
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport) طبعة العراق 

W uJ(« qOJA²Ð wł—Uš qšbð Í√ i d¹ —bB «Ë  UÐU ²½ù«  UOŽ«bð Y×³¹ wIO M² «

 «uŽœ VIŽ Ÿ—UA « Ê«œu ¹ ·ËU Ë oK
ZzU²MK  i «d « ÃU−²Šù« bOFB²

—cM  wB  ≠  œ«bGÐ

واصـل احملـتــجـ اعــتـصــامـهم
لــلـيـوم الــسـادس عــلى الـتـوالي
ـنـطـقـة اخلـضـراء بـالــقـرب من ا
لـلـمـطـالـبـة بـاعـادة الـعـد والـفرز
الــيـدوي لـنـتـائـج االنـتـخـابـات 
فـــيــمـــا ابـــدت بـــعض اجلـــهــات
اســتـغــرابـهــا من بـيــان مـجـلس
االمن الدولي بـشأن االستـحقاق
 بـــرغم عـــدم حـــسـم الـــطـــعــون
ــقـدمــة لــلـمــفــوضـيــة الــعـلــيـا ا
ــسـتـقــلـة لالنــتـخـابـات  الـتي ا
اكدت اجنـاز ثلثي الـطلبـات بعد
انـتـهــاء الـتـحــقـيــقـات الالزمـة .
وتــــداولـت مــــواقع الـــــتــــواصل

االجــتــمــاعي مــقــاطع فــيــديــو 
اظــهـرت زحف احملــتـجــ نـحـو
ا دفع ـنطـقة   احـد بوابـات ا
ذلك الى تــعـزيـز وجــود الـقـوات
ـنطـقة االمـنيـة خشـية اقـتـحام ا
ـعلق. وكشف من جهـة اجلسر ا
مــــــــصــــــــدر مـن داخـل االطــــــــار
الــــــتــــــنــــــســــــيــــــقـي عـن أبـــــرز
الـشـخــصـيـات الــتي سـتــحـضـر
االجـتمـاع الذي دعـا الـيه رئيس
ائــتالف دولــة الـــقــانــون نــوري
ــــصـــــدر في ـــــالـــــكي.وقـــــال ا ا
تـــصــــريح امس إن (اجــــتـــمـــاع
االطــار سـيــضــيـف قـادة الــكــتل
الــسـيــاســيـة وأخــرى من خـارج
االطــار  لــبـــحـث ازمــة نـــتـــائج

االنـــــــتــــــخــــــابـــــــات ومــــــوجــــــة
االعــــتــــراضـــات الــــتي اثــــيـــرت
بــــشـــأنـــهـــا  فـــضـال عن حـــراك
تشـكـيل الكـتلـة االكبـر). وجتري
بــعض الــكــتل الــفــائــزة حــراكـا
لـتـشـكـيل معـرضـة سـيـاسـية في
ـان اجلــديـد. حــيث الـتـقى الــبـر
امــ عــام  حــركــة امـتــداد عالء
رئيس الركابي في الـسليمـانية 
حـركـة اجلـيل اجلـديـد شـاسـوار
ــنــاقــشــة الــيـة عــبــد الــواحـد  
توحيد احلركت لتشكيل جبهة
مـعــارضــة ســيـاســيــة . وأصـدر
رئـيس الـتـيار الـصـدري مـقـتدى
الــصـــدر بــيــانــاً اكـــد فــيه عــدم
السـمـاح بتـدخل أي دولة بـشأن

االنــتــخـــابــات ومــا يـــتــرتب من
حتـالـفـات.وقـال إن (الـدول الـتي
لم تـــتــــدخل بـــشـــؤون الـــعـــراق
الـداخــلــيـة وتــســعى لــتـوطــيـد
الــعالقـات والــعـمل عــلى إيـجـاد
ـستوى مشـاريع مشتـركة على ا
األمـني واالقـتـصـادي والـثـقـافي
والصحي والتربوي والصناعي
وتبادل اخلبرات وما شاكل ذلك
عـلـى األصـعــدة كــافــة وتــفــعـيل
ـشترك لن الدور الدبـلوماسي ا
يكـون من قـبل العـراق أي تدخل
في شـؤونهـم مطـلـقاً امـا الدول
ذات التدخل الواضح في الشأن
الــعــراقـي الــســيـــاسي واألمــني
وغـيره سـيـكون الـتـعامل مـعـها

ــسـتـوى وفق فــتح حـوار عـال ا
نع التدخالت مطلقاً فإن كانت
االسـتجـابة فـهـذا مرحب به وإال
اللجوء الى الطرق الدبلوماسية
ـنع ذلك) ــعـروفــة  والــدولـيــة ا
مــؤكــدا (لن نــســمح بــتـدخل أي
دولة بشأن االنتخابات العراقية
ونتائجها ومـا يترتب عليها من
حتـالــفــات وتــكــتالت وتــشــكـيل
احلكومة ومـا الى غير ذلك فكل
قراطي ما يحـدث هو صـراع د
بـــــ أفـــــراد شــــعـب واحــــد وال
حــاجـة لــنــا بــتــدخل إقــلــيـمي).
وكــان الـصـدر قـد كــتب تـغـريـدة
في وقت سابق  حـذر فـيـها من
جــر الــبالد الـى الــفـوضـى بــعـد
تــرحـيب مــجـلس االمن بــنـتـائج
اقــتــراع تـــشــرين. لـــكن حتــالف
الــفــتـح اســتــغــرب مـن الــبــيــان
فوضية الدولي قبل ان حتسم ا
الـــطــعـــون الـــقــانـــونــيـــة. وقــال
الـــــتـــــحـــــالـف في بـــــيـــــان امس
(فـوجــئـنـا بـبـيـان مـجـلس األمن
الـذي هـنـأ بـنـجـاح االنـتـخـابـات
قـــــبـل أن حتـــــسم الــــــطـــــعـــــون
بـرغم االعـتـراضـات الـقـانـونـيـة 
الــكــثــيــرة من غــالــبــيــة الــقــوى
ـرشـحـ  وهـو الـسـيـاسـيـة وا
ـنــظــمـة الــدولــيـة أمـر يــخــرج ا
وبـعـثـتـهـا من احلـيـاديـة ويـثـيـر
الــتـسـاؤالت بــشـان دورهـا). من
جانبه  راى رئيس كـتلـة النهج
الـــوطــــنـي عـــمــــار طــــعــــمـــة ان
قـدمة قد (الشـكاوى والـطعـون ا
يـنــتج عــنـهــا تـغــيـر وتــبـدل في
النتائج  والسيـما مع االلـتفات
ــفـوضــيـة وافــقت حلـد الى ان ا
االن عــلى اعــادة  الــعــد والــفـرز
الـيــدوي ألكـثـر من 150 مـحــطـة
فـي مـحــافـظــات بــابل ونـيــنـوى
وبــغـــداد والـــبـــصــرة) مـــؤكــدا
(نسـتغـرب إصدار مـجلس األمن
بـــيـــانـــا بـــشـــأن االنـــتـــخـــابــات
العراقيـة التي وصفهـا بالنزاهة
واالكــفــأ فــنــيًــا  بــرغم وضــوح
وقــائع رقـمــيـة تــدل عـلى وجـود
تــبـــاين وتــعــارض في إعالنــات
ـتـعـددة لـلـنـتـائج). ـفـوضـيـة ا ا
فــيـمـا دعـا ابـو عــلي الـعـسـكـري
الـى تــــوســـعــــة الــــتـــظــــاهـــرات

واالعتصـامات في البالد. وكتب
في تغريدة على تويتر ان (بيان
مجلس االمن يـؤكد ما قـلناه من
ان االنـتــخـابـات مـؤامـرة دولـيـة
سـاهـمت فـيـهـا اطـراف مـحـلـيـة
ونــدعـو الى تــوسـعــة الـتــظـاهـر
واالعتصام في البالد). وتستمر
ــفـوضـيــة  بـدراسـة الــطـعـون ا
ـــقـــدمــة إلـــيـــهـــا الــتـي جــرى ا
عني. تدقـيقـها من قـبل القـسم ا
وقـالت في بـيـان امس انه (بـناء
عـــــلى ذلك جـــــرى عــــرض ٣٤٠
ـفـوض  طـعـنًا عـلى مـجـلس ا
وبـــعــد اســـتـــكــمـــال اإلجــراءات
الــتـحــقـيــقـيـة الـالزمـة في ضـوء
ــرفــوعــة األدلــة والــتــوصــيــة ا
أوصى اجملـلس بـرد ٣٢٢ طـعـنًـا
ألســبـاب مـخـتـلـفـة أهـمـهـا خـلـو
الـطـعن من الـدلـيل أو مـخـالـفـته
اده ٣٨ أوالً من قـانون ألحكـام ا
انـــتــخـــابــات مـــجــلس الـــنــواب
الــنـــافـــذ حــيـث أن الــطـــاعن لم
ــركــز الـذي يــحــدد احملــطـة أو ا
يـــطـــعن بـــنــتـــائـــجه فـــضالً عن
مـطـالبـته بـفـتح جمـيع مـحـطات
الـدائــرة االنـتـخـابـيه أو لـثـبـوت
ـــعـــلـــنــة تــطـــابـق الـــنـــتــائـج ا
وســتـــرسل هـــذه الـــطـــعــون مع
التوصـية الى الهـيئة القـضائية
لـالنـتـخـابـات لـلــبت فـيـهـا وفـقـا
لـــلـــقـــانـــون). واثـــنـى اخلـــبـــيــر
الـقانـوني طـارق حـرب على دور
ــفـــوضــيـــة بــحــسـم اكــثــر من ا
نــصـف الــشـــكــاوى والـــطــعــون
بـنــتــائج االنــتـخــابــات. وأعـرب
االحتـــــــاد األوربـي عـن أســـــــفه
ـوظـفي ــوجـهــة  لـلـتــهـديـدات ا
ــتــحــدة لــتــقــد بــعــثــة األ ا
ـــــــســــــاعـــــــدة إلى الـــــــعــــــراق ا
ـــفـــوضـــيـــة وغـــيــرهـــمـــا من وا
الهـيئـات في أعقـاب نشـر نتائج
تحدث باسم االنتخابات.وقال ا
االحتــاد لــلــعالقــات اخلــارجــيـة
بـيـتـر ستـانـو في بـيـان إن (هذه
ظاهر الـعنيفـة ال مكان لها في ا
ـقـراطـيــة). مـشـيـرا إلى أن الــد
(التصـويت في يوم االنتـخابات
كـان سـلــمـيـا ومــنـظــمـا إلى حـد
وتــمـكن الــنــاخــبـون من كـبــيــر 

التعبير بحرية عن إرادتهم). 

نــظـرا كل الــزيــارات الــسـابــقــة
الهـمـيتـها الـتي حتـدد بـسبـب
هـمـا أن داعش بـدأ نــشـأته في
الــــعــــراق حـــــيث احـــــتل مــــدن
ا جعـله أكثر الدول بأكمـلها 
تــــــضــــــررا بــــــاإلرهـــــاب عــــــلى
والــســبب ــســتـــويــات كــافــة  ا
اآلخـــر هـــو الـــتـــنـــوع الــعـــرقي
للشـعب الذي يشكل ثـراء فكريا
والسيما وثقافيا كبيرا للعراق 
ــســـلــمـــ الــذين أن عـــلــمـــاء ا
نـــشـــروا الـــتـــســـامـح واألخــوة

ســكــنــوا الــعــراق كــاإلمــام أبـو
حـــنــيــفــة واحلـــسن الــبــصــري
واإلمــام الـشــافــعي واإلمـام إبن
مبينا ان (شيخ حنبل وغيرهم)
األزهـــــر ســــــوف يـــــحـــــمـل إلى
رجـعـيـات الـديـنـيـة الـعـراقـية ا
رســالــة تـضــامن ودعم من اجل
بـعــد تـداوله الــسالم في الــبالد
مع الـــبــابـــا فـــرنــســـيس بـــابــا
الفاتيكـان الذي التقاه في روما
قـررة ورؤيته  قضـية زيـارته ا

لدعم الشعب العراقي). 
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وفـد مـن مـشــيــخـة وصـل امس 
األزهــر الى مـحــافـظــة الـنـجف
تـمـهـيـدا لــزيـارة احـمـد الـطـيب
الـى الـــعـــراق ولــــقـــاء عـــدد من
رجع ـراجع الـدينـيـة بيـنـهم ا ا
االعلى السيد عـلي السيستاني
. وقــال بــيـــان امس ان (الــوفــد
الــتـقى فــور وصـوله احملــافـظـة
ـســؤولي الـعــتـبــة الـعــلـويـة
ــطـهــرة). دون ذكـر مــزيـدا من ا
ــهــد وصــول الــتــفــاصــيل . و
ــشـيـخـة الى احملـافـظـة زيـارة ا
الـــطــيب الـى الــعــراق  لـــلــقــاء
راجع الـسيـستـاني وعـدد من ا
شيخة الدينية.  وكان مصدر 
األزهــر قــد اكــد لـ (الــزمـان) في
وقت ســـابق ان (اســـتـــعــدادات
مـكـثـفـة جتـري  لإلعـداد لـزيـارة
شـــيـخ األزهـــر لـــلـــعـــراق الـــتي
ســـــوف يـــــلــــــتـــــقي خـاللـــــهـــــا
رجـعيات الـعراقـية كـافة من بـا
وكـذلك بــيـنــهــا الـســيـســتــاني 
اجراء زيارة لعدد من االضرحة
ـزارات الــديــنـيــة في بــغـداد وا
واضـاف ان والـنـجف وكـربالء)
(الزيـارة تاريخـية وتـختلف عن
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{ طـــــــهـــــــران (أ ف ب) - مـــــــنح
ـــرشــد األعـــلى لــلـــجــمـــهــوريــة ا
اإلسالمية علي خـامنئي عفوا أو
خـفــضـا لـلــعـقـوبــة لـنـحـو 3500
مدان في إيران تـزامنا مع ذكرى
ـــولــد الـــنـــبــوي وفق مـــا أفــاد ا
مـــوقــعه االلـــكــتـــروني . وأوضح
الـبــيـان أن خـامـنــئي وافق "عـلى
الــعـــفـــو أو تـــخـــفـــيف األحـــكــام
الـصادرة بـحق  3458مـحـكـوماً"
في مـــحــاكـم مــخـــتـــلـــفــة.وتـــأتي
اخلـــــطـــــوة عـــــشـــــيـــــة إحـــــيـــــاء
اجلــمــهـوريــة اإلسالمــيــة األحـد
ــولـــد الــنـــبــوي وذكــرى ذكـــرى ا

والدة اإلمـــام جــعـــفــر الـــصــادق.
ـرشـد األعـلـى سـنـويـا ويـصــدر ا
أكـثــر من عـفــو عن مـحــكـومـ ال
ــنــاســبـات ســيــمــا تــزامـنــا مع ا
الـديـنـية أو الـوطـنـيـة بـنـاء على
اقــــتـــراح من رئـــيس الـــســـلـــطـــة

القضائية.
وأصدر خامنئي في أواخر تموز
عفوا أو خـفضا لـعقوبـة أكثر من
ــنـاســبــة عــيـدي  2800ســجــ 

األضحى والغدير.
الى ذلك اعتبـرت طهران امس أن
إفراج باكـو عن سائقـ إيراني
ـاضي يشكّل أوقفـتهمـا الشـهر ا

"خــطــوة بـنّــاءة" تــســاهم في حل
اخلالفــات بــ اجلــانــبــ بــعـد
توتر شهدته عالقتهما في اآلونة
األخيرة.وأفادت وزارة اخلارجية
اإليــرانـيــة في بــيـان عن اتــصـال
هـاتفـي جرى بـ الـوزيـر حـس
أمير عبـداللهيـان ونظيره اآلذري
جيهون بيراموف هو الثاني من
نــــــــــــــــــــــــــــــوعـــه خـــالل أقـــل مـــن
.وأوضــحت أن أمــيــر أســبــوعــ
عــبـدالــلـهــيــان "حـيّــا اإلفـراج عن
السائـق اإليرانـي اللـذين كانا
مـــحـــتـــجــــزين في جــــمـــهـــوريـــة
أذربيجان" معتبرا أن ذلك يشكّل

ــكن أن تــهــيّئ "خــطــوة بــنّــاءة 
الـــــظــــروف الـالزمــــة حلـل ســــوء
الـــــــفـــــــهـم" بـــــــ الـــــــبـــــــلـــــــدين
اجلـــارين.وأفـــرجـت أذربـــيـــجــان
اخلـمـيس عن الــسـائـقـ الـلـذين
أوقـفـتـهــمـا في أيـلـول/سـبـتـمـبـر
بتـهمـة عبـور احلدود بـشكل غـير
شــــرعي فـي خـــطــــوة كــــانت من
أســـبـــاب تـــوتـــر الـــعالقـــات بــ
الـــــــبـــــــلـــــــدين فـي األســـــــابـــــــيع
ـاضــيـة.وأكـدت طــهـران وبـاكـو ا
ـــــاضي أولـــــويـــــة األســـــبـــــوع ا
"احلـــــــــوار" فـي حل اخلـالفــــــــات
ـــثـــارة بـــيـــنــــهـــمـــا في اآلونـــة ا

األخــــيــــرة.وكـــــرر مــــســــؤولــــون
إيــرانــيــون مــؤخــرا رفــضــهم أي
تـواجد إلسـرائـيل الـعـدو الـلدود
لــلــجــمـهــوريــة اإلسالمــيــة قـرب
حـــدودهم في إشـــارة ضــمـــنــيــة
للعالقـة الوثيقـة ومنهـا التعاون
الــعـســكــري بـ بــاكـو والــدولـة
الــعــبــريـة. وخــرج الــتــبــاين بـ
طـــهــران وبـــاكـــو الى الــعـــلن مع
انــتــقـــاد الــرئــيس اآلذري إلــهــام
علييف مناورات عـسكرية بدأتها
إيران فـي األول من تـشرين األول
في مــنــاطق شــمــال غــرب الــبالد

قرب احلدود مع أذربيجان.

“U¹—…∫ وفد من مشيخة االزهر يزور العتبة العلوية في النجف
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أالبـا لريال مدريـد في الدقيقة  32 ولـوكاس فاسـكيز في الـدقيقة 90+4

بينما سجل لبرشلونة أجويرو في الدقيقة 90+7 . 
وبـهـذا االنـتصـار يـرفـع ريـال مدريـد رصـيـده إلى 20 نـقـطـة في صـدارة
ـركز تـرتـيب الـليـغـا بـينـمـا جتـمد رصـيـد بـرشلـونـة عـند 15 نـقـطـة في ا

الثامن.
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ه حــقق فــريـق ريــال مــدريــد بــكــرة الــقــدم أمس االنــتــصــار عــلى غــر
الــتـقـلـيـدي فــريق بـرشـلــونـة بـنـتـيــجـة هـدفـ مــقـابل هـدف واحـد خالل

مواجهة الكالسيكو التي جرت في معقل البلوغرانا ملعب كامب نو. 
 وفي إطار مـنافسات اجلولة العاشرة من اللـيغا االسبانية سجل دافيد
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ــضـاد في مــراكـز الـوزارة من  50 الف شــخص تـلــقى جـرعــات الـلــقـاح ا
نـتشرة بـبغداد واحملـافظات). فيـما قالـت السفارة الـهنديـة في بغداد  ان ا
بالدها جنـحت بـتلـقيـح ملـيار شـخص. واكـدت في تـصريح تـلـقته (الـزمان)
امس ان (عدد اإلصابات اجلديدة بلغ 18 454 حالة فقط في عموم الهند
ئة وهـو األعلى منذ اضـية  ومعـدل التعافي  98.15 بـا خالل الـساعات ا
اضية آذار عام (2020 واشـارت الى ان (حاالت التعافي خالل الساعة ا
495 808 بـينـما ـا يرفع إجـمـالي الشـفاء إلى 33 سـجلت 17 561 
ـئـة من إجـمالـي احلاالت  وهي كـانت احلـاالت الـنـشـطـة تـشـكل أقل من بـا
اضي) واسـتطـردت بـالقـول ان (عـدد احلاالت الـنسـبة األدنى مـنـذ العـام ا
الـنـشـطـة في الـهـند 178 831 حـالة فـقط  ومـعـدل اإلصـابـات اإليـجـابـية
ئة خالل آخر  118يـوما ـئة أي أقل من  3بـا األسـبوعي يبلغ  1.34ب ا
ئة ئة  اي اقل من  3با ومعـدل اإلصابات اإليجابيـة اليومية يبلغ  1.48بـا
اذ سـجـلت إجـمـالي االخـتـبـارات الـتي أجـريت حـتى خـالل آخر  52 يـومــاً

علومات في احلكومة).  كتب ا اآلن  595.7 مليون اختبار  وفقاً 
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ـوجــة الـوبـائـيـة ــواجـهـة ا كــشـفت وزارة الـصـحــة عن اسـتـنـفــار جـهـودهـا 
اجلـديـدة لـكـورونا الـتي ظـهـرت بـوادرهـا في عـدد من الدول بـيـنـهـا روسـيا.
ـتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح متلفز تابعته (الزمان) وقال ا
أمـرا بـديـهــيـا وحـتـمـيــا مع اسـتـمـرار عـدم امس ان (حـدوث مـوجـة رابــعـة 
االلـتزام باالجراءات الوقائية) واضـاف ان (بوادر ظهور موجات جديدة في
عدة بلدان ومنها روسيا دفع  الـوزارة الى استنفار جهودها للتهيئ ألسوأ
اإلحـتـمـاالت) مـشـددا عـلـى (ضـرورة االلـتـزام بـاإلجـراءات الـوقـائـيـة وأخذ
الـلقـاحات). وسـجـلت وزارة الصـحة امس  1247 اصـابة وشـفاء 2139
ـوقف الـوبــائي الـيـومي  الـذي حــالـة وبـواقع  24 وفـاة جـديـدة. واوضـح ا
اطلـعت علـيه (الـزمان) امس ان (عـدد الـفحـوصات اخملـتـبريـة الـتي اجرتـها
الوزارة لـعينات مشتبه اصابتها بالفايروس بلغت اكثر من  16 الفا  حيث
 رصــد  1247 اصــابــة بـكــورونــا في عــمـوم احملــافــظـات) واضــاف ان
(الـشفاء بلغ  2139 حـالة وبواقع  24 وفـاة جديدة) واشـار الى ان (اكثر

مجانـية للطـلبة في دول مخـتلفة
منها روسيا والـص ومالـيزيا
فـــضال عن مـــصــر واألردن ودول
وذلك عــربـيـة وإقــلـيـمــيـة أخـرى 
جـــاءت اســـتــنـــادا الى رؤيــتـــهــا
ـيــة في ضــرورة تـعــزيـز األكــاد
ـقــومـات الــعـلــمــيـة لــلـتــنـمــيـة ا
الـشـامـلــة وانـطالقـا من خـطـتـهـا
وأهــدافــهــا في خــدمــة اجملــتــمع
وتـلـبيـة احـتـيـاجـاته من الـفرص
الــتـعــلـيـمــيـة في الــتـخــصـصـات
ـتنوعـة التي تسـتجيب النادرة ا
ـعرفة ومستـحدثاتها تغيرات ا
واسـتثـمـارا لـشراكـاتـها الـدولـية

في العالم ).

يـتم نـقـلـهم  الى صف االبـتـدائي
أعـــــلى مـن الـــــصـــــفـــــوف الـــــتي
داومــــوا فــيـهـا لــلـعـام الـدراسي

اضي).  ا
ووفــرت وزارة الـتــعـلــيم الــعـالي
والــبـحث الــعـلـمـي  نـحـو 1304
زمـالـة ومنـحـة مـجـانيـة مـدفـوعة
التكاليف التحق بها الطلبة على
مستـوى شهـادات البكـالوريوس
ــاجــســتــيــر والــدكــتــوراه في وا

مختلف الدول.
 وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (الـوزارة وفرت مـنـذ آيـار عام
 2020 وحـــــتـى تــــشـــــرين األول
اجلــاري نــحــو    1304 مــنــحــة

مـــشـــددا عـــلى ان (يـــتم إضـــافــة
ــتـبــقـيــة من درجـات الــدرجـات ا
الـــقــــرار لـــلــــدور األول الــــتي لم
يستـفد منـها التـلميـذ أو الطالب
من الـقــرار الـســابق الى درجـات

ضافة حالياً). القرار ا
وتابع ان (إضـافة درجـات القرار
يــتم في حــال االســتــفـادة مــنــهـا
وتَـنــقُل الـتـلـمــيـذ أو الـطـالب من

الرسوب الى النجاح).
مشيرا الى ان (تالمـيذ الصفوف
ــنــتــظـمــ في األربــعــة األولى ا
الــدوام الـــذين أدوا امــتــحــانــات
نــصف الـســنــة من الـصف األول
االبــــتـــدائي الى الــــصف الـــرابع
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حددت وزارة الـتـربيـة آليـة قرار
إضــافــة عـشــرة درجــات لـطــلــبـة
ـنـتـهـيـة ضـمن الـصـفــوف غـيـر ا
اضـي. وذكرت الـعـام الدراسـي ا
الوزارة في بـيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (هــــــيــــــئـــــة الــــــرأي في
الوزارة قررت إضافة  10درجات
لـتالمـيـذ وطـلـبـة الـصـفـوف غـيـر
ـمــتـحـنـ في الـدور ـنــتـهـيـة ا ا
الــثــاني من اخلــامس االبــتـدائي
الى الـــصف اخلـــامس اإلعــدادي
بـــفــروعه  وبــضــمــنــهــا الــصف
ـعـاهـد) الـسـادس االبــتـدائي وا
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بـــحث رئــيـس حــكـــومــة اقـــلــيم
كـردســتـان مـسـرور الـبـارزاني 
مع الـسفـير الـكنـدي لدى بـغداد
أولريك شانون  توطيد عالقات
التعاون ودعم قوات البيشمركة
في الـتصـدي لـتهـديدات داعش.
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (الـــبــــارزاني اســـتــــقـــبل في
اربـيل  شـانــون بــعــد انــتــهـاء
عــمـله في الــعـراق وأثــنى عـلى
جــــهـــــوده ودوره في تــــعــــزيــــز
عالقـــات الــعـــراق واالقــلـــيم مع

كـنـدا مــتـمـنــيـاً له الــنـجـاح في
ــقــبــلــة) واضـاف ان مــهــامه ا
(اللقـاء تناول الـوضع العام في
الـــعـــراق بـــعـــد االنـــتـــخـــابـــات
ركز النـيابـية والـعالقات بـ ا
واالقليم وسبل دعم البيشمركة
في الـــــــتـــــــصـــــــدي خملـــــــاطــــــر
داعـــــــــش). بــــــــــدوره  اكــــــــــد
شـانـون (أهـميـة مـواصـلـة آفاق
كـمـا جـدد الـتـعـاون مع إالقـلـيم 
رغــــــبـــــــة بالده فـي تــــــرســـــــيخ
الــعالقــات في شــتـى اجملـاالت).
والـــتــــقى الــــبـــارزانـي في وقت
الـــســفـــيــر الـــســويــدي ســـابق 

اجلــديـــد لــدى بــغـــداد يــونــاس
. وذكـــــر الــــبـــــيــــان ان لـــــوفــــ
(الــبــارزاني هــنــأ في مــســتــهل
الــلــقــاء الــســفــيـر عــلـى تـســلّم
مــهـــامه اجلــديـــدة وأعــرب عن
تمـنياته بـنجـاحه في مهامه من
أجـل مـواصــلـة تــعـزيــز عالقـات
الـسـويـد مع الـعـراق واالقـلـيم).
من جـانبه  وجه لوفـ (شـكره
حلـكـومـة االقلـيم عـلى تـعـاونـها
وتـــنـــســـيـــقــهـــا مـع الـــســـفــارة
الـســويــديــة وأبـدى اســتــعـداد
بالده لتوطيد العالقات الشاملة

مع كردستان). 
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اجلـمعـة الشخـص غيـر مرغوب بـهما
بـنـاء عـلى أوامـر من رئـيـسـة كـوسـوفو
فـيوزا عثماني "لقيـامها بأنشطة ضارة
تـهــدد األمن الـقـومي".وكـتـبت عـثـمـاني
عــلى تـويــتـر أن مـؤســسـات كــوسـوفـو
"مـصممـة على محـاربة النـفوذ اخلبيث
نطقة". لـالحتاد الروسي ووكالئه في ا
واعـتـبرت اخلـارجـية الـروسـية الـسبت
اخلـطوة بـأنهـا "استـفزاز سـافر" موجه
"ضــــد روســـيـــا ودورهــــا الـــبــــنـــاء في
الــبـلــقـان".ودعت في بــيـان بــعـثـة األ
ـتـحـدة في اإلقـلـيم الـصـربي الـسـابق ا
الـى ضــــــــمــــــــان "األمـن والــــــــظـــــــروف
الـــضــــروريـــة" ألفـــراد بــــعـــثـــتــــهـــا في
بــريـشــتـيــنـا.ولـم تـكــشف عـثــمـاني وال
وزارة اخلــــــــارجـــــــيــــــــة عن هــــــــويـــــــة
الـدبـلومـاسـي كـمـا ولم ترد تـفـاصيل
زعـومة التي ال رسـميـة عن أنشطـتهم ا
تـــتــمــاشى بـــحــسب بـــريــشــتـــيــنــا مع

وضعهم. 
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وعـــرضـت قـــنـــاة إذاعـــة وتـــلـــفـــزيـــون
كــوسـوفـو "آر تي كــاي" الـسـبت صـورا
لــلـدبـلــومـاسـيــ وهـمـا يــغـادران مـقـر
مـكتب االتصال الروسي في بـريشتينا
وخـالل عـبـورهـمـا احلـدود مع صـربـيـا
بــعـد ذلك بـسـيـارتـهــمـا.وعـرّفت الـقـنـاة
الـــدبــلــومـــاســيــ بـــأنــهــمـــا ديــنــيس
فـيـنـغـيـرسكي وألـيـكـسي كـريـفـوشيف
قـائـلـة إن اسـتخـبـارات كـوسـوفو "آكي"
ـتوافـقة مع رصـدت أنـشطـتهـمـا "غيـر ا

وضعما الدبلوماسي".

وأضـاف "علـيهم مغـادرة (البالد) إذا ما
عــــادوا يـــعـــرفــــونـــهــــا".وســـارعت دول
أوروبـية عدة الى الـرد على تـصريحات
الـــرئـــيـس الـــتـــركي.وقـــالت الـــســـويـــد
والـنـروج وهولـندا الـتي وقع سفـراؤها
ـشتـرك ليل الـسبـت إنها عـلى البـيان ا

لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا.
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وقــال مـتـحـدث بـاسم وزارة اخلـارجـيـة
األمـيركـية السـبت "نحن على عـلم بهذه
ـزيد ـعـلـومـات ونـسـعى إلى مـعـرفـة ا ا
مـن وزارة اخلــارجـــيـــة الـــتـــركــيـــة".من
ـتحـدثـة باسم وزارة جـهـتـها صـرحت ا
اخلــارجـيــة الـنــروجـيــة تـرود مــاسـايـد
لــوسـائل إعالم في بـلـدهــا "سـفـيـرنـا لم
يـفـعل أي شـيء يـبـرر الـطـرد" مـتـعـهدة
مــواصـلــة الـضــغط عـلى تــركـيــا بـشـأن
ـوقراطـية.وقالت حـقوق اإلنـسان والد
انيـة "جنري حاليا وزارة اخلـارجية األ
مــشــاورات مــكــثــفــة مع الــدول الـتــسع
ــعـنــيـة". وكــافـاال ( 64عــامـا) األخــرى ا
وراء الـقضـبان مـنذ عام  2017 من دون
أن تـتم إدانـته ويواجـه عددا من الـتهم
عـــلى خــلـــفــيـــة احــتـــجــاجـــات جــيــزي
عـــــــــــــام  2013 ومـــحـــاولـــة االنــقالب

عـــام 2016.
وذكـر تلفـزيون كوسـوفو الرسمي أمس
أن دبـلـومـاسـي روسـيـ غـادرا البالد
الــسـبت بـعــد اتـهـام بـريــشـتـيـنــا لـهـمـا
بـتعـريض أمنـها الـقومي لـلخـطر وهي
خطوة وصفتها موسكو بأنها استفزاز
سـافر.وأعلنت وزارة خارجـية كوسوفو
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{ انــــقــــرة-(أ ف ب) - أمــــر الـــرئــــيس
الــتــركي رجـب طـيـب إردوغــان الـســبت
وزيـر خارجـيته بطـرد سفـراء عشر دول
ـتحـدة دعوا انـيا والـواليات ا بـيـنهـا أ
ــــــدني إلـى اإلفــــــراج عن الــــــنــــــاشـط ا
ـسجـون عثـمان كـافاال.وفي بـيان غـير ا
مـألـوف نـشر مـسـاء االثنـ دعت كـندا
ـانـيـا ـارك وأ وفـرنـسـا وفـنـلـنـدا والـد
وهـــولـــنـــدا ونـــيــوزيـــلـــنـــدا والـــنــروج
ـــتـــحــدة إلى والـــســـويــد والـــواليــات ا
"تـسـوية عـادلـة وسريـعـة لقـضـية" رجل
األعـمـال كافـاال الـذي بات عـدوا لـلنـظام
ــسـجـون مـنـذ أربـعـة اعـوام.اخلالف وا
ـتصاعد مع الدول الغربـية ومعظمها ا
مـن الشـركـاء في حلـف شمـال األطـلسي
(نــــاتــــو) يــــخــــتم أســــبــــوعــــا حــــافال
بـالـتـطـورات الـسـلـبـيـة لـتـركـيـا بـعد أن
الي (غافي) وضـعتها مجموعة العمل ا
عـلى الئـحـتهـا الـرمـادية بـسـبب قـصور
في مـكـافـحـة تـبـيـيض األمـوال وتـمويل
اإلرهــاب وتـســجـيـل تـراجع جــديـد في
الـلـيـرة عـلى خـلـفـيـة مـخـاوف مـن سوء
اإلدارة االقــتـصـاديــة وخـطـر الــتـضـخم
ــــفــــرط.وقــــال إردوغـــان خـالل زيـــارة ا
لـوسط تـركـيـا "أمـرت وزيـر خـارجـيـتـنـا
بـــالـــتـــعــامـل في أســـرع وقت مع إعالن
هـؤالء السفراء العشرة (عبر اعتبارهم)
أشـــخــــاصـــا غـــيــــر مـــرغـــوب فــــيـــهم"
ثل مـستخـدما مصـطلحـا دبلومـاسيا 
إجراء يسبق الطرد.وأكد أن على هؤالء
الـسفـراء أن "يعرفـوا تركيـا ويفهـموها"
مـعـتـبـرا أنـهم "يـفـتـقـرون الى الـلـيـاقة".
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تـرتفع مـعـدالت الوفـيات نـتـيجـة حوادث الـتصـادم عـلى الطـرق السـريـعة الـرابطـة ب
الـعـاصـمـة واحملـافـظات  بـشـكل مـلـحـوظ سـنـويا  نـتـيجـة االهـمـال الـواضع العـمال
الـصـيانـة وعـدم محـاسـبة اصـحـاب الـشحـنـات ذات احلمـوالت الـزائـدة التي تـتـسبب

وت). بتخسف الشوارع التي اضحت تعرف بأسم (طرق ا
وقــال مــواطــنــون لـ (الــزمــان) امس ان
(هـذه الطـرق  تتـسبب يـوميـا بعـشرات
ـــروريــة كـــونـــهـــا تــعـــاني احلـــوادث ا
تـخـسفـات وحفـريات نـاجتة عن اهـمال
ــنـاطق حلــمالت الــصـيــانـة بــلـديــات ا
ــتـواصــلـة  وكــذلك جــراء احلـمـوالت ا
الـزائدة لـلشـاحنـات التي تـؤدي حدوث
هـــبـــوط في جـــسـم الــطـــريـق وظـــهــور
أخــاديـــد عــلى طــول مــســار الــعــجالت
نـتيـجة انـخفاض طـبقـات األسفلت إلى
ــا جـــانب تـــلف طـــبــقـــات الــرصف  
يـحدث تشققات طـولية أو عرضية على
سطح الطريق وذلك بسبب عدم وجود
ميزان حتديد احلمولة لهذه الشاحنات
ـنـطقـة الـتي تعـبـر مـنهـا بـحدود كل بـا
مـــحـــافـــظـــة وهـــذا كـــان مـــعـــمـــول به
قبــــــــــل  2003 امـا االن يتم الـسماح
لـهـذه الـشـاحـنـات اخملـالـفـة مقـابل دفع

رشا).
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مــؤكـدين ان (الــطـرق اخلـارجــيـة بـرغم
ـيزانـيات الـتي رصدت لـتطـويرهـا ما ا
زالـت مـــصــــيـــدة لــــلـــمــــســـافــــرين الى
احملــافـظـات الــشـمـالــيـة واجلـنــوبـيـة 
وت  حلصدها واضـحت تعرف طرق ا
ارواح عـشـرات الـعـوائل وكـان اخـرهـا
مـــصــرع الــشــاعـــر ســمــيـــر صــبــيح )
ـــنـــاشــدات واشـــاروا الى ان  (بـــرغم ا
ـعـنـيـة تـقف ـتـكـررة اال ان اجلـهـات ا ا
عـاجلة هذه عـاجزة عن وضـع احللـول 
واطـن من احلوادث الـطـرق وحـمـايـة ا
الـتي تـقع عـادة عـلى الـطـرق الـداخـلـية
واخلـارجيـة وبشـكل مسـتمر) واوضح
ــواطــنـون ان (الــتـقــصــيـر واالهــمـال ا
والـفساد وراء عدم ايـجاد نظام مروري
ـوت ويـسهم حـديث يـحـد من حوادث ا
بـتـأثـيث وتـعـبـيـد الـشـوارع الـتي تـكاد
تـخـلو من االسـيجـة اجلـانبـية وانـعدام
رورية احلديثة التي ترشد االشـارات ا
ــســافــريـن عــبــر الــطـرق) مــطـالــبـ ا
ـرور الـعـامة الى احلـكـومـة ومـديـريـة ا
نـصب رادارات تـعـقب اخملـالـفـ الذين
ـقـرر لـلـسـرعـة  عـبـر يـتــجـاوزن احلـد ا
ـركـبات فـرض غـرامـات تـلـزم سـائـقي ا
ـروري حـفـاظـا بــالـقـانـون وبـالـنــظـام ا

عـلى سـالمـة اجلمـيـع وبهـدف احلـد من
احلــوادث الــتــصــادم). وأفـتــتح رئــيس
ـرحـلـة الــوزراء مـصـطــفى الـكـاظــمي ا
االولـى من طـريـق بـغــداد احلــلــة. وقـال
ـناسـبـة امس (نفـتتح الـكـاظمي خالل ا
طـريق بغداد- حلة وقد  اجلزء األول
مــنه بـنـجـاح والــعـمل مـســتـمـر إلكـمـال
بــاقي األجـزاء وســنـتـابع الــتـنــفـيـذ عن
ــدة كــثب) واضـــاف (أطــلــقــنــا خالل ا
الـقصيرة لـهذه احلكومة مـشاريع مهمة
في مـجال الطرق واجلسور ومنها هذا
ــؤدي الى مـديـنـة ــشـروع والـطـريق ا ا
بـسـمـايـة وعـدة جـسـور في الـنـاصـرية
ـــــوصل فــــضـال عن وضـع اخلــــطط وا
ـشاريع مهـمة أبرزها الـطريق احللقي
ـدينة بغداد ومحافظات أخرى) وتابع
ـشاريع خالل (نـتطـلع الى إكمـال هذه ا
ـقـبل وعـلى احلكـومـة الـقـادمة الـعـام ا
الـعـمل عـلى انـشاء مـشـاريع جـديدة في
مـجال الطرق واجلـسور لتسـهيل حركة
ـواطن داخل احملافظات وخارجها) ا
ومـــضى الى الــقــول (نــأمـل من جــمــيع
الـعـاملـ العـمل بجـدية وسـرعة التـمام
عمول فـيها نحن في سباق ـشاريع ا ا
مع الــوقـت ومــســؤولــيـتــنــا أن نــســلم
ـقبـلة بـأفضل صورة الـعراق لألجـيال ا
ـكـنة) ولـفت الى ان (الـعـراق يحـتاج
الى حـشـد جـمـيـع اجلـهـود احلـكـومـية
وجـهـود القـطاع اخلـاص إليـجاد حـركة
اعــمـار شــامـلــة في مــخـتــلف اجملـاالت
والســيـمـا الـطـرق الـتـي تـمـثل الـعـصب
الرئيسي للتجارة والنقل في أي بلد).
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مـؤكــدا (عـلـيـنـا تـأسـيـس بـنـيـة حتـتـيـة
اســتـراتـيــجـيـة لـلــمـواصالت من طـرق
ـية ـواصـفـات عـا وجـسـور وغـيـرهـا 
واالخــذ بـعـ االعــتـبـار أن تــكـون عـلى
ــقـبـلـة مــسـتـوى طـمــوحـات األجـيـال ا
فـموقعنا اجلغـرافي االستثنائي يفرض
عـمال استثـنائيا لـنعزز من قـيمة موقع
بـــلــدنــا كــحـــلــقــة وصـل وتــواصل بــ
مـــحــيـــطــنــا  اضـــافــة الـى ان الــعــراق
ـزيـد من يــسـتـحق مــنـا جـمــيـعـا بــذل ا
اجلـــهــود ويــتـــعــ عــلـى اجلــمــيع أن

يكونوا على مستوى الطموح). 

d¼UEð…∫ صورة عثمان كفاال مرفوعة في تظاهرة
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ÀœUŠ∫ إصطدام سيارت في حادث مفجع على طريق خارجي

بغداد
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ـهـداة ـيالد الـرحـمـة ا ـتـمــثل  الـضـيـاء الــذي انـبـثق في مـكـة سـنـة  571 مـيالدي وا
عروف بعام الفيل له الفضل الكبير للبشـرية محمد (صل الله عليه وسلم) في العام ا
ستقيم في تنوير األ واحـياء اجملتمعات منه تـعلمت االنسانية كيف تـسلك الطريق ا
نغمستان في الترف فقد جاءت والدته فـي دنيا اإلمبراطوريات الرومانيه والفـارسية ا
والـلهو والـكبـرياء واخلضـوع للذات والـشهـوات من زنا وخمـر وربا والـتسلي بـتعذيب
النـاس فـقـد طمـر اإلسالم عـادتـها وانـقـادت بصـوت احلق ورسـالـة اإلسالم السـامـية
صاعب التي نقلـها إليها رسولـنا الكر واخللـفاء من بعده بعد أن واجه الـكثير من ا
التي بدأت طالئـعهامـنذ نزول الـوحي عليه في غـار حراء وكيف حاولـت قريش تشويه
سمعت الـصادق األم بعد أن شرع بنشر اإلسالم داعيا إلى التوحيد و نبذ الشرك
ـكـانـتـها بـ الـقـبـائل حـتى اجـبرتـه  على  عـاده ذلك اهـانه لـوثنـيـتـهـا وزلـزال يطـيح 

مغادره مكه سرا إلى يثرب.
فـعـطـر مـيالده روى األرض بـالـعـدل وجـعـلـهـا تـسـبح بـالـرحـمـة فـارشـد عـقـول الـناس
واصـلح نفـوسهم وغسـل قلوبـهم من ادران الشـرك والضالل وسعى لـتوحـيد كلـمتهم
ـنير كما وصفه رب األرض والسـماء لذلك يتوجب علـينا نحن أبناء أمته أنه السراج ا
وخـصوصـا نحـن العـراقيـون  ان تزيـدنا أنـوار ميالده بـحسن اتـباع
سـيرته والـنـهل من مـنابع عـطـائه والـسيـر عـلى طريـقه وتـرميم
الـتـصـدعـات الـتي ضـربت نـسـيـجـنـا االجـتـمـاعـي والـنـهوض
بـعـراقـنـا والـعـزم لـتـقـويـة اقـتـصـاده في الـزراعـة والـصـنـاعة
والــتــجـارة وكل األبــواب الــتي تـعــود بــالـنــفع الــعــام لـفــئـات

مجتمعنا وبا االخص فئة الشباب ألنهم عصب احلياة.

دارس W∫ اخلفاجي يشارك في حملة تنظيف ا —UA

بغداد
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استـراتـيجـياتُ اإلصالحِ مـتعـددة ولـها أشـكال وإجـراءات وطرائقُ مـخـلتـفة بـاختالفِ
كنُ تنـفيذُهـا إليقـافِ الفسـادِ أو العملِ عوبِ والتـي  ميـادينِـها وأنشـطتِهـا وثقـافةِ الشـُّ
لـزمِ (لكل األطرافِ أو ةُ اإلصالحِ تتحـقَّقُ باإلتفـاقِ السـياسي ا عـلى تخـفيفهِ ولـكن قمـَّ
ـكـافـحةِ ُـشكـلـةِ لـلـحكـومـةِ) وفقَ اسـتـراتـيجـيـةٍ واضـحـةٍ وذكـيةِ األهـدافِ  لألطـرافِ ا
ـانِ والـذي يـجبُ أنْ ةِ وهـوَ أضـعفُ األ ِ مـرتـكـبـيهِ. أمـا إصالحُ ــلـقـمـَّ الـفـسـادِ وجتـر
دهـورِِ (لـلكل أو يـكـونَ حـازمـاً ونزيـهـاً وشـفـافـاً يـكونُ بـاإلتـفـاقِ االخالقي إليـقـافِ الـتـَّ
شـكـلةِ لـلـحكـومـةِ) لوضعِ آلـيـةٍ واضحـةٍ وشـفافـةٍ وعـلمـيـةٍ ومهـنـيةٍ الخـتـيارِ األطـرافِ ا
ـعـادلـةِ لـعـقدِ عـلـيمِ الـعـالـي والـتَّربـيـةِ بـعـيـداً عـن احملـاصـصةِ ومـن خـارجِ ا وزيـري الـتـَّ
ِ عـن أي اتفـاقاتٍ ِ احلـقيـبـت وترسـيخِ عـرفٍ سيـاسيٍّ واجـتمـاعيٍّ جـديدٍ إلبـعـادِ هاتـ
سـيـاسيـةٍ ويـصـارُ إلى إعدادِ آلـيـةٍ أو طـريـقةٍ مـقـتـرحةٍ لالخـتـيـارِ وفقَ مـعايـيـرَ مـحددةٍ
ـرشَّحُ (لـكلِ وزارَة) عـلى مسـافـةٍ واحدةٍ من لـلـمـهنـيـةِ والعـلـميـةِ والـنَّزاهـةِ وأنْ يـكونَ ا
همةِ ولهُ تاريخ علميٌّ ومهنيٌّ وأخالقيٌّ مشرف تلكُ القدراتَ الكافيةَ الداءِ ا اجلميعِ و
وال يصمتُ أو يـداهنُ أو يساومُ على حـسابِِ العلمِ ومـستقبلِ األجـيالِ والوطنِ ويقومُ
روعِ بإصالحٍ شاملٍ وفقَ استـراتيجيةٍ مـصاغةٍ بطـريقةٍ تُحاكي بإيقافِ الـتَّدهورِ والشـُّ
ناصبِ من الوكالءِ ورؤساءِ اجلامعاتِ الواقعَ واإلمكـاناتَ وحتديدَ معاييرٍ لشَغلِ كل ا
ــدارسِ والــوحـداتِ ومــراجــعـةِ َ وصــوالً إلى مــديـري ا ـديــرينَ الــعــامـ والـعــمــداءِ وا
َ ولكنْ واطن َ ومَدى استحـقاقِهم في االستمرارِ  ال نقـولُ تطمئنُ ا شاغلِيـها احلالي
سـتقـبلِ بطريـقةٍ تـعاطي األطـرافَ السيـاسيـةَ وخاصةً تبـعثُ األملَ والثـقةَ والـتَّفاؤلَ بـا
ُشـكلـةَ لـلحـكومـةِ معَ روحِ اجملـتمعِ ومـسـتقـبلِ األجـيالِ. (وَمَـا كَانَ رَبُّكَ لِـيُـهْلِكَ الْـقُرَيـ ا

بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) (هود: 117).
إذ يقولُ مـعلمُ البشريَّةِ صلَّى اللهُ علـيه وسلَّمَ (ألَا وإنَّ في اجلَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ
هُ وإذَا فَسَـدَتْ فَـسَـدَ اجلَـسَـدُ كُـلُّهُ ألَـا وهي الـقَلْبُ) صَـلَحَ اجلَـسَـدُ كُلـُّ

ؤسَّسةُ التَّعليميةُ مضغةُ اجملتمعِ وقلبهُ النَّابضُ. فا
ن يـــديـــرونَ شُـــؤونَـــهم ــاسِ  ـةُ اإلصـالحِ هي ثـــقـــةُ الـــنـَّ # قِـــمـَّ
ةِ فـهي ـا إصالحُ الـقِــمـَّ ومَــصـاحلَـهُم وأمــنَـهم واقــتـصـادَهُم أمـَّ
ـا يـنـعـكسُ اطمـئـنـانـاً وعَدالً علـيمِ  إدارةُ شؤونِ الـقـضـاءِ والـتـَّ

ورخاءً وازدهاراً على اجملتمعِ.

بغداد
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حاسبوا انفسكم قبل ان حتاسبوا.
كـلـمات يـهتـز لـها  الـقلب الـنـابض بالـصـدق جتاه االنـسان وانـسـانيـته وتشـتـاق اليـها
ـعنى ـعاني يـتـطلب وقـفـة تامـليـه ذاتيه ا طـهـارة النـفس لتـطـمئن ولـكن االنـقيـاد لتـلك ا
تــتـمـحـور في ان نـســتـدرك مـلـيـاً بــان احلـيـاة قـد ال تـكــون اال عـمل بال حـسـاب وغـداً
حساب بال عـمل وكذلك احلال ان يـكون هنـالك سلوك حلـوار منطـقي خفي نسـتشعر

فيه حقاً معاناة الناس من حولنا .
ـساواة ونسال عنـهم ونكلمهم فجمـيل جداً ان نتفقـدهم بالعدل وا
ا يـسـتـحـقونـه من حقـوق ومـا يـحـتاجـونه من مـتـطـلـبات في
حدود مسـؤولياتـنا احليـاتية جتـاههم وكم هو االجـمل عندما
يــفــرحــون وتــغــمـــرهم الــســعــادة الســيــمـــا الــفــقــراء مــنــهم

. واحملتاج
{ عن مجموعة واتساب

حيـث  التـوصل لـلـمـخـطط الـنـهائي
وافقـة عليه) واشار الى ان (ادارة وا
ـوكـلة احملافـظـة ومن ضـمن االعـمال ا
وضع الكشوفـات اخلاصة بالبنى لها 
ــشـاريع االســتــثـمــاريـة الـتــحــتـيــة وا
ديـنة الـسياحـية ضـمن هذا لتـطويـر ا
ـاء اخملـطـط  حـيـث تـشــتــرك دوائــر ا
واجملـاري والـكـهـربــاء والـبـلـديـات في
وضع الكـشوفـات التـخمـينـية ورفـعها
الى االمــانـة الــعــامــة جملــلس الـوزراء
وادارة صندوق االعمار لغرض حتديد
ـشـاريع ووضـعـهـا ضـمن اسـبـقـيـات ا
قبلة) وتابع انه وازنـات ا اولويات ا
ــشــاريع  هي مــواقع (من اهم هــذه ا
ثقافية ومتـحف اثاري وسكن سياحي

وموقعا ألنشاء قاعة حوار االديان).

ـدارس االبـتـدائـيـة وإعادة وصـيـانـة ا
تـأهـيـلـهـا) مـؤكـداً (اسـتــمـرار الـعـمل
الــتـــطـــوعي من اجـل اظــهـــار مــدارس
الـنـاصــريـة بـأجـمـل صـورة). واعـلـنت
احلـــكــومـــة احملـــلــيـــة في احملـــافـــظــة
ـتخـصصة الكات الـفنـية ا مباشـرة ا
ــعــنـيــة بــأعـداد ووضع في الــدوائـر ا
الكشوفات التخمينية اخلاصة بالبنى
الـتحـتـيـة لـتـطويـر مـديـنـة اور االثـرية
ــاء واجملـاري الـتي تــشــمل خــدمـات ا
نطقة احملددة والكهرباء مع تسـييج ا
للتطوير.وقـال معاون احملافظ لشؤون
الـــتـــخـــطـــيط غـــســـان اخلـــفـــاجي في
تـصــريح امس ان (الـلــجـنــة الـوزاريـة
اخـتـارت ثالثـة مـواقع لـتـطـويـرهـا من
خالل مـكــتب اسـتــشـاري مــتـخـصص

إلجنــاح احلـــمـــلــة الـــتي تـــهــدف الى
ـدارس وجتهيزهـا إلستقبال تنظيف ا
الــتالمـــيــذ فـي جــو آمن) مــشـــيــدا بـ
(مبادرة  الصدر لتبنيه حملة البنيان
ـــرصــوص) مـــؤكــدا (حـــرصه عـــلى ا
استمرار احلـملة لتشـمل اكبر عدد من
مـدارس احملــافـظـة) واضـاف الــبـيـان
مـثـمـنـا (جهـود الـشـبـاب في احلـمالت

التطوعية).
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ولفت الى (اهمية توعية جيل الشباب
وإبراز دور دارس  بأهميـة العنايـة با
ـمـتـلـكـات ـواطن في احلـفـاظ عــلى ا ا
العـامة). مـن جانـبه قال عـلي ابـراهيم
شـارك في احلمـلة التـطوعية احد ا
ان (احلمـلـة شـملـت تنـظـيف وتـرتيب
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أكـــد مـــحــــافظ ذي قـــار احــــمـــد غـــني
اخلفاجي  تقد الدعم الكامل حلملة
ـرصـوص الـتي دعـا الـيـها الـبـنـيـان ا
رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر
لتنظـيف مدارس احملافظـة  بالتزامن
مع قــرب اسـتــئــنـاف الــعــام الـدراسي

اجلديد .
 وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
ـدارس  (اخلـفـاجي تـفــقـد عـددا من ا
وشــــارك فــــريق شــــبــــاب حـي اريـــدو
دارس حملـتهم الـتطـوعية لـتنـظيف ا
ـــؤديــة الــيـــهــا بــهــدف والــشــوارع ا
اسـتــقـبــال الـعــام الـدراسي اجلــديـد)
وشــــدد اخلـــــفــــاجي عـــــلى (ضــــرورة
اديـة والبـشرية تسـخيـراالمكـانيـات ا

ـركبـات واستيـفاء الــغـرامـات اذ سـتــسـهـم فــي تــسـهـيـل اجــــراءات تسـجيل ا
ـرور العامـة الى مرور االقليم لغرض فرض غرامات سيـتم منح وصـوالت مديرية ا
ـركـبات اخملـالـفة وبـالعـكس وعـليه يـتم اسـتيـفـاؤها بـشـكل انـســيـابـي الصـحاب ا
قبلة). بدوره  اوضح دة الـقليلة ا دون عـنــاء وسـيـتـم الـعـمـل بتلك االلية خالل ا
ديرية العميـد حيدر كر في تصريح متلفز ان (رقم مديـر العالقات واالعالم في ا
ـروريـة بشـكـل مـيـسر ـشـروع الـوطـني مـاضـون به وسـيـكـون تـوحـيـد الـلـوحـات ا ا
وبــاجـراءات ســهــلـة مع نــيـة جــلب اخلط االنــتـاجي دون الــلـجــوء الى االسـتــيـراد)
روري الذي وصل الى  150 الف دينار و وأضاف (نـتابع ارتفاع أسعار العقد ا
كتب شـهداء الشـرطة وصرفه من دون أي وسيط) مـؤكدا (وجود نحو إحـالة ذلك 
ثالثة ماليـ مركـبة تـدور في العـاصمـة مع بقـاء نفس الـبنى الـتحـتيـة والطرق دون
ا يـتسبب ذلك في حدوث زحـامات خانقة وغـالبا خالل العطل تـغيير كبـير فيها  

ركز التجاري). واطن الى بغداد كونها ا الرسمية  حيث يوجه أغلب ا
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رور العامة التـابعة لوزارة الداخلية  نـيتها تعديل وتوحيد قــانــون اكدت مـديرية ا
ـــــــرور بــــ الــــحـــــكــــومــــة االتـــــحــــاديـــــة واالقــلــيم ضـــمن مــســـودة قــانــون ا
ـــرور الـلــواء طـــارق اسمـاعيل الــربــيـعـي في تـصريح جديـد.وقــال مــديــر عام ا
ــركـز واالقـلـيم ــديــريـــة بـصـدد اصـدار مــسـودة قـانــون مـوحـدة بـ ا امس ان (ا
ـســودة اجلـديـدة تــتـضـمن بـتــعـــديـل قـانـون رقم  8 لــسـنـة 2019) واضـاف ان (ا
تعـليمـات مـروريــة موحدة بـشأن الغـرامات والـرسوم والتـسجيل) مـؤكدا (تـشكيل
ـسـودة الــتي سـتـركــز عـلى تــخـــفــيـف اعـــبـــاء ـديـريـة العـــداد ا جلــنـة بـرئـاســة ا
ــركــبــات الـذيـن يـعـانـون من تـسـجـيل مـركـبـاتـهم الـتي حتـمل ارقام اصـــحـــاب ا
محـافظات االقليم و الـغرامات التي تتـضاعف فـي حـال عـدم دفعـها وبالتالي فأن
ــركـبـات الى ذلك سـيـســهم بـتـــقــلــيــل عـــنـــاء الــــذهـــاب وااليـــــاب الصـــحــاب ا
كـردسـتـان) مـبـيــنـا ان (ورقــــة الــعـــمـل الــتـي اعـــدت مــع حـــكــومــة االقـــلـــيــم
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ـاجـسـتـيـر وأطـاريح الـدكـتـوراه نالحظ ـنـاقـشـات لـرسـائـل ا ـوضـوع بـخـصـوص ا ا
نـاقشـات جمـيعـاً بدون اسـتثـناء في اجلـامعـات العـراقية يـحصل الـطالـب فيهـا على ا
نـافسة وشـرط ان يكون من درجـة االمتـياز. علـما الطـالب يقبل بـالدراسـة عن طريق ا
تـمـيزين .نـعم فـعال تتم هـذه االجـراءات بصـورة صـحيـحـة وعلـمـية اال مـا نـدر والله ا

اعلم. 
طبيعي كما هو معروف الطالب يدخل سنة الكورسات وهي عبارة عن تنشيط الذاكرة
ـعلـومات اخلـاصة بـاالختـصاص الذي يـدرسة الـطالب ومن ثم الـسنـة التـحضـيرية با
وهي عـبارة عن كـتـابة الـرسالـة او االطروحـة حتت اشراف احـد االساتـذة اخملتـص
ناقشة تمرس في االختصاص الذي يدرس فيه الى ان يصل الطالب الى ساعة ا وا
عروف ان وا وهو قد اكمـل الكتابة واصبحت الرسالة او االطروحة جاهزة للمناقشة 
ـشرف . الطـالب في مـرحلـة الـكتـابـة يخـوض الـتجـربـة االولى له وباشـراف اسـتاذة ا
لـكن بعـد التخـرج وحصولـة على الـشهادة ويـصبح تـدريسي في اجلامـعة ويـطلب منه
واجب كتابـة بحث في اول الطـريق يجد صعـوبة كتـجربة اولى في كـتابة الـبحث وبعد

مرور سنة او سنت يبدأ يتحسن في كتابة البحوث وهذا امر طبيعي.
فمادام الـطالب يحصل عـلى الشهادة بـعد مناقـشة رسالته او اطـروحته وهو حتت يد
ولم يـتمـكن في كـتابـة بـحث منـفرد اال بـعـد جتربـة ثالثة سـنوات او ـشرف  استـاذة ا
اكثـر .فلـماذا  الـدرجة الـتي يحـصل علـيها الـطالب في الـعراق "أمـتيـاز" تعـلن هذا ما
والطامة الكبرى الكـثير يعلنها على صفحات التواصل ناقشات  نشاهدة في جـميع ا

االجتماعي.
شرف والقـسم الذي تخرج نعم نحن كـتدرسي نـقدر تعب وجهـد الطالب واستـاذة ا
مـنه ويـستـحق الـطـالب االمـتيـاز خـاص في الـعراق طـبـقـا لـلظـروف االسـتـثنـائـيـة التي
نعم ناقـشات بامـتياز  نـعيشـها.لكن مـاذا يقول عامـة الناس عـندما تـسمع دائمـا ان ا
ـا تــخـفي الــكـثــيـر من ســابـقــاً لم تـكـن شـبــكـات الــتـواصل االجــتـمــاعي مـوجــودة ر
لـكن الـيوم عـلـيكـم ان جتدوا جـواب لـدرجة االمـتـياز الـتسـاؤالت 
الـتي تـمنح بـصور ثـابـتة جلـميع الـطالب ومن ثم تـنشـر على
شـبـكات الـتواصل .انـا اقـترح مـا هو مـعـمول به في جـميع
دول العالم ان تمنح درجة قبول الرسالة او االطروحة مع
ناسبة بشروط ثالثة اشهر او ستة اشهر او التعـديالت ا

تسع اشهر او سنة او ترفض.
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دارس تـوسطة واالعـدادية  ـتفوقـ للمـراحل ا في احـتفالـية سـنوية مـهيبـة كرم مـتحف الشـهيد أحـمد عـفتان الـطلبـة اخلريـجي ا
قضاء هيت.

ديـنة عـرفي التـراثي الـثقـافي  تـحف يـعد رمـزاً لالبداع والـتـميـز والعـطاء النه يـحافـظ على اخلـزين ا وقـال مصـدر لـ (الزمـان) ان (ا

خـالل عـــمـــلـي الـــصــــحـــفي تــــعـــرفـت عـــلى
رحـوم شـاكر صـحـفيـ كـبـار ومن بيـنـهم ا

علي التكريتي كان شخصية رائعة.
الــيـوم عـثــرت عـلى  مــقـال عـنه في صــفـحـة
الـزميل الـعزيـز وليـد عمـر العـلي كتـبه عماد
عـبـدالكـر عـيسـى يسـتـحق ان يطـلع عـليه

االصدقاء ومحبي مهنة الصحافة:
ـاضي كان في مـنـتـصف أربعـيـنـات القـرن ا
درسة الـصحـفي الراحل شـاكر عـلي مديـرا 
دارس ابـتدائية في مدينـة العمارة  كانت ا
ـعلـمـ  وكان بـصـورة عامـة  تـعـاني قلـة ا
ــديــر هــو مــصــيــر أكــثــر مــا يـــشــغل بــال ا
ـنتـهـيـ  وبـعد عـدة مـراجـعات الـصـفـ ا
ديـريـة والوزارة تـأكـد من عـدم وجود إلـى ا

علم واحد .  درسة  إمكانية لرفد ا
كـان األمـر يقض مـضـجعه  ويـقـلق تـفكـيره
لـــعــدم وجــود مــعـــلم مــخـــتص في تــدريس
الـقـرآن الـكـر والـعـلـوم اإلسالمـيـة لـصـفي
الـسـادس   واأليـام تـتـوالى والـزمـن يـسـير
وال يـتـوقف   فـحـسـم األمر بـنـفـسـه واتـخذ
علم قـرارا جريئا  وغـريبا  فكلف أحـد ا
ن يتميزون  بخبرة عالية في ( الـيهود )  
الـلــغـة الـعـربـيـة بـتــدريس الـقـرآن لـلـصـفـ
دير بنفسه نتهي  فقبل التكليف وقام ا ا
ــعـلم  بــتـغــطـيــة احلـصص الــتي تـركــهـا ا

وسارت األمور على هذا النحو. 
ÍœuN  rKF

ـعـلم الـيهـودي نـزاهـة وإخالصا في أبـدى ا
ــهــنــيــة عــالــيــة وجــهـدا أداء الــواجب  و
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ـتـازة في ـتـلك خـبـرة  إضـافــيـا ولـكـونه 
فاجأة في النتائج الـلغة العربية  وكـانت ا

ئة.  لقد حقق نسبة جناح  مئة با
ـــدارس الــتي حتــقق هــذه قـــلــيل جــدا من ا
ـعـلم التـكر من الـنـسبـة  فاسـتـحق هذا ا
ـعـارف  وعـلـيه احلـضـور ( مع قـبل وزيـر ا

دير بتاريخ محدد) .  ا
قرر . وقد حضر اإلثنان  في الوقت ا

كـان ديـوان الوزارة أو مـكـتب الوزيـر عـبارة
عن قـاعـة كـبيـرة  حتـوي عشـرات الـكراسي
ـــراجـــعـــ واألرائـك وتـــغص بـــعـــشـــرات ا
ــراجــعـ يــنــتــظــرون دورهم  مـن ضـمـن ا
بــعض عــلـمــاء الــدين  الـذين تــعــاقـدوا مع

الوزارة لتدريس القرآن.
وعــنـدمـا عـلم احلــاضـرون بـقـصــة الـتـكـر
وبـأن معلم القرآن يهـودي استغرب البعض
 وتــعــجب آخــرون  واعـتــرض أحــد رجـال
الــدين عــلـى األسـتــاذ شــاكــر قــائال :  كــيف
عـلم يهـودي بـتدريس الـقرآن  ? ألم تـسـمح 
تــقــرأ قــوله تــعــالى : ( إنه لــقــرآن كـر في
ـطـهـرون ) ? .... ـسه إال ا كـتـاب مـكـنـون ال

لقد أتيت أمرا لم يات به أحد قبلك .
فــخـــيم عــلى الــقــاعـــة صــمت رهــيب  وظن
ـدير في اجلـمـيع بأن رجل الـدين قد وضع ا

موقف حرج  اليحسد عليه. 
عـنى أنه كان كـان األسـتاذ شـاكر مـثقـفـا  
واعـيا لكل مايقوم به من أفعال وفيما يتخذ
مـن قرارات  ويحـسب حسـابه لكـل خطوة 
ــا كـان يــتـوقع  مــثل هــذا اإلعـتـراض . ور

تـاز بحـدة الذكـاء وسرعة إضـافة إلى أنـه 
الـبديهـية. فنـهض من مكانه وكـسر الصمت
ـكن أن  وألــقى عـلى احلـاضـريـن كـلـمـات 

نطق فقال : تدرس وتعلق في علم ا
 أيـها الشـيخ : كنت أعتـقد بأنـنا نتـعلم منك
الـدين واحلـكـمـة قـبل أن تـعـتـرض عـلى هذا
الـقـرار ولكن دعـني أوضح لك بـعض األمور
: فــأنـا مــديـر مـدرســة  والـطالب أمــانـة في
عـنقي  ومن واجبي اإلشراف على تعليمهم
وحتـقيق جناحهم باستـخدام كافة الوسائل
ـتاحة  فـأنا مضـطر التخـاذ هذا اإلجراء  ا
والـله تـعـالـى يـقول : ( مـن اضـطـر غـيـر باغ

وال عاد فال إثم عليه ) .... البقرة 173. 
ثم إنـي سـلــكت ســلــوك الـنــبي نــفــسه حـ
شـرك في اشـترط عـلى أسرى قـريش من ا
ـديـنـة بــدر أن يـعـلـمــوا عـشـرة من أطـفــال ا
الـقـراءة والـكـتـابـة مـقابـل إطالق سـراحهم .
فـهل تعـتقد أنـهم كانـوا يعلـمونـهم الفلـسفة

 ? أم قراءة القرآن الكر
ولـنفـرض بـأنهم كـانوا اليـعلـموهم الـقرآن 

ألم تــقــرأ في الـتــاريخ والــسـيــرة الــنـبــويـة
رســالـة الــنـبي إلى هــرقل ? الزلت أحـفــظـهـا

فاسمعها جيدا : 
من محمد عبد الله ورسوله 

إلى هرقل عظيم الروم 
أمـا بعـد. سالم على مـن اتبع الـهدى  إسلم
تـســلم يـؤتك الـله أجـرك مـرتـ فـإن تـولـيت

فعليك إثم األريسي .
 ثم ضـــمــنــهــا اآليــة : ( قل يــاأهل الــكــتــاب
تـعـالـوا إلى كـلـمـة سـواء بـيـنـنـا وبـينـكم أال
نـعـبد إال الـله وال نشـرك به شـيئـا وال يتـخذ
بَــعــضُـنَــا بـعــضــا أربـابــا من دون الــله فـإن
تـولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) .... آل

عمران 64.
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فهل تطهر هرقل قبل أن يقرأ الرسالة ? 
وهل نـكذب الشاهد ? ونكـذب ماتراه عيوننا

? أم نكذب القرآن ? 
ال هذا وال ذاك ألن الله اليقول إال حقا . 

ــسه غـيـر ألــست تـرى من هــذا أن الـقـرآن 

علي الوردي

ŸUL∫ جانب من اجتماع وزراء شؤون البيئة العرب «

ا الكافرون أيضا ?  طهرون ور ا
فــقـد اخـتـلف الــعـلـمـاء في تــأويل الـضـمـيـر
الـوارد في اآليـة  واخـتلـفـوا في تـأويل اآلية
الئكة ـطهـرون هم ا نـفسـها   فقـسم يرى ا
حـصـرا  ولـو أراد الـله بـذلك اإلنـسـان لـقال

تطهرون .  ا
وبدأ بتصعيد النبرة فأضاف : 

 ولـــكــونـك رجل دين تـــعـــلم الــنـــاس عـــلــيك
هـنة وبـ اإلنتـماء ارسـة ا الـتمـيـيز بـ 

إلى دين أو عقيدة . 
فــإذا أردت احلج إلى بــيت الــله بــالــطــائـرة
وكــنـت تــريــد اإلطــمــئــنـــان عــلى سالمــتك 
فـستسأل عن كفاءة الطيار وليس عن دينه 
وإذا مـرضت  ستبحث عن الطبيب اخملتص
ولــيس عن عـقـيــدته  وكـذلك الـتــعـلـيم فـإنه

هن . مهنة التختلف عن بقية ا
ولــو كـان أحـد أبــنـائك تــلـمـيــذا في الـفـصل
لــشــكـــرتــني عــلى هــذا اإلجــراء بــدال من أن

تعترض . 
فـــعــلى رجـل الــدين أن يـــتــعـــلم شــيـــئــا عن
الـتـأويل  قـواعـد الـلغـة  ومـنـطق الـفـكر ثم

يبدأ بتعليم اآلخرين ..... 
وتـركه وسـط ذهـول احلاضـريـن وإعجـابـهم

من قوة الرد وشدة اجلواب .
ـنـطق  وهـو من فـعل هـذا مـانـسـمـيه قـوة ا
الــثــقــافـــة  الــذكــاء  ســرعــة الــبــديــهــيــة 
كن الفصل بينها . والـفصاحة مجتمعة ال 
تلك معلومات فـقد جتد مفكر أو فيلسوف 
أكـثـر من غـيـره ولـكـنه يـفشـل في احلوار أو
ـناظـرة  لذلك فـإن السبـب الرئيس في كل ا
مـنطق ضعيف هو التسرع في إطالق اآلراء

أوال ثم تليه بقية األسباب . 
بـاتت هذه الـقصـة مثـار جدل ونـقاش  على
مـدى عشرات السنـ  وخاصة في مجالس
ـــتــمــيــزة بــاحلــوار الــفــكــري في الــشــرب ا
ثقف وكنا اخلـمسينات والستيـنات  ب ا
ـفـكـر الراحل نـسـمع من هـنـا وهـنـاك  بـأن ا
عـــلـي الـــوردي كـــان يـــؤيـــد قـــرار األســـتــاذ

شاكرعلي التكريتي.
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ـوانى اســتـقــبـلت الــشـركــة الـعـامــة 
الـعـراق خـريجـي الكـلـيـة الـبـحـرية /
ـية اخلـليج الـعربي لـلدراسات اكاد
الـبــحـريـة لــلـدفـعـة 42 بـهـدف اعالن
وتـوثـيق حـفل تـخـرجـهم بـالقـرب من
مـــشــاهـــد رســو الـــســفـن واالرصــفــة
ـوانى اسـتعـدادهـا لـتـوفـير وابـدت ا
ـــــنـــــاسب الطـالق ابــــداع ــــنـــــاخ ا ا

خريجي الدراسات البحرية. 
ـــوانـئ فـــرحــان وقـــال مـــديـــر عـــام ا
الـفــرطـوسي انه (حـسب تــوجـيـهـات
وزير الـنقل نـاصر الـشبـلي ان ميـناء
ام قصر الـشمالي اسـتقبل  98طالبا
من الــدفــعــة  42خلــريــجي الــكــلــيــة
ـية اخللـيج العربي البحـرية / اكاد

لـلــدرسـات الـبـحـريــة لـلـعـام اجلـاري
2021 وذلك لـتـوثـيق تـخـرجـهم عـبر

وانئ). جلسات تصوير في ا
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واوضح ان طـلـبــة الـكـلـيـة الـبـحـريـة
ــوانئ مــوقـعــا مــنـاســبـا اخــتـاروا ا
العالن حفل تخرجـهم وتوثيقه وذلك
لـتــوفـر فـيــهـا مـشـاهــد رسـو الـسـفن
والــرافـعــات وسـاحــات اخلــزن الـتي
يــنــســجم واقــعـهــا مع تــخــصــصـهم
ي فـــضـال عن اجلـــمــــالـــيـــة االكــــاد
واالبـــداع الــفـــني فـــيــهـــا مــؤكــدا ان
ـوانى تـدعم الـطـاقـات من خـريجي ا
الــدراســات الــبــحــريــة والــطــمــوحـة

ناسب لها). ناخ ا لتوفير ا
وحضـر معاون مـدير مـينـاء ام قصر

الشمالي مقداد نـوري ومدير التفريغ
ـيــنــاء لـهم والــشــحن لـبــيــان عـمـل ا
واهميـة التـخصص البـحري في هذا

اجملال.
واجـــتــــمع الـــفـــرطـــوسي اخلـــمـــيس
شـترك الـعامـلة بشـركات الـتـشغـيل ا
ـــوانئ الــنــفــطــيــة واطــلع عــلى في ا
ـنظومـة االطفاء واالنذار عرض فني 
ية بكر قدمته مجمـوعة نافكو العا ا
ــتــخــصــصــة بــعــمــلــيــات االطــفـاء ا

هنية . والسالمة ا
وقال ان (موانئ العراق متوجهه الى
وانئ النفـطية وهذا يحتاج تطوير ا
منظومة اطـفاء وسالمة مهنـية عالية
اجلـــودة مــشـــيــرا" الـى تــوجـــيــهــات
ــوانئ الــشــبـــلي بــضــرورة تــأمــ ا

الــنـفـطــيـة وخـصــوصـا مـيــنـاء خـور
الزبير النفطي) .

وأوضح ان (تــوجه رئــاســة الــوزراء
ووزارتي الــنــقل والــنــفط هــو زيـادة
ـــوانئ الـــطـــاقـــة االنـــتـــاجـــيـــة في ا
الـنـفطـيـة وهـذا يـتطـلب تـأمـ لـهذه
ـوانئ من حـيث إجـراءات الـسالمة ا
واالطــــفـــاء ونـــحن مـــاضـــون بـــهـــذا
اجلــانب لـنــصب مـجــمـوعــة أنـظــمـة
ـكـافـحـة احلـرائق وقـد حـديـثـة جـدا 
ــعــاون حــضـــر االجــتــمـــاع كال"من ا
الـفـني لــلـشـركـة ومـديـر مـيـنـاء خـور
الـــزبـــيـــر ومـــديـــر قـــســم الـــسالمـــة
ـــثــــلي عن شــــركـــات واألطــــفــــاء و
ـشــتــرك الــعــامــلــة في الــتــشــغــيـل ا

وانئ النفطية ). ا

بدع واالوائل بحضور النخب التربوية واالعالمية هيت) واضاف ان (االحتفالية اصبحت تقليداً سنوياً يؤكد احلرص على تكر ا
حملافظة االنبار) واكـد (حضور جميع غفير من راد الثقافة واسر الطلبة والطالبات الذين شملهم التكر بحضور قائممقام القضاء

سؤول احلكومي القوات األمنية). وعدد من ا
تفوق وتمنوا لهم مستقبالً باهراً يثمر عن جهودهم وتعبهم في الدراسة. وهنأ احلاضرون الناجح وأسر ا

الـــكــاظــمي واجلــمـــهــوريــة بــرهم
صـالح وبقـيـة الرئـاسات من أجل
تطبـيق سياسة واقـعية قادرة على
مــواجـهـة كل الـتـحـديـات) ومـضى
الـــفالحي الـى الــقـــول انه (من أهم
ـــنــــجـــزات الــــتي حتـــقــــقت هي ا
سـاهمـة العـراقية صـادقة عـلى ا ا
في اتــــفـــاق بــــاريس ومـــصــــادقـــة
ــســاهــمـة مــجـلـس الـوزراء عــلى ا
الــوطــنــيـة الــتي ســنــشـارك فــيــهـا
كـوثـيـقـة ضـمن مـؤتـمـر الـتـغـيـرات
ـــنـــاخـــيــة فـي كالســـكــو وكـــذلك ا
مـوافـقـة مـجـلس الـوزراء من حـيث
ــبـدأ عــلى مـبــادرة انـعـاش وادي ا
الـرافــدين الــتي تــقـدم بــهــا رئـيس

اجلمهورية). 
وأرســـلت الــــبـــيـــئـــة فـــريـــقـــاً الى
محافظة بابل للوقوف على أسباب
عــــــودة نــــــفــــــوق األســـــــمــــــاك في

البحيرات.
„UL « ‚uH

وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الــــفالحي وجـه بــــارســــال فــــرقـــا
ـنـاطق تـوعـويـة وفـنـيــة مـيـدانـيـة 
نــــفـــوق األســــمـــاك شــــمــــال بـــابل
لــلــفــحص والــتــحــري والــتــوعــيـة
والـتـواصل مع اجلهـات الـقطـاعـية

لوضع احللول العاجلة لالزمة). 
الى ذلك كـــشــفت وزارة الـــزراعــة
عن إجــراءاتــهــا لــلـحــد من تــوسع
الـفايـروس الـسمـكي فـيمـا أشارت
إلى أنه ال يـــصـــيب اإلنـــســـان ولن

يـؤثــر عـلى اخملــزون الـســمـكي في
البالد.

تحدث باسم الوزارة حميد وقال ا
الـــــنـــــايف في تـــــصـــــريح امس إن
(فـايــروس كــوي هـيــربس يــصـيب
االســمــاك وان ظــهــور االصــابــات
خـالل الـوقت احلـالي هــو نـتـيـجـة
انـــخـــفـــاض درجـــات احلـــرارة في
الــبالد واكــتـضــاض االســمـاك في
ــســاحــة فـضـال عن سـوء وحـدة ا
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عــد وزيــر الــبــيــئــة وكــالـة جــاسم
الـفالحي فــوز الـعــراق بـعــضـويـة
ـكـتب الـتـنـفـيـذي لـلـوزراء الـعرب ا
ـــســؤولـــ عن شـــؤون الــبـــيــئــة ا
اجنـازا دبـلــومـاسـيـا ســيـسـهم في
تـذلـيل الـعـقـبات والـتـحـديـات التي
ـتـمثـلـة بـالتـصـحر تـواجه الـبالد ا
ـائــيـة. واشـار ونــقص االيـرادات ا
الــــفـالحي فـي تــــصـــــريح امس إن
كتب (العراق شارك في باجتماع ا
التـنـفـيـذي لـوزراء الـبـيـئـة الـعرب
كـونه مـن مـؤســسي هــذا الـتــجـمع
ـهم الـذي يـتـبع جملـلس اجلـامـعة ا
العربية) مؤكدا ان (االجتماع يعد
مـــهــمــاً جـــداً  والســيـــمــا في هــذا
الـــتــوقــيت كــونـه يــســبق مــؤتــمــر
ــقــبل في ــنــاخــيـة ا الــتــغــيــرات ا
كـالسـكـو الـذي سـيـنـعـقـد في األول
ـقبل وهو من من تشـرين الثاني ا
االجـــتــمــاعـــات الــضـــروريــة الــتي
سـتـقـام في بـريـطـانـيا  ويـأتي من
أجل وضـع الــقـــرارات الــواقـــعــيــة
لـتـطـبيق اتـفـاق بـاريس لـلتـغـيرات
ناخيـة وإقرار اآلليات التـموينية ا
يـة لدعم جهود الـدول النامية العا
ــعــايــيـر ــواً لــتــطــبــيـق ا واألقل 
ــــقـــــررات بــــاريس) اخلــــاصـــــة 
واوضح الـفالحي ان (فـوز الـعـراق
ــكـــتب يــعــد إجنــازاً بـــعــضــويــة ا
دبــلــومــاســيــاً كــبــيــراً ويــصب في
خـدمـة البـلـد  كون الـعـراق يواجه

حتــــديـــــات جــــديـــــة في اجملــــاالت
الـبـيـئـية ويـعـد خـامـس أكـثـر دولة
ــــوضــــوع فـي الــــعــــالم تـــــأثــــرا 
ــتــمــثــلـة ــنــاخــيــة ا الــتــغــيـرات ا
بــالــتـلــوث والــتــصـحــر واجلــفـاف
والـعــواصف الــغـبــاريـة وتــنـاقص
ــا ســيــؤثــر ـــائــيــة  االيــرادات ا
اسـتـمـرار ذلك عـلى األمن الـغـذائي
ـائي بـشـكل كـبـيـر وبـالـنـتـيـجـة وا
على األمن الـوطـني) ولفت الى ان
(هذه الـعضـوية سـتكـون عامال في
ـا حـصـولـنــا عـلى الـدعـم الـعـربي 
نــــواجــــهه مـن حتــــديــــات جــــديـــة
وبالـنتـيجـة إقرار سيـاسات عـربية
داعــمــة لــلــعــراق إلقــامــة مـشــاريع
ــواجـهــة الــتــحـديــات خــاصـة في
مـــوضـــوع مــواجـــهـــة الـــعــواصف
الــغـبــاريـة والــرمـلــيـة والــتـصــحـر
وتـدهـور األراضي واالسـتـفـادة من
ختلف عاجلة الـتلوث  اخلبرات 
أنواعه اضافة الى معاجلة التلوث
ـائي والـهـواء) وتـابع ان (جناح ا
الـعــراق في انـتــزاع عـضــويـته في
كتب التنفـيذي بعد اعوام طويلة ا
من عدم أخذ استحـقاقنا يدلل على
هم وجود اعـتراف عـربي بالـدور ا
الـــذي يــلــعـــبه الــبــلـــد في احملــافل
الدبلوماسية وما بذلناه من جهود
من أجل تـقد رسـالة واضـحة في
مواجهة التـحديات اجلدية والدعم
الكبير الذي تلقاه وزارة البيئة من
رئـيـسي مـجلس الـوزراء مـصـطفى

ادارة احلقل وعدم فحص االعالف
وجـمــيـعــهـا مـســبـبــات أثـرت عـلى
ـيــاه وتـســبـبت االوكـســجـ فـي ا
بــــنــــفـــوق االســــمــــاك) وتــــابع ان
(االصــابــات مــحــدودة في اطـراف
بغداد وبـابل) مؤكدا ان (اجراءات
عـديـدة اتــخـذتـهــا الـوزارة ودائـرة
ـعقمات ,وهناك البيـطرة كتـوفير ا
نية السـتيراد لـقاحات اال أن االمر
يـحتـاج الى تـخصـيص امـوال لذا

فـــإن الـــوزارة مـــنــــحت الـــقـــطـــاع
اخلاص االذن باسـتيراد الـلقاحات
حتت اشرافـها لضـمان فـعاليـتها)
واسـتـطرد بـالـقول ان (الـفـايروس
ا يصيب ال يؤثر على االنسان وإ
ــواطـنـ االسـمـاك فــقط) داعـيـا ا
الى (االسـتـمـرار بتـنـاول االسـماك
خــاصــة وأن طــهــيــهــا عــلى الــنـار
يــقــضـي عــلى الــفــايــروس بــشــكل

نهائي).
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فردة مهـما يقال عن اجـتماعات االطـار التنسـيقي وايا كان عـدد الساعات  الـتلفزيـونية ا
) للـتحليل و وتنويع ـا بعد النتـائج و الطعون و ما يظـهره متحمـسون (متبرع ام مـكلف
ضـروب اسبـاب عدم رده في" عركـة" االنتـخابـات فأن نوري الضـغط الذي يـشبه روايـة ا
ـقـاعد االكـثـر في االطـار يـعـرف كـيف يـجـعل االخـرين يـقـتـنـعـون ثـانـيا ـالـكي صـاحب ا ا
بـجديتـه اتخاذ مـواقف تعيـد االعتبـار لهم مع احلرص اوال عـلى ان ال تذهب االمور ال الى
الــغـاء الـنــتـائج الـتي ال يــرضى بـهـا خــاسـرون و ال الى اعــادة فـرز مـعـروف انـه سـيـكـون
مـتطابقـا مع النتائج االولـية وال الى الذهاب نحـو انتخابـات اخرى وهو خيـار مستحيل ال

قاعد. نخفض من ا بالنسبة للحكومة بقدر ان اعادة االنتخاب قد تخفض العدد ا
ـنـشق عــنه خـاسـرا جــالـسـا كـالــبـنت الـتي هــربت من الـبـيـت لـتـلـحق ــالـكي بـات يــرى ا ا
عشـيـقـها فـأخـذ مـنـها مـا اخـذ ثم تـركـها و يـرى االخـر الـذي تالعب مع اجلـمـيع بأسم
اهــله فـلـمـا مـلـوه و مـلــهم انـخـلع عـنـهم مـع الـبـقـاء في مـقـر عـلـى دجـلـة قـبـالـة اخلـضـراء
واالقـدمـون الـذين خـدمـوا مع عـمه و ابـيه عـلى ابي نـواس عـلى نـفس جـهـة الـشـارع الذي
كـانت به جــريـدة الــشـيــوعي الـعــراقي الـذي صــار قـبال من " ســائـرون" ثم اضــطـرب مع

تشرين فأستقال ثم احجم عن االنتخابات و احجم عن التحالف معه االخرون.
اكثـر من ثالث مقـعدا للـمالكي تـكفيه لـيكون رقـما يتحـرك و يسحب مـعه او خلفه من اذا
رونـة متى اراد و يـشد" وهذا عـيبه" متى ـالكي يتـقن فن ا قـبل ربح واذا تعنـت خسر و ا
قويت شـوكته و للـحق فهو افـضل للتـعامل متى مـا لم يجتـمع حوله نـفعيـون اكلوا و اثروا

ا دفعوه وقبل هو للمواجهة. على حساب وجوده و تخلوا عنه 
ـكن ان يتـغير مـثله مـثل اي اطار و التـنسـيق هو امـر ال يستـمر اال لـلضرورات االطار 
قاعـد االقل فرصة تـخفيف الـتوتر بـدل ان تنكشف وعـلى- او لنقل - لالخـرين من ذوي ا
مع االيام قصة تشـغيل ابناء احلشد وهم موظفون في الدولة بعمل التظاهرات و ينكشف
ـدع بـالـدولـة هم يـشـبـهـون ما عـابـوه عـلى شـبـاب تـشريـن انهم ـطـالـبـ او ا مـعهـا ان ا

مخربون وعندها سيصعب ايجاد حجة مقنعة للتظاهر في الشارع.
ن تــسـلل اتـدرون ان من اســبـاب اخلــســائـر هي مــزارع و بــيـوت و شــركـات و ارصــدة 
للحشد? ان كـنتم ال تعرفون و تعـلون على الضجيج و االيام فـقد ضج قبلكم و عول على
االيام من قدم للمـحاكمة في قضية الدجيل و غيرها هو ايضا كان يتكلم مثل كالمكم ان
لم يـكن كالمـه علـى كـذبه افـضل فـهـو كـان مـطـاعـا و انـتم غـيـر مـطـاعـ وهـو كـان رأسا

يحكم قيادة وانتم كلكم صر مثله تبحثون عن قيادات تطيعكم و ال جتدون.
كان بـأمكانـكم الربح لو انـكم قدمتم قـاتل شباب تـشرين للـمحكـمة فأن كـان لكم ان تأتوا

ـدير الـذي قتل 300 ن تـقولـون انه الـعقل ا بتـنسـيق امـني معـقد 
شــاب في الـكــرادة فـلـم ال تـأتـون بــقـاتل  800 شـاب و الـوف

اجلرحى و بال عمـلية معقدة و ال هم يغضبون" اقصد ايران"
ـثل هـكذا شـخص اهـون من كبش الن مـثل هذه الـتـضحـية 
ثل عـلـيكم دور اسـمـاعـيل يوم اسـتـعار اسمـاعـيل بـدل ان 

االية ليستقيل.
ـالـكي لن يـضحي غـير هـذا و ذاك فـبكل ثـقـة اقـول لكم ان ا

كسبه ليسد لكم ديونكم و فوائدها من مقاعده.

-1-
الـكـذب من االمـراض اخلـطـيـرة الـشـائـعـة عـنـد الـنـاس  ال يـخـتص به فـريق دون فـريق أو

شخصية دون اخرى :
السلطويون يكذبون  وكثير من التجار يكذبون أيضا  

وكثير من الطالب يكذبون 
هن يكذبون  والكثير من أصحاب احلرف وا

ـتـعـاطـون بـالـشأن وال يـنـجـو من الـكـذب فـرسـانُ الـعـمـلـيـة الـسـيـاسيـة بـل ال يـنـجـو مـنه ا
السياسي عموماً ..!!

ومزوروا الشهادات يكذبون بوقاحة
 والكثير من االزواج يكذبون على زوجاتهم واوالدهم فضالً عن اآلخرين...

-2-
انّ آفـة الكذب الـكبرى هي انه يؤدي الى انـعدام الثـقة ب النـاس وهذا ما يَقُـودُ الى كثيرٍ

مِنَ الغُصَصِ والعجيب من القصص ..!!
-3-

هناك من يكذبُك 
وهناك من يكذب على نفسه واألخطر من كل ذلك الكذب على الله ورسوله (ص)...

-4-
ُفَطّرات في الصوم وقد اختص الفقه اجلعفري بجعل الكذب على الله ورسوله (ص) من ا

.
-5-

ارسـته أيضاً  ارسـون الكذب بال تـورع يندفـعون الى  انّ االطـفال ح يـرونَ آباءهم 
وكما قال الشاعر :

اذا كانَ ربُّ الدارِ بالدف ناقِراً 
فشيمةُ أهلِ الدارِ كُلهُم الرِقْصُ 

نعم 
إنّ الرقص عـلى أحلان الكـذب منظـر مشهود  –لالسف الـشديد  –في كـثير من األوساط

..
-6-

واآلن :
نـود أنْ نُطـلـعكم عـلى روايـة واحدة فـقط مـروَّية عـن الرسـول العـظـيم محـمـد (ص) في هذا
الـبــاب  وهي تــكــفي لالفــصــاح عن نــبيَّ الــهـدى (ص) عــلى أنْ تــتــجـنـب الـكــذب في كل

األحوال وحتى مع األطفال ...
جاء في التاريخ :

إنّ النبي (ص) رأى امرأةً تنادي طفلها وتقول له :
تعال أُعطْكَ 

فنظر النبي (ص) الى يدها فوجد فيها تمرةً فقال :
" لو لم تكن هذه التمرة لكُتِبَتْ عليكِ كذبة "

-7-
تقدمة ان الكذاب ال يُتـسامح معه على االطالق في ظل معظم االنظمة السائدة في الدول ا

في العالم 
اما ( في العراق اجلديد ) فهو مشمول بالعفو ..

وبالتالي فهو ينجو من العقاب ..!!
-8-

ان الكذب له جذوره الـنفسية الرهيبة والنجاة من العقاب القانوني
في الـدنــيــا ال يـعــني اإلفالت من الــعـقــاب االلــهي في االخـرة
فـالـكـذب من كـبـائـر الـذنـوب الـتي يـسـتـحق عـلـيـهـا الـكـذابون

العذاب الغليظ .
-9-                                           

نسأله تـعالى ان يُبعدنا واياكم عن اجتراح االكاذيب ويوفقنا
لصالح األقوال واألعمال انه سميع مجيب .

الـكثـير يـجهل مـا لثـقافة اإلهـتمـام بدفع اجلـبايـة والضـرائب والرسـوم في حتقـيق التوازن
الي في البالد  ا

واحليلولة دون حـصول تضخم نقدي بسبب عدم دوران العملة الوطنية في الداخل بشكل
عـنى أن النظام الضريبي نـظام داعم للدولة في بناء مـؤسساتها ويعد أحد أهم منتظم ; 
أدوات السـياسـة االقتصـادية واالجـتمـاعية الـتي تسـهم في حتقـيق أهداف اجملـتمع سواء
ـكن أن يـحل من ـتـقـدمـة أم في الــدول الـنـامـيـة ووسـيـلـة من الـوسـائل الـتي  في الـدول ا
ـشاكل االقـتصـادية واالجـتمـاعيـة التي يـعانـيهـا; أياً كـان النـظام االقـتصادي أو خاللـها ا
السياسي الذي يحـكمه وله انعكاسات إيجابية على التنـمية االقتصادية وبالتالي احليلولة
دون حصـول أزمة مـاليـة; مـا جتبى من أمـوال سواء أكـانت ضريـبـيا أو عن طـريق فواتـير
وازنـة العـامة الـكهـرباء الـوطنـية أو بـقيـة الرسـوم التي تـدفع إلى الدولـة كلـها تـذهب إلى ا
ؤسـسـات احلكـومـية اخلـدميـة كـذلك لدعم لتـدوير إلـى قطـاعات اجلـيش والـتعـلـيم وبقـيـة ا
سـلع أو قـطاعـات مـعيـنـة أو الصـرف عـلى الـبنـيـة التـحـتيـة; كـبنـاء الـطرقـات والـسدود أو

التأم على البطالة ; 
كن للمـواطن دفعها طوعـيا وبدون مالحقـات أو إجبار لو شعر أن ونعتقد أن الـضرائب 
ستـحصلة منه تذهب إلى مؤسسات اخلدمة الـعامة ويرى انعكاساتها على هذه األموال ا
ـستـلم العام دون نطق ا عـيشي وخـدماته اليـوميـة أما أن تتـعامل مـعه الدولـة  مستـواه ا
ـكيـال وتعـامل ال ينـسجم مع تـوفيـر اخلدمـات األساسـية له فـهذه قـسمـة ضيـزى وكيل 
الـية الـضريـبيـة وغيـرها  لذا ضخـامة مـا يصـل إلى خزيـنة لـلدولـة سنـوياً من الـعائـدات ا
تـبادل ـواطن في حتـقيق حـالة من اخلـدمة والـشعـور ا ـسؤولـية تـضامـنيـة ب الـدولة وا ا
وصـوالً إلى واقع إقتصـادي مزدهر ; كلـنا نعـلم أن الدولة مـسؤولة مـسؤوليـة مباشرة عن
خدمة رعاياها أمنيا وإقتصاديا لذا عليها أن تراعي الفوارق الطبقية في تنفيذ سياساتها

اإلقـتـصـاديـة وحتــقـيق أعـلى مـسـتـوى مـن الـعـدالـة اإلجـتـمـاعـيـة
والـسـيـاسـيـة واالقــتـصـاديـة والـثــقـافـيـة وتـقــطع الـطـريق عـلى
الـفساد الـذي يعد خطـراً محدقـاً وتوجه مؤسسـاتها الـرقابية
واطن إلى تـصـاعد حـتى يـصل ا لكـبح جـمـاح هذا اخلـطـر ا
قـنـاعة راسـخـة أن هذه الـدولـة راعيـة لـشؤونه حـيـنهـا سـترى

العراقي طوابير لدفع الضرائب والرسوم وغيرها.
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{ الـــــــقـــــــدس (أ ف ب) - قـــــــالت
اســرائـيل إنــهـا أبــلـغـت الـواليـات
تـحدة مسـبقا بـقرارها تـصنيف ا
ستّ مـنظـمات مـدنـية فـلسـطـينـية
"إرهـــابــيــة" وذلـك غــداة انـــتــقــاد
اخلــــــارجـــــيــــــة األمــــــيــــــركــــــيـــــة
لــلـخـطــوة.وأعـلــنت وزارة الـدفـاع
اإلســرائـيـلــيـة اجلـمــعـة عن حـظـر
ــــدني مــــنــــظــــمــــات اجملــــتــــمع ا
الـفـلسـطـينـيـة الـستّ علـى خلـفـية
صالت مــزعــومــة لـهــا بــاجلــبــهـة
الشـعـبيـة لـتحـرير فـلـسطـ التي
تـــصـــنـــفـــهـــا عـــدة دول غـــربـــيـــة
"إرهــــابـــيـــة".وســـرعـــان مـــا دانت

السـلطـة الـفلـسطـينـية ومـنظـمات
حقـوقـيـة القـرار وقـالت الـواليات
ـــتـــحـــدة "ســـوف نـــتـــواصل مع ا
شـركـائـنـا االسـرائـيـلـيـ من أجل
احلصول عـلى معلـومات أكثر في
مــــــا يـــــتــــــعــــــلق بــــــأسـس هـــــذه

التصنيفات".
تحدث باسم اخلارجية وأضاف ا
األمــــيــــركـــيــــة نــــيــــد بــــرايس أن
"احلـكومة اإلسـرائيـلية لـم تبلـغنا
مـســبـقــا" بـشــأن اخلـطــوة.وتـابع
"نـحن نــؤمن بـأن احــتـرام حـقـوق
االنــســان واحلــريــات األســاســيـة
دني الـقوي هي أمور واجملتـمع ا

هــامـة لــلــغـايــة من أجل حــوكــمـة
مسؤولة ومتـجاوبة".لكن مسؤوال
في وزارة الدفاع االسرائـيلية قال
الـســبت إنه " إعـالم مـســؤولـ

في اإلدارة األمــيــركــيــة مــســبــقـا"
ـعلـومات و"حـصل تـبادل بـعض ا
االســـــتـــــخــــبـــــاريــــة حـــــول هــــذا
ــســؤول الـذي ــوضــوع".وأكــد ا ا
حتـــدث شـــرط عـــدم الـــكـــشف عن
ــنــظــمـات اســمه الــروابط بــ ا
الستّ واجلـبهة الشـعبية لـتحرير
ــا في ذلك "تــزويــر فــلــســطـــ 
الـوثـائق لغـرض جـمع الـتبـرعات"
ـسـلح الذي لـلـفصـيل الـيـسـاري ا

كـان رائدا في عـمـلـيـات اخـتـطاف
الطائـرات في السبعـينيات.وتابع
ــســؤول أن اجلــمــعــيـات الــستّ ا
"سهـلت جتنـيد نشـطاء في الذراع
الـعـســكـريـة لــلـجـبــهـة الـشــعـبـيـة
" وكـانت تـمثل لـتحـريـر فـلسـطـ
"شـريان حـيـاة للـجـبهـة الـشعـبـية
لتـحـريـر فلـسـطـ من خالل جمع
األمـوال وغـسل األمـوال وجتـنـيـد
ـــنـــظــمـــات الــتي الـــنــشـــطــاء".وا
صـــــنـــــفـــــتـــــهـــــا وزارة الـــــدفـــــاع
اإلســــرائــــيـــــلي "إرهــــابــــيــــة" هي
مؤسـسة "الضمـير لرعـاية األسير
وحـــقـــوق اإلنــــســـان" و"احلـــركـــة

ــيـة لــلـدفــاع عن األطــفـال - الـعــا
" و"احلق" و"احتاد جلان فلـسطـ
الــعــمل الــزراعي" و"احتــاد جلـان
ــرأة الـعـربـيـة" و"مــركـز بـيـسـان ا

اء". للبحوث واإل
„uKÝ ¡uÝ

وأبــلغ مـســؤولـون إســرائـيــلـيـون
ــــــانــــــحـــــ األوروبــــــيــــــ في ا
الي أيـار/مـايو بـسـوء السـلـوك ا
زعوم لـلمنظـمات الستّ والذي ا
حـــدث بـــالـــتـــوازي مع عـــمـــلـــهــا
ـــشــــروع وقــــالــــوا إن مـاليـــ ا
الـــــيــــورو وجـــــهت لـألنــــشـــــطــــة
الــعـسـكــريـة لـلـجــبـهـة الـشــعـبـيـة

.وقـال شـعـوان لـتـحـريـر فـلـسـطـ
جبارين رئيس منظمة "احلق" إن
اخلـطــوة اإلســرائـيــلــيــة جـزء من
حـمــلـة طــويـلـة األمــد "تـســتـهـدف
ـؤسسـات الفـلسـطينـية من أجل ا
إسـكـاتهـا وإخـافتـهـا".وأضاف في
تــصــريح لـــوكــالــة فــرانس بــرس
الـسـبت "نـحـن مـنـظـمــة حـقـوقـيـة
مهـنية ولـدينا  42عامـا من العمل
ــيـــداني".واعــتــبـــر جــبــارين أن ا
إسرائـيل ال تسـتطيع الـتعامل مع
الـــتــحـــديــات الـــقــانـــونــيـــة الــتي
طــــرحـــتـــهــــا مـــؤســــســـة "احلق"
وبــالــتــالـي "كــانت تــتــحــدانــا في
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ـدعو فـقـد الشـخص ا
(حــــــســــــام جــــــلــــــيل
ابـــــراهــــيـم ســــمـــــيط
الــــــزوبـــــــعي) الــــــذي
تــــعـــرض الى حـــادث
خــــــــطف بــــــــتـــــــاريخ

ن يـعثـر علـيه اخبار ٢٠٠٦/١٢/٦  يرجى 
كافحة االجرام. مكتب ابي غريب 

مع التقدير

ــجـرد الـوصــول يـطـفئ الــشـاطئ.
أحــدهم األنـــوار بــيــنـــمــا يــســحب
آخرون الشبكة مع صيحات ابتهاج
عندما تكون ثقيلة أي محملة بثروة
سـمــكـيــة.يـسـحـب مـحـمــد ويـوسف
الشبـكة وهمـا يغنـيان "هي هي هذا
حبيـبي شيلو شـيل" بينمـا تتطاير
بـــعض أســـمـــاك الـــســـرديـن خــارج
الـشبـكـة. بعـدهـا يتم نـقل األسـماك
إلى عــــــــشـــــــرات الـــــــصـــــــنــــــــاديق
البالسـتيـكيـة على مـ القارب.ومع
طــلـوع الــنــهـار يــصل الــصــيـادون
ـتـعـبـون مع قـبـطـانـهم مـحـمد إلى ا
ـــيـــنــــاء وقـــد غــــطت ســــواعـــدهم ا
حـراشـيف األسـماك لـكـنـهم سـعداء
بـــصــــيـــدهم نـــحـــو نــــصف طن من
ـينـاء يبدأ السـردين الصـغيـر.في ا
الـــصــبـــاح عــلى إيـــقــاع مـــزاد بــيع
تنوعة إذ يتنافس جتار األسماك ا
اجلـــمــــلــــة عـــلـى شـــراء األســــمـــاك
ــطــاعــمــهم أو بــهــدف الــتــصــديــر
للـضفـة الغـربيـة.ويردد الـدالل الذي
ـزاد وهو يعـرض الصناديق يدير ا
أمـــام الـــزبــائن "50 .40 .30 55  .
شـيكـل لهـذا الـصنـدوق" ثم يـصرخ
ـزايـدة.رغم أن "بـيــعت" مع تـوقـف ا
غـــنـــائم الـــرحــلـــة فــاقـت تــوقـــعــات
الــقـبـطـان و بـيــعـهـا خالل دقـائق
قــلـيــلـة مــقـابل  3000شـيـكل (800
يورو) تـبـقى األرباح مـحدودة بـعد
حـــسـم تـــكـــلــــفـــة الــــوقـــود وأجـــرة

الصيادين الزهيدة.

ال تـــعــمـل بــفـــعــالـــيــة". ويـــتــابع أن
ـسافة إسرائـيل "فتحت لـنا الـصيد 
 15مــيال وهي تـعــلم أن قــواربـنـا ال
تـــــســـــتـــــطـــــيع اإلبـــــحـــــار لـــــهـــــذه
ــســافــة".حــوالى الــتــاسـعــة لــيال ا
يـتــمــدّد أفـراد الــطــاقم عـلـى مـراتب
اسـفـنـجـيـة رثة لـالستـراحـة بـيـنـما
يـرمـي يـوسف ( 22عــامـا) صــنـارته
لــلـصــيــد وهــو يـجــلس عــلى حــافـة
الـقـارب.ويـقول "أشـتـغل في الـصـيد
مـذ كـنت  14عــامـا أخــرج لـلــصـيـد
يوميـا مع إخوتي ح يكـون البحر
مـفتـوحا أشـعر أن شـئـيا يـنقـصني
حــ يــكــون الــبــحــر مــغــلــقــا أمــام

الصيد".
d×³ « Ã«u «

ـتـدلـيـتـان وبـيـنـمـا تـرتـطم سـاقـاه ا
بـأمــواج الــبـحــر يـضــيف "الــسـمك
أصـبح أقل جــمـيع الـقـوارب تـذهب
الى الـصــيـد في مـنــطـقــة مـحـدودة
والـســمك يــهــرب بـســبب ضــوضـاء
القوارب".فجـأة بعد منـتصف الليل
يــــطــــفـىء الــــصــــيــــادون األضــــواء
ويقـفزون عـلى قاربـ صغـيرين للمّ
الشـباك الـتي تـركوهـا عنـد القوارب
ـصـابـيح.يـقـود ـضـاءة بـا الـثـالثـة ا
الـــقــبــطــان فــريــقـه نــحــو اجلــزيــرة
ـــضـــاءة وهــو يـــنـــادي "أســـرعــوا ا
أســرعــوا يــجـب أن نــصل الــســوق
مـــبــكــرا". وتــخـــتــلط رائـــحــة ســمك
الـــســـردين بـــرائــحـــة عـــوادم وقــود
مــحــركــات الـــقــوارب الــعــائــدة إلى

حركة حـماس اإلسالمية
مـنــذ صـيف .2007بـعـد
خـــمـــســــة أشـــهـــر عـــلى
انــتـهــاء آخـر حــرب بـ
إســرائــيل وقــطــاع غـزة
بــاتت الــدولــة الـعــبــريـة
ـســاحـة صـيـد تــسـمح 
تــــصل قــــبــــالــــة بــــعض
شـــواطئ الــــقـــطـــاع إلى
حـــــــــــوالـى  15مـــــــــــيـال
بـــحـــريـــا.لـــكـن مـــحـــمــد
وعائـلته ال يـغامرون في
اإلبــحـار أكــثـر من ســتـة
أمـيــال. ويــقــول مــحــمـد
"لـــيس لــديــنــا قــارب وال
ـكـنـنـا الـذهـاب مـحـرك 
بـه إلى أبـــــعـــــد مـن ذلك

وكلـما تعـمقنا فـي البحر تـضاعفت
تـكـلـفة الـوقـود".وتـوصـلت إسـرائيل
وحـركـة حــمـاس في أيـار/مـايـو إلى
تـهـدئـة بـوسـاطــة مـصـريـة وجـهـات
أخـرى بـعد  11يـومـا من مـواجـهـة
عـسـكـريـة هي األعـنف بـ الـطـرف

مـنــذ ســنــوات وقــتل خاللــهـا 260
فلـسـطـيـنـيـا بـيـنـهم أكـثـر من سـت
طـفال ومـقـاتـلون و 13شـخـصا في
اجلـانب اإلســرائــيـلـي بـيــنــهم طـفل
وفـــتــاة وجـــنــدي.ورغم الـــتــهـــدئــة
اسـتـمـر إطالق الـبـالـونـات احلـارقـة
من قــطــاع غـزة فـي اجتـاه األراضي
اإلسـرائـيـليـة األمـر الـذي تـرد عـليه
إسـرائـيل بـضربـات جـويـة مـحدودة
عـلى الــقـطــاع الـســاحـلي وتــقـلّص
مـســاحـة الــصــيـد أمــام الـصــيـادين
.لكن بالـنسبة لـلصيادين ال الغزيـ
يـقـتـصر احلـصـار اإلسـرائـيـلي على
ــفــروضـة عــلى مــســاحـة الــقـيــود ا
الـــصــيــد الـــتي تــراقــبـــهــا الــقــوات
اإلســـرائــــيـــلـــيـــة جـــوا وفي عـــرض
الـبـحـر ولـكن أيـضـا عـلى اسـتـيراد
مــعـدات الــصـيــد.ومع ذلك يـتــكـيّف
صـــــــــيــــــــــادو غـــــــــزة مـع ظـــــــــروف
احلصار.فقد جنح محمد الذي ورث
هنة عن والده وتعلّم ركوب البحر ا
وهـــو في الــــتـــاســــعـــة مـن عـــمـــره
ـعـطل بـاسـتـبــدال مـحـرك الــقـارب ا
ــحــرك شـاحــنــة من نــوع فــولــفـو
الــســـويـــديــة.ويـــقـــول "نــســـتـــخــدم
محركات الشاحنات للقوارب لكنها

يدان بالقتل والقصف واإلغالق ا
والــتـدمــيـر".وأضــاف "نــتـوقع من
الدول التي تدعمـنا رسميا اتخاذ
مــــــوقـف واضح. حـــــــان الــــــوقت
التــخــاذ مــوقف جــاد وقــوي ضـد
(اســــرائـــيـل) الـــتـي ال تـــعــــتـــرف
بـــالــقـــانـــون الــدولي وال تـــلـــتــزم

بالقواعد االنسانية".
ولـــــقي الـــــقــــرار االســـــرائــــيـــــلي
اسـتــنــكـارا الــســبت من عــشـرات
نـظـمات احلـقـوقيـة الـتي تتـخذ ا
مـن إســرائـــيل مــقـــرا وتــدافع عن
.وجـاء في حـقـوق الـفـلـسـطـيـنـي
بــيـان حــمل تــوقــيع "مــؤســسـات

ـدني الـفـلـسطـيـني في اجملـتـمع ا
أراضي الـ ?"48أن الـقـرار يـهدف
انح وجاء بناء إلى "ترهيب" ا
عـلى مـعــطـيـات قـدمـتــهـا مـنـظـمـة
"مـعروفـة بتـحريـضها الـدائم على
دني عامة" وفق العمل األهلي وا
مـــــا نـــــقـــــلـت وكـــــالـــــة األنـــــبـــــاء
الـفـلـسـطـيـنـيـة (وفـا). وفي تـطـور
منـفصل هـناك حوالى  30موظفا
في منـظمات غيـر حكومـية دولية
بينـهم ثمانيـة مسؤول جدد في
اخلـــارج في انـــتـــظـــار تــصـــاريح
لـــدخــول إســرائـــيل بــحـــسب مــا

علمت وكالة فرانس برس.

ـتـوسط ويـتـولى أحـدهم األبـيض ا
ولـد كهربائي إلنارة ربط القوارب 
مـجـمـوعـة مصـابـيح مـثـبـتة عـلـيـها
فتبـدو كجزيـرة أضواء الهـدف منها
ــهـمـة جـذب األسـمــاك.بـعــد إتـمـام ا
ورمـي الـــشــــبــــاك يــــعـــود يــــوسف
ـــتــد وزمالؤه إلى الـــقـــارب الــذي 
عرضه عـلى أربعة أمـتار وطوله 15
مترا ويستأنف هذا مساره باجتاه
الغـرب.ويشكـو القـبطان مـحمد (28
عـامــا) هـمّه الــيـومي وخـوفه من أال
يـحـالفه احلـظ بصـيـد كمـيـات تـكفي
لــتــغـطــيــة تــكــالــيف الــوقـود الالزم
لتشغـيل لقارب. ويقـول "إذا حصلنا
عـــلى  200كـــيــــلـــو من الــــســـردين
سيـكون صـيدا رائـعا لـكن قـد نعود
خـالـيي الـوفـاض ال شيء مـضـمون
هــنـا".وتــعــتـاش آالف الــعـائالت من
صــيـد الـسـمك في قــطـاع غـزة حـيث
تـنتـشر الـبطـالـة وتبـلغ نسـبتـها في
صــفــوف الـشــبـاب أكــثـر من  50في
ئـة. ويشكّل مـردود صيـد األسماك ا
ـــئـــة من الـــنـــاجت قـــرابـــة  7,5في ا
الـــداخـــلـي في الـــقـــطـــاع.وتـــفـــرض
إسرائيل حصارا مـشددا برا وبحرا
وجوا على القطاع الذي يقطنه أكثر
من مـلـيـوني نـسـمة وتـسـيـطـر عـليه

{ غـزة (االراضي الفـلسـطـينـية) ,(أ
ف ب) - مع غـروب الشـمس يـتولى
القبطـان الفلسـطيني محـمد النحال
ــتــهــالك دفــة الــقــيــادة فـي قــاربه ا
مـنـطـلــقـا من مـيـنــاء الـصـيـادين في
غـزة في رحــلـة صـيـد لــيـلـيــة قـبـالـة
الــقــطــاع الـــســاحــلي احملــاصــر من
همـة محـفوفة بـاخملاطر. إسرائـيل.ا
يــتــشــبث أفــراد الــطــاقم الــتــســعـة
وجـــمـــيـــعـــهم مـن عـــائـــلـــة واحــدة
بـقـضـبـان مـعـدنـيـة صـدئـة ويـجـهز
بــعـضــهم الـشــبـاك لــلـصــيـد.يــتـقـدم
ركب نحو الغرب في عرض البحر ا
رغم ارتـــفـــاع األمـــواج وهـــو يـــجـــر
وراءه خـمـســة مـراكب صـغـيـرة. في
األفق تـــتـالشى الـــشــــمس ويـــتألأل
الـقـمـر فـي الـسـمـاء.قـرابـة الـسـابـعة
مساء يستقر القارب على بعد نحو
ثالثة أميال من الشاطئ ( 5,5كلم).

 ULOKFð ¡UDŽ«

 ويـبـدأ القـبـطان بـإعـطاء تـعلـيـماته
"اتركوا ثالثـة قوارب هنا هـيا هيا
يـا رفـاق".بـيـنـمـا تــتـوهج من بـعـيـد
أضـواء مـديـنـة غـزة يـقـفـز الـصـيـاد
الشـاب يـوسف وآخرون كـالضـفادع
نـحـو ثالثـة قـوارب يـوقـفـونـهـا على
مسـافات مـتفـاوتة فـي عرض الـبحر
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افـرزت االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـة االخـيـرة 2021 (انـتـخـابـات تـشـرين) صـورة
ـتوقع من قبل الـكثيرين جديدة لـلمشـهد السيـاسي مغايـرة تماما لـلمألوف وا
ثابة صدمـة عند البعض من اجلهـات واالحزاب التي كانت تعول حتى بـاتت 
كثـيرا على قواعدها اجلماهيرية مقابل فوز مرشح لم ير منهم الشارع في

يوم من االيام سوى االسم والصورة.
وفي حقـيـقة االمـر فـأن تلك الـنـتائج لم تـكن سـوى حصـاد لـعواصف الـعراق
وتوسع للخالفات التي  اكلت بجرفه السياسي واالقتصادي واالجتماعي بعد
ان دمرت امـنه و سـلـمه االهلي والـتي اوشـكت ان تدفع بـالـعراقـ الى حـافة
ــشــتــرك وحــيــاتـهـم بـ اونــة واخــرى وفي كل الــهــاويــة  وتــهـدد عــيــشــهم ا

ناسبات. ا
ومــا يــدور الــيــوم ومــانــراه من مــواقف وتــصــريــحــات اكــبــر دلــيل عــلى ان
الـصـراعـات والـتـهـديدات بـسـبب نـتـائج االنـتـخـابـات الـتي خـسـر  من خاللـها
ان تؤكـد انها نـتيجة بعض الـكيانات واالحـزاب السيـاسية مقـاعدها في الـبر
ـواطن وجـعـله مـيزان ـسـمـيـات الـسـيـاسـيـة عن خـدمـة ا ألبـتـعـاد الـكـثيـر من ا
واطن وتـأم ا حـذرنا من مـغـبة االبـتعـاد عن ا القـبول في تـوجهـاتـهم  ولطـا
عـيـشه وضمـان مـستـقـبله وتـطـوير امـكـانات الـدولـة االقتـصـادية واالجـتـماعـية
صـالح الـشخـصـية وتـأمـ العـيش الـرغـيد لـكل عـراقي بـدال عن التـمـسك بـا

وتقوية الفاسدين.
ـة االنـتـخابـيـة هي نـتيـجـة طـبيـعـية وحـتـمـية مـتـوقـعة بـسـبب سوء ادارة  الـهز
وتخطيط وسلوكيات وستراتيجيات بعض االحزاب والنظرة الضيقة واالبتعاد
عن مـصـالح الـدولـة بـكل مؤسـسـاتـهـا وايـضا بـسـبب ضـعف(الـبـعض مـنهم)

اضية. وتخبطهم في ادارة العملية السياسية طوال السنوات ا
فوضـية مطـالبة اليـوم اجلميع يـراقب صدور النـتائج الـنهائـية لالنتـخابـات وا
اليـوم باالجابـة على جمـيع الشكوك واالعـتراضات واالسـتفسـارات بشأن دقة
الـنـتـائج ومـا رافـقـهـا من لـغط وتـعـثـر بـأعالن االولـيـة مـنـهـا وكـذلك الـدعوات
ـا برزت شواهد على تـزوير في هذه احملطة بأعـتماد العد والـفرز اليدوي طا
او حصـول خـطـأ تـقني او يـدوي مـتـعـمد في تـلك.. اذ البـد من وجـود اجـابات
تـقـطع الشك بـالـيقـ  وتـفسـر الـكثـيـر من الـتسـاؤالت بـشأن دقـة ومـصداقـية
ان اجلديد ونزاهـة االنتخـابات ليتم الـشروع بعـدها بعـقد اولى جلـسات البـر
وتشـكيل حـكومة  والـسيـر بأمـور البلـد نحـو طريق االنـقاذ والـنجاح في وقت

ر به بظروف استثنائية على كل الصعد.
—«u(« W ËU  v « ”uK'«

البـعض يرى انه كان  من االولى على الـكتل واالحزاب التي خسـرت مقاعدها
انـية في االنـتخابـات اجللـوس الى طاولـة احلوار  لـغرض تـقيم االوضاع البـر
ودراسة الـظـروف والـعوامـل  واسبـاب هـذه اخلـسارة  والـتـراجع في صـفوف
ـسـيرة شـعـبـيتـهـا وان مـثل هـذه احلـوارات وعـملـيـات الـنـقـد والنـقـد الـذاتي  
وسلـوكيات هذه االحزاب هو ليس من باب جلـد الذات  ومحاولة تعليق الفشل
علـى قيـادة الـكتل واالحـزاب اخلـاسرة  بل تـاتي من اجل  مـواجهـة احلـقائق
واالسبـاب  بروح وعـمل ايجابي تـصحيـحي اخلاسـر والرابح في االنتـخابات
يـفـترض ان يـجلس الـى هكـذا طاولـة لـلحـوار والشـفـافيـة وبـنيـة وطنـيـة جامـعة
ـعايـر النـزاهة في ـان بـالتـبادل الـسلـمي لـلسـلطـة واالهتـمام والـتـمسك  واال
احلــكـم  والــقــيــادة  وبــنــاء الـــوطن  واحلــفــاظ عــلى امـــواله وثــروات شــعــبه 
واطن والـفوز البد ان يـكون لهـما فقط في فاالسـاس البد ان يكـون الوطن وا
حال ان كـانت تؤمن جميع االحزاب والتيارات السـياسية بأنها جاءت ووجدت

خلدمتهما.
s dA  ZzU

جـاءت انـتــخـابـات تــشـرين عـقب ازمــات سـيـاســيـة واوضـاع حــادة وعـاصـفـة
مزجت بدماء العراقي ازمات استمرت(وما زالت) بدون توقف.

اقل مـا يـقـال عن االجـواء الـتي سـبـقت احـتـجـاجـات تـشـرين بـأنـهـا مـحـتـقـنـة
واطـنـ فال خـدمات تـلـيق بهم ومـشـحـونة بـاخلـيبـات واالحـباط في نـفـوس ا
لفات والمسـتقبل مشرق ألطفالهم وال امل للخريج منهم واالزمات تغلف ا
االقـتـصـادية واالجـتـماعـيـة والسـيـاسـية وعـلى اجلـانـب الـداخـلي واخلارجي
ـشاحـنات ب الـكتل واالحزاب الـتي وضعت نفـسها ناهـيك عن التقـاطعات وا
ـواطن مـا ولــد  ثـورة واحـتـجـاج عــلى تـقـالـيــد  ومـفـاهـيم في واد بـعـيــد عن ا
ـزاج ـصــيـره  وشـكـلت ا والـيـات سـيـاســيـة بـالـيــة حتـكم الـعـراق وتــتـحـكم 
الشـعبي الراي العام بأجتاه مقاطعة  مـن هم على سدة النفوذ بسبب فشلهم
 فالعـراق  اليوم بـامس احلاجة لـبناء الـعمليـة السيـاسية الـوطنيـة التي تعوض
وت العـراقيـ عن مـآسيـهم  وحـرمانـهم من صـور الفـتـنة والـفـساد  والـدم وا
ـواقف والــفــقــر والــبــطـاله والــضــيــاع  الــعــراق  الـذي بــامس احلــاجه الـى ا
الـعـقالنـية واحلـكـمة والـتـنـازل للـوطن والـنظـر الى ارواح الـعـراقيـ واحـوالهم
وبيئـتهم الصعبة وهذا بحاجة لطبقـة سياسية تعمل على انقاذ العراقي ورفع
كل غــ عـــنــهم مع اشـــاعــة االمن والــسـالم  وتــعــزيــز وتـــرمــيم  نــســـيــجــهم
ـشتـرك..  نحن بـحاجـة الى قـيادة سـياسـية تـعزز دور االجتـماعي وعـيشـهم ا
االنـظـمة والـقـوانـ وحتـترمـهـا عـبـر حكـومـة بـخـبرة وجتـربـة سـيـاسيـة عـالـية

وشفافة  محصنة بالشعب  وليس بقوة السالح.
W u  W uJ  

اذا عــلى الـــنــخب والـــقــيــادات الــســـيــاســيـــة في الــعــراق اجلـــلــوس من اجل
ـاضيـة  ومـشـاكـلـها اسـتـحضـار ومـراجـعـة الـتجـربـة الـسـيـاسيـة  لـلـمـراحل ا
لغـرض وضع اخلطط والـبرامج الـسيـاسيه لـتجـاوزها  بـالتـعاون مع احلـكومة
هـنية وثـقافة عـالية وحل قـبلة  اليـجاد اليـات جديدة لـتسيـر دواليب الـدولة  ا
االزمات  وتـفاديـها  باحلـوارات والتـفاهم بـدل اشعالـها  وهـذا بحـاجه ايضا
الى اعـادة بـنـاء الـصـفـوف الـسـيــاسـيـة  وجـعل الـدسـتـور والـقـانـون الـفـيـصل
واحلكم في فض الـنزاعات واخلالفـات السيـاسية ما يـساعد عـلى  اعادة بناء
االقتـصـاد واالمن والدفـاع  وتعـزيـز عالقات الـعراق بـالـعالم ودول االقـليم من

نطلقات الدبلوماسية. خالل تعزيز وبناء القواعد وا
ـقـراطي وبـقـيـادة وال يـتم بـنـاء الــدولـة اال من خالل حـكـومـة قـويـة  بــلـبـاس د
شخصـية  تتمتع بالتجربة و باخلبرة والـثقة  والشجاعة الكبيرة وبدعم شعبي
ـعنى ال نريـد حكومـة محاصـصة مذهبـية طائـفية عـنصرية وسياسـي  كبير  
لتـضيع الـوقت  وتكـرس الفـساد من جـديد  بل تـعتـمد عـلى اصحـاب اخلبرة
والتـجربه واحملترف  في ادارة الدولة من الـتكنوقراط على ان ينـبع تشكيلها

واطني حكومة فيها حصة للشباب من هموم الوطن وا
 وتـتـمتـع بروحـيـة الـشـبـاب الـذين يـتـحـصـنـون باخلـبـرات والـتـجـربـة الـقـيـادية
ارسون مهامهم ويديرون مؤسساتهم النـاجحة والثقافة الوطنية العالـية وهم 
ؤسـسات والهـيئات سنـاه في بعض ا بشـجاعة وجـرأة مهنـية عالـية وهذا مـا 

الذين بذلوا كل اجلهد الحكام صمام امان الدولة.  
UO ËR Ë ÂUN  

ومن اولويـات هذه احلكـومة اجلديـدة االهتمـام احياء االداب والـثقافـة والفنون
واطنة احلقيقة وروح االنتماء للوطن وكل سبل والتعليم واالخالق والتمسك با
الـنـجاح   نـحن احوج الى ثـوره ثقـافـية تـربويـة صحـية اقـتـصاديـة اجتـماعـية
واطن ـواطنـي   وتـامـ احتـياجـاتهم بـحيث يـشعـر ا توعـوية حتـسن عيش ا
بـانه يـتـمـتع بـكامل احلـقـوق  بـالـشـكل الـذي يـعـزز ثقـته بـالـدولـة وهـذا يـتـطلب
مـبـاشـرة احلـكـومـة الـقـادمـة بفـتـح مـلـفـات  لـتـطـهيـر الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا من
ـرتـزقة والـفـاسدين  وهـذا يعـتـمد عـلى  صـياغـة احلكـومـة خلطـابـها الـوطني ا
الرصـ والواضح   في تعزيـز الهوية  والـوحده الوطنـية  وتعزيـز قوة اجلبهة
الـداخـلـيـة  واعـطـاء دور ومـسـاحـة كـافـيه لـلـحوار الـوطـني فـضـال عن احـكام
ن يـريد صـمـام امـان احلـكـومـة ومـؤسسـات الـدولـة وان اليـكـون مـكـان فـيـهـا 
ـتربـصـ بهـا  في الداخل واخلـارج  من الذين ـقدرات الـناس من  ا اللـعب 
ناصب في الدولة غنيمة وهـو ما يتطلب وضع ستراتيجية عمل يعـتقدون ان ا
ـسـارات االستـراجتـيه الـسـيـاسـية لـلـمـشـروع الوطـني يـتـضـمن في مـقـدمـته ا
واالقتـصاديه واليات استعادة هيبة الدولة  وتطهير الدولة من الفساد  وتعزيز

 دور القضاء وحياديته.
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إنـتفاضة تشرين وبـروز متغير إنقسام
سـالح الفـصـائل عـلى ضـوء مـرجـعـيته
والـذي لم يـلبث إنـعكاسـه على إنـقسام
ســـيــاسي جــنــوبي  –جـــنــوبي والــذي
كـانت أهم نتائجه إسقاط جكومة عادل
هدي واجمليء بشخصية توافقية عـبدا
مــجـهـولــة تـقـبل الــقـسـمـة عــلى جـمـيع
الـفـرقـاء والتتـعـرض ألي من مكـاسـبهم
مـهـمتـها األسـاسـية إبـقاء الـوضع على

ماهو عليه .
ـا تقـدم فإن الصـراع احلالي اجلاري
واإلعـتـراضـات الـشديـدة وإعـتـصـامات
وتـهـديدات اخلـاسرين سـيتم إسـكاتـها
طـاف من خالل تـطمـيـنات فـي نهـايـة ا
مـتبادلة بـبقاء الوضع عـلى ماهو عليه
واحلـفـاظ على مـكـاسبـها وإمـتـيازاتـها
واإلســــتـــمـــرار في تـــوزيع مـــنـــاصب (
رئـــاســة اجلــمــهــوريــة ومــســتــشــاريــة
ورئـيس الـوزراء ومـسـتـشـاريه ورئيس
ــان ونـــوابه وبـــقــيـــة الــوزارات الـــبـــر
ـالـية الـسـيـاديـة ذات التـخـصـيصـات ا
الــغــنـيــة وبـقــيـة الــدرجـات اخلــاصـة )
إعــتـمــادا عـلى مــبـدأ احملــاصـصـة أوال

ة ثانيا . غا وا
عـلـيه فإن مالمح رئـيس الوزراء الـقادم
 شـخـصـية تـوافـقيـة قـريـبة من الـتـيار
الـصدري لـكنهـا حتظى بقـبول معـسكر
الـقـوى والـفصـائل الـقريـبـة من إيران 
ــصــاحلـهم ـســاس  يــتــعــهـد بــعــدم ا
وتــوجــهــاتــهم الــقــريـبــة من إيــران مع
ــــنــــاطق الــــغـــربــــيـــة إعــــطــــاء قـــوى ا
عـهـودة من الوزارات إسـتـحـقاقـاتـهم ا
والــدرجـات اخلــاصـة وعــدم الـتــحـرش
بــخــصــوصــيــة إقـلــيم كــردســتــان وقـد
جتـــــري تـــــنـــــازالت هــــنـــــا او هـــــنــــاك
بــــخــــصــــوص حــــصـص الـــوزارات أو
ــتــنـازع ــنـاطق ا قــضــيــة كـركــوك أو ا

عليها .
أمـا أهم التـحديات أمـام رئيس الوزراء

القادم  :
أوال  –مـــواجــهــة مــطــالـب إنــتــفــاضــة
تـشرين التي لم يتحقق منها شيء وقد
يــنـذر بــقـاء الــوضع عـلـى مـاهـو عــلـيه
بـــــأوخـم الــــعـــــواقب .                     
 ثـانـيـا  – مــحـاكـمـة مـافـيـات وحـيـتـان
ـسـكوت ـلـفـات ا الـفـسـاد وفـتـح آالف ا

عنها .
ثــالـثـا   – احلــد من سـيــطـرة وسـطـوة
الــسالح خــارج الـدولــة وفــرض هـيــبـة

الدولة . 
رابــعــا  –الــنــهــوض بــواقع اخلــدمـات
ـتـدني صــحـيـا وتــربـويـا األســاسـيــة ا
وكـذلك محاربة مـعدالت الفقـر والبطالة
الــتي تــشـكل قــنــبـلــة بـشــريـة مــوقـوته
زمن والتطرف وبـيئة مناسبة للعنف ا
وعــودة مـوجــات اإلرهـاب  الــذي يـقف

على األبواب .

{ مــــديــــــر مــــركــــز دجــــلــــة لــــلـــتــــخــــطــــيط
اإلستراتيجي

الــوحــيــد ( عــزم ) الــقــريب مـن إيـران 
لــيـحـصـد عــدد مـقـاعـد فــاق الـتـوقـعـات

جميعا . 
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ــقـاطــعــة الــشــعــبــيـة عــلـى الـرغـم من ا
ــشـــاركــة في والـــعــزوف الـــواسع عن ا
اإلنــتـخـابت والــتي طـبـقـا لــلـدسـتـور ال
تـمس شـرعـية نـتائـجـها  حـيث أعـلنت
شاركة مفوضية األنتخابات إن نسبة ا
بـــلـــغت %41 فـي حــ تـــؤكــد جـــمــيع
ـــا فــيـــهــا بـــعــثـــة اإلحتــاد ـــصــادر  ا
ـراقــبــة اإلنــتـخــابــات بــتـدني األوربـي 
شاركـة حيث لم تـتجاوز – 18 نـسبـة ا
 % 20فـي أحسن األحوال  حـيث تب
إن مـفـوضيـة اإلنتـخـابات قـد إحتـسبت
نـتـيجـة ضغـوط أحزاب الـسـلطـة نسـبة
ـشاركـة مقـارنة بعـدد احلاصـل على ا
الـبـطـاقـة الـبايـومـتـريـة ولـيس إلى عدد
ـؤهل لإلنـتخاب في سجل الـناخب ا
 عــلـى الــرغم من كل ذلك إال إن نــتــائج
هـذه اإلنـتخـابـات قد شـهـدت مفـاجـئات
حـقيقية الفـتة إلى احلد الذي طالب فيه
بعض اخلاسرين بحمل السالح إلجبار
ـفـوضيـة على إعـادة النـظر بـالطـعون ا
ـــســـلـــحـــة بـل إن بـــعض الـــفـــصـــائل ا
اخلــاسـرة قـد إتــهـمت عــلـنـا  اإلمـارات
تحدة األمريكية وإسـرائيل والواليات ا
بـتنفيذ مـؤامرة لتسقـيط جتربة احلشد

الشعبي .
فارقـة في ظاهرة ـفاجئـة األولى : ا  –ا
الـــتــنـــاقض بـــ عــدد األصـــوات الــتي

حازها الفريق  
ــقــاعــد الــتي حــصل ( أ ) وبـــ عــدد ا
وذج عـلـيـهـا مـقارنـة بـالـطـرف (ب )  
حـصول التيـار الصدري على 73 مـقعد
وهـي األعــلى رغم حــصـــوله فــقط عــلى
800 ألـف صـوت وهي أقـل بـكــثــيـر من
عـدد أصـواته في إنتـخابـات عام 2018
فـي ح لم يـحصل حتـالف الفـتح على
سوى 18 مـقعد رغم حصوله على 450

ألف صوت .
دوي ـفـاجئـة الثـانـية : الـسقـوط ا  – ا
لـعـدد مـقـاعـد فـصـائل احلـشـد الـشـعبي
وفـي مــقــدمـتــهــا حتــالف الــفــتـح الـذي
تـراجـعت مقـاعده من 47 إلى 18 مـقـعد
تـقريبـا  األمر الذي أصـاب قيادات هذا
الـتحـالف بصـدمة قاسـية عـكست حجم
اإلحـــــبــــاط وحــــجـم عــــزوف الــــشــــارع
اجلــنــوبي عن مــسـانــدتـهم األمــر الـذي
ـنطقة دفـعهم لإلعـتصام أمـام بوابات ا
اخلـــضـــراء لإلعـــتـــراض عــلـى نــتـــائج

فوضية . ا
ــفــاجــئــة الــثــالــثــة :  صـعــود جنم  –ا
ـالكي  رئـيس الـوزراء األسبـق نوري ا
مـن خالل فـوز كـتـلــته دولـة الـقـانـون ب
 35مـقعد ويعتقد إن زيادة عدد مقاعده
لـم يأتي من الـنـاخبـ حـبا به بـقـدر ما
هـو نـكـاية بـالـتيـار الـصـدري في بعض
مـنـاطـق اجلـنـوب حيـث شـهـدت سـابـقا
صـراعـا وقتـاال مـا ب الـتـيار الـصدري

تـخلف ماكنتهم اإلنتـخابية التي فشلت
فـي إدارة لـعــبــة الـدوائــر اإلنــتـخــابــيـة
ـتعـددة مقـارنة بحـنكـة ماكيـنة الـتيار ا
ثال  الـصدري مـنافـسهم عـلى سبـيل ا
حـــيـث ضـــاعت الـــكـــثــيـــر مـن أصــوات
قـاعد جـمـاهيـر احلـشد مـقـارنة بـعـدد ا

التي حصل عليها .
فـي نـــفس الـــســـيـــاق فـــإن الـــوضع في
مـــحــافــظــة ( ذي قـــار ) مــعــقل احلــراك
الــــشـــعـــبي  الــــذي يـــبـــدو إن ســـاحـــة
تـحـكـمة "احلـبـوبي" قـد أصـبحـت هي ا
بــاحملـافـظــة ودوائـرهـا وبـاتت تــقـريـبـا
خـارج سيطرة األحـزاب التقلـيدية التي
أحـرقت مقراتهـا ألكثر من مرة  وحظي
احلــراك الـشــبـابي هـنــاك بـإسـتــقاللـيـة
نــســبـيــة بــعـيــد عن تــدخالت األجــهـزة
األمـنية واحلكومية  أتاح لهذا احلراك
خـالل سنتـ من تنظـيم نفسه مـدعوما
مـن حـكـومة الـكـاظـمي وحتـديـدا بـعض
مـــســتـــشــاريه  مـــقــارنــة بـــاحلــراكــات
الـشـعبـيـة األخرى فـي بقـيـة احملافـظات
الـتي لم ترتقي ألي نـوع من التأطير أو
الــتــنــظـيم وبــقــيت مــفـكــكــة ومـشــتــتـة

وعفوية وتسقيطية فيما بينها .
أمـا الـتـيـار الـصـدري فـكـالـعـادة كـان له
الـنـصـيب األكبـر من الـقواعـد الـشعـبـية
إن لـم نــقل إنه الــتــيــار الــوحــيــد الــذي
يــحـظـى بـقــواعـد شــعـبــيـة مــنـضــبـطـة
حـديديـا خلف قـيادتـها وزعـامتـها التي
تـستـمد مكـانتـها وراثيـا من آل الصدر
إضــافـة إلى إسـتـفــادتـهم الـقـصـوى من

تعددة . لعبة الدوائر ا
شهد  كان شبه ثابتا في شمال بـقية ا
الــــــعـــــراق  حــــــيث يــــــتـــــربـع حـــــزبي
ــقــراطي الـكــردســتــاني واإلحتـاد الــد
الـوطـني  الـذي أيـضـا فـقـد الـكـثـير من
رصيده بسبب غياب زعامته التاريخية
( جـالل الــطــالــبـــاني ) وصــراع ورثــته
عـــلى الــزعــامــة الــذي وصل حــد كــســر
ــنـــافــسه احلــزب الـــعــظم  مـــقــارنــة 
ـقراطي الـذي حـافظ علـى تمـاسكه الـد

بزعامة مسعود البرزاني . 
شهد فـي ساحة احملافـظات الغربـية  ا
يـختلف تمامـا  ففي الوقت الذي عانت
فـيه الـسـاحة اجلـنوبـيـة من إنـقسـامات
حــادة وإسـتـفـحـال قـوى مـسـلـحـة عـلى
حــسـاب قــوة الـدولـة  كــان الـوضع في
احملــافـظـات الــغـربـيــة أكـثـر إســتـقـرارا
وهــدوءا نــتــيـجــة الــظــروف الـكــارثــيـة
الــســابــقـة وفي مــقــدمــتـهــا الــتـهــجــيـر
ا أتاح فسحـة من اإلستقرار وداعـش 
الـنـسـبي الـقلـق  وجناح أيـضـا نـسبي
ـناطق احملررة من فـي عملـيات إعـمار ا
ان داعـش  وأتاح كل ذلك لـرئيس الـبر
احلــالي ومــحــافظ األنـبــار الــسـابق أن
يــبـسـط سـيــطـرته أمــنـيــا وإقـتــصـاديـا
وعـشـائـريا عـلى ربـوع هذه احملـافـظات
(األنــــبـــار  نـــيـــنـــوى  صالح الـــدين )
ـفـاصـلـهـا لـصـالح قـائـمـته والــتـحـكم 
ـنافـسه (تـقـدم ) اإلنـتـخـابـيـة مـقـارنـة 

الـكـر السـيمـا في مـحـافظـات جـنوب
العراق التي تعاني من الفقر والبطالة
وسـوء اخلدمات  وكان من أهم نتائج
هـــذه اإلنــتــفــاضــة والــتي تــركت أثــرا
ــشـهــد اإلنــتــخـابي مــبــكــرا في رسم ا
الـالحق  إســــقــــاط حــــكــــومــــة عــــادل
هدي واجمليء بحكومة مصطفى عـبدا
الـكـاظـمي تـوافـقيـا  وإصـطـفـاف قوى
احلــشــد الــشـعــبي مـع حـكــومــة عـادل
ان هـدي  وكذلـك إضطـرار البـر عـبـدا
حتـت الــضـغـط الـشــعــبي الــهــائل إلى
تــــغـــيـــيـــر بـــعض قـــواعـــد الـــقـــانـــون
اإلنـتـخـابي الـذي حد نـسـبـيـا من قدرة
ناورة األحـزاب والكتل الكبـيرة على ا
ــنـاطق بــاألصــوات  من خالل إقـرار ا
ـتعـددة واإلنتـخاب بـاألغلـبيـة وكذلك ا
إعـــتـــمـــاد الـــتـــصـــويـت بـــالـــبـــطـــاقــة
الــبــايــومــتــريــة إضــافــة إلـى جتــمــيـد

إنتخابات اخلارج .
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شـتان ماب الظروف عشية إنتخابات
2018 حـيث احلـشـد الـشـعـبي يـحظى
بـأعـلى نـسـبـة شـعـبـية مـقـارنـة بـبـقـية
الــقـوى الـسـيـاسـيــة الـعـراقـيـة بـسـبب
دوره فـي اإلشــتــراك بـــالــقـــضــاء عــلى
تــنــظـيـم الـدولــة اإلسالمــيـة ( داعش )
رجـعية في النجف إسـتجابة لـفتوى ا
 وكــان مـن نـتــائــجــهــا حــصــاده عـدد
ـانـية عـالـية جـدا  ومـا ب مـقـاعـد بر
ـبـكـرة الـظـروف عـشـيـة اإلنـتـخـابـات ا
الـــتي جـــرت في 10 تـــشــريـن احلــالي
2021 حــيث خـســر مـانــسـبـته % 50
مـن مـــقــــاعـــده  نـــتــــيـــجـــة تــــعـــرضه
إلنــقــسـامــات قــويـة وخــطــيـرة مــابـ
فصائل موالية إليران وفصائل وألوية
تـابـعـة لـلـمـرجـعـيـة الـعـراقـية  وكـذلك
فـشل معـظم نوابه في تقـد اخلدمات
ـــواطــنــيـــهم في الــوسط األســـاســيــة 
واجلــنـوب وإنـخـراطـهم كـأقـرانـهم في
مـنظـومة الـفساد  نـاهيك عن مـوقفهم
الــسـلـبي من إنــتـفـاضـة تــشـرين الـتي
أعــتـبــروهـا فـتــنـة ومـؤامــرة  وإتـهـام
بعض فصائله بإغتيال وخطف الكثير
مـن الـنـاشــطـ  وتـكــرار إسـتـعـراض
فـصائل عسـكرية عـائدة للـحشد خارج
سـيـطـرة وسـلـطـة الـدولـة  نـاهـيك عن

تشرين األول 2021
مؤشرات ما قبل اإلنتخابات

إصطفافات عشية اإلنتخابات 
مفاجئات ما بعد اإلنتخابات
مالمح رئيس الوزراء القادم 

بـغض الـنظر عـن النتـائج األوليـة التي
شـكلت مالمح الكتل السـياسية الفائزة
وأحـجـامـهـا   البـد من تثـبـيت حـقـيـقة
ــشــهــد مـــهــمــة وجــوهــريــة في واقع ا
الــسـيـاسي الـعـراقي في كـيـفـيـة تـداول
الــســلـطــة مـنــذ عـام 2003 أال وهي إن
نــتــائج اإلنــتــخــابـات الــرقــمــيــة وعـدد
قاعد  ال عالقة لها بتشكيل احلكومة ا
وإخـتـيار رئـيس الـوزراء طـبقـا لـلنـظام
ــعـمــول به دســتــوريـا في ــاني ا الــبــر
الــعــراق  ويــكـمن الــســبب في ذلك في
إتـفاق جـميع فـرقاء الطـبقـة السيـاسية
ومـنـذ بدايـة تشـكـيل نظـام احملاصـصة
الـطـائـفـيـة والـعرقـيـة بـرعـايـة اإلحتالل
االمــريــكـي عـام 2003 عـــلى تــبــني مــا
ـقـراطـيـة الـتـوافـقـيـة " يــسـمى ب" الـد
ط من الـتـوافـق واإلتـفـاق عـلى وهـي 
ـــكـــونـــات إشــــراك وإرضـــاء جـــمـــيع ا
بــــحـــصـص مـــحــــســـوبــــة لـــلــــتـــغـــا
ـناصب واإلمـتـيازات ـسـؤوليـات وا بـا
بـغض النظر عن نتائج اإلنتخابات  أو
حـق األغـلـبـيـة الـسـيـاسـيـة في تـشـكـيل
احلـكـومـة كمـا هـو معـمـول به في كـافة
ـقـراطـيـة  األنــظـمـة الـتي تـتـبـنى الـد
فــأصـبح مــا يـشـبـه الـعـرف الــسـيـاسي
ـثابة الـدارج والعرف كـما هو مـعلوم 

قانون لكنه غير مكتوب .
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حــصـلت مـابـ إنـتـخـابـات عـام 2018
بـكرة 2021 كـثـيرا من واإلنـتـخابـات ا
ـتغيـرات التي تركت أثرهـا بقوة على ا
طـبـيـعـة نـتـائج اإلنـتـخـابـات احلـالـية 
لـعل في مقدمتها إنتفاضة الشباب عام
2019 الـــتي ذهب ضــحـــيــتــهــا مــئــات
الـشـبـاب وجـرح اآلالف  والـتي تـمـيزت
بـأنهـا إنتـفاضة الـضد الـنوعي لـقواعد
تحـكمـة في اجلنوب أحـزاب السـلطـة ا
ـثـابـة إسـتـفـتـاء شـعـبي ضـد وكــانت 
الـطبـقة الـسيـاسية الـفاسـدة والفـاشلة
فـي تــوفــيـر أبــسـط مــقـومــات الــعــيش

ــــالـــكـي في الــــعــــمـــلــــيـــات ونــــوري ا
سماة " صـولة الفرسان " الـعسكريـة ا
 كــمـا قـد يــفـسـر ذلك بـشــعـور الـنـاس
بــاحلـاجـة لـشــخـصـيـة قــويـة وحـازمـة
حـتى وإن كـانت فاشـلـة سابـقا لـضبط
نفلـت خارج الدولة الـقوى والسـالح ا

 .
ـفاجـئة الـرابعـة : حصـول القـائمة - ا
ــسـيــحـيــة " بـابــيـلــون " عـلى 5 – 4 ا
ـا يـعادل مـقـاعد ـانـية أي  مـقـاعـد بر
تــيـار احلـكـمـة بـزعــامـة عـمـار احلـكـيم
وحتــــالف الـــدولـــة بــــزعـــامـــة حـــيـــدر
الـعبـادي رئيس وزراء الـعراق األسبق
ـقـاعد ال يـتـنـاسب حتى ! وعـدد هـذه ا
مـع كـثـافــة الـنـســبـة الــسـكـانــيـة الـتي
تـمثـلها هـذه القائـمة  ويبـقى السؤال
بـدون إجابة رغم إن تركيز فرنسا على
ـوصل وإيــجـاد مـوطيء قـدم مــديـنـة ا
لـف نــســا  فـــيــهـــا  من خالل زيــارات
الــرئـيس الـفــرنـسي مـاكــرون الـتي قـد
تـلـقي بعض الـضـوء على خـلـفيـة هذه
الـتـضـخم غـيـر الـطـبـيـعي بـوزن وعدد
سـيحـية  وفـيما إذا مـقاعـد القـائمـة ا
كــــان ذلك له عالقـــة بـــرغـــبـــة الـــغـــرب
وحتـديـدا فـرنـسـا  في احلـد من نـفوذ
ـوصل  السـيـما ـتنـامي في ا تـركـيـا ا
وإن هــذه الــقـائــمــة مـوالــيــة لـلــحــشـد

الشعبي القريب من إيران .
ـفـاجئـة اخلامـسة : حـصول حـركة - ا
ذات جـذور تـشريـنيـة في مـحافـظة ذي
قــار والـنـجف عـلى  9مــقـاعـد  وكـذلك
فـوز ما يقارب من  50مـستقال في هذه
اإلنــتــخـابــات مـوزعــ عـلى أكــثـر من
مــــحــــافـــظــــة وهي ظــــاهـــرة جــــديـــرة
بـــالـــدراســـة وتـــنم عن رد فـــعـل جتــاه

األحزاب التقليدية .
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دأب الــنــظــام الــســيـاسـي في الــعـراق
نـتيجة اإلنقسامات احلادة في اللجوء
إلـى أســـلـــوب الــــتـــوافق فـي تـــقـــاسم
الـسـلطـة  ونقـصد بـذلك إعتـماد نـظام
ــة  حــيث يــتم ــغــا احملــاصــصــة وا
إرضـــاء جـــمـــيع األطـــراف (طــائـــفـــيــا
ومـذهبيـا وعرقيا ) سـواء كانت رابحة
ـعنى ال أم خـاسرة فـي األنتخـابات  
ـعــلـنـة عـالقـة لــنـتــائج اإلنـتــخـابــات ا
ـقــاعـد مــقـارنــة بـآلـيــة تـوزيع وعــدد ا
الـغنائم التي تزيد قليال أو تقل حسب

نتائج عملية اإلنتخابات .
عـقدة تـداول السـلطـة دائمـا تتـركز في
آلـــيــة إخــتــيـــار رئــيس الــوزراء الــذي
يــعـتـبـر مـحـور الـسـلـطـة في أي نـظـام
ـاني  وهـذه اآللـيـة تـمـر عـبـر عـدة بــر
مـرشـحـات وقـنـوات   أولـهـا أن يـكون
مـن لـون طــائـفـي مـعــ جـرى الــعـرف
عـــلـى إتــبـــاعه  وثـــانـــيـــا أن يــحـــظى
ـرجـعـيـة  وثـالـثـا أن يقـبل ـبـاركـة ا
الـقسمة على مـصالح وإرادة اجلانب

اإليراني واألمريكي .
ــتــغـيــر اجلــديـد نــتـيــجــة تـداعــيـات ا
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نـزوالً الى الـفـرد الـواحد والـذي يـعـتـمد
في مـعيشته على مقدار ما يحصل عليه
من مــدخـول شـهـري عـلـى اعـتـبـار انـهـا
وحـدة قـياس مـتفق عـليـها او اسـبوعي
او يـومي والـذي على اسـاسه يـستـطيع
ان يـحـدد مقـدار مـصرفه من مـا يـحصل
ـــدد فــبـــالــنـــســبــة عـــلــيه خـالل هــذه ا
لــلــمـوظف احلــكــومي او الـعــامــلـ في
الــقــطــاع اخلــاص يـكــون شــهــريــاً امـا
ـــهن واحلـــرف واصـــحــاب اصـــحـــاب ا
سـيارات االجـرة فيعـتمـدون على الوارد
الـيومي وهـو اساس مـعيـشتـهم اعانهم

الله.
وهـــنــا نُــريــد ان نُـــســلط الـــضــوء عــلى
مــوضـوع مـهم وحــسـاس وخـطـر وهـو
عـنـدمـا جتـد بـعض من هـؤالء سواءً من

مـوازنـة مـحـكـمـة يـصـيغ بـنـودهـا ذوي
االختصاص في هذا اجملال.

ـــوضــوع وبـــذات االجتـــاه يـــنـــحـــدر ا
القــتــصــاد اجملــتــمع عــمــومــاً كـمــا في
الوزارات احلكومية والشركات االهلية

يـعـتـمـد اقتـصـاد الـدول عـلى عـدة امور
ــدخـول الــذي يُـعــتـبـر ومــنـهــا مـقـدار ا
االســاس الــفــعــلي الزدهــار وانــتــعـاش
الـبــلـد اقـتـصـاديـاً وكـذا يـسـري احلـال
صـروفات من خالل عـلى التـنظـيم في ا

مـتابـعـة نشـاط هؤالء لـلبـحث عن منـافذ
مــواردهم االخـرى وصـوالً الى الـنـتـائج
ـا يـضـمن احلد من ـرجـوة من ذلك و ا
ـة بـشـتى انــواعـهـا والـتي غـزت اجلــر
اجملـتمع جراء االستهتار في العديد من
االمـور ومنـها امـوال احلرام التي راقت
لـبعضـهم لسهولـة احلصول عـليها دون

تعب.
وهــــنـــا صــــار من الالزم ان يــــتـــصـــدى
اجلــمـيـع لـذلك ال نــهـا قــضـيــة مـجــتـمع
بـأسـره والـتي اذا مـا تـمـت مـواجـهـتـها
ة فـأن ذلك يـعني جتـفيف مـنابع اجلـر

واحلد منها.
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او االنستكرام والتكتوك.
والــسـؤال الـذي يــطـرح نـفــسه هـنـا اال
يــوجــد من يُــحـاسب هــؤالء وســؤالـهم
(مـن اين لـكم هـذا) والذي يـدخل ضـمن
اســتـفــهـامــات كـثــيـرة وكــبـيــرة ضـمن
ـصروف تـسـاؤالت عـدة هل يتـنـاسب ا

مع الوارد اليومي او الشهري?
اجلـــواب حــتــمــاً كال! اذن هــنــاك وارد
اخــر ويـقــيـنـاً انه غــيـر مــشـروع وهـذا
يــعــني ان هــنـاك مــردودات مــالــيـة من
مـــصــدر اخـــر اي اصــبـح من الــواجب
صـادر الن تعددها يترك مـتابعة هذه ا
دالالت سـلبية قـد تعود بنتـائج عكسية
عـلى االمن والـسـلم اجملـتـمعي في زمن
تنوعت وتطورت االساليب االجرامية.
ــعـنــيـة  وهــذا يُـحــتم عــلى اجلــهـات ا

ـوظف او من الـكسبـة واصحاب فـئة ا
ـهن (والـذي يـكـدح من الـصـبـاح حتى ا
ــسـاء لـيــحـصل عــلى مـبــلغ مـعـ من ا
ــال) لـيــقف عــلى ابـواب مــحالت بـيع ا
اخلــمـــور والــبــعض االخــر من عــشــاق

النوادي الليلية.
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ـوضـوع جتـدهم يـدفـعـون والـغــريب بـا
مـبالغ كبيـرة لهذه السـهرات وكذلك نثر
االمـــــوال عـــــلـى رؤوس الـــــفـــــنـــــانـــــ
والـفـنانـات ليـسـحقـوهـا بأقـدامهم ومن
ثم يـتم جـمـعـهـا ليـنـعم بـهـا من يـقضي
يــومه نـومـاً دون تـعب وكل ذلك يـحـدث
امـــام عـــدســات كـــامـــيــرات هـــواتـــفــهم
الـــشــخـــصـــيــة لـــيــتـــبــاهـــون بـــهــا في
صـفحاتهم الـشخصية عـبر الفيس بوك
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جانـب طرف آخـر بـهـدف إسبـاغ قـيـمة
ـصادقـة عـلى قـانـونـيّـة عـلـيه) وتـعـد ا
االنــتــخــابــات من وظــائف الــســيــادة
وأصبـحت وسـيلـة من وسـائل الرقـابة
الدستوريّة في الـدولة والتدقيق الذي
جتريه احملكمـة يكون بتـقليب العـملية
االنتخـابية من كل زوايـاها وجوانـبها
حتى لو لم يـكن هنـاك أي اعتراض أو
طعن فيها الن الـدستور جعل من هذه
احملـكــمـة الــرقـيب احملــايـد والــضـامن
للـحقـوق الدسـتـورية لـلمـواطن فإنـها
ـرشـحـ من تـنـظـر في مـدى تـمـكـ ا
ارسة حـقهم دون أي عـارض أو قيد
أو منع  وكذلك في مدى تـمك جميع
ـارسة حق واطـنـ الـناخـبـ من  ا
الـــــتـــــصـــــويت واالقـــــتـــــراع فـي يــــوم
االنـتـخـابـات وبـذلك فـان عـمـلـهـا عـنـد
ــصــادقــة يــكــون عــلى وفق الــصــور ا

االتي:
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1- ان تقـرر احملكـمة االحتـادية الـعلـيا
صـادقـة الكـلـية عـلى جـميع الـنـتائج ا
الـنـهــائـيـة عـنــدمـا جتـد ان اإلجـراءات
كـــــانت عـــــلى وفـق اإلجــــراءات الـــــتي
رسمـها الـدستـور والقـانون وال يـوجد

رشح. أي خرق حلقوق الناخب وا
ــصــادقــة اجلــزئـــيــة عــلى نــتــائج 2-ا
ـصـادقـة االنـتـخـابـات ويــكـون ذلك بـا
عــلـى بــعض الــنـــتــائج دون غـــيــرهــا
ــصــادقـة ومــثــال ذلك مــا حـصـل في ا
عـلى انــتــخـابــات عـام  2014 عـنــدمـا
صـادقة على نـتيـجة بعض استثـنت ا
رشح الفائزين لوجود قيد جنائي ا
عـلـيهـم وعلـى وفق مـا ورد في قـرارها
ـرفق ــتــخـذ بــتــاريخ 16/6/2014 ا ا
طي الكتـاب الصادر عـنها بـالعدد /31

ت.ق/2014.
ــصــادقــة 3-ان تــقــرر رفـض أو عــدم ا
عـلى الــنـتـائج وهــذا مـا يــسـمى بـحق
االعــتـــراض او كــمـــا يــســـمــيه الـــفــقه
الـدسـتـوري (االعـتراض اإلسـقـاطي أو
رفض التـصديق)  ويـكـون ذلك عنـدما

خــطـابــات انـفــعـالــيـة فــيـهــا عـنــصـر
الــتــحـــدي والــغــلــبــة اكـــثــر من لــغــة
التنـافس الشـريف والروح الريـاضية
التي تتقـبل اخلسارة وهذه األحداث
واإلرهاصات كانت من أسـباب توفير
الــدسـتــور والــقـوانــ اكــبــر قـدر من
الـضمـانـات الـقـانـونيـة والـدسـتـورية
لـسـيـر العـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة ومـنـها
وجـود مــفـوضــيـة مــسـتــقـلــة وكـذلك
وجـود طــرق طـعن رســمـهـا الــقـانـون
والدستـور ومن ب هـذه الضـمانات
) من ــادة (/93ســابـــعــاً مــا ورد فـي ا
الــدســـتــور الـــتي مــنـــحت احملـــكــمــة
صـادقة االحتاديـة العـليـا صالحيـة ا
عـلى النـتـائج الـنـهـائيـة لالنـتـخـابات
الــعـامــة لــعـضــويــة مـجــلس الــنـواب
ــصــادقـة وعــلى وفق الــنص االتي (ا
عـلى النـتـائج الـنـهـائيـة لالنـتـخـابات
الـعـامــة لـعـضـويـة مــجـلس الـنـواب)
وهذه الـصالحـيـة احلصـريـة تـعد من
اهم وآخـــر الـــضــمـــانــات لـــعـــمــلـــيــة
االنــتـخــابـات حــيث تــقــوم احملـكــمـة
االحتــاديــة الــعــلـــيــا بــتــدقــيق كــافــة
فـوضـية اإلجراءات الـتي اتـخذتـهـا ا
ــعـنـ بــاالنـتــخـابـات وغـيــرهـا من ا
والتحـقق من مدى مراعـاتها لـلقواعد
واألسس الدستـورية والقـانونية الن
ـــصـــادقـــة وكـــمـــا عـــرفـــهـــا الـــفـــقه ا
ـوجبه الدسـتـوري (هي إجـراء يـتمّ 
إقرار أو تأكـيد مـا اقتـرح أو تقرّر من

ــشــهـــد االنــتــخــابي من اإلربــاك في ا
جراء تـصـرف اإلدارة االنـتـخـابـية في
كتمل لنتائج انتخابات اإلعالن غير ا
مجلس النواب لعام 2021 وانعكاسه
ـشهـد الـسيـاسي واالجتـماعي على ا
حـــتى وصـل إلى حـــد اخلــــشـــيـــة من
اإلنـحــدار نــحـو الــفــوضى في وجـود
ــــنـــفــــلت حــــيث ظــــهـــرت الــــسالح ا
ادعــاءات كــثــيــرة بــوجــود تــزويـر أو
تالعب في الـنــتـائج وحــاول مـجـلس
ـفــوضـ تــدارك األمــر وبث رسـائل ا
االطمئنان إلى اجلميع بان إجراءاتها
كانت بـشفـافيـة وحيـادية ولم تـخضع
ألي تأثـيـر وأعلـنت بـان ما حـصل قد
يــكــون من جــراء خــطــأ بــشــري غــيــر
مقـصـود أو خلل تـقـني وانهـا مـهتـمة
ــعــاجلـــته إال ان تــلك الـــرســائل لم
تـؤثـر في حــالـة الـغـلــيـان واالحـتـقـان
الشـعبي جلـمـيع األطراف سـواء التي
ادعت بانهـا فائزة بـأكثر األصوات أو
الــتـي ادعت إنــهـــا خــســـرت أصــوات
نـاخــبـيـهــا بـعــمـلـيــات غـيـر شــرعـيـة
فاألولى تـخـشى عـلى مـكاسـبـهـا التي
حـصـلت عـلـيــهـا واالخـرى تـبـحث عن
ــا تــدعي وهــكـذا اســتــمـر مــعـاجلــة 
الــســجـال حــتى وصـل إلى مــســتـوى
ـكن الـقـواعـد اجلـمـاهـيـريـة الـتي ال 
الـــســـيــطـــرة عـــلــيـــهـــا بـــشــكـل كــامل
خــصــوصــاً في ظل خــطــاب اجلــهـات
ــشــاركــة في االنــتــخــابــات فــإنــهــا ا

في 24/12/2016 تـــشــكـــيال يـــتـــمــتع
ـعـنويـة ويـعـد جزء من بالـشـخـصيـة ا
ـســلـحـة الـعــراقـيـة ويـرتـبط الـقـوات ا
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لذلك فـان هـذه اخلروق تـعـد من كبـائر
األخـطــاء الـتي حــصـلت في الــعـمــلـيـة
مـكن ان تعدم االنتـخابـية والتـي من ا
دستوريتـها الن فيـها مخالـفات عديدة
بـاد دسـتوريـة منـهـا ما اشـرث اليه
ــارســـة حــقه في مــنـع الــنـــاخب من 
ـادة (20) من الـدســتـور الـوارد فـي ا
سـاواة الوارد في وكذلك خـرق مبـدأ ا
ــادة (14) من الـــدســـتـــور وارى ان ا
احملكمة االحتـادية العـليا سـوف تنظر
في هــــذه اخلـــروق وتـــتــــخـــذ الـــقـــرار
ـنـاسب وقـد يـكـون قـرارهـا بـتعـطـيل ا
ـــصـــادقــــة حلـــ إكـــمـــال عـــمـــلـــيـــة ا
االنــتــخــابــات بـــتــمــكــ اجلــمــيع من
ـارســة حـقــهم سـواء من مــنـتــسـبي
قـيمن ـهجـرين وا احلشـد الشـعبي وا
خارج الـعراق وعـلى اطـراف العـملـية
ساهم فيها من الكتل االنتخابية وا
ـستـقلـ اخذ دورهم في واألحزاب وا
الطعن أمـام احملكـمة االحتاديـة العـليا
جتـاه هــذه اخلـروق الـرئــيـســيـة الـتي
ــمــارسـة تــشـكـالً نـقــصــاً كــبـيــراً في ا
باد قراطـية ومخالـفة جسيـمة  الد
الـدســتــور مع االلـتــفــات إلى ان كـاتب
الدستور أعطى مهمة حماية الدستور
واحلـقــوق الــواردة فـيه إلـى احملـكــمـة
. االحتاديـة العـليـا دون غيـرها حـصراً
إلن القضاء الـدستوري يـعتبر من أهم
الــضـمــانــات الـتي وفــرتــهـا األنــظــمـة
الــــدســـتــــوريــــة حلـــمــــايـــة احلــــقـــوق
واحلريـات الـواردة في الدسـاتـير ذات
ـــقـــراطي ولم يـــكن ذلك الـــنــهـج الــد
ـا جاء عـبر نـضال باألمـر اليـسـير وإ
مــريــر قــامت به الــشــعــوب عـلـى مـدى

قرون.

{ قاض متقاعد

ـراحـلـهـا كـافـة اخلـارج بـايـومـتـريـاً 
حتـتـاج الى (160) يـومـاً تـقـريـبـاً في
ـتبقية دة ا ثـالية بيـنما ا الظروف ا
) فـقط لـذلك لم يـسـمح هي ( 40 يـومـاً
لـهم بــاالنـتـخــابـات) وفي هــذا الـقـرار
خرق واضح وصريـح حلق دستوري
ولـيس للـمـفـوضـية ان تـمـنع أو تـقـيد
ــا ــارســة حــقه وإ أي مــواطن من 
تـقوم بـتـنـظيم الـعـمـلـية حـتى يـتـمكن
ــــارســـــة هــــذا احلق ــــواطـن من  ا
والـتـنـظـيم هــو اآللـيـة الـتي تـرد عـلى
كيـفـيـة اسـتعـمـال احلق وال تـتـضمن
عدوانـاً علـيه بـاالنتـقاص مـنه أو منع
ارسـته أما الـتـقيـيد فـهو يـرد على
ـنــعه اصل احلق فــيــنــتـقـص مـنـه و
وهـذا مــا أشـار الـيه فــقـهـاء الــقـانـون

الدستوري 
فوضيـة اخلرق الدستوري 2-كررت ا
ـنـتـسـب مـرة أخـرى عنـدمـا مـنـعت ا
فـي احلـــــشــــــد الــــــشـــــعــــــبي مـن حق
الـتـصـويت اخلــاص إسـوة بـأقـرانـهم
سلـحة معـللة من منتـسبي القـوات ا
ذلك بان األسـماء لم تـقـدم اليـها خالل
دة القانونية وهذا عذر غير مقبول ا
ـفـوضـيـة تـنـظـيم عـمـلـيـة الن مـهـمـة ا
االقـتــراع وعـلــيـهـا يــقع عبء تــنـظـيم
الـــعــمـــلـــيــة واحلـــصــول عـــلى كـــافــة
منوحة علومات بحكم صالحيتها ا ا
لـهـا بــحـكم الـقـانــون وهـذه لـيس من
مسـؤولـية مـنـتسب احلـشـد الشـعبي
فال يجوز حرمانه بسبب ال يد له فيه
مع ان الـــــدســــتــــور مـــــنــــحـه حق في
االنتـخـاب باعـتـباره جـزء من الـقوات
ادة سلـحة وعـلى وفق ما ورد في ا ا
(/9أوال/ج) من الــدســـتــور واحلــشــد
الـــشـــعـــبي من تـــشـــكـــيـالت الـــقــوات
ادة سـلـحـة عـلى وفق مـا جـاء في ا ا
(/1أوال) من قـــانــون هـــيـــئــة احلـــشــد
الشعبي رقم (40)  لسنة 2016 التي
جــاء فـيــهــا االتي (أوال: تــكــون هــيـأة
ـعــاد تـشــكـيــلـهـا احلـشــد الـشــعـبـي ا
ـرقم (91) ـوجب األمــر الـديــواني ا

جتـد احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا بان
االنـــتـــخــــابـــات لم جتــــري عـــلى وفق
اآلليات الدستورية والقانونية سواء
وضوعية من الناحية اإلجرائية أو ا
فاحملكمة تدقق عمـلية االنتخابات من
حـيث اجلـهـة الـقــائـمـة عـلـيـهـا والـتي
ــفــوضــيـة يــجب ان تــكــون من قــبل ا
حـصـراً وكـذلك ان تــكـون الـنـتـائج قـد
استكملت كافة طرق الطعن فيها التي
رسمـهـا قانـون االنتـخـابات او قـانون
ـفـوضـية وكـذلـك لهـا ان تـبـحث في ا
مـدى تـوفــر الـضـمــانـات الـدســتـوريـة
ارسة ـرشح في  لتمـك الناخب وا
حق التـرشح واالنتـخاب الن هذه من
احلـقـوق الـدسـتـوريـة الـتي وردت في
ادة (20)  من الدستـور النـافذ التي ا
جـاء فـيــهـا االتي (لـلـمــواطـنـ رجـاالً
ــشــاركــة في الــشـؤون ونــسـاءً حق ا
العامة والتمتع باحلقوق السياسية
ا فـيـها حق الـتـصويت واالنـتـخاب
والتـرشيح) ويـكـون بحـثهـا ليس في
ـمارسـة الـفرديـة فـحسب  تفـاصـيل ا
ا في الـقـرارات واإلجـراءات التي وإ
فـوضيـة جتاه الـناخب او اتخـذتهـا ا

رشح  ا
لـذلـك فـان من األمــور الـتـي سـتــبـحث
بهـا احملكـمة االحتـادية الـعليـا والتي
افـتـرض أنــهـا لن تـكـون خــافـيـة عـلى
ـنع الـذي قامت ـوقـر هو ا هيـئـتهـا ا
ــســتــقــلــة ـــفــوضــيــة الــعــلـــيــا ا به ا
لالنـتـخــابـات عـنـدمــا حـرمت ومـنـعت
ـؤهـل أعداد كـبـيرة مـن العـراقـي ا
ـــــمــــارســـــة حق االنـــــتــــخـــــاب وهم

العراقيون من الفئات اآلتية:
قيـمون في خـارج البالد حيث إن 1-ا
ــفــوضـــيــة وعــلى وفـق مــا جــاء في ا
بيانها الصادر في حينه بعدم قيامها
بانتخابات اخلارج وعلى وفق البيان
ــــفــــوضــــيــــة واجــــهـت عـــدة االتي (ا
مــعـوقــات فـنــيـة ومــالــيـة وقــانـونــيـة
وصـحــيــة أهـمــهـا أن إكــمـال عــمـلــيـة
تــسـجــيل الــنـاخــبــ الـعــراقــيـ في
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نامـة  حتضيراً خلوض بيّ لكـرةِ القدم وحدته الـتدريبية األولـى في العاصمة الـبحرينـية ا نـتخب األو أنهى ا
ؤهلة لنهائيات آسيا حتت  23 عامـاً والتي تضم منتخبات البحرين التصـفيات اآلسيوية للمجموعة الثالثة وا
ـبي بقـيادة التـشيكي الكُ الـتدريبي لـلمـنتخب األو الـديف وأفغـانستـان. وألقى ا ـستضـيفـة وجزر ا الـدولة ا
نـتخب قبل الـتوجهِ خلوض الـوحدة التـدريبية ميروسالف سـوكوب محـاضرةً فنـيةً لالعبـ في مقر إقـامة ا
بي يـوم غـدٍ وحـدته الـتـدريـبيـة الـثـانـية الـتي أجـريت عـلى مـلـعب نـادي الشـبـاب. وسـيـخـوضُ منـتـخـبـنـا األو

الديف اليوم االثن والتي ستقامُ على ملعب احملرق. باراة منتخب ا واألخيرة حتضيراً 
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تــنــطــلق الــيـوم االثــنــ مــبــاريـات
اجلــــولـــة الـــســــادســـة من الـــدوري
ــمـتــاز بـكـرة الــقـدم عــنـدمــا تـقـام ا
خــمس مـو اجـهـات وسط تـطـلـعـات
الــكـل  والــســعي اجلـــاد لــلــجــمــيع
ومـنـهـا لـتـفـادي الـنـتـائج الـسـلـبـية
والعمل على ايـقاف مخاطـرها فيما
تامل االخرى التي تمر بفترة جيدة
ــرور دون تـوقف االســتـمــرار  في ا
ـزيـد من الـعـطاء وتـغـيـر  وتـقـد ا
الدعم مواقـعها في التـرتيب. ويريد
ـاسك بالـصدارة ذلك نفـط الوسط ا
عـنـد مـواجـهـة االمـانـة حـادي عـشـر
ـــوقف بــفـــضل عــطـــاء عــنــاصــره ا
والـتـعـويل عـلـيـهم لـتـحـقـيق الـفـوز
الـــســـادس في ظل ظـــروف الـــلـــعب
ـعـنـويـة لالعبي ـتـاحـة واحلـالة ا ا
تناول واجهة في ا الفريق جلعل ا
ـرور عـبـر بـوابـة الـضـيوف دون وا

رتـفعة عـنويـات ا عـقبـات في ظل ا
للتشكيل واالسـتمرار بالعطاء وهو
ما يـخطط له نـبيل عبـاس  للـحفاظ
عــلى مــســار الــنــتــائـج  واالمــسـاك
بـــــــزمـــــــام االمـــــــور  مـن خالل اداء
ــتــصـاعــد وكل الــدالئل الالعــبــ ا
تشير الى امكانية الفريق في حسم
هـمـة    فـيـمـا سـيـكـون الـضـيوف ا
امام مهمة غاية في الصعوبة جراء
تاثرهم بـالنتائج و اخـرها التفريط
بـتـقدمـهم عـلى الـنفط ويـامل جـمال
واجهة علي ان يكون الفـريق عند ا

واللعب بامال النتيجة.
WŽUMB «Ë ŒdJ «

ويـسـعى الـكـرخ الى تـضـمـيـدجراح
نـــكــســـة اجلـــويـــة و الـــتــنـــازل عن
ــبــاراة الــتــعــادل في اخــر ثــو ان ا
والــعـــمل عــلى تـــفــادي الــبــقــاء في
ـنطـقـة احلـمـراء عـنـدمـا يـسـتـقبل ا
لعبه اجملـتهد. الصـناعة  التاسع

الـذي يــقـدم مــبـاريــاته بـاهــتـمـام و
تــركــيــز  ويـؤمـن   الـنــتــائج بــثــقـة
والـفرصـة متـاحة لـتجـاوز اصحاب

تعثرين .  االرض ا
ويـبـحث نـوروز مـا قـبل االخـيـر عن
حتــقــيـق الــفــوز األول ومــصــاحلــة
جمهـوره الكبيـر في تقد النـتيجة
ــطـلــوبـة وايــقـاف مــسـلــسل هـدر ا
الـنـقـاط  ولـو عـبـر مـبـا ريـات الـدار
ومـــنــتـــظــر ان تـــاتي االمـــور  عــلى
حساب القـاسم سادس عشر  االخر
الـــذي يــبــحـث عن حــافـــز  لــتــدارك
االمــور الــتـي اخــذت مــنه الــكــثــيــر
ويــفــتــقــد لـلــتــوازن  والــتــعــثـر في
مــــيــــدانه ولم يــــكـن لـــقــــاء الــــيـــوم
بــــالــــســـــهـل اليـــقــــاف تـــداعــــيـــات

التراجـع.
وتـنتـظـر الـكـتيـبـة الـبـيضـاء مـهـمة
صــعـبـة عــنـد اســتـقـبــال الـكــهـربـاء
ـــتــالق في مـــلــعب الــشـــعب عــنــد ا

الــسـابــعـة والــنـصـف ويـامل حــمـد
حتــقـــيق الــفــوز الـــرابع وحتــســ
االداء والــــتـــــوازن في الـــــنــــتـــــائج
العنوان االهم  حتت انظار جمهور
اليـرحم ويـامل ان يسـتـعيـد الـفريق
خــطـــورتـه و يـــعــطـي وان تـــظـــهــر
ــســتــوى في ـــؤثــرة بــا االســمــاء ا
مـهمـة اليـوم التي يـكون حـضر لـها
لـؤي صالح الــذي يـقــدم الـكــهـربـاء
ـقبـول والـقـادر عـلى مو بـالـوضع ا
اجهة الكبار والسيطرة عليهم  كما
ـاضي فــعل مع الـطالب االســبـوع ا
والــعــمل عــلى حتــقـيق االفــضــلــيـة
وقع افضل من والتقدم  واالنـتقال 
الــــثـــــامن و مـــــنع الـــــنــــو ارس من

التحليق.
WÞdA «Ë jHM «

ويــشــهـد مــلــعب الــنـفط مــو اجــهـة
مــهـمـة بـ اصـحـاب االرض عـاشـر
ــــو قف والــــوصــــيف الــــشــــرطـــة ا

وســــيــــكــــون عــــلى بــــاسم قــــاســم
مـواجـهة االمـور واخـــــــراج الـنفط
من دوامـــــة الــــــتـــــعـــــادالت بـــــعـــــد
خــســــــــارة عـشــــــر  نــقـاط في ظل
مـشاركـة  مخـتـلفـــــة عن سابـقاتـها
ـتـعـثـرة كـثـيرا من حـيث الـبـدايـة ا
الـــتـي يـــر يــــد اهل الـــشــــــــــــرطـــة
وبـــوجـــود االعـــبــــ احلـــاســـمـــ
تـــعــقـــيــدهـــا اكــثـــر والــعـــمل عــلى
ــبـاراة اخلــروج بــكـامـل الـنــقـــاط ا
ـــا تـــمــنـــحـه الـــصـــــدارة الــتـي ر
بـانـتـظار خـدمـة االمـانة لـكن مـهـمة
األخـــضــر لـم تــكن ســـــــــهـــلــة رغم
خــبــرة اغــلــبــيـــة الــتــشــكــيل الــتي
ســــــــاعــدتــهم في حــســــــم بــعض
ـــبــاريــات فـي االوقــات الــقـــاتــلــة ا
اخـــــــرهــــــــا مع زاخــــــــو واالمـــــــور
ســـــــتـكـون مـختـلـفـة امـام مـكاسب
ـدعـومـة من جـمـهورهم الـنـتـيـجة ا

فقط.
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ــنــتـخـب الـعــراقي لــفــتــني مــؤخـرا تــصــريح الحــد مــســاعــدي مــدرب ا
ـساعد ـواقع االعالميـة حيث اشار  ا الـهولـندي ادفوكـات تناقـله احد  ا
نـتخب سـتشـهده ـدرب  بتـغيـير كـبيـر في صفـوف ا ـذكور الى رغـبة ا ا
فردة توقفت ـنتخب السوري  معنونـا تصريحه  رتقبة ضد ا مـباراته ا
ـنتـخب سـيـقـاتل من اجل فـرصته  في االسـتـئـثار ازائـهـا  اال وهي ان ا
ونـديال ركـز الـثالث  الـذي تـنتـظره مـحـطة فـاصلـة قـبل حسم تـاهـله  بـا

قطر 2022.
فردة الـتي تطرقت الى القتال ابـرزت الكثير من  حاجة ـثير ان تلك ا وا
ؤهالت التي ـنتخب لالنتصار على ظروفه  بعد ان حظي بالكثير من ا ا
درب ادفـوكات فـيما  غـابت عن منـتخـبات اخرى السـيمـا بالـتعاقـد مع ا
نتخب تنتقد تلك اخلطوة وتعض بـقي  االغلب من متابعي  وجماهير   ا
درب الـسابق ستريشكو كاتانيتش ه  با اصـابع الندم على التفريط ا
ـهمـة تـدريـبه  بالـقـالب الـدفاعي نـتـخب خالل فـتـرة تولـيه  الـذي قـولب ا
درب ادفوكات  اي مالمح الـبحت دون ان تظهر الحقا حـتى بعد تولي ا
وسـمــات لـلـخــروج من تـلك الـصــورة الـنـمــطـيـة  لـلــمـنـتــخب حتت عـهـدة
ا يـتعـلق  بـالنـزعة الـهـجومـية الـغـائبـة  حتى ان كـاتانـيـتش خصـوصـا 
الـكـثـيـر عـزا االمــر  الى  مالمح مـنـافـسـات الـدوري الـذي الـتـزم جـانـبـا
شاركة دون وجود اي بوادر هجومية من دفاعيا بحتا لدى اغلب فرقه ا
ــسـابــقـة  تــطــرز هـويــة اي مـنــتـخب جــانب العـبي الــدوري وكــان تـلك ا
ـكن ان ينتج لـتجـعله مالصقـا لهـا  ومعرفـا اياها  بـان اي دوري قوي 
اط اللـعب التي تبرز من جانب ابرز مـنتخبا قـويا بناءا على معـايير  وا

سابقة احمللية.. فرق 
حـتى ان هـذا االمـر دعـا ببـعض االعالمـيـ لـعدم الـتـجـني عـلى الدوري
ـنــتـخب الـوطــني مـنـذ في ان يــكـون مـصــدر الـبـؤس الـذي ظــهـر عـلــيه ا
مـباراته االولى في اطار دور احلـسم والتي استهـلها بالـتعادل  مع ابرز
نتـخب الكوري وصوال ـرشح واحـد اقطاب  الكـرة االسيويـة  وهو ا ا
نتخب ثلـة باخلسارة الـتي نزعت ورقة التـوت عن ا الى مـباراة النكـبة 
نـتخب االيـراني ليـستمـر التـدهور  عـبر مـباراتي لـبنان الـعراقي  ضـد ا

واالمارات..
ـفاجـئـة التي وقـد جنح الـكثـيـرين في الـتمـكن من حل الـغـاز  اخلطـوة  ا
نتـخب في احرج االوقات هـمة قيـادة ا درب ادفوكـات للقـبول  دعت بـا
ـذكور ـدرب ا واقـصـرها دخـوال لـلـتنـافس احملـمـوم  من جانـب امتالك ا
فرداتها  العبو ـكن ازائها  ان يحسن التعـامل  خلـطة لعب  معينة  ال
ـنــتـخب احلـالـيــ  وحـتى من جـانـب االغـلب االعم مـنــهم  كـونـهم  قـد ا
دخـلـوا مـرحـلة  مـا بـعـد الـنـضـوج الكـروي  الـذي يـجـعـلـهم بـعيـدين عن
ا  محـددة بنخب ـدرب والتي لـر فـردات التدريـبية اخلـاصة با هـضم ا
قـادرة على  حتـليلـها وفك احجـيتـها  بنـاءا على مـنسوب الـليـاقة البـدنية
ـباراة كن ان يـؤدي لفـقدان  نـقاط ا ومـعدالته الـتي  تـمنع اي انـهيـار  
الـتي كــانت في اجلـيب  في اخــر الـدقـائق لـتــشـهـد انـتـفــاضـة امـاراتـيـة
ـنتخـب  فـضال عن غياب اي بـاراة ب ا انـتهت عـلى  تقـاسم نقطـتي ا
ـنـتـخب في فك  اسـوار الـتـحـصن الـدفاعي تـكـتـيك  مـعـلـوم من جـانب ا

نتخب اللبناني الطموح.. الذي لعب حتت وطاته ا
نـتخب الـسعـودي في هذه الـتصـفيـات  يسـتوجب الـتوقف ولـعل درس ا
ـدرب ـنــحه تــولي ا ازائه وتــامــله  خـصــوصــا مع االســتـقــرار  الــذي 
ــهـمـة مـنـذ نـحـو عـامـ  حـتى ـقـالـيـد تـلك ا هـيـرفي  رونـار الــهـولـنـدي 
ـنـتـخبـات االسـيـويـة  الـتي حـسمت ـنـتـخب الـسعـودي اكـثـر ا اضـحى ا
كن ان  تـبرزها فـاجات الـتي  مـسالـة تاهـلها بـعيـدا عن  الهـواجس وا
ـنـتـخـب الـسـعـودي ـنــتـخـبــات االخـرى في اجملـمــوعـة  بـعـد ان جنـح ا ا
بـاريات الـتي خاضـهـا  حتى وانه خـرج بحـصيـلة بـتحـقيـق الفـوز في  ا
يـزة من تلك اجلوالت االسيوية  بـغض النظر عن قوة الدوري تـهديفية 
الـسعـودي وحـتمـية مـنافـسـاته  لكن مع ذلك فـقـالفـرق السـعوديـة ابرزت
عـلو كـعبهـا من خالل  منافـسات دوري ابـطال اسيـا ببروز اهم
الـفـرق الـسـعـوديـة لالدوار الـنـهـائـيـة كـالـنـصر والـهالل
نتخب اضـافة الى ما ابرزته وسائل االعالم لدخول ا
الـسـعـودي  قـائــمـة افـضل  مـنـتـخـبـات الـعـالم ضـمن
حـدود افضل خـمس مـنتخـبا وفق تصـنيف االحتاد

الدولي لكرة القدم الفيفا.
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اكــــد مــــدرب فـــريـق نــــادي الــــقـــوة
اجلـويـة الـسابق بـكـرة الـقـدم ايوب
اوديـشـو انه يـواصل عالجه مـابـ
ـانــيـا مـشـيـرا الى انه اسـبـانـيـا وا
يــــخــــضع لــــلــــعالج حتـت اشـــراف
االطــبـاء حــيث  مـنــحي راحـة مع
تـزويـدي بـالـدواء فـيـمـا طـلب مـني
الـدكــتـور الــعــودة مـرة اخــرى لـكي
يــتـاكـد من وضــعي الـصـحي. وقـال
اوديــشــو ان حــصـولـي عــلى فــتـرة
راحـة من قـبل الـدكـتـور أرتـايت ان
استـثمـرها بـالتـوجه الى العـاصمة
الـقطـريـة الدوحـة للـمـشاركـة بدورة
برو الدولية وهي فـرصة للحصول

على شهـادة التدريب الـدولية حيث
شـــاركـت في اجلـــزء االول مـــنـــهـــا
وعـــدت لــلـــدوحـــة الكــمـــال الــدورة
ـكن لـه مـواصــلـة مـوضــحــا انه ال
طلوب التدريب هـذه السنة حـيث ا
مــــواصـــلـــة الــــعالج حتت اشـــراف
ـانـيا وهم االطـبـاء في اسـبـانـيـا وا
الــذين ســيــحــددون وضــعـي فــيــمـا
استـطيع مـواصلة الـعمل الـتدريبي
من عـــدمه وانـــا عـــلى تـــواصل مع
ادارة نــادي الــقــوة اجلــويــة حــيث
ســبق لي ان اكـدت لـهم قــبل نـهـايـة
ـنـصـرم بـاسـبـوع مـوسم الـكـرة ا
بـــانــنـي ســاغـــادر لــغـــرض الــعالج
والزلـت اتــــــواصـل مع اجلــــــمــــــيع.

واوضح اوديشو انه يـتابع الفريق
الـذي يـقــوده مالك تـدريـبـي مـثـابـر
ـدرب احمـد خلف مـتمـنيا بقـيادة ا
ـسيرة في لهم الـنجاح ومـواصلة ا
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ـا حــقـقه من مـشـيــرا انه سـعــيـد 
جناحات لـلصقـور محييـا جمهوره
الـعــريق ومــشـيــدا بـاالخــوة الـذين
يتـابعوه بشـكل متواصـل كما ثمن
دور االعالم الـريـاضي والـصـحـافـة
الــريـــاضــيـــة .. وتــمـــنى اوديـــشــو
النـجاح لـلكـرة العـراقيـة والوصول
ــنـــشــود إال وهــو كــاس لـــلــهــدف ا
العـالم شاكـرا ادارة القـوة اجلوية

ثال برئيسـها على التواصل معه
والــوقـــوف عــلى وضــعـه الــصــحي
بشكل مسـتمر. واوضح ان قلبه مع
الـــصـــقــــور دائـــمـــا وابـــدا. ويـــعـــد
ـدربـ الـذين اوديـشـو واحـدا من ا
حــقــقــوا جنــاحــات مــتــواصـلــة مع
فــــريق الــــقــــوة اجلـــويــــة من خالل
حــــصـــده الـــبـــطــــوالت في مـــواسم
ـنصـرم الذي وسم ا عـديدة مـنهـا ا
قـاده خلطف بـطـوالت احتاد الـكرة
وهو واحد من الـكفاءات التـدريبية
ـتلك شـخصـيـة كبـيرة ـثابـرة و ا
شعـاره العمل وهـو صاحب خلق
عــــالي العــــبــــا ومــــدربــــا طـــوال

سنوات حياته الرياضية.

{ لـنــدن- وكـاالت: أصـبح الـروسي
ـتـأهـلـ أنـدريـه روبـلـيف خـامس ا
في مــنـافــســات الـفــردي لـلــبـطــولـة
ـوسم التنس للرجال في اخلتامية 
ـــقــبل. وتــقــام تــوريــنـــو الــشــهــر ا
ـشاركة أفضل البطـولة اخلتـامية 

ثمانية العب في منافسات الفردي
وأفـضـل ثـمـانـيـة فـرق في الـزوجي.
وشـــارك الالعـب الــروسـي في هــذه
البـطولـة ألول مرة في 2020  عنـدما
أقــيـمت آلخــر مــرة في لــنــدن وقـبل
نـقـلـهـا إلى تـوريـنـو. وقـال روبـليف

في بـــيــان الحتــاد احملـــتــرفــ أنــا
سـعـيـد جدا بـالـعودة لـلـتـنافس في
بـطـولـة بـ أفـضل ثـمـانـيـة العـب
في الـعالم. هذه بـطولـة استـثنـائية
كـنـني االنتـظار وذات أهـميـة وال 
حـــتى ألـــعب فـي تــوريـــنـــو. وحلق

روبـــلـــيف  24عـــامـــا بـــأربـــعـــة
مــتـأهـلـ سـابـقـا هم الـصـربي
نـوفاك ديـوكوفـيـتش والروسي
دانـيـيل مـيـدفـيـديف والـيـونـاني
اني سـتـيـفـانوس تـيـتـيـبـاس واأل
ألــكـــســنــدر زفــيــريف. وتــقــام هــذه
البطولة خالل الفترة  21-14نوفمبر
تشـرين الـثاني. وفي سـياق مـتصل
ـــــاني ـــــبي األ أكـــــد الـــــبـــــطـل األو
ألـكـسـنـدر زفـيـريف عـدم مـشـاركـته
فـي نهـائـيـات كـأس ديـفـيـز لـلـتنس

هذا العام. 
وقال زفيريف  24 عامًا في مؤتمر
صـحــفي : شـكل الــبـطــولـة يــنـبـغي
تــغـيــيــره وأنـا مــتـمــسك بــذلك. أنـا
شــخص يـحـافظ عـلـى كـلـمـته. أريـد
الـفـوز بــكـأس ديـفـيـز لــكـنـني أريـد
الــفــوز بـكــأس ديـفــيــز احلـقــيـقــيـة.
وتـقام نـهـائيـات فئـة الـرجال لـكأس
ديـــفــيــز في انــســـبــروك وتــوريــنــو
ومـدريـد في تــشـرين ثـان/نــوفـمـبـر
انـيـا مع الـنمـسا ـقـبل. وتلـتـقي أ ا
وصــربـــيــا فـي انــســـبــروك ويـــقــام
الــنـــهــائي عـــلى مــدار  10 أيــام في
مـدريـد في  5كـانــون أول/ديـسـمـبـر
ـقـبل. وجــرت الـعـادة عــلى إقـامـة ا
كـأس ديـفـيـز عـلى مـدار الـعـام عـلى
ـشــاركـة لـكن تــغـيـر أرض الـدول ا
شــكل الـــبــطـــولــة في 2019. ورحب
بعض الالعـب بـتغـييـر شكل كأس
ديـفيـز لـكن زفيـريف من بـ هؤالء

الذين يرفضون هذا التغيير.
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ايوب اديشوأندريه روبليف

متاز Í—Ëœ∫ احدى مواجهات الدوري ا

العب الـــعــراقــيــة ورفع احلــظـــر عن ا
فضال عن توجـيه دعوة رسمـية لزيارة
الـــبــصــرة فـي الــوقت الـــذي يــخــتــاره
رئيس االحتـاد الدولي مع تـقد شرح
العـب والــبــنى الــتــحــتــيــة واف عن ا
الريـاضيـة احلديثـة في العـراق ورغبة
اجلـمـاهيـر الـرياضـيـة بتـواجـد السـيد

انفانتنيو في البصرة. 
وأضـاف أن االجــتـمـاع اتـسم بـالـروح
الوديـة وتفـاعل رئيس االحتـاد الدولي
شـروعة للـعراق وتـفهمه طـالب ا مع ا
العب اهـــــمــــيـــــة رفـع احلــــظـــــر عـن ا
الــــعـــراقـــيــــة ومـــردودهـــا االيــــجـــابي
لــلـجـمـاهــيـر الـعــراقـيـة الـتـي وصـفـهـا

بالرائعة.
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بـحث وزير الـشبـاب والـرياضـة رئيس
ـركـزي لـكـرة الـقـدم االحتـاد الـعـراقي ا
عـــدنـــان درجــال  مـع رئــيـس االحتــاد
الـدولي جـيـاني انـفــانـتـيـنـو مـلف رفع
ـالعب الـــــعـــــراقـــــيـــــة احلـــــظـــــر عن ا
ـباريات الرسمـية عليها. واستضافة ا
وقـــال مـــديــــر إعالم وزارة الــــشـــبـــاب
والـريـاضـة علي الـعـطـواني في بـيان 
إن وزيـر الــشـبــاب والـريــاضـة عــدنـان
ــتــواجـــد حــالــيـــا في قــطــر درجــال ا
حلـضـور نـهـائي كـأس امـيـر قـطـر بـ
السد والـريان عقد اجتـماعا مع رئيس
االحتاد الدولي حلسم مـلف استضافة
العـراق للمبـاريات الدولـية على إرضه

مــــن  24 الى  31 تـــــــشـــــــــــــــــرين
االول 2021. يــــذكــــر ان عـالء عــــبـــد
الــــقــــادر وكــــاظـم عــــودة ســــبقَ أن
أسندت إليهمـا مهمة اإلشراف على
حــكــامِ مـبــاريــاتِ تــصـفــيــات كـأس
ـؤهـلةِ الـى مـونـديـال قـطر الـعـالـم ا
ـاضي في كوريا 2022  في الشـهر ا

اجلنوبية واليابان.

االول 2021. وعــلى ســيــاقٍ مــتـصلٍ
أســـنـــدَ اآلســـيـــوي مـــهـــمـــةً أخــرى
لـلــمـحـاضــر كـاظم عــودة لإلشـرافِ
عــلى حــكـام تــصـفــيــاتِ اجملـمــوعـة
الثانـية التي تـضم منتـخبات إيران
وطاجـيـكـسـتـان ولبـنـان والـنـيـبال
الــتي تــســـتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة
الـطــاجـيــكـيـة دوشــنـبه في الــفـتـرة
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كـلفَ االحتـادُ اآلسـيويّ لـكـرةِ الـقدم
عـالء عــــبــــد الـــــقــــادر واحملــــاضــــر
اآلســـيـــوي كــاظـم عــودة لـإلشــرافِ
عـلى حـكــام تـصـفـيــات كـأس آسـيـا
ــبــيـة حتت 23 لــلــمــنــتـخــبــات األو
ــؤهــلــة الـى الــنــهــائــيــات عــامــاً ا
اآلســيـــويــة الــتي تـــســتــضـــيــفــهــا
ـقـبل. واسـنـدَ أوزبـكـسـتـان الـعـام ا
االحتـادُ اآلسـيوي عالء عـبـد الـقادر
مــــهـــــمــــةَ اإلشــــراف عــــلى حــــكــــام
اجملـــمــوعـــة الــرابـــعــةِ الـــتي تــضم
منـتخبـات اوزبكسـتان والسـعودية
والـــكـــويت وبـــنـــغالدش الـــتي من
ؤمـل ان تستـضيـفهـا اوزبكـستان ا
لـــلــفـــتــرة من  24 الى  31 تـــشـــرين
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مــــرت امس االول الـــســــبت  الـــذكـــرى 58
لــرحــيل اول ســفــيـر لالغــنــيــة الـعــراقــيـة
ــــطــــرب نــــاظم الــــغـــزالـي الـــذي كــــانت ا
ومـازالت اغـانـيه حـاضرة الى يـومـنـا هذا
بــ عـشــاق الـطـرب االصــيل وتـهــتم بـهـا

وسائل االعالم العربية واحمللية .
(الـــزمــان) ووفــاء مــنـــهــا لــرمــوز االبــداع
ـلف.وفي الـبـدء تــسـتـذكـرالـغـزالي بـهـذا ا
البـــد من االشــارة الى ان دائـــرة الــفــنــون
ـــوســيــقــيـــة اســست فـــرقــة حتــمل اسم ا
ــوســيــقـار ــبــادرة ودعم من ا الــغــزالي 
حـسن الشـكرجي ويتـراسها الـفنان جناح
عــبــد الــغــفـور وتــتــكــون الــفـرقــة من اهم
وسيقية والغنائية في الدائرة العناصر ا
 لــتــقـدم اعــمـاله وروائــعه في مــنـاســبـات
وسـيقي مـتـعددة.فـيمـا يسـتذكـرالبـاحث ا
ـوسـيـقـيـة ـعـهـد الـدراسـات ا واالسـتـاذ 
حـيـدر احلـيدر جـوانب من حـيـاة الـغزالي
فــيــقـول ( نــاظم الــغــزالي ولـد مـن عـائــلـة
فـقيرة اب كـادح وام كفيفـة البصـر تكفله
عــمه وجـيـرانـه اكـمل دراسـته االبــتـدائـيـة
ـتوسطـة ودخل معهـد الفنون اجلـميلة وا
ــســرح بــاشـراف الــفــنــان الـراحل قــسم ا
حـــقي الــشـــبــلي الـــذي احــتـــضــنه خالل
ـا رأى فـيه مـن قدرة ـعـهد  دراسـتـه في ا

Àö¦  ÷ÒdF²ð ÈdAÐ

‘d%  ôUŠ

Î«eÒOL²  ÎUOzUMŁ qÒJA¹ œu « ÊuOF « Â√ Ÿb³

œ«d  WLOKÝ l

U¼“u — w U×¹ a¹—U² « w  v Ë√ Ÿ«d²š≈ …¡«dÐ

VðUJ « rJŠ ÊUMH «
bO−  bOLŠ s¹ËdÐ ≠ q u*«

 الذائقة الـرفيعة تـنمّ عن خصوصية
أودعــهـا الــله ســبـحــانه فــيـنــا تـرى
ـهـمـة مـااليـراه اآلخـريـن تـضـطـلع 
البـحث والتقـصي واالستـنتاج
تـسـبـر األغـوار لـتـمـنـحـنا
قــــبـــضــــة أمل بـــأن
الـــغــد ســـيـــكــون
راقـــــــــيـــــــــاً في
تــنـــاوله وأن
اإلبـداع هــبـة
ربـانــيـة وأن
عـلـيـنا وعـلى
ــــعــــنــــيـــ ا
اإلمـــــــســـــــاك
بـــــــــــتـــــــــــلـك
الـــقــــبـــضـــة
وتـوفــيـر كل
ستلزمات ا
لــــــــــوالدته
ثـــــــمـــــــاراً
يـــانــــعـــة

وطاقة في مجال التمثيل. غير ان الغزالي
ـعــهـد الـفـنـون لـم يـسـتـمــر في دراسـته 
وذلـك لـــضـــيـق ذات الـــيـــد  فــــطـــرق بـــاب
الوظيفة وع مراقبا في مشروع الطح
بـأمـانة الـعـاصمـة في اوائل االربـعـينـيات
وبـعدها عـاد الستكمـال دراسته) ويضيف
(كـان الـغـزالي مسـتـمـعا جـيـدا إلى جـميع
فـنـون الـغنـاء الـعـربي والسيـمـا في فـترة
االربـعـينـات واخلـمسـيـنات اذ كـانت هذه
الــســنــوات زاخــرة بــاالصــوات واالغــاني
ــطــربــ الـــعــربــيــة اجلــمــيــلـــة لــكــبــار ا
ــطــربــات امــثــال أم كـلــثــوم و مــحــمـد وا
عـبـدالـوهـاب و فـريـد االطـرش و اسـمـهان

وليلى مراد و جناة علي.. وغيرهم) .
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مـوضحـا انه (ح عاد نـاظم الغزالي إلى
مــعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة الكـمـال دراسـته
ـسـرح العـراقي اخـذ بـيـده ثـانـيـة عـمـيـد ا
حـــقي الـــشــبـــلي الــذي ضـــمه إلى فـــرقــة
سرحيات الـزبانية لـلتمثيل واشـركه في ا
الـدرامـيـة والكـومـيـدية ومـنـهـا مسـرحـية
مجنون ليلى ألمير الشعراء احمد شوقي.
وقــد حلـن له الــشــبـلـي اول اغــنـيــة وهي
ـسرحية عـبارة عن مقـطوعة يـؤديها في ا
بعنوان هال هال وهي من مقام الهزار. لم
سرحية مع يستمر الغزالي في مسيرته ا
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ـمـثـلـة  بـشـرى عن تـعـرضـهـا كـشـفت ا
لـثالث مــحـاوالت حتــرش في حـيــاتـهـا
لهـذا الـسبب تـتـقن كل الـفنـون الـقتـالـية
واجهة كل محـاوالت التحرش التي قد

تتعرض لها.
احــد حـــوادث الـــتـــحــرش كـــانت داخل
الوسط الـفـني ولكـنـها رفـضت الـكشف
عن شــخـصــيــة الــفــاعل مــؤكـدة خالل
ظــهــورهــا في بــرنــامج تــلــفــازي انــهــا

ستفصح عنه باالسم في مذكراتها.
وقالت بشرى إنها لقنته درسا وتابعت:
(أوقفـته عنـد حده مـسـكته من الـكرافـتة
ن ورزعــــته فـي احلــــيط وســـــأشــــيــــر 

حترشوا بي في مذكراتي).
وداعبت بشرى مقدم احلـلقة قائلة(كنت
مشهـورة وأنا صغـيرة بـالعض ألي حد
يضـايقـني وبخـاصة من األوالد وبـقالى

زمن ما عضتش حد).
الى ذلـك وبــــعــــد تــــعــــافــــيه من األزمــــة
الـصــحــيـة الــتي ألّــمت به اثــر تــعـرضه
صري ـمثل ا جللطتـ في الرئة حلّ ا
كر فهـمي ضيفـاً على برنـامج تلفازي
حيث استرجع مواقف كوميدية حصلت
مـنـذ ثمـانـي سنـوات فـي ليـلـة زفـافه من

دانيا البناوي.
وقـال فـهـمـي(شـيـكـو خـالل الـفـرح كـان
شي وبـالصـدفة كـاد أن يسـقط وقام
بـإمـسـاك فــسـتـان دانـيــا ولـكن حلـسن
ــــــــــزقـه ومــــــــــر األمـــــــــر احلـظ إنـه لـم 

بســـــالم).
وأضــاف (بــعض االشــخــاص الــدخالء
كـانــوا يـقـومــون بـتــصـويــر احلـاضـرين
فصـادرنـا هـاتـفـهم حـتى يـنـتـهي الـفرح
حيث وجدنـا الشخص الـذي قامت معه
هاتـفة اصدقائـه لتحدث احلادثة قـام 
مـشـاجــرة كـبـيــرة لـكن احلـمــدلـله مـرت

االمور على خير).

العراق والبلدان العربية يشارك في
ـيـة مـنـصـات الـفـن الـتـشـكـيـلي الـعـا
ـعـروفـة له خط حـداثـويّ بـرع فـيه ا
لــيــصــبح عالمــة فـارقــة تــفــسح لــنـا
الـسـبل لـلــتـأويل واالسـتـزادة ونـحن
نتأمل لوحاته عضو فاعل في نقابة
الــفــنــانـــ الــعــراقــيـــ وجــمــعــيــة
ـتلك مـهـارات كثـيرة التـشـكيـلـي 
ـصـمم ذا في عـوالم اخـتالفه فـهـو ا
الـــعــ الـــثــالـــثــة واألديب ذا الـــقــلم
ــســابــقـات الــرخــيم حــاز جــوائــز ا
ـدينة وصل وا الكبـرى في جامـعة ا
أيضا في الفـنون اإلبداعيـة وغيرها.
طـرحـت وزارة الـتـخــطـيـط وحتـديـداً
مـديريـة بـراءآت اإلخـتراع والـنـماذج
الـصـنـاعـيـة فـيـهـا مـسـابـقـة اخـتـيـار
افــضـل لـــوگــو لـــهـــا شـــارك فـــيـــهــا
مــصـمــمـ داخـل الـعــراق وخـارجه
وبــعــد الـتــصـفــيـات الــنــهـائــيـة لــهـا
أعتمدت الوزارة تصميم الفنان حكم
ديرية الكاتب ليكون شعـاراً للوگو ا
ذكورة اعتـمد الفنـان في تصميمه ا

ي سـطـراً ـشـهـد الــعـا تـضـفـي إلى ا
يستحق اإلشادة واإلشارة.

ـــة  الـــيـــوم ونـــحن نــــعـــيش الـــعـــو
بتفـاصيـلها بـدأنا نتـلقف التـميز في
كـل مــكــان عــلى أســـطح شــاشــاتــنــا
الـهــاتــفـيــة ومــواقــعـنــا لــيـتــاح لــنـا
الــفــضــاء األرحب في ذاك الــتــنـاول
ـتــفـرد قــريـبـاً? فــكـيف إن كــان هـذا ا
وكيف اذا كـان عـطاءً غـزيـراً ثراً رغم
صـغــر سـنه? الأريــد اإلسـهــاب لـكـني
وددت الـوصـول إلى نـقـطـة إنـطـلـقت
لـــتــكـــون األول عـــراقــيـــاً نــعم األول
عراقـياً حكم نـاطق الكـاتب والشـهير
بــــحـــــكم الــــكـــــاتب فـي عــــالـم الــــفن
ــوصل الــتـــشـــكــيـــلي فـي مــديـــنـــة ا
والـعـراق والـوطن الـعـربي وامـتـدت
ـيـة أيـضــاً يـعـمل سـيــرته إلى الـعــا
مصـمـماً في قـسم اإلعالم والـعالقات
ـوصل الــعـامــة بــرئـاســة جــامـعــة ا
حاصل على بـكالوريـوس في الفنون
وصـل أقام الـتـشـكـيـلـيـة بـجـامـعـة ا
ــعــارض الــفــنــيــة في الــعـــديــد من ا

ـوروث احلضـاري لبالد على ا
مـابـ الـنــهـرين والـتي كـانت
أول بـراءة اخـتــراع سـومـريـة
ــتـد عــمــرهـا إلى 4500 عـام
(اخلتم االسـطـواني السـومري
 _ايـــلي الـالت) والـــذي يـــظـــهــر
اكتشاف 11 كوكبـاً في اجملموعة
الـشــمـسـيـة هـذا االكــتـشـاف يـعـد
رمـزاً حـضـاريـاً لـنـتـاجـات حـضـارة
بالد الــرافـــدين. أدرك الــفــنــان حــكم
الــكــاتب حــقــيــقــة ذاك اإلرث الــغــني
بــالــتــفــاصــيل لــيــبـحـث وعـلـى مـدى
شــهـور لـلــوصـول إلـى حتـلـيـل لـهـذا
اخلــتم الــذي يـشــكل بــراءة اخــتـراع
أولى وليـمـازج في تصـميـمه بـينـها
وب شعار مديرية براءآت اإلختراع
والــنــمــاذج الــصـنــاعــيــة في وقــتــنـا
ن بــيـده احلــاضـر. اجملــد والــفـخــر 
عصا اإلسهام في رفعة البلد وإعمام
اخليـر والتـألق لبـقعـة كانت والزالت
هي الـــــومـــــضـــــة األولى لـــــعـــــصــــر

احلضارات.

عــلى يـد اسـتـاذه مـحـمـد الــقـبـنـجي فـيـمـا
ــقــام الــعــراقي واصــول غــنــائه يــخـص ا
ــوســـيـــقــار روحي وتـــتـــلــمـــذ عـــلى يـــد ا
اخلـــمــاش في دراســـة الــعـــود وعــلى يــد
جــمـيل سـلــيم دراسـة الـصـولــفـيج وتـعـلم
ــوسـيــقــيــة وتــدوين مــا امـكن الــنــوطــة ا

تدوينه من االغاني التراثي). 
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ـطـربـة سـلـيـمـة مراد تـزوج الـغـزالـي من ا
الـتي كانت تكبره بـسنوات و كانت تشكل
ـعلمـة والزوجة, بـالنـسبة لـه الصديـقة وا
وقــصــة زواج مــراد من الــغــزالـي كــان قـد
مــهـد لـهـا بـتـاريخ  8كــانـون الـثـاني سـنـة
 1952فـي إحــدى الــبــيـــوت الــبــغــداديــة 
عــنـدمــا شـاركــا سـويــة في أحــيـاء حــفـلـة
غـنـائـية فـخـفق قلـبـيهـمـا . وبعـد سـنة من
ذلـك إلـقــاء  زواجـهــمـا ســنـة  1953وقــد
عــلـقت مـراد عـلى قـصـة زواجـهـمـا (طـوال
مــدة الـزواج كـنـا نـتـعــاون مـعـا بـوصـفـنـا
ـــقـــامــات فـــنـــانـــ عـــلى حـــفـظ بــعـض ا
والـبـسـتـات  وغـالـبـا مـا كـنـا نـبـقى حـتى
ســـاعــة مــتـــأخــرة من الــلـــيل نــؤدي هــذه

األغاني معا ونحفظها سوية).
ويـقـال ان الـغـزالي اجـهـد نـفسه فـي عامه
فـقد سـافر الـى بيـروت واقام فـيها االخـير
 35 حـــفالً غــنــائــيــاً وســـجل الــعــديــد من

فـرقـة الـزبانـيـة طـويال اذ سـرعان مـا غـير
شـراع سـفـيـنته لـتـرسـو في مـينـاء الـغـناء
وبــعـد اغــنـيـته األولـى هال هال الـتي دخل
بــهـا إلى االذاعــة اردفـهـا بــاغـنـيــة ثـانـيـة
حلـنـهـا لـه الـفنـان وديـع خـونـده كـان لـها
الــصــدى اجلــمــيل كــســابــقــتــهــا ويــقـول
مـــطــلـــعــهـــا: وين الـــكه الــراح مـــني وأنــا
ـــضـــيع ذهب… راحت الـــســلـه من إيــدي ا
وراح ويــاهــا الــعــنب… ومن خـالل هــاتـ
االغــنــيـتــ اجلـمــيـلــتــ سـلــطت اضـواء
ــطـرب نـاظـم وبـ عـامي الــشـهــرة عـلى ا
 1947- 1948دخـل ضــمن اعـــضــاء فـــرقــة
ـوشـحـات الـتي يديـرهـا ويـشرف عـلـيـها ا
ــوسـيــقـار الــشـيخ عــلي الـدرويش. وفي ا
صـــــيف عــــام   1948 كـــــانت أول ســــفــــرة
لــلـغـزالي خـارج الـعــراق مع الـوفـد الـفـني
ـوجود في لـلـترفـيه عن اجليش الـعراقي ا
أرض فـلـسـطـ لـلـدفـاع عـنـهـا ضـد الـعدو
ـطـرب الــصـهــيـوني احملــتل وكــان لـهــذا ا
التألق في فلسط صدى وفي دول عربية
اخــرى مــثل ســوريــا ولــبــنـان وســعت من
شـهـرته ومـكـانـته عـلى الـساحـة الـعـربـية.
وعـنـد عودته إلـى بغـداد ثابـر الـغزالي في
ـوسيـقيـة بالـدراسة تارة تـعمـيق ثقـافته ا
واالسـتماع تارة أخرى وهكذا فتح صفحة
جـديدة مشرقة في حـياته الغنائيـة فتتلمذ

االغـاني للتلفزيون اللبناني ثم سافر الى
الـكـويت وسـجل قرابـة عـشـرين حفـلـة ب
التلفزيون واحلفالت الرسمية وفي العام
نـفسه بذل جهداً كبيـراً ليتمكن بسرعة ان
يـنـتهي من تـصويـر دوره في فـلم (مرحـباً
طربة جناح سالم وعبد ايـها احلب) مع ا
ــلـــيــجي الـــسالم الـــنــابـــلــسـي وحــسـن ا
مـن اخــراج : مــحــمــد وجـــاكــلــ مــونــرو
ســلـــمــان وغــنى اغــنــيــة (يــا ام الــعــيــون
الـسـود) بـالـصـاية واجلـراويـة الـبـغـدادية
ثم قـــطـع جـــوالته في الـــبالد اجلـــمـــيـــلـــة
ض على الـعربـية وعاد الى الـعراق ولم 
ـنــيـة.. وقـد عــودته يـومــان حـتى وافــته ا
شـارك تلـفزيـون بغداد يـومهـا في مراسيم
تــشــيــيــعـه ودفـنـه .وهــكــذا طــوى ســفــيـر
ـقامـات حياته االغـنيـة العـراقيـة وعراب ا
وهــو في قـمـة عـطـائه الـفـني الـثـر لـتـبـقى
اعــمـاله الــغـنـائــيـة الى يـومــنـا هـذا وراح
طرب النجوم العرب بتقليد العديد من ا
اغـنيـاته في مهـرجانـات وفعالـيات عـربية
ية وتـبقى اغنـيته فوك الـنخل اللحن وعـا
االشـــهــر واالجـــمل عــنـــدمــا تـــغــنـى بــهــا
ــطــربــ الــعـراقــيــ والــعــرب وجـذبت ا
االحلــان بـعض االصــوات االجـنــبـيـة وهم
يـؤدوهـا بـلغـتـهم االجنـبـية وبـذات الـلحن

والكلمات وان كانت باللغة االجنبية.
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اضـيـة في اجللـسة ي الـعراقي حتـدث اجلـمعـة ا االكـاد
الـفـكـريـة الـتي اقـيـمت ضـمـن فـعـالـيـات مـعـرض الـبـصرة
ـدينـة/ البـصرة الـدولي للـكتاب 2021 عن (الفـلسـفة.. وا

ي محمد عطوان. وذجا) وادار اجللسة االكاد ا
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احملـامي العراقي شارك في ندوة
اقـامـتـهـا مـؤسـسـة افـاق الـعـدالـة
للـدعم الـقانـوني على هـامش ايام

معرض النجف الدولي للكتاب.
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الدبلـوماسي العراقي قدم اوراق اعتـماده سفيرا مفوضا
فـوق الـعـادة جلـمـهـوريـة الـعـراق لـدي سـلـطـنـة عـمـان الى
وزيـــر اخلـــارجــيـــة الــعـــمـــاني بـــدر بن حــمـــد بن حـــمــود

البوسعيدي.
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وت الطبـيب العراقي نعتـه االوساط الطبية بـعد ان غيبه ا
ـــاضي والــراحل مـن  مــوالــيــد  1929شــغل اخلـــمــيس ا
مناصب عـدة في وزارة الصحة في ستينيات وسبعينيات
ـصول ـاضي مـنهـا مديـر االوبـئة ومـدير مـعـهد ا الـقرن ا
واللقـاح ومدير معهد البكتريـولوجي ومدير معهد الصحة

ركزي. ا
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ـهرجان الـعربي لإلذاعة الفنـانة السـورية كرّمـتها إدارة ا
قام هرجان بدورته الـ  21 وا والتـلفزيون خالل افتـتاح ا
في مـديــنـة الـثـقــافـة  بـتــونس بـتـنـظــيم من احتـاد إذاعـات

الدول العربية بالتعاون مع اإلذاعة والتلفزة التونسية.
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الـبـاحث الـعــراقي في شـؤون الـدين والـفــكـر حتـدث عـبـر
منبر (حوار التنوير) عن (العلمانية ثمرة التنوير والتفكير

. العقالني احلر) وادار احلوار االعالمي حسن حس
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اخملـرج والـنـاقـد االردني شـارك في الـنـدوة الـتي نـظـمـهـا
ـســرحـيــة بـالـتــعـاون مع مــنـتـدى الــنـقـد قــسم الـفــنـون ا
ـــســرح االردني في مـــئــويــة الــدولــة الـــدرامي بــعــنــوان(ا

االردنية).
 5CO³*« œuł

اضي بإشـهار وتوقيع الكاتـبة االردنيـة احتفت االربعـاء ا
روايـة (لـعنـة كورونـا) الصـادرة عن دار الـيازوري لـلنـشر

والتوزيع.
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ـمـثلـة اللـبـنانـيـة  نادين نـسـيب جنيم نـشرت ا
صــورة لــهــا بـــاالبــيض واالســود عــلى مــواقع
ناسبـة وصول جمهور التواصل االجتـماعي 
تابع على صفحتها الى  14مليون. وعلّقت ا
قــائــلـة: (مــا بــعــرف اذا الـكـل من احملــبّـ بس
ـا انكم مـتابـع بعـرف انه األكـثريـة هيك وطـا
معـناتـها مـهتـم وأهال وسـهال فيـكم وتأكدوا
اني بــبـدالـكم نـفـس شـعـور احملـبــة واالهـتـمـام
واالحـتـرام وعـقـبال الـ 100 مـلـيـون والـله يـزيد
ـاً ومني إلـكم قلب كبـير قلب وسط احملب دا
وقـلب صغـيـر)..آخـر اعـمال جنـيم كـان صـالون
زهـرة حـيـث لـعـبت دور زهـرة يــونس صـاحـبـة
ي الــتـي تــرعى صــالـــون الــكـــوافــيـــر احلـــر
ا فيـها شقـيقهـا وجدها وشـقيقـتها أسرتهـا 
التي يعتـدي زوجها علـيها بالـضرب وتتصدى

له أختها حماية لها.

كما اثارت أحدث إطاللة للـممثلة السورية
نـسرين طـافش عـبـر صفـحـتهـا اخلـاصة
على موقع التواصل اإلجتماعي إعجاب

وجدل اجلمهور.
فـنـشـرت صـوراً ظهـرت فـيـهـا بـفـسـتان
أبيض كاشفـاً صدرها وبشـعر منسدل
عـلى كـتـفهـا مع عـقـد بـالـلـون الـذهبي
عـلى رقـبتـهـا.وكـتـبت طافـش تعـلـيـقاً
قالـت فيه: (كن الـصـمت الـذي يراقب
أفــكــارك و تــصـــرفــاتك .. أنت لــست
ـفــكـر أنت الــصـفــاء دون ضـجـيج ا
العـقل  أنت احلب والـفرح دون ألم.
أنا الصـفاء دون ضـجيج .. أنا احلب
ـــتـــابـــعــون مع والـــفـــرح). وتـــفــاعل ا
الــصــور إذ تــغـزلــوا بــهــا وبـجــمــالــهـا
وجمـال إطاللتـها فـقال أحـدهم: (اجلمال

عدا الكالم).

هام إضافية تتطلب منك اجللوس فى يكلـفك مديرك 
العمل لساعات اطول.

qL(«

جتـتمع مع أصـدقـائك القـدامى وتـستـعـيدون ذكـريات
اضى اجلميلة رقم احلظ .8 ا

Ê«eO*«

أحرص على أخـذ راحة كافية عند العودة للمنزل بعد
اجهاد العمل.

—u¦ «

ناقشة ساء  عائلتك تـطلب منك اجللوس معهم عـند ا
خطوات مستقبلية .

»dIF «

ال تترك شـيئًا لـلصدفة فـى عالقتك بالـشريك خاصة
قبلة. خالل الفترة ا

¡«“u'«

 توطد عالقـتك باحمليط بك وتؤدى مهامك فى العمل
على أكمل وجه.

”uI «

ابحث عن طرق مـختلفة لتصفية األجواء مع الشريك
رقم احلظ .9

ÊUÞd «

 ال تـتـأثـر باآلراء الـسـلـبـيـة احمليـطـة بك عـلـيك حتـديد
قرارك خالل أيام.

Íb'«

حـالتك الصـحية تـتحسن كـثيرًا وابـتعد عن مـسببات
التوتر العصبي.

bÝô«

لـديك فــرصــة جـيــدة السـتــعــادة نـشــاطك مــرة ثـانــيـة
. باجللوس فى مكان هاد

Ë«b «

تــتـمــكن من احلـصــول عـلـى الـهـدوء الــعـصــبى الـذى
تسعى إليه منذ فترة طويلة.

¡«—cF «

تقف على منطقة وسط ب التعبير ألحدهم عن حقيقة
مشاعرك وب كتمانها.

 u(«
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حتـــتـــوي هـــذه
الشـبكـة على
 9 مربعات

كـبـيرة كل
مــــــــــــــربـع
مــــــنـــــهـــــا
مقسم الى
 9 خـانات

صـــــغـــــيـــــرة
هــــدف هــــذه الــــلــــعــــبــــة ملء
اخلـانات بـاالرقـام الالزمة من
 1الى   9 شـــرط عــدم تــكــرار

الرقم اكثر من مرة واحدة في
كل مــربع كــبــيــر وفي كل خط

افقي وعمودي.
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حتيي الفـرقة الـفلسـطيـنية  في الـثامن والـعشرين
من الــشــهــر اجلــاري ضـــمن فــعــالــيــات افــتــتــاح
مهرجان بابل الدولي امـسية متمـيزة تقدم خاللها
مجموعة من رقصاتها الشعبية التراثية. ويشارك
ـهــرجـان الــعـديــد من الــفـنــانـ الــعـرب الى في ا
ـهـرجان جانب جنـوم الـعراق اذ سـيـحـضر في ا
صري هاني شاكـر وسيحيي حفلة على الفنان ا
هرجان.كما سرح البابلي في افـتتاح فعاليـات ا ا
طرب حا العراقي. شـارك ا سيكون من ب ا
وسـيــحـيي حــفــلـته بــيـوم
االفــــتـــتــــاح وكــــذلك
ــــــــطــــــــربــــــــة ا
شــــــــــمـس
الكـويتـية.
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نادين نسيب
جنيم

حكم
الكاتب
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{ طـهـران (أ ف ب) - فـتـحت الـسـلــطـات اإليـرانـيـة حتـقـيــقـا بـعـد تـعـرض احملـافظ
اجلديد حملافظة أذربيجان الشرقية بشمال غرب البالد للصفع والدفع خالل إلقائه
كـلمة في احتـفال تنصـيبه وفق ما أفادت وكـالة األنباء الـرسمية إرنـا السبت.ونقلت
دعي العام للـمحافظة بابك مـحبوب-عليـلو قوله إن مكتبه أصـدر مذكرة عاجلة عن ا
للتحقيق في االعتداء على احملافظ اجلديد ألذربيجان الشرقية.وأظهر شريط مصوّر
 تـداوله على نـطاق واسع السـبت احملافظ عابـدين خرم وهو يـلقي كلـمة من خلف
منـصـة عـلى خشـبـة مسـرح قـبل أن يـتقـدم مـنه شخص ويـصـفـعه بقـوّة عـلى وجهه
عتدي وإخراجه بالقوة ويقوم بعـدها بدفعه قبل أن يتدخل عدد من الرجال إلبعاد ا
من القاعة.وأتى ذلـك خالل احتفال حضـره وزير الداخلية أحـمد وحيدي وخصص
ـاضي من قـبل لـتـقــد احملـافظ اجلـديـد الـذي عــيّن في مـنـصـبه أواخــر األسـبـوع ا
الرئـيس اإليراني إبراهـيم رئيسي.وكـان خرم البالغ  55 عامـا ضابطـا برتبـة عميد
في صفـوف احلرس الـثوري اإليـراني قبل تـعيـينه في مـنصـبه اجلديـد في احملـافظة
احلدودية مع أذربيـجان وأرمينيا بشمال غرب إيران وفق ما أفادت وكالة إرنا. ولم
ـصادر ـعتـدي أو مـا اذا  تـوقـيـفه مـضـيـفـة (وفق بـعض ا حتـدد الـوكـالـة هـويـة ا
ـعـتـدي كـان من أفـراد مـقـر عـاشـوراء (الـتـابع لـلـحـرس الـثوري) وكـانت دوافـعه فـا

(للتعدي) شخصية).
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شـهــد اجملـتــمع الــسـومــري مــنـذ عــصــور فـجــر الـســــــــــالالت
ــقــراطي في ــيـالد) إنــبــثــاق اول نــظـــام د ( 2370-2900 قــبل ا
الـتـاريخ حـيـث بـدأت مالمح الـنـظـام الـسـيـاسي هـنـاك بـأن تـكـون
ـواطـنـ بـيـده الـسـلـطه الـعـلـيـا بـيـد مـجـلس عـام يـظم نـخـبه من ا
الـقــرار فــيــمــا يــجب فــعـلـه من امــور ادارة الـدولـه  وخـاصــة في
احلاالت الـطارئـة  ولكن لم يـكن بالـضروره األخـذ برأي االغـلبيه
ـا يــتـخــذ الـقـرار مـن قـبل مــجـمـوعـه مـخـتــاره داخل اجملـلس وا

شرعي القانون. يدعون 
سمـاريه عن كيفية كـتشفات االثاريه والـنصوص ا ولم تسـعفنا ا
تأسـيس هذا اجمللس وهل كـان يتم باالنـتخاب ام بالـتعي اال ان
ـدينه وهـذا أمـر يحـتاج هنـاك إشـارات بأنه كـان يظـم كل رجال ا
الى تمـحـيص واغلـب الظن ان اجملـلس كـان يتـكـون من الوجـهاء

تنفذين وعلّية القوم. وا
لـقد أوكل الى هـذا اجملـلس اخـتـيار احلـاكم الـذي كـان يدعى في
اول االمــر (إن) ثم دعي ( إنــسي) وفـي مـراحل مــتــقـدمـه اصـبح
يدعى( لـو گال ) وتعني الرجل العـظيم  ومع اختيار احلاكم وجد

تملق وغيرهم. القصر واحلاشيه وا
ـقراطـيه لـقـد اطـلق عـلـمـاء االثـار عـلى اسـلـوب احلـكم هـذا بـالـد
البـدائية وقد تـمثلت بـشكل واضح في مدينـة نيبـور(موقع نفر في
ـقر الرسـمي للمـعبود الـسومري محـافظة الـديوانيه) بـأعتبـارها ا
الـرئــيس (إنـلــيل ) والــذي كـان يــعـطي الــشـرعــيه جلــمـيع حــكـام
ـدن الـسـومـريه آنـذاك  وبـغـيـر اعـتـراف إنـلـيل ومـديـنـته دويالت ا

قدسه نيبور ال حاكم وال محكوم. ا
ومــهـمــا كـانت قــوة ومـكــانــة احلـاكم (إن ) او  (إنــسي ) او ( لـو
ـديــنه  حـتى گـال)  فــأنه يـبــقى حتت وصــايـة ورقـابــة مـجــلس ا
ثنى ) كلـكامش حاكم مدينة اوروك (موقع الـوركاء في محافظة ا
مع مـا لـه من نـفـوذ وسـطــوه جنـده ال يـســتـطـيع ان يــتـخـذ بـعض
ان تـلك ـثل بـر الـقـرارات دون الرجـوع الـى ذلك اجملـلس الـذي 
الفـتره فـعـندمـا أراد كلـكامش ان يـشن احلـرب على مـدينـة كيش
ـوضوع على (موقع تل االحـيمـر في محافـظة بابل) بـدأ بعرض ا
ـعروفه ـستـشـارين) وهم رؤسـاء األسـر ا مجـلس كـبـار الـسن (ا
في اوروك حــيــنــذاك وعــنـدمــا رفــضــوا مــشــروعه احلــربي دعى
ديـنه لالنعـقاد واسـتطاع إقـناعـهم واحلصول كلـكامش مـجلس ا
ـدعـو (أجـا) حاكم ه ا على مـوافـقـتهـم بخـوض احلـرب ضـد غر

مدينة كيش.
قـراطيه البـدائيه التي عـاشتهـا بالد سومر ان فكـرة ونظريـة الد
ـا وجـد في أسـاطـيــر تـلك الـفـتـره اخلـاصه مـا هي اال انــعـكـاس 
ــقـدس فــفي األســاطــيـر ـعــبــودات الــسـومــريه ومــجــلـســهــا ا بــا
ـراسـيم الـسـومـريه كـانت الـقـرارات الـتي تـخـص الالهـوت تـمر 
ـعـبــودات ذكـوراً وإنـاث  في مـجـلس عـام خـاصـه حـيث جتـتـمع ا
ـراد اتخـاذ الـقـرار بـشأنـه للـنـقـاش الـعام ـوضـوع ا ويـتم طـرح ا
ويبـدي كل مـعـبـود حـاضر رأيه فـيه اال انه يـبـقى لـرأي مـجـموعه
ـعبودين ـداوله يقوم ا ـعبودات الـكلمه الـعليـا وبعد ا خاصه من ا
الرئـيسي  بصيـاغة القرار ويعـرضانه على اجمللس الذي يوافق

عليه باإلجماع .
ولـعل اهم واخـطـر قـرار اتـخـذه هـذا اجملـلس الالهـوتي هـو قـرار
ـعبـودات باإلجـماع ونتـج عنه إبادة الطـوفان الـذي صوتت عـليه ا
الرعـيه واخملـلوقـات بأسـتـثنـاء من ركب سـفـينـة (اوتونـابـشتم) او

نوح العراق .
ان التـاريخ ودالئله يبـينان أسبـقية بالد الـرافدين في معـرفتها ب
(حكم الشعب ) قبل احلضاره االغريقيه اليونانيه التي يعزى لها
هـذا اإلجناز  إذ لم تـعرف اثـينـا ذلك اال في الـقرن اخلـامس قبل

يالد فقط ا
قـراطـيه) مـتـشـكـلة من كـلـمـتـ هـما ومـنـها جـائت تـسـمـيـة (الـد

(Demos )  والتي تعني الشعب و(Kratein) التي تعني حكم.
ان عراقـنـا الـيـوم الـذي ورث كل هذا الـعـمق احلـضـاري ومـا فيه
من مـظــاهـر االداره الـنـاجـحـة لـيس عــاجـزاً عن تـرسـيخ مـبـاديء
ـقـراطـيه احلـقـه خاصـة اذا مـا أُعـطي االمـر ألهـله وان يـقف الد
خلف الـدفّه فريق وطـني مخـلص همّه الـعراق ومـستـقبـله عندذاك
ال وقت ألي مـنهم لـتـراشق االتهـامـات ب رابح
وخـــاســر وبــ كـــتــله اكـــبــر وكــتـــله اصــغــر
تعب وستـصمت لغة التخوين امام صوت ا
الـذين يتوقون للخالص أولئك الذين يؤثرون

على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه.
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هنـاك ديون مهمـا قدمنا الصـحابهـا فلن نوفيـهم حقهم  بـبساطة
الن ليس لها ثمن .

كن ابداً سدادها . األب واألم لهم في رقبة األبناء ديون ال
الشـريك زوجاً كـان او زوجة مـهمـا فعل مـن سوء فالبـد ان هناك
اشياء قدموها لبعضهم في ساعة اخالص مشاعر ووفاء قلوب .
جدار تـستند اليه اذا وقعت  يعينك وقت ازمتك يذب عنك ويدفع
حتى لـو بـروحه وماله  تـلـجئ اليه كـلمـا ألم بك أمـر  ال يضـجر

منك وال يكل من مساعدتك وال يهنئ له بال اذا لم تهنئ .
معـلم يعطيك كل وقته وصحته وحنانه يعاملك كأبن وليس كطالب

وال مع التعليم كوظيفة بل كأب يؤدي واجبه .
شـخـصـاً عــابـراً تـفـتـح له قـلـبك عـلـى مـصـراعـيه وتــتـعـرى امـامه
يسـمعك بكـل اصغاء وال يـقاطعك او يـضجر مـنك مع ان في قلبه

اطنان من الهموم .
ضي شخـصـاً قـدم لك مـسـاعـدة وانت في اشـد احلـاجـة لـهـا و

وهو يبتسم وال ينتظر منك حتى شكر
لك وان كان شيء بسيط . شخص يعطيك كل ما

نــصـيــحـة من احــد جـرب وعـانـى والزال يـعـاني
يخشى عليك من خوض نفس جتربته .

كن ان وهـناك الكثير من تـلك الديون التي ال
تعوض وليس لها ثمن.
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{ واغـــــــادوغــــــو (أ ف ب) - نــــــال
اخملــرج الـصـومــالي خـضــر أحـمـد
اجلـائزة الكبرى السبت في الدورة
الـسـابـعـة والعـشـرين من مـهـرجان
واغــادوغــو اإلفــريــقي لــلــســيــنــمـا
والـتلـفزيـون (فيـسبـاكو) عن فـيلمه
الـــــطـــــويـل األول (زوجـــــة حـــــفّــــار
الـقبـور).وتعـذّر على اخملـرج البالغ
مـن الـــعــــمـــر  40عــــامــــا واحلـــامل
اجلـنـسـيـة الـفـنـلـنـديـة أيـضـا الذي
صـوّر فـيـلـمه في جـيـبـوتي بـالـلـغة
الـصـومالـيـة في نسـخـته األصلـية
هـرجان الذي حـضور حـفل ختـام ا
أقــــيم فـي عـــاصــــمــــة بـــوركــــيــــنـــا
فـاسـو.وقـال رئيس جلـنـة التـحـكيم
ــوريـتــاني عــبـدالــرحـمن اخملــرج ا
سـيـسـاكو خالل اإلعالن عن الـفـائز
بــجـائـزة جـواد يـيـنــيـنـغـا الـذهـبي
إنــهـا (أجـمـل جـائـزة قــد يـتـلــقّـاهـا
ســيـنـمـائي إفـريــقي ومـصـدر فـخـر
كـــــبـــــيــــــر له).هـــــاجــــــر الـــــكـــــاتب
ـولود والـسـينـمائي خـضر أحـمد ا

في مـقـديـشـو فـي الـسـادسـة عـشرة
من الــعـمـر مع عـائـلـته إلى فـنـلـنـدا
بــصــفـة الجئ. وهــو أخــرج فـيــلـمه
الــقـصـيــر األول سـنـة  2014 وتاله
فــيـلـمـان آخـران في  2017 و2018.
ويـروي أول فيـلم طويل له بـعنوان
زوجـة حـفّـار الـقـبـور قـصّـة زوجـ
يـعـيـشان مع ابـنـهمـا في حيّ فـقـير
فـي جيـبوتي.وتـصـاب نصـرة التي
تــــؤدّي دورهــــا عــــارضــــة األزيــــاء
ـولـودة الـكـنـديـة يـاسـمـ أرسـام ا
ـرض كـلـوي خـطـر في مــقـديـشـو 
يــتــطـلّـب عـمــلــيـة طــارئــة فـيــهــتـزّ
الـتوازن الـعائـلي وينـبغي لـزوجها
ال جـولـيـد حـفّـار الـقـبـور إيـجـاد ا
الـكـافي لـتـغـطـيـة نـفـقـات اجلـراحة
ــكـلــفـة.وقــد سـبـق أن عـرض هـذا ا
الـعـمل في سيـاق فـعالـيات أسـبوع
الـنـقـاد في مـهـرجـان كـان في تـموز
وهـــــو لــــقي اســـــتــــحــــســـــانــــا من
الــنـقـاد.ونـال زوجـة حــفّـار الـقـبـور
أيـــــــــضـــــــــا جـــــــــائـــــــــزة أفــــــــــضل

مــوسـيــقى.وكــانت جـائــزة اجلـواد
الـفضّي من نصـيب فريدا للـهايتية
جــيــســيــكــا جــيــنــيــوس في حــ
مــنــحت الـتــونــسـيــة لـيــلى بــوزيـد
اجلــائـزة الــبـرونــزيـة عن مــجـنـون
فــرح.ونـــالت الــبــريــطـــانــيــة الــتي
أصـلـهـا من سـيـرالـيـون زيـنـب جاه
ثـلة عن دورها في جـائزة أفـضل 
فـــيـــرويل أمـــور إلكـــوا مـــســانـــغي
(تــنــزانــيــا). وحــصل احلــسن سي
عـلى هـذه اجلائـزة في فـئة الـرجال
بــعــدمــا تــألّق في دوره فـي بــامـوم
نــــافي لــــلـــســــنــــغـــالـي مـــحــــمـــدو
ضـيـاء.وفي فـئـة األفالم الـقـصـيرة
ــهـــر الــذهــبي من كـــانت جــائــزة ا
نـصـيب سـيـربي لـلـسـنـغالـي مولي
كــــان حـــول كـــرامـــة الــــنـــســـاء في
ـــبــاد مـــجـــتــمـع تــتـــجـــذّر فـــيه ا
الــذكــوريــة مــتــقــدمــا عــلى أمــاني
لــلـروانـديـة عــلـيـا فــافـ (اجلـائـزة
الـفضية) وزاليـسا لكارين بادو من
بــــوركــــيـــــنــــا فــــاســــو (اجلــــائــــزة

الــبـرونـزيـة).وسـلّـمت اجلـوائـز في
قـــصــر الـــريـــاضــة في واغـــادوغــو
ــبــادرة من الــرئــيس روش مـارك
كــريـــســتــيــان كــابـــوريه ونــظــيــره
الــسـنــغـالي مــاكي ســال الـذي كـان

بـــلــده ضــيف الـــشــرف في الــدورة
الـسـابـعـة والعـشـرين من مـهـرجان
ـنـدوب الـعـام فـيــسـبـاكـو. وأشـاد ا
لــــلـــمــــهـــرجــــان مــــوسى ألــــيـــكس
ســاوادوغـو بــهـذه الــنـسـخــة الـتي
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ــــئـــة عــــرض فـــيــــهـــا  500 عــــمل 
وخـمس ألف شخص آت من 64
بــلــدا وذلك بــالـرغم مـن تـداعــيـات
انـعدام االستقرار وجـائحة كوفيد-
19. وحـدّد في اخلامس والـعشرين
مـن شـبـاط  2023 مــوعــدا النـطالق
الــنـسـخـة الـثـامــنـة والـعـشـرين من
ــهـرجـان في واغــادوغـو عـلى أن ا
تـستمرّ حتّى الرابع من آذار. ومن
ـرتـقب تنـظـيم نسـخـة مصـغّرة ا
ـهرجـان في شمال جـوّالة من ا
ـنطقة بـوركينـا فاسو وهي ا
األكــثــر تـأثــرا بــالـهــجــمـات
اجلــهــاديــة الــتـي تــضـرب
الـــبـــلـــد والـــتي أدّت إلى
وفــــــاة نــــــحــــــو ألــــــفي

شـخص وتـهجـير 1,4
مـــلــيـــون خالل ست

سنوات.

وفق الـــقـــائـــمـــ عـــلى
الــتـصــنــيف. كــذلك
حصدت األغنية
 24 مــــلــــيــــون
اسـتــمـاع عــبـر

خـــــدمـــــات الـــــبث
التـدفـقي في بـريطـانـيا

خالل األســـــبـــــوع األول من
إطالقها محطـمة الرقم القياسي
الـذي حقـقـته أريـانـا غـرانـدي عام
2019. ورغم ابـتـعــادهـا لـسـنـوات
عن األضـــواء كــان مـــحـــبــو أديل
ــوعــد لــســمــاع اليــ عـــلى ا بــا
أغنيـتهـا اجلديـدة التي حـققت ما
يـقـرب من  100 مـلـيــون مـشـاهـدة
عـــلى يــــوتـــيـــوب. وتـــطـــرح أديل
ألـبـومــهـا اجلـديـد  30 بـعـد طـول
انـتـظـار في  19 تـشـرين الـثـاني 
ـغـنـيـة صـاحـبة عـلى مـا أعـلـنت ا
الـكــثـيــر من األغـنــيـات الــضـاربـة
بـيـنـهـا هــيـلـو وسـامـوان اليك يـو
ــــاضي. وتــــطــــرقت األســــبــــوع ا
ـغنـيـة الـبـريـطانـيـة الـبـالـغة 33 ا
عامـا حديـثا عن عـام القـلق الذي
شـهــد تـفــكك زواجـهــا.وهي بـدأت
تسجيل العمل قبل ثالث سنوات
وفق ما أشارت على تويـتر قائلة(
إن حيـاتـها كـانت في هـذه الفـترة
ــطــلــقــة مــتــاهـــة من الــفــوضـى ا

واالضطراب الداخلي).

ـمــثـلــة احلـائــزة عـلى أوســكـار ا
نتج بـراد فالشوك متزوجـة من ا
وهي حتب احـــتـــســـاء كـل انــواع
الــكــحـــول الــنــبــيـــذ الــويــســكي
ا لن الفـودكا. كـما قـالت (إنهـا ر
تــتــوقف لـــلــحــيــاة عن احــتــســاء
الــكــحــول لـــكن خــصــصت 2021
لالعــتـنــاء بـصــحـتــهـا وحــالـتــهـا
العـامة) كـما صـرّحت بأنـها تـنام
بــشـــكل أفـــضل بـــكــثـــيــر من دون

كحول.
على صـعيـد آخر  تـصدرت جنـمة
موسيقى السول البريطانية أديل
سـبــاق األغـنــيـات في بــريـطــانـيـا
لـلـمـرة األولى مــنـذ ست سـنـوات
مع أغـنيـتـهـا اجلـديـدة (إيزي أون
مي) التي حـصدت أعـلى مـبيـعات
يحـقـقـها عـمل غـنـائي مـنفـرد مـنذ

عام 2017. 
ــنـفــردة الـتي وحـقــقت األغـنــيـة ا
تــشـــارك فـــيــهـــا أديل مع الـــعــالم
ـة الـتي ـؤ تـفـاصـيل الــسـنـوات ا
عــانت مــنـهــا مــنــذ طـرحــهــا آخـر
أعمالها مـبيعات بلغت  217 ألفا
و300  وهــو أعـــلى رقم تـــســـجــله
أغـنــيـة في أســبـوعـهــا األول مـنـذ
شــيـب أوف يــو إلد شـــيـــران عــام
 2017  بـحــسب تــرتـيب أوفــيـشل
ســيــنـغــلــز تــشــارت. وهـذه ثــالث
ــركـز أغــنـيــة ألديل حتــتل هــذا ا

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت -
ظــهــرت لــيــدي غــاغــا عــلى اعالن
قرر فيلم (هـاوس اوف جوسي) ا
ان يـــــعـــــرض في الـــــصـــــاالت في
الــفــيــلم ــقــبل تــشــرين الــثــانـي ا
الــســيــنــمــائي من اخــراج ريــدلي
سكـوت وبـطولـة لـيدي غـاغا وآدم

درايفر. 
تـــلــعـب غــاغـــا دور بـــاتــريـــســـيــا
ريـجــيــاني الــتي جلـأت الـى قـاتل
مــأجــور لــلــتـــخــلص من زوجــهــا
مـوريـزيــو غـوتــشي.تـدور أحـداث
الفـيـلم في تـسـعـينـيـات من الـقرن
اضي ما اضطـر القائـم عليه ا
إلى التفتـيش في أرشيف العالمة
الشـهـيرة من أجل احلـصـول على
ثيـاب وحـقائـب يد تـعـود الى تلك
ــشــاهـد احلــقــبــة لــكي يــعــيش ا
أجـواء الــدور الــذي تــؤديه غــاغـا

بافضل الظروف.
ـيـة غـويـنيت مـثـلـة الـعا وقـالت ا
بالتـرو على صـفحـتهـا على موقع
التواصل االجتماعي انها اقلعت

عن شـــرب الـــكــحـــول مـــنــذ ان 
تـشـخـيـصـهـا بـفـايـروس كـورونا.
مثلة البالغة من العمر  49 عاماً ا
قالت ان طبيبها نصحها باالقالع
عن كل العادات الغذائـية السيئة
صنع ومنـها االقالع عن الـسكـر ا

والكحول. 
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ليدي غاغا 

لـــلـــبــيـــئــة.واســـتـــعــرضـت لــوسي
ـكـلّفـة بـالتـسويق بـوشـيه-داهان ا
ـسـتـدامة في الـثـقـافي والـتـنمـيـة ا
ـكن لكلّ الـقـطـاع اخلطـوات الـتي 
جـهـة اتّخـاذهـا بحـسب مـستـواها.
وهي قـدّمت مثل الـفنانـة الفرنـسية
ــــيــــلي لــــوازو الــــتي جتــــنّــــبت إ
ـلصـقـات عـلى أقراص اسـتـخـدام ا
الـفينيل التي ال جدوى منها أصال.
وهـو مـثل مالئم.وتـدرك اخلـبـيرات
اللواتي حضرن فعاليات ماما خير
إدراك الـتـحديـات الواجب جـبهـها.
وكشفت بوشيه-داهان (ال يزال من
ــمـكن طــرح أفــكــار من هـذا غــيــر ا
الـقـبـيل في حفـل يحـضـره مثال 30
ألـف شـخص).  وال يـخـفـى عـلـيـهن
أن كـثــيـرين يـدّعـون الـتـزامـا زائـفـا
بـقضايا الـبيئة. وفي أحـيان كثيرة
يـدّعي اجلـمـيع أنه يـريـد التـغـيـير
باشرة بـتغيير لـكن عندما نـطلب ا
فــــعـــلـي ال جنـــد أحــــدا بــــحـــسب

سولفيغ باربييه.

دراجـة هـوائـيـة حلـضور حـفل فال
بــدّ من أن نـعـرض عـلـيـهم حـافالت
جـمـاعيـة تقـدّم لهم فـيهـا بعض من
الـفعـاليـات التـمهـيديـة.وال بدّ لـهذه
ـوارد االحتــادات من أن تـتـشـارك ا
ــعـارف بـحـسب مـونـيـيه. وهـو وا
أيـضا رأي باربييه التي قالت نحن
ـــواقع عــيـــنـــهــا نـــصـــوّر في ا
يـنبـغي إذن إيجـاد فنادق ال
تــســتــهــلك الــكــثـيــر من
الـــغــــســـيل (ومن ثمّ
ــيـاه ومـنـتـجـات ا
الــتــنــظـيف) وال
تـضيء األنوار
أكــــــــثــــــــر من
الـــــــــــالزم وال
تـــــــفــــــرط في
اســــتــــخــــدام
الـــبالســتــيك
وســـواهـــا من
الـــــتــــدابــــيــــر
ــــــراعــــــيـــــة ا

االسـتـخـدام لـتـفـادي إقـامـة جوالت
ـتـحـدة وفي بــكـثـرة في الـواليـات ا
). وكانت فرقـة كولدبالي قد الـص
تــعـهــدت مـنــذ فـتـرة احلــرص عـلى
احلـدّ من تنقّالتها بالطائرة. وال بدّ
من إيـجاد بدائل للمـركبات الفردية
بــالــنــسـبــة إلى اجلــمــهــور.وتـدرك

بـاربـيـيه أن أحـدا قد ال
يـــــرغـب في
استخدام

ديــد بالنــيت).وتــقــضي الــفــكـرة بـ
(االســتــفــادة من صــوت الـفــنــانـ
الـذي قد يـؤثّر أكـثر عـلى اجلمـهور
ـتــحـدة من تــقــريـر لــهـيــئــة األ ا
لـلمـناخ فـجمهـورنا هـو أينـما كان
ومـن الـنـادر أال يـســتـمع أشـخـاص
ــوســـيـــقى) عـــلى حـــدّ قــول إلـى ا

كليمانس مونييه.
W¾O œ  «“Uſ

وأكّـدت األخـيـرة أن هيـئـات مثل ام
دي اي تسعى إلى توعية اجلمهور
واالخـتـصـاصـيـ عـلـى حـدّ سواء
بـشـأن مسـائل مثل الـنقل. فـوسائل
الــنـقل هي أول مـصــدر النـبـعـاثـات
غـازات الدفيئـة في مجال العروض
احلـــــيّـــــة عـــــلـى مـــــا قـــــالت خالل
مــهـرجـان مـامــا سـولـفـيـغ بـاربـيـيه
الـتي ساهـمت في تأسـيس جمـعية
أرفــيـفــا (الـفــنـون احلــيّـة الــفـنـون
ـــســـتــدامـــة) ســـنــة   2020. وفي ا
ـسـألـة بالـنـسـبة نـظـرهـا تقـضي ا
إلـى االخـتــصــاصــيــ بـ (تــرشــيـد

قــبل  10 ســـنــوات عــلى مــا قــالت
كـــلــيـــمــانس مـــونــيـــيه من الـــفــرع
الــفـــرنــسي لـ(مــيــوزيـك ديــكــلــيــرز
ــــرجــــنـــسـي) (ام دي اي) الـــتي إ
حتـــدّثت خالل مـــنــتــدى الـــتــحــوّل
الــــبــــيــــئي في مــــهــــرجــــان ســـوق
ـــوســيــقـى احلــالــيـــة (مــامــا) في ا
بــــاريس. وجتـــمـع ام دي اي الـــتي
أبـصـرت الـنور في بـريـطـانيـا سـنة
 2019 حتـت رايــــتـــــهــــا عـــــددا من
الـــفـــنــــانـــ واالخـــتـــصـــاصـــيـــ
ـوســيــقــيــة الـذين واجملــمــوعــات ا
رصّـــوا الـــصـــفـــوف إلعـالن حـــالــة
طــوار بـــيــئــيــة وإيـــكــولــوجــيــة.
وســـرعــــان مـــا ذاع صـــيـــتـــهـــا في
اإلعـالم مع أعـضـاء مــشـهـورين في
صـــفـــوفــهـــا مـــثل بـــيـــلي ايـــلــيش
ومــاســيف أتــاك. وعــلى مــوقــعــهـا
اإللـكتروني صورة مثال للموسيقي
الـــبــريــطـــاني بــراين إنـــو يــرتــدي
قـميصا كتب عـليه ال موسيقى على
كــوكب مــيت (نـو مــيـوزيك أون ايه

لـلـبيـئة كـتـفادي وضع مـلصـقات ال
حــــاجـــــة إلــــيــــهـــــا عــــلى أقــــراص
الــفــيـنــيل.وكــثــيـرة هـي الـهــيــئـات
الــعــامـلــة في الــقـطــاع الــتي بـاتت
ـراعـاة الــبـيـئـة أكـان ذلك تــعـنى 
ي عـلـى الـصـعـيـد احملـلي أو الـعـا
في ح لم يكن األمر بهذه األهمية

{ بـــــــــاريـس (أ ف ب) - ال يــــــــزال
الـطـريق طـويـال غـيـر أن األصوات
ــوســـيــقي تـــرتــفـع في الــقـــطـــاع ا
لـإلعــراب عن شــواغل بــيــئــيــة مع
ــبــادرات الــتــوعـويــة من تــكــاثــر ا
جـانب جنوم مثل بـيلي ايليش إلى
اتّــخـاذ تــدابـيــر بـســيـطــة مـراعــيـة
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{ عمان (أ ف ب) - شعارها رأس
طماطـم ال تفاحـة. لكن فـي غضون
ثماني سنوات فقط تمكنت شركة
طمـاطم األردنيـة بـالفـعل من قضم
ــربح جــزء كـــبـــيــر من الـــســـوق ا
أللعاب الـهواتف احملـمولـة بالـلغة
ـدير ـؤسس وا العـربـيـة.ويـقـول ا
التنفيذي للشركة حسام حمو (38
عـــامـــا) لــــوكـــالـــة فــــرانس بـــرس
(احملــتــوى الــعــربي عــلى شــبــكــة
ـئة رغم اإلنتـرنت ال يتـجاوز  1 با
وجـــود أكـــثـــر من  400 مـــلـــيـــون
مـــســــتـــخـــدم عــــربي لـــلــــهـــواتف
احملـمـولـة الـذكـيـة).ويـضـيف رجل
األعــمـــال من مـــكــتـــبه األنـــيق في
عمان (هنـاك فجوة كـبيرة جدًا في
هـــذا الـــســـوق نــــحن نـــحـــاول أن
نــســدهـــا). وأسّس حــمـــو شــركــة
طماطم في عام   2013 وكانت أول
شـــركــــة عــــربــــيـــة حتــــصل عــــلى
اســـتـــثـــمـــارات من بـــرنـــامج 500
ستـارتس أب في سـيـلـيـكـون فالي
بـــكــالـــيـــفـــورنـــيــا. خـالل ثــمـــاني
ت الـشـركـة من موظف سنـوات 
واحد إلى حوالى ثمـان يقومون
بتحويل ألعاب الهواتف احملمولة
إلى اللغـة العربـية وكذلك تـكييف
احملتوى ليناسب الثقافة العربية.
ـــؤسس ويـــقـــول نـــور خــــريس ا
والرئـيس التـنفـيذي لـشركـة ميس
الـورد لـتــطـويــر ألـعــاب الـهـواتف
احملـمــولـة لـوكــالـة فــرانس بـرس
ــو (كــانت الــلــغــة عــائــقًــا أمــام 
ألــعـــاب األجـــهــزة احملـــمـــولــة في

نطقة). ويـضيف (اللغـة العربية ا
تـربط (الالعـب) عـاطــفـيــا).وقـامت
شركـة طـمـاطم الـتي تـمـلك مـكاتب
في الـســعــوديـة واإلمــارات حـتى
اآلن بنـشر أكـثر من  50 لعـبة من
ألــعـــاب الــهـــواتف اجلــوالـــة بــ
مـــســتـــخـــدمي أجـــهـــزة اآليـــفــون
واألندرويد وحقـقت نسب حتميل
ألكـثـر من  100 مـلــيـون مــرة بـعـد
طـرحــهـا فـي مـتــجـري آبل ســتـور
. وبـحـسب وغـوغل اإللـكـتــرونـيـ
ـــــئـــــة من حـــــمـــــو فــــإن (70 بـــــا
مـسـتخـدمـي الهـواتـف الذكـيـة في
العـالم الـعربي ضـبـطوا هـواتـفهم
بـالـلـغـة الـعـربــيـة مـا يـعـني أنـهم
يحبون استهالك احملتوى بلغتهم
األم). ويـــوضح (لألسـف عـــنـــدمــا
نـكـتب +غــيـمـز+ (ألـعــاب) بـالـلـغـة
اإلنكلـيزية عنـد البحث فـي متاجر
التطـبيـقات جند ماليـ األلعاب.
ولكن عـنـدما نـبـحث عنـهـا بالـلـغة
العـربـية فـإنـها ال تـتـعدى بـضـعة
ـنــافــســة شــرســة حـول آالف). وا
هـذه األلــعـاب. ويــؤكــد خـريس أن
مـنــطـقـة الــشـرق األوسـط وشـمـال
و في إفريـقيـا هي أكـبر مـنـطقـة 
الـــــعــــالـم في مـــــجـــــال األلـــــعــــاب
اإللكتـرونيـة.وتقدّر شـركة موردور
إينـتـلجـينـس لتـحلـيل الـسوق إن
ي في عــام ســوق األلــعـــاب الــعـــا
 2020 بـلــغت قــيــمـته  174مـلــيـار
ـتــوقع أن يــصل إلى دوالر ومن ا

 314 مليار دوالر في عام 2026.
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