الـنـسـاء كـمـجـمـوع. وبـاسـتـقـطـاب
أحــدهـمــا لـآلخـر تــأمالً وتــرقـبــاً وتـوازنـاً
وجـذبــاً تـغـدو الــنـسـويّــة عـمـومــيّـة حـيث
اجملموع ال يحوز على مـكانة الفرد والكل
ال يـسـود كـنـظــام عـلى حـسـاب اجلـزء; بل
ـعـبر ـرأة ا اجملـموع يـكـمل واحـده وهو ا
عــنـهــا كـيــنـونــة غـيــر مـنـفــصـلــة عن هـذا
اجملــمـوع وال مــجــتــزأة سـواء فـي امـتالك
أفـكـارهــا الـتي تـمـاشي طـبــيـعـتـهـا أو في
التـعبيـر عن نفـسهـا مستـقلـة في نزعـاتها
ونــوايـاهــا ومــؤثـرات وعــيــهـا وبــخــيـوط
فـكـريــة حـركـيـة ووجـهــات نـظـر جـوهـريـة
مـشـبـعـة وموسـعـة فـيـهـا يـغـدو اجملـموع
ــرأة في انــفــرادهــا الــنــســـوي عــاكــســا ا
رأة ومـوطـدا انعـكـاس الـنـسـاء في هـذه ا
أيــضـا. وحــيـنــهـا تــكـون مــبـررات تــوحـد
اجلزء بالكل هي نـفسها مـبررات استقالل
اجلزء عن الكل ومن ثم ال تُشطَر النسوية
العـمومـية وال تُقـطع وال تتـناقض; بل هي
ـرأة مـفـكـرة في نـفـسهـا لـنـفـسـهـا بـانـية ا
ذاتـهـا من خالل خـصـخصـة شـخـصـيـتـها
مــتـحــصـنـة ومــرئـيــة غـيـر مــتـمــاهـيـة وال
مغـيبـة. فهي لـيست عـابرة وال مـفرطة بال
نظـام هارمـوني ينـتمي لـنظـام نسـوي هو
دائم ومـبجل ومـتـوازن ومـزدوج وواقعي
رأة كـيانا مـنه يتشـكل اجلوهر يعتـرف با

والتاريخ. 
فالنسويّة العموميّة رؤية متبادلة جملموع
نـسـوي شـمـولي ذي قـوى مـحـورية لـيس
ـفـردة الـتي هي في فـيـهـا نـكــران لـلـذات ا

مجموعة ( مدينة االثل ) للقاص عبد علي اليوسفي 

األولى. ورشّـحت الـروايـة جلـائـزة "بـوكر"
األدبــيـــة الـــبــريـــطــانـــيـــة الــعـــريــقـــة.أمــا
"أدماييـرينغ سـايلنس" 1996 فهي تروي
قـصّـة شـاب يـغـادر زجنـبـار ويـهـاجـر إلى
بريطـانيا حـيث يتزوّج ويـزاول التدريس.
وتـؤثّـر فيه سـفـرة إلى بـلـده بـعـد عـشرين
عـامـا من مــغـادرته إلى حـدّ كــبـيـر وتـلـقي
ي لوك بظاللهـا على زواجه.ورأى األكاد
بـرونـو أن أعــمـال غـورنـا "تـطــغى عـلـيـهـا
مـسـائل الـهــويـة والـهـجـرة وهي مـقـولـبـة
وروثـات االسـتعـمار واالسـتـعبـاد".وهو
عهد الثقافي البريطاني كتب على موقع ا
أن "روايات غـورنـا تقـوم كـلّهـا عـلى اآلثار
ــدمّــرة لــلـهــجــرة إلى بــيــئـة جــغــرافــيـة ا
واجــــتـــــمــــاعــــيـــــة جــــديــــدة عـل هــــويــــة
شـــخــصــيـــاتــهــا".وتـــروي "بــاي ذي سي"
 2001 احلـائــزة جـائــزة أدبـيــة فـرنــسـيـة
سنة  2007 قصّة صـالح عمـر وهو طالب
جلـوء مـسـلم مـتقـدّم في الـسنّ يـعـيش في
مديـنة سـاحلـية في إنـكلتـرا.وكتب األديب
الفـرنـسي الذي يـتـحدر من جـيـبوتي عـبد
الرحمن وابـري سنة  2010 في "لو موند
ـتجذّرة ديبـلوماتـيك" أن "روايات غـورنا ا
في التاريخ االستـعماري للـشرق اإلفريقي
ـطعّمة والعابـقة باألساطـير السـواحلية ا

{ لـنــدن - اف ب: يـتـمــيّـز الــروائي عـبـد
قيم ولـود في زجنبار وا الرزاق غورنا ا
في بـريـطـانـيـا الـذي نـال اخلمـيس نـوبل
اآلداب بــأعــمــاله الــتي تــغــوص فـي آثـار
االسـتـعـمار والـهـجـرة عـلى الـهـويـة.وهو
كـوفئ بــاجلـائــزة األدبـيـة األرقى تــقـديـرا
ـتـعــاطف والـذي يـخـلـو من أي لـسـرده "ا
مــســـاومــة آلثــار االســتــعــمــار ومــصــيــر
الالجــئـــ الـــعــالـــقــ بـــ الـــثــقـــافــات
والقـارات" بـحـسب جلنـة الـتحـكـيم التي
أشـادت بـ "تـمسّـكه بـاحلـقـيـقـة وإحـجامه
عن الـتـبـسـيط".وكـان الروائـي قد قـال في
مقابـلة أجـريت معه في فـرانكفـورت سنة
" 2016أريــــد بــــكلّ بــــســــاطـــة أن أكــــتب
بـــطـــريــقـــة تــكـــون أقـــرب مــا يـــكــون إلى
احلقيقة وأن أقول +ما فيه نُبل+".وغورنا
هـو أول كاتب إفـريـقي يـنـال نوبل اآلداب
منذ 2003.وهو ظنّ األمـر "مزحـة" عنـدما
أبـلـغ بـفـوزه بــاجلـائــزة.وفي مـقــابـلـة مع
مـؤسـسـة نـوبل دعـا أوروبـا إلى اعـتـبار
الالجــئـ الـوافــدين إلـيــهـا من إفـريــقـيـا
ـثــابـة ثـروة مـشــددا عـلى أن هـؤالء "ال
يـأتــون فـارغي األيــدي".جلـأ عــبـد الـرزاق
ـولود في زجنـبار وهـو أرخبيل غورنا ا
يقع قـبـالة سـاحل إفـريقـيا الـشـرقيـة بات

جزءا من تنزانيا إلى بريـطانيا في نهاية
الــســـتـــيـــنـــات بـــعــد بـــضـع ســنـــوات من
ــنــطــقـة االســتــقالل في وقـت كــان عــرب ا
يـتـعـرّضـون لالضـطهـاد. ولم يـتـسنّ له أن
يــــعــــود إلى زجنــــبـــار ســــوى في الــــعـــام
1984.وفي مــقــال نــشــرته صــحــيــفـة "ذي
غارديـان" الـبريـطـانيـة سـنة  ?2004كشف
عـــبــد الـــرزاق غــورنــا أنـه بــدأ يـــكــتب في
احلاديـة والعـشرين من الـعمـر بعـد بضع
سنـوات من اسـتقـراره في بريـطـانيـا.وهو
أخبـر أنه وقع في شـباك الـكتـابة بـحسب
تعبـيره من دون أن يـكون قـد خطّط لذلك
مـوضـحــا "بـدأت أكـتب بـالمـبـاالة وبـشيء
من اخلــوف من دون أي تــصــوّر مــدفــوعـا
ـزيـد".وقـد نـشر بـرغـبة في اإلفـصـاح عن ا
منـذ العام  1987عشر روايـات فضال عن
قصـص قصـيـرة. وهو يـكتـب باإلنـكـليـزية
حـــتى لـــو كــــانت الـــســـواحـــلــــيـــة لـــغـــته
األم.وتــــتــــطــــرّق روايــــاته الــــثالث األولى
ز "ميموري أوف ديبارتر"  1987و"بيلغر
واي"  1988و"دوتي"  1990إلى جتــــــارب
ـــهـــاجــريـن في اجملـــتــمـع الــبـــريـــطــاني ا
عـاصـر".وهو تـمـايز خـصـوصا بـروايته ا
الرابـعة "بـارادايس" التي جتـري أحداثـها
ـيـة في شـرق إفـريـقـيـا خالل احلـرب الـعـا

بــلـــغـــة ســـاحـــرة تــبـــحـــر بـــ الــقـــصص
ـــنـــفى اإلرشـــاديـــة والـــتـــعـــايش مع آالم ا
واالسـتــكـشـاف الــذاتي والـتــأمّل في حـالـة
الــبـشــر".وقــد نـشــرت روايــته األخــيـرة في
العام  2020حتت عنـوان "آفتـراليفـز" وهو
ــاني يــتــطــرّق فــيــهــا إلى االســتــعــمـار األ
إلفـريـقـيـا.ويــعـيش عـبـد الـرزاق غـورنـا في
بـرايـتــون في جـنـوب شـرق إنــكـلـتـرا وهـو
درّس األدب في جامعـة كينت حـتّى تقاعده

منذ فترة قصيرة.
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ودعا غـورنـا اخلـميس أوروبـا إلى اعـتـبار
الالجــئــ الــوافــدين إلــيـهــا من إفــريــقــيـا
ـقــيم في ــثــابـة ثــروة وشــدد الــكـاتـب ا
نـفى ببـريطـانيـا بعـد هروبه من تـنزانـيا ا
عـــــــلـى أن هـــــــؤالء "ال يـــــــأتـــــــون فـــــــارغي
األيــــدي".وقـــال غـــورنــــا في مـــقــــابـــلـــة مع
مـؤســسـة نـوبـل إن "كـثـيــرين من هـؤالء ...
يـأتون بـدافع الـضـرورة وألنـهم بـصـراحة
لكـون ما يـقدّمونه. وهم ال يـأتون فارغي
األيــدي" داعــيـا إلى تــغــيــيـر الــنــظـرة إلى
"أشــــخــــاص مـــــوهــــوبــــ ومـــــفــــعــــمــــ
بالطاقة".يتمـيّز الروائي عبد الرزاق غورنا
ـقـيم في بـريـطـانـيا ـولـود في زجنبـار وا ا
بأعـمـاله التي تـغوص فـي آثار االسـتعـمار

والهجرة على الهـوية.وهو كوفئ باجلائزة
ـتـعـاطف األدبـيـة األرقى تـقـديـرا لـسـرده "ا
والــــذي يـــخـــلـــو مـن أي مـــســـاومـــة آلثـــار
االستعمـار ومصيـر الالجئ العـالق ب
الثقافات والقارات" بحسب جلنة التحكيم
الــتـي أشـــادت بـ "تــمـــسّـــكه بـــاحلـــقـــيـــقــة

وإحجامه عن التبسيط". 
ولود في زجنبار جلأ عبد الرزاق غورنا ا
وهـو أرخـبـيل يـقـع قـبـالـة سـاحل إفـريـقـيـا
الــشـــرقــيــة بــات جــزءا مـن تــنــزانــيــا إلى
بريـطانـيا في نـهايـة السـتيـنات بعـد بضع
سـنـوات من االسـتـقالل في وقت كـان عـرب
نطـقة يتـعرّضـون لالضطهـاد. ولم يتسنّ ا
له أن يـعــود إلى زجنــبـار سـوى فـي الـعـام
1984. وكـــشف غـــورنـــا في تــصـــريـــحــات
لوكـالـة "بي ايه" الـبريـطـانيـة "لم أسـتوعب
ـيـة قـررت تـسـلـيط الـضوء بـعـد أن األكاد
ـتـجـذّرة في أعـمالي واضـيع ا عـلى هـذه ا
ـهمّ التـطرّق إلـيهـا والتـناقش كلـها. ومن ا
فــيــهـا" مــعــربـا عن فــخــره الـكــبــيـر بــهـذه

اجلائزة. 
ويعيش عبد الرزاق غورنا في برايتون في
جنـوب شرق إنـكـلتـرا وهو درّس األدب في
جــامــعــة كــنت حــتّـى تــقــاعــده مــنــذ فــتـرة
قـصيـرة.واعـتبـرت احلـكومـة الـتنـزانـية أن

تكـر غورنـا يـشكّل فـوزا لتـنزايـا وللـقارة
اإلفــريــقـيــة بــرمّـتــهــا.وقـال الــنــاطق بـاسم
احلــكــومــة الــتــنــزانــيــة في تــغــريـدة عــلى
"تويـتر" تـوجّه فيـها إلى الـفائز "كـرّمتم من

دون شكّ مهنتكم على أفضل وجه. 
فوزكم هـو فوز لتـنزانيـا وللـقارة اإلفريـقية
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بـرمّتـهـا".وبـات غورنـا أول كـاتب إفـريقي
مــنــذ الــعـام  2003 يــحــصل عــلى نــوبل
اآلداب واخلــامس من الــقــارة يــنــال هـذه
اجلــائـزة مـنــذ بـدء مــنـحــهـا.وهـو يــكـتب
بـــاإلنــكــلـــيــزيـــة مع أن لــغـــته األولى هي

عتمدة في تنزانيا. السواحلية ا

عبد الرزاق غورنا 

غالف اجملموعة
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بغداد

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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ان.! بسيط في قبة البر

لـــنــــتـــرك هـــذا وذاك ,ونــــرى ســـبب
االنـتـخـابـات احلـالـية ,والـتي أطلق
عليها وصف مبكرة ,بسبب معروف
امــتـعـاض لــدى الــقـاصـي والـداني ,
جــــمـــاهــــيـــري واسع ,لــــســـوء أداء
ــتـعــاقــبـة ,ولــتــفـشي احلــكـومــات ا
الـــفــــســـاد ,وتــــفـــشي الــــبـــطــــالـــة,
والــتـدخالت اإلقــلـيـمــيـة والــدولـيـة,
الــتي جــعــلت من الــعـراق ألــعــوبـة,
بــســـيــادة زائـــفــة أدت إلى ,فـــقــدان
الـعـراق هيـبـته حيث لم يـتـمكن ,من
قــيــام دولــة ,وتــبــعــاً لــذلك كــان من
الواجب ,على نشوء برنامج حقيقي

يحمل اسم الدولة الوطنية.
ـانـيـة, عـنـد قـرب االنــتـخـابـات الـبـر
شـاهـدنـا حتـالـفـات رفـعت شـعـارات
مــتــكــررة ,ووجــوه طــرحـت بــأنــهــا
مــسـتــقـلـة ,وأحــزاب بـثــوب جـديـد,
ألــوان تــذكــرني بـــتــلــون احلــربــاء,
وتـغيـيـر لون جـلـودها ,ومهـمـا يكن
كـتسب ,فإن اجلـوهر يـعود اللـون ا
ألصله ,ولـكن بـعض هـذه األحـزاب,
ســتــظــهـــر عــلى حــقــيـــقــتــهــا بــعــد

االنتخابات ,عند بيان حتالفاتها.
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االنــتــخــابـات الــقــادمــة في تــشـرين
األول ,انتخابات مفترق الطرق فإما

أن احلق ,لــــقــــد غـــاب عـن األذهـــان "
مالزم للواجب ,وأن الشـعب هو الذي
يـخــلق مـيـثـاقه ,ونـظــامه االجـتـمـاعي
والـسيـاسي اجلـديد ,عـندمـا يـغيـر ما
فـي نــفــسه."  مــالـك بن نــبي مــفــكــر
جـزائري ,من رواد الـنـهـضـة الـفـكـرية
اإلسالمــــيـــــة. بــــالــــرغـم من جتــــربــــة
االنـتـخابـات لـدورات عدة ,إال أن حال
الـبالد والـعبـاد لم تـتـحسن ,والـسبب
عـلى مـا اتـفق عـليه الـشـعب الـعراقي,
هم بعض الـساسة إن لم نقـل أغلبهم,
بوعودهم الكاذبة ,والبعيدة عن مهام
اني ,فهم يتلـونون حسب حاجة البر
الــشـعب لـلـخـدمـات ,مـسـتـغـلـ بـذلك

الفشل احلكومي.
عنـد كل دعايـة انتخـابية ,نرى تـكالب
ــــنـــاطق ــرشـــحــ ,عـــلى ا بــعـض ا
, الـفـقيـرة من العـشـوائيـات خصـوصاً
كطبـق دسم للحـصول على األصوات,
ـعالم ,وليس ولعـدم بـرنامج واضح ا
, ألغــلـبــهم اخلـبــرة في سَن الـقــوانـ
وتـفـكـيـرهـم الـضـيق أن االنـتـخـابـات,
هي فــــرصــــة عــــمل وثــــراء ,وغــــايــــة
لـلحـصـول على جـزء من الـكعـكة ,فهم
اني. ت لعملهم البر ا ال  يعدون 
مَألت الـشــوارع بـوســتـرات بــأحـجـام
, ــرشــحـ مـــتــعــددة ,حتــمل صــوراً 
وهــذا األمـر طــبـيــعي عـنــد كل حــمـلـة

انــتـــخــابـــيــة; إال أن مــا نـــراه بــهــذه
الدورة ,جــالب لالنـتــبـاه حـقـاً  ,فـقـد
اعـتـلت تـلك الـصـور ,أبـراج الـضـغط
الـعـالي لـلـكـهـرباء ,مع كـبـر حـجـمـها
الــذي يــوحي ,إلى الــبــذخ الــواضح,
فهل كـان السبب بـذلك التصـرف غير
احلـضـاري; خــوفـاً من الــتـمـزيق ,أو
أنــهم يــقـولــون لــلـمــواطن الــعـراقي,
ســنــجـعــلك مــرفــوع الــرأس في هـذه
ـــواطــنــ الــدورة? وقــد قـــال أحــد ا
مـستـهزئـاً "بلـهجـتنـا العـراقيـة" يب
يــعــرفــون الـعــراقــيــ عـدهـم ضـعف

بالنظر."
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يــقــول أحــد األصـدقــاء " خــرجت في
إحــدى الــلـــيــالي ,لــعــيـــادة مــريض,
فــشــاهــدت عــجـالت حتــمل مــســانــد
ـسـتخـدمة في وساللم ,أشـبه بـتلك ا
أعـمــال الــصـيــانـة ,فــتـصــورت أنـهم
موظـف حـكومـي ,مكـلفـ بواجب
ـعرفة الصـيانة��,فـجذبـني الفـضول 
حقـيقـة األمر ,وإذا بإحـدى العجالت
تـــقف لـــتـــرفع الـــسُــلم ,فـــوق إحــدى
البـنايات ,ليـتم نصب صـورة مرشح
ــــــان ,رأيـتُ صـــــــوره في لــــــلـــــــبـــــــر
االنـتـخـابات الـسـابـقة ,وشـهادته في
الــتــلــفــاز بــلــقــاءات ســيــاســيـة ,ولم
اســتـــمع يــومـــاً إلجنــاز له ,أو طــرح
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بغداد

لــقــد خلص الــســيـد عــمــار احلــكـيم,
حتالفه الذي أُطلق عليه اسم حتالف
قــوى الــدولـة الــوطـني ,بــعـدة نــقـاط
ـــتــمـــســكــة ــثـل الــقــوى ا مــنـــهــا" 
ـواطـنـة والـقـانـون والـدولـة" ومن بـا
أهــدافه" أنه حتــالف الـقــوى الـتي ,ال

أن يكون الـعراق دولة ,وبذلك يحقق
إجنــازا يــقض مــضــاجع الــفـاســدين
والفاشل ,أو يبقى قابعا في قوقعة
الالدولة ,مـتـشـبـثـاً بـحكـومـة تـوافق
حتــمي الـــفــاســدين ,مــا قــد يـــجــعل

العراق يعيش فوضى حقيقية.

U U ù« ‰ö  W dO  ‰UL √
وعـقــلـيه الـتي يــحـاور بـهــا اصـنـاف

اجملتمع
وبــدا الـفـضـول يـشـدني حـتى اخـذت
الــبــحـث عن اســمه بـــالــكــوكل ولــكن
وجــدت انه ســـيــرتـه الــذاتـــيــة غـــيــر
ا اقتحمت شروط احلقوق متاحة ر
احملفوظـة باالضافـة له ماضي عميق
بــالــسـيــاســة ورتــبط اســمه مع اسم
العـائلـة دون تميـيز وا فـصل بينـهما
وهــــذا الــــشي لم يــــروق لي ..تــــركت
ـوضوع جـانباولـكن اسـتمـر شعور ا
الـفضـول من ناحـية هـذه الشـخصـية
ـتـابـعة جـمـيع لـقاءاته فـاسـتـمررت 
حـتى شـاء القـدر ووقـعت عـيـني على
صــورة له بــ سـخــانــات ومــبـردات
يـجـهـزهـا للـتـوزيع عـلى الـفـقراء اول
ماجال في خاطري هي السخرت هذا
مــايــفــعــلـونـه كل من يــريــد الـتــرشح
ـبـردة او سـخان شيء شـراء الذ 
مـألــوف واصـبح طــبـيـعـي بـقـرب من
االنــتــخـابــات انه انــســلخ من حــزبه
واصـبـح مـسـتـقل ..وقـد كـتب عـنـوان
لــــصــــورة ريــــاء من اجـل الــــفــــقـــراء
وتـلـقــائـيـا بـدء اردد كـلــكم تـعـشـقـون
الــفـقــراء بـقـتــراب االنـتــخـابــات لـكن

هناك شيء غريب جدا جدا ...
انه لم يـــرتــدي مالبس رســـمــيــة ولم
يـبــتـسم ولـم يـأخـذ حــركـة تــدل عـلى
ثـقــته بـنــفـسـه وحـتى انه لـم يـرتـدي
حـذاء انه حـافي الـقـدمـ دخـلت الى
بــرفــايــلـه مــوقع الــفــيس فــوك حــتى
انـــصـــدمت بـــحـــاله الـــذي يـــعـــيـــشه
ــكـان وتـواضـعه وانـواع بـبـسـاطـة ا
الـتـعلـيـقات وبـردده عـلى التـعـليـقات
وحـــتى بــــردده عـــلـى شـــتــــائم اثـــار
اعـــجـــابي بـــعـــقــلـــيـــته وبـــحـــتــواءه
للـسخـرية مـنه عنـدها عرفـت كم قلبه
كبير لم اتردد بقول احلقيقة..وبعيدا
عن الـتلـمق الكـثـير مـنا اليـعرفك حق

عرفه.. ا
ـر اسمك الـكـثيـر مـنـا يشـمـئز حـ 
ا ورثته ا الـبعض يـضمـر الكـره  ر

من ماضيك ..
او لـغوضـك فتـرة في عـالم السـيـاسة
ـا لــرفـضــهم الــواقع الـســيـاسي ور
ـا هـذا حـصـيـلة تـسـقـيط بـرمـته ور

احزاب ب بعضهم ..

واعــتــرف انــا ضــمن فــئــة الــرافــضه
الـواقع السـياسي كـيفـما يـكون بذات

ستمر تراكم ا الفشل ا
ايـقـنـا لـيس كـلـمن كـتب مـسـتـقل هـو
مستقل فهي مجرد خدعة وفي بعض
ــصــلـــحــة الــشـــخــصــيــة االحــيـــان ا
تـقــتـضي بــذلك وفي بـعـض االحـيـان
تكـون االستـقالليـة مؤقـتا حـتى ينال
مـــطــالـب ذاتــيه او اخـــذ مـــااخــذ من
حــزبه وصـل حــد االكــتـــفــاء من اجل
ذلك النــــؤمن بـــهـــذا الــــكـــلـــمـــة..امـــا
اسـتــقاللـيــتك والـزهــد احلـيــاة الـتي
تـعـيـشــهـا سـتـعــكس مـاقـد سـلف من
خاللك ســنــدرك ان هــنــاك من يــكــون
ه وافـــكــاره فـــعال مـــســتـــقل وله عـــا
وفـلسـفته بـاحليـاة التي سـوف تقود
ـباد الى بر اجيـال ان امنت بـتلك ا
االمـان ..وليس بـسـتطـاعـتي ان اقول

تـقـتــرب االنـتـخـابـات يــومـا بـعـد يـوم
وجنـد شـخــصـيـات تـظـهــر بـالـسـاحـة
الــشـعــبـيـة بــ أعـمــال خـيــريـة وبـ
صــور مــعــلـقــة بــ األرصــفــة وتـارى
أخـرى صـور مـعلـقـة بـشوارع مـنـسـية
من قــبل احلــكــومــة وتـتــحــول لــهـدف
انــتــخـابي بــأقل الــتـكــالــيف لـتــبــلـيط
الشـوارع او ايصـال اجملاري او تـملك
األراضـي لـلـمـتــجـاوزين وهـذا الـشيء
قمة االنتهازية والقرف ح جند مثل
هذه الـشخـصيـات تبـحث عن أصوات
ب ركام بـيوت وانقـاض احالم عائلة

بعيش الكر ..
اسماء تكالبت لتـعظيم اسم عشيرتها
او اسم مـنطـقة مـسقط رأسـهم..بيـنما
نــحن غــارقــ بــواقـع فــاســد وحــيـاة
نــعـــيــشـــهــا بــشق األنـــفس لــتـــوفــيــر
مـــســـتـــلــزمـــات الـــعـــائـــلـــة(كـــهـــربــاء
/مـــاء/تـــعــــلـــيم ســـلــــيم/تـــأمـــ دفع

ايجار)وغير ذلك..
تـظـهـر بـ فـتـرة واخـرى شـخـصـيات
من أحـزاب حتـتـل الـسـاحـة مـتـفـاخرة
بـنـفـوذهـا دون ذكــر اجنـاز لـهـا مـنـمـا
ـــشـــهـــد االعالمـي لـــلـــنـــقــد يـــجـــعل ا

والسخرية للمتلقي..
االمـارحم ربي شــخـصـيـات مــسـتـقـلـة
ــــزري الـــذي ضــــاقت ذرعــــة بــــواقع ا
نـــعـــيـــشـــة..وبـــعـــيـــدا عن الـــســـبـــاق
االنتخـابي جند شخصـية تستحق ان
تـذكر النـهـا شـخـصـيـة مسـتـقـلـة بـقلم
جــريئ وصـوت مــســمــوع ولــسـان لن
يـكل عن قـول احلـقــيـقـة رغم صـعـوبـة
صالح كلمـة احلق في زمن النفـاق وا
هنـا استـطرق الى شـخصـية جـذبتني
رأيـتـهـا عـلى شـاشـة الـتـلـفـاز رغم انه
اســـمه واسـم عـــائـــلــــته ورد تـــكـــرارا
ومـرارا عـلى مسـامـعنـا لـكني لـم يثـير
انـتـبـاهي اال مـظهـره اخلـارجي بـلـقاء
ـجـتمع ـحـطـة لـهـا صـداهـا  مـرئي 
يظـهر بـلحـيه بيضـاء وبقـميص بدون
ربــطـــة عــنق بــدون ان يــكـــلف نــفــسه
بـذهـاب الى مـصفـف الشـعـر مـثل هذه
الشخصية قلـيلة اخلروج للعالم بهذا
ظهـر وبعد مـتابعه الـلقاء عرفت انه ا
رجل لـه ثقـلـة الـسـيـاسـي ونـفده االذع
اجلـريئ لـلـواقع الـذي يـشـهـده حـالـنـا
ومــســتــوى الــثــقـــافي الــذي يــحــمــله

ـــمـــتـــلـــئــة شيءســـوى الـــســـنـــابل ا
تـنحـني.. النك بـبسـاطتـك وبالـعقـيدة
التي حتمـلها الحتـتاج الى من يدافع
او يـعـطي رايه بك يـكفي فـخـرا بـتلك
الــصــورة لــيس لـــكــثــرة الــبــضــاعــة
اجلــاهــزة لــلـــتــبــرع ولــيـس لــلــبــيت
ـتهـالـك الـذي تسـكـنه لـيـس لشـيـبه ا
بيـضاء ناصـعة حتمل قـصص سن
ولـكن لـشـخص اســتـعـجل الـنـهـوض
واخلـــــروج الـى فــــنـــــاء داره حـــــافي
القـدم ليـحمل سـعادة بلـهفة عـائلة
سـاعده تـنتـظر تـمد لـها يـد العـون 
الـتي حتــكي قـصــة مـلـحــمـة في زمن
مــاتت بــهــا الــبـطــوالت وقــتــلت بــهـا
الـرحــمه..وهــنــا اعـقب عــلى مــؤلـفه(

خسرت حياتي )..
وهل لالنسانية ان تخسر حياتها!!!!
w - بابل  OK  b U  dO
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نـالحظ حـاالت الـتـذمـر والـشـكـوى مـنه
والـــتــحـــذيـــر من الـــســـاســـة ورؤســاء
ـنـطـقـة العـربـيـة بـالذات األحـزاب في ا
ـقـراطـية كـنـمـوذج لتـجـربـة تـعـتـبـر د
وشــرعـيــة دولـيــا رغم كل الــشـائــبـات
فـالـعــالم يـنـظـر إلى حــراك جـمـاهـيـري

ومخرجات معلنة.
انتخابات بال صناديق:

ما يوافق واقعنا وعـاداتنا االجتماعية
هو تشكيل مجالس لألحياء والنواحي
واألقــضـــيـــة هــذه اجملـــالس عـــرفـــيــة
تتفاعل مع األحداث ومشاكل مناطقها
وتــتــكــون من أهـــلــهــا عــامــة تــتــداول
األحــداث الــيـومــيــة وتـتــكــافل الــنـاس
بـيـنـها وحـتـما سـيـظـهر من يـنـظم هذا
األمـر لــعـلـمه أو عــمـره وتـخــتـار عـنـد
االنـــتـــخـــابـــات عــــدد من أفـــرادهـــا ثم
يـخـتـارون احـدهم أو وفـق مـا مـطـلوب
ـنـاطق فـي الـنـظـام الـعــام ومن نـخب ا
هذه يـتصـدى ألعمـال اجملالس احملـلية
ـان في ومــجـالس احملــافــظـات والــبــر
الـعـاصمـة ويكـون هـنالك بـرنـامج لكل
هـؤالء يـحـاسبـون عـليـه عمـلـيا بـخـيار
الــنــاس في هـــذه األحــيــاء كــكل فــهي
عـمـلـيـة تـفاعـلـيـة حـقـيـقـيـة جتـري بـها
انتخابات تتطور بالتدريج لتكون اكثر
فيدة تمثيال وحتـوي النخبة الفـاعلة ا
فـي ربط أواصـــر اجملــــتـــمع ويــــســـقط
ــغــامــرون أو األدعــيــاء أو أصــحــاب ا
الكالم وتعـتبر خـدمة عامـة فال ينبغي
أن يكـون علـيها مـبالغ تـغري العـاطل
ـا مـبـالغ ـغـامــرين وإ والـفـاشــلـ وا
رمـزيـة وال تقـاعـد وال غيـرهـا إال بأصل
قــانــون مـــوظــفي الــدولــة بـــالــنــســبــة
للموظف وكلها حتدد بلوائح وتنظيم
ــقـتـرح كـمـ وفـكـرة يـتـنـاسب وهـذا ا
لــتـحـقـيـق انـتـخـابــات حـقـيــقـيـة تـربط
النسـيج  الذي آخذ بالـتفكك واخلوض
غامرين الذين في ذ الناس وظهور ا
ال يـعـطـون مـا يـنـبـغـي حلـضـارة األمة
وحتـتـرم األمـة مراكـز احلـكم وتـتـعاون
مـعــهـا إلجنـاح عـمـل مـنـظــومـة الـدولـة
وحتــقق مــعــنـى الــعـقــد االجــتــمــاعي
فـالــبــرامج الــتي تــقــدمــهــا الــتــيـارات
تكونة واضحة والـدولة كهيكل ثابتة ا
ويـقـوم التـكـنـوقراط فـيـها بـتـحويل كل
هــذا إلـى بــرامج وخـــطط تـــنـــفــيـــديــة
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بعد انـتصار االنتـفاضة الشـعبية في آذار 1991 شهـدت القضية
الـكوردية  مـنعـطفاً جـديداً في الـتاريخ بعـد تاريخ طـويل من البؤس
ــاضي  في ــآسي  خــاصــة في الـنــصف الــثــاني من الــقـرن ا وا
الـتـســعـيـنـيــات اي قـبل ثالثـ عــامـاً. عـانى الــكـرد من مـآسي مـرة
ــرة االقـــتــصــادي وســبـب احلــصــار الــدولي أخــرى  لـــكن هــذه ا
والعراقي  لـكن مع هذا وبإصـرار الشعب اخملـلص عاد الكرد إلى
الواجهة  خـاصة بعد سقـوط النظام الـسابق. خالل فترات مـتتالية
من حـركات الـتحـرر الكـردية  نرى أن الـشعب وقف مـع قيادته من
ــشـروعـة  وأن الـقـيـادة مـثـلـهـا األب أجل احلـصـول عـلى حـقـوقه ا
الروحي مصـطفى البارزاني  وأصـبح هذا النهج الـقومي والوطني
في الـضـمـيـر كل كردي  وكـان بـارزاني دائـمـا في طـليـعـة الـشعب
الكردي لـنيل االستقالل ويعيش بأمان مثل الشعوب األخرى و مثل
أي إنـسـان آخـر عــلى هـذا الـكـوكب الـكـبـيـر. ومن بـعـده هـو الـقـائـد
ــرجع الـكـوردي مــسـعـود بـارزاني  والــدلـيل األكـبــر أن الـتـقـدم وا
والـتطـور والـنمـو الـذي يشـهـده إقلـيم كـوردستـان قـد حقـقه الـشعب
الكوردي في مـختلف اجملاالت بـفضل قيادته الـرشيدة وجهوده في
ذلك  جـعل أرض كـوردسـتان احملـروقـة خـاليـة من الـبـنـيـة التـحـتـية
تـعـاقـبـة  أرض تنـبض بـاحلـيـاة حتى ارسـات األنـظـمـة ا بـسـبب 
وذجًـا ويشار إليها كمثال كـلما دار احلديث عن التنمية أصبحت 
بـاني والـشـوارع. نعم وإعـادة اإلعـمـار والتـنـمـية وسـرعـة اإلجنـاز ا
بارزاني قائد اسـتثنائي وشخصية فريدة  ألن ضمير أمته حريص
عـلى مصـالح الوطـنيـة  في جـميع االوقـات  وكذلك مـصالح شـعبه
ـنـاطق ويــهـتم بــهـا  بــيـنــمـا امـتــدت يـده الــبـيــضـاء إلى مــخـتـلـف ا
كوردستان. والـيوم نرى الزعيم الشاب على رأس العطاء لقيادة
الـشــعب الـكــردي إلى بــر األمـان  نــيـجــيـرفــان بـارزاني ومــسـرور
بـارزاني. وهم يـدركـون جـيـداً أن الشـعـب الكـوردي  كـافح وسـعى
ة  وبفضل قيادة بارزاني احلكيمة  لفترة طـويلة ليعيش حياة كر
نـرى اهـتـمـامـاً بـكل مـنـاحي احلـيـاة واهـتـمـام خـاص بـكـل مـكـونات
التعـايش  وهذا يشير إلى أن بارزاني حكيم في القيادة ويهتم قبل
كل شيء بـحـيـاة األمـة ومـسـتـقـبلـهـا  ال سـيـمـا في مـجـال الـتـنـمـية
والـتعليم  حـيث نعلق جـميعًا آمـالًا كبـيرة على إعادة عـجلة الـتعليم
إلى مسارها الـصحيح  مـثلما قـال السيدين رئـيس اقليم والوزراء
في االجـتمـاع مؤتـمر دهوك حـيث قالـوا من واجب ان يهـتم اجلميع

دارس في جميع مراحلها باجلـامعات وا
 فـــهي حــاضـــنــات إبـــداعــيــة. الـــعــقــول
اجلــــبــــارة وأفــــكــــار الـــعــــطــــاء والــــوعي
سـتقبل أفضل للـكورد  هذا ما يريده با
بارزاني الذي يعيش في ضمير الشعب.

قراطـية لكنها كل العراقي مـقبل على االنـتخابات التي تـسمى د
رشح ـقراطيـة حسب ما نـشاهد ونـسمع من ما يـقوم به ا لـيست د
جلـلب االصـوات الـيه كـاسـر بـذلك عـمـره الـسـياسـي وتاريـخه كـذلك
رأيـنـا صور كـثيـرة هم ألبـناء وأحـفاد وإخـوان لـلسـياسـيـ انفـسهم
ا يـدل على انـها ليـست جمهـورية بل مـلوكيـة وتسـليم السـلطة من
شـخص اآلخـر وكــأنـهـا مـســجـلـة لــهم ولـيس لــلـمـواطن حق عــلـيـهم
ـرشح وحــسب مـا مــر عـلـيــنـا من انــتـخــابـات كـيف ــاني ا ...والـبـر
سك ـواطن ا يـستخـدم بعض االسالـيب الرخيـصة مسـتغل بذلك ا
لكسب وده وهـو ال يكسبه ألجل انه عنده بـرنامج ال بل يستغل فقره
ـرشـح ألنه ال يـنــظـر الى ـواطن ..وهــذه هي خــست ا وطــيـبــة قــلب ا
ـان مثـلمـا ذكرت ان اال كـوظيـفة الن اغـلـبهم يـنظـرون الى الـبر الـبـر
ان لـيس خلـدمة الـشـعب ولديه ـرشح ذاهب الى الـبـر كوظـيـفة الن ا
بـرنـامج سـيـاسي  –خـدمي  –وطــني  حـتى يــنـفـذه ال والف ال  الن
ـسته من ـان يريـد ان يـستـفـاد وهذا مـا  الـذي يـريد ان يـرشح لـلبـر
نظـومة وهكذا هو الـطريق وتقول اريد رشحـات هكذا هي ا احدى ا
ان اخدم بلـدي اذا اردت ان تخدم فـقط جماعـتك القريـب عليك اذا
ـنطـقتك الن عـنـدما تـذهب وتصل الى انت مرشـح للـعشـيرة مـرشح 
ان هو هدف ان سوف تنسى كل وعودك الن الوصول الى البر البر
ـكاسب .. فـهل يعقـل ان هناك مـرشح في محـافظة لـلحصـول على ا
ثـنى  منـطقـة محـتاجـة الى مـحولـة وهي من الدولـة ويظـهر امـامهم ا
عـلى انه حـريص جلـلب هذه احملـولـة وجتـهيـزهم بـالكـهـرباء وعـنـدما
تـصـل هـذه احملــولـة الى الــقـريــة وخــروج االهـالي فــرحـ قــال لـهم
ـرشح انه ال يـقـوم بـأنـزال هـذه مـنـسق الـبـرنـامج االنـتـخـابي لـهـذا ا
رشح وهنا بدأ اهالي احملولة اال بجمع  100بطاقـة انتخابية لهذا ا
ـرشح القـريـة يـتـوسـلـون فـقـال لـهم انـتـظـروا حتـى اتصـل فقـال له ا
ـكن   70بطـاقـة وبدأ االهـالي يـتحـركـون لكـنـهم جمـعـوا فقط 35
رشح ال يـقبل بـهذا نـسق سوف اعـود باحملـولـة الن ا بطـاقة فـقـال ا
الـعدد وهـذا مـا يـسـمى ابـتزاز لـلـمـوطن وهـذا ما يـسـمى بـالـتـسافل

االنــــتـــخـــابي والــــتالعب عــــلى جـــراحـــات
ـواطــنـ ..الن اغـلـبـهم ظــهـروا لـكن بـعـد ا
االنــتـــخــابــات ســوف يــخـــتــفــوا وهــذه مــا
أسـمـيـها ( الـغـمـيـضـة ) وكلـكم تـعـرفـونـها
عـنـدمـا كـنــا اطـفـال نـلـعــبـهـا .. وهم الـيـوم

يلعبونها ويلعبوا علينا...
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حــ كـــنت صــغـــيــرة كــان والــدي
رحـمه الــله يـحــتـفـظ بـالـعــديـد من
الصـحف واجملالت الـتي اشتـراها
مـنـذ صـغـره فـنـشـأت وانـا مـولـعة
اذ كنت  ـطالـعـة وحب الـقـراءة بـا
اســتـعـيـر مــنه الـصـحف واجملالت
مــــنـــــذ ان كــــان عــــمــــري ثــــمــــاني
وبـعد ان كـبـرت وتـطورت سـنـوات
احلـــركـــة االعالمـــيـــة واصـــبح في
الــــعــــراق الــــعــــديــــد  الــــصــــحف
لم يـــنــقـــطع والــدي عن واجملالت 
احــظـــار الــصــحف بـــشــكل يــومي
لـلــمـنـزل خـاصـة وانه كـاتب عـريق
في الـعــديـد مـنــهـا. وبــعـد دخـولي
اجلـامــعــة خــضت اول جتــربـة لي
في الـكـتـابـة في الـصـحف ونـشرت

عـــدد من الـــقـــصص في صـــحــيـــفــة
وكنا نشتري الصحف بشكل الزمان
ـنتـشرة طـبـيعي من امـاكن بـيـعهـا ا
لـكـن الـيــوم وبــعــد وفـاة في بــغــداد
والــدي رحـمه الـله وبــعـد سـنـ من
تـــردي الــــوضع االدبي والــــثـــقـــافي
بـدأت ــغـول االلـكــتـروني وهـجـوم ا
الــصـــحف الـــورقـــيــة بـــاالنـــقــراض
واذا واصـبحت شـيـئاً شـبه مـعدوم 
اردت ان تسأل شـخص ما عن مكان
بــيع الــصــحف يــنــظــر لك اجلــمــيع
بـدهـشة ويـنـعـتوك  "سـراً وعالنـيةً"
بـاجملنـون!! .وانا الـيوم فـعالً أُعاني
اذ من مــشـكــلــة انـقــراض الــصـحف
وصل بي احلال لـلتفـتيش عـنها في
مـكــتـبـات الـكــتب والـقـرطــاسـيـة في

االنــتـرنت لـعـلي اجــد من يـهـديـني
ـتـواصل ضـالـتي وخالل بـحـثي ا
كتبات وبعد وسؤالي للعديد من ا
عـدد من الـنـتـائـج الـسـلـبـيـة بـدأت
ـاذا حــيـنــهـا ال اعــلم  افـقــد االمل 
تذكرت قصيدة "ال تصالح "للشاعر
ـصري  "امل دنـقل" الـذي كـتبـها ا
منـاشداً الـسادات راجـياً ايـاه عدم
ة حتويل انتصار اكتوبر الى هز
ـــقـــطع دون حـــرب  وخـــطـــر لي ا
االشــهـر في الــقـصــيـدة وبـاألخص
جــمــلـة "هـي اشـيــاء ال تــشــتـرى" 
حـيـنـهـا دق خــاطـر الـشـعـر ابـواب
قــلـمـي فـســارعت وكــتـبـت كـلــمـاتٍ
مبـعثـرة اناشد بـها بـائع الصحف
نقرضة في هذا الزمان  :  ا

أبائع الصحف هل ياترى
صحيفة عندك تشترى ?

اين السطور!!
ال ارى

خيوطٍ كعود بخور
ورماد

يواري الثرى..
مابال العباد
ال يقرأون??
مابال العباد
ال يكتبون??

ما الذي جرى!!!!!
حسناً

التُجيب ..
فأنا اعلم اجلواب

ان للعلم قصور مغلقة االبواب

وبحار هي اليوم سراب
لكنها ستُرى
حتماً ستُرى

ابــائع الــصـحـف غـداً بــعــيــنـاك
سترى

رجاالً وجنود
وعلماً سيعود
وستبيع 

ما هو اليوم مفقود..
وحينها سترى

سترى
ان العلم نراه

بعينان جوهرتان
وانه

 اشياء ال تشترى...         
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في ذكـرى انـتـفاضـة تـشـرين خالـدة الـتي ارعـبت حـيتـان الـفـساد
حــنـاجــر شـبــان الـعــراق الـشــجـعــان بـصــرخت احلق بـوجـه كـافـة
ـفــوضـيـة ـفــسـدين حــيث طــالب فـرســان الـعــراق  الــفـاســدين وا
تظاهـرين محاسبة الفاسدين مستقلـة لالنتخابات محاسبـة قتلة ا

فسدين توفير فرص عمل واجراء انتخابات نزيهة وشفافة وا
لـــكن لالسـف كل ذلك لم يـــحــدث وكـــانت ســيـــاســيـــة الــتـــســويف
ـوقف وبـعد ذلـك هدد من هـدد بـالـقتـل وقتل من ـمـاطـلة سـيـد ا وا
 بدال من من معاجلة التـشرين واعتبار شهداء قتل من التشـرين
االنــتــفـــاضــة من ضــحـــايــا االرهــاب من قـــبل خــفــافـــيش الــشــر
ـتضـاهـرين كان يـقطع خـدمات والظالم وبـدال من تـوفيـر حمـايات 
االنــتــرنت وغــلـق الــشــوارع واطالق الــرصــاص احلـي والــقــنــابل
ـسـيلـة لدمـوع بوجـهم والـبعض اطـلق علـيهـم تسـميـات انهم ابـناء ا

السفرات وهو العكس تماما
شبان خـرجوا من رحم الظلم وصرخـوا صرخت احلق هذه ليست
قراطية بـتاتا  بل انها دكتاتورية جديـدة علما ان حرية التعبير د
فـترض من الـرئاسات كفـلهـا الدسـتور الـعراقي اجلـديد كـان من ا
ـطالب الـشعب وتـقوم بـثورة اصالح الـثالث بالـبالد ان تسـتجـيب 

عارمة بالبالد وتتخلى عن دور احلكواتي  
بـدال من مـا ذكـر سـلـفـا ولـو فـعـلت ذلك لـكـانت دخـلت الـتـاريخ من
اوسـع ابـــــــوابه وكـــــــان كـل الـــــــشـــــــعـب الـــــــعـــــــراقي بـــــــكـــــــافـــــــة

اطيافه ساندها واجرت تغير بقانون االنتخابات
وهذا الـتغـييـر ال يلـبي طـموحـات الشـعب العـراقي اطالقا وال يـلبي
 كان ينـبغي ان يكون الـتغيـير شامل بدال من طـموحات الـتشرينـ
تـعــدد دوائـر االنـتــخـابـات كــان الـعـراق بــرمـته بــدائـرة انـتــخـابـيـة
واحــدة  ثم بـعـد ذلك دعت الى انـتــخـابـات مـبـكــرة ويـفـصـلـهـا عن
االنـتــخـابــات الـدوريــة اقل من عــام فـقط والــعـبــرة لـيس من تــقـد
االنتـخـابـات عن مـوعـدهـا بل الـعـبـرة ان يشـهـد الـعـراق انـتـخـابات
شاركـة كثيـفة وحتيـة والف حتية لـكافة نـزيهة وشـفافة وحتـضى 

شـبــان انــتـفــاضــة تـشــرين اخلــالـدة مع
تـمـنـياتـنـا بالـشـفاء الـعـاجل لـشفـاء كـافة
الــتــشـريــنــ واجملـد واخلــلــود لـشــهـداء
االنـتـفـاضـة الــشـجـعـان ولـكـافـة شـهـداء

العراق االبرار.

تــؤمن بـعــسـكــرة اجملـتـمـع والـدولـة,
بأجنحة موازية أو منافسة للدولة"
للمواطن أوالً و آخراً االختيار ,وكما
ــرجــعــيــة الــعــلــيــا" كــيــفــمـا قــالت ا

تنتخبوا يُوَلَ عَليكم."
Íœu - بغداد F « bL  Âö

دورة أنــتـــخــابـــيــة جـــديــدة قـــادمــة
وحتــلـيل لـالوضـاع بــتــغـيــر ظـروف
ــرحــلــة واتــفـــاقــات مــتــخــالــفــ ا
واخـتالف مـتـفـقـ  والـتـنـافس ب
ــرشــحــ وصل الى االقــصــاء من ا
الـعــمـلــيـةاالنــتــخـابــيـة ومــفـوضــيـة
االنتخابات تستبعد عشرين مرشحا
أذا الــكل يـتـرقب هل هــو سـيـنـاريـو
جــديــد ? ولـعــبــة سـيــاســيـة جــديـدة
بــــــــــــادوار ووجــــــــــــوه ألول مـــــــــــرة
أم انتهت هيمنة برعايةاخملضرمـ 
وهل شـباب تشرين أحزاب السـلطة 
الـذين دفـعـوا تـضـحـيـات جـسـام من
دماء زكـية وتعـرضوا لـلتصـفية هل
سيـكون لـهم قول الفـصألمام حـيتان
توغل بطرق جديدة لعدم الفساد ا
افــســاح اجملــال الن يــكــونــوا خـارج
كـمـا أن اال الـلـعــبـة الـسـيــاسـيـة? 

تـحدة عـازمة عـلى اجناح الـعمـلية ا
قراطيةمن خالل بعثتها وأيفاد الد
مــراقـبــ دولـيــ الجنـاز مــهـمــتـهـا
ــــراقــــبـــ .كــــلــــهــــا تــــســــاؤالت وا
لـالنــتــخــابــات الـــقــادمــة هم أيــضــا
ونتـائج االستبـيانات في متـحيرون 
سـبـاق هـياالخـرى قـبـيل سـاعات من
الـدخــول في الــصـمت االنــتــخـابي 
فـشـبـاب تـشريـن الـيـوم أمـام مـعـركة
ا مـصـيريـة لـيـظهـر عـراق جديـد طـا
ـــقــــابل الــــكـــتل انـــتــــظـــرنــــاه  بــــا
السـياسـيةالتي تـسلـمت زمام احلكم
مـــنــذ عــام 2003 وأنـــشــأت الــدولــة
الــــعــــمــــيـــــقــــة رغم اخــــتـالفــــاتــــهم
وانـقـسـاماتـهم فـيـما بـيـنـهم اال انهم
يَــرَون شـــبــاب تــشـــرين يــهــدد زوال
كيـاناتـهم أكثرمن أنـقسـاماتهم وهي
مـسألـة تنـذر بـاخلطـر احمليط بـثورة

تـشـرين الـسـاعـيـة لـتـغـيـيـر الـوجوه
الــكــاحلـــة الــتي تـــســبــبـت بــفــســاد
مسـتشـري بكل مـفاصل الـدولة وهي
حتـتـاجـتـكـاتف اخملـلـصـ من ابـناء
الــبــلـد الــغــيـارى ومــســانـدة دولــيـة
ـال الـعام وهي لن حملـاسبـة سراق ا
ـؤتمـر الـعربي تـمر دون أضـرار  وا
ـــــنـــــعــــقـــــد بـــــبـــــغــــداد األخــــيـــــر ا
قــبــيالالنــتـخــابــات حـول اســتــعـادة
ـنـهـوبـة  يـجب أن يـسـيـر األمــوال ا
ضـــمن مــا مــخــطـط له وبــشــفــافــيــة
وبــحــيـاديــة ومــحــاســبـة كل رؤوس
الفسـاد حتى يتنـفس العراق ويعود
واال مـــعـــافـــاضـــمن ركب الـــتـــطــور 
ســيــكــون وضع الــبـلــد مــا اليــحــمـد
عـقـبـاه  تـغـييـر احلـال بـيـد الـناخب
وهم الـــشــــعب الـــعــــراقي ورســـالـــة
ـــرجـــعـــيـــة الـــرشـــيـــدة لـــلـــســـيـــد ا

السـيـسـتـاني واضـحـةبـعـدم تـسـليم
زمام أمـور البالد مرة أخـرى بيد من
ضـــيــعــوهــا واالخــتـــيــار  من مــبــدأ
الـــكــفــاءة والـــنــزاهـــة وحتــر بــيع
االصــوات  مــرة أخـــرى وامــتــحــان
جديد أمام العراقـيينيوم العاشر من
تــشـرين احلــالي لــتـغــيــيـر الــوجـوه
وأخــتـيــار االنــسب واجلــديـر بــثــقـة
ــرشــحـ ان الــشـعـب  كـمــا عــلى ا
يكونـوا عند حـسن ظن من يختارهم
ـواطن الذي وأهال ألعادةالـثـقة مع ا
مل من اخلـطب والـوعود وأن نـشـهد
ان يشرع القواني ويراقب عمل بر
احلكومة لتنفيذ برامجها على ارض
الــواقع لــتــطــويــر الــبــلــد وأخــراجه
منحالةُ السبات والفوضى واالزمات
وأعادة االمل بأن القادم فعالً أفضل.
dOAL ≠ بغداد  Õö
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في بــدايــة شــهــر ســبــتــمــبــر  2021 وانـا في
طريقي الى مديـنه النجف االشرف اراقب من
ـرشح الذين ينعتون نافذة السيارة صور ا
أنـفـسـهم بـأنـهم سـيـقـومـون بـأفـضل االعـمـال
والنـهوض بالـواقع العـراقي ياتـرى هل مازال
بـعض الـعـراقـيـ يــصـدقـون هـكـذا شـعـارات

وينتخبون على ضوئها . 
ـا مـسـيـطـير ـعـروفـ قـد ـرشـحـ ا أم أن ا
عـلى الـسـاحه النـهم مـثل مـاقـال عـادل أمام (
البلـد الي عشـان تعـيش فيه الزم تـزبط نفسك
من فــوق وازبط نــفــسك من حتـت عــشـان ازا
الي فوق سابـوك الي بتـحت يلـقفوك وازا الي
حتت سابوك الي فوق يحموك وانا راح رشح

نفسي جمللس الشعب ) 
صرخ احد االشخاص ( أني مـا انتخب محد
يـسـتـاهـل )  ذكـرني بـفالح فـي بـدايـة مـوسم

الزراعه بدأه بـحراثـة ارضة ورزعهـا وسقـيها
واعطى مجهود كبير في موســــــــــم الزراعة
مـا أن وصــلـة مــوعــد احلــــــــــصــاد قـال في
نـفــسه (مــاراوح لـلــحــصـاد يــجـوز يــطــلع مـو

طيب).
هذا احـتـمـال هذا الـشـخص أيـضـا خرج الى
الشارع من اجل حـقوقة وحتـمل البرد واحلر
في مـظــاهـرات تــشــرين ومـا أن وصل مــوعـد
احلــصـــاد حــتى صـــرخ مــتـــخــلـــفــاً عن ركب

االنتخابات لن ننتخب ..
ــثـــقـف ويـــقــول يـــأتي من يـــصف نـــفـــسـه بـــا
ـ شحـصلنـه منهم نـوب ننـتخب وجوه القد
جديـدة!لـعلـه لم يدرك اهـمـيه انـتخـابـات وجوه
جديـدة والـسعي الى الـتـغيـيـر ويدرك الـشعب

حجم اخلطأ الذي وقع فية .
wzUD - بغداد « ÊUDK

ـقراطـية كخـيار آلليـة تقدم منـذ بدأ الد
ـــواقـع احلـــكم وهي مـــحـــددة نـــخـــبـــة 
مـؤطرة وهـذا امر مـعروف خلـيار أثـينا
بـاستـثنائـها الـعبـيد والـنسـاء وأصناف
أخرى والى خيار قناصل روما في أوج
قــوتــهــا فــهي آلــيـــة لم تك مــطــلــقــة أو
مـتقـدمة في زمن نـشأتـها خـشيـة تسرب
الـغوغـاء والـشعـوبيـة إلى مـراكز الـقرار
وبــالـتــالي فــســاد إداري وضــعف رؤيـة
ـدنـيات ـوقع عـرفت بـه تلـك ا وخـسـارة 
قـراطية في عصـرها.وعنـدما نقـلت الد
كـخـيار لـلـحكم في الـغـرب كانـت مقـيدة
عــمــلــيــا بــخــيــارات األحـزاب حــيث أن
االنـــتــخـــاب احلــقـــيــقي هـــو انــتـــخــاب
ن يسيرون األحزاب من أعضائها أو 
ســيــاســـتــهــا ومن بــ هـــؤالء يــخــتــار
الـشعـب والنـمـوذج ذاته نقل كـآلـية إلى
ـتـخـلف إلضافـة الـشـرعـية دول الـعـالم ا
ـقراطيـة على طـاغية أو مـتسلط أو الد
نخبة مـسيطرة سواء كـانت غوغائية أو
مــثــقــفــة أو أي كــانت صــفــتــهــا ومـدى
ــخـــرجــات قـــدرتــهـــا عــلـى الــتـــحــكـم 
الصناديق للوصـول إلى نتائج ترضيها
تـنـفذة والـغالـبة في أو تـرضي اجلهـة ا
ا الـقـرار فـهذه اخلـيـارات مـحـدودة ور
لن تكون فـعال خيارات الـشعب وهو ما
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أجتمعت أحالمهم الصغيرة مع أوتار
الـة الـعـود لـيـخـوضـوا هـذه الـتـجـربة
وهم صــغـار لـتــبـوح مـوهــبـتــهم عـبـر
تنوعة والتي وسيقية ا معزوفاتهم ا
يـدرسـونهـا ضمـن منـهاج بـيت الـعود
بـبـغـداد الـذي تـأسس عـام  2018حتت

وسيقار نصير شمة.  أشراف ا
ـواهب الــصـغـيــرة الـذين تــبـايـنت وا
أعمارهم ب 9 الى 11 عاماً اصـبحوا
يـعـزفون مـقـطوعـات مـوسيـقـية مـهـمة
ضـــمن مــنـــاهج الــتــأســـيس لــدراســة
وسـيقـيـة ومعـرفة اسـرار الة الـعـود ا
أهم االعــمـال الــتي اجنــزهــا فـنــانـون
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يكون هذا هو عنوان ألبومها الرابع
حـيـث حـمــلت الـبــومـاتــهـا الــسـابــقـة

األرقام  19و 21 و 25. 
و رصـد هـذه الــعـروض الـغــامـضـة
عــــــــلـى بــــــــرج إيــــــــفـل فـي بــــــــاريس
والــكـــولــوســـيــوم في رومـــا وبــوابــة
براندنـبورغ في برلـ ومتحف نـيمو
في أمسـتـردام ومبـنى إمـبايـر سـتيت
في نـيـويـورك.وورد أن الـشـعـار ظـهـر
أيـــــضـــــا في روســـــيـــــا والـــــبـــــرازيل
كسيك وبولندا وإيـرلندا وإيطاليا وا
وكـنـدا ومـالـيـزيـا وكـوريـا اجلـنـوبـية
تحـدة.وعلى الرغم من أنه ملـكة ا وا
لم يــتم تـأكــيـد ارتــبـاط هــذا الـشــعـار
رسـمــيــا بـأديل إال أنـه اسـتــخـدم في
الشعار الـذي عرض نفس اخلط الذي
ــغــنـيــة في كــانت قــد اســتــخــدمــته ا
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ــغـنــيـة الــبـريــطـانــيـة أديل عـززت ا
الـتـكـهـنــات بـأنـهـا عـلى وشك إصـدار
أول عمل موسيقي لها منذ عام 2015
بعـد أن قامت بـتحـديث موقـعهـا على
اإلنـتـرنت وصــفـحـاتـهــا عـلى وسـائل
الــتـواصـل االجـتــمــاعي.و تــغــيــيـر
صــور الـــنــجــمـــة عــلى صــفـــحــاتــهــا
اخلـــــاصـــــة عـــــلـى كل مـن تـــــويـــــتــــر
ط أزرق وفيروزي وإنستغـرام إلى 
بــيــنــمــا  مــسح مــوقــعــهــا الــقــد
ـعــجـبـ واسـتــبـداله بــرابط يـحـث ا
عــلـى الــتــســـجــيل لـــلــحـــصــول عــلى

مــعـــلـــومــات.ويـــأتي ذلك بـــعــد أن 
عــرض الـــرقم 30  عــلـى الــعـــديــد من
ــبــانـي حــول الــعــالـم خالل عــطــلــة ا
عجبون أن نهاية األسبوع. ويتوقع ا

راحلـ امثال روحي اخلـماش ومـنير
وجمـيل بشـير وفـنانون عـرب كمـحمد
عــبــد الــوهــاب وريــاض الــســنـبــاطي

وفريد االطرش. 
ــديـر الــفـني لــبـيت الــعـود في وقـال ا
واهب بغداد محمـد العطار عن هذه ا
(بدآ احلـلم منـذُ بدايـة تأسـيس البيت
وسـيقـارنصيـر شمة وفق توصـيات ا
بـهـذه االعـمـار واالهتـمـام الـكبـيـر بـها
ودائــــمــــاً يــــقــــول: هــــؤالء هم الــــذين
ســيــكـــونــون رمـــوزاً مــوســيـــقــ في

ستقبل).  ا
ـواهب الـصـغـيرة فـي بيت ومن بـ ا
الـعـود محـمـد أمـجد حـمـيد (9 أعوام)
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vIOÝu∫ مواهب صغيرة تتقن العزف على آلة العود

لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - إحـتــفل الـنـجم
ي دانــيـال كــريغ الـذي الــسـيــنـمــائي الـعــا
س بوند في جزئه االخير يـجسد بدور جا
(نـو تـا تـو داي) بـاحلـصول عـلـى جنمـته
ـشاهـيـر في هـولـيوود. أتى ذلك في جـادة ا
بـعــد حتـقــيق الــفـيــلم إيـرادات خــيـالــيـة في
مـعـظم الدول االوروبـيـة حـيث  عرضه إذ
تـخطى وبكثير الـ 100مـليون دوالر. وصرّح
كـريغ بأنـه (سعـيـد جداً بـأن يـدوسه الـناس
في هـولـيـوود) وهـو بـطل اجلزء الـ 25 لـهذه
الـسـلـسلـة من االفـالم واجلزء اخلـامس من
السـلسلة التي قام بأداء البطولة فيها منها
أفالم ( كـــازيــنـــو رويـــال)و (ســكـــاي فــول)

و(سبكتر).

الـثالثـ من عـمـرها (وهـي تبـلغ اآلن
 عاما) وكانت بعيدة عن األضواء 33
إلى حـــد مــا مـــنـــذ ذلك الـــوقت.وكــان
االستثـناء الـوحيد لـذلك هو ظـهورها
في الـبــرنـامـج الـكـومــيـدي األمــريـكي
ــهـا له سـاتــرداي نــايت اليف وتــقـد

اضي.  العام ا
وردت في ذلك الوقت عـلى الـشائـعات
الـقـائــلـة بـأنـهـا بــصـدد إطالق ألـبـوم
جـديــد مــشـيــرة إلى أن (ألــبـومــهـا لم

يجهز بعد).
وقـال فـريـزر تي سـمـيث الـذي شارك
في كتابـة اشهـر اغاني اديل لبي بي
سي مؤخرا إنه (ال يـعرف ما إذا كـان

األلبوم اجلديد للنجمة قد اكتمل).
وأضاف:( أديل حتـافظ عـلى سريـتـها
بـشكل ال يـصـدق وأعـتـقـد أن هـذا ما

غنية قد ألبوماتهـا السابقة.وكـانت ا
أحملت في الــسـابق إلى أن ألــبـومــهـا
الــــرابع ســــيـــكــــون عــــنـــوانه  30 في
منشـور على إنسـتغرام في عام 2019
30 : حـيث قــالت مـازحـة لــلـمـعــجـبـ
ـثـابـة أســطـوانـة من نـوع سـيـكــون 
درام آنـد بـيـس لـيـغــيـظـكم جــمـيـعـا).
واطالق الـــرقم  30 الـــذي قـــد يـــكــون
عنـوان األلـبوم اجلـديـد وثيق الـصـلة
بـطـريـقــة أديل الـسـابـقــة في تـسـمـيـة
ألبوماتها بـحسب أعوام محورية في

حياتها. 
وكـــانـت أديل قـــالـت ســـابـــقــــا إنـــهـــا
سـتـتــوقف عن الـغــنـاء مـؤكــدة انـهـا
ســتـركــز عــلى احلــيـاة األســريــة.لـكن
غنـية انـفصـلت عن زوجهـا السابق ا
ـون كــونـيـكي عـنــدمـا كـانت في سـا

تـريــده وهــو خــلق هـذا
التشويق).  

وتابع (األمر هو أنك ال
تعـرف االجتـاه الـتالي
كن الذي سـتـسـلـكه. 
أن يــكـــون آر انــد بي
أو مـوســيــقى الـروك
أو األغــــــــنــــــــيــــــــات

احلزينة). 
وقــــــــال: ولــــــــكن
مـــــهــــــمــــــــــــــا
كـــــــــــــــــــــــــانــت
(االغــــنـــــيــــات
اجلــــــديــــــدة)
فسـتـكـون على
أعــــــــــــــــــــــــــلــى

مـستوى.

عـائـلــتي لي وتـشــجـيـعـي لـعـزف هـذه
ـوسـيــقـيــة الـعـريــقـة ومــعـرفـة االلــة ا
اسـرار االلة . االن نـدرس مـنهـاج بيت
وسيقـار نصير العود حتت أشـراف ا
شــمــة وســنــشـارك ومــعـي اصـدقــائي

هرجانات القادمة).  العازف في ا
ـوهوبـة زهراء انه (كـان حلم واكدت ا
ــوســيــقى مــنـذ بــعــيــد وانــا اعــشق ا
نعـومة اظـفاري وقـد حتقق حـلمي في
االشـهــر االخـيــرة بـعــزف الـكـثــيـر من

وسيقية الشهيرة).. قطوعات ا ا
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الـى ذلك أقـــام بــيت الـــعـــود بــبـــغــداد
مـؤخـرا بــالـتــعـاون مع نـخــيل عـراقي

والـذي تواصل مع الـة العـود منـذُ عام
لــيــحــلم ان يــكــون احــد رمــوز الــعـود
.. وهــنـــاك مــحـــمــد دريــد (9 ــهـــمــ ا
أعوام) الذي قال (عام من السعادة مع
الة الـعـود وقد شـاركت في العـديد من
احلفـالت مع مجـموعـة بيت الـعود في
ــســرح الــوطـني ونــقــابــة الـفــنــانـ ا
الــــعــــراقـــــيــــ ومــــازالـت االحالم في
بدايتها من اجل بناء مستقبل واحالم

موسيقية ال تنتهي ). 
ــوهـوب حـمـزة عـمـار (11 عـاما) امـا ا
والـذي أمـضى أكـثـر مـن عـشـرة اشـهر
في بـيت العود بـبغـداد فيـقول (سـعيد
ـــكـــان بــدعم جــداً بـــوجــودي بـــهــذا ا

أمـسـية فـنـيـة ثـقـافـيـة ضـمن جـلـسات
الـصـالـون الـثـقـافي الـذي شـارك فـيـها
الـــبــاحـث والــنـــاقـــد حــيـــدر شـــاكــر 
وتــنــاولت اجلــلـــســة ســيــرة الــفــنــان
الـــراحل عـــبــاس جــمـــيل وتــضـــمــنت
اجللـسة فقرات مـوسيقـية من احلانه.
ووفـــقــا لـــصـــفــحـــة بـــيت الـــعــود في
(فيـسبوك) كان ضـيف اجللـسة استاذ
ـــولى الـــذي قـــدم الــــة اجلـــلـــو أدور ا
موسـيقى من الـتراث الـعراقي وكذالك
قــدم طــلــبــة بــيت الــعــود :كــرم ثــامــر
ـاجـد وهــوازن لـؤي فـقـرات ورحــمن ا
غنائية وموسـيقية من مدرسة الراحل

عباس جميل.
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ــســرحــيــة الــعــراقــيــة (ذا هــوم) تــشــارك ا
سـيناريـو وإخراج غـا حمـيد في مـهرجان
ـسـرحي بـعـد ان  اخـتـيارهـا مع االردن ا
سـت مـــســـرحــــيـــات اخـــرى لــــلـــعـــرض في
ـــهـــرجـــان و هي: (نـــكـــون او ال نـــكـــون) ا
للـمـخرج الـكـويتي مـشـاري اجمليـبل و(سلك
ـصـري مـحــمـد الـطـايع شـائـك) لـلـمـخــرج ا
و(مـدق احلناء) للمـخرج يوسف بلوشي من
سـلـطــنـة عــمـان و(لــيـلـة مــقـتل الــعـنــكـبـوت)
لـلـمــخـرجـة االمـاراتــيـة الـهـام مــحـمـد غـلـوم
و(الــروبــة) لــلــمــخــرج الـــتــونــسي حــمــادي
ــنــديل)لــلــمــخـرج الـوهــابـي ومـســرحــيــة (ا

السوري بسام حميدي.
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اضـية هـندس االسـتشـاري العـراقي القى اجلـمعـة ا ا
ـتـنـبـي الـثـقـافي بـعـنـوان مـحـاضـرة فـي مـلـتـقى رواد ا

ياه في العراق). (ازمة ا
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ــمــثل واخملــرج في تــلــفــزيـون ا
الـعـراق نـعــته االوسـاط الــفـنـيـة
وت واالعالمـيـة بـعـد ان غـيـبه ا
ــاضــيــة اثــر مـرض اجلــمــعــة ا
عـضال  سائـل الـله تعالى ان

يسكنه فسيح جناته.
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ـونـتيـر الـعـراقي ضـيـفـته اجلـمـعـيـة الـعـراقـية الـفـنـان ا
للـتصوير مسـاء اجلمعة على مـنصة زووم للحديث عن
(الصـورة .. والـتصـميـم  اجلرافـيكي) بـجـلسـة ادارها

الفنان سعدي الرحال.
Ê«b¹“ ÍËUſ q Uý

رئـيس الـهــيـئـة االداريـة اجلـديـد لـنــادي الـعـلـويـة تـلـقى
وفـقـية في مـهـمته اجلـديدة امنـيـات اعضـاء النـادي بـا
وت مؤخرا بعد خلـفا للراحل فالح كمونة الـذي غيبه ا

رض. معاناة مع ا
  öOKG « włd  ÕËb2

الـكـاتب االردني احـتـفى بـجـلـسـة اقـيـمت في مـحـافـظة
مـأدبــا بـإشــهـار كــتـابه (آفــاق) تـزامــنـاً مع االحــتـفـاء

ية. ناسبة مأدبا عاصمة السياحة العا

  bO−  ¡öŽ

وسـيقي الـعراقي تـلقى قائـد الفـرقة الـوطنـية لـلتـراث ا
ـهـمات تـهـاني االوسـاط الـفـنـيـة واالعالمـيـة لـتـكـلـيـفه 

وسيقية. دير العام لدائرة الفنون ا ا
  «bO³Ž ÊU Ë–

ــكـتــبـة الـوطــنـيـة ـي االردني ضـيـفــته دائـرة ا االكـاد
ــعــنـون ــاضي فـي حـفـل إشـهــار كــتــابه ا األربــعـاء ا
(مسـيرة مـعـلم متـعـلم) الصـادر عن دار الـفكـر لـلنـشر

والتوزيع.
 —u³ł U½U¹œ

الـكـاتـبـة الـسـوريـة نـال مـسـلـسـلـهـا (خـريف الـعـشـاق)
اجلـائـزة الـبـرونـزيـة عن فـئـة األعـمـال االجـتـمـاعـيـة في
مـهـرجـان األردن الـرابع لإلعالم الـعـربي الـذي اخـتـتم

مؤخرا.

5KÝ«d*« aOý bÒIH²¹ —U  Í– k U×
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تفقد محافظ ذي قار احمد اخلفاجي
في اطـار رعـايته لـالسرة الـصـحـفـية
شـــيخ واالعـالمـــيـــة فـي احملـــافـــظــــة
راسـل احلـربيـ علي الـطبراوي ا
ـر بــظــروف صـحــيـة قــاهـرة الــذي 
مـتـمنـيـا له دوام الـصـحة والـعـافـية.
والـــطــبـــراوي قـــدم الـــكـــثـــيـــر خالل
تـغـطـيـته مـعـارك الـنـصـر عـلى فـلـول

االرهاب. 
 الى ذلـك زار نــــقــــيـب الــــفـــــنــــانــــ
الــعـراقــيـ جــبـار جــودي وعـدد من
ـاضــيـة رئـيس الـفــنـانـ اجلــمـعـة ا
احملـررين في جـريـدة (الـزمـان) فـائـز
جـــواد لالطـــمـــئـــنــــان عـــلى حـــالـــته
الصحية بعد تعرضه جللطة دماغية

الزمته فراش العافية.
كــمــا قـام مــديــر عــام دائـرة الــفــنـون
ـوسـيـقـيـة عالء مـجـيـد بـزيـارة الى ا
مـــنــزل عــازف الــكــمـــان فــالح حــسن
لالطمئنـان على صحته بـعد تعرضه
الزمة صحية الزمته فراش العافية.
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تاريخـه حيث غنـى للوطـن احلب اجلمال

واألغنية احلكيمة.
ـلتـزمة أدى األغنـية الـبـدوية واجلـزائريـة ا
ـيـزة لـدى ـكــانـة  واحملـتـرمـة ويــحـظى 
اجلـمــهــور في اجلــزائـر واخلــارج لــسالمـة
وعــذوبــة أغــانــيه اخلـــالــيــة من الــكــلــمــات
ـاجنـة.لـدى دريـاسـة أكـثـر من مـئـة أغـنـية ا
مـرضـة التـفاحـة نبـغيك ولكن أشـهرهـا: ا
نبغيك جنمة قـطبية القمـري يا محمد يا
راشــــدة يــــا عــــبــــد الــــقــــادر أوالد بالدي

الساعة.

ÊU e « ≠ dz«e'«

ـوت اجلـمـعة مـلك األغـنـية الـبـدوية غيب ا
الـفـنــان اجلـزائــري رابح دريـاســة عن عـمـر
نــــاهــــز  87 ســــنــــة. ولـــــد دريــــاســــة في 1
تموز 1934 بعاصـمة الـورود البلـيدة وهو
مـغن ومــؤلف مــوسـيــقي ومــلــحن وكـاتب
كلـمـات جزائـري من رواد وعـبـاقرة األغـنـية
اجلـزائــريـة األصــيـلـة ومــتـشــبع بـالــطـابع
الــشــعــبي الـــبــدوي األصــيل.بــدأ مــشــواره
الغنائي عام  1953 بعد أن عمل في الـكثير
يادين لكن الـفن كان احملطة األبرز في من ا

تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها.  ا

qL(«

  حتـلـى بـروح عــالــيــة من الــثــقــة وابــتـعــد عن الــشك
فرط. رقم احلظ.4 ا

Ê«eO*«

حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة.

—u¦ «

ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

»dIF «

ـعـرفة تـكـون إيجـابـياً و مـسـتعـداً لـتـقد الـتـنازالت و
أخطائك. رقم احلظ .9

¡«“u'«

 التروّي سيسمح لك برؤية بعض الروابط التي كنت
غافالً عنها.

”uI «

حتـلـى بـالـصــبـر لــكي تـســتـوعب الــعـاصــفـة و حـاول
استيعابها حتى ال تكون ضحية لها .

ÊUÞd «

ـعطـيات تمـعن بـكل مـا يحـيط بك كي تـستـطـيع دمج ا
طروحة.رقم احلظ.5 ا

Íb'«

بـالهـدوء تـتجـاوز االزمـة. ال تتـسـرع باتـخـاذ أي قرار
مصيري اآلن .

bÝô«

 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .

Ë«b «

لديك فرصة كـبيرة لـلقاء بشـريك العمر كن ايـجابيا و
ابتعد عن التردد.

¡«—cF «

عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
وأن تكون جاهزاً للتغييرات.

 u(«
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مـجموعة من الكلمات
تـكتب أفقـيا وعموديا
فــي الـــــــــــــــوقـت ذاتـه
وتــظـهـر خالل كـتـابـة

معانيها:
 1- اعتماد كلي

 2- صديق وصاحب
 3- وحدة اوزان

 4- دورة مـتقـدمة في
اللغة (م)

…bOÝ —ËbÐ —uM «b³Ž
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شـكــلت الـفــنـانـة الــلـبــنـانــيـة سـيــرين عـبــد الـنــور حـالـة
استـثـنـائـيـة في مـسـلـسلـهـا (دور الـعـمـر) الـذي ال يزال
تابعـ عبر تطبيق شـاهد.عبدالنور يحظى بـنجاح من ا
لـفتت األنـظـار لـيس فقط بـتـمـثيـلـهـا وأدائهـا  بل أيـضاً
شغول عـليها بأدق الـتفاصيل وبـجمالها بإطالالتهـا ا

اخلاطف الذي عرفت كيف تستغله خلدمة الدور.
ـسـلـسل دور إمـرأة و تـلـعب عــبـدالـنـور في هــذا ا
جـميـلة جـداً لكـنهـا مضـطربـة نفـسيـاً وغامـضة
جداً نـكتشف في كل حلقـة جانباً جـديداً منها
تــــرفـــــقــــهــــا بـــــإطاللـــــة جــــديـــــدة لــــهــــا دالالت
كثيـرة.والبوستر األساسي للعمل جمع عبدالنور
ـمـثل عـادل كـرم وهـو أيـضـاً بـطل الـعـمل من بـا
اطاللــتـهــا تـنــعــكس أجـواء الــقـتـل والـغــمـوض في
الـعـمل وهـذا الـدور مخـتـلف عن كل مـا قـدمته في
الـسـابق.وارتدت عـبـدالنـور جـامبـسـوت بالـلون
االســـود ذي قـــبّـــة عـــالـــيـــة  إضـــافـــة الى
اعـتـمادهـا تـسـريحـة شـعر حـولـتـها الى
(ســيــدة مــافـيــات) بــالــســواد الــقـوي
والـــغـــرة الــــتي تـــخــــفي جـــزءاً من
وجــهــهــا تـــمــامــاً كــمـــا تــخــفي
(شمـس مطـر) أي الـشـخـصـية
التي تـلعبـها عبـدالنور الـكثير

عن ماضيها. نقيب الفنان يتفقد فائز جواد

أديل

محافظ ذي قار يطمئن على علي الطبراوي
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
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إنَّـهـا لـيسـت السـاعـات احلـاسمـة الـتي سـيولـد عـراق جـديد
فـيها كـما يحـاولون تصـوير ذلك ستـنتهـي االنتخـابات كما
نـاصب أشخـاص كما اعـتلوا انـتهت سـابقاتـها وسـيعتـلي ا
سـابــقـوهم من دون ان يـكـون هـنـاك عـراق جـديـد حـتى لـو
ـقبل سيضم كلَّ الوجوه اجلديدة من ان ا افـترضنا انّ البر
دون تــكـرار اسم واحــد وهـذا مــسـتــحـيل طــبـعـاً ولــكن لـو
افـتـرضـنـا ذلك فـأنَّ األسـمـاء اجلـديـدة تـابـعـة لـنفـس الكـتل
ـكن أن يولد عـراق جديد من هذه واألحـزاب الكبـيرة فهل 

توقعة?  توقعة أو غير ا النتيجة ا
ـيـة عن سـمــعـنـا كـثـيـراً من أفـواه رؤسـاء دول وزعـامـات عـا
عـراق جـديـد سـتـنتـج عنه احلـرب الـتي شـنّـهـا مـلك احلروب
ـتحـضر الـعـبثـية جـورج دبـليـو بـوش تخـيّلـوا كـيف العـقل ا
اقـتـنع ووثق بـكالم عن حـرب تنـتج حـيـاة جديـدة ولـكن كان

هناك مَن صدّق ذلك? 
 جـرت احلرب وأعقـبها احتالل والـعراقيون يـنتظرون والدة
الــبـلـد اجلـديـد وجــاءت حـكـومـات حـمـلـت الـشـعـارات الـتي
ـقـراطيـة وحـقوق يـعـلـسهـا االعالم الـدولي في احلـرية والـد
ــة ومــضت الـســنـوات االنــسـان والــعــدالـة واحلــيـاة الــكـر
ودخــلـنــا في حـروب داخــلـيــة مـتـعــددة الـواحــدة اتـعس من
وعودين بها فمتى األخـرى ولم جند تلك احلياة اجلديـدة ا
يـصدق ذلـك الوعـد وقد ذهب بـوش الى مزبـلة الـتاريخ بـعد
أن فــضـحه الــرئـيس األمــريـكـي بـايــدن بـانـقــاذ أمـريــكـا من
شـينة وكذلـك احلال مشابه في مـهاوي حرب أفـغانسـتان ا

العراق بدرجات مختلفة? 
ال حــرب وال وعــود وال انــقالبــات وال احــتـالالت وال تــبــعــيـة
ـكـنـهـا أن تصـنع الـعـراق اجلـديـد ولعل ظـاهـرة أو بـاطـنة 
ـكدسة ليس له أمل في اجلـيل احلالي بعـد جبال اخلراب ا
ان يـرى النـور في نهايـة النفق إال اذا كـان العراقي عـراقياً
خــالـــصــاً ال غــربــيــا وال شـــرقــيــا يــبــنـي بــلــده وال يــبــالي
بـالتهديدات أو االغـراءات وينفتح على كل مَـن يحمل الهوية
الـعـراقـيـة بـوصـفه مـواطـنـا مـتـسـاويا مـعه مـن دون حذر أو
خـوف أو فـوقيـة أو عُـقد تـاريـخيـة ظـلمـاء. هـذا االمر يـحـتاج
الى قـرارات شـجاعـة وبـإمكـان العـراقـي اتـخـاذها فـليس
هـنـاك أشـجع مـن العـراقـيـ الـذيـن قدمـوا قـوافـل الـشـهداء
على مدى ثماني عشرة سنة كان اخرها ستمائة شهيد من
أصـوات احلـريـة في انتـفـاضة تـشـرين الـتي يحـاولـون حتى

اللحظة البيع والشراء باسمها. 
هل نـستطيع أن نتلمس االن الطريق الى والدة عراق جديد?
ــعـنى خـدّام  وهل ســيـكــون في حـوزة الــبـلـد ســيـاســيـون 
ـكــنـنــا أن نـضع الــثـقـة الــتـراب الــوطـني وثــروة األجـيــال 
ـسـتــقـبل أوالدنـا في أيـديـهم من دون ان يـكـونـوا قـد بـاعـوا

البلد مُقدّماً?
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