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يـسـتعـد مـسـيحـيـو العـراق الحـياء
ـيالد  وحــضـور طــقــوس اعـيــاد ا
وسط اجـراءات ــنـاســبــة  قــداس ا
صـــحــيــة لـــلــوقــايـــة من فــايــروس
كــــورونـــا حــــيث بــــدأ حتـــضــــيـــر
األطـــبــاق واحلــلـــويــات وتـــعــلــيق
اشــجــار الـزيــنــة الــتي يـفــرح بــهـا
األطــفــال  ابــتــهــاجــا بــقــدوم هـذا
الــعـيــد. واكـد رئــيس اجلـمــهـوريـة
برهم صالح  حاجة العراق لوقفة
جـادة تؤسـس لدولـة مقـتدرة. وقال
في تــغــريـدة عــلى تــويــتـر (نــبـارك
ـسـيـحيـ بـحـلـول أعـياد ألهـلـنـا ا
يالد اجمليد  ونؤكد دعمنا للذين ا
عـانـوا من آثار الـتطـرف واإلرهاب
عـاناة اخـوتهم من وشـاركـهم في ا
وأضــاف أن ـــكـــونـــات األخـــرى) ا
(نـحن بـأمسّ احلـاجـة لوقـفـة جادة
تـؤسس لدولة مقـتدرة وحكم رشيد
ــواطــنـــة ويــحــمي يُـــعــلي مــبـــدأ ا
احلــقــوق والــتــعــايش الــســلــمي).
ويـشـكـو راعي كـاتـدرائـيـة الـقديس
يـوسف بـبـغـداد مـن الفـسـاد قـائالً
كن أن نقـول أن العراق آمن (هـل 
? نـعـم الى حـد مـا ولـكن ال نــسـبـيـاً
ــســيــحــيــ الــذين تــزال مــنــازل ا
اصـبـحـوا رمـزاً لـلـضـعـفـاء في هذا
الـبـلـد تـستـغل من قـبل الـلـصوص
والـفاسدين الذيـن أخذوا منازلهم
ـكنك وبـسـبب البـيروقـراطـية  ال 
احلصول على أي نتيجة الستعادة
احلـــــقـــــوق) وتـــــابـع ان (حتـــــسن
سـاعد عـلـى اعادة الـوضع األمـنـي 
ـطـاعم حـتى في فــتح األسـواق وا
ظـل انــتــشــار الــوبــاء وانــخــفـاض
أســـعـــار الــنـــفط). وفي قـــرقــوش 
سيحي الحياء االعياد  يستعد ا
بـعد تـزين الشوارع ونـصب شجرة
ارتـفاعها  14مـتراً وبـقطر  5أمـتار
ولـــــونت بـــــالــــلـــــونــــ األبـــــيض
والـذهـبي. وقـال راعي كـنـيـسـة مار
ـديــنـة بــطـرس بــهـنــام ســارة في ا
شـيتو إن (هذه الـشجرة هي رسالة
مــلــؤهـــا الــسالم لــكل الــعــراقــيــ
سيـحي فـقط) مؤكدا ان ولـيس ا
كــفــانـا ـســيــحــيـ هي  (رســالــة ا
خـالفـات وحتـزبـاً وصـراعـاً  يـجب
أن نـعيش الـسالم واألمـان واحملبة
ونـــتـــوحــــد حـــتى في أعـــيـــادنـــا).
ــواطـنـة سـنـدس بــدورهـا  قـالت ا

صبيح (عشنا ظروفاً صعبة ونأمل
ــقــبـلــة  خــيـر أن تــكــون األعـوام ا
ومـحبة وأمان للـجميع) معربة عن
ـدينة كل مَن أمـلهـا ان (يعود إلى ا
هـــاجــر مــنـــهــا عـــقب أحــداث عــام
 ?(2014واضـافت (نـأمل أن يـكون
عام أمـان واسـتـقرار ـقـبل  الـعـام ا
لـكل العـراقي وتـكون االحـتفاالت
جـمـيلـة ونـتـمكن من الـتـخلص من
كــــورونـــــا وتــــعــــود احلــــيــــاة إلى
طـبيعتها). وبرغم محاوالت ارجاع
الــطـقــوس الـتي كـانـت تـمـارس في
ـواطن األعــيـاد الــسـابــقـة يـقــول ا
رانـي بــاسم أن (نــصـف الــســكــان
الـذين نزحوا مـا قبل احلرب عادوا
إلـى قرقوش والقـسم اآلخر يعيش
فـي اقلـيم كـردسـتـان أو هـاجر إلى
اخلــارج  كـمــا يـشــعـر الـعــديـد من
الـــذين بـــقــوا فـي الــعـــراق بـــأنــهم
عــــاجـــزون وبــــعـــضـــهـم حـــذر من
اجلـيـران الـذين شـاركـوا مـعـهم في
يـوم من األيام األعيـاد واالحتفاالت
الـدينية مـسلم ومسـيحي على
حـــــــد ســـــــواء). واصـــــــدرت وزارة

الــصـحـة بـيــانـاً بـشـأن االجـراءات
الــوقـائــيـة في أعــيـاد رأس الــسـنـة
ـواطـنـ إلى تـوخي فــيـمـا دعت ا
احلـــــذر وااللــــتــــزام بــــاالجــــراءات
الـوقـائيـة خاصـة ارتداء الـكمـامات
واحلـــــفــــــاظ عـــــلـى الـــــتــــــبـــــاعـــــد
الـــبــدني.وذكـــر بــيـــان لــلــوزارة ان
ي (خـطـورة الـوضع الـوبـائي الـعا
ومــا يـكــتـنـفـه من حتـديــات خـطـرة
ـتـحور نـتـيـجـة االنـتشـار الـسـريع 
أومـيكرون مع ارتفـاع سريع وكبير
فـي نــــسب اإلصــــابــــات في أغــــلب
الـبـلدان حـيث جتـاوز عدد الـبـلدان
ـتـحـور الــتي سـجـلـت اإلصـابـة بــا
ئـة دولة) وأضاف اجلـديد قـرابة ا
أنه (مـن مــنـــطــلق مـــســؤولــيـــتــنــا
الــقــانـونــيــة واالخالقــيـة حلــمــايـة
ـواطنـ من دخـول وانتـشار هذا ا
واطـن ـتحـور اجلديـد  ندعـو ا ا
إلـى تـــــوخـي احلـــــذر وااللــــــتـــــزام
بــاالجـراءات الـوقـائــيـة  والسـيـمـا
ارتــداء الـكــمـامــات واحلـفــاظ عـلى
الـتـباعـد الـبدني عـنـد وجودهم في
أمــاكـن االحــتــفــاالت بــأعــيـاد رأس

الـــســـنــة اجلـــديـــدة واالســراع الى
ـنافـذ التـلقـيحـية ألخـذ اللـقاحات ا
اآلمـنــة) وطـالب الـبـيـان الـقـائـمـ
عــلى األمــاكـن الــعــامــة كــالــنـوادي
ــتـنـزهـات وقــاعـات االحـتـفـاالت وا
ــقـاهي الـى (االلـتـزام ــطـاعم وا وا
بـالـتوصـيـات الصـادرة عن الـلجـنة
الـعليـا للصحـة والسالمة الـوطنية
ـلـقـحـ ـنع دخـول غـيـر ا وذلـك 
الـى تلك االماكن إضافة الى توفير
ـسـتـلـزمـات الـوقـائـيـة من جـمــيع ا
وكــذلك ــعـــقــمــات  الــكـــمــامــات وا
ـســافـات الـكــافـيـة بـ االلــتـزام بـا
ـرتادين الـطـاوالت ومنع اكـتـظاظ ا
لــتــلك االمـاكـن). وسـجــلت الـوزارة
امس    322اصــابـة وشـفـاء 466
حــالــة وبــواقع  7وفــيــات جــديـدة.
ــوقف الـــوبــائي الـــيــومي واكـــد ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عــدد الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
الــتي اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات
مـشتبه اصابتهـا بالفايروس بلغت
اكـثـر من  15الــفـا  حـيث  رصـد
اصــابـة  322بــكــورونـا في عــمـوم

عــودتـهـا لـلـدراســة. وعـنـد مـغـادرة
ـعـهد اصـطـحبـتـها الـقـناة لـشراء ا
جـــهــاز مــوبـــايل حــديث لـــتــصــور
وتــوثق رحــلـتــهـا الــعالجـيــة الـتي

ســتــتـكــلل بــالـشــفــاء وحتـقــيق كل
امـنياتها. وفي قـابل االيام سنتابع
مـع(الشـرقـيـة) رحـلـة عـالج االمـيرة

. مر

ـشـاكل بـل ستـظل أبـداً جـزءاً من ا
دائــمـاً عــامالً مــسـاعــداً عـلى احلل
الـواقـعي لـلـمـشـاكل والـوصول إلى
شـــراكــة حــقــيـــقــيــة بــ األطــراف
الـــســـيــاســـيـــة. وذكــر الـــبـــيــان ان
(الـــبــارزاني اســـتــقــبـل في اربــيل
وفــد اإلطـار الــتـنـســيـقي بــرئـاسـة
ــالــكي وجـــرى الــتــطــرق نـــوري ا
خـالل الـلـقـاء الى آخـر مـسـتـجـدات
الـــوضع الــســـيــاسي فـي الــعــراق
وانـتخابات مـجلس النواب  وقلق
وانــــزعــــاج األطــــراف الــــرافــــضـــة
لـنـتـائـجـهـا والـعـمـلـيـة الـقـانـونـية
والــطــعــون في نــتـائــجــاالقــتـراع)
واشــار الـى ان (اجلــانــبــ اتــفــقـا
عـلى ان أوضـاع البـلـد والتـحـديات
ـشتركة تـدعو القوى ـسؤولية ا وا
واألطـراف كافة للتوصل إلى تفاهم
صلـحة الـعامة راعـاة ا مـشتـرك 
ومـــســتــقــبـل الــبــلـــد لــغــرض حل
ـشـاكل وجتـاوز الوضع وتـشـكيل ا
ـــطـــالب حـــكــــومـــة تـــســــتـــجـــيـب 
ــواطـنـ وقـادرة عــلى مـواجـهـة ا
ــســـتــقــبل حتـــديــات احلــاضـــر وا
وحتــفظ األمن واالسـتــقـرار) وقـال
الـــبـــارزاني ان (لـــلــعـــراق وضـــعــاً
خــاصـــاً وأن إقــلــيم كــردســتــان لن
ــشـاكل بل يــكـون أبــداً جـزءاً من ا
ســـيـــظل كـــمـــا هـــو دائـــمــاً عـــامالً
مــــســـاعـــداً عــــلى احلل الــــواقـــعي
لــلـمــشـاكل والــوصـول إلـى شـراكـة

حقيقية ب األطراف). 

وتـــمـــريـن قـــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة
ـسـاعدات اإلنـسانـية اإليـطالـية وا
مـهنـئا الـوزير والـشعب واحلـكومة
ــسـيح اإليــطـالــيـ بــعـيــد مـيالد ا
يالدية اجلـديدة) بدوره والـسنـة ا
 اشـــار دي مــايــو الى انـه (تــفــقــد
قـــوات بالده في الــعــراق) مــؤكــداً
(اسـتـمـرار إيطـالـيـا في مسـانـدتـها
الــعـراق واالقـلـيم) مـشـيـدا بـ (دور
ــة داعش الــبـــيــشــمــركــة في هــز
( وإيـــوائه لــلــنـــازحــ والالجــئــ
داعــيــا رئــيس االقــلــيم إلـى (زيـارة
رومــــــــــا فـي اقــــــــــرب فــــــــــرصـــــــــة
ـكنـة).(تفـاصيل ص 2). كـمـا اكد
الـــبــارزاني  أن لـــلــعـــراق وضــعــاً
خــاصــاً وأن كـردســتــان لن تــكـون

تـــشـــكـــيـل احلـــكـــومـــة االحتـــاديــة
اجلـديدة ومستـجدات احلرب على
داعـش وخـطـر اإلرهــاب فـضال عن
عـالقـات بــغـداد واربــيل  واحلـوار
حلل مــشـاكـلـهـمـا وتــأكـيـد أهـمـيـة
ـنــطــقـة حــمــايـة أمـن واسـتــقــرار ا
بـصـورة عـامـة ومـجـمـوعـة مـسائل
ـشـتـرك) أكـد حتــظى بـاالهـتـمــام ا
ـشـتـركة اجلـانـبـان عـلى (الـرغـبـة ا
فـي تــعـــزيــز الـــعالقــات وتـــوســيع
شـترك وخاصة مـجاالت التـعاون ا
فـي اجملــــــاالت االقــــــتـــــــصــــــاديــــــة

والثقافية).
واعـرب البارزاني عن (شكره للدعم
اإليـــطــالي لـــلــعــراق ولالقـــلــيم في
احلــــرب عــــلـى داعش ولــــتــــدريب
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بـــحث رئـــيس إقـــلــيـم كــردســـتــان
نــيــجــيـرفــان الــبـارزانـي مع وزيـر
اخلــارجـيـة االيـطــالي لـويـجي دي
مـــايــــو األوضـــاع الـــســــيـــاســـيـــة
وانـــتــخـــابــات مـــجــلـس الــنــواب 
ومــسـتـجــدات احلـرب عـلى داعش.
وقـال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(رئـيس االقليم  اسـتقبل في اربيل
ـــــرافق له  دي مـــــايـــــو الــــوفـــــد ا
بــحــضــور الــســفــيــر لــدى بــغــداد
والـــقــنـــصل االيـــطــالي فـي أربــيل
حـــيث جـــرى مــنـــاقــشـــة األوضــاع
الــسـيـاســيـة وانــتـخـابــات مـجـلس
الـنواب  ونـتائـج االقتـراع وجهود
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فــريق الــقـنــاة خــارجـا.واخــتــلـطت
دمـوع زمـيالت مـر مع الـتـصـفيق
والـغـناء وهن يـعانـقنـهـا وابلـغتـها
ـعـهـد ان اجلـمـيع بـانـتـظار ادارة ا
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ســاد الـهــدوء مــحـافــظــة ذي قـار
عقب تظـاهرات رافـضة الستـقالة
احملـافظ احـمـد غـني اخلـفـاجي 
الـتي قـدمــهـا الى رئـيس الـوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي  احـتـجـاجا
ــتـــظــاهــرين عـــلى اســتـــهــداف ا
ــطـالــبـ بــاخلـدمــات واسـقـاط ا
دعاوى ضدهم وصـف بالكـيدية .
واقدم العشرات من احملتج في
احملـــافــظـــة عــلـى قــطع جـــســري
الـــزيــــتـــون واحلـــضـــارات وسط
مـديــنـة الـنـاصــريـة.وذكـر شـهـود
عيان ان (العشرات من احملتج
قـــطــعــوا اجلــســـرين بــاإلطــارات
احملـتــرقـة بــعـد اعالن اخلــفـاجي
خالل مـؤتـمـر  تـقـد اسـتـقالـته
من مـنـصبه عـلى خـلـفـيـة احداث
احملـافــظـة). وكــان اخلـفــاجي قـد
أعــلن عن تــقــد اســتــقــالــته من
مـــنـــصـــبه. وقــــال ان (تـــســـنـــمه
للمنصب كان قبل  8اشهر وجاء
من قبل أهـالي احملـافظـة ورئيس
الــوزراء) مـــشــيــرا الى ان (هــذه
ـــدة حــدث خاللـــهــا مــا يـــعــيــد ا
احلــــيــــاة واالمـن واالســــتــــقـــرار
لـلــمـحــافـظــة) وأضـاف انه (قـدم
ـــشـــاريع حـــزمـــة كــــبـــيـــرة مـن ا

وتـخـصـيص مــبـالغ اسـتـثـنـائـيـة
لـــلـــمــحـــافــظـــة بــدعم مـن رئــيس
الــوزراء واألمـــ الــعــام جملــلس
الوزراء  عبر صندوق اعمار ذي
قـار ومـشـاريع تـنـمـيـة األقالـيم )
ولـفت الى انه (عـاهـد نـفـسه مـنذ
تــســنــمه  اإلدارة بــانـه ســيــتـرك
نـصب في حال سـالت قطرة دم ا
من أبــنـاء احملــافــظـة ومــا حـدث
ــاضي مـن إصــابــات االربــعـــاء ا
لـلـمـحــتـجـ الـسـلـمـيـ الـثالثـة
دفـعته الـى تقـد اسـتـقـالته من
منصبه كمـحافظ لذي قار ). على

صـــعـــيـــد مـــتــــصل  صـــدر امـــر
ديواني من مكتب رئيس  مجلس
الوزراء  بـتكـليف نـائب  احملافظ
االول مــــحـــمـــد هـــادي الـــغـــزي 
ــهـام ادارة شــؤون احملــافــظـة
ــالـيـة وتــخـويـلـه الـصالحــيـات ا
االدارية. ووافق الـكـاظـمي  على
إثر تظاهرات استقالة اخلفاجي 
ســقط فــيـهــا جــرحى في مــديــنـة
الـنــاصـريـة الـتي شــكـلت مـركـزاً
أسـاسـيـاً لـلـحـركـة االحـتـجـاجـيـة
.  ويـتظـاهر الـعشرات قبل عـام
في احملـافــظـة مـنــذ أيّـام عـدّة من

أجل مـطـالب مـعـيـشـيـة وخـدمـيـة
وللدفع بـإسقـاط دعاوى قضـائية
ـشـاركـتهم في ضـدّهم مرتـبـطة 
تـــــظـــــاهـــــرات تـــــشـــــرين  لـــــكن
الــتــظـــاهــرات تــطــوّرت وأصــيب
ثالثـة مـتـظـاهـرين بـجـروح جراء
إطالق نـار وفق مــا أفـاد مـصـدر
طبي.  وذكـر مكتـب اخلفاجي في
وقت ســـــابق ان (اســــتـــــقـــــالــــته
احملـــافـظ من مـــنـــصـــبه  جـــاءت
ـــصـــلـــحــة حــرصـــاً مـــنه عـــلى ا
ـــــاً لـألمن الـــــعـــــامـــــة وتـــــقـــــد
واالســـتــــقـــرار وحـــفظ مـــصـــالح

مواطني ذي قار). كما قدم رئيس
ـتـابـعـة في ذي قـار عـلي خـلـيـة ا
حــكــيم الـــهاللي اســتــقــالــته من
مـنـصـبه. وبــهـذا يـنـضم الـهاللي
سـؤول في ذي قـار الذين الى ا
قـــدمـــوا اســـتــــقـــالـــتـــهـم مـــنـــهم
اخلــــفـــاجـي.وارجع الـــهـاللي في
بـيـان مــقـتـضب  اســتـقـالـته الى
(الـصـراع الـسـيـاسي الـذي يـدور
فـي احملـــــافــــظـــــة). ووصـل وفــــد
وزاري امـــــــــــنــي الـى ذي قـــــــــــار
لـلـتـحـقـيق بـأحـداث اطالق الـنـار
تظاهرين. وقال مصدر ان على ا
(جلـــنــــة مـــشـــتـــركـــة من وزارتي
الدفاع والداخلية اوفدها رئيس
الـوزراء الى ذي قـار  لـلـتـحـقـيق
دني بحادث اطالق النار على ا
فـي الـــنــــاصـــريــــة) وأضـــاف ان
(اللـجنـة وصلت الى ذي قـار عبر
قـــاعــــدة االمـــام عـــلي اجلـــويـــة 
وباشـرت اعـمالـهـا فور وصـولـها
). وفي الـنــجف  افـادت مـصـادر
بان احملافظ لؤي الياسري ينوي
تقد اسـتقالتـه بعد خروجه من
صادر نقال عن احلنانة. وقالت ا
تـسـريـبــات جلـهـات مـطـلـعـة  ان
(الـــيــاســـري وبـــعــد خـــروجه من
احلـنـانـة  اكــد انه يـنـوي تـقـد
اســتـقــالـته خالل مــؤتـمــر مـوجه

ألبناء النجف). 
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عـرضت قـنـاة (الـشرفـيـة) اخلـميس
اخلـــطــــوات االولى لـــرحـــلـــة عالج
االمـيرة مر  اذ اوفـدت االعالمية
شـيمـاء عمـاد زبيـر  لزيـارة االميرة
وكـــان رئــيس مـــجــمـــوعــة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز قـد ا
تــــبــــنـى عالج مــــر ســــواء داخل
الــعــراق او خــارجه بــعــد ان الــقى
شـخص مـادة الـتيـزاب عـلـيهـا بـعد
رفــضــهـا لــطــلــبه بــالـزواج مــنــهـا.
وبـدأت اخلـطـوة االولى من الـبيت
بــزيـارة الــقـنــاة لـهــا وبـعــد تـنـاول
االفـطـار  االسـتـعـداد الصـطـحاب
مـر الى مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلة
نـصـور حـيـث امضـت عـامـها فـي ا
الــــدراسـي االول فـــيـه وبــــعض من
عــامــهــا الـثــاني قــبل ان تــتــعـرض

للحرق بالتيزاب.
ــعـهـد كـانت وعــنـد الـوصـول الى ا
ـــعــهــد بــاســـتــقــبــال مــر ادارة ا
رافق واالعـالمية شيماء والفريق ا
اال انـه  اعـالمــــــهم بــــــان لــــــهــــــا
عهد وفقا نوع داخل ا التصوير 
لــتـعـلـيـمـات وزارة الــتـربـيـة بـرغم
انــتــهـاج الــقــنـاة نــهــجـا اصــولــيـا
ـوافـقة بـاالتـصال بـالـوزارة ولكن ا
لـم تــــأت فــــكــــان احلل ومــــراعــــاة
ـشاعـر مر ان تـدخل االميرة الى
و اعتمـاد كاميرا ـعهد لوحـدها ا
ـعهد في التصوير  بـينما انتظر ا
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اسـتقبل اقليم كردستان امس  16
جـثمـانا من الـضحـايا الـذي قضوا
ــانش. فـي غــرق زورقــ بــبــحــر ا
واضــاف بــيـان ان (االقــلــيم تــسـلم
فـــجـــر يــوم امـس  ضــحـــايــاه 16
الــــذين قـــضـــوا فـي حـــادثـــة غـــرق
انش). ونشرت قائمة زورقـ في ا
بــالــلــغــة الـكــرديــة في وقت ســابق
لـــضــحــايـــا احلــادثـــة  واظــهــرت
وجـــود  16مــــواطـــنــــا من اقــــلـــيم
كـردستان .كـما ضمنت الـقائمة 19
اسـما   الـعثـور على  17مـنهم 
واحـد من ايـران اعـيد جـثـمانه الى
بـالده. في غـــضـــون ذلك  ســـلـــمت
ـانــيـا عـبـر سـفـارتـهـا في بـغـداد أ

احلــكـومـة الـعــراقـيـة مـقــتـرحـاتـهـا
ـــروفـــضـــة ــــهـــاجـــرين ا بـــشـــأن ا
طــلـبــاتــهم بـالــلـجــوء. وذكـر بــيـان
هـجـرين تـلـقته لـوزارة الـهـجـرة وا
(الــزمــان) امس ان (وكــيـل الـوزارة
كــر الــنـوري اســتـقــبل مــسـؤول
ـــلف الـــســـيـــاسي في الـــســـفــارة ا
ـــانــيــة لــدى بـــغــداد جــولــيــان األ
روســـــــر وجـــــــرى بـــــــحـث مـــــــلف
ـانـيـا  الــعـراقـيـ الالجــئـ في أ
شتركة وآفاق التعاون والـقضايا ا
والـتنسيق ب البـلدين كما تطرقا
إلـى مـلـف أوضــاع الــعـراقــيــ في
اخلـارج والسيما اجلالية العراقية
تـلكـون إقامـات شرعـية الـذين ال 
وضــرورة إيـجــاد آلـيــات مـنــاسـبـة
حلـل مشـكالتـهم) وقال الـنوري إن
(الـوزارة تقـدر الدور الـذي يقوم به

ـــــانـي جتـــــاه مـــــلف اجلـــــانـب األ
ـانـيـا) الالجــئـ الـعـراقــيـ في أ
ـــانــــيـــا دوراً مــــشــــيـــرا الـى ان (ال
مـتمـيزاً في إستـقبالـهم وإيوائهم).
ـانـيا مـن جانـبه أكـد روسـير أن (أ
مــسـتــعـدة لــلـتــعـاون فــيـمــا يـخـدم
مـصلـحة الـبلدين) مـشيـدا (بالدور
الــكــبــيـر الــذي تــقـدمـه الـوزارة من
خـالل اجلـهــود االســتــثــنــائـيــة في
شكالت). كما اكد النوري حـلحلة ا
 قـــرب اغالق مــخــيـم اجلــدعــة في
مـحافـظة نـينـوى.وقال في تـصريح
مـتلفـز (سنعـلن قريبـاً إغالق مخيم
ــوصل) مــشــيــرا الى اجلــدعــة بــا
(بـــقــاء  21مـــخـــيـــمــا فـي االقــلـــيم
وغــالــبــيــة قــاطــنــيــهـا مـن قــضـاء
سـنجار) مـؤكدا انه (لألسف هناك
مـن يعتاش على ملف النازح وال

يــــريـــد إغالقـه) واضـــاف (نـــواجه
حتــديـات لــوجــسـتــيـة وســيـاســيـة
وأمـــنـــيـــة وحـــتى عـــشـــائــريـــة في
مــنــاطـقــهم األصــلــيــة) مـبــيــنـا ان
(الـعـودة طـوعـيـة ولـيـست قـسـرية
وجنحنا بإغالق  51مـخيما تنفيذا
لـلبرنامج احلكومي ومصرون على
ــلـف االنــســاني ولن انـــهــاء هــذا ا
ـلف ألغراض نـتـسـامح لـتـوظـيف ا
ســيــاســيــة). وبــشــأن الــعــراقــيــ

الـعالقـ على حدود بـيالوروسيا 
قـال النوري انه ( إعـادة أكثر من
 4اآلف عـــراقي من الـــعــالـــقــ في
احلـــدود الــبــيالورســـيــة عــبــر 11
رحــلــة جــويـة ولـالسف هــنـاك من
أوهـــمــهم بــالـــذهــاب الى اجلــنــة 
لـكـنـهم وجدوا الـكـوابـيس). حسب

تعبيره.

احملـافظات) مـبينا ان (الـشفاء بلغ
 466حــــالــــة وبــــواقع  7وفــــيــــات
جــديـدة) واشــار الى ان (اكـثـر من
 79الـف شــخـص تــلـــقى جـــرعــات
ـضـاد فـي مـراكـز الوزارة الـلـقـاح ا
ــــــــنــــــــتــــــــشــــــــرة بــــــــبــــــــغـــــــداد ا
واحملـــــافــــظـــــات).وعــــلـــــقت وزارة
الـتـربـية  تـوضـيـحاً جـديـداً بـشأن
تحدث يالد.وأوضح ا عـطلة عيد ا
بـــاسم الـــوزارة حــيـــدر فــاروق في
ـناسـبة والدة تـصـريح امس انه (
ـــســـيـح الـــذي يـــصـــادف الـــيــوم ا
الــســـبت  وهــو عــطـــلــة رســمــيــة
ونــظــراً الهـتــمـام مــجــلس الـوزراء
بــهــذا الــيــوم وإعــطــاء يــوم األحـد
عــطـلــة رسـمـيــة قـررت الـوزارة أن
يـكـون يومي الـسبت واألحـد عطـلة
رســــمـــــيــــة بــــالــــنـــــســــبــــة لــــدوام
ـــدارس).وكــانت احلــكــومــة  قــد ا
قــررت تـــعــطــيل الــدوام  الــرســمي
لــــيـــــوم غــــد األحــــد في الــــوزارات
ــرتـبــطـة بـوزارة واجلــهـات غــيـر ا
نـاسبة ومـؤسسـات الدولة كـافة 

يالد.  اعياد ا
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طري اجلابـري في تصـريح امس ان (توقـعاتـنا لـلموسـم ا
ـاضي لكـنها تـغيـرت قليال هـي مشابـهة مـشابه للـموسم ا
نطـقة الشمـالية) وأضاف اضـية في ا بعد سـيول األيام ا
ان (نــتــوقـع مــوجــات ســيــول اذا مــا اســتــمــرت األمــطـار

ناطق الشمالية).  الغزيرة في ا
ورجــحت الـهــيـئــة في وقت ســابق ان يـكــون طـقـس الـيـوم
الـسبت  مـتـذبذبـا مـصحـوبـا بضـبـاب وانخـفـاض درجات
احلـرارة.وذكـر بـيـان لـلـهـيـئـة ان (طـقس الـيـوم الـسـبت في
ـنطـقـت الـوسطى واجلـنـوبيـة سيـكـون صحـواً مع بعض ا
ـنـطقـة الـشمـالـية بـيـنمـا سـيكـون في ا القـطع من الـغـيوم  
غـائـمـاً جـزئــيـاً الى غـائم مع تـسـاقط زخـات مـطـر مـتـفـرقـة

رتفعات اجلبلية).  وثلوج فوق ا
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اتـشـحت مـدن جـبـليـة مـخـتـلـفـة من مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـية
بـالبـياض وذلك بـعد تسـاقط الثـلوج بـكميـاتٍ متـفاوته فوق
ـرتـفــعـات.وشـمل تـسـاقط الـثــلـوج مـنـاطق دربـنـديـخـان و ا
و بــيـر مــام وقـرداغ جـبــال ازمــر وبـيــنــجـويـن وهـورامــان 
.وأعلـنت مديرية االنواء في االقليم ان (كـميات الثلوج التي
ــنـفــذ كـيــلي و نـاحــيـة هـطــلت عـلـى عـدد من مــدن كـانت 
هيـرو) واضافت ان ( منـطقة قـلعة دزة لم تـشهد الى هذه
اللحـظة تساقط للثلوج اال ان االمطار مستمرة فيها). فيما
حـذرت الـهـيـئة الـعـامـة لـالنـواء اجلويـة والـرصـد الـزلـزالي
الـتـابعـة لوزارة الـنـقل من سيـول ناجتـة عن امـطار غـزيرة
ـنـطـقــة الـشـمــالـيـة. وقـال مــديـر إعالم الـهـيــئـة عـامـر في ا
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بــعــد أكــثــر من  30 عــامــا من اجــتــيـــاح الــعــراق لــلــكــويت طــوت بــغــداد مــلف دفع
الـتعويـضات الـتي بلغت  52 مـليار دوالر كـما. واجـتــاح اجلـيش العراقي فــــــي 2 
اب  1990 دولة الـكويت وضم هـذه االمارة الصـغيرة الـغنـية بالـنفط الى الـعراق قبل
تـحدة بـعد سـبـعة أشـهر. وقـال مظـهر أن يـطرده الـتـحالف الـدولي بقـيـادة الواليـات ا
ـاضي أن (الـعراق ـسـتـشـار االقـتصـادي لـرئـيس مـجـلس الـوزراء اخلـمي ا صـالح ا
ـستـحقـات االخيـرة من هذه ـرتبـطة بـحرب الـكـويت بدفع ا انـهى مـلف التـعويـضات ا

التعويضات. 
واوضــح إن الـــــــــــــــعـــــــــــــــراق دفـع فـي
اجملمــــــوع  52.4 مليار دوالر) مضيفا
ـبلغ لـيس بالـقلـيل حيث إن أن (هـذا ا
ـبلغ كـافٍ لـبنـاء مـنظـومـة شبـكة هـذا ا
كـــهــربــاء تــنـــعش الــعـــراق لــســنــوات
طــويــلـة).”وتــعــاني الــبالد من ضــعف
الـبـنـيـة التـحـتـيـة ومن انقـطـاع الـتـيار
الـكــهـربـائي بـشـكل يـومي عـلى الـرغم
من ثـروتـهـا الـهائـلـة من الـنـفط.وأعرب
صــالح اخلــمــيس عن أمــله فـي أن يـتم
إنـفـاق األمـوال الـتي كـانـت مـخـصـصة
ســـابــقـــاً لإلصالحـــات عــلى مـــشــاريع

التنمية.
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ـركزي الـثـالثـاء سداد وأعـلن الـبـنـك ا
الـقسط األخيـر البالغ  44مـليون دوالر.
عـلـقت بغـداد هذه الـتـعويـضات بـشكل
مــــــوقت عـــــام  2014 وبــــــعـــــد اإلعالن
ــة داعش في 2018 الــرســمي عن هــز
اســتـأنــفت الــسـلــطـات الــعـراقــيـة دفع
ـــســتــحــقـــات.وصــادقت جلــنــة األ ا
ـتحدة للتعويضات التي تأسست في ا
عـــام  1991 عـــلـى هــذه االمـــوال الـــتي
ئـة تُفـرض على تـستـقطـع بنـسبة  5بـا
ـنتـجات الـبـترولـية مـبـيعـات النـفط وا
من الـعـراق.وتـوزع الـتـعـويـضـات على
ــــنـــظــــمـــات األفــــراد والــــشـــركــــات وا
ـنـظـمـات األخـرى الذين احلـكـومـيـة وا
تـعرضـوا خلسـائر ناجـمة مـباشرة عن
الـغـزو. عـلى صـعيـد مـتـصل رأى وزير
اخلــارجـيـة فـؤاد حــسـ اخلـمـيس أن
الــــوقـت حــــان إلجــــراء "مــــفــــاوضـــات
تحدة مـباشرة" بـ إيران والواليـات ا

الـطـرفـ للـجـلوس الى طـاولـة احلوار
ـبـاشرة ـفـاوضـات ا ونـحن مـن دعـاة ا
بــــ الـــطــــرفـــ وهــــذا لــــيس ســـرا)
مــوضـحـا أن (بـغــداد طـرحت ذلك عـلى
واشــنـطـن وطـهــران). ولم يـعــلّق وزيـر
ــــؤتـــمـــر اخلــــارجـــيـــة اإليــــراني في ا
وقف الـصـحـفي بـشـكل مـبـاشـر علـى ا
الـعـراقي اال أنه تـطـرق الى مـبـاحـثات
فـــيــيـــنــا مـــوضــحـــا أن األمــيـــركــيــ
(يـــبــعـــثـــون بــبـــعض الـــرســائل غـــيــر
ـكـتوبـة ويـتلـقون ردا عـلـيهـا.( وشدد ا
عـــلى رغـــبــة إيـــران في الـــوصــول الى
اتــــفــــاق جـــيــــد ونــــأمل في أن يــــأتي
اآلخــرون أيـضــا لـلـتــفـاوض بــاجلـديـة
ذاتـهـا واإلرادة اجلـيـدة ذاتـهـا.( وأتاح

االتــفـاق الــنـووي رفع عــقـوبــات كـانت
مـفروضة عـلى طهران في مـقابل احلد
من أنـشـطـتـهـا النـوويـة. لـكن مـفـاعـيله
بـاتت في حكم الالغيـة مذ قرر الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب سحب
بـالده مــنه مــعـــيــدا فــرض عـــقــوبــات
قـاســيـة عـلى إيـران.وأبـدى جـو بـايـدن
الذي خلف ترامب مطلع العام احلالي
اسـتعـداده للعـودة الى االتفـاق بشرط
عــــودة طــــهـــران لـالمـــتــــثــــال لـــكــــامل
الــتـزامـاتــهـا الـتي كــانت تـراجـعت عن
الـعديد منها بـعد االنسحاب األميركي.
والـعالقات الـدبلومـاسيـة مقطـوعة ب

ـتـحـدة مـنـذ  1980 إيـران والـواليـات ا
بـــعـــد أشـــهـــر من انـــتـــصـــار الـــثـــورة

اإلسـالمـيـة وفي أعـقـاب أزمـة احـتـجـاز
الــرهـائـن في الـســفـارة األمــيـركــيـة في
طـهـران. وغالـبا مـا يـجد الـعراق نـفسه
نـقـطـة جتاذب بـ الـعـدوين الـلدودين
اذ حتـــظى جـــارتـه بـــنــفـــوذ ســـيـــاسي
وعـسـكـري واسع فـيـه ويـحـتـاج إلـيـها
في مـجـاالت الـتـجـارة والطـاقـة بـيـنـما
ـصـالح ـثّل لـلـثـانـيـة مـجـمـوعـة من ا

السياسية والعسكرية. 
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وبــلغ الــتــوتــر اإليـرانـي-األمـيــركي في
الــعـراق ذروته مع اغـتـيــال قـائـد فـيـلق
الــقـدس في احلــرس الـثــوري اإليـراني
الـلـواء قاسم سـلـيمـاني بـضـربة جـوية
أمــــيــــركــــيـــة فـي بــــغـــداد فـي كــــانـــون

إلحـياء االتفاق بشأن البرنامج النووي
لـــلــجـــمــهـــوريـــة اإلسالمــيـــة وذلك في
تـــصـــريـــحـــات خالل زيـــارته طـــهــران.
وبـدأت إيـران والقـوى الكـبرى في وقت
سـابق هذا العـام مباحـثات تهدف الى
بـرم عام  2015 بـشأن إحـيـاء االتفـاق ا
بـرنـامـجـهـا الـنـووي والـذي انـسحـبت
ــــتــــحــــدة أحـــاديــــا مــــنه الــــواليــــات ا
فــــــــــــــي 2018. وتـــشــارك واشـــنــطن
ـفاوضات بـشكل غـير مبـاشر في هذه ا
الــتي تــســتـضــيــفـهــا فــيـيــنــا. وأجـرى
ــعــنــيــون سـت جــوالت بـ األطــراف ا
نــــيـــســـان وحــــزيـــران واســـتــــأنـــفـــوا
ـباحـثات بجـولة سابـعة بدأت في 29 ا
تـشـرين الثـاني. وبـعـد تعـلـيقـهـا لنـحو
ـفـاوضـات عــشـرة أيـام ســتـسـتـأنـف ا
ـقــبل وفـق مـا اعــتــبــارا من اإلثــنــ ا
أعــلن االحتــاد األوروبي. وقـال حــسـ
خـالل مــؤتــمـــر صــحـــافي مع نـــظــيــره
حـس أمير عـبداللهـيان (هناك مـشكلة
ــفــاوضــات مــفـاوضــات مع فـي آلـيــة ا
اجلـانب األمـيـركي هي مـفاوضـات غـير
ندوب األوروبي). مباشرة ومن خالل ا
وتـــابع (نـــعــتـــقــد أن الـــوقت قـــد حــان
ـــفـــاوضـــات مـــبـــاشــرة بـــ واشـــطن
وطـــهــران لـــلــوصــول الـى تــفـــاهــمــات
ــشـروع مــشــتــركــة لــيس فــقـط حــول ا
الـنـووي ولـكن أيـضـا حـول الـعـقـوبـات
ــفــروضـة عــلى إيــران) مـشــددا عـلى ا
(احلـــاجـــة الى تـــواصل مــبـــاشـــر بــ

الـطـرفـ ونـحن نـسـعى من أجـل هذا.(
وشـدد على أن (مصلحة العراق تتطلب
مـنـا أن نسـاعد اذا كـان باسـتطـاعتـنا

الــثــانـي/يــنــايـر  .2020وردت طــهــران
بــقـــصف صــاروخي طــال قــاعــدة عــ
األســـد في مـــحـــافــظـــة األنـــبـــار حــيث
يـتـواجد عـسكـريـون أميـركيـون. وشدد
حـســ عـلى أن (الـعالقـات األمـيـركـيـة
اإليــرانـيــة بـالــنـســبـة لـلــعـراق لــيـست
مـــوضــوعـــا خـــارجــيـــا بل هي أيـــضــا
مـوضوع داخلي" معتبرا أن التوتر أو
االنـفـراج فـيـهـا ينـعـكس مـبـاشـرة على
صـلحة بـالده). وأضاف (من مـنطـلق ا
الـعراقـية نـحن نتـباحث مع اإلخوة في
طــهـــران حــول الــعالقـــات األمــيــركــيــة
اإليـرانيـة  ونتبـاحث مع أصدقـائنا في
واشــنـطن حــول الـعالقــات األمـيــركـيـة

اإليرانية). 
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ـتــقـاعــدين) مـؤكــدة (صـرف لــلـعــمــال ا
الــرواتب الـتــقـاعــديـة كل شــهـر بـدالً من
سيسهم في التخفيف عن كاهل شهرين 
ـواطن). وأضاف الـبيان ان (االجـتماع ا
شـــهـــد الـــنـــظــــر في عـــدد من طـــلـــبـــات
والتصويت ـواطن وأصحاب الـعمل  ا
عــلى الـقــرارات الـداخــلـيـة الــتي تـخص
حددت سـير عـمل الدائرة). وفي االقـليم 
وزارة مـالـيـة حـكـومـة كـردسـتـان مـوعـد
صــرف رواتـب مــوظــفي االقــلــيم.وقــالت
الـوزارة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
انـه (تـقــرر دفع رواتب مــوظــفي االقــلـيم
لــشــهــر كــانــون االول اجلــاري بــدءا من
ـقبـل) واضاف انه الـثـاني من الـشـهـر ا
(سـيـكـون هنـاك جـدول لـتـوزيع الرواتب
لــــبـــاقـي الـــوزارات) وتـــابـع ان (ســـبب
تــاخــيــر دفع الــرواتب وتــأجــيــلـهــا الى
يعـود الى تـعـطيل بـدايـة الـعام اجلـديـد 
ــدة سـبــعـة الــدوام الـرســمي بــاالقـلــيم 

ايام).

االجـتمـاعيـة صرف الـرواتب التـقاعـدية
ومـنــحـهم سـلـفـة ـضــمـونـ  لــلـعـمـال ا
ـقـبل. وقـال بـيان ضـمن مـوازنـة الـعام ا
للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (مجلس
ادارة صـــنــدوق الـــتــقـــاعــد والـــضــمــان
االجـتمـاعي للـعمـال في الوزارة  صوت
خالل جـــلــســة طـــارئــة تــرأســـهــا وكــيل
الــوزارة احـمــد حـمـيــد الـعـلــواني عـلى
صــرف الــرواتب الــتــقــاعــديــة لــلــعــمـال
قبل شـهريـاً ابتـداءً من كانـون الثـاني ا

فــضالً عن مــنــحـهم ســلــفـة مــقــدارهـا 3
مـاليــ ديـــنـــار ضــمـن مــوازنـــة الـــعــام
ـقـبل) وشـدد العـلـواني عـلى (ضرورة ا
بــذل اجلـهــود الالزمـة من أجـل انـصـاف
الــطـبــقـة الــعــامـلــة وضـمــان حـقــوقـهم
ـــنــشـــودة كــأحــد وحتـــقــيـق األهــداف ا
دير أشارت ا اهـداف الوزارة). بدورهـا 
الـــعــام لـــدائــرة الـــتــقـــاعــد والـــضــمــان
االجـتـمـاعي لـلـعمـال خـلـود حـيران الى
ــعــيـشي ــســتـوى ا (اهــمــيـة حتــسـ ا

ـكـتب اإلعالمي .وقـال ا وظـفـ رواتـب ا
لـلمصـرف في بيان تلـقته (الزمان) امس
ـالـية إنه (اسـتـنـادا لـتـوجـيـهـات وزيـر ا
فـقــد تـقـرر اسـتـئـنـاف الـدوام يـوم غـد 
وذلك يـشـمل الفـروع التـي لديـها تـوط
باالضافة الى ـشمولة بـدفع الرواتب  وا
بـعض أقـسام االدارة الـعامـة). وأحصت
هـيئة الـتقاعد الـعامة معـامالت ضحايا
ــنـجــزة في مــحـافــظـة صالح اإلرهــاب ا

الدين. 
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واشـار بــيـان لـلـتـقـاعــد تـلـقـته (الـزمـان)
امس الـى انها (تؤكد االسـتمرار بإجناز
وصــرف مـــعــامالت ضــحـــايــا اإلرهــاب 
مـسـتحـقاتـهم حـسب تاريخ االسـتحـقاق
عـامالت) واضاف ان (الهـيئة وإجنـاز ا
صـرفت  1451مـتـسـلـمـاً من اصل 2140 
مـسـتحـقـاً في صالح الدين  حـتى شـهر
كانون االول من العام اجلاري). الى ذلك
 أعــــلـــــنت وزارة الــــعـــــمل والــــشــــؤون

ــسـيح  وجـهت الـوزارة  عــيـد مـيالد ا
دائـــرة احملــاســـبــة بـــاســتـــئــنــاف دوام
ـوظف  لـغرض اكمال تـمويل دفعات ا
الــــرواتـب لــــلــــوزارات خالل الــــشــــهــــر
اجلــاري) واضـاف ان (الـدائـرة اجنـزت
اول امـس  تــــــــمــــــــويـل رواتب وزارات
الــتــعـــلــيم الــعــالي والـــبــحث الــعــلــمي
واجلــامــعــات والــتــخــطــيط والــشــبــاب
الـية والـرياضـة والثـقافـة والزراعـة و ا
ــــهـــــجــــرين والــــنـــــقل والــــهـــــجــــرة وا
ومــؤســســتي الــســجــنــاء الــســيــاســ
والـشـهداء وهـيـئات االسـتثـمـار وتقـاعد
احملــافــظــات وديـوان الــوقف الــشــيـعي
ومــديــريــة االســتـخــبــارات) مــؤكـدا ان
(الـوزارة حريصة على اجناز االجراءات
ــتــعــلــقــة بــرواتب الــوزارات ــالــيـــة ا ا
ــرتـبـطـة بـوزارة قـبل والــهـيـئـات غـيـر ا
الية احلالية). كما وجه انـتهاء السنة ا
مـصرف الرافدين باستئناف الدوام في
بـعض فـروعه يوم غـد الستـكمـال توزيع

لـــلــــوزارة تـــلـــقـــته (الــــزمـــان) امس انه
(بـالتـزامن مع توجـيهـات رئيس مـجلس
بـتـعـطـيل الــوزراء مـصـطـفى الـكـاظــمي 
ناسبة الـدوام الرسمي ليوم غد االحد 
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ـاليـة  الدوام يـوم غد تـسـتأنف وزارة ا
الكـــمـــال اجــراء تـــمـــويل رواتب االحـــد 
ــوظـفـ لـلـشــهـر اجلـاري. وقـال بـيـان ا
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محمد مهدي صالح   وزير عراقي  يحمل درجة الدكتوراه في العلوم االقتصادية تولى
ـدة جتـاوزت سبـعـة عـشر عـامـا بـكفـاءة  ونـزاهة مـسئـولـيـة وزارة التـجـارة في الـعراق 
ـتوقـعة وجـنـبت الشـعب العـراقي افـة اجلوع والـعوز الـغذائي مـتنـاهـية  فـاقت احلدود ا
ـقراطـية والـدفاع ركـز التي تـدعي الد طيـلة مـدة احلصـار اجلائـر الـتي ارادتهـا دول ا
وكـانت االدارات االمريـكيـة والبريـطانـية  عـلى مر الـتاريخ تـتعامل عن حـقوق االنسان   
بـازدواجــيـة مع الـشـعـوب االخـرى وحتـديـدا الـدول الـتي ال تـسـايـر هـاتـان احلـكـومـتـان
نع الـغذاء والـدواء وقـترت عـلى الشـعب بكل قـوة واصرار  كل ارادت قـتل العـراقيـ 
ـقـراطيـة واي حـقوق مـاله عالقـة بالـغـذاء والدواء عـلى الـعراقـي بـكل شـراسة  فأي د
قـراطية وبـعد الم يـنجلي الـغبـار عن بصيـرة ورؤية من مـازال معجـب  بد انـسان هذه  
ـيـته لـقـتل وجتـويع  شـعـوب الدول امـريـكـا وبـريـطـانـيـا وهي تـتخـذ اسـالـيب قـاسـيـة و
الفقيرة واالقل منها قوة  وتضع اخملططات  ال سقاط االنظمة التي ال تسير على نهجها
ـشـكالت  مع الـدول االخـرى التي او حتـاول ان تـنـهج نـهـجـا مـسـتقال  وبـدال من حل ا
تختلف معـها بالطرق الدبلوماسيـة تلجا الى القوة العسكريـة وجترب اسلحتها احلديثة
قـراطـيـة هذه  في زمن   من خالل سـفك دمـاء االبـرياء  ومـرة اخـرى اي حـريـة واي د
ضـعف فـيه دور الـقـوى االخـرى ومـاعاد جملـلـس االمن الـدولي ذاك الـدور الفـاعل  وفي
ظروف سـيئـة وظروف بـائسـة بفـعل هذا الـنهج الـشريـر والقـاتل ألمريـكا جتاه  الـشعب
العـراقي تمـكن هـذا الرجل الـوزير مـحمـد مهـدي صـالح الراوي  وضع جتـربة الـبطـاقة
الـتمويـنية في الـعراق وواكب وتابع بـنفسه تـنفيـذ هذا البـرنامج الغـذائي وبكادر وزارته
من كل مــوظـفي الـوزارة   طـيــلـة سـنـوات احلـصــار االمـريـكـيـة والــبـريـطـانـيــة الـبـائـسـة
واستطاع بحـنكته وكفاءته تـفادي مجاعة جـماعية خطـطت لها امريكـا وبتحالف وتواطؤ
تعاون معها وبعض الذيـول من الدول االقليمية عدا االردن مشكورة الدول الغربـية وا
 وذلك بـهـدف احلـاق االذى بالـعـراق وكسـر هـيـبته وقـد استـطـاع هـذا الرجل من خالل
اخالصه وقدرته على ادارة مـلف الغذاء ان يجنب العراق الكارثة التي ارادتها  امريكا
وذيـولـهـا وعـمالئـهـا من احلـاق االذى بـالـعـراق وتـعـرضه لـلـمـجـاعـة   وخلـبـرته في هـذا
ية  التي عـقدت في هولنـدا عنوانها يدان وجهت الـيه دعوة للمشـاركة في الندوة الـعا ا
تحدة  وهـيئات دولية ( اجلوع في العالم وامـكانية القـضاء عليه ) نظـمتها هيـئة اال ا
مـتخصصـة  بالتـعاون مع احدى اجلـامعات الهـولنديـة التي استثـمرت النـدوة لالحتفال
رور قرن على انـشائها  وقد القى الدكتور مـحمد مهدي صالح الراوي محاضرة في
الـندوة غن جتـربـة البـطاقـة الـتمـوينـيـة في العـراق التي اشـرف عـليـها مـيـدانيـا مع كادر
الوزارة  ورغم ان الوقت اخملـصص للمحاضرة ساعة واحدة  اال ان مناقشتها من قبل
ــيــ ــتــخــصــصــ  واالكــاد احلـــاضــريـن وعــددهم  700 مــشــارك من اخلــبــراء  وا
ـناقشات عـدة ساعات على مـدار يوم والسـؤال الذي حير واالقتصاديـ  استمرت ا
ـنوع من تصـدير نفـطه الذي يعد ـشارك كـيف لبلـد محاصر تـماما في كل شيء و ا
مصـدر رئـيـسي للـمـوازنة   ان يـصـمد ويـتجـنب الـوقوع بـكـارثة اجملـاعة   بل وفـر سـلة
غذائـية شهـرية تكـفي بل لبت حـاجة العـائلة الـعراقيـة الى الغـذاء طيلـة ثالثة عشـر عاما
قراطية ركز امريكـا وبريطانيـا وذيولها التي تـدعي الد من احلصار اجلائـر من دول ا
وحقوق االنسان زورا وبهتانا وجتارب القتل بدم بارد للسود االمريكي داخل  امريكا
ذاتهـا واشـعلت احلـروب ومـارست القـتل اجلـماعي  فـي افغـانـستـان والـعراق وسـوريا
ولـيــبـيـا  وحتــاصـر كــوبـا عـلى مــدى اكـثـر من  60 عـامــا وحـاصـرت فـنــزويال وفـكـكت
هاجـرين واوجدت داعش ورعته ومازالت فأي جيكوسـلوفاكيـا  ويوغسالفيا وتـضايق ا
حـقوق انـسان تتـحدث عـنها امـريكـا وبريطـانيا  واين هي الدولـة الفلـسطـينيـة التي وعد
الـفــلـسـطــيـنـيــ بـهـا مــنـذ عـام  1978 ورعت االرهـاب فـي اجلـزائـر الــذي مـول عــربـيـا
ـقـال ومـعــروف كـيف  ايـقـاف هـذا االرهـاب  هــذه  مـوضـوعـات لـيس مــجـالـهـا هـذا ا
ولكنـها ادلة دامغة على تعامل االدارات االمريكية مع الدول التي  ال
تسايرهـا  في خطها او التي تشـعر انها نشكل خـطرا على الكيان
جتــربـــة هــذا الــرجل في ادارة مـــلف الــغــذاء زمن الــصـــهــيــوني  
احلـــصــار عــلـى الــعـــراق جتــربـــة رائــده حتـــسب له ويـــفــتــرض
هنـيئا للدكتـور الراوي هذا النجاح االستـفادة من هذه التجربة   

ستمر .  زيد من العطاء والنجاح ا ونتمنى له ا

رغم تعدد السـلطات وإستـقاللها عن بعـضها في العـراق لكن الواقع يثـبت أن احملكمة
ـوجب قـانون احملـكمـةاالحتـادية رقم  3 لـسـنة  2005 اعـلى االحتـادية والـتي تـشكـلت 

سلطة في البالد
ـهـام قـانـونيـة وسـيـاسـيـة وبـالـتالي هـي التبـت بالـقـضـايـا بـغض الـنـظر عن هي تـقـوم 
ـصلـحةالـعامـة لـلبالد وتـعـمل على حتـقيق التـبـعات مـا يجـعـلهـا تأخـذ بـع االعـتبـار ا

التوازن حفاظاً على االستقرار...
ـانـيـة في الـعـاشـر من تـشـريـن فان بـعـد قـرابـة الـشـهـرين من إجـراء االنـتـخـابـات الـبـر
ـشهـد من قـبياللـتـشكـيك بـنزاهـتـها أو  طـعون اخلالفـات والشـكـاوى مازالت تـتـسيـد ا
وإعتراضـات قدمت على نتائج االنتخابات بعد ان وصلت الى احملكمة االحتادية وهي

رحلة األخيرة التييتم البت فيها بشكل نهائي.  ا
ـكـنـهم ـتـضـرر األكـبـر إال أنـهم ال  ـعـتـرضـون عـلـى نـتـائج االنـتـخـابـات رغم انـهـم ا ا
الـذهـاب نحـو إلـغاءهـا خلطـورة هـذا اخليـار عـلى الوضع الـعـامبـكل تـفاصـيله رغم أن
عترضة تدرك خطورة الوضع مبررات ذلك حاضـرة وبقوة.. اال أن القوى السياسيـة ا
شـهـد الـعراقي سـتـكـون لهـا انـعـكـاسات سـلـبـية فـي ا وأي مـحـاولـة إللـغاء االنـتـخـابات

. عموماً
على الرغم من أن بـعض االعتراضات خطيرة وجدية السيما االعتراضات التي تستند
ـانيـة الـفـاحصـة والـتي أقـرتبـوجـود ثـغرات كـبـيـرة في الـعمـلـية الى تـقـريـر الشـركـة األ
االنـتـخابـيـة اال ان الـذهاب الـى إلغـاء االنـتـخابـات او حل مـجـلس الـنـواب يبـدو بـعـيداً

ومجرد ورقة ضغطتستخدمها األطراف السياسية كوسيلة لترويض خصومها.. 
احملـكـمة االحتـادية تـتعـرض لضـغوط كـبيـرة من قـبل القـوى السـياسـية سـواءً الفـائزة
ـعتـرضـة إليجـاد حلـولـلالزمة الـناجتـة عن االنـتخـابات لـتمـريـر نتـائج االنتـخـابات او ا
والتي في األعم األغلب غايـتها الوصول لتفاهمات مـقبولة حتفظ حقوقها.. لذلك سوف
صـادقة عـلى نـتائج االنـتخـابـات ما لم تـصل هذه الـقوى لن تبت  احملـكمـةفي قـضيـة ا

شتركات في تشكيل احلكومة القادمة. طلوبة توجها  التفاهمات ا
يـتـوقع كـمـا يـرى محـلـلـون أن احملـكـمـة االحتاديـة والـتي سـتـكـون قـراراتهـا تـأسـيـسـية
مستقبـلية وليس بأثر رجعي منعها استخدام األجهزةااللكترونية مستقبال وهو إجراء
عـملت عـليـه احملكـمة االحتـادية الـكـورية في انـتخـابات  2016 وبـذلك تكـون قد انـصفت
وطـمأنت الـقوى الـفـائزة.. إضـافة الى عـدم اعـتبـار الفـائزات من دون عـتـرضة القـوى ا
كـوتـا الـفائـزات بـصـوتـهن جزءاً مـن الكـوتـا وبـالتـالي سـتـفـوز ما
يـقـارب  7 نـساء أخـريـات بـالـكـوتـا.. لـذلك احملـكـمـة االحتـادية
تـبـحث عن مـخـرجـات تـكـون أقل ضـرراً إن لم يـكـون مـقـبوالً
عترضة والسير نحو بعض الشي من قـبل القوى الفائزةاو ا
طمأنـة الشارع والـدفع بإجتاه االستـقرار والسـلم االجتماعي

في البالد
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واســتـقـرار الــعـراق وتـأكـيــد سـيـادته)
مثمنا(اجلهود التي يبذلها العراق على
الــســاحـــة اإلقــلــيــمــيــة من أجل إرســاء
الـسالم) وتابع ان (احلكومـة اإليطالية
تـسـعى لـتـعزيـز الـعالقـات الثـنـائـية مع
الـعـراق في مخـتـلف اجملاالت). الى ذلك
 اكـد رئيس الوزراء  أهمـية االستفادة
من جتـربة إيطـاليا فـي محاربـة شبكات

نـظـمـة.وقـال بـيان ـة ا الـفـسـاد واجلـر
لكتبه تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي
اســتــقــبل فـي الــقـصــر احلــكــومي  دي
ـرافق له وجـرى بـحث مـايـو والـوفـد ا
الـعالقات الثـنائية بـ البلـدين وتأكيد
تــــطـــويــــرهـــا في مــــخـــتــــلف اجملـــاالت
الــسـيـاسـيـة واالقـتــصـاديـة وفي مـجـال
احلــــرب عــــلى اإلرهــــاب) واضـــاف انه

الـبـيـان ان (رئـيس اجلـمـهـوريـة الـتـقى
وزيــر اخلـارجـيـة اإليـطـالي لـويـجي دي
مــايـو و خالل الـلــقـاء الـتــأكـيـد عـلى
الـعالقات الـوثيـقة الـتي جتمع الـبلدين
شترك لتـعزيزها في مختلف والـسعي ا
ـشـتـرك اجملـاالت والـتـعـاون الـثـنـائي ا
في مـــواجــهـــة مــخــتـــلف الــتـــحــديــات
ـكـافـحـة اإلرهـاب ـتـعـلـقـة  والسـيــمـا ا
والــــتـــــطــــرف وتــــعــــزيـــــز الــــعالقــــات
االقــتــصــاديـة والــثــقــافـيــة ومــواجــهـة
ـناخي الـتـداعـيـات اخلـطـيرة لـلـتـغـيّـر ا
وحـماية البيـئة) واشاد صالح بـ (عمق
الــعالقـات الــعـراقــيـة اإليــطـالــيـة ودور
سانـد لقوات األمن الـعراقية في رومـا ا
مـــكــافـــحــة اإلرهــاب ضـــمن الــتـــحــالف
الـــدولـي وحـــلف الـــنــــاتـــو إلى جـــانب
اإلســهــامــات في اجلـوانـب اإلنـســانــيـة
واالجـتماعية) مشددا على (ضرورة بذل
أقـــصى اجلـــهـــود من أجـل نـــزع فــتـــيل
ـنــطــقــة ودعـم مــسـارات األزمــات فـي ا
احلـوار في حـلـحـلـة اخلـالفـات الـقـائـمة
وتــخـفــيف الـتـوتــرات واحلـيــلـولـة دون
الــتــصـــعــيــد) الفــتــاً الى ان (ســيــاســة
ـــتـــوازنــــة تـــدعم تــــثـــبـــيت الـــعــــراق ا
االسـتـقرار اإلقـليـمي) ومـضى الى القل
ـســتـقــر بـســيـادة ان (الــعـراق اآلمـن وا
عــــنـــصــــر ال غـــنى عــــنه ألمن كــــامـــلـــة 
نـطقـة). من جانـبه أكد واسـتقـرار كل ا
دي مــــايـــو (الـــتـــزام بـالده في دعم أمن

(تــمت مــنــاقــشــة تـنــمــيــة الــعالقــة بـ
الـــبــلــدين في اجملـــال األمــني وتــدريب
الـــقــوات الــعـــراقــيــة حتـت إطــار حــلف
الـناتـو والسيمـا مع انتقـال العالقة مع
الــــتـــحـــالـف الـــدولي إلـى الـــدور غـــيـــر
الـقـتـالي) مـبـيـنـا ان (اجلـانـبـ تـطـرقا
للتعاون الثقافي ضمن إطار اليونسكو
وعــــبـــــر الــــتــــواصل مـع اجلــــامــــعــــات
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أكــد رئـيــسـا اجلـمــهـوريـة بــرهم صـالح
والــوزراء مـصـطــفى الـكـاظــمي اهـمـيـة
الــتـكـاتف ورص الــصف الـوطـني ودعم
ـــســائل احلـــوار والــتـالقي في حـــسم ا
الـعالقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس
ان (صــالح اسـتــقـبل في قـصــر بـغـداد
الـكاظمي وجرى بحث األوضاع العامة
في الــبـلــد وتـأكــيـد حـمــايـة االســتـقـرار
وتـــــرســـــيــــخـه وحــــفـظ أمن وسـالمــــة
ـواطنـ وتعـزيز سـلطـة الدولة ودعم ا
األجــهــزة األمـــنــيــة في مالحــقــة خاليــا
اإلرهــاب الــتـي تــســعى لــزعــزعــة األمن
ـــدن وغـــلق واالســـتـــقـــرار فـي بـــعض ا
الــثـغــرات) مــشـيــرا الى ان (اجلـانــبـ
اكــدا أهـــمــيــة الــتــكــاتف ورص الــصف
الـــوطــــني ودعم احلـــوار والــــتالقي في
سـائل العالـقة واالنـطالق نحو حـسم ا
االسـتـحــقـاقـات الـوطـنـيـة الـتي تـنـتـظـر
الــبــلــد والــتــركــيــز عــلى احــتــيــاجــات
عيـشية ـواطنـ وحتس األوضـاع ا ا

واخلدمية).
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وتــابـع ان (الـلــقــاء شــدد عــلـى ضـرورة
تـخـفـيف الـتـوتـرات اإلقـلـيـمـيـة وتـأم
اســـتـــقـــرار الـــعـــراق وســيـــادته ودوره
ـنـطـقـة). كـمـا دعـا صالح احملـوري في ا
ـنـطـقة الى ضـرورة نـزع فـتـيـل أزمـات ا
عــبــر احلـوار ومــنع الـتــصــعـيــد. وذكـر

ــؤسـســات اإليــطـالــيـة ونــظــيـراتــهـا وا
الـعراقية) واكد الكاظمي (تطلع العراق
ـشـتـرك) مـشددا لـلـمـزيـد من الـتعـاون ا
عــلـى (أهــمــيــة االســتــفــادة من جتــربــة
إيــطـالــيـا في مــجـال مــحـاربــة شـبــكـات

نظمة). ة ا الفساد واجلر
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مـن جـــانــــبه أكــــد وزيــــر اخلـــارجــــيـــة
اإليـطالي (دعم بلـده للعـراق وحكومته)
مـشيـداً بـ(جهـود احلكومـة العـراقية في
تـــقـــريب وجـــهـــات الــنـــظـــر وتـــعـــزيــز
االســـــتــــقـــــرار احملــــلـي واإلقــــلـــــيــــمي
وانـــعـــكـــاســـات ذلك عـــلـى االســـتـــقــرار
مع الـــدولي). كـــمـــا بـــحث الـــكـــاظـــمي 
الـسـفـيرة األسـتـرالـية لـدى بـغـداد باوال
غـانـلي دور العـراق في تـدعيـم وتعـزيز
ـنطـقة.واشار الـبيان الى ان الـتهـدئة با
(الـلقاء تطـرق الى أوجه التعاون وآفاق
ـــشـــتــركـــة بـــ الـــبــلـــدين ـــصـــالح ا ا
الـــصـــديــقـــ والســيـــمـــا في اجملــاالت
االقــتــصــاديــة واالسـتــثــمــاريــة وكـذلك
الـــتــعـــاون االمــني مـع انــتـــهــاء الــدور
الـقــتـالي لـلـتـحـالف الـدولي في الـعـراق
وحتـــوّلـه إلى مـــهـــام تـــقـــد االســـنــاد
شورة) وتابع ان (اللقاء شهد أيضاً وا
ـنــطـقـة الــبـحث فـي الـوضع اإلقــلـيــمي 
تـنامي الـشـرق األوسط ودور العـراق ا
فـي تدعـيم األمن واالسـتـقـرار وتـعـزيز

نطقة). التهدئة في ا

لندن
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ـتـوفـرة لديـنـا بـشـأن مـدى خـطـر اإلصـابـة بـساللة حـتى هـذه الـلـحـظـة ال تـزال األدلـة ا
تـحـورة (أوميـكـرون) شـحيـحـةً وغيـر مـكتـمـلة. وإن كـانت أولى نـتائج فـيروس كـورونـا ا
الـفحـوص في هذا الـصدد تنـم عن وجود بصـيص من األمل. فالـبالغات الـواردة بشأن
رضى حـاالت اإلصابة بـالفـيروس في جـنوب أفريـقيـا تشيـر باسـتمـرار إلى أن أعدادَ ا
ـستشفيـات من جراء إصابتـهم بالساللة أقلُ مقـارنة بهذه األعداد في الذين يُودعون ا

حال الساللة دلتا.
ارك وإجنلترا. من وعلى النقـيض فإن هذه النتائج ال تدعمها البيانات الواردة من الد
ـتـحـوّرةَ ـحــسم درجـة خـطـورة الـساللـة بـعـد. ويــؤكـد الـعـلـمـاء أن الـسالالت ا هـنـا لم تُ
ـا علـى أنظـمـة الـرعايـة الـصـحيـة حـتى مع االنـخـفاض سـريـعـةَ االنتـشـار قـد تـمثل عـبـئً
ـرض أو الوفـاة مـن جرائـه بـ جمـيع الـنـسـبي خلـطـر اإلصـابـة بـصـورة شـديدة مـن ا
األفــراد. فــحـــســبــمــا يــقــول مــارك وولـــهــاوس اخــتــصــاصي
ــعـديـة: "إن نـسـبــة صـغـيـرة مـن عـدد هـائل تـظل األمـراض ا

رقمًا كبيرًا".
وجدير بـالذكر أن جزءًا كـبيرًا من احملـصلة العـامة سيـعتمد
عــلى عــوامل خـارجــيـة مــثل مــعـدالت اإلصــابـات الــسـابــقـة

بفيروس كورونا ومعدالت تلقي التطعيمات ضده.

قبرة العسكرية التركية في كركوك ÕU²²∫ محافظ كركوك والسفير التركي يفتتحان ا ≈



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

dO  œb  VOBM  ∫W U d « ôUB ≈
WOzuC « UMO UJ « s

rz«b « „ö*« vK  ÎUH u  ∑±± XO

w U d « r U  ≠ W d UM «

رصــدت مـديــريــة بــيـئــة ذي قــار بـعض
اخملالفات البيئية خالل قيامها  بجولة
مــيــدانـــيــة ضــمت قــضــائي اجلــبــايش

والفهود في احملافظة  .
وقـال مـديـر الـبـيـئـة ذي قـار كـر هاني
ـديريـة اجرت جولـة ميـدانية ان (فرق ا
في قضاء اجلبايش والفهود  خاللها
رصــد وتـــســـجــيـل بــعـض اخملــالـــفــات
الـبـيئـية ومـنـها قـيام  مـديـرية الـبلـدية
بــاسـتــحـداث مـواقـع جـديــدة لـتـجــمـيع
ــدن الــنــفــايــات بــالـــقــرب من مــراكــز ا

والقيام بحرقها بصورة  عشوائية) .
واكـد هاني (مـخاطـبـة اإلدارات احمللـية
ـنع رمي بـتـوجيـه مـديـريات الـبـلـديـة 
الـنــفـايـات بـشــكل عـشـوائـي كـونه يـعـد
مخـالـفـة بـيئـيـة بـحـسب قانـون حـمـاية

وحتس البيئة).
وتـابــعت مـديــريـة بــيـئـة واسـط مـجـمع
ـعـرفـة مدى مـعـامل طـابـوق الـشـويجـة 

عتمدة . التزامه باحملددات البيئية ا
و قال مـدير الـبيـئة صبـاح عبـاس فليح
ـديـريـة اجـرت كـشـفـا بـيـئـيـا ان (فـرق ا
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تـشـهـد مـديـنـة هـيت الـغـافـيـة عـلى
كـتف اعـالي الفـرات  اول مـهـرجان
من نــوعه في الـعـراق يــقـام الـشـهـر
ـهـرجان مـدير ـقبل. وقـال مـنظم ا ا
مـتــحف احـمـد عـفـتـان لـلـتـراث انه
ـــهــــرجـــان االول دعــــا الى عــــقــــد ا
لـلــمـتـاحف الــتـراثــيـة لــلـمـدة من 7
ــقـبل ولـغــايـة 8 كــانــون الـثــاني  ا
تزامنا مع االحتفال بذكرى تأسيس

اجليش العراقي.
ــــتـــاحف وســــتـــشــــارك عـــشـــرات ا
العائدة الشـخاص او منظـمات غير
ـــهـــرجـــان غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة في ا
ــسـبـوق الــذي حتـتـضــنه مـديـنـة ا
ــعــروفـــة بــاهــتــمـــامــاتــهــا هـــيت ا
بالـتاريخ واللـغة والتـراث العراقي.
واكـــد احلــــاج حــــمــــدي عــــفــــتـــان
ولع بـتراث مـدينته انه السـتيـني ا
(حـــظي بـــاســــتـــجـــابــــة قـــويـــة من
نتشرة تاحف التراثية ا اصحاب ا
في الــعــراق مـن الـفــاو الـى زاخـو).

ويــتـوقع عـفــتـان مـشــاركـة عـشـرات
ــــتـــاحف وفي مــــقـــدمـــتـــهـــا تـــلك ا
ــعــروفــة فـي الــبــصــرة والــنــجف ا
وجــمـجـمــال واحلـمـدانــيـة وكـفـري.
ـتـاحف التـراثـية وقـال ان (رابطـة ا
الـتـي يـرأسـهـا احـمـد كـفـري رحـبت
باقامة هذا النـشاط وأمدتنا بقوائم
ــتــاحف الــتي تــمت تــعــريــفــيــة بــا
دعــوتــهــا لــهــذا الــغــرض). وتــوقع
عـفـتـان (مـشـاركـة نـحو  51مـتـحـفا
وحـضـور  150شــخـصــيـة مـعــيـنـة
بـــالــــتـــراث  ســـواء مـن اصـــحـــاب
ــــتــــاحـف أوجــــامــــعـي الــــتــــحف ا
ـــوثــــقـــ واصــــحـــاب احلـــرف أوا
اليدوية الباق على قيد احلياة). 
وكــان عـــفــتـــان قــد زار (الـــزمــان) 
ـهرجان  والتواصل لعرض فكرة ا
مع رئاسـة التـحريـر شاكـرا دعمـها
االعالمي وتــبــنــيــهــا نــشــر مــعــظم
الـفـعـالـيــات الـتي يـقـيــمـهـا مـتـحف
الــشـهــيــد احــمـد عــفــتـان لــلــتـراث
مــســتــذكــرا اول اســتــطالع اجــرته
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ـواقف اإلدارات الــتــنـفــيـذيــة تــهـمـل اخلـدمــات وصـانــعــو الـقــرار يـربــكــون ا
الـدبلـوماسـية مـا يعـني أن العـراق بلـد ال داخل له وال خارج; بـسبب تـنافس
الـكتل الـسـياسـية عـلى الـوصول الى الـسـلطـة كي تـخدم نـفـسهـا وليس حلل

شكالت التي تنوء بها الدولة من الداخل واخلارج وال لالرتقاء به. ا
أمـا من اخلارج فالعـراق فاقد األهلـية الدبلـوماسية ال يـعرف له قرار وهذا
شأن اخلـارجية التي يتم إختيار القائم عليها والعامل فيها للقربى وليس

وجب الكفاءة!
الـعراق اآلن عالمة تـعجب كـبرى وسـر مفضـوح; فال الفـساد يعـنى بشـرعنة
ة ة.. كـل جر مـا يُقْـدِمُ علـيه من إختالسـات وال القـتلـة يخـبئـون أداة اجلر

تعلن عن إثمها "أشكرى" في ديرة فنطزة.
لـذا يعـد بلـوغ السـلطـة او الهـيمـنة عـلى رجال الـسلـطة هـدفاً وطـنيـاً والوطن

مبعث فساد وال قضية جادة في مهزلة العراق.
ب من اخلـدمات شـحيـحة بل شـبه منـعدمـة و... الشعـب يسـتجيـر بآلـهة األو
بـطش كلكامش فال يبعثون أنكيدو... تختار اخلارجية سفراء ودبلوماسي

ال يـجـيـدون لـغـات الـدول الـتي يـعـمـلـون فـيـهـا.. مـعـظمـهـم غـيـر مـتـعـلـم او
خريجي مدارس حوزوية في قم!

صالح وبـالتـالي تطـبق نافذة الـسلـطة درفـتيـها عـلى ا
ذهب وليس الـشخصية والفـئوية إنتماءً للـقومية وا
ـشــكالت ال يـريـدون والءً لـلــوطن الـذي يــظل يـنــوء 
حـلهـا وال يعـنيـهم خالص الشـعب من العـناء ما دام
ريع الــنــفط يــدخل فـي حــســابــاتــهم و... لــلــشــعب

اإلصبع الوسطى من كف الشيطان.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

-1-
الصلح والصالح واإلصالح كلمات لهن رن في أسماع الطيب من الناس 

-2-
اء العكر أما احلائدون عن النهج السويّ فلن يروق لهم االّ االصطياد في ا
ا شحونة ببؤر التوتر واالحتقان وذلك  وبالتالي فلن تروق لهم االّ األجواء ا

انطوت عليه أنفسهم من ( الدونية ) .
-3-

واذا كان االنسان الصالح مُقدّراً عند عامة الناس ألنه قد كف شرّه عنهم
صلح  –وهو األعلى رتبة وانصرف الى إصالح عيوب نفسه  فانّ االنسان ا

ومقاما من الصالح - كثيراً ما تهب عليه العواصف الساخنة  ويثير
أصحاب النزعة الدونية عنه ألواناً من الشبهات ويضعون أمامَه العوائق

والعقبات ويزرعون في طريقه األلغام ..!!
تحرك الطفاء نيران الفتنة االجتماعية صلح هو العنصر ا ذلك أنَّ ا
والساعي وبكل همة وعزم الى القضاء على كل النتوءات والظواهر

وازين االخالقية . تصادمة مع مقتضيات ا ا
نغمس في مستنقعات صلح وب ا ومن هنا تبدأ اخلصومة ب ا
ظاهر والظواهر اخلارجة عن اإلنحراف والزيغ ومحبي اإلبقاء على كل ا

تناغمة مع الدين والعقل والصواب ... احلدود ا
-4-

ريرة بسبب مشروعهم االصالحي هم عاناة ا وأول مَنْ ذاقوا كؤوس ا
عاناة لتشمل االنبياء والرسل –صلوات الله عليهم أجمع  –وامتدت ا

صلح ورموز الفكر التنويري النهضوي . ورثتهم من العلماء ا
-5-

ودول العالم الثالث كما يسمونها هي أكبر الدول وأكثرها ايذاءً وايالما
همة على التخلف ..!! للمصلح من أبنائها  وهي احدى الدالالت ا

-6-
يقول الشاعر :

أرى ألفَ بانٍ ال يعادلُ هادِماً 
فكيف ببانٍ خَلْفَه ألفُ هادِم ?

-7-
يدان التعليمي واالصالح مطلوب في شتى ميادين احلياة  ابتداءً با

يدان االجتماعي والسياسي  والصحي وانتهاء با
-8-

يدان االجتماعي تكثر الشروخ واخلصومات والعداوات وكل ذلك وفي ا
ا يؤثر سلباً على األمن االجتماعي وصفاء العالقات ب أبناء االسرة

االجتماعية الواحدة .
-9-

واالسالم يعتبر إصالحَ ذاتِ البَيْن أهم وأفضل من عامة الصلوات والصيام
ستحب . ا

ؤشرات القوية على أهمية االصالح االجتماعي . وهذا من ا
-10-

نازعات واالختالفات واليكم اآلن ما كان يصنعه االمام الصادق (ع) لفضّ ا
نتم الى مدرسته : احلاصلة ب ا

عن سعيد بن بيان قال :
فضل بن عمر وأنا وخَتَن لي  –واخل هو الصهر  –نتشاجر في " مرّ بنا ا

ميراث  فوقف علينا ساعة ثم قال :
نزل   " تعالوا الى ا

فأتيناه وأصلح بيننا باربعمائة درهم فدفعها إلينا حتى اذا استوثق كلّ
فضّل : واحدٍ من صاحبه قال ا

أما أنها ليست من مالي 
ولكنّ أبا عبد الله الصادق ( عليه السالم ) أمرني اذا تنازع رجالن من

أصحابنا أنْ أصلح بينهما وافتديهما من ماله 
فهذا مال أبي عبد الله (عليه السالم ) "

أقول :
تخاصم هو من أفضل طرق انفاقه ال اليقاع الصلح ب ا إنّ انفاق ا

وصوالً  الى الوئام .
وبارك الله تعالى بكل الناهض الساع الحالل
الصلح ب اخملتلف في كل دوائر االختالف

صغيرها وكبيرها ولهم منّا التحية واالكبار وجعلنا
ضمار . الله وايّاكم من السائرين في هذا ا

االنــــبــــار لــــقـــسـم االنـــبــــار وكــــافـــة
االحتياجات الالزمة وتمليك الشركة
الـعـامـة لـلـنـقل اخلـاص قـطـعة ارض
ــقــر الــنــقل اخلــاص في احملــافــظـة
باالضـافة الى تـملـيك مرآب الـرمادي
ـوافـقـة عـلى اسـتـحـداث اجلـديـد و ا
خط نـــقل بـــ مـــحـــافـــظـــة االنـــبــار
واحملـافــظــات الــشـمــالــيــة من جــهـة
اخرى  نـظم مـركز كـربالء للـدراسات
والبـحوث التـابع للـعتبـة احلسيـنية
ندوة علـمية حول حتـديات النقل في

الزيارة االربعينية.
وقال مـسؤول الـعالقات واالعالم في
ــركـز امــيــر الـشــمـري في تــصـريح ا
امس ان (الــنــدوة نـاقــشت حتــديـات
الــنـقـل الـتي تــواجه الــزائـرين خالل
الـــــــــــــزيــــــــــــارة ووضــع اخلــــــــــــطـط
الــســـتــراتــيـــجــيــة الــتـي تــذلل هــذه
الـتـحــديـات مع بـيـان مـنـاطق الـزخم
ــروري الــتي تــشـهــدهــا احملـافــظـة ا
خـالل مــدة الــزيــارة). مــضــيــفـاً ان (
ــشــاركــ نــاقــشــوا ايــضــاً اعــداد ا
ـركــبـات الــداخـلـة الــزائـرين وعــدد ا
ـا تسهم واخلارجة من احملـافظة و
في إدارة مــــلـف الــــزيــــارة اخلــــدمي
واألمـــني). مــــوضـــحـــاً ان (الـــنـــدوة
بـــحــثـت اجلـــدوى االقــتـــصـــادي من
افـتتـاح مـشاريع نـقل وتـفـعيل اخلط
سيب وكربالء السككي الذي يربط ا
والـنجف والـسـماوة وتـشـكيل هـيـئة
ــلـيــونـيـة خــاصه بـأدارة احلــشـود ا
وبـاشـراف خــبـراء مـخـتـصـ الدارة
مــلـف الــزيـــارة .  مـــشـــيــرا الى ان (
الــنـــدوة خــرجت بـــعــدة تـــوصــيــات
ومـنــهـا مــعــاجلـة الــتــحـديــات الـتي
تـــــــواجه الـــــــزوار الــــــوافــــــديـن الى
احملــافـــظــة ورفـــعــهــا الـى اجلــهــات

اخملتصة لغرض تفعيلها).
ـــوهــوبــ وحتت شــعـــار (رعــايــة ا

ستقبل) تنميـة للمجـتمع وصناعـة ا

نـظمت الـنقـابة الـعامـة للـموهـوب
هن التعـليمية احـتفاالً ومؤتمراً وا
ـنــاسـبـة تـأسـيـسـهـا األول مـسـاء
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و بــدأ احلـفـل بــانــتــخــاب أعــضـاء
ـتـكـون من  7أفراد ومن الـنـقــابـة ا
بـ احـد عـشـر مـرشـحـا واخـتـيـار
رئـيس مـنـهم بـحضـور ولـيـد نـعـمة
رئــيس االحتـــاد الــعـــام لــنـــقــابــات
الـعمـال في الـعـراق وعدد كـبـير من
الـشـخـصيـات الـسـيـاسيـة والـفـنـية
واإلعالمـيـة ومن ب الـشـخـصـيات
الفنان محمود أبو العباس. وكانت
الـنــقـابــة الـعــامـة قــد تــأسـست في
ـاضي وهي إحـدى تـشـريـن االول ا
الـــنــقـــابــــــات الـــتـــابــعـــة لالحتــاد
الــعــراقي لــنــقــابـات الــعــمــال وفق
قـانـون احلـريـات الـنـقـابيـة رقم 37
ـنصور  لعام 2017 ومقـرها في ا
بـتكرين وتهـدف إلى زيادة أعـداد ا
ــوهـوبــ من خالل ــبــدعــ وا وا
تـدريـبهـم على االبـتـكـار واالخـتراع
ودعم عــنـاصــر االبـتــكـار الــوطـني
إضـــافــة لـــلــمـــســاهـــمــة فـي كــشف
ـــــبــــــدعـــــ وتــــــشـــــجـــــيـع ودعم ا
ــؤسـســات الــتــعـلــيــمـيــة لــتــبـني ا

مفاهيم االبتكار.
وشمل احلفل إلقاء قصيدة للشاعر
سـعـد الـنـطـاح وعـرض لـلـمـوهـوب
الدكـتور مـحمـد شهـاب احمـد الذي
ابهر احلضور بـعدة مواهب خارقة
وهي الـتــصــويــر الـعــقــلي لــآليـات
الــقـرآنــيــة وذاكــرته الــتــصــويــريـة
لألرقـــــــــام إضــافـــة لـــســرعـــته في
إجـــراء الــعـــمــلـــيــات احلـــســابـــيــة
بـــأنــواعـــهـــا ومـــعــرفـــته اخلـــارقــة
بتواريخ ميالد أي شخصية واثبت
ذلـك من خالل اخـــتـــبــارات عـــديــدة

للحاضرين. 
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ـعرفة جملمـع معامل طـابوق الـشويـجة 
مـدى الــتـزامه بــالـشـروط الــصـادرة من

الوزارة ).
وأضـاف ان (الـكـشـوفـات شـمـلت مـعمل
طـابـوق ارض الـسالم  ومـعـمل طـابـوق
خــيـرات واسط ومـعـمـل طـابـوق الـرايـة
ــظــفــر والــواثق واحلـــكــمــة وبالدي وا
وريحانـة  خالله رصد مخـالفة بـيئية
ـعمـلي طابـوق أرض السالم و طـابوق
بغـداد لعـدم كفاءة مـنظـومة احلرق و

توجيه انذارا بحقهما ).
qL  W —Ë

ونـظـمت الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لالسـتـثـمار
ـركز الـوطني لألوزون وبالـتـعاون مع ا
ورشـة عــمل تـفــصـيـلــيـة بــشـأن (بـدائل
ـــســتــنـــفــذة لــطـــبــقــة األوزون ــواد ا ا
وتـــأثـــيــرهـــا عـــلى ظـــاهـــرة االحـــتــرار

ي)  العا
ورحبت رئـيس الـهيـئة سـها داود جنار
الـتي افتـتحت أعـمال الـورشة بـحضور
عـني من جـهات مخـتلفـة في هيئات ا
اسـتــثـمـار احملــافـظـات ووزارة الــبـيـئـة
واجلامعـة التكـنولوجيـة مثمنـةً أهمية

اطـالع أصـــحـــاب االخـــتـــصـــاص عـــلى
الــــشــــروط الــــواجب مــــراعــــاتـــهــــا في
اســـتـــخـــدام األجــهـــزة والـــصـــنـــاعــات
سؤولـة عن إطالق أنواع من الغازات ا
يتسبب في استنـزاف هذه الطبقة التي
ـا ينـسجم مع وجـدت حلمـاية الـبيـئة 
االتــفــاقـيــات الـدولــيـة الــسـاعــيـة لــهـذا
الهدف. وقال بيـان تلقته (الزمان) امس
ان (الورشة تـضمنت تقـد محاضرات
ـوضـوع مـن قـبل شـذى تـفــصـيــلـيـة بــا
ـــركـــز الــوطـــني كـــاظم خـــلف مـــديـــر ا
لألوزون و أحـــــمـــــد عـــــبـــــد مـــــحـــــمــــد
االستـشاري في اجلامـعة التـكنولـوجية
ـركـز نـفسه) و مـعـمـر رشـاد جبـار من ا
واضـاف ان (أعــمـال الــورشـة أســهـمت
بــتـقــد نــبــذة تــعـريــفــيــة عن (طــبــقـة
األوزون) واســتــعــراض أبــرز اخملــاطـر
ــتــرتــبــة عن عـدم واآلثــار اجلــانــبــيـة ا
السـيـطـرة عـلى انـبعـاث غـازات مـعـيـنة
في اجلـو تعـمل عـلى تآكل هـذه الـطبـقة
الــتي وجــدت في الــطــبــيــعــة حلــمــايــة
الـبيـئة. وقـال ان (الورشـة شهـدت عدداً

ـداخالت واالسـتـفـسـارات التي  من ا
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بغداد

ـصارف احلـكومـية ـا كان رصـيد هـيئـة التـقاعـد الوطـنيـة أعلى من رصـيد ا
ـنـع الـهـيــئـة من مــنح الـقـروض واألهــلـيــة الـعـامــلـة في الــعـراق فـمــا الـذي 
ودع في الـبنوك ـالي الضـخم ا لـلمـتقاعـدين من صنـدوقهـا ومن رصيـدها ا
ـصارف آخـذين بعـ االعـتبـار حجم االسـتـقطـاعات الـهـائلـة التي يـجري وا
حتـويلها إليهـا من جميع الدوائر والتي هي في حدود  ? ?25مـوزعة كالتالي:
وظـف إضـافة إلى  ?15حتـوّلـها إلـيـهـا الدولـة كل شـهر) ( ? 10من رواتـب ا
ـصـارف احلـكـومـيـة وتـمـثل في مـجـمــوعـهـا رقـمـاً كـبــيـراً يـضـاهي رصـيــد ا
بـالغ مكدسة واالهـلية العـاملة في الـوقت احلاضر فـبدالً من ان تبـقى هذه ا
ـنعنا من ـصرفيـة ما الذي  ومـجمدة في البـنوك لتـنعم بهـا في نشاطـاتها ا
ـتقـاعـدين على شـكل قـروض مجـزية الـتفـكيـر في االسـتفـادة مـنهـا لصـالح ا
تـكـفي لـتـرمـيم مـنـازلـهم ? أو لـبـنـاء دور جـديـدة لـهم أو لـتـأسـيس مـشـاريع
صـغيـرة تـعود عـلـيـهم بالـنـفع والـفائـدة سـيـما ان الـهـيـئة أقـرب من صـندوق

تقاعدين. . باشر مع ا اإلسكان في التعامل ا
عـلـمــاً ان صـنـاديق الـتــقـاعـد حـول الــعـالم حتـوي أمـواالً
هـائـلـة يـتم اسـتـثـمـارهـا في مـجـاالتٍ شـتى من هـنـا
نـأمل ان تــتـفـرغ الــهـيـئــة لـدراسـة مــقـتـرح تــسـلـيف
ـــتـــقـــاعــديـن من صـــنــدوقـــهـــا بـــدال من صـــنــدوق ا
رونـة في التـعامل مع اإلسـكان مع اضـفاء بـعض ا

تقاعدين. ا
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ا ـعـنـي و إغـنـاؤهـا من قـبل الـفـريق ا
يسـهم بوضع مـؤسسات الـدولة ومـنها
الـهـيـئة الـوطـنـيـة لالسـتـثـمـار بـتـصور

ـوضــوع يـسـاعــد بـاتـخـاذ واضح عن ا
الــقــرارات الــســلــيــمــة الــتي تــصب في

خدمة البيئة).
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 أجـرى وزيــر الـنـقل نــاصـر حـسـ
بـــنــــدر الـــشـــبـــلي  بـــرفـــقـــة وزيـــر
واصالت سـعادة جـاسم بن نايف ا
أحـمد الـسـلطي زيـارة مـيدانـية إلى
ـتـرو في دولـة مـحـطــات الـقـطـار وا

قطر .
 وقال بيان تلقته (الزمان) امس عن
الــوزيـــر الـــقـــول  انه (تـــمت زيــارة
ـعــارض واإلطالع مــحــطــة مــركــز ا
عــــلى آلــــيــــة الـــــعــــمل بــــاحملــــطــــة
ـتـطـورة واحلـداثة والـتـكـنـلوجـيـا ا

والسرعـة والدقة في الـنقل  كما 
ـتـرو في جـولـة الـتـنــقل بـواسـطـة ا
وصــــوالً إلى مــــحــــطـــة مــــشــــيـــرب
وبـالتـالي الـعودة إلى مـحـطة مـركز
عارض) .  يذكر أن الزيارة جاءت ا
ـشـترك لـتـعزيـز الـتعـاون الـثـنائي ا
بــ اجلــانـــبــ في مــجـــال الــنــقل
وتطويره واألرتقاء به نحو االفضل
ليضاهي نظيره في بلدان العالم .
النقل تلـتقي محافظ االنـبار  لبحث
ــــشـــتــــرك بـــ افــــاق الـــتــــعـــاون ا
اجلـــانـــبـــ  والـــتـــقى مـــديـــر عـــام
الشركة العامة الدارة النقل اخلاص
كــر اجلــابـري  مــحــافظ  االنــبـار
عـلي فـرحـان الـدلـيـمي لـبـحث سـبل
االرتـقــاء بـواقع الــنـقل اخلـاص في
احملافظة خدمةً للمواطن الكرام .
وقــــال اجلــــابـــري انـه ( تـــنــــفــــيـــذاً
لتوجيهات الـشبلي بفتح االفاق مع
احملـافــظـات جـمـيـعـاً لـتـطـويـر عـمل

ــرائـب ضــمن خــطــة الــوزارة   ا
لـقاء الـسـيـد محـافظ االنـبـار لوضع
خطة عـمل متـكاملـة مشتـركة تهدف
الى االرتــقــاء بـواقـع عـمل الــشــركـة

اخلدمي في احملافظة) .
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مـــضـــيـــفـــاً  ان (احملـــافـــظـــة ابـــدت
رائب استـعدادهـا الكـلي لتـطويـر ا
حـــيــــث  الــتــنــســيق بــ كــوادر
الـــشـــركـــة الــهـــنـــدســــــيـــة وكــوادر
احملــافــظــة  عــلى اعــداد تــصــامــيم
حــديـثـة تــواكب احلـداثــة واحلـركـة
ـرائب خـدمةً الـعـمـرانيـة في بـنـاء ا

ركبات).  لسائقي ا
مـــشــيـــراً الى (تــخـــصــيص اراضي
جـديـدة ألنــشـاء مـرائب في اقـضـيـة
احملـــافـــظـــة عــنـه وراوة وحـــديـــثــة
بــاالضـافـة  الـى اسـتـحــداث مـرائب
كــبــيــرة مــوحــدة لــكل من قــضــائي

الفلوجة والرمادي). 
 وخرج الـلقاء بـتجـهيز كـافة االمور
اللوجستية من قبل ديوان محافظة
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تـسـعى الـشـركـة الـعـامـة لالتـصـاالت
ــعـلــومـاتــيـة الــتـابــعـة الى وزارة وا
االتـصـاالت وبـالـتـعـاون مع اجلـهـات
ذات الــعـالقــة إلى تــطــويــر خــدمــات
االتــصـاالت واالنــتـرنت بــإسـتــخـدام
ــــا يـــلـــبي أحـــدث الـــتــــقـــنـــيـــات و
ستفيدين من واطن ا احتياجات ا
تلـك اخلدمـات وضـمن هذا الـسـياق
الكات الـهنـدسيـة والفـنية باشـرت ا
فـي مــديــريــة اتـــصــاالت الــرصــافــة
وبتوجـيه ومتابـعة من مديـر مديرية
ـديــريـة جـاسـم رحـيم عـبــد الـرضـا ا
ـنـفذة بـالـعمل مـع مالكات الـشـركـة ا
لــلــمـشــروع الــضـوئي (ســمــفـوني -
ايـرثـلـنك) في عـدة مـواقع من مـديـنة

بغداد جانب الرصافة. 
وقال عـبد الـرضا (ان كـوادر الشـركة
ـديـرية ـتـابـعـة مالكـات ا ـنـفـذة و ا
بــاشــرت بــتـنــصــيب عــدد كــبــيـر من
الـكابـيـنـات الضـوئـية الـ(FDT) في
مــنـطـــــــــقـة بــغــداد اجلـديــدة ضـمن
مــحــلــة 721) مــؤكــداً (انه وحــسب
ــرســومــة من قــبل الــكـادر اخلــطط ا
ــــتـــقــــدم في الــــشــــركـــة الــــعــــامـــة ا
ــعــلـومــاتــيــة ســيـتم لالتــصــاالت وا
شمـول محالت اخـرى حيث تـتضمن
االعمال فيها نصب الكابينات بشكل

نظامي وحسب التوجيهات).
ـشـتل مـبــيـنـاً (ان مــنـاطق االمــ وا

مازالت االعمـال ساريـة فيهـا وبشكل
ـــرحـــلـــة مـــتـــســـارع وصـــوال" الـى ا
النـهائـية (last mile) والتي سـيتم

االعالن عنها تباعاً).
وأفـــاد عــبــد الـــرضــا بــان (ان وزارة
االتصاالت والـتشكـيالت التابـعة لها
حــريــصــة كل احلــرص عــلـى تــقـد
افضل اخلـدمات جلـمهـورها السـيما
بـعـد الـبـدء بـاعـمـال مـشـاريع كـبـيـرة
ستؤدي الى نقـلة نوعـية في خدمات
ـعـلـومات االتـصـاالت وتـكـنـلـوجـيـا ا

احلديثة ).
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اكمـلت وزارة االتـصاالت تـثـبيت 71
الك الدائم في الوزارة موظفا على ا
قـبـول في الـتـعيـيـنات فـيمـا ثـمن ا
اجلديـدة موقف وزيـر االتصاالت في
االيــعــاز الى تــثــبــيــتــهم لــلــشــركـات

التابعة للوزارة.
واكـــــد وزيـــــر االتــــــصـــــاالت اركـــــان
الشيباني (اهميـة التركيز على اجلد
ــثـــابـــرة في الـــعـــمل الـــوظــيـــفي وا
واالبتعاد عن اساليب وسياقات غير
صحـيحـة للـحصـول على مـكتـسبات
يـسـتــحـقـهـا االخــرين واالبـتـعـاد عن
الــســـلـــوك اخلـــاطئ الـــتي يـــســلـــكه
الــــبـــــعض في عـــــمــــلـه بــــالــــدوائــــر
ـثـلون احلـكومـيـة وهم نـفـر قلـيل ال

ؤسسات احلكومية). ا
ناسـبة تـعي وقال خالل كـلمة لـه 

ـتفـوقـ على عـدد من اخلريـجـ وا
ـوظـف الك الـوظيـفي  (نـرحب با ا
رحـلـة اجلـديدة اجلـدد مبـاركـاً لـهم ا
في حياتهم العملية التي تاتي كثمار
جلــــــهـــــود قــــــامـت بـــــهــــــا الـــــوزارة
وتــــشـــكــــيالتــــهـــا مـن اجل االســـراع
بتعييـنهم ومباشرتـهم بالعمل ضمن
الـــســيــاقــات الــقــانــونــيــة واالداريــة
ـعتـمـدة داعـياً في الـوقت ذاته الى ا
بـــذل قــصـــارى اجلــهـــود في الـــعــمل

الوظيفي اجلديد) .
واشار خالل اللقاء الذي حضره عدد
ــاضــيــة ــدة ا ـــســؤولــ ان (ا من ا
شاريع نتجت عـنها اجنـاز عدد من ا
ــهـــمــة ومـــنــهـــا مـــشــروع الـــكــابل ا
الضوئي FTTH ومشـاريع الـقرض
ـشـاريع الـيـابـاني واحــالـة عـدد من ا
االخرى لـلتـنفـيذ واجنـازها في اقرب
ــا يــســهم فـي حـدوث ــكن   وقت 
حتــــــــــــــسن كــــــبـــــيـــــر في قـــــطـــــاع
علوماتية خالل الفترة االتصاالت وا

قبلة). ا
واعـرب الشـيـباني عن ثـقـته الكـبـيرة
ــشــرفــة عـلـى اجـراءات بــالــلــجــنــة ا
الــتـعــــــــــــيــ ونـزاهــتـهـا الخــتـيـار
ــتـــقــدمــ االكـــثــر كـــفــاءة من بـــ ا
لــلـحــصــول عـلى فــرص  فــيـمــا قـدم
ـــوظــفــون اجلـــدد الــبــالـغ شــكــرهم ا
ـسـؤل وامـتنـانـهم لـلوزيـر وبـقـية ا

في الوزارة 

: مالكات االتصاالت تنصب كابينات ضوئية في الرصافة UMO U

واصالت القطزي في الدوحة UI¡: وير النقل ناصر الشبلي خالل لقائه وزير ا

U—…∫ مدير متحف عفتان يزور (الزمان) “
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(اجلـريـدة بعـد صـدور طبـعـتـها في
بغـداد في نيـسان 2003 عن مديـنة
ـتــحف الــذي كــان يــبــلـور هـيـت وا
شـخـصـيـته الـتـراثـيـة بـجـمع مـئات
الـقــطع والــلـقى الــتــراثـيــة وعـرض
نـتـاجـات الـشـخـصـيات الـتي تـركت
بـصمـة ثقـافيـة او ادبـية او شـعبـية

دينة.  في سجل ا
ـذكــور واحـدا من ــتــحف ا ويــعـد ا
اشهر االسماء في ذاكرة مهرجانات
عــراقـيــة كــبـرى  كــمــهـرجــان لــقـاء
االشقـاء السنـوي الذي يـشرف على
تــنـظـيـمه هالل حــاضـر الـسـعـيـدي
وقـد حــاز مـتــحف الــشـهــيـد احــمـد
عـفـتـان عـلى جـوائـزه االولى لـثالث
دورات ســـابـــقـــة. وحـــضـــر احلــاج
حـــمـــدي دورته الـــثـــامـــنـــة عـــشــرة
ـعـقــودة حـالـيــا في مـبــنى شـركـة ا
السـكك احلديـد في بغـداد  كضيف
شرف. كـما دأب على تـرسيخ تقـليد
سنوي يتـمثل بتكـر أوائل الطلبة
توسطة في الدراسة االعدادية وا
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{ عــــمـــان (أ ف ب) - دعــــا رئــــيس
مجـلس النـواب األردني عبـد الكر
الدغمي اخلميس إلى عودة سوريا
علقـة عضويتهـا في جامعة الدول ا
الـــعـــربــــيـــة مــــنـــذ عـــام  2011 إلى
"حاضـنتهـا العـربية". وقـال الدغمي
في مــؤتـمــر صــحـافـي عـلـى هـامش
ان الـعربي في إنـعقـاد جـلسـة للـبـر
ـان عـربي (عـليـنا) عـمان "نـحن كـبر
أن نــضــغط عــلى حــكــومــاتــنــا وأن
نــطـلب من قــادتـنـا إن شــاء الـله في
مـؤتـمـر الــقـمـة الــقـادم في اجلـزائـر
عـــودة ســوريـــا إلـى حـــاضـــنـــتـــهــا
الــعــربـيــة لــتــعـود أيــضــا ويــشـارك
ـان العربي كـما كان وفدهـا في البر
ـقـرر أن تعـقـد الـقـمة سـابـقـا".ومن ا
ـقــبــلــة في آذار/مـارس الــعـربــيــة ا
قـبل في اجلزائـر.ووصف الدغمي ا
ســـوريـــا بـــأنـــهـــا "خـــاصـــرة األمــة
وحاملة لواء إرثها" مشيرا إلى أنه
"آن األوان لـعودتـها إلى حـاضـنتـها
العربية وال بد يوماً أن يشرق فجر
األمـة".واضـاف "وجب عـلـيـنـا الـيوم
الـبـنـاء عــلى مـا حـقــقه األشـقـاء في
سوريا والعراق من انتصارات على
عصـابات الـظالم وأن نشـد اخلطى
داعـمــ لــوحـدة شــعــبـهـم وسالمـة
أراضــيـهـم وأمــنـهـم واســتـقــرارهم
رافــضـــ كل أشـــكــال الـــتــدخل في
شـــؤونـــهم حـــتى تـــنـــعم األجـــيــال
بـــاألمـن وتـــشــــرع الـــنــــوافـــذ أمـــام
مـسـتقـبل واعـد يـستـحـقه الشـعـبان

العظيمان".
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وتــأتي تـصـريـحــات رئـيس مـجـلس
النواب األردني بعد أقل من شهرين
علـى اتصـال هاتـفي أجراه الـرئيس
الــســـوري بــشــار األســد بـــالــعــاهل
األردني عـبــدالـله الـثـاني ألول مـرة
مـنــذ انـدالع الـنـزاع في مـؤشـر الى
ما يراه محللـون بداية النتهاء عزلة
دمـشق الـدبـلومـاسـيـة مع محـيـطـها
العـربي.وأعادت الـسلـطات األردنـية
مـؤخــراً فـتح مــركـز جــابـر/نــصـيب
احلــــــــدودي مـع ســـــــوريــــــــا أمـــــــام
ــســافــرين وحــركــة الــشــحن بــعـد ا
حــوالى شـــهـــرين من إغـالقه جــراء
تــصـــعــيـــد عـــســكـــري مـــحــدود في
محافظة درعا جنوباً.وبعد القطيعة
الــعــربــيــة بــرزت خالل الــســنـوات
ـاضيـة مؤشـرات عدّة الى القـليـلة ا

انفـتاح عربي جتـاه دمشق وإن كان
بطـيـئاً بـدأ مع إعادة فـتح اإلمارات
سـفـارتـها في دمـشق في  2018بـعد
ســــبع ســــنــــوات من الــــقـــطــــيــــعـــة
الـــدبــلــومــاســيـــة ثم تــأكــيــد وزيــر
خـارجــيــتـهــا قـبـل أشـهــر أنّ "عـودة
سـوريـا إلى جامـعـة الـدول العـربـية
فـي مصـلـحـتـهـا ومصـلـحـة الـبـلدان
ـنــطـقـة".ومــنـذ انـدالع األخــرى في ا
النزاع في سوريا عام  ?2011علّقت
جـامــعـة الــدول الـعــربـيــة عـضــويـة
سوريا كـما قطعت دول عـربية عدة
عالقاتها مع دمشق بينها اإلمارات
فــيــمــا أبــقت أخــرى بــيــنــهـا األردن
. اتـصــاالت مـحــدودة بـ الــطـرفـ
وشكّلت سـلطنـة عمان استـثناء ب
الـدول اخلـلـيـجـيــة.وتـشـهـد سـوريـا
نزاعاً داميـاً منذ العام  2011تسبّب
ـقـتل نـحو نـصف مـلـيـون شخص
وأحلق دماراً هائالً بالبنى التحتية
ــنــتــجــة وأدى إلى والــقــطــاعــات ا
نــزوح وتـــشــريــد ماليـــ الــســكــان

داخل البالد وخارجها.

الى ذلك نــددت مــنــظــمــة هــيــومـان
رايــتس ووتـش اخلــمـيـس بــازديـاد
الحــقـات الــقــانـونــيــة في تـونس ا
بــنـاء عــلى قــوانــ "قــمـعــيــة" ضـد
نتقـدة لقرارات الرئيس األصوات ا
قـيس سـعـيـد مـعـتـبـرة أنـهـا تـشكل
"خــــطـــرا" عــــلى احلـــريــــات.وقـــالت
نظـمة في بيـان ورد على مـوقعها ا
الـرسـمي "إن الـسّـلـطات الـتـونـسـيّة
ــــواطــــنــــ في احملــــاكم حتــــاكـم ا
ـدنـيّــة وتـسـجـنـهم الـعـسـكــريّـة وا
بـســبب انــتـقــادات عـامّــة لـلــرئـيس
قيس سعيّد ومسؤول آخرين. من
ــان بــ هــؤالء أعــضـــاء في الــبــر
ومـعــلّــقـون عــلى مــواقع الــتـواصل
االجـــــتـــــمــــاعـي ومـــــقــــدم بـــــرامج
تـلـفــزيـونـيّــة".وأضـافت "تــسـتـخـدم
النـيـابـة الـعمـومـيـة قـوان قـمـعـيّة
الحقة سُنّت قبل الثورة التونسية 
ن يصـفون تولّيه منتـقدي سعـيّد 
لـســلــطــات اســتــثــنــائــيــة مــنـذ 25
يـولــيـو/تـمـوز  2021بـ+االنـقالب+.
من بــ خــمس قــضــايــا مــتــعــلــقـة

بـحـريـة الـتعـبـيـر راجـعتـهـا هـيومن
رايــــتـس ووتش مــــؤخــــرا هــــنــــاك
شــخص يـقـضي حـالــيـا عـقـوبـة في
السجن بتهمة اإلساءة للرئيس من
بـ تهم أخـرى وثالثـة آخرون قـيد
احملاكـمة بـتهمـة التـشهيـر باجليش
واإلساءة للرئيس وشخص خامس
قـيـد الـتـحـقيق اجلـنـائي بـاتـهـامات

اثلة".
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وقــال إريك غـولــدسـتـ مــديـر قـسم
الـشــرق األوسط وشــمــال إفـريــقــيـا
بـاإلنابـة في هـيـومن رايتس ووتش
"االعــتـراض الـعــلـنيّ عــلى الـرئـيس
واسـتـحـواذه عـلى سـلـطـات واسـعة
قـد يــؤدّي بـصـاحـبه إلى احملـاكـمـة.
ـعـارضـ خـطـرا يُـعـتـبـر إسـكــات ا
مــضـاعــفــا عـنــدمــا يـكــون الــرئـيس
مـــنــشـــغال بـــتــركـــيـــز الــكـــثـــيــر من
الـسـلـطات فـي يده".وتـمت مـحـاكـمة
نـــواب ونــــاشــــطــــ عــــلى مــــواقع
الـتواصـل االجتـمـاعي وشخـصـيات
سـيـاسيـة أمـام مـحاكـم عسـكـرية أو

الــقــضــاء الــتـونــسي فــتـح حتـقــيق
بحـقه علـى خلـفية تـصريـحات أدلى
بــــــهــــــا وســـــحـب جـــــواز ســــــفـــــره
ــرزوقي دعـا الـدبــلــومـاسي.وكــان ا
خـالل تـظــاهــرة نــظّـمت فـي بـاريس
مـــطــــلع تــــشـــريـن األول/أكـــتــــوبـــر
احلكومة الـفرنسيـة إلى "عدم تقد
أي دعم" لسعيّد قائال إنه "تآمر ضد
الـــــــثـــــــورة ويــــــســـــــعـى إللـــــــغــــــاء
الــدســـتــور".وأعــلن ســـعــيّــد في 25
تمـوز/يولـيو إقالـة رئيس احلـكومة
ـشـيـشي وتـعـلـيق الــسـابق هـشـام ا
ان وتولي اإلشراف على نشاط البر
الــنــيــابــة الــعــامــة وأصــدر في 22
أيلول/سـبتمبر تـدابير "استـثنائية"
ــقـتـضـاه بـأمـر رئـاسـي أصـبـحت 
احلــكــومــة مــســؤولــة أمــامه فــيــمـا
يـتـولى بـنفـسه إصـدار الـتشـريـعات
ـرزوقي ــراسـيم.ومـذّاك ضــاعف ا
إطالالته التـلفـزيونـية وعـبر وسائل
الـتــواصل االجـتـمـاعي لـلـدعـوة إلى
إطـاحــة سـعــيّـد واصــفـا إيــاه بـأنه

"انقالبي" و"دكتاتور".

مــدنـــيــة بــعــد انـــتــقــادات عـــلــنــيــة
لسـياسات سـعيـد.وأصدرت محـكمة
تــونـســيـة حــكــمـا غــيـابــيـا بــحـبس
رزوقي ـنـصف ا الـرئيس األسـبق ا
عارض الشرس قيم في فرنسا وا ا
لــتـــدابــيــر الــرئــيـس احلــالي قــيس
سـعـيّـد أربع سـنـوات وفق مـا أفاد
األربعاء مصدر قـضائي.وتعذّر على
صدر توضيح ماهية التّهمة التي ا
دانـت بــهـــا احملــكــمـــة االبــتـــدائــيــة
بــتــونس الـرئــيس األســبق.وأفـادت
ـرزوقي ــيـاء اخلـمـيـري مـحـامـيـة ا
في اتـصـال مع وكـالـة فـرانس برس
بـأن موكّـلـها لم يـتـبلّـغ أي استـدعاء
لـلـمثـول أمـام احملـكمـة مـشـيرة إلى
أنها جتهل ما هي الـتهمة التي دين
بـهــا.وأوردت وسـائل إعالم مـحـلـيـة
س بأمن رزوقي دين بتـهمة "ا أن ا
الدولـة في اخلارج" وبـإحلاق "ضرر
دبلوماسي" بها.وكان قاض تونسي
أصدر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر
ـرزوقي مـذكـرة جــلب دولـيـة بـحق ا
بعـد أسبـوع عـلى طلب سـعيّد من
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ـوسم أمـطـار غزيـر يـزيل مـعانـاة أهـله بـعد هبـت رياح اخلـريف عـلى الـعراق أمال 
ـيـاه حـتى إضـطـروا حلـفـر االبـار لـكن اخلـريف مـر ولم صـيـف جـاف شـحت فـيه ا
يـعطـهم قطـرة مطر وبـقيت األشـجار عـارية من أوراقـها تـشكـو عطش الـصيف وبرد

الشتاء.
ؤمل مـنهـا أن تنزل غـيثـا وفيرا يـغير حـال العـراق ويحيل ريـاح أخرى مـرت; كان ا
خـريـفه األصـفـر لـربيـع مزهـر وأن اإلنـتـخـابات الـتي جـرت في الـعـاشـر من تـشرين
سـتـكون مـفـصلـيـة في تاريـخ العـراق من حـيث النـتـائج وإدارة العـمـليـة اإلنـتخـابـية

قراطية فيه. وستظهر وجها مشرقا للعراق يؤكد نضوج العملية الد
لـكـن يبـدو أن ريـاح اخلـريـف ونـتـائج اإلنـتـخـابـات كـانـتـا مـتـفقـتـان مـسـبـقـا عـلى أن
مــواسم الـعـراق الـقـادمـة سـتــكـون جـافـة! ولن تـنـفع مــعـهـمـا صالة اإلسـتـسـقـاء أو
وائد ـظاهرات أمام بـوابات اخلضراء.. بل حتى اجلـلوس على ا الطعـون بالنتائج وا
والـتحـاور من أجل التـراضي أتى بنـتائج عـكسيـة فكل مـنهم إمـتطى جـواده شاهرا
سـيفه في وجه خـصمه ب مـتشـبث  بأحـقيته بـالرئـاسة وب رافض لـلنـتائج بدون

شاركة في احلكومة. ا
لـلمرة األولـى كان اإلنسـداد السـياسي واضـحا واحللـول غائـبة بـ مكونـات الكـتلة
ـكـونات ـفـتـرض إنـهـا األكـبـر ويقـع علـى عاتـقـهـا تـشـكـيل احلـكـومة  بـيـنـمـا كـتل ا ا
األخـرى رغم حـدة تسـقـيطـها لـبـعضـهـا لكـنـها سـرعان مـا صـارت أكثـر إنـسجـاما
ـكـونـات ولـيس الـكـيـانات وهي وتـفـاهـمـا  فـهي تـتعـامل مـع اآلخريـن على اسـاس ا
بإنتظار من يعطي القطعة األكبر من الكعكة لتذهب معه فلم يهنئ الفائزون بفوزهم

ولسان حال اخلاسرين: مالنا والدخول في نفق مظلم وطريق ال تعرف نهايته.
رحـلة القـادمة يكـاد يكون معـدوما نتـيجة اإلختالل في  لذلك فإن أفق الـنجاح في ا
ـقـاعد وغـيـاب بـعض الـقوى توازن الـقـوى والـتـناقـض ب حـجم األصـوات وعـدد ا
ـا شـكلـت الوصل بـ األطـراف اخملـتـلـفـة.. نـاهيك عـن االختالف اجلـامـعـة الـتي طـا
ا ـعادلة  شاريع واألهـداف ب القـوى السياسـية التي تـمثل طرفي ا الكبيـر في ا
ـرحـلـة الـقـادمـة ذاهبـة بـإجتـاه خـيـارات مـحـددة أفـضـلهـا لن يـؤدي الى حل جـعل ا
جـذري لـلمـشاكل الـعالـقـة لكـنه سيـعطـلـها الى فـترة مـعيـنـة ويبـدو أن االفخـاخ التي
زرعـت في قانـون اإلنـتـخابـات ونـتـائجـهـا سـتنـفـجـر في وجه اجلمـيع رابـحـا كان أم

خاسرا.
ـرحـلـة الـقـادمـة هـو الـطـعن الـذي قـدمـته نـقـابـة احملـامـ ـشـاكل في ا    أولى تـلك ا
الـعـراقيـة في عـدم قـانـونـيـة حل مجـلس الـنـواب الـعـراقي وبـالتـالي فـإن إنـتـخـابات
ان الـى عملـه وجترى االنتـخابـات في ربيع 2022 تـشرين تـعتـبر الغـية ويـعود الـبر
ـشـاكل واخلـروقات بـيـنمـا هـنـاك حـراك ال لغـاء نـتـائج االنـتـخابـات احلـالـيـة بسـبب ا
ـان حلـ إجـراء الـقـانـونــيـة الـتي رافـقـتـهـا واالبــقـاء عـلى احلـكـومـة احلــالـيـة والـبـر
االنتـخـابات وفق الـيـات جديـدة وقـانون جـديـد ومفـوضيـة جـديدة وكل ذلـك سيـزيد

تأزم االوضاع ويدخل البالد في صراعات وأزمات قانونية ودستورية.
ـشـكلـة االخـرى هـو الـقـبول بـالـنـتـائج احلـالـية ومـا شـابـهـا من عـمـليـات تالعب    ا
وتزوير وإخـتالل في النتائج فمن حصل على مليـون صوت مقاعده نصف مقاعد
احلاصل على ملـيون صوت.. ثم كيف سيكون شكل عملية سياسية حدث فيها كثير
من اللغط والفـوضى والطعون وعدم القـبول نتائجهـا? وكيف ستصمد حـكومة يعتقد
كـثـيــرون أنـهـا جـاءت بـنـتــائج مـغـلـوطـة ومــتالعب بـهـا وال تـمــثل اصـوات الـنـاخـبـ

احلقيقية?.
شاكل; هو شكل احلكومـة القادمة هل هي حكومة أغـلبية أم حكومة     أكبر تلـك ا
توافـقيـة? فطرف يـريدها أغـلبيـة مقـاعد وليس أغـلبيـة مكـونات وآخر يـريدها حـكومة
تـوافـقـيـة علـى غرار احلـكـومـات الـسـابـقة بـسـبب عـدم الـثـقـة في االطـراف االخرى
وخـوفـا من فـقدان ثـقـله الـسيـاسي وعـدم قدرته عـلى تـنـفيـذ اهـدافه الـتي يطـمح لـها
وإلن االطراف الـراغبـة بحـكومة االغـلبـية ال تـعطي تـطمـينات مـؤكدة بـأنهـا تريـد بناء

ا تسعى لبناء نفسها. دولة مؤسسات وا
  كل مــا يـحــدث اآلن في الـســاحـة الــعـراقــيـة يــعـطى دالئل
واضحـة أننـا ذاهبـون باجتـاه صيف الهب آخـر نعـاني فيه
ــضي فـيه لن مـن اجلـفــاف ايـضــا وأن أي خـيــار سـيــتم ا
يعالج أمـراضنا لكنه قد ينجح في إبقائنا في حالة ال موت

وال حياة كالتي نعيشها حاليا.
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الساعة السادسة مساء 
شارع  بحلته اجلديدة

ليعيد لنا جزءا من روعة بغداد ومجدها التليد عندما كانت ايقونة العواصم 
بتراثها وادبها وحضارتها .

تنبي شكرا للـسيد أم بغـداد على سعيه ومثـابرته واخالصه في اعادة تأهـيل شارع ا
وحسب ماعلمت أنه  سيعيد تأهيل شارع الرشيد في قادم االيام لتعود  الروح الى هذا

الشارع احليوي الذي كان قبلة السياح االجانب والعرب والكثير من العراقي 
لديهم اخلزين من الذكريات وشخصيا كانت السعادة تغمرني عندما كنت اجتول فيه

اضي ونحتار في ايام العيد الى اي صالة سينما ندخل?  في سبعينيات القرن ا
فهـنا سينـما الرشيـد تعرض فـلم االبطال العـشرة وبقربـها سيـنما الوطـني تعرض هرقل

اجلبار وجرس سينما عالء الدين مازال يرن 
يـعـلن بدأ فـيلم أبـي فوق الـشجـرة اما سـيـنمـا روكسي فـتـعرض فـيلم
مازال اسمي تـرنتي يعتـرض احد االصدقاء ويـقترح ان نذهب
ـشاهـدة فيلم  الـفرسان الى سـينمـا اخليـام احملاذية لـلشارع 

الثالثة 
شارع الرشيد جزء من تراث بغداد اخلالد 

ن يعمل من اجل وطنه. شكرا 
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{ ســـيــدني (أ ف ب) - مـع تــســارع
ـتـحـورة أومـيـكـرون يـلـقي تـفـشي ا
وباء كوفيد- 19بظله للسـنة الثانية
عــــــلـى الــــــتــــــوالـي عــــــلـى ماليــــــ
األشخـاص الذين يـتطـلعـون السبت
لالجــتــمــاع مـع أقــربــائــهم وتــبــادل
ـــيالد وسـط قـــيــود هـــدايـــا عـــيـــد ا
وحتـذيـرات.ولـلــسـنـة الـثــانـيـة عـلى
الــتـوالي تـنـعــكس طـفـرة اإلصـابـات
ـيـالد عــبـر عــلى احــتــفــاالت عــيــد ا
العالم من سيدني إلى إشـبيليا.ففي
ـسيح بـيت حلم حـيث ولـد يـسـوع ا
ـــســيــحي يــبــدي وفق الـــتــقــلــيــد ا
أصحاب الفنادق خيبة أملهم بعدما
كــانــوا يــنــتــظــرون تــدفق الــســيـاح

والزوار.
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اضي في  فبعد قضاء العيد العام ا
ظل إغـالق تــــام عــــادت إســــرائــــيل
وأغـــلـــقت حـــدودهـــا هـــذه الـــســـنــة
أيــضـا.وكــمـا في  2020ســيـقــتــصـر
قــداس مـنــتـصف الــلـيل عــلى دائـرة
ـــكـــنــهم ـــصـــلّــ  صـــغـــيــرة من ا
حــــــضــــــوره بــــــنـــــاء عــــــلـى دعـــــوة
ــرتــقب أن يــجــتــذب حــصــرا.ومن ا
وكب الـذي يقوده بـطريـرك القدس ا
لالت بييرباتيـستا بيتساباال عددا
ـاضي أكـبـر من الـنـاس مـنه الـعـام ا
بفضل تلي الـقيود.وفي الفاتيكان
يالد سـيـحضـر اآلالف قـداس عـيـد ا
الــتــقــلــيــدي الــذي يــحــيــيـه الــبــابـا
فـرنــسـيس اجلـمـعـة الـسـاعـة 19,30
 18,30)ت غ) في كاتدرائية القديس

قـارنة مع 200 بـطرس في رومـا بـا
اضي. شخص فقط العام ا
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وسيعـطي البابـا السبت عنـد الظهر
ـــديـــنــة ( 11,00ت غ) بــركـــتـه إلى ا
والعـالم من ساحـة القـديس بطرس.
وإن كانت الـقيـود تنـتشـر في العالم
مـع فـرض هــولـنــدا احلــجـر وإلــغـاء
مـــســـارح بـــرودواي عـــروض عـــيـــد
ــيالد وفـــرض إســبــانـــيــا مــجــددا ا

إلـزاميـة الكـمـامات في اخلـارج فإن
الـتجـمـعات سـتـكون أسـهل بـصورة
ـاضي.ويـستـعد عـامة مـنـها الـعام ا
ماليـ األمــيـركــيـ لــلـتــنـقل داخل
ـــتـــحـــدة حــتـى لــو أن الـــواليــات ا
مــوجــة أومــيـــكــرون تــخــطت احلــد
ـتحـورة دلـتا من األقـصى لتـفـشي ا
ـــســتـــشــفـــيــات تـــكــتظّ قـــبل وأن ا
ـرضى.غـيـر أن الـسـفـر قـد يـكـون بـا
معقدا للعديد من األميركي بعدما

أعــلــنت شــركــة الــطــيــران الــكــبــرى
لـلرحالت الـداخلـية "يـونايـتد" إلـغاء
 120رحلة بسبب اإلصابات في

صـفــوف طـواقـمـهـا.وفي أسـتـرالـيـا
سمح باستئناف السفر داخليا ألول
مــرة مــنــذ بـــدء تــفــشي الــوبــاء مــا
يحيي أجواء االحـتفاالت بالرغم من
تـسجـيل البـلد حـصيـلة قـياسـية من
اإلصـــابــات.وقـــال رئــيـس أســاقـــفــة
سيدني للكاثوليك أنتوني فيشر في

ـيالد "رأيـنا ـنـاسبـة عـيد ا رسـالة 
جــمـيـعـا مـشـاهـد مـؤثـرة ألشـخـاص
طـارات بعـد أشهر من يلـتقـون في ا
الـفـراق" مــضـيـفــا "في فـتـرة قــاتـمـة
ـيالد هـو شـعـاع نـور كـهـذه عـيـد ا

بصيص أمل".
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وفي بريطـانيا أعـلن رئيس الوزراء
بوريس جونـسون أن شهـادة تلقيح
ســتـكـون أجـمل هــديـة حتت شـجـرة
ــيالد.وصـرح "رغم أن الـوقت عـيـد ا
ـتـاح لـشـراء الـهـدايـا بـات مـعدودا ا
ـــكن نـــظـــريـــا هـــنـــاك شـيء رائع 
إهـداؤه لـعـائـلتـكم ولـلـبالد بـرمـتـها
وهو تلقي هذه اجلرعة سواء كانت
األولى لــكم أو الـثـانــيـة أو اجلـرعـة
عززة حـتى تكون احتـفاالت العام ا

قبل أفضل من هذه السنة". ا
وفـي مــــوســــكــــو طــــلـب الــــرئــــيس
يـر بوتـ من "ديد موروز" أو فالد
"جــدّ الــصــقــيع" أي ســانــتــا كــلــوز
الــروسي أن يــســاعـد روســيــا عـلى
حتــقــيق مـشــاريــعـهــا وذلك في ظل
الــتـوتــر اخملـيم مع الــدول الـغــربـيـة
حـول مـسـألة أوكـرانـيـا.وقـال بـوت
"آمل أال يكـتفي بـإعطـائنـا هدايا بل
أن يـــحــــقق مـــشـــاريـع الـــبـــلـــد وكل
مـــــواطن" شـــــاكــــرا "ديـــــد مــــوروز"
ـــــــســــــاعــــــدته عـــــــلى أن يــــــكــــــون
رئيسا.وفيما كان الناس يأملون في
استعادة حرياتهم بفضل اللقاحات
ـتــحــورة أومـيــكـرون جـاء تــفــشي ا
الـشديـدة الـعدوى لـيـلقي بـظـله على

أجــواء األعــيــاد هـــذه الــســنــة.فــمع
ـــيـالد يـــتـــصـــدر اقـــتـــراب عــــيـــد ا
نـتـفـلـيـكس فـيـلم أبـعـد مـا يـكون عن
أجواء الـعـيد هـو "أنفـورغيـفابل" (ال
تـسـامَـح) يـروي قـصـة امـرأة تـواجه
صعـوبة في االنـدماج داخل مـجتمع
ــة قـتل يـرفض أن يــغــفـر لــهـا جــر
اضـي بعـدمـا قضت ارتـكـبتـهـا في ا
سـنـوات فـي الـسـجن.غـيـر أن إغالق
فـروضة لن تمنع احلدود والقـيود ا
مـزالجــا شـهـيـرا جتـره الـرنّـة من أن
يــجــوب الــعــالم كــمــا في كل ســنــة
بــعــدمــا فــتــحت كــنــدا لـه مــجــالــهـا

اجلوي... 
بـــشــرط أن يـــبــرز شــهـــادة تــلـــقــيح
واختبـار كوفيد نـتيجته سـلبية.هذا
مـــا أكـــده وزيـــر الـــنـــقل فـي أوتــاوا
عـــنــدمـــا أعــطى الـــضــوء األخـــضــر
لـلمـوكب  مـؤكـدا أن حتى رودولف
يالد "تثبت من أنه أشهر رنّة عيد ا
ال يُـظهـر أيـا من أعراض كـوفـيد-19
قـــبل اإلقـالع". وأبـــدت أســـتـــرالـــيـــا
احلــرص نـــفــسه فـــأعــلــنـت هــيــئــة
الــسـالمــة اجلــويــة أن "مـــراقــبــيــنــا
اجلــويــ ســيــرشــدون بــابــا نــويل
بــسالمـــة تــامــة فـي اجملــال اجلــوي
األسـتــرالي بـاســتـخــدام تـقــنـيــتـنـا
ــتـــابــعــتـه مــرتــ في لـــلــمــراقـــبــة 
الثانـية".وأكدت "سـمح له بالتـحليق
عـلى ارتـفاع  500قـدم حـتى يـتـمـكن
من مالمـــســة الـــســطــوح وتـــســلــيم
هـدايــاه بــســرعـة وتــكــتّم. فــمـزالجه

السحري ليس طائرة عادية". انيا يالد الشهير في فرانكفورت في أ سوق عيد ا
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نـخفـضة وتـعبـرها الـعديد الغـاجن ا
من األنـــهــار. ويــحــمّـل خــبــراء ســوء
الـصـيانـة وتـراخي مـعـايـيـر الـسالمة
واالكتظاظ مسؤولية هذه احلوادث.
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تـحـدة اجلـمـعة الى ذلك تـبـدأ األ ا
حمـلـة جلمع  106,5مالي دوالر من
ــســاعـدات لــضــحـايــا إعــصـار راي ا
الــذي ضــرب الــفــيــلــيــبــ األســبــوع
ية نظـمة األ اضي وفق منـسق ا ا
في البالد.وقال غوستـافو غونزاليس
في مــؤتـمـر صــحـافي عــبـر الـفــيـديـو
ستوى اخلميس "غدا سنـطلق على ا
ــثـلي اجملــتــمع الـدولي احملــلي مع 
في مـانيـال (...) عرضـا لالحـتـيـاجات
اإلنسانية وخطـة األولويات" مضيفا
طلوب هو  106,5مالي بلغ ا أن "ا
دوالر".وســيــتـم تــخــصــيص األمــوال
ـناطق لنـحو  530ألف شـخص في ا
األكـثـر تـضررا والـذين هـم في حـاجة

ماسـة إلى اخلدمـات الصـحيـة ومياه
الـشــرب ومـرافق الــصـرف الــصـحي.
وأشـار غـونــزالـيس الى وجـود "زخم
لــتــقــد الـــدعم الــكــامل" مـــضــيــفــا
"التـحـدي اآلن هو أن يـتـرجم كل هذا
الـــتـــضــــامن بــــســـرعـــة إلـى أفـــعـــال
ملـموسـة".وتسـبب إعصـار راي الذي
رافقته رياح بلغت سرعتها  195كلم
في الـســاعـة بـإحــداث دمـار في جـزر
سـيارغـاو وديـناغـات ومـينـدانـاو ما
أسـفـر عن مـقـتل  375شـخـصًـا عـلى
األقـل.وجلـــــــأ أكــــــثـــــــر من  400ألف
شـــخص إلى مـــراكـــز إيـــواء أو لــدى
أقــاربـهم بــعـد أن تــضـررت مـنــازلـهم
بـسـبب أقـوى إعـصـار يـضرب الـبالد
هـذا الـعـام وفـقًـا لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة
إلدارة الـكــوارث.ويـحـذر عـلــمـاء مـنـذ
فترة من أن األعاصير تزداد عنفا مع
نـاخي الـنـاجم عن تـزايـد االحـتـرار ا

نشاط اإلنسان.
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{ دكـا (أ ف ب) - لــقي  32شـخــصـا
عـلى األقل مصـرعـهم اجلـمـعة عـنـدما
شــبت الـنــيــران في عـبّــارة مـزدحــمـة
خالل عبـورها أحـد األنهـر في جنوب
بـــــــــنـــــــــغـالدش وفـق مـــــــــا ذكـــــــــرت
الشرطة.وقـال رئيس الشرطـة احمللية
مــــويــــنــــول اسالم لــــفــــرانس بــــرس
"اشتعلت النيران في عبّارة أوبيجان
 10التي تتألف من ثالثة طوابق

وهي في منتصف النهر. انتشلنا 32
جـثـة وقــد تـرتـفع حـصـيــلـة الـقـتـلى.
الــغــالــبـيــة لــقــوا مـصــرعــهم بــسـبب
احلــريق وقـلــة قـضــوا غـرقــا بـعـد أن
قـفــزوا في الـنـهــر".ووقع احلـادث في
وقت مـبـكـر من الـصـبـاح بـالـقـرب من
بـلـدة جاكـاكـاثي الـريـفيـة اجلـنـوبـية
عـلى بــعـد  250 كــيـلــومــتـرا جــنـوب
العـاصـمة .وهـذا احلـادث هو األخـير
مـاثلة في في سلـسلة من احلـوادث ا
هـذه الـدولــة الـتي تـقع فـي دلـتـا نـهـر

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7155 Saturday 25/12/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7155 السبت 20 من جمادى االولى 1443 هـ 25 من كانون االول (ديسمبر) 2021م

 اعـتـمـاد اللـغـة الفـرنـسـية مـنـذ عـقود مـنـهجـا دراسـيـا مضـافـا إلى مـدارس الطـلـبة
ـتـفوقـ  او مـدارس الـعراق الـنـمـوذجيـة أضـافة إلى ـتـمـيزين واالن فـي مدارس ا ا
منهجيـة اللغة االنكلـيزية ولغة الطـلبة األم ( اللغـة العربية)  ويبـدو أن االختصاصي
ـنــاهج او تـعــلـقــهـا بــذاكـرة الــطـلــبـة  أو مـدى في وزارة الـتــربـيــة ال يـتــابـعــون وقع ا
وضوع أو ذاك في حيـاتهم العملـية أو حتى مدى استـفادة البلد االستفادة من هـذا ا
ناهج ناهج او تـلك الدروس  ومع تسـليمـها أن أغلب مـفردات ا من مخرجـات هذه ا
واضيع ولكل مـراحل الدراسة االبتدائية والثانوية هي مناهج تنمي تدريجيا قابلية وا
و ـعـارف والـعلـوم واآلداب  وهي تـسـيـر مـتـنـاغـمـة مع  الطـلـبـة عـلى اإلقـبـال عـلى ا
ـدارك والعقول  غير أن مدارك الطلـبة وهي تصبح يومـا بعد يوم مسايـرة لنمو تلك ا
ا كان ما كان مقررا من مـناهج في عقود اخلمـسينات والستـينات باستثنـاء القليل 
يقـصد مـنه مدح السـلطات   كـانت منـاهج قريبـة أكثر من مـناهج الـيوم إلى إمكـانية
الطلبة في مـجارات العملـية التربويـة  وأنها كانت منـاهج تتصاعد تـدريجيا من تقدم
مـدارك الطـلبـة وتقـدم أعـمارهم  أي أنـها كـانت ذات تـوجه عمـري قبل أن تـكون ذات
تـوجه معرفي  وقـد كانت أغلـب الدروس تمـهد الطـريق للمـرحلة الـتاليـة وكانت جتعل
ن يـريـد ـتـخـرج من الـكـلـيـة طـالـبـا  مـهـيـئـا لالقـدام عـلى احلـيـاة الـعـلـمـيـة  الـطـالـب ا
ن يـريـد ارتــيـاد مـجـاالت الـعـمل اسـتـكـمــال الـدراسـات الـعـلـيــا أو لـلـحـيـاة الـعـمــلـيـة 
عنـي واخلبراء في وزارة ـقدمة أن تـلفت نظـر ا احلكومي أو اخلـاص  أردنا بهذه ا
ـناهج احلـاليـة ومنذ الـصف االول االبتـدائي تتـميـز باالربـاك وتعدد التـربيـة اليى ان ا
علـومات التي هـي في حقيـقتهـا تتجـاوز مدارك الطـالب وتبعث في ـواضيع وسعـة ا ا
ـادة أو يحاول عدم اإلقبـال عليها نفسه الهـلع واخلوف  وكثيرا مـا تدفعه ألن يكره ا
ـركـبة في قـراءة الصف االول  ومـن عيـينـات مـا ذهبـنا إلـيه هـو الكـلمـات الـصعـبة وا
والثاني  أو زج الـلغة االنكلـيزية في الصف األول وما يلـيه من صفوف قبل اخلامس
االبتـدائي حـسـبـما كـان مـعمـول به سـابـقا  واألمـر ايـضـا ينـطـبق عـلى إضـافة الـلـغة
ن انعم الله عليهم باإلدراك والتعلم ن هم  توسطة و الفرنسية في مدارس العراق ا
السريع  وكان الـوزارة تريد أعاقة هذه النعـمة بإضافة اللغـة الفرنسية التي هي تهم
طاف إلى كلـيات اللغـات  أما بقيـة الطلبة فـان اللغة االنـكليزية فـقط من سينتـهي به ا
ليار مطلوبة ومـلحة  ألنها لغة العلوم والطب والهـندسة وان أكثر من مليار ونصف ا
تـحدة  وان عـملـية من البـشر يـنطق بـها  وأنـها الـلغـة االولى في مخـاطبـات األ ا
ـنـافسـة فـي الـقـبول ن درسـهـا عـنـد ا اضـافـة الـلـغـة الـفـرنـسـيـة سـتضـيـف درجـتـ 
دارس تميزين من خريجي ا اجلامعي  وهذا تمييز متعمد ودفع إلى اخللف للطلبة ا
نـطق معـهم ح يدرك كل ) إذ أن ا تفـوق تـميـزين وا االعـتياديـة  ( مدارس غـير ا
ن درس نـافسة الـشريفـة جراء اضافـة الدرجت  مـنهم أنه كان مـحل استبـعاد عن ا
ـادة ١٤ من الـدسـتور ثـابـة إيـجاد فـرص مـعـقولـة خملـالـفة ا الـفرنـسـية  وهـذا يـعـد 
ـساواة  ومن حيث الناحـية العملـية  فإن ولدي الذي درس في النافذ ألـتي تنادي با
ـركـزية كـان دارسـا لـلغـة الـفـرنسـيـة  اكـمل دراسته ـتوسـطـة الغـربـيـة واإلعداديـة ا ا
الـهـنــدسـيـة بـالـلـغـة االنــكـلـيـزيـة  وحـاز عــلى شـهـادة الـدبـلـوم الــعـالي في مـوضـوعـة
التـطبيـقات الهـندسيـة على احلاسـوب  ايضا درس وكـتب البحـث باللـغة االنكـليزية 

وعندما يسأل عن الفرنسية يرى أنها مرت مر السحاب في ذهنه 
ن إن ما اردناه من كل ما تـقدم أن نكون بريكماتي في تـوجهاتنا وأعمالنا وخاصة 
هو مسؤول عن تربـية وتعليم األجيال  ولنذكرهم أن التكنولوجيا تتغيير وتتسابق مع
طلوب هو نافـسة الشرسة ب الـشركات  وا الزمن ومع بعضـها البعض حتت ظل ا
تهـيـة الـطالب لـغـويـا ابتـداءا من لـغتـه األم  ولغـة الـعلـوم اجلـامـعة  وعـلـميـا أن تـكون
ـدارك ووفق مطالـب العلـوم احلديـثة ووفق حـاجة سوق ـعلومـات مهـيئـة وفق تدرج ا ا
درس هو أن تكـونوا مثل اؤلئك الذين علمـ وا العمل . ومطـلبنا األخيـر من كل ا

عارف واألخالق وعندها ستنجح العملية التربوية. انهلوكم العلوم وا
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o¹dŠ∫ العبارة احملترقة في بنغالديش

ان العربي في االردن W∫ جانب من جلسة للبر Kł عبد الكر الدغمي
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الـفـاعــلـة في ســاحـات الـعـراق  لــكن هـذا لن ولم
يثـنيه عن صـراحـة ومنـطق بحـوثه في تـكويـنات
وحتـلـيل الـشـخـصـيـة الـعـراقـيـة  ألنه لم يـعـتـمـد
ـــاركــــسي في مــــنـــجـــزاته ولـم يـــتـــبع الــــفـــكـــر ا
ا قد األيدولـوجيات (األفكار) القـومية اجلاهزة 
آثار هـذا حنق مـتبـعي األيدولـوجيـات فقد اتـهمه
الـقـومـيـون الـعـرب بـالـقـطـريـة ألنه عـنـون كـتـابه"
شخـصية الفرد العراقي" وهذا حـسب منطلقاتهم
العقـائدية إن الشخصية العربية متشابهة في كل
البلـدان العربية. وكـذلك انتقده الشـيوعيون لعدم
اركـسي في ـادي الـتـاريخـي ا ـنـهج ا اعـتـمـاده ا

دراسته .
تــشـيــر ســيـرته الــذاتــيـة الى إنـه … عـلي حــسـ

مــــحـــــسن عـــــبـــــــــــــد اجلـــــلــــيـل الــــوردي (13-
م) وهو عالم اجتماع عراقي 1995تموز 1913
أســتــاذ ومـــؤرخ وعُــرف بـــتــبــنـــيه لــلــنـــظــريــات
االجـتـماعـيـة احلـديـثة فـي وقته لـتـحـلـيل الواقع
االجـــتــمـــاعي الــعـــراقي وكــذلـك اســتــخـــدم تــلك
الـــنـــظــريـــات بـــغــرض حتـــلـــيل بـــعض األحــداث
الـتـاريخـيـة كـما فـعل في كـتاب وعـاظ الـسالط
وهو من رواد الـعلمانية في العراق. لقبت عائلته
بالـوردي نسـبة إلى أن جده األكـبر كـان يعمل في
صـنــاعـة تــقــطـيــر مـاء الــورد  الـتي أشــهـر بــهـا
العـراقيـ في فترات سـابقـة . في مديـنة اوس

سابـقاً .. لم يـعيـنني وقـتي باإلطالع الـكافي على
مـؤلـفـات عـالم االجـتـمـاع الـعـراقي عـلي الوردي 
أي نـعـم في بـدايــات وعــيـنــا االولى وإرهــاصـات
السـياسـة  كنـا نردد شـذرات من نتـائج دراساته
وطــروحـاته وأســتــنـتــاجــاته حـول الــشــخـصــيـة
ــواقف الــعــامـة الــعـراقــيــة وازدواجــيــتــهــا في ا
واحلـيــاة اخلـاصــة ومـؤثـرات الــصـراع بــ قـيم
الـــبـــداوة واحلـــضـــارة  ونـــظـــريـــة الـــتـــنـــاشــز
االجـتـمـاعي وإنـعـكـاسـاتـهـا عـلى الـسـلـوك الـعـام
لـلـفـرد الـعــراقي ومـوقـفه من احلــاكم والـعـشـيـرة
والـقـبيـلـة والـطائـفـة . يـقول حـق في الشـخـصـية
العـراقيـة من الـسهـولة أن تـبـايع احلاكم وتـهتف
لــلـسـلـطـة وأيـضـا من الـســهـولـة أن تـتـخـلى عـنه
ـواقف وتـرفع الــسالح بـوجـهه فـي مـنـعـطــفـات ا
واالحــداث والــوقــائع والــبـراهــ كــثــيــرة بــهـذه
ــة واحلــديــثــة . في قــراءاتي ــضــامــيــر الــقــد ا
االخــيــرة عن ”عــلي الــوردي ”ســيـــرته الــذاتــيــة
ومؤلـفاتـه في علم االجـتمـاع الـعراقي واحلـركات
االجتـماعية وحتليل مـواقفها على ضوء دراسات
ـنهج ابن خـلدون التـاريخي في سابـقة وتـأثره 

علم االجتماع . 
ـنـهج ابن خـلدون فـي علم كـان الـوردي مـتـأثـراً 
االجـتـماع. فـقـد تـسبـبت مـوضوعـيـته في الـبحث
شـاكل كبـيرة له من بـعض االطراف الـسيـاسية

بـالـواليـة االمريـكـيـة تـكـسـاس االمـريـكـيـة.  حصل
عـلى الـدكــتـوراه عـام 1950م من نـفس اجلــامـعـة

التي درس بها دراسته اجلامعية. 
قـال له رئـيس اجلـامــعـة عـنـد تـقـد الـشـهـادة له:
(أيهـا الدكتـور الوردي ستـكون األول في مسـتقبل
عـلم االجـتـمـاع ). تـثـيــر حـصـيـلـته في الـدراسـات
والـبـحـوث الى أكـثر من 150 بـحـثـا مـودعـــــــــــة
في مكـتـــــــبـة قسم عـلم االجتـماع في كـلية االداب
جـامـعـة بغـداد. ويـسـرد علي الـوردي في يـومـياته
إن والدته فـي عام 1913 لـقـد حـقـقـــــت له فـرصـة
ــعـرفـة والــتي شـهـدت نــهـايـات احلـكم الــتـعـلم وا
ـدارس فـي فـتـرة هـذا الـعـثــمـاني  والــتي كـانت ا
احلـكم ضـئـيلـة ومـخـتـصرة عـلى أوالد الـبـاشوات
واالعـيــان  لـكن فـرصــة مـجيء مــلك فـيـصل األول
عرفة من ملـكاً على العراق فتـحت أبواب العلم وا
دارس والنوادي التعـليمية وأعتزازاً خالل بنـاء ا
ـرحلـة أطلق عـلى أحد أبـنائه فـيصل . منه بـتلك ا
ويــسـتـذكـر طــفـولـته في بــدايـة حـيــاته الـدراسـيـة
عنـدما كان يعمل صانع في محل  كيف كان يهمل
ـا دعـا صـاحب الـزبـائن ويـلـهــو بـقـراءة الـكـتب 

احملل الى طرده من شغله .
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عالوة على شـجاعته في كـتاباته ومـحاضراته إنه
كـان يـكـتب بـلـغـة مـتنـاهـيـة في الـسـالسة والـفـهم
والـوضــوح بــلـغــة حتـلــيــلـيــة نــقـديــة تـفــكــيـكــيـة
لـلـشـخـصـيـة عـلى مـنهـج أبن خـلـدون في دراسـتة
لــعـــلم االجــتــمــاع . تــفــرد في بــحــوثه وكــتــابــاته
ــوضــوعـيــة والـغــوص في تــركـيب الــنــفـســيـة بـا
االجـتـمـاعـيـة وال يـبـالي وبـدون تـردد والخوف من
كل الـفـرق واحلـكومـات وأجـهـزة الشـرطـة والـقمع
وعـلى مـدار عـقـود في مـواصـلـته من نـشـر بـحوثه
واعالنــهـا لــلــمأل رغم كل الــضــغـوطــات الــهـائــلـة
ـنهـجية واالغراءات الثـميـنة لـكنه بـقى متـمسك 
العـلم والبحث والتحـليل في إداء رسالته الـعلمية
واالنسـانيـة . وقد وجـد وتوصل من خالل بـحوثه
خـواصــاً في الــشــخـصــيــة الـعــراقــيـة غــيــر الـتي
ـا مـوجــودة في تــكــويــنـات الــنــفس الــبـشــريــة 
أغـاضت احلـكـام واحلـكـومات عـلى مـدار االنـظـمة
ـوذجاً التـشاركه فـيه أبناء تـعاقبـة  وجد بـها  ا

اجملتمعات االخرى . 

ـــا أصــاب الحـظ في الـــســنـــوات األخـــيــرة و ا
نطقة بشكل عام من أحداث وأنقالبات العراق وا
سـتويات وأحتالالت وقـتاالت وتـشرذم عـلى كل ا
ا السيـاسية والفكرية واالخالقية واالجتماعية 
ـــؤلــفـــات عـــلي الــوردي تــرك ألـــتــفـــات واضح 
هـتـمـ والـدارس وتـداولـهـا بـشكـل واسع من ا
وعـامـة الــنـاس من حـيث قــراءتـهـا مـرات وأعـادة
طـبـعــهـا من عــدة دور نـشــر بـعــد أن وجـدت هـذا
تواصل من عامة الـناس على متـابعتها االقبـال ا
وأعـادة قـراءتهـا  وقـد أقيـمت بـرامج تلـفـزيونـية
ونـدوات وعـبــر مـنـصــات الـتـواصل االجــتـمـاعي
حــول سـيــرته ومــؤلــفــاته وأســتـنــتــاجــاته حـول
تــركــيب الــنــفس الـــبــشــريــة في ســبق أغــوارهــا

وأبداعها . 

غالف الكتاب

ـنـسـية قـبل ايـام ازيح الـسـتـار عن تـمـثـال لـلـفـارابي في سـاحـة الـوثـبـة هـذه الـسـاحـة ا
ـهـمـلـة.في احلـقـيـقة فـوجـئت بـأبي نـصـر الـفـارابي يجـلس هـنـاك وسط حـديـقـة دائـرية ا

الشكل حتيط بها فوضى صاخبة ال تطاق.
ـكـان من  وكـالـعــادة اخـتـلــفـنــا في فـائــدة وضع تـمــثـال لـفــيـلـســوف شـهــيـر في هــذا ا
العاصمـة.البعض عـلق قائال ان االموال التي انـفقت في تاهـيل ساحة الوثـبة كان يجب
ان تـذهب الى اشخـاص يستـحقونـها.آخرون وجـدوا ان منظـر الساحـة صار اجمل من

قبل.وبدأ بعض الشباب بالتقاط الصور بألقرب من تمثال الفارابي.
 في الواقع شـاهدت هـذا االمر شـخصـيا,واسـتـمعت الى كالم كـثيـر وتعـليـقات شـديدة
الـلهجـة. هناك من قـال صراحـة ان االولى باحلكـومة ان تنـفذ مشـروع مترو بـغداد.هذا
شـروعة طـويلة,وحتـتاج الى ؤجـل.ويبـدو ان قائـمة طـلبـات احلقـوق ا احللـم البغـدادي ا

. ترو يداعب خيال البغدادي وقت ومال لكن يظل حلم ا
وفي كل حـديث نسـمع من يقـول بثـقة حـتى في مصـر يوجـد متـرو وقارنـوا ب وضـعنا

الي وب وضع مصر. ا
 اظن ان الـفارابي فتح جـرح الكثـيرين ودفعـهم لقول مـا يشاؤون.لـقد اختـلفنـا كالعادة.

ال. واهدر وقت طويل في مواجهات وخالفات سياسية ضيعت علينا الوقت وا
  لـكن لنتـوقف قليال عـند هذا الـسؤال:هل يستـطيع عاطل عن الـعمل ان يفـكر بهدوء,او

ان ينظر الى تمثال ما نظرة فنية?
اظن ان وجـهة النـظر هذه هي وجهـة نظر واقعـية.فاالنسـان يفقد عـينه الفنـية ان تعرض
ال الـذي انفق ـال وان كـان ا للـجـوع او الفـقر. وسـيـبقى يـبحـث عن االخطـاء او هدر ا
واطن ويقول كلمته هم ان يصرخ ا شاريع كثيرة متلكئة او غـير ذلك.ا ضئيال قيـاسا 

غاضبا.
 هل أقول أن الكثـيرين فقدوا عـيونهم الفـنية في ظل ازمات الـسياسة وصـراعاتها التي

ال تـنـتـهي والـتي خربت ذائـقـة االنـسـان وافقـدته ثـقـته بالـسـيـاسة
ن يــعـمل فـيـهــا.  ومع كل مـا قـلت,فـان قـضـيـة االخـتالف و
لـيــست تـمـثـال الــفـارابي.انـهـا فـي كـلـمـة واحـدة:الــتـقـصـيـر
الـسيـاسي الذي دمـر امكـانيـات الـبلـد.ومن ينـتقـد احلكـومة
فـهـو قبـل كل شيء يـنـتـقـد اسـلـوب ادارة الـدولة عـلـى مدى
ـشـكـلـة كـما اظـن في االخطـاء الـسـيـاسـية سـنـوات طـويـلة.ا
الـكـبـيـرة ال في مـظـاهـر االنـفـاق الـصـغـيـرة الـتي يـراهـا هذا

واطن او ذاك انفاقا جائرا وفي غير محله. ا
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الديوانية

مـنـذ أكثـر من ثالث عـقود وشـعبـنـا ينـتـابه اخلوف واحلـرمان والـبـؤس ألسبـاب يـعرفـها
اجلـمـيع مـنـهـا اقتـصـاديـة وأمـنـيـة وسـيـاسـية وهـذه األسـبـاب جـعـلت شـريـحـة الـشـباب
ستقبل أفضل . يفكرون بـالهجرة أضطرارا بـسبب ظروفهم الصـعبة وتضاؤل أملـهم 
أن احلـيف الــذي وقع عـلـيـهم كـبـيـر وشـعـروا أنــهم األكـثـر تـضـررا  لـذا سـعـوا حلـيـاة
ريـر وهنا بـدأت أفكـارهم تتـبلور وأصـبح همـهم الشاغل جديـدة تنـتشلـهم من واقعـهم ا

ة . هو ترك الوطن والعيش في وطن يكفلهم ويؤمن لهم حياة كر
ـاضي والسـبب احلصـار االقتـصادي   فبـدأت الهـجـرة األولى في تسـعيـنيـات القـرن ا
هاجرين ألسـباب أمنية ـفروض  أما بعد  2003فكانت األقلـيات الدينـية في طليعـة ا ا
ـات تهـديد لـذا كان حـلمـهم هو ـباشـر من خالل تـلقـيهم رسـائل ومكـا واسـتـهدافـهم با
تـلكـاتهم .أضـافة لـلفـوضى التي تـعيـشها اللـجوء والهـجرة خـوفا عـلى أرواحهم قـبل 

ستوى األمني واالقتصادي وغياب كل احللول حينها . البالد وتراجع ا
لـقد بدأت رحـلة العـراقيـون للجـوء بالـطرق الشـرعية من خـالل سفرهم لـلدول اجملاورة
ـهم عـبـر مـكـاتب األ لـلـعـراق أوال  فـأسـتـغـلـوا تـواجـدهم هـنـاك لـلـعـمل ومن ثم تـقـد

تحدة للهجرة الى بلدان بعيدة عن العراق بآالف ا
تحدة وبعض الدول األوربية وغيرها وكانت  األميال وهي استراليا وكندا والواليات ا

األجراءات تتطلب وقت طويل قد يصل لثالث سنوات .
أن تـأخير طلب الـلجوء جـعل الكثـيرين منهم يـفكرون بـطرق غير شـرعية  مـثل التهريب
عن طريق تركـيا الى اليونان ومن ثم الى بقية البلدان  ويتم ذلك عن طريق البحر والبر
هاجرين وعوائلهم وأطفالهم  وهذا األمر فيه الـكثير من الصعوبات واخملاطر بـأرواح ا

هجر . ستقبل في ا فلجأوا الى تلك اخملاطر في سبيل حتقيق احللم وا
ـتـرامـية ـهـاجريـن عن اخملاطـر الـتي واجـهـتم  مـنـهـا الغـابـات ا وقد حتـدث كـثـيـر من ا
ـوت الذي يطاردهم  فـقد فقدوا األطراف واألنهار الـتي غرق فيـها الكثـيرون  وشبح ا
كـثـيـر من احـبـتـهم بـسبـب اجلوع والـعـطش بـعـد أن فـقـدوا بوصـلـتـهم  بـتـلك الـغـابات 
وبعـضهم واجـهوا قـوات عسـكريـة على حـدود تلك الـبلـدان وقد بـطشت بـهم وأرجعـتهم
الى نقطـة البداية . أما من سلك طريق البحر وخطورته  فقد جلأوا الى ركوب القوارب
طـاطيـة الصـغيـرة والتي التـتحمـل أعدادهم الـكبـيرة  فـتنتـهي هـذه الرحالت بـالغرق ا
وقـد دفن الكثـير من العراقـي في مقـبرة الغربـاء في اليونـان بعد غرقـهم في بحر ايجه
خـالل رحلـة الـلجـوء وقـد حتدث الـكـثيـر عن اآلف اجلـثث لـضحـايـا هذه الـقـوارب التي
قـابر التـركيـة واليـونانـية بالـعراقـي والـسوري  ـوت  فقـد ملـئت ا أسمـوها قوارب ا

فقودين اللذين اليعرف مصيرهم حلد اآلن . اضافة الى الكثير من ا
ـتحـدة هم أكـثر الـدول التي اسـتقـبلت الالجـئ انـيا والـسويـد وفلـندا والـواليات ا أن ا
الـعراقيـ  أما بقيـة الدول فلـديها ضـوابط وتعليـمات شديـدة باحلد مـنهم  ان العراق
يشـجع العـودة الطـوعيـة  لكـنه يرفض الـترحـيل القـسري  الـذي تمارسـه بعض الدول

بحق الالجئ العراقي .
ـهاجرين فـي بعض الدول  لـكن اخلدمات أن احلـكومة الـعراقـية تدخـلت حلل مشـكلة ا
كـون أعـدادهم كـبيـرة  والـسـفارات ـهـاجرين  ـسـتـوى الرقي الـذي يـرضي ا لـم تصل 

طلوب . تواجه صعوبات بالوصول اليهم بالشكل السريع وا
أن الـكـثـيـر مـن الالجـئـ اليـرغـبـون بـالـعـودة الى وطـنـهم رغم
ظـروفــهم الــقــاســيـة  ألنــهم يــشــعــرون بـاالحــبــاط والــيـأس
والـضيـاع بسـبب عدم أحـتضـان الدولـة لهم وتـوفيـر احلياة
ة وأبسط مـتطـلباتـها من مأكل ومـسكن وعمل احلرة الكـر
وتوظيف ألصـحاب الشهـادات كي جنني ثمارالقـوة الكامنة
لـشـبـابـنـا ويـصبـح وطـنـهم قـبـلة لـهـم كي يـعـمـروه بقـدراتـهم

وحبهم لهذه األرض .

قالت خاجيـة: جتاوُزُ الفسادِ فـي العراق ما حصل في كل الـعالم في الفلبـ و تايلند و
سنغافـورة و أمريكا و إيطاليا و دول أمـريكا الالتينية و دول أفـريقيا.. و نحتاج قاضي

شجاع ينظف الدولة كما جرى
في ايطاليا ..

ففي بداية الـتسعينـيَّات  أعلن قاضي أربـعيني اسمه (أنطـونيو دي بيـيترو) احلربَ على
الــفـسـاد بـدأ األمـرُ حــ اكـتـشفَ دي بـيــيـتـرو أثـنـاءَ إحــدى الـتـحـقــيـقـات تـورُّطَ بـعضِ
الـسيـاسيـ في قـضايـا رِشوة و بـعد تـوسـيع التـحقـيق وجدَ أنـهـا شبـكة ضـخمـة على
ستويات وزراء و مديرو ستوى الـوطني متورط فيها شخصـيات من كل الوظائف و ا ا
شرطة مدنـيون و عسكـريون و ديبـلوماسيـون  و رجال أعمال و زوجـاتهم.. اتَّخذَ دي
َ مهمـا كان منـصبـهم شمِلَت ـتورطـ بيـيترو قـرارًا عُدَّ حيـنهـا "انتحـاريًّا" بـتوقيفِ كل ا
اإلعـتقاالت  5000شخـصًا بيـنهم أكثر من  1000من رجال الـدولة و السيـاسة بينهم
وزراء في احلـكـومـة ثم رئـيس الـوزراء نـفـسـه الـذي هـرب بـعـدهـا لـتـونس  قـضى بـقـيـة
حـياتـه فيـها ..كـان دي بيـيتـرو يَعي أنه يـحارب دولـة بأكـملـها بـكل ما حتـمله الـكلـمة من
اسونية أطلق على العملية افيا و اجلماعـات ا معنى أضاف لقـائمة أعدائه عصابات ا
"األيـادي الــنـظـيـفــة" عـلى أعـلى مــسـتـويـات الــسـلـطـة و الــتي كـانت تُـســمَّى (الـزعـامـات
الـشريفـة).. صُدِمَ اإليطـاليون حلـجم الفـساد و خرجـوا في مظاهـرات تدعمُ دي بيـيترو
و تَـعُـدُّهُ بطـلًـا قـومـيًّـا و أصـبح اسـمه يُغَـنَّى في مـالعب الكـرة مع  شـعـار "دي بـيـيـترو
جعلتـنا نحلم"..أصبح القاضي أُسـطورَةً حَيَّةً و لم يفهَم احمللـلونَ كيف جترَّأ و فَعَلَها و
عجزة" و ذلك "اجلنون" أجاب: إنه اتَّخذَ القرار و هو ح سُئِلَ بـعدها كيف قام بتلك "ا
ـجمـوعة شبـاب من نُخـبة الـشرطة و ا لذلك و أنه اجـتمع  يعـلم أنه قد يـدفع حيـاتَهُ ثمـنً
أفهمَهُم أنَّ مصير البلد بأيديهم و أنه ال مجال للخوف و بدؤوا عمليات اختراق واسعة
لـشـبـكـات الـفـسـاد.. تـتـلـخَّصُ فـكـرته بـأنَّ الـفـسـاد يُدمـرُ الـدولـةَ من الـداخل لـذلك يـجبُ
ـصلحةَ صـلحةِ إذا أفـسدنا ا تـدميره من داخـله..  قال مرَّةً مـازحًا: " الفـسادُ كزواجِ ا
ـا". . دخل دي بيـيتـرو  تاريخ يبـطلُ الزواجَ و يُـصـبِحُ األحِبَّـةَ أعداءً يُـدمرُ بـعضُـهم بـعضً
ـبه بـإلغـاء مـنـظومـة فـساد عـمـرها أربـعـون سنـة; و تـسـبَّبَ أيضًـا في فَـناءِ إيـطـالـيا بـتـسبُّ
. و على يديه انتهت اجلـمهورية اإليطالـية األولى التي قامت بعد احلرب أحزابٍ تاريخـيةٍ

ية و أعلنت بداية اجلمهورية الثانية. العا
استطردت خاجـية:  إنَّ الفساد تتسبَّبُ فـيه اللوبيات و يحميه الـساسة و يُصلحُهُ العدلُ

... إن وُجِدَ
إنَّ زعامتنـا الشريفة حتـتاج إلى ألف عمليـة من (األيادي النظيـفة) و إلى شعب ال يَهاب

احلرب القذرة ..
??? عندما سألتُ خاجية: ما تأثيرُ ارتفاعِ الدوالرِ عليكِ

قالت: ما يؤثر ..ألننا باألصل على احلديدة و اذا ارتفع نبقى على احلديدة ..
عاودتُ الـسـؤالَ علـيـها: ألـم تفـلح حـكومـة الـكاظـمي مع الـشعب

العراقي ..
: مـرتـ عـمـلهـا الـكـاظـمي; األولى: كَـعَّدَ أجـابـني بـسُـخـريةٍ
أخـوه عـمـاد من الـنُّـوم بـرمـضان; و الـثـانـيـة كَـعَّـدَ الـشعب

على احلديدة من وقت ما جاء..

.. انَ اللهمَّ ألهِمنا الصبرَ و اال
وانصرنا على حكومة الشيطان..

{ مجلس اخلبراء العراقي
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مـــقــــابالت عن طـــريـق الـــهـــاتف والـــبـــريـــد
اإللـكـتـروني مع الـعـديـد من شـهـود الـعـيان
واطــــلــــعت عــــلـى الــــســــجالت الــــطــــبــــيــــة
هـنـيـ الـطبـيـ في بـغداد واسـتـشـارات ا
فضالً عن أخصائي في الطب الشرعي حول
ــروعــة الــتي ســبــبــتــهــا هــذه اإلصــابــات ا

القنابل منذ 25 أكتوبر.
 وحــدد فــريق الـــتــحــلــيل الــرقـــمي الــتــابع
وقع اجلـغرافي محـلالً أدلة في للـمنـظمـة ا
مـــقــاطـع الــفـــيــديـــو صــورت قـــرب ســاحــة
التـحرير ببغداد توثق الوفيات واإلصابات
ـتــفـحم - واجلـروح ــا في ذلك الـلــحم ا  -
الـتي انـبـعث مـنـهـا "الـدخـان" وحـدد خـبـير
سيل نظمة العسكري أنواع قنابل الغاز ا ا
ـستـخـدمة كـنـوع مـخـتلـف من لـلـدموع ا
ــصـمــمــة عــلى غـرار بـلــغــاريــا وصـربــيــا ا
الـــقــنــابل الــعــســكــريــة ويــبــلغ وزنــهــا 10
ـسيل لـلدموع أضعـاف ثقل عـبوات الـغاز ا
ا أدى إلى إصـابات مروعة ووفـاة عندما

 . أطلقت مباشرة على احملتج
اتهـمت ل مـعلـوف مديـرة البـحوث لـلشرق
األوسط في مـنــظـمـة الـعـفــو الـدولـيـة قـوات
األمـن الـعـراقــيـة بــاسـتـخــدام هـذه الــقـنـابل
الـــعــســكــريـــة ضــد احملــتـــجــ في بــغــداد
مــســتــهـــدفــة عــلى مـــا يــبــدو  رؤوســهم أو
أجـــســادهم من مـــســافــة قــريـــبــة وبــصــفــة
مــبــاشــرة وكــان لــهــذا نـتــائـج مـدمــرة في
حاالت مـتعـددة اختـرقت جمـاجم الضـحايا
ـا أدى إلى جـروح مـروعـة ومـوت بـعد أن

تنغرس القنابل داخل رؤوسهم".
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سؤوالن وذجـان من القنـابل همـا ا هنـاك 
عن هـذه اإلصابات:  40مـلم من طراز إم 99
إس (M99s) الـصربي الذي صنـعته شركة
بـلقان نوفـوتيك وقنابل  40مـلم من نوع إل
فـي سي إس ((LV CS) مـن احملـــــتـــــمل أن
Arsen- - تكـون من تصنيـع شركة أرسنال
 alالـبـلــغـاريــة وعـلى عـكـس مـعـظـم قـنـابل
ـسـيـل لـلـدمـوع الــتي تـسـتــخـدمـهـا الــغـاز ا
قــوات الــشـرطــة في جــمــيع أنـحــاء الــعـالم
صُــمم هــذان الــنـوعــان عــلى غـرار الــقــنـابل
صمـمة للـقتال وقد العسـكرية الـهجومـية ا
وجد بـحث أجرته منظمة الـعفو الدولية أنه
نظراً لـوزنها وتركيـبها فإنهـا أكثر خطورة
بـكـثـيـر عـلى احملـتـجـ وتـزن قـنـابل الـغاز
ـسيلة لـلدموع النـموذجية سيـل للدموع ا ا
الــتي تـســتــخـدمــهـا الــشــرطـة والــتي يــبـلغ
قــطــرهــا  37مـلـم مـا بـ  25و 50غــرامــاً
وتـتـكــون من عـبــوات عـدة أصــغـر تــنـفـصل
وتـنـتشـر عـلى مـسـاحـة مـا بـيـنـمـا الـقنـابل
الـعــسـكــريـة الــصـربــيـة والــبـلــغـاريــة الـتي
يسـتخدمهـا العسكـر والتي يبـلغ قطرها 40
ـوثق استـخدامهـا في بغـداد تتألف ملم وا
من سبـيكة ثقيلة واحدة وهي أثقل وزناً ما
ب 5 و 10 أضـعــاف وتـزن 220 إلى 250
غــرامـــاً وقــال بـــرايـــان كــاســـتــنـــر كــبـــيــر
مسـتشاري بـرنامج األزمـات بشأن األسـلحة
والـعمـلـيـات الـعـسـكريـة في مـنـظـمـة الـعـفو
الــدولــيــة: "حـيـث يــتم إطالق كل من قــنــابل
الشـرطة والقنابل الـعسكرية بـسرعة اندفاع
ـاثـلـة يـعـني ذلك أنـهـا تـسـيـر في الـهواء
بـالـسـرعـة نفـسـهـا فـالـقـنـابل الـتي تزن 10
أضـعـاف الـقـنـابل األخـرى تـصل قـوتـهـا 10
أضـعـاف عــنـدمـا تـرتــطم بـأحــد احملـتـجـ

ولــهــذا تــســبـــبت في مــثل هــذه اإلصــابــات
روعة". ا

في 9 تـشـرين الـثـاني قـالت مـنظـمـة الـعـفو
الـدولـيـة بـعـد مـقـابالت هـاتـفـيـة مع شـهود
عـيـان إنه يـجب عــلى الـسـلـطـات الـعـراقـيـة
كـبح جــمـاح قــوات األمن فـوراً بــعـد مــقـتل

ستة محتج في األقل. 
في 4 تشـريـن الثـاني قـالـت هيـومن رايـتس
ووتش إن سلـطات محافظة األنبار العراقية
تــقــمع حق الــســكــان احملــلــيــ في إظــهـار
دعـمــهم لــلـتــظـاهــرات في أمــاكن أخـرى من
الـبالد إذ اعـتـقــلت رجـلـ جملـرد نـشـرهـمـا
رســــالـــة تـــضــــامـــنـــيــــة عـــلى فــــيس بـــوك
واسـتـجــوبت ثـالــثـاً وأجــبـرت رابــعـاً عـلى

االختباء.
في 8 تشـريـن الثـاني قـالـت هيـومن رايـتس
سيل ووتش إن قـوات األمن أطلقت الغاز ا
تظـاهرين في بغداد للـدموع مباشـرةً على ا
في مـــنـــاســـبـــات عـــدة مـــنـــذ اســـتـــئـــنــاف
الـتــظـاهـرات في 25 تـشــرين األول وأسـفـر
عن مـــقــتل  16شـــخــصـــاً في األقـل وقــالت
هـــيــومـن رايــتـس ووتش يــوم  11تـــشــرين
ـتحدة أن تُـركز على الثـاني إن على األ ا
ــتــظــاهــرين لــدى مــراجـعــة ســجل مــقــتل ا
العـراق احلـقـوقي وأن عـلى حلـفـاء الـعراق
إدانـة الــقــمع الــقـاتل الــذي تــمــارسه قـوات

األمن.
ــقــبل أســرار وفــاة الــسـيــاسي فـي الـعــدد ا
الـعــراقي أحـمــد اجلـلــبي وقــطع احلـكــومـة
لألنتـرنـيت عن العـراق عدا إقـلـيم كردسـتان
وكم كلـف ذلك الدولـة الـعـراقـيـة من خـسارة
مــالـــيــة واســتــفــحــال الــفـــســاد في جــمــيع

ؤسسات احلكومية. ا

صحفي كان قد نشر مقاطع فيديو وصوراً
من االحــتـجـاجــات أن شـخـصــاً اتـصل من
رقم بـال اسم وزجــره قــائالً أن مــؤســســته
واد وقال يجـب أن تتوقف عن نـشر هـذه ا
الـصـحــفي أن مـسـؤوالً أمــنـيـاً كــان يـعـرفه
اتصل بـه أيضاً وأخبره أن اسمه باإلضافة
ؤسسة على إلى أسمـاء عديد من موظفي ا
ـــطــلـــوبـــ وأنــهـم مــعـــرضــون قـــائــمــــة ا

لالعتقال.
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في يـــوم  27 تـــشـــرين األول  2019قـــالت
هــــيــــومـن رايـــتـس ووتش إن قــــوات األمن
ـســيل الــعـراقــيــة أطــلــقت قــنــابل الــغــاز ا
لــلـدمــوع عـلـى احلـشــود وقـتــلت ثــمـانــيـة
متـظاهـرين في األقل خالل التـظاهرات في
 25تــــشـــــرين األول وعــــلـى الــــرغم من أن
الـقـوات في بـغـداد امـتـنـعت عـن اسـتـخدام
ـتظاهرين الذخـيرة احلية إال أن مـحاولة ا
إحراق مـقـرات قوى مـسلـحـة في تظـاهرات
ــدن اجلـنــوبــيـة دفــعت قــوات داخل هـذه ا
تـظـاهـرين ـبـاني إلى فـتح الـنـار وقـتـل ا ا
وفي البصرة دهست سيارة للشرطة حشداً
ـــتــــظــــاهــــرين مــــا أدى إلى إصــــابـــة مـن ا
بــعــضــهم ونُــشِــرَت مــقـاطـع فــيـديــو عــلى
وسائـل التواصل االجـتمـاعي أظهرت رجالً
أصيب في رأسه بـقنبلة غـاز مسيل للدموع
ــتــظــاهــرين لــهــيـومن فــقــتل وقــال أحـد ا
رايـتس ووتش في بغـداد إنه كان عـلى بعد
متر واحد من احملتج الذي قُتل في الفيديو
وإنه رأى الـــقــوات تـــطــلق الـــقــنـــابل عــلى
جـمـوع الـنــاس وقـال "كـنـا نـحـتج فـقط لم
نـــلـقِ أي شيء عـــلـى شـــرطــــة مــــكـــافـــحـــة

الشغب".  
في يــــوم  3تـــــشــــرين األول  2019 قــــالت
مــنـظــمــة الــعـفــو الــدولــيـة إنـه يـجـب عـلى
احلـكــومـة الـعــراقـيـة أن تــأمـر قـوات األمن
ُفرطة على الـفور بوقف اسـتخدام القـوة ا
ُـحتـج مـيـتة ضـد ا ا في ذلك الـقـوة ا

والـبـدء فـي حتـقـيق وأن يـكــون الـتـحـقـيق
مسـتقالً ومـحايـداً تمـاماً ودعت إلى إنـهاء
احلجب غـيـر الـقانـوني لإلنـتـرنت ووسائل
التـواصل االجتـماعي ورفع حـظر الـتجول
ناطق ـفروض في العـديد من ا التـعسفي ا
وسط االحـــتــجـــاجــات في جـــمــيـع أنــحــاء
الــبالد ضــد الــبَـطــالــة والـفـــســاد وضـعف

اخلدمات العامة. 
في 9 تـشـرين األول 2019 أفـادت مـنــظـمـة
الــعــفـــو الــدولــيـــة بــورود تــقــاريـــر تــفــيــد
ناهض لـلحكومة باسـتهداف احملتجـ ا
عــلى أيـدي قــنـاصــة وتـعـرضــهم لـلــنـيـران
احلــيـة وتــضـايق الــسـلــطـات الــنـاشــطـ
والـصـحفـيـ السـلـميـ وترهـبـهم وقالت
إنه يـجب الــتـحــقـيق بــنـحـو صــحـيح في
ـتـزايـد اسـتـخــدام قـوات األمن الـعـراقــيـة ا
ـمــيـتـة ضــد احملـتـجـ ـفــرطـة وا لــلـقـوة ا
عـارض للحـكومة وأفاد أحـد احملتج ا
للـمنظـمة كـيف استـهدف قـناص مـشتبه به
محتجاً ثم أطلق النار على آخرين حاولوا
مسـاعدته وقال: "كان هناك شخص أصابه
الـقـنــاص فـهـرع خــمـسـة أشــخـاص نـحـوه
لـلــمـسـاعـدة فـأطـلق الـنـار عـلـيـهم جـمـيـعـاً
واحـداً تـلـو اآلخـر كـانت هـنـاك جـثث عـلى
: "لقد أصـيبوا طول الـشارع وأضاف قـائالً
جــمـيـعــاً بـطــلـقـات نــاريـة حــيـة في الـرأس

والصدر".
وفي يوم  10تشرين األول أصدرت منظمة
الــعــفـو الــدولــيـة بــيــانـاً تــضــمن مــطـالــبـة
مـــنــظـــمـــات حـــقـــوق اإلنـــســـان الـــدولـــيــة
واإلقـلـيمـية والـعـراقيـة الـسلـطـات بالـعراق
بـااللــتـزام الــفـوري بــوعــودهـا بــوضع حـدٍ
ألعــمــال االنــتـــقــام الــعــنــيــفــة ضــد حــركــة
االحــتـجــاج الــشـعــبــيـة فـي جـمــيع أنــحـاء
الـبالد والتي خلـفت أكثر من  1000قـتيل
ــعــتــقــلـ واآلالف من اجلــرحى ومــئـات ا
ودعت مـجلس حقوق اإلنـسان التابع لأل
ــتــحـدة إلـى إجـراء مــنــاقــشـة عــاجــلـة أو ا
ـعـاجـلـة أزمـة احلقـوق في جـلـسـة خـاصـة 

العراق.
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وفي يـــوم 18 تـــشـــرين األول 2019 قـــالت
مــنـظــمــة الــعـفــو الــدولــيـة إنـه يـجـب عـلى
الـسـلـطـات الـعـراقـيـة أن تـضع حـداً فـوريـاً
تـواصلة من الـترهـيب واالعتداء للـحملـة ا
على الـنـشــــــــــطاء في بـغـداد وأن تـكشف
ـغـيـبـ ـعـتـقـلـ وا عن أمــــــاكن وجـود ا

ومـن بـيــنــهــــــــم طـبــيب ومــحــام اخـتــفـوا
. قسراً

في  31تـشـرين األول حـثت مـنـظـمـة الـعـفو
الدولـية السـلطات الـعراقية عـلى ضمان أن
تـتـوقـف شـرطـة مــكـافــحـة الــشـغب وقـوات
األمن األخــرى في بـــغــداد عــلـى الــفــور عن
ــســيــلـة اســتـخــدام نــوعــ من الــقـنــابل ا
لـلـدمــوع لم يـسـبق اســتـخـدامــهـا من قـبل
لقـتل احملتج بدالً من تفريقهم وذلك بعد
أن خـلـصت حتقـيـقاتـهـا إلى أنهـمـا تسـبـبا
في وفـاة مــا ال يـقل عن خــمـسـة مــحـتـجـ
ـــنـــظـــمــة خـالل خــمـــســـة أيـــام وأجـــرت ا

الوزنـي في كربالء والناشط باسم الزبيدي
في مـيــسـان والـنــاشط مـهــنـد الـكــعـبي في
كــربـالء والــنـــاشط احــمـــد الــســـويــدي في
ـــدني في الـــديـــوانـــيـــة والـــنـــاشـط عـــلي ا
الـديـوانـيـة والـنـاشط والـشـاعر حـسن جنم
مـثل الـكومـيدي أوس وهب في مـيسـان وا
فاضل في بـغـداد والنـاشطـة نـهاونـد تركي
مع عائـلتها في الـناصرية وجنـا الناشطان
ون في البصرة. عباس صبحي ولوديا ر
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ـنـظـمـات الـدولـيـة حـاالت سـجـلت تـقـاريـر ا
عــديــدة النـــتــهــاكــات حـــقــوق اإلنــســان في
الـعـراق إذ نـشـرت مــنـظـمـة (مـراسـلـون بال
حــــدود) تـــقــــريـــراً تــــضــــمن حــــاالت قـــمع
لـلـصــحـفـيــ بـالـتــزامن مع انـدالع احلـراك
ـنظمة ما االحتـجاجي في العراق وأدانت ا
عــدّته تــعـامالً أمــنــيـاً غــيــر مـنــاسب وغــيـر
مـسـوّغ لــعـرقـلـة احلق في اإلخـبـار وأفـادت
نـظمـة أن مراسـل عـدة أصيـبوا بـجروح ا
في الـعـاصـمــة بـغـداد في تـظـاهـرات سـاحـة
الـتـحـريـر يوم 1 تـشـرين األول وذلك أثـنـاء
تـظاهرين محـاولتهم تـصويـر عمـلية صـد ا
ــســـيل لــلـــدمــوع وفي 2 بــإطـالق الــغـــاز ا
تـشرين األول الـعام 2019 اعـتُقل الـصحفي
أرشــد احلـاكـم  أثـنــاء تــغـطــيــته لـتــظــاهـرة
بسـاحـة الطـيـران وفي الوقت نـفـسه أصدر
مجـلس محافظة األنبار قـراراً رسمياً بحظر
أي نشـاط إعالمي  وفي مـنـطقـة الـديوانـية
جــنــوبي بــغــداد مــنــعت الــقــوات اخلــاصـة
العـراقية الـصحـفي من الـعمل حـيث أظهر
تـسـجـيل مـصـور أعـضـاء هـذه الـوحدة وهم
يـعـتـقـلـون الـصـحـفي زيـد الـفـتالوي بـعـنف
وينـهالون عليه ضرباً بـينما تُسمع أصوات
تــقــول "إنه صــحــفي!" عــلـمــاً أن الــفــيــديـو
ــد جــنــدي يــده حلــجب يــنــتــهي عــنــدمــا 
الــكــامـيــرا مــوجــهـاً أوامــره بــالـتــوقف عن

التصوير.
في  9 تـــشــرين األول الــعــام 2019 نــشــرت
منـظمة (مـراسلون بال حـدود) تقريراً أدانت
فيه الـهجمات العـنيفة الـتي تهدف بوضوح
إلى إسكـات الصـحافة في الـعراق إذ هاجم
مسـلحـون مـنشـآت إعالمـية عـدة في بـغداد
وأفادت أن مـلـثمـ مدجـجـ بالـسالح عدة
اقتـحموا مكـتب قناة العـربية يوم  5تشرين
األول فـي بــغــداد حــيث ســجــلت كــامــيــرات
قتـحمون شـهد بأكـمله  وشـرع ا راقـبة ا ا
بـسـحب الــكـابالت من أجـهــزة الـكـمــبـيـوتـر
وتـخــريب الـشــاشـات وحــجب الـكــامـيـرات
وفي اليـوم الثـاني أقدم ملـثمـون مجـهولون
على إحـراق مبنى قـناة فـضائيـة بالعـاصمة
بـــــغــــداد وفــــور وقــــوع احلــــادث أصــــدرت
مـؤسـسـة دجـلـة لإلعالم الـتي تُـديـر الـقـنـاة
ة وتـعرض مقر بيـاناً تُدين فـيه هذه اجلر
قـنـاة اخـرى في بـغـداد لـهـجـوم تـرتب عـلـيه
نهب وسـلب وتوقف قسري للبث وبعد مدة
وجـيـزة مـن االنـقـطــاع وعـدت الــقـنــاة عـبـر
صفـحتـها الـرسمـية علـى فيس بـوك بعودة
بـرامـجـهـا إلى وضــعـهـا الـطـبـيـعي وأكـدت
قنـاة ثانيـة إصابـة أعضاء من طـاقمـها على
أيــدي مـســلـحـ مــجـهــولـ حــيث نـشـرت
ـذيـعـة أن ضيف مـقـطع فـيـديو تُـخـبـر فـيه ا
الـــقــــنــــاة لم يــــتــــمــــكن مـن الـــوصــــول إلى
ُستمرة في االستـوديو بسبب االشتباكات ا
ـــنـــطـــقـــة حــــيث مـــقـــر احملـــطـــة مـــحــــيط ا

التلفزيونية.
في يــوم 11 تــشــرين األول  2019 صــرحت
هـــــيــــومن رايـــــتش ووتـش أن قــــوات األمن
ُـفرطة العـراقيـة استـخدمت الـقوة الـقاتـلة ا
ـتـظــاهـرين الـذين وغـيـر الــضـروريـة ضــد ا
كانـوا في بـعض األحيـان يـرمون احلـجارة
وأدت إلى مــقــتل 105 أشــخــاص في األقل
وإصـابــة أكـثـر من 4 آالف شـخص بـجـروح
مـنـذ 1 تـشـرين األول  2019 والحـقت قـوات
تـظـاهرين خالل تـفـريقـهم وأطـلقت األمن ا
ياه احلارقة. دافع ا النار عليهم ورشتهم 
وفي يـــوم 24 تـــشــــرين األول 2019 قـــالت
هــــيـــــومن رايــــتـس ووتش أن احلــــكــــومــــة
الــعـراقــيــة قــد وعــدت بـإيــقــاف مــســؤولـ
أمنـي كبار عـن عملهم وإجـراءات إضافية
مـــحـــتـــمــلـــة بـــســـبب ردهـم الــدمـــوي عـــلى
االحتـجاجات وانـتقدت عـدم تناول الـتقرير
لبـعض من أخطـر االنتـهاكـات التي ارتـكُبت

أثناء االحتجاجات. 
وقــــالت هــــيـــومن رايــــتس ووتـش أن عـــلى
ــتــورطــ في الــســلــطــات إحــالــة الــقـادة ا
االنــتــهـاكــات إلى الـقــضـاء وانــتـقــدت عـدم
تـنــاول الــتــقــريــر مـســؤولــيــة الــقـيــادة عن
تـعدة لـلمتـظاهـرين العزل عملـيات الـقتل ا
ولم يـتـنـاول التـقـرير أيـضـاً اقتـحـام وسائل
إعالم عـدة في الـعـراق أو االعـتـداءات عـلى
الــصـحــفــيــ أو قـرار احلــكــومـة بــاتــخـاذ
ـنــاسب بــحــظــر اإلنــتـرنت اإلجــراء غــيــر ا
وأفـاد شـخص لـهــيـومن رايـتس ووتش أنه
ـة بال اسم في 6 تــشـرين األول تـلـقـى مـكــا
وقـيل لـه (نـعرف مـا الـذي تـفـعـله أنت كـنت
تـــقـــود االحـــتـــجـــاجـــات في 2011 و2013
و2015 و2018 انـــــتــــــظـــــر دورك) وأفـــــاد
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حصـد علي الوردي سخط الـبعض نتيـجة أفكاره
النـقدية وبـرز ذلك عند إصـدار كتابه األول "وعاظ
" الـذي يسـخـر فيـه من النـزاعـات التي السالطـ
حدثت حـول األفضـليـة ب عـمر وأبي بـكر وعلي
ـثلون اجتاهـاً واحداً. وبعد والذي كـانوا برأيه 
إحـتالل دولـة الـعـراق من قـبل القـوات االمـريـكـية
وحــلـفــائـهــا عـام 2003 بـرزت تــلك الـنــبـوءة الى
الـــعــلن في االقـــتــتــال الــطــائـــفي الــدمــوي الــذي
شــخـــصـــهــا وحـــددهــا عـــلي الـــوردي في مالمح
الـشـخصـيـة العـراقـية من خالل سـلـسلـة دراسات

واستنتاجات توصل لها في بحوثه . 
ســاهم عـــلى الـــوردي في إعــادة قـــراءة األحــداث
اإلسالميـة بنـظرة واقـعيـة موضـوعيـة بعـيدة عن
ثـاليـة وعن الـتحـيّـز لألحداث الـتي حـصلت في ا
الـتـاريـخ اإلسالمي كـالـصــراع الـسـني الــشـيـعي
وتداعـياته الـتي مـا زال اجملتـمع العـربي يتـجرع
مـرارتـهـا فـدعــا في مـنـشـوراته إلى نـبـذ اخلالف
الطـائفي ألن الزمان أكل وشرب على هذا التاريخ
الـقـد  وكـان أبن بـيـئـته أنـذاك بـحـكم الـظـروف
ــعـطــيـات الــتي كـانت ســائـدة . يــشـكل كــتـابه وا
الثـاني بعـد كتـابه األول (وعاظ الـسالط مـهزلة
الـعقل الـبشـري) الصادر 1959 عالمـة فارقة في
طـروحـاته فـيه تمـكن من تـفـكـيك شبـكـات الـعقل
ووســائل الــتــفــكــيـر مـن خالل حتــلـيـالته حـول
ـنـعـطـفات الـتـاريـخـيـة الـتي عـصـفـت بـسـيرة ا
احلـضـارة الـعـربـيـة االسالمـيـة واخلـالف حول
ــذهب ومـــرجــعــيــته بـــعــد مــقــتـل اخلــلــيــفــة ا
االسالمي الـثالث عـثمـان ابن عفـان وبروز فرق
شــيــعــيــة وسـنــيــة ومــنــذ ذلك الــوقت ظـل هـذا
الصـراع متخفيـاً حتت أجندة متعـصبة وحاقدة
من الطـرفـي  وبـعـد أن أحتل االمـريـكان بـغداد
عـام 2003  فـتـح الـشــيخ جالل الـديـن الـصــغـيـر
مـسـجد بـراثـا في كـرخـيـة بـغـداد لـيـكـون نـاصـية
لـلـبث الطـائـفي والـتحـريض عـلى الـقتـل للـمـكون
قابل راح السنة بتشكيل فرق اآلخر  مـثلما في ا
وطـوائف للقتل والـذبح . رآى علي الوردي في

كتابه هذا للحقيقة عدة وجوه ناقداً
مـــبــــدأ ارســـطـــو فـي نـــفـــيه
لـــلـــوســـطـــيـــة فـي دراســة
الـظـواهـر االجـتـمـاعـية .

هداوي صبا ا

جابـر اليـاسـري في النـجف  بعـد عودته من
ساحة االعتصام.

 في  28تـشرين الـثاني 2019 اغـتيل أحـمد
الكي في البصرة بالرصاص ودهس كر ا

بالسيارة.
 في  29تـــشــــريـن الـــثــــاني 2019 اغــــتـــال
مسـلحون الناشط حيدر الالمي في ميسان
عـنـد خـروجه من سـاحة الـتـظـاهر مـتـوجـهاً

إلى بيته.
 في  8كـانون األول 2019 اغـتال مـسـلـحان
مـجـهـوالن يـسـتـقالن دراجـة نـاريـة الـنـاشط
فـاهم أبـو كـلل الـطـائي أمـام فـنـدق األنـصار

في كــربالء بـــسالح كــا بــعـــد عــودته من
. ساحة التحرير في الساعة العاشرة مساءً
 في  10 كـانـون األول  2019اخـتـطف عـلي
جنم الالمي في مــنـطــقــة الـشــعب بـبــغـداد
أثنـاء عودته من سـاحة الـتحـرير إلى مـنزله
في مـديـنـة الـكــوت وعـثـر عـلـيه مـقـتـوالً في

منطقة الشعب.
 في 11 كـانون األول  2019اغـتـيل الـناشط
ـدنـي عالء بـاشـي اجلـيــزاني في مــنـطــقـة ا

الشعلة ببغداد بالرصاص.
 في 15 كـانـون األول 2019اغـتـيل الـنـاشط
ـدني مــحـمــد جـاسم الــدجـيــلي في شـارع ا
فلـسط في بغداد بـعد تعرضهِ إلطالق نار

. من مسلح مجهول
 في  16كــانــون األول  2019اغـــتــيل ثــائــر
كر الـطيب في الـديوانـية مـتأثـراً بجراحه
بعـد إصابته بانفجار عـبوة الصقة انفجرت
فـي الـسـيــارة الـتي يــسـتـقــلـهــا أسـفـرت عن
إصابـة بليـغة بجـسده يوم 16 كـانون األول

وتوفي بعد 9 ايام يوم  25كانون األول.
 في 17 كـانون األول  2019اغـتـيل الـناشط
ـدني عـلي جـابـر عـلى يـد مـجـهـولـ امـام ا
منـزله في احلي العصـري في ناحيـة مندلي

في محافظة ديالى.
 في 20 كـانون األول  2019اغـتـيل الـناشط
دني حـس علي الـعصمي في الـناصرية ا

. محافظة ذي قار على يد مجهول
 في 31 كانون األول  2019اغتال مسلحون
ــدني عـــلي خــالــد مــجــهـــولــون الــنـــاشط ا
اخلفـاجي في الناصـرية قرب عـلوة اخملضر

وسط مدينة الناصرية.
في 10 كـــــانــــون الـــــثــــاني  2020اغـــــتــــيل
ــدني الـبـصــرة أحـمـد اإلعالمي والــنـاشط ا
عـبـدالصـمـد في البـصـرة على يـد مـجهـول

كانـوا متوزعـ على سيـارة نوع (بيك أب)
نيسان ودراجة نارية.

في  10كـانـون الـثاني  2020اغـتـيل صـفاء
ـصور واإلعالمي عـلى يد مجـهول غالي ا
مع االعـالمي (أحـــمــد عـــبـــد الـــصــمـــد) في

البصرة.
في  13كـــانــون الــثــاني  2020اغــتــيل في
تظاهر دينة الناصـرية ا ناحيـة العكيكـة 
حــسن هـادي عــلى يــد مـســلـحــ مـلــثـمـ
يــســتــقــلــون دراجــة نــاريـة وبــسـالح كـا

للصوت.
 في  16كـــانــــون الــــثـــاني  2020اغـــتــــيل
رشدي في دني أحـمد سعـدون ا النـاشط ا
ـديـنـة احللـة قـرب مـنزله ـهـنـدس  حي ا

بالرصاص.
في  19كانون الثاني  2020اغتيل الناشط
ـدني لــؤي احلـلـفي في الــبـصـرة عـلى يـد ا

مسلح مجهول وسط البصرة.
في  10 أذار 2020 اغـــتــــال مــــســـلــــحـــون
ــدني عـبـد الـقـدوس مـجـهــولـون الـنـاشط ا

احللفي في ميسان وسط مدينة العمارة.
 في 10 أيـــار 2020 اغـــتـــال مـــســـلـــحـــون
ـدني كرار عادل وسط مجـهولـون الناشط ا

مدينة العمارة.
ـدني في 10 أيـار 2020 اغـتـيل الــنـاشط ا
ــديــنــة ازهــر الــشـــمــري في حي ســـومــر 

الـنــاصـريـة بــالـرصـاص وتــوفي في الـيـوم
الـثـاني بـسـبب عـدد مـن االطالقـات الـنـارية

التي اصابته في منطقة البطن.
في  2آب 2020 اغـتيل يـاسر كـاظم بأربـعة
اطالقات نـارية في بغـداد على يد مـسلح
مــجــهــولــ قــرب مـنــزله بــعــد عــودته من
سـاحة الـتحـريـر وتوفي في  17آب 2020

متأثراً بجراحه.
في  14آب 2020 اغـــــتــــال مــــســـــلــــحــــون
ــدني ــتـظــاهــر والــنــاشط ا مــجــهــولــون ا
حتــسـ أســامـة الــشـحــمـاني فـي مـنــطـقـة
ـحــافـظـة الـبـصـرة بـإطالق 20 اجلـنـيـنـة 

رصاصة عليه.
في  19آب 2020 اغـــــتــــال مــــســـــلــــحــــون
ــدنـيــة الـنــسـويـة مـجــهـولــون الـنــاشـطـة ا
سـعفة ريهـام يعقـوب في البصرة داخل وا
سـيـارتـهـا بـعـد إصـابـتـهـا بثـالثـة عـيارات

نارية.
 في  15 كـانـون األول 2020 اغـتـيل صالح
ـظـاهــرات في بـغـداد الـعــراقي أحـد قــادة ا
بأسـلحـة كاتـمـة للـصوت قـرب إحدى نـقاط

التفتيش احلكومية.
في  6كـانــون الــثــاني 2021 وجــدت جــثـة
حــيـــدر يــاســر فـي نــهــر في قـــضــاء ســوق
ــزقــا الـــشــيـــوخ في مـــحــافـــظــة ذي قـــار 

بالرصاص.
ــمـنـهج لـلــمـتـظـاهـرين في مع هـذا الـقـتل ا
الــــعـــراق جنـــا عـــدد من الـــنـــاشـــطـــ من
مـحـاوالت االغـتـيال بـعـد فـشـلـهـا كـالـناشط
جـواد احلـريـشـاوي في مـحـافـظـة مـيـسـان
ـيــاحي في الــبــصـرة والـنــاشط حــســ ا
ـتـظــاهـر بـطل كــمـال األجـســام مـشـتـاق وا
الـعــزاوي في بـغــداد والـنـاشط ذو الــفـقـار
حــبـــيب في الــبـــصــرة والــنـــاشط إيــهــاب

منذ السادس من تشرين األول سجلت أكثر
من  166عــمــلـــيــة اخــتـــطــاف اســـتــهــدفت
نــاشــطــ ومــدونــ عــراقــيـ فـي بــغـداد
وجـــنـــوبي الــعـــراق ويـــشــتـــرك ضــحـــايــا
االخـــتـــطـــاف في أنــــهم من الـــداعـــمـــ أو
ؤيـدين للـتـظاهـرات كان بـ اخملـتطـف ا
فـتـاتان هـمـا: مـاري محـمـد التي اشـتـهرت
ـطـالبـ بـإسـقاط ـعـتـصمـ ا ـسـاعدة ا
ــعــيــشــيـة الــنــظــام وحتــســ الــظــروف ا
ـدة عـشـرة أيام ـتـرديـة وكـانت مـفقـودة  ا
وتـعـد مـاري ثـاني نــاشـطـة تـخـتـطف مـنـذ
انطالق التظاهرات وقد أطلق سراحها في

 19تـشــرين الــثـاني ?2019
بــعــد أحــد عـــشــر يــومــاً من
اخــتــطــافــهــا وذكــرت أنــهـا
تـعـرضت لالســتـجـواب لـكن
اعـــتـــقـــالـــهـــا كـــان لـــغــرض
الـتحـقـيق ولم تـتـعرض ألي
أذى أو إسـاءة مـؤكـدة إنـهـا
بـصــحـةٍ جـيـدة واخملـتـطـفـة
الــــثــــانـــــيــــة كــــانـت صــــبــــا
ــــــهـــــــداوي وهي إحــــــدى ا
ـســعـفــات لـلــجـرحى مــنـذ ا
انــــدالع االحـــــتـــــجـــــاجــــات
بـــاإلضـــافـــة إلى جـــمـــعـــهـــا
ــســاعــدة تــبــرعــات مــالــيــة 

تـظاهرين وجرى اختطافها مساء يوم 2 ا
تـشرين الـثاني  2019بـوساطة  3سـيارات
مظـللة بـينـما طالـب العديـد من النـاشط
ــراسـلــ واإلعالمــيـ وزارة ــدنـيــ وا ا
الداخـلية بالـتدخل واتهـموها بأنـها تعرف
كـان وال جتـرؤ على الـتدخل اخلاطـفـ وا
وأن األجـــهــزة األمـــنـــيــة ال تـــســـمح لــذوي
ـراقبة وقد شاهـدة كاميرات ا اخملطـوفة 
أعلن شـقيـقـها اإلفـراج عنـها بـعد  10أيـامٍ
على اخـتطـاف مجـموعـةٍ مسـلحـة مجـهولة

لها أثناء عودتها من ساحة التحرير.
هداوي ردود فعل أثار اخـتطاف الناشطة ا
ـفـوضيـة العـلـيا حلـقوق كـثـيرة وطـالبت ا
اإلنسـان القـوى األمنـية بـتحـري مصـيرها
وكـررت مـطـالـبــاتـهـا بـالـكــشف عن مـصـيـر
جــمـــيع الــنـــاشــطـــ واتــخـــاذ اإلجــراءات
ـــتــــظـــاهـــرين الـــضـــروريـــة حلــــمـــايـــة (ا
ــــدونــــ اإلعـالمــــيــــ الـــــنــــاشــــطـــــ ا
نظم ) من عمليات االختطاف ا والصحفي
الــتي يــتــعــرضــون لــهـا فـي بــغـداد وبــاقي

محافظات الوسط واجلنوب.
5D UM « ‰UO «

اغتالـت مجاميع مسلحة مجهولة مجموعة
من الناشط والداعم للمظاهرات

  في 2 تـــشــرين األول 2019 قــتل حــسـ
عــــادل مع زوجـــته ســــارة بـــعـــد اقـــتـــحـــام
سلح منزله في البصرة. مجموعة من ا
 في  7تـشـرين الـثاني 2019 اغـتـيل أمـجد
الـدهــامــات  بـعــد خــروجه من مــنـزله   في

دينة العمارة. منطقة الشبانة 
 في 16 تشرين الثاني 2019 اغتيل عدنان
رسـتم في مـنــطـقـة احلـريـة  شـمـال بـغـداد

. برصاص مسلح مجهول
 قي  22تـشرين الثاني  2019اغـتيل أحمد
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قدمة من رئيس االحتاد الفرعي حملافظة البصرة بدر ناصر بدر ضد أم ناقشة الشكوى ا عقدت جلنةُ االنضباط في االحتادِ العراقيّ لكرة القدم اجتماعاً 
ـعقل الـرياضي حـيدر محـيبس مـدلول وإداري النـادي مسـلم كاطع. والحظت الـلجـنة حصـولَ حالـة جتاوز بالـضرب من قـبل مسـلم كاطع وكذلك سر نادي ا
حصول جتاوزٍ من قبل حيدر محيبس بحق عضـو احتاد كرة القدم في البصرة فالح عبدالرزاق خـضير من خالل قذفه بكالمٍ خارجٍ عن السلوك االجتماعي
ارسة أي نشاطٍ رياضي دة سنة كـاملة من  عقل الرياضي حيدر مـحيبس مدلول  وبعد االطالع على األوليات كافة قـررت اللجنة حرمان أم سـر نادي ا
ارسة أي نشاط رياضي دة سنـة كاملة من  عقـل الرياضي مسلم كاطع  ادة   54 انضباط وحرمان إداري نادي ا يتعلق باحتادِ كرة القدم استناداً الى ا

دة القانونية البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ. ادة  54 انضباط قراراً قابالً لالستئناف خالل ا يتعلق باحتاد كرة القدم استناداً الى ا
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احـد عشـر تغـيـرا حصل في تـرتيب
ـــمـــتـــاز بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــدوري ا
مـــواجــهـــات  الـــدور الــرابع عـــشــر
ـاضـي   فـقــد  اســتــمـر االســبــوع ا
ـسـكا بـالـصـدارة  بـقوة الـشـرطـة 
بـعـد اضـافـة كـامل نـقـاط فـوزه على
الــكــرخ بــهــدف 38 مــحــافــظــا عــلى
تقـدمه بـفارق سـبع نقـاط  عن اقرب
مالحقيه الـغر اجلوية بـعد تغلبه
على نفط البصـرة بهدف لواحد31
ـطلـوبة محـقـقا الـنتـيـجة الـثـالثـة ا
بـــفـــضل حتـــسن اداء  اجملـــمـــوعــة
واحلديث اخـتلف هـذه الفتـرة  بعد
التقدم  للوصـافة  والسعي والعمل
ما بـوسع الفـريق للـدفاع عن الـلقب
 فـيـمـا اسـتـمر الـكـرخ سـادس عـشر
نطقـة اخلطر فيما ومهدد للـنزول  

تراجع ن البصرة ثامنا.
jÝu « …—U š

وخـــســــر الـــوسط  كـل شيء حـــيث
مــوقـعه الـثـانـي  وتـلـقي  اخلـسـارة
الـثــالـثــة في مـيــدانه  بـهــدفـ  من
ـوقـعه الـسابع23 زاخـو  الـذي عاد 
مــتـداركـا خـســارة الـزوراء وتـعـادل
نـفط الـبــصـرة  واسـتــعـادة تـوازنه
وإهـــدر الـــزوراء فـــرصـــة الـــتـــقـــدم
لــلــوصــافــة  بـعــدمــا فــرط بــتــقـدمه
بـهــدف عـلى الـنـفط قـبل  ان يـسـقط
بـــهــدفــ  حتت انـــظــار جــمــهــوره
لـيـخـرجـا سويـة من الـبـاب اخلـلفي
وبـــحـــســـرة وغـــصـــة   وتـــصـــاعــد
ــــة احلـــــديث عـن مـــــرارة الـــــهـــــز

والتراجع رابـعا وفقـدان اربع نقاط
في اسبوع بعد العودة من البصرة
ة  ويـخشى  بـتعـادل بـطعم  الـهـز
عــشــاقه  تــزايــد مـعــانــاة الــنــتـائج
صـاعـدا  وحتـمـيل احلـمـد  عـلـى ما
يـحـصل  فـيـمـا حقق الـنـفط  مـنـجز
رحلـة االولى بالفـوز على الزوراء ا
قـبل ايـقــاف نـزيف الـنــقـاط وتـقـلب
وقف وتدهـور النـتائج  وحتـس ا
والتـحـضـير لـلـمـهـمة الـقـادمـة امام
نفط الوسط  واغتـنام الفوز وتاخر

الضيوف.
»öDK  “u  

وفــوز مــتــوقع عــاد به الــطالب  من

مــــلـــعـب ســـامــــراء بـــعــــد تــــعـــامل
ـهــمــة كــمــا يـجب الــتــشــكـيـل مع ا
ـركـز اخلامس  27 قبل ان بـنـفس ا
ـــضــيـف لــلـــخـــســارة يـــتــعـــرض ا
الـعــاشـرة وتــذيل الــتـرتــيب ومـني
ــة اخلـامــسـة في الــنـجف بــالـهــز
مــلـعـبه  من  الــوافـد نـوروز بـهـدف
بعد عـدة نتائج مـهمة  صـالح فيها
االنـصـار فـيـمـا تـقـدم االخـر مـوقـعا
محققا افضل نـتائج  الذهاب بحثا
عن مـــوسـم اخــر وســـيـــكـــون امــام
فرصة  الـنتيجـة الثانيـة تواليا اذا
مـا تـمـكن مـن الـديـوانـيـة الـذي عاد
من بـعـيـد وهـزم نفط مـيـسـان  بـعد

الـتــعـامل مع االمــر وتـلــمس طـريق
الهـروب من منـطقة الـهبـوط  معوال
عـلى لـقاء الـسلـيـمانـية  فـيـما تـلقى
مـيـسان  اخلـسـارة  الثـالـثة تـوالـيا
في تــــراجع ســـريع ســـادس عـــشـــر
ويــواجه خــطــر الــدخــول لــلــدائــرة
احلـــمـــراء  وجنـــاح مــهـم يــحـــسب
جلـهود عـناصـر الصـناعـة بالتـغلب

. على اربيل بهدف
v Ëô« Wł—b «

وينطـلق غدا السـبت الدور احلادي
عــــشـــر لـالولى الــــذي ســــيـــشــــهـــد
مــواجـهـات  سـاخــنـة  عـلى صـدارة
ـــقـــدمــة اجملـــمـــوعـــة بـــ  ثالثي ا
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عــــنــــدمــــا
يـــــــــــــــــــــــــــدافــع

الــــبـــيـــشـــمـــركـــة 21 عن
مـــــوقـــــعه  امـــــام ضـــــيـــــفه
الــــصــــنــــاعــــات  اخلــــامس
وحتـشــيــد اجلـهــود إلنــهـاء
ـهـمـة  بـافضل طـريـقـة عـبر ا
االسـتـفـادة من ظـروف الـلـعب
الـتي يــريـد الـضــيـوف  تــغـيـر
مـيزتـها  و بـعد  تـغيـر النـتائج
وتــاثـيــر الـفــوزين تــوالـيــا عـلى
السماوة  وغاز الشمال  والتقدم
ثـالـثا  19 يـجـد النـاصـريـة  نـفسه
رحـلة األولى امام اهم مـواجهـات ا
اخملـتـلـفـة  والتـي حشـد لـهـا جـهود
العـبـيه  وجــمـهـوره الـكــبـيـر  لـدعم
االمور التي ياملون ان جتري حتت
تـصرف فـريقـهم  عـلى امل االنتـقال
ا لـلصـدارة بانـتظار للـوصافـة ور
خدمة الصناعات وكل شيء يتوقف
عــــلـى احلــــســــــم  فــــيــــمــــا يــــجـــد
الوصيف نفسه امـام مباراة صعبة
في كل شيء لكـنه اليـريد ان يـخسر
مــرتـــ بــعــدمــا عــاد من الــبــصــرة
ـة الـبـحـري  ويـامل بـابل في بـهــز
ــتـأخـر  عـلى اخلــروج من مـكـانه  ا
حـسـاب الـسـماوة  وتـبـدو الـفـرصة
مـــواتـــيــة لـــديـــالـى خلــطـف نـــقــاط
مباراته مع اجلنسـية ويستقبل  ما
قـــبل االخــيــر الــشـــرقــاط الــبــحــري
ـؤهل لــقـهــر اهل الـدار ويــتـواجه ا
فـريـقـا احلـسـ وغـاز الـشـمـال  في

منطقة العجز.
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الـسـيــد هـيـثم عـبــد احلـمـيـد
ــالـي  أحـــمــد واألمـــ ا
ـثل الـقـسم صـبــري و
الـقــانـوني في الـلـجـنـة
بيـة  ليث وعضو األو
إحتــاد الــســلــة  خــالـد
جنـم ورئــــيـس جلـــــنــــة
ــــدربـــــ في االحتــــاد ا

صبيح الضايف.

رئــيـس الــلـــجــنــة
بية الوطنية األو
الــعــراقــيــة  رعــد
حمـودي وأعضاء
كـتب التـنفـيذي ا
حـســ الـعـمـيـدي
وهـــــــــــــــردة رؤوف
وبــــــيـــــداء كــــــيالن
واألمــــــ الــــــعـــــام

ــدرب اجلــورجي من جــانــبه قــال ا
السيد جورجو كزاجنان ان العراق
ـــتــــلك مـــواهـب وخـــامـــات بـــلــــد 
ـخـتـلف األلـعـاب ريـاضـيـة جـيـدة 
الـريـاضـيـة ولـديه العـبـون قـادرون
عــلـى حتــقـــيق مـــراكــز طـــيـــبــة في
قبلة اذا ما  إعدادهم البطوالت ا
بشكل يـتناسب مع قدراتـهم الفنية.
هــذا وقـــد حــضـــر تــوقـــيع الــعـــقــد

العــبـيـه بـغــيــة اجنـاح مــهــمـته في
ـقبلة وسنـستثمر وجوده رحلة ا ا
لـــزج مـــدربـــ عـــراقـــيـــ شـــبــاب
لـلـمـعـايـشـة وكـسب اخلـبـرة. وثـمن
الــعـــمــيــدي عـــالــيــاً دور الـــلــجــنــة
ـبـيـة الـوطـنيـة الـعـراقـيـة التي األو
هـيأت كل سـبل اتمـام العـقد بـهدف
دعـم الـــلــــعـــبـــة وتــــطـــويــــرهـــا في

العـــراق.

ــدرب اجلـورجي فـي الـتـعــاقـد مع ا
ــدرب ســيــبــدأ بــالــفــئــات هـــو ان ا
الـعـمـرية نـاشـئـ - شبـاب مـؤكداً
بــان هــذا اجلــانب مــهم وســيــخـدم
الـلعبـة التـي يخطـط إحتادها عـمله
بشـكل الفت. وختم حـمودي حـديثه
قائالً ان طموحنا هو تطوير السلة
العراقية لتـحقق أفضل النتائج في
ا ـقـبلـة  إسـتـحقـاقاتـهـا الدولـية ا
يـلـيق بـسـمعـة الـريـاضة الـعـراقـية.
ومن جــانــبـه عــبــر رئــيس االحتــاد
الــعـــراقي لــكـــرة الــســـلــة  حـــســ
الــعــمــيــدي عن ســعــادته  لــتـوقــيع
ـنـتـخب إحتــاده الـعـقـد مع مــدرب ا
ـبـيــة رسـمـيـة اجلـديــد بـرعـايــة أو
وداعــمــة لـــضــمــان حق الــطــرفــ
ـدرب مــضـيــفـاً قــوله ان اخــتـيــار ا
اجلـورجي بني عـلى أسـاس دراسة
مستفيضة ومقارنات فنية ومالية
مع ســـواه أجــراهـــا مـــجــلس إدارة
االحتاد إبتغاء حتقيق فارق سلوي
ـقـبـلة. في مـشـاركـاتنـا اخلـارجـية ا
ـــدرب وأضــــاف الـــعــــمــــيــــدي ان ا
اجلـــورجي ســــيـــقـــود مـــنـــتـــخـــبي
الـنـاشـئـ والـشـبـاب لـبـنـاء قـاعـدة
جيدة للعبة مبيناً ان التعاقد  معه
سـيكـون فـرصـة مـنـاسـبـة لـتـحـقيق
نــتــائج دولــيــة طــيــبــة في احملــافل
قبلة.  وب أيضا ان االحتاد أمّن ا
لـلــمـدرب كل مــايـحــتــاجه من سـكن
ونـقل خـاص وقـاعـة لـلـتـمـرين عـلى
مـــســتــوى عــال الفـــتــاً ان االنــديــة
الـعـراقـيـة مـتـعـاونـة مـعـنـا السـيـما
وانــهــا تـمــتــلك خــامــات جــيـدة من
الالعـب بـاالمكـان االستـفادة مـنها
نتخبـ مبيناً ان احتاد لتشكيـلة ا
الـلـعــبـة سـيــمـنح كل الــصالحـيـات
الـفنـية لـلـمدرب اجلـورجي الختـيار
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إسـتــقـبل وزيـر الــداخـلـيــة  عـثـمـان
ـبـية ي  رئـيس الـلـجـنـة األو الـغـا
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  رعـد حـمودي.
ي بضيفه حيث بحث ورحب الغا
اجلـــانـــبـــان عـــدداً من الـــقـــضـــايـــا
ـؤسـستـ السـيـما ـشـتـركة بـ ا ا
تـلك الـتي تـتعـلق بـاألداء الـرياضي
الـــــعـــــراقي. وأبـــــدى اجلـــــانـــــبــــان
إســـتـــعــدادهـــمـــا لـــتـــوســيـع آفــاق
التـعاون بـينهـما والـتنسـيق بصدد
تــــأمـــ احلــــمــــايــــة الـــداخــــلــــيـــة
للمناسـبات الرياضية الـتي تقيمها
ــبــيــة أو االحتــادات الــلـــجــنــة األو
ـبــيـة الــوطـنــيـة أو الــزيــارات األو
ـسـتــوى الى الـعـراق. من رفـيـعــة ا
جانبه أشاد حمـودي بالدور الكبير
الــذي تـــضـــطــلع بـه مالكــات وزارة
العب الــــداخــــلــــيــــة فـي تــــأمــــ ا
ـؤسسـات الـريـاضـية ـنـشـآت وا وا
مــبـديـاً إمـتـنـانه إزاء ذلك. هـذا وقـد
حــضـــر الــلـــقــاء مـــســتـــشــار وزيــر

الداخلية مهدي الفكيكي.
bIŽ lO uð

ـركزي لـكرة وقّع االحتاد الـعراقي ا
ـدرب اجلورجي السـلة  عـقداً مع ا
نتخب جورجو كـزاجنان لتـدريب ا
الوطني العراقي لكرة السلة والذي
تـنـتـظره مـشـاركـات خارجـيـة. وقال
ــبـــيــة  رعــد رئــيس الـــلــجــنـــة األو
حـــــمـــــودي نـــــأمـل من االحتـــــادات
الرياضية إستـثمار إنتداب مالكات
ـكن ان تـضـيف تـدريـبـيـة خـبـيـرة 
ـعنـيـة مضـيفـاً عـلى إحتاد لـلـعبـة ا
كـرة الــســلـة وضع بــرنــامج خـاص
وتـهــيـئـة كل مــسـتـلـزمــات الـنـجـاح
ـهـمته. لـلـمـدرب االجـنـبي لـيـوفق 
واشـــار الى ان اجلــانـب االيــجــابي

بية        عدسة: قحطان سليم bIŽ∫ احتاد السلة يوقع عقد تدريبي مع مدرب جورجي بحضور االو
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حقق فريق غاز اجلنـوب للكرة الطـائرة  فوزاً صعبـاً على اجليش بثالثة
ـمــتـاز. وتـقـدم اشـواط الثـنــ في قـمـة اجلــولـة األولى لـدوري الــطـائـرة ا
اجليش اوال بنتيجة  21-25 وعادل الكفة غاز اجلنوب في الشوط الثاني
 اال ان غــاز اجلــنـوب 19-25 وعـاد اجلــيش مــرة أخــرى وتــقـدم  25-19
انتفض وعدل الكفة مجدداً  20-25 وحسم الشوط اخلامس12-15. وفي
قاعـة عيـنكـاوا حقق الـصنـاعة فـوزا سهال عـلى قرة قـوش بثالثـة اشواط
دون رد انــتـــهت عـــلى الـــنـــحــو االتي  16-25و 22-25و .20 -25وضــمن
نافسـات نفسهـا تمكن فريـق البحري من تـسجيل انتـصاراً سهالً على ا
بـاراة التي جرت عـلى قاعة فريق حديـثة بثالثـة اشواط من دون رد في ا
الـشــعـب وكـانـت االشـواط  10-25 و 20 -25 و27-29. وفي أربـيـل حـقق
اصحاب االرض فوزاً مهماً على مصافي الشمال بثالثة اشواط دون رد
انتهت على النحو اآلتي  19-25 و 22-25 و22-25. وحقق فريق الشرطة
باراة فوزا مهـما عـلى فريق مديـنة الـشهداء بـثالثة اشـواط دون رد في ا
الـتي جـرت في قـاعـة الــشـعب وكـانت االشـواط كـاالتي  23 -25و17 -25
و16-25. وفي محافظة اربيل تمكن فـرق بسطاملي من الفوز على دوكان

بثالثة اشواط دون رد  13 -25 و 20-25 و25-16.

متاز d…∫ منافسات دوري كرة الطائرة ا
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ــركــزي لــلــســبــاحــة فـي الــسـادس يــقــيم االحتــاد الــعــراقي ا
والعـشرين من الـشهـر احلالي مـنافـسات بـطولـة أنديـة العراق
. وقـال رئيس احتاد الـلعبة اء وتسـتمر على مـدى يوم لكـرة ا
خالـد كبيان في تصريح صحفي إن البطولة ستقام في مسبح
ـشـاركــة أنـديـة اجلـيش والـشـرطـة ــغـلق بـبـغـداد و الـشـعب ا
واحلـشـد الــشـعـبـي والـسالم واالعـظــمـيـة والــعـدل مـبــيـنـاً أن
وسم. وتابع كبيان أن البـطولة هي آخر أنشطة االحتاد لهذا ا
احتاد الـلعـبة أقـام  بطـوالت عدة ضـمن  منـهاج الـعام احلالي
ـبيـة وبـطولـة أنـدية ومـنـها بـطـولة أنـديـة الـعراق بـالـسبـاحـة األو
العـراق بالسـباحـة الطـويلـة وأيضـاً بطولـة أنديـة العـراق بالـقفز
لـلـماء ومـهـرجـان البـراعم وآخـرها بـطـولـة أنديـة الـعراق نـهـاية
شـاركات اخلـارجية بـالبـطولة الشـهر احلـالي باإلضافـة الى ا
الـعـربـيـة لـلـمـجـرى الـقـصـيـر الـتي أقـيـمت في مـديـنـة أبـو ظـبي

وتمكن العبونا من حتقيق ستة أوسمة ملونة فيها.
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ـركزي لبناء األجسام حدّد االحتاد العراقي ا
قبل موعداً لعقد واللياقة البدنية اخلميس ا
ـناقشـة منهاج اجتـماع الهـيئة الـعامة وذلك 
صادقـة على التـقرير االدراي العام  2022 وا
نسق اإلعالمي الحتاد اللعبة الي. وقال ا وا
هـــشـــام الـــواني في تـــصـــريح صـــحـــفي أن
االجتـمـاع سـيتـنـاول مـنـاقشـة مـواضـيع عدة
ــشــاركـات مــنــهــا الـبــطــوالت الــداخــلــيــة وا
ــالـيــة لـهـذه اخلـارجــيـة واالمــور اإلداريـة وا
ـقـلـة  مـبـيـنـاً أن الـعـراق الـسـنـة والـســنـة ا
وسم اجلـديد تـنتـظره مـشـاركات مـهمـة في ا
اهمها بطـولة شرق آسيا وبطـولة العالم كما
ستقيم بـطولت للقـاعات ومن بطولت الى
ثالث بـطوالت لـوزن الـديك وبطـولـة أساسـية

للمتقدم وبطولة الشباب .

واضاف الواني أن االحتـاد يسعى
جــــاهـــــداً الى إرســـــال الالعـــــبــــ
بـدورات تــدريـبـيــة مـتـقــدمـة خـارج
العراق في حـال توفر الـتخصيص
الي وهو العـائق الذي يقف أمام ا
االحتـــاد لـــزج الالعـــبـــ فـي هــذه
ـــعـــســـكــرات. وبـــيّن الـــواني أن ا
احتـاد الـلعـبـة فاحت وزارة الـشـباب
ــبـــيــة والـــريــاضـــة والــلـــجــنـــة االو
الوطنية العراقية بخصوص األموال
وأن الــتـخــصـيص اليــكـفي لــتـغــطـيـة
نـفـقات  10 الى  15العـبـاً  فقـط  ولكن
لم نحصل على أي اسـتجابة وال دعم
وال حــــتى تـــكــــر لالعــــبـــ بــــعـــد
احــــرازهم نــــتـــائـج مـــتــــقــــدمـــة في

البطوالت اخلارجية.
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أعــلــنت الــيــابــان  أنـهــا لن تــرسل
وفـداً حــكــومـيــاً إلى دورة األلــعـاب
ـــبـــيـــة الـــشـــتـــويــة فـي بـــكــ األو
تحدث باسم لعــــــــام 2022. وقال ا
احلـكـومـة الـيابـانـيـة إن الـيـابان لن
تـــرسل وفـــدا حــكـــومـــيــا إلى دورة
ـبية الشتـوية في بك األلعاب األو
لعام 2022  في قرار ينـظر إليه على
ــــقـــــاطــــعــــة أنه يــــتـــــمــــاشـى مع ا
الدبلوماسية التي تقودها الواليات
ــتـحـدة بـســبب سـجل الـصـ في ا
مجال حـقوق اإلنسـان. لكن مصادر
حــكــومــيــة ذكــرت أن الــريــاضــيــ
اليابـاني سيحـضرون في األلعاب
ــبــيــة كــمــا هــو مــقـرر. وقــالت األو
ـصــادر إن احلـكـومــة الـيـابــانـيـة ا

تـخـلت عن خـطة إلرسـال مـسـؤول
ـبــيـاد بــكـ ألنــهـا لم كـبــار إلى أو
تـشـهـد حتـسـنـا طـفـيـفـا في أوضاع
حــــقـــوق اإلنــــســـان فـي مـــنــــطـــقـــة
شيـنجـيانغ في أقـصى الغرب وفي
وهـــــونـغ كـــــونـغ. ويـــــولـي رئـــــيس
الـوزراء الـيـابـاني فـومـيـو كـيـشـيدا
أهمـية حلـقوق اإلنـسان بـاعتـبارها
ركــيــزة أســاســيـــة لــدبــلــومــاســيــة
تـحدة الـيابـان وأعلـنت الواليـات ا
ودول أخــــرى مـــــثل أســـــتــــرالــــيــــا
وبــريــطــانــيــا وكـنــدا عـن إجـراءات
ـاثلـة. وانتـقدت الـص الـواليات
ــــــتــــــحــــــدة ودول أخــــــرى عــــــلى ا
بـياد إجـراءاتهـا في ما يـتـعلق بـأو
بـكـ قـائلـة إن تـسيـيس الـريـاضة
بي. يثاق األو يتعارض مع روح ا
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{ رومـا- وكـاالت: قـال جيـانـلـويـجي بوفـون أسـطـورة يوفـنـتـوس إن وصـول كريـسـتـيانـو رونـالـدو لـصفـوف الـسـيدة
العـجوز دمـر فرص الفـريق في التتـويج بدوري أبـطال أوروبا. وانـضم رونالـدو ليوفـنتوس في 2018  وحيـنهـا تواجد
بوفون في باريس سان جيرمان ولم يتمكن اليوفي من الذهاب بعيدًا مع النجم البرتغالي في دوري األبطال. وأضاف
بـوفون في تـصريحـات نشـرتهـا صحيـفة ذا صن يـوفنـتوس تـمتع بفـرصة الـتتـويج بدوري األبـطال في أول عام وصل
خالله رونالدو للفريق حينها كنت أتواجد في باريس ال أعرف ماذا حدث. وأوضح عندما عدت إلى يوفنتوس عملت
مع رونالـدو لـعـام قـدمـنا مـسـتويـات جـيدة لـكن يـوفـنتـوس فـقد حـمـضه الـنووي كـفـريق. وتابع احلـارس اخملـضرم
ـنـافـسـة قـوية داخل ـطـلـوبة. وأ ا وصـلـنـا إلى نـهـائي دوري أبـطـال أوروبا فـي عام 2017  وحـصـلـنا عـلى اخلـبـرة ا

يوفنتوس ب مجموعة الالعب للتواجد في التشكيل األساسي لكننا خسرنا في وجود رونالدو.
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{ الـــقـــاهـــرة - وكــاالت: فـــاز األهـــلي
صـري بكأس الـسوبـر األفريـقي بعد ا
غربي تغلبه على الرجاء البيضاوي ا
بـركالت الــتـرجـيح بـنــتـيـحـــــــــة 6-5.
بـاراة بالتعادل بهدف انتهى شوطا ا
رة الـثامنة التي لكل فريق. هذه هي ا
ــصـري بـالـلـقب. يـفـوز بــهـا الـفـريق ا
ــبـاراة الــتي جـرت وقـبــيل انــطالق ا
عــلى مـلــعب أحــمـد بن عــلي في قــطـر
وهـو أحــد مالعب كــأس الــعـالم 2022
أُصـيب العب األهـلي عـمـرو الـسـولـيـة
خالل اإلحماء وهـو ما أربك حـسابات
درب بـيـتسـو مـوسيـمـاني لـيضـطر ا
ـدافع يـاسـر اجلـهـاز الـفـنـي لـلـدفع بـا
إبـراهيـم بدال مـنه. لـكن الـالفت هو أن
موسيمـاني لم يضع مهاجـما صريحا
فــي اخلـط األمــــــــــــــــــامـي ولــــــــــــــــــعـب
بــخــطـــــــــــــــــة  3-3-4. ويــرى هــاني
الــعـــقــبي العب األهـــلي الــســابق أن
مدرب األهـلي أخطـأ في بدء الـتشـكيل
وكــان عـلــيه أن يــعــدلــهـا إلى 4-2-3-1
خاصـة بعـدما أصـيب السـولية وذلك
ألن ثالثــة العــبـ قــصــار الــقــامـة في
هـــجـــوم األهـــلـي لم يـــخـــدم في خـــلق
ـغـربي تـهــديـد حـقـيــقي عـلى مــرمى ا

أنس الــزنــيـتي. وأضــاف الــعــقـبي أن
اإلجــهـــاد كــان واضـــحــا عـــلى بــعض
الالعـــبـــ الــذين شـــاركـــوا في كــأس
العرب مـثل علي مـعلول وأكـرم توفيق
ومـحـمـد مـجــدي قـفـشـة. وفي الـشـوط
الثاني اعتمد مـارك فيلموتس مدرب
الــرجـاء الــبـيــضـاوي عــلى الــهـجــمـة
رتـدة إذ تـوقع أن يـدفع األهـلي بكل ا
أوراقه الــهـــجــومــيــة وهــو مــا حــدث
هاجم بالـفعل فقـد دفع موسـيمـاني 
األهلي مجمـد شريف وأضاع بيرسي
تاو العب األهلي فـرصت خـطيرت
ـا مـيـله لـتـعـديل الـنـتـيـجـة بـسـبب ر
إلظـهار مـهـاراته الـفـرديـة. وفي دقائق
ـــبـــاراة األخـــيـــرة كـــاد الـــرجــاء أن ا
يــضـاعف الــنـتـيــجـة واعــتـقــد العـبـو
ــبـاراة آلت لـهم ـغـربي أن ا الـفـريـق ا
فتـنـاقلـوا الـكرة بـهـدوء إال أن األهلي
باغـتـهم بهـجـمة قـادها مـحـمد مـجدي
صـري التـعادل بـقدم ليـحقق الـبـطل ا
ـباراة البـديل محـمـد طاهـر. اجتهت ا
إلى ركالت الـتـرجــيح الـتي سـجل كل
فـــــريق فـــــيـــــهــــا كـل ركالته اخلـــــمس
األســاســيــة ولــكن عــبــد اإلله مــدكـور
أهـدر الركـلـة السـادسـة بـينـمـا األهلي

مـتـقــدم بـست ركالت. يـقــول الـعـقـبي:
تكثـيف عدد العـبي اخلط األمامي كان
ــــبــــاراة عــــامـال فــــاصال فـي عــــودة ا
شـاركـة الـعـاشرة لألهـلي.  هـذه هي ا
نافسة على لقب صري في ا لألهلي ا
رة كـأس السـوبـر األفـريـقي. وكـانت ا
األولى له عام  1994 والتي جرت أمام
ه الـتقـلـيـدي الـزمـالك في جـنوب غـر
ــبــاراة أفــريــقــيـــا وحــسم الــزمــالك ا
ــدرب الــراحل مـحــمـود حــيـنــهـا مع ا

اجلوهري.
VIK « q UŠ

ـسابـقة إذ ويعـد األهـلي حامل لـقب ا
ــاضــيـة عــلى فــاز بــهــا بــالـنــســخــة ا
ــغـربي. أمـا حـســاب نـهـضــة بـركـان ا
شـاركة الـرابعة له الرجـاء فهـذه هي ا
في كـأس الـســوبـر األفـريـقي وجـاءت
أولى مشـاركاته في عام  1998والتقى
النجم الـساحـلي التونـسي في مباراة
انــتــهـت لــصــالح الــنــادي الــتــونــسي
بركالت الـترجـيح. ونـال الرجـاء كأس
الـــــســـــوبـــــر مـــــرتـــــ في تـــــاريـــــخه
عـــــــــــــــــــامي  2000و2019. وجــــــرت
مـســابـقــة الـكـأس لــلـعـام الــرابع عـلى
الـــتــوالي فـي الــعــاصـــمــة الــقـــطــريــة

الـدوحـة تـنـفـيـذا التـفـاق بـ االحتـاد
الــقـــطــري واالحتــاد األفــريـــقي لــكــرة
الـقــدم. وتـعــود آخـر مــواجـهــتـ بـ
ـــغـــربي إلى ـــصـــري وا الـــنـــاديـــ ا
عـــــــام   2005 حـ تـعـادل الـفـريـقان
ــثـله في مــبـاراة اإليـاب بـدور بـهـدف 
الـثـمـانـيــة في دوري أبـطـال أفـريـقـيـا
بينما انتهت مباراة الذهاب في الدور
ذاتـه بــــهــــدف دون مـــــقــــابل لـألهــــلي
صري. وأقيمت أول نسخة من كأس ا
السـوبر األفـريـقي في كانـون ثاني من
عــام  1993 بــ الــوداد الــبــيــضــاوي
غـربي بطـل دوري األبطـال) وأفريـكا ا
سبور اإليفواري بطل كأس الكؤوس)
وذهب اللـقب لـلفـريق اإليفـواري الذي
اسـتـضاف الـلـقـاء بـعـدمـا فـاز بركالت
الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي
واإلضافي بهدفـ لكل فريق. وأقيمت
ـسـابــقـة عـلى أرض أول نـسـخــة من ا
الــرجـــاء الــبــيــضــاوي ثـم في لُــعــبت
نـسـخـتا  94و 95 عـلى أرض مـحـايدة
قــــبل أن يــــتــــجه االحتــــاد األفـــريــــقي
السنـادهـا لـبطل دوري األبـطـال ولكن
بــدءا مـن عــام  2019 تـــقــرر أن تـــقــام
الكأس على ملعب محايد مرة أخرى.
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عـرفة الـعـماني والـفيـفا بـفـتح حتقـيق 
أسـباب الوفاة ومحاسـبة القائم على
ـبـاراة في حـال الـتـقصـيـر. واسـتـنـكر ا
العب كـرة الـقـدم العـمـاني أحمـد كـانو
في فــيــديــو نــشــره عـلـى حـســابه عــلى
سناب شات عدم وجود جتهيزات طبية
ـبـاراة كمـا قال أو إسـعـاف قبل بـداية ا
كـــــانـــــو أن نـــــقـل الالعـب الـــــراحل إلى
ـستـشفى  بـسيـارة بيك أب وطالب ا
كـانـو الـقـائمـ عـلى الـلـعـبـة في البالد
بــتـأمــ احلـد األدنى من الــتـجــهـيـزات
. وعـبـر لـلــحـفـاظ عـلى سالمـة الالعـبـ
آخـرون عن غـضبـهم لعـدم قيـام االحتاد
الـعـمـاني لكـرة بـتـأجيل بـاقي مـبـاريات
األســبــوع الــتي أجــريت إحــداهــا عــلى
ــلـعب نـفـسه الــذي تـوفي فـيه الالعب ا
مـعتـبرين أن تأجـيل اجلولـة حداداً كان
أقـل الـواجب. وشــجب كـثــيـرون غــيـاب
ـية الـتـغطـيـة اإلعالميـة الـعربـيـة والعـا
مـع حـادثـة الـوفـاة الـتي لـوح كـانت في
أي دوري أوروبـي لكـان الـتـفـاعل مـعـها

كبيرا.

مـخلد بن حمد الـرقادي. وانتاب احلزن
وسـائل التـواصل االجتـماعي فـي عمان
فـي أعـقـاب إعالن نـبـأ وفـاة العب نـادي
مــسـقط. وغـلب احلــزن والـصـدمـة عـلى
أغــلب تــعــلـيــقــات الــنـشــطــاء. وحتـدث
كــثـيـرون عـن عـدم وجـود إســعـافـات أو
طـواقم طبية أثناء عـملية اإلحماءـ وهو
ـــطـــالــبـــة االحتــاد مـــا دفع بـــعــضـــهم 

{ عــمـان- وكـاالت: أصـيب عـشـاق كـرة
الـقـدم و مـسـتـخـدمـو وسـائل الـتواصل
االجـتـمـاعي في سـلطـنـة عـمان بـصـدمة
وحـــزن عــارمــ بــعـــد وفــاة العب كــرة
الـقدم مخلد الرقادي بعد بداية مباراة
فـريــقه في الـدوري الـعـمـاني. وبـحـسب
تـقـاريـر إعالمـيـة عمـانـيـة تـعرض العب
نـادي مسقط مـخلد الـرقادي إلى نوبة
قــلـبــيـة حـادة خالل تــدريـبــات اإلحـمـاء
لـفــريـقه قـبل انـطالق مـبـاراة فـريـقه مع
نـادي السـويق ضمن اجلـولة الـسادسة
مـن دوري عمـانـتل لـكـرة الـقـدم ما أدى
ــســتــشــفى إلـى وفــاته الحــقــا في في ا
الـذي نـقل إليه. وتـوفي مخـلد الـرقادي
عـن عمـر نـاهز  29عـامـا وكـان مـدافـعا
لــنـاديي مـســقط وفـنـجــاء وكـان أيـضـا
ـنـتـخب الـوطـني الـعـمـاني. العـبــا في ا
وأصــدر االحتـاد الـعـمـانـي لـكـرة الـقـدم
ـواساة بـيـانـا تـقدم فـيه بـ الـتـعـازي وا
إلـى أسرة ومـجـلس إدارة نـادي مـسقط
وكـافـة منـسوبـي الوسط الـرياضي; في
ــغــفــور له بــإذن الــله  –الالعب وفــاة ا

سـيـرغي بوغـاتـشيف أشـار خاللـها إلى
ـــــلـــــيـــــارديـــــر رومــــان أن مـــــواطـــــنه ا
أبـرامـوفـيـتش اشـترى نـادي تـشـيـلسي
عـــــام  2003 بـــــأوامـــــر مـن الـــــرئـــــيس
.وقـال الـنـاشـر في بـيـان أصـدره بـوتــ
في هـذا الـشأن: "احـتوى كـتاب بـيلـتون
ـعلومات غـير الدقـيقة عن عـلى بعض ا

أبراموفيتش".
وأضــاف الــبــيــان " بــيــنــمــا تــضــمــنت
الـطـبـعة األصـلـيـة من الـكتـاب مـا يـنفي
احلـــــــديث عـن أن شـــــــراء الــــــســـــــيــــــد
أبــرامـوفــيـتش لــنـادي تــشـيـلــسي جـاء
لــتـلــبــيـة تــوجـيــهــات شـخص مــا فـإن
الـطـبعـة اجلديـدة تـتضـمن شـرحا أكـثر
تـــفــصـــيال لـــلــدوافع وراء شـــرائه هــذا
ـليـاردير الـنـادي".وقال مـتحـدث باسم ا
الـروسي إنهم "سـعداء" بالـتسـوية التي
 الـــتــوصـل إلــيـــهــا مـــؤكـــدا أن تــلك

زاعم "كاذبة وتفتقر إلى أدلة". ا

أخبار النجوم
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- وكـاالت: أعلـنت الـسـلـطـات احملـلـيـة في واليـتي بـرلـ وهـامـبـورج الـيوم { بـرلـ
اخلـميس عـن السـماح لـعـدد محـدود من اجلـماهـيـر بحـضـور الفـعـاليـات الـرياضـية
ـا يقـارب من  3000 مـشـجع ابـتـداء من  28 من الـشـهـر اجلـاري. وسـيـتم الـسـمـاح 
ــفـتــوحـة فــيـمــا  الـســمـاح لـ 2000 شـخص بــحـضــور الـفــعـالــيـات فـي األمـاكن ا
غـلـقة. وقـالت فرانـتـسيـسـكا جـيفي ـقامـة في األمـاكن ا بـاحلضـور في الـفعـاليـات ا
ـضي قـدما بـشكل رئـيـسة حـكومـة عـمدة واليـة بـرل اجلـديدة: عـقـدنا الـعـزم على ا
أمول توقعة وإجراءات احلماية. ومن ا متناسب مع الوضع في االعتبار اخملاطر ا
أن يتم السمـاح بتفعيل النـشاط الرياضي إلى جانب الثـقافي واالقتصادي بقدر
اإلمـكان حـتى في حالـة فرض قـيود. وقـالت جيـفي: توصـلنا فـي النهـاية إلى أن
ــانــيـة واحلــكــومـة ذلك ســيــكـون أفــضل من اإللــغــاء الــتـام. كــانت الــواليـات األ
ـنافـسات الـرياضـية اإلقـلمـية االحتاديـة قد تـوصلت إلى اتـفاق يـنص على إقـامة ا

اضي لكن لم يتم حتديد الكبـرى من دون حضور جماهيـري ابتداء من يوم الثالثـاء ا
ذلك بـشكل دقـيق. وستـقام الـفعـاليـات في برلـ في إطار إجـراءات صحـية صـارمة
تـتضمن تـدابير مـثل التهويـة وارتداء الكـمامات والـسماح فـقط بحضـور احلاصل
ـتـعـافـ من فـيـروس كـورونـا ويـتـوجب عـلـيـهم أيـضـا اخلـضوع عـلى الـتـطـعـيم وا
الخــتـبــارات الــكـشف عـن فـيــروس كــورونـا. وســيـتـم الـســمـاح لـ 5000 شــخص
فتوحة في هامبورج مع السماح بنصف قامة في األماكن ا بحضور الـفعاليات ا

غلقة.  هذا العدد في األماكن ا

{ مدريد- وكـاالت: حتدث كارلو أنشـيلوتي مدرب ريال مدريـد عن حظوظ الفريق في
رتقبة ضد باريس سان جيرمان في الدور التتويج بلقب الدوري اإلسباني ومواجهته ا
ثمن النـهائي من دوري أبطال أوروبا. وقال أنشيلـوتي عما قدمه لريال مدريد في حوار
مع صـحـيفـة آس اإلسـبـانيـة: أمـلك خـبرة طـويـلة وأعـرف كـيف أمـنح الالعـب الـثـقة.
ـدرب مـنـحـهم الـثـقـة وإيـجـاد ـواهـب واجلـودة وعـلى ا ـلك ا وتـابع:  ريـال مـدريـد 
وسم التوازن بـ الشباب وأصحاب اخلـبرة. وقارن ب ريال مـدريد حاليا وفي ا
ـاضي ورغم أنه لم ـيـز الـعام ا اضـي مصـرحـا: الـفـريق كـان في مسـتـوى  ا
ـا في ظل صـعوبـة الـوضع بـسبب يـتـوج باأللـقـاب لـكنـه نافس بـقـوة وكـان قريـبً
اجلائحة. وأضـاف: وعد اجلماهير بالتتويج باأللقاب ليست أفضل فكرة لكن

نـافسة حـتى النـهاية. مـا نعدهم به هـو ما يـقوم به ريـال مدريد دائـما وهـو ا
سابقـات وفي كل مباراة. وأوضح: خالل اجلزء ننافـس جيدا في جمـيع ا
: إسـبانـيول في الـدوري وشيريف وسم لم نـهزم سـوى مرت األول من ا
في دوري األبـطـال لـكن حـينـهـا كـنـا نـفـتقـد عـدة العـبـ مـثل مـودريتش

وكروس.
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قــدمت دار نـشــر اعـتــذارا لـلــمـلــيـارديـر
الــروسي رومــان أبــرامــوفــيـتـش مـالك
نـادي تـشـيلـسي اإلجنـلـيزي بـعـد نـشر
مـزاعم أساءت إلى سمعته. ونشرت دار
هـاربـر كـولـيـنز كـتـابـا تـضـمن ادعاءات
بـــأن أبـــرامــــوفـــيـــتش اشـــتـــرى نـــادي
تـشـيلـسي.وتقـدمت دار الـنشـر باعـتذار
ـــالك الـــنــادي اإلجنـــلــيـــزي األربــعــاء
مــؤكـدة أنـهـا تـوصــلت إلى تـسـويـة في

هذا الشأن.
وأشـارت إلى أنها أجـرت تعديالت على
الـــكــتـــاب وتــبـــرعت جلــهـــات خــيـــريــة
تــــعـــويــــضـــا عـن الـــضــــرر الـــذي حلق
ـلــيـارديـر الــروسي.ونـشــرت هـاربـر بــا
كـولينز كتابا للصـحفية كاثرين بيلتون
ـاضي " الـعـام ا بـعـنـوان "رجـال بـوتـ
وهـو الكتاب الـذي تضمن مزاعم جاءت
عـلى لسـان ملـيارديـر روسي آخر يُدعى
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{ لـنـدن- وكاالت: يـرى سـيمـوني إنـزاجي مـدرب إنتـر أن خـسارة
ـوسم مـعلـقًـا في الوقت فريـقه أمـام التـسيـو كـانت نقـطـة حتول في ا
ـنـتظـرة لـليـفـربول في دور الـ 16 بـدوري أبـطال ذاته عـلى مـواجهـته ا
أوروبـا. وتوقع الـبـعض مـعانـاة إنـتـر في الدفـاع عن لـقب الـدوري هذا
ــدرب أنـطـونـيـو كـونـتي إضــافـة إلى بـيع رومـيـلـو ـوسم بـعـد رحـيل ا ا

لوكاكو وأشـرف حكيمي ومع ذلك يتصدر النيراتـزوري جدول الكالتشيو بفارق
 نقاط عن أقرب مالحقيه. وقال إنزاجي بحسب ما نقل موقع فوتبول إيطاليا: 4
وسم أعـتقد أن يـوفنـتوس قادر عـلى تقد نـتائج جيـدة في النصف الـثاني من ا
ألنه فـريق جيـد وبدأ في الـعـودة للـطريق الـصحـيح حـققـوا االنتـصار في  5 من
دير الفني إلنتر ميالن: آخر  6 مباريـات ويجب النظر عن قرب إليهم. وأضاف ا

ـة ولكن يجب أن تخرج منها وهو مـا قمنا به أمام التسيو اخلسارة -3 كل الهزائم مؤ
اضي. وعن قرعة دوري األبطال قال: نعرف ما 16 يوم  1  تشرين األول/أكتوبر ا

ينـتـظـرنا لـيـفـربول تـواجـد عـلى قمـة األنـديـة التي أردت جتـنـبـها في الـقـرعـة نرغب في
كـن ولكن قـبل ذلك يـنـتظـرنـا أسـابيع ـبـاراة في أفـضل شـكل  الـوصـول إلى مـوعد ا

قوية في يناير وفبراير.
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بعد سبـعة أيام مـتواصلة
أبــهــرت فــيـــهــا أبــوظــبي
ــــنــــافــــســــات الــــعــــالـم 
وفــعــالــيـــات الــريــاضــات
ـمـتـعـة تـصـدرت ـائـيـة ا ا
ــتــحــدة األمــريــكــيـة الــواليـات ا
يـداليات بـتحقـيقها 30 ترتيب ا
ميدالية ( 9 ذهبية  9فضية 12
برونـزية) فـيمـا حلت كـندا في
ـركــز الــثــاني بــرصــيـد 15 ا
مــيـــدالــيــة ( 7 ذهــبــيــة 6
بـــرونـــزيــة) فـــضـــيــة  2 
ركز وجاءت إيطاليا في ا
الــــثـــالـث بــــرصــــيـــد 16
مـيـدالـيـة ( 5 ذهـبـيـة 5
بـرونـزيـة) فـضـيـة  6 
واالحتـــــاد الـــــروسي
ـركز للـسـباحـة في ا
الــرابع بــرصــيـد 15
ذهبـية ميـدالـية ( 4 

برونزية). 4 فضية  7
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وتـــــصــــــدرت الــــــواليـــــات
ــتـــحـــدة تــرتـــيب إجـــمــالي ا
ـــيـــدالـــيــــات بـــرصـــيـــد 30 ا
ميـداليـة مواصـلة هـيمـنتـها
عــلـى بــطـــوالت الـــســبـــاحــة
للمـسافات الـقصيـرة للدورة
الــســادســة عـــلى الــتــوالي

معادلة  2021 – 2010
إجنـار بــريــطـانــيــا الـذي

حققته في عام   .2008
ـاني فـوريـان وسـجل األ
ويـلـبـروك رقـمًـا قـيـاسـيًا
ــيًــا في ســبـاق 1500 عـا
مــتــر حـــرة رجــال وقــدره

14:06.88.  
كـــمـــا حـــقـق الـــتـــونـــسي 
الشاب أحمد حفناوي رقمًا
قاريًـا أفـريـقيًـا في الـسـباق
نــــفـــــسـه وقــــدره 14:10.94
وســجل مـــنـــتــخب الـــصــ
لـلـسـيـدات رقــمـ قـيـاسـيـ
قاري آسيوي كان أولهما
مـتر  4X50  في سـبـاق تتـابع
حــــرة بـــــزمـن قــــدره 1:35.00
4X100 والــثـــاني فـي تــتـــابع
مــتــر مــتــنــوع وقـدره 3:47.41
وسجـل منـتـخب الـسـويـد رقـمًا
قـيــاسـيًــا قــاريًـا أوروبــيًـا في
الــســبــاق نــفــسه عن زمن

الثـالث. وشهـد سباق  200 متـر ظهر
رجـال حتـقــيق الـبــولـنــدي رادوسـلـو
ـركــز األول بــزمن قـدره كـاويــســكي ا
فيـما حـقق األمريـكي شاين  1:48.68
ركـز الثاني متـأخرًا بفارق كاساس ا
ـــاني كـــريـــســتـــيــان 0.13 وأحــرز األ

ركز الثالث. ديندر ا
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وحصـدت الكـنـدية مـارغـريت ماكـنيل
ذهــبــيـــة ســبــاق  100 مــتـــر فــراشــة
لــــتــــحــــقق ســــيــــدات بــــزمن 55.04  
ــيـــدالــيــة الـــفــضــيــة الــســويـــديــة ا
ـــوهـــبـــة األمـــريـــكـــيــة ووتـــضـــيف ا
الصاعدة كلير كورزان إجنازًا جديدًا
ــيــدالــيـة إلى ســجــلــهـا بــتــحــقــيق ا
الـبــرونـزيــة وتـســجـيل رقم قــيـاسي

جديد للناشئ وقدره 55.39.
ـــركـــز األول في وأحـــرز نك فـــيــــنك ا
ســبــاق  50 مــتــر صـــدر بــزمن قــدره
ليحل كل مناإليطالي نيكولو  25.53

وســـجـل نك فــــيـــنك رقــــمًـــا  3:46.40
قيـاسيًـا قاريًـا أمريكـيًا فـي سباق 50

متر صدر بزمن قدره 25.53.  
وعــلى مــســتــوى الــبـطــولــة أضــافت
السـويـديـة سـارا سـوسـتـورم إجنازًا
جديـدًا إلى سجـلـها بـتحـقـيقـها رقـمًا
قـيـاسـيًـا جــديـدًا في سـبـاق  50 مـتر
حــرة ســـيـــدات وقــدره   23.08 كـــمــا
سجل مـنـتـخب إيطـالـيـا رقمًـا جـديدًا
في تتابع  4X100 متر مـتنوع وقدره

3:19.76. 
وشهـد الـيـوم اخلـتامي  10 سبـاقات
انـطـلـقت بـسـبـاق تـتـابع  4X50 مـتر
حـرة ســيـدات وأحــرز فـيـه مـنــتـخب
ـركـز ـتـحـدة األمـريـكـيـة ا الـواليـات ا
األول بـــــزمن 1:34.22  فـــــيـــــمـــــا حل
مـنـتــخب الـسـويــد ثـانـيًـا ومــنـتـخب

ركز الثالث.   هولندا في ا
ـاني فلـوريان ويلـبروك في وحلق األ
سباق  1500متـر حـرة رجـال محـقـقًا

ـيـدالـيـة الـذهـبـيـة لـيـصـبح خـامس ا
سباح في مـسيـرة بطـوالت السـباحة
يـتــوج بـذهــبـيــة الـســبـاق في كل من
األحواض القـصيـرة والطويـلة فـيما
ركز حقق التونسي أحمـد حفناوي ا
الثـاني وأحـرز األوكـراني مـيـخـايـلو
يدالية البرونزية.  رومانتشوك ا

 وفي ســبــاق  100مــتــر حــرة رجــال
تمكن اإليـطالي ألـيسـاندرو مـيريسي
ـركــز األول في األمـتـار من حتـقــيق ا
األخيـر بـزمن 45.57  مـتـقـدمًـا بـفارق
ثانية على األمريكي رايان هيلد 0.06
الذي حل ثـانيًا و 0.25 على الـكندي
جــوشــوا لــيـيــنــدو إدوارد الــذي حل
ـيلي ثالـثًـا.   وتوجت األمـريـكيـة إ
متر إيسكوبـيدو بذهبـية سباق  200 
صــــــدر ســـــــيــــــدات بـــــــزمن 2:17.85
وأحــرزت الـــروســيـــة إيــفــغـــيــنـــيــيــا
ـــركــــز الـــثـــاني تـــشــــيـــكـــونــــوفـــا ا
ـركز والبـريـطانـيـة مولـلي ريـنشـاو ا

√UDÐ‰∫ مشاركون أبطال يعرضون مدالياتهم

كارلو أنشيلوتي
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بـلي جنم برشلونـة مفاجأة كل { برشلـون - وكاالت: يواصل الـفرنسي عثـمان د
من حــوله في الــنــادي الـكــتــالـونـي بـتــصــرفـاتـه. وذكـرت صــحــيـفــة ســبـورت

ـغرب فاجأ جنوم بـلي بحفل زفافه في ا الكتـالونية أن احـتفال د
برشـلونة ألنه لم يبـلغهم بـهذه اخلطوة أو أنه يـخطط لها من
ـقاطع األسـاس. وأضـافت أن العـبي الـبـارسـا فـوجـئـوا 
سـربة من حفل الـزفاف الذي أقيم الفـيديو والـصور ا
بلي بعض العبي كرة مسـاء اخلميس ودعا إليه د
ـــنـــتـــخب دايـــوت الـــقـــدم ومـــنـــهـم زمـــيـــله فـي ا
أوبامـيـكـانو. ولـفـتت أيـضـا إلى أن حـفل زفاف
فاجأة التي فجرها بـلي يتزامن أيضا مع ا د
الالعب الـفـرنــسي بـشـأن اسـتـعـداده لـتـجـديـد
دة  5 مـواسم عـقـده مع الـبـارسـا خالل أيـام 
جـديــدة مع االسـتــعـداد لــتــخـفــيض راتـبه مع
الـنادي. وذكـرت أن ردود األفعـال عبـر مواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي بـشـأن زفـاف عـثـمـان
بـلي جـاءت إيجـابيـة بـشأن وجـود شريك د
في حيـاته يساعده عـلى االلتزام أكثـر بينما
ـبلي سيواصل حتدث الـبعض اآلخر بأن د

التأخر عن موعد التدريبات بعد الزواج.

مــارتــيــنـيــنــغـي ثـانــيًــا بــزمن 25.55
والـرازيـلـي جـواو غـومــيـز جــونـويـر
وحــــلـــــقت ثـــــالــــثًـــــا بـــــزمن 25.80.  
السويدية سارا سوستورم في سباق
يدالية 50 متر حرة سيدات محققة ا
الـــذهـــبي بــــتـــقـــدمـــهـــا عــــلى كلٍ من
الهولـنديـة رانومي كـرومويـدجوجو
والبولـندية كـاترازيـنا واسيك الـلتان
ركزين الثاني والثالث.   حلتا في ا
واختتمت سبـاقات البطـولة بسباقي
تتـابع  4X100 مـتـر مـتـنـوع لـكل من
الــســـيـــدات والــرجـــال وفي ســـبــاق
الــرجـال أضــاف مــنــتــخب إيــطــالــيـا
ذهبيـة جديدة إلى حـصيـلة البـطولة
يـدالية فيمـا أحرز مـنتـخب هولنـدا ا
الفضية واالحتاد الـروسي للسباحة
الـبــرونــزيــة وفي ســبـاق الــســيـدات
أحـرز مــنــتـخـب الـســويــد الـذهــبــيـة
وكندا الفضية والص البرونزية.

بلي عثمان د
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تُشكل كتب مذكرات عدد من كبار ضباط الشرطة العراقية التي صدرت خالل
ـاضـيـة مـرجـعـاً هـامـاً في سِــفـر تـاريخ جـهـاز الـشـرطـة الـعـراقـيـة الــفـتـرات ا
سـلك الـذي شابـته شوائب عـديدة وحتلـيل حملطـات مـشهـودة من تأريخ هـذا ا
وتعـرَّض تأريخه للطعن والـتحريف والتأويل كلٌّ يراه من زاويـة نظره وتفسيره
ومرجـعيـته فالـبعض من السـياسـي يـرى في الشـرطة أداة من أدوات الـنظام
وعصـا يستخـدمها للـقمع والتـنكيل واالضطـهاد وآخرون يـرون غير ذلك حيث
ا هي في نظـرهم مجـرد جهـاز حرفـي تنـفيـذي منـطلـق من كـون الشـرطي إ
ـطبق لألوامـر والتعـليـمات. وال يـفترض أن نـفذ وا ثل عـصا القـانون وهـو ا
نـتخـيل الـشـرطي سيـاسـياً أكـثـر من الـسيـاسـي فـهـو ال يعـرف غـير الـقـانون

واألوامر والتعليمات وال شيء فوقها وال بعدها.
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همة التي دوّنهـا كبار ضباط الشـرطة العراقية ـذكرات الشخصيـة ا من كتب ا
رحـوم الفريق عبداجلـبار الراوي أحد أبـرز قادة الشرطة في كتـاب مذكرات ا
اضي الـذي دون فـيهـا اهم االحداث الـتي صادفـته من خالل مسـيرة القـرن ا
بـكرة من تـأسيس ـراحل ا ضـنى في سلك الـشرطـة وخصـوصا في ا عمـله ا
ذكرات على تفسير لألحداث الشرطة العراقية في العشرينات وتنطوي تلك ا
يدانيـة التي تعرضت لـها الشرطة في واقف ا وعرض لـتفاصيل اإلجـراءات وا
بغـداد ومحافظات العـراق وكذلك ذكريات عمله في شـرطة البادية التي كان له
ـواقف الـتي واجـهـتـهـا الـسـبق في تـشـكـيــلـهـا وادارتـهـا ومن أهم األحـداث وا

الشرطة العراقية كما دونها الفريق الراوي في مذكراته.
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ـتقـاعـد عـبداجلـبـار اجلسـام (مـفتش ـرحـوم الزعـيم ا فـي عام  1951اصدر ا
الـشرطة) كتـاب مذكراته الـشهير (30 سـنة في الوظـيفة) مـذكرات حتتوي اهم
ـذكرات االحـداث الـسـياسـيـة الـتي جـرت في العـراق والـتي شـهدهـا صـاحب ا
مـنـذ دخـوله مـسـلك الـشـرطـة عـام  1919 الى يـوم تـركه الـوظـيـفـة في 1950
ابتـدا باحلديث عن االحتالل البـريطاني للعـراق وعن ما تركه هذا االحتالل في
نفـوس العـراقيـ من اثر وبـاالخص من النـاحيـة الديـنيـة وكان احلـكام اجلدد
يدركـون هذا االثر فبـذلوا جهـدهم للتقـرب من الناس بـشتى الوسـائل ومختلف
الطـرق وكان من جمـلة ما عمـدوا اليه من أسالـيب استمـالة رؤساء الـعشائر
وتـعـيـ ابــنـائـهم فـي الـوظـائف الــعـامـة وحـيـث ان والـده كـان رئـيـس عـشـيـرة
اجلــمـيـلـة في الــفـلـوجـة وكــان الـكـولـونـيل جلــمن هـو احلـاكم الــسـيـاسي فـتم
ـؤلف عن الـثـورة الـعـراقـية اخـتـيـاره لـلتـعـيـ ضـابـطـا في الـشـرطـة. وحتـدث ا
واسبـابها وحتـدث عن تفصـيل حادثة اغـتيال الـكولونـيل جلمن والكـاب وليم
يجر ايدي وتصـرفاته التعسفـية في لواء الدليم حيث قام وحتدث عن سـلوك ا
بتـسفير بعض الرؤساء والـوجهاء من اهالي الرمادي والـفلوجة الى (سمربور)
يجـر ايدي جاء ذكرات بـانها نـاجمة عن كـون ا في الهـند ويفـسرها صـاحب ا
مـرغـمـا لـلـعـراق وال يـرغب بـالعـمـل فيـه فانـعـكس ذلـك في أسـلـوبه وتـصرفـاته

. وتعامله مع العراقي
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ـتقاعد شـاكر محمـود عبدالغـني العاني (يرحـمه الله) مذكراته أصدر العـميد ا
ـرحوم مـن موالـيـد عام بـعـنوان (رحـلـة حـياة 30 سنـة في خـدمـة الشـرطـة) وا
ـرحـلـة ـتـوسـطـة فــيـهـا وأكـمل ا  1924في مـديـنـة (عـنه) ودرس االبــتـدائـيـة وا
الثـانوية في بغداد ثم انتسب الى إعدادية الـشرطة األولى وتخرج فيها بدرجة
(مــفـوض شـرطــة) وعـ في لـواء الــعـمـارة عـام 1947 ثم عـمـل مـأمــور مـركـز
شرطـة لعدد من نواحي العمارة و مخـافر احلدود مع إيران ثم نقل الى مدينة
الـنـجف وعـمل مـأمـور مـركـز لـشـرطـة الـنـجف والـكـوفـة وكـربالء. وقـد اكـتـسب
دن واألقضية ثم السـيد العاني خبرات كبيرة وواسـعة من خالل تنقالته ب ا
انتـقل الى بغداد حيث عمل في مراكز الشرطة وأهمها مركز السراي والكرخ
ـديـنة وتـدرج شـاكر الـعاني يوم كـانت مـراكز الـشرطـة هي ركـيزة لألمن في ا
ـسـؤولــيـة في مـسـلك الـشــرطـة حـتى بـلغ رتـبــة عـمـيـد وأحـيل إلى في مـراكـز ا
الـتـقـاعـد عـام 1972.وكـان يـرحــمه الـله قـد نـشـر سـلــسـلـة من مـذكـراته الـتي
احتـواها الكـتاب عـلى صفحـات جريـدة (الزمـان) الغراء قـبل وفاته يـرحمه الله

عام 2019.
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أصـدر الـلـواء طـارق مـتـعب أحـمـد كـتـاب ذكـريـاته بـعـنـوان (ضـحـايـا وخـفـايـا:
جرائم غـامـضـة وحـوادث في ذاكـرة رجل شـرطة) والـذي هـو عـصـارة خـبراته
وجهـوده وإجنازاته الـتي حقـقهـا خالل سـنوات عـمله وبـاألخص عمـله القـيادي
في احملافـظات الي أدارها بكـفاءة واقتدار يشـهد له بها احملـافظون الذين عمل
مــعـهم وكـبـار مــسـؤولي الـدولـة ووزارة الــداخـلـيـة مــسـيـرة نـاصــعـة ومُـشـرقـة
ـسيـرة الـوظيـفـيـة التي يـسـتحق أن يـفـخـر بهـا وتـفخـر بـها ومُـشرّفـة تـلك هي ا
عائـلته وأصـدقاؤه بل ويـفخر بـها الـوطن وجهـاز الشـرطة بـاألخص. وقد حوت
مذكـرات الـلواء طـارق عـددا من اجلرائم اخلـطـيـرة التي أشـرف عـلى التـحـقيق
فيـها في عدد من محافـظات العراق وبـاألخص في محافظة بـغداد التي اختتم
فيـها مسيرته الوظيفية الناصعة وكان اغلب تلك اجلرائم من صنف ما يسمى
بجرائم الرأي العام التي تهز وتقلق الرأي العام وتثير الرعب واخلوف وتولد
اإلشـاعـات فـيـكـون اكتـشـافـهـا بـأسـرع وقت عـامل ارتـيـاح لـدى عـمـوم الـناس

ة. وباألخص اجملتمع احمليط باحلادثة او اجلر
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ـوسـاد بـالـعـراق وهـو أول ضـابط شـرطة عـبـد اجلـبـار فـهمـي مفـكك شـبـكـات ا
عــراقي يـتـدرب فـي إدارة االسـكـتــلـنـديــارد في بـريـطــانـيـا عــلى فـنـون طــبـعـات
ناصب الـشرطـوية وآخر مـناصبه األصابع والـتحريـات اجلنـائية. وتـدرج في ا
كان مـحافظ بـغداد قـبل ١٤ تمـوز ١٩٥٨ وحكم عـليه بـاإلعدام من قـبل محـكمة

هداوي..  ا
كـتـاب فن طـبع االصـابع لـلـمـرحوم عـبـداجلـبـار فـهـمي وهـو اول ضـابط شـرطة
كتب يوفـد الى سكوتالنـد يارد لدراسـة فن طبع االصابع وعـاد ليكـون رئيسـا 

طبع االصابع
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ـة فـضح أســالـيب اجملــرمـ والـتــفـتـيش كــتـاب ربع قــرن في مـكـافــحـة اجلــر
اجلنائي 

ـرحــوم مـديـر الــشـرطــة عـبـدالــرحـمن احلــاج حـمـود الــكـتـاب هــو من تـألــيف ا
طبعة التلغراف/ بغداد. الـسامرائي صدرت طبعته األولى عام  1966وطـبع 
وقـد أهـداه الـكـاتب الى ((الـذيـن ضـحـوا بـأنـفـسـهم وقـدمــوهـا قـربـانـا لـيـعـيش
.. الى الـسـاهــرين من أجل أن يـنـعـم أبـنـاء وطـنـهـم بـنـعـمـة اآلخـرون مـطـمـئــنـ
ـة دون ملل أو كلل.. رجـال الشرطة االمن.. الى الـذين كافحوا وقـاوموا اجلر
في العـراق)). وتـكلم الـسـامرائي في مـقـدمة الـكـتاب عن أنـواع اجملـرم (لـقد
أصـبح مـعـلـومـا إن الـسراق أنـواع فـالـنـشـال مـنـهم ال يـقـدم عـلى سـرقـة أثاث
الدار وهـذا ال يجـرؤ على فتح ومـعاجلـة القـاصات واألخيـر ال يحـسن السلب
في الـطـريق الـعام ولـكن هـؤالء جـمـيـعـهم مجـرمـون مـحـتـرفون يـعـبـثـون بـاألمة
ويـسـعـون في األرض فـسـادا). ويـتـطرق الـكـاتب الى قـيـام الـسـراق احملـتـرف
بتـوريط وتدريب األحـداث ليـمارسـوا السـرقة حتت إشـرافهم فـهنـاك طبـقة من
ا هم يجمعون الـصبية ويدربونهم السـراق اعتادوا أن ال يسرقوا بأيـديهم وإ
بـتدئون ـنحرف. وبـعد أن يـتدرب ا على اإلجـرام الى جانب إشـباع شذوذهم ا
يؤلـفون عـصابـة تنـصرف الى الـسرقـات ضمن مـنطـقة مـعيـنة حـيث أصبح في
عـرف الـسـراق إن لــكل زمـرة مـنـطـقـة ال يــجـرؤ أحـد أعـضـاء زمـرة أخـرى الى
ارتـكـاب السـرقة فـيهـا. وهـكذا جنـد السـراق ينـشـأون وهكـذا يتـدربون وهـكذا

. وجب تدريس مع وعلى أيدي مدرب معلوم يجرمون 
وبعد:

فـإن ذكريـات كـبـار ضبـاط الـشرطـة الـعراقـيـة تـمثل مـصـدراً وثـائقـيـاً ومعـرفـياً
يــسـهم في تــعـزيـز وتــوثـيق تـاريـخ الـعـراق احلــديث ومـسـيــرة جـهـاز الــشـرطـة

العراقية واجنازاته في مجاالت عمله اخملتلفة.

{ باحث في تاريخ الشرطة العراقية
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السليمانية

ــا ســـبق فـــان الـــبــيـــئــة اســتـــنـــادا" 
ـيــنـاء الــفـاو اإلقــلـيــمــيـة احملــيـطــة 
الكبير تتسم بـتوافرها على تهديدات
اجـتمـاعـيـة واقتـصـاديـة وامنـيـة غـير
قابلـة للـفصل وهي مـتداخلـة مع كافة
انــــواع الـــتــــهــــديــــدات الـــداخــــلــــيـــة
واخلارجية بحيث يصبح الفصل ب
هـذه التـهـديدات نـوعـا من التـبـسيط
واالخـــتـــزال الـــذي يـــفـــقـــد الـــبـــاحث
امـكـانـيـة الـرؤيـة الـشـامـلـة ألبعـاد كل

تهديد من هذه التهديدات.
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يشهد الـعراق منـذ االحتالل االمريكي
في 2003 وحــــتى الــــيـــوم أحــــداثـــاً
مــتـســارعــة أحـدثـت حتـوالت جــذريـة
وعـــمــيـــقــة في نـــظــامه االقـــتــصــادي
والـــســـيـــاسي وحـــتـى االجــتـــمـــاعي
أسـفـرت عن نـتـائج وتـطـورات هـامـة
ووضعت أمنه الوطني أمام متطلبات
وحتـــديـــات جـــديـــدة فــرضـت عــلـــيه
الـبـحث عن سـبل مـختـلـفـة تـمـكنه من
مـواجـهـة تـلك الـتـحـديـات الـتي بـاتت
تــهـدد أمــنه الــوطـنـي  السـيــمـا بــعـد
اتخـاذ واشـنـطن وطهـران من الـعراق
ســاحـــة لــتــصـــفــيــة حـــســابــاتـــهــمــا
بـاسـتخـدام أدوات مـحـلـيـة ذات صـلة
بــالـعــمــلـيــة الـســيـاســيـة في الــعـراق
ـسلـحة ـواجهـة ا ليـصل احلـال الى ا
في بـــعض االحــــيـــان.  وغـــالـــبـــا مـــا
ـوانئ في الـعـراق مـسـرحا" اتـخـذت ا
للصراعات السـياسية كما حصل في
 14/8/2021عنـدمـا أقـدم متـظـاهرون
ؤدي غاضبون عـلى إغالق الطريق ا
ــيــنــاء (ام قــصـر) احــتــجــاجــاً عـلى
ـاء انـعـدام اخلـدمـات وعـلى رأسـهـا ا
والكهرباء. باإلضـافة الى االشتباكات
ـسـلـحة الـتي غـالـبـا" مـا حتـدث ب ا
وانئ العشائر في مناطق قريبة من ا
الـعـراقـية كـل ذلك قـد يؤثـر عـلى أمن
وسالمة وفـاعليـة القـناة اجلـافة التي
تــنـطــلق من جــنـوب الــعـراق بــاجتـاه
أوربـا والـشـرق األوسط وهـذا بدوره
قــد يــنــعــكس ســلــبــا" عــلى فــاعــلــيــة
اشــتــغــال مـيــنــاء الــفـاو الــكــبــيـر في

ستقبل. ا
يـناء ائـية احملـيطـة  أما الـواجهـة ا
الفاو الـكبـير ال تخـلوا من التـهديدات
واخلــروقــات األمـــنــيــة حــيث اليــزال
خور عبد الله يشهد ب آونة وأخرى
حوادث قـرصـنة كـما حـدث لـلسـفيـنة
(الـــبـــارق) من ســطـــو مـــســلح نـــفــذه
مـسلـحـون يسـتـقلـون زورقـا سريـعا"
والذوا بعـدهـا بالـفرار بـاجتـاه البـحر
بــعــد ســرقــة أمــوال وتــسـلــيب طــاقم
الـسفـيـنـة. وفي بدايـة الـعـام اجلاري
أخلت القـوة البحريـة العراقيـة ناقلة
نـــفط كـــانت تـــزود ســـفــيـــنـــة أخــرى
ـياه الـدولـية عـلى بـعد بـالوقـود في ا

مـثــار اهـتـمــام الـقـوى الـكــبـرى عـلى
ـا تـمـتلـكه ي نـظـرا  الـصـعـيـد الـعـا
نطقة من ثروات نـفطية هائلة دول ا
يعـتمـد عليـها الـشرق والـغرب األمر
الــذي يــجــعل أمن اخلــلــيج الــعـربي
الحـة الـبـحـرية فـيه عـمـومـا" وأمن ا
خــصـــوصـــا" عـــرضـــة جلـــمــلـــة من
التـهديدات الـدوليـة واإلقليـميـة. كما
أن االخــــتالل احلــــاصل في مــــيـــزان
ـو اإلمكـانـيات الـقوى الـعـسكـري و
الـعـسكـريـة لـدول اجلـوار اجلـغرافي
واجتاهـات التـطـبيع مع (إسـرائيل)
والـسعي اإليـراني المـتالك األسـلـحة
الــنـوويــة وانـدفـاع تــركـيــا لـتــطـويـر
قــدراتــهـــا الــعــســـكــريــة لـــلــتــواجــد
العسكري في منطقة اخلليج العربي
(قاعدة الريان وقاعدة طارق بن زياد
في قـطر) جـلب أنـقرة لـتـكون طـرفا"
فــاعـال" في الـــتــرتـــيـــبــات األمـــنـــيــة
نـطقة اخلليج العربي كل اإلقليمية 
نـطقة ذلك استـدعت عدد من بلـدان ا
الحة إلنشاء حتالف دولي حلـماية ا
في اخلــلـيج الــعـربي وبــحـر الــعـرب
والـبــحـر األحـمــر بـقـيــادة الـواليـات
ـــتــحـــدة االمــريـــكـــيــة مـــتـــمــثـــلــة ا
بــــاألســــطـــول اخلــــامس االمــــريـــكي
ـــتــمــركـــز في الــبــحـــرين في وقت ا
تتصاعد فيه التوترات األمنية يوما"
بــعــد يــوم فـي اخلــلــيج الــعــربي مع
سلسلـة الهجـمات التي تتـعرض لها
الحـة والـشحن في السـفن وحـركة ا
اخلليج العـربي حيث توجه أصابع
االتـــهـــام الى إيـــران الــتـي تــعـــتـــبــر
الحـة الـدولـية فـي اخللـيج ـرات ا
الـعربي ورقـة لـلـتفـاوض في نـزاعـها
مع الـــغــرب وحــلـــفــائه فـي اخلــلــيج
ــتـمــثـلــ بـدول مـجــلس الــتـعـاون ا
اخلــلــيــجي الســيـمــا عــنــدمــا أطـلق
الــرئــيس اإليــراني الــســابق حــسن
روحاني في يـولـيو (تـمـوز) من عام
2018 تـصــريـحــات مـبــاشـرة أشـار
كـنـها أن تـغلق فيـهـا إلى أن بالده 
الحـة الدولـية مضـيق هـرمز أمـام ا
رداً عـلى الـعـقــوبـات الـتي تـفـرضـهـا
واشـنــطن عـلـى طـهــران ومـحـاوالت
حـــظــر صــادرات إيــران الـــنــفــطــيــة.

W bI*«

عــقـــدت جــامـــعــة الـــبــصـــرة ومــركــز
دراسـات الـبـصــرة واخلـلـيج الـعـربي
وانئ بـالتـعـاون مع الشـركـة العـامـة 
ـيـناء ـؤتـمر الـعـلمي األول  الـعراق ا
الــفــاو حتت عــنــوان (مــيــنــاء الــفــاو
الـــكـــبـــيــر الـــتـــحـــديـــات واالهـــمـــيــة
ـستـقـبلـية) االستـراتـيجـيـة واالفاق ا
لــلــفـتــرة من  ?2021/ 16/12-15في
خـطوة تـؤشـر اهمـيـة مـشروع مـيـناء
الــفــاو الــكـبــيــر بــاعـتــبــاره ضـرورة
اســتــراتــيــجــيــة تــتــعــدي فـي أثــرهـا
االقـتـصـادي واألمـني حـدود الـعـراق
األمــر الــذي يــســتــوجب الــتــخــطــيط
ـــســـبق لالســـتـــعـــدادات األمـــنـــيـــة ا
ـشـروع والـعــسـكـريـة حلـمــايـة هـذا ا
ـهم التي تـنطلق من االستراتـيجي ا
اعتبار أن االهـتمام بأمن مـيناء الفاو
الكـبيـر يندرج ضـمن استـراتيـجيات
احلفـاظ على األمـن البـحري الـعراقي

بشكل عام.
ا كانت البيئة اإلقليمية بل وحتى و
الــبـيـئـة الـداخــلـيـة الـعـراقــيـة تـشـهـد
الــعـديــد من الـتــوتـرات والــتـحــديـات
والـتـهديـد األمـنـيـة ألسـباب مـخـتـلـفة
المــجــال لإلســهــاب فـي ذكــرهــا فـإن
التـحـديات والـتـهديـدات الـتي تواجه
الـــعــــراق ســــوف تــــتــــعـــاظـم في ظل
يـناء الفاو الـكبير األهمية احملـورية 
بالنـظر إلى مـوقعه االستـراتيجي من
تـمـيزة له ـيـة ا ـكانـة الـعا نـاحيـة وا
في اطـار مــشـروع طــريق احلـريـر ذو
األهمية اجلـيوسياسيـة واالقتصادية
من نـاحـية ثـانـيـة االمـر الـذي يـجعل
أهـمـيـة بـالـغـة لـلـدراسـات والـبـحـوث
رافق الـتي تـعنـى بتـأمـ وحـمـايـة ا
ــنــطــقـة ــيــنــائــيــة ومـقــتــربــاتـه وا ا

اجلغرافية احمليطة به..
بيئة التهديدات والتحديات اإلقليمية
يــقع مـيـنــاء الـفـاو الــكـبـيـر فـي بـيـئـة
إقــلـيـمــيـة تــشـهـد يــومـيـا" تــهـديـدات
الحـة ومــبـعث ذلك مـخــتـلـفــة ألمن ا
هــو األهــمــيــة اجلــيــوبــولــيــتــيــكــيــة
نـطـقة اخلـليج واجليـوسـتراتـيـجيـة 
الـعـربـي عـمـومـا" ومـا تــتـضـمـنه من
مسالك مالحية خصوصا" باعتبارها

بـــنــاقــلــة الــنــفط الـــتي تــرفع الــعــلم
اللـيبـيري "بـوال" والتي اسـتأجـرتها
شــركـــة تــســويق الــنــفط الــعــراقــيــة

احلكومية "سومو". 
سيرة بال تصاعد تهديد الطائرات ا
طـيّــار خـصـوصـا إذا مــا نـظـرنـا الى
وضوع من ناحية الكلفة والتأثير ا
الـتـي اسـتـخــدمت أيـضــا" في ضـرب
رافق ـنشئـات النفـطية وا السفن وا
ــيــنـــائــيــة في مـــنــطــقـــة اخلــلــيج ا

العربي.
ــواد الــكــيـمــيــاويـة تــوريــد وخـزن ا
اخلــطـرة والــسـريـعــة االشـتــعـال في
مرافق مـينائـية خـاصة  ومـا حادثة
تـفـجـيـر مـرفـأ بـيـروت اال مـثـال عـلى
تلك اخملاطر الـتي ينبغي مالحـظتها
واالسـتـفـادة من عـبّـرهـا في مـشـروع

ميناء الفاو الكبير.
ــسـارات اليــزال مــوضــوع حتــديــد ا
ــائـيــة لـلــعــراق وحتـديــد اإلطاللـة ا
الـــبــحـــريــة لـــلــعـــراق" من اجلــوانب
القانـونية والـفنيـة والسيـاسية وما
فـقــده الـعـراق مـن مـسـاحــات مـائـيـة
إسـتـراتـيـجــيـة تـلـقي بـظاللـهـا عـلى
أمن وسالمـة العـمل في مـينـاء الـفاو
الـكـبـيـر فـضال" عن عالقـات الـعـراق

بدول اجلوار(الكويت وايران)..
مــتــطــلــبــات مـواجــهــة الــتــهــديـدات

األمنية
اسـتـنـادا" ألهـمـيـة االعـتـبـارات الـتي
سـبق منـاقـشتـهـا وتأسـيسًـا عـلى ما
الحـة من سـبق فــإن تـأمـ حــركـة ا
والى ميـناء الـفاو الـكبـير بـاإلضافة
الى أمن مـيـنــاء الـفـاو الـكـبـيـر وأمن
ينائية وما ينبغي رافق ا السفن وا
اتــــخــــاذه من إجــــراءات عــــمــــلــــيــــة
واجـهـتهـا يجب وتعـلـيمـات أمـنيـة 
أن يـتــخـذ أبـعــادًا شـامـلــة تـتـجـاوز
اإلجــراءات األمـــنـــيـــة االعـــتـــيـــاديــة
ــتــطــلــبـات لــيــؤسس عــلى تــأمــ ا

التالية:
توظـيف أنظـمة الـذكاء االصـطناعي
من أجــهـــزة مـــتــطـــورة لــلـــمــراقـــبــة
ـــواد واالســـتــــطالع واكــــتــــشــــاف ا
ـــشـــعــة ـــتـــفـــجـــرة والـــســـامـــة وا ا
واخملـدرات وغيـرهـا لتـتـبع مـسارات
ـقـتـربات ـمرات وا الـسفن بـاجتـاه ا
الحــيــة الـعــراقــيـة وكــذلك جــمـيع ا
حـــركـــات األشـــخـــاص والـــبـــضـــائع
ـوانئ الـعـراقـية والـسيـارات داخل ا
ثم ربـطهـا بشـبكـة مـعلـومات مـحلـية
وإقليمية ودولـية من خالل اتفاقيات
ثـنائـيـة أو إقلـيـميـة أو دولـية لـتـتبع
حــركــة الـقــراصــنــة واخلــارجـ عن
الــقــانــون والــتــنــبــؤ بــوقـت ومــكـان
الـهـجـمـات اإلرهـابـيـة قـبل حـدوثـها
حلــمـايـة اجملــال الـبــحـري لــلـمـوانئ

وكذلك احلدود البحرية.

 28مـيال بـحـريا ( 52كـيـلـومتـرا) من
الــشـاطئ فـي اخلـلــيج الــعـربي بــعـد
اكتشاف لغم ملتصق بها  كما عانت
ينـاء الفاو نفـذة  الشركـة الكوريـة ا
اضـيـة من سـلسـلة طـيلـة الـفتـرات ا
ضـغـوطـات اضـطـرت علـى إثرهـا إلى
إيـقــاف عـمـلـهـا بـعــد حـادثـة انـتـحـار
ــديــر فـــرع شــركــتــهــا في غـــامــضــة 
أكتـوبـر/تشـرين الـثاني 2020. االمر
الـذي يـعـكس صـورة قاتـمـة لـطـبـيـعة
الــتـــهــديـــدات الــتـي يــتـــعــرض لـــهــا
اسـتكـمـال بـناء مـشـروع مـينـاء الـفاو

الكبير.
أهم االعتبارات والتهديدات األمنية 
اســتـــنـــادا" الى طـــبــيـــعـــة الــتـــطــور
ـتـسـارع لـلـتـهـديـدات واخملـاطـر في ا
يـة احمليـطة الـبيـئة اإلقـلـيمـية والـعـا
شـروع ميـناء الـفاو الـكبـير يـصبح
لـزامـا اإلسـراع بتـبـني اسـتـراتـيـجـية
عراقية لألمن البحـري تشمل أنشطة
ـــعـــاهــدات الـــدفـــاع والـــقـــوانـــ وا
الـــبـــحــــريـــة ومـــكــــافـــحـــة اإلرهـــاب
خصـوصـا" وأن التـحـديات واخملـاطر
الــتي تـتــهـدد مـيــنـاء الــفـاو الـكــبـيـر
تــــتـــطــــلب مـن األجــــهـــزة األمــــنــــيـــة
والسـلطـات الـبحـرية الـعراقـية وضع
ـــزيــد من خـــطط أمـــنـــيــة واتـــخـــاذ ا
ـــواجـــهــة اإلجـــراءات االحـــتـــرازيـــة 
الــتـهـديــدات والـتـحــديـات احملـتــمـلـة
واالخطار الناجمـة عنها انطالقًا من

االعتبارات التالية: 
ازديـاد نـشـاط اجلــمـاعـات اإلرهـابـيـة
فــإن احـــتــمـــاالت تــوجـــهــهـــا صــوب
ـوانئ واألهـداف الـبـحـريـة سـيـكون ا
واردا" لــســـهـــولـــة اســـتـــهــداف تـــلك
األهـداف وفـداحـة خــسـائـرهـا فـضال"
عن صـداهـا اإلعالمي واألمـثـلـة عـلى
ذلـك عـديــدة مــنــهــا تــعــرض مــيــنـاء
الـبـصـرة الـنـفـطي لـهـجـمـات بـزوارق

مفخخة في عام 2004.
نظمة من ة ا تصاعد عمليـات اجلر
عـــصــابــات الــتــهـــريب والــقــرصــنــة
واخـتطـاف الـسـفن في خـور عـبـدالله
ومنطقة شـمال اخلليج العربي وشط

العرب.
ـــتــســـارع لــلـــتــهـــديــد الــتـــصـــاعــد ا
الــسـيــبـرانـي والـدلــيل مـا حــدث عـام
Ran- 2017بـسبب فـيـروس الـفـدية 
somware الـــــذي ضــــرب أنــــظــــمــــة
ـعـلـومـات ومن بـيـنـها تـكـنـولـوجيـا ا
األنــظـــمــة اإللـــكــتـــرونــيـــة اخلــاصــة

وانئ. بتشغيل ا
 عــودة الـــتـــهــديـــدات والـــتــحـــديــات
الــنـاجــمــة عن األلـغــام الــبـحــريـة في
ندب اخلليج العربي ومضيق باب ا
فــفـي أوائل كــانــون الـــثــاني/يــنــايــر
2021 اكـتشـفت الـسـلـطات الـعـراقـية
لـغـمـاً بحـريـاً مـغـناطـيـسـيـاً ملـتـصـقاً
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أن التهديد السيبراني هو أحد أخطر
الــتــحــديـات األمــنــيــة واالقـتــصــاديـة
الـوطـنيـة الـتي نـواجـهـهـا الـيوم وفي
ــســتـقــبل االمــر الــذي يــتـطــلب من ا
ــوانئ الـــبــحـــريــة مـــراقــبــة قــطـــاع ا
تـــطــورات أســالــيب حـــمــايــة الــذكــاء
الـصـنـاعـي واحلـوكـمـة االلـكـتـرونـيـة
مـعـرفـة كـيفـيـة تـأمـيـنـهـا من مـخـتلف
الـتـهـديـدات الــسـيـبـرانـيـة. ولـذلك من
ــــنــــاهج الــــضــــروري أن نــــدرج في ا
الــدراســيــة جلــمــيع دورات احملــاكــاة
البحـرية أسـاسيات األمن اإللـكتروني
الـبحـري لـكي ــتـكـون الكـوادر الـفنـية
ـــــــيــنــاء مــســتـعــدين في الــســفن وا
ــنــاســبــة عــنــد التــخـــاذ اإلجــراءات ا

الضرورة.
زيــادة كــفــاءة الــعــنــاصــر الــبــشــريــة
ــوانئ سـواء من ـســؤولـة عن أمن ا ا
خـالل االهــتــمــام بـــإجــراء تــدريــبــات
وتمـارين ضمـانـاً الستـيعـاب اخلطط
واإلجــراءات األمـنــيــة وكــذلك االلـزام
بــتــنــفــيــذ دورات مــتــقــدمــة في إدارة
األزمــات الــبــحــريــة والــتي تــتـضــمن
اذج مـحاكـاة الهـدف منـها الـتعامل
مع أزمة افتـراضيـة لتجـسير الـفجوة
تـوقع في تأمـ بيـئة ب الـواقع وا

أمنية مستدامة. 
تــأمــ اجملــالــ اجلــوي والــبــحــري
ـيـنـاء الفـاو الـكـبـيـر من قـبل الـقوات
ـسـلحـة الـعـراقـيـة من خالل انـفـتاح ا
ا يـناء  بحري عـمليـاتي قريب من ا
يـؤمن رد فــعل سـريع إزاء أي تــهـديـد
إرهـــابـي أو مــــعـــادي مــــحــــتــــمل في
ائي. وكذلك فتح منظومات سطح ا ا
مــتـطـورة لــلـدفــاع اجلـوي عن مــيـنـاء
الـفـاو الـكـبـيـر ضـد مـخـتلـف األهداف
ـــكن أن ـــعـــاديـــة الـــتي  اجلــــويـــة ا

ينائية والسفن. رافق ا تستهدف ا
WL U)«

ان االخـــــتالل احلــــاصـل في مــــيــــزان
القـوى العـسـكري في مـنطـقة اخلـليج
ـو اإلمكـانيـات العـسكـرية العـربي و
لـدول اجلــوار اجلـغــرافي واجتـاهـات
بـعض دول اجلـوار المـتالك األسـلـحة
الـنـوويـة الى جـانب تـصـاعـد تـهـديـد
اإلرهــاب وتــطــور اجتــاهــات احلـرب
السـيبـرانـية فـضال" عن تزايـد وجود
االســاطــيل الــبــحـريــة األجــنــبــيـة في
اخلــلـيج الــعــربي كل ذلك يــجـعل من
ـسبق بـأساليب الضـروري التـفكـير ا
واستـراتـيجـيات مـواجـهة الـتحـديات
ــتـــوقــعــة والــتـــهــديــدات األمـــنــيـــة ا
ــادي لــلــمــوانئ ــتــعــلــقــة بــاألمن ا ا
الـعـراقـيـة ومن ضمـنـهـا مـيـنـاء الـفاو
الــكــبـيــر وكـذلـك بـاخملــاطــر األمـنــيـة

ضمن سلسلة التوريد البحرية.  

{ لواء ركن بحري متقاعد
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 ‘عـنـدمــا حتـدث بـعـد مـرور سـنـوات
طـويـلــة عـلى عـمـلـيـة اعـدام الـرئـيس
الــــراحل صـــــدام حــــســــ ومن دون
مـنـاسـبة حتـدث عن كـيـفـية تـسـلـيمه
ـاسـكــة بـالـعــمـلـيـة الى الـسـلــطـات ا
الـــســيـــاســـيــة مـــعــتـــبــرهـم في هــذا
ـوضـوع بـذات مـسـؤولى احلـكـومة ا
ـسـتـقـلـة وذات الـسـيـادة الـعـراقـيـة ا
...!!!! وهـــذا الــكالم بــحـــد ذاته قــمــة
الـنـفــاق التـسـمـعه اال من اخالق سـز

نافق . ر ا من امثال بر
عـتمدة في الواليات ضمن الوثائق ا
ـتـحــدة األمـريــكـيــة قـائـمــة أبـغض ا
الـــــدول وهـــــنــــــاك عـــــدة أســـــبـــــاب
لـكــراهــيــتــهم أن أمــريــكـا هـي أقـوى
حـــلــيـف إســـرائــيـــلي الـــتي ذبـــحت
الي من الناس في فـلسط حتى ا

اآلن.
…—uNA  l «u

قـبل ايـام اطلـعت عـلى مـقـال في احد
ـــشــهـــورة يــتـــســاءل : هل ــواقع ا ا
ـكن ان تـاتي مـرحـلـة في الـعالقات
الـدولـية تـكـون فـيـها مـصـدر الـقرارو
االدارة االمريـكيـة محـبوبـا ومطـلوبا
بـارادة الـشـعـوب والـتـعـاون مـعـهـا ?
والـنـتيـجـة طـبعـا اسـتـحالـة حـصول
ذلك الن ما بدأ بـاخلطأ و الـتوجهات
ـكن ان يــزرع احملـبـة الــعـدوانـيــة ال
والثقة االيجابية وفي النتجية يصل
الى نــتـيـجــة ان الـقـوة الــوحـيـدة في
ــيـة الــعـالـم و من بـعــد احلـرب الــعـا
الــثــانـيــة لم يــزرع اال الــدمـار في اي
ارض يـتـوجه الـيـهـا قوة تـلك االدارة
ـقراطية مع غطاء الـنفاق ونـشر الد
وحــقـوق االنــسـان فــهي كـمــا اشـرنـا
كـان اول تـوجــهـهـا الى اخلـارج هـدم
مــــديـــنـــتــــ و ابـــادت اهـــلــــهـــا  في

اليابان...!!!!
مـــا يــحــصـل االن في الــعــراق  ‘بــدا
بظـاهرة انـدحار الـشبـاب في العراق
والتــنــتـهي بــظــهـور جــرائم يــنـدم له
وجـه الــبــشـــريــة وال يـــحــصل اال في
االفالم تكساسـية ايام كانـو يذبحون
اهل ارض االمـــريـــكــيـــة االصـــلـــيــ
لــيــســكــون هم ويــبــنــنـون اول اداره
خــالــيـة من كـل صـلــة الـرحـم سـمــيـة
تـحده االمـريكـية ) هـكذا (الواليـات ا
ؤسسة ظهرت  لتـكون مجمـتع تلك ا
( القوية) عـلى اساس طبيـعة شريرة
مــتــاصــلــة ويــقــول عـالـم االجــتــمـاع
األمــيــركـي الــهــنـــغــاري األصل بــول
هوالندر واصفا العـداء ألمريكا النها
واينـما تصل قـوتهـا تتوجه بـاندفاع
احلثـيث لنـشر مـا يؤدي الى تـخريب
ؤسسات االجتمـاعية واالقتصادية ا
وهـذا مـا فـعلـهـا مـنـذ اول يـوم احتل
العـراق وهـذا الفـعل لـيس غريـبا الن

من يقرأ .
تـاريخ تــكـوين تـلك الـقـوة يـرى انـهـا
ذات  طـبـيـعـة شـريـرة مـتـأصـلـة وفي
توجهـاتهم الى اخلـارج هدفهم االول
يـكــون انــشـاء قــوة هــيـمــنه واســعـة
بــــهــــدف الــــســــيـــــطــــرة وتــــثــــبــــيت

تسـير باجتـاه اخلراب احلـقيقي وان
الــبــشـريــة اقــتـرب مـن ان يـرى دنــيـا
محـاصـر باخلـراب ينـخدع من خالله
بــالـوان اخلــداع ...!!  وال يـســتـغـرب
العاقل  ‘نحن نعـيش في حقبة  ‘أذا
واجـهت احـدهم يعـتـبـر نفـسه ثـوريا
مـن ثــــوار الـــــقــــرن  21وبــــادرة الى
حتريك مشـاعر لدفع باجتـاه تظاهرة
جـماهـيـريـة شعـارهـا االكبـر : تـسقط
امــريـكــا و تـعـيش الــشـعــوب الـعـالم
احلـــــره  ..ورأيـت فـي جـــــانـب اخـــــر
قــهـقـهـة ضـحــكـة سـاخـرا من احلـدث
يـطــلــقه ســيـاسي تــاريــخي مــنـاضل
يــســاري وقــضى عـــمــره في نــضــال
ــواجــهـــة شــراســة مـــصــدر الــقــرار
االدارة االمــريــكــيــة  وهــو يــفــهم في
غـمــرة هــذه الـتــظــاهـرة مــاذا يــعـني
تعامل صاحب حانوت صـغير بسعر
دوالر االمريكي عند بيع علبة كبريت

واطن مدخن ...!!
كل االحــداث الــقـذرة خــطط له ونــفـذ
في الــعــالم و ادى الـى سـفـك الــدمـاء
وخـــــــراب االرض وهـــــــدم مــــــعـــــــالم
احلضـارات كان مـنفـذها  بـتوجه من
مصـدر الـقرار لالدارة االمـريـكيـة بدا
بـاسـتـعـمـال افـتك سالح الـدمـار ضـد
يابان  ‘في ح كـان كل مسـتلـزمات
االخالق و تـــوجـــهــات االنـــســـانـــيــة
يـــتــطـــلب ان يـــكــون نـــتـــيــجـــة هــذه
ــة ( في حــدهــا االدنـى نــظـرا اجلــر
لــشــراســة الــقـــوى الــتى اشــعل نــار

ية الثانية ) ان  احلرب العا
تـبـادر الـقـوى مـشـاركـة بـقـوة النـهـاء
احلـــرب لـــصـــالح حـق االنـــســـانـــيــة
بــاتــخــاذ مــوقـف حــاسم جتــاه هــذه
ة واعـتـبـار االدارة االمريـكـية اجلـر
ـسـتوى مـواقف ـة  ـنـفـذه لـلـجـر ا
الـنــازيـة  ‘ولــكن رأيـنــا أن مــا سـمي
بـالـتـحـالف الـدولي حملـاربـة الـنـازيـة
رضخ بـــشــكـل غــريب مـن خالل اخــذ
ة فتح موقف ادى غرور منـفذ اجلر
الــبـاب امــامه لـيــكـون اشــرس قـوة ‘
وعندما تراجع مواقفه واعماله   ‘لم
يـــؤدي في نـــتـــائــجـه اال الى تـــنـــفــذ
اخملـطط الـنـازي  ‘رغم الـفـوارق  في
تنفـيذ مخـططاتـها متـحججـا بظهور

عسكر االشتراكي !!! ا
سـجـلت تـصـرفـات امـريـكـا الـشـريـره
ـعـروفه و ادارتـهـا الـتي  ال تـخـجل ا
من اعـلـنـهـا طـوال التـاريخ  ‘ولـنـبدأ
بـاخــر بـدعــة الـنــفـاق من الــصـنــاعـة
االمـريـكــيـة وهـو   تـصـريـحـات الحـد
اشرار مـدرسـة تلك االدارة وهـو بول
ـدة سـنة ـر  الذي حـكم الـعـراق  بـر
بــــعـــد االحـــتـالل و كـــافـــة اكــــثـــريـــة
الـسـياسـ الـعـراقـي الـذين عـمـلوا
معه باتهـامهم باجلشـع وال يهمهم
ـــكــاسب الــذاتـــيــة  من خالل غــيــر ا
مـشـاركـتهم فـي العـمـلـيـة السـيـاسـية
الـتي خـطط لـهـا ادارته من واشـنطن
وخضـع له جمـيـعهم و االن يـزايدون
عـلى الــعـراقـيـ طـالـبـ بـطـرد ولي
نعـمتـهم من العراق  ...!! ‘هذا القذر

تـــبــحث فـي واقع وجــودهـم وتــقــرأ
تـاريـخــهم احلـقـيـقي في اسـاسـيـات
االنــتـمـاء الصـالـة الــتـاريخ  وهـيـبـة
وجودهم الـقوي تشـعـر بعـلوا لـتلك
ـعــاني اليــســتـطــيع الــد اعــدائـهم ا
انـكـارهـا ...!  وعـنـدمـا تـقراء تـاريخ
تـحدة االمريكية) ظهور (الواليات ا
تـــرى فـــقـط جـــهـــد مـــجـــمـــوعـــة من
العصـابات والسراق وقـطاع الطرق
واجملـــرمـــ الـــهـــاربـــ من الـــدول
االوروبـــيـــة جــمـــعـــهم الـــبـــحث عن
الغـنـائم و قتـلوا وذبـحوا غـيرهم و
من بيـنهم ايـضا واسـسوا على ذلك

ادارتهم .
ابحـثـوا من ب الـبلـدان و االحزاب
و اجلهـات السيـاسيـة والفـكرية في
العالم الترى ب أكثريتهم من ينظر
الى تـــاريـخ واعـــمـــال وتـــصـــرفـــات
تـعـاقبـة بـع االدارات االمـريكـيـة ا
االحــتـرام او الــثــقــة اال فــئــتــ مع
االسف وهم االمــــراء اخلـــلــــجـــيـــ
الـذين يحـكـمـون في امارتـهم كـناجت
افـــرازات تــــعـــاونــــهم مع مـن قـــسم
اوطــــــــانــــــــهـم وســــــــلـب ارادتــــــــهم
(سايكسبيكـو و وعد بلفور) وتقطع
تـــاريـــخــهـم واغــرقـــهـم في الـــلــذات
ـاديـة دون شــعـوبـهم  ومن بـيـنـنـا ا
(الكـرد) مع االسف من عـشاق حـياة
الــفـكــر والــســيــطـرة االقــطــاعــيـة و
ـبــنــيــة عـلى الــركــائـز الــسـيــاســة ا
التـجـارية ...ألخ  ‘فئـت مـعجـبت
بــــاالنـــوار االمـــريــــكـــيـــة الــــكـــاذبـــة
‘بـــــاالضــــافــــة الـى اعــــتـى حــــركــــة
عـنـصــريـة وكــيـانـهــا االسـتــيـطـاني
العدواني ( الصهاينة )  ‘ولكن تلك
احلــركــة الحتـــتــرم مــصـــدر الــقــرار
االمريكي الخالقـيتهـا احلضارية بل
سخ الستمـرار ضمان امن كيـانها ا

في فلسط احملتلة .
2- القرن الواحد والعشرين

والتزال امريكا قذرة ...!!
شــكـــرا الني لــيـس فــقط ومـــنــذ  ان
لـــزمت يـــدي الــقـــلـم بل شـــكــراُ االن
واكــثــر من تــلك االيــام أفــهم بــعـمق
أكـثـر مـعـنى قـول الـصـوفي الـعظـيم
(مـحوي)(1)  حـيث صـدح بالغه : (
شــكـرا الن مـحــوي يـفـهم ان الــدنـيـا
خــــراب ..!!) واالن  مــــقــــنـــون واراء
وبـعـد مـرو الـعشـرين االول مـن قرن
الــواحــد والـعــشـرين  ان الــبـشــريـة

1- الـــذين يـــتـــعــجـــــــــــبـــون من  ال
أخالقية االداره األمريكية 

كل الذين يـحالـفهم حـظهم وجـهدهم
ويـــــــصــــــلـــــــون الـى اي مــــــوقـع في
ؤسسة التي هي مصدر القرار في ا
االدارة االمـــــــــريــــــــكـــــــــيـــــــــة هـم من
ـصـابـ بـنـوع من الـشـخــصـيـات  ا
انـــواع اخلـــلل فـي هـــيـــبـــة االخالق
وحصل  ‘والزال يحصل  بينهم  من
 يـعـتــبـر ان االخالق نـوع من الـكالم
ـــوقف لـــيس له مـــعـــنـى لــقـــيـــاس ا
والــتـصــرف عـنــدمـا تــكـون امــريـكي
الهـوى في التـعامل ويعـلن ذلك على
ــلىء مــثل (دونــالــد تــرامب) الـذي ا
اعـتـبرنـاه من اشـجع الـذين وصـلوا
الى رئـاســة تـلك االدارة وال يـحـسب
لالخالق فـيمـا يـفـعل ويعـلن ولـلذين
اخفـوا هذه احلـقيـقة في شـخصـيته
بغطاء مايسمى بشعبوية واهتمامه
بـحـقـوق االنـسـان وحـريـة االخـتـيـار
...ألخ هـــؤالء اكـــتــشـف في نـــهـــايــة
تأريخهم احلقيـقي بأن حالهم كحال
(تــرامـب) هم كــانــوا أيــضــا (اخالق
عـناه سزز) ونـقـصد هـنـا االخالق 

االصلي موصوف انسانيا .
…—«œô« W O

ـسـاك في والـغـريب في االمـر أن ا
الــشـــرق االوسط عـــمــومـــاً  (ونــحن
الــكــرد  مـن.. ضــمــنـــهم ) اليــزالــون
مـنـبـهـرين بـهيـبـة االدارة االمـريـكـية
عـنـدمـا تـتـحـدث عن حـريـة االنـسـان
والشعـوب والقـيم لبنـاء احلضارات
 ‘أنــهم  بــشــكل او اخــر يـنــتــظـرون
مـــــــنــــــهـم اخلــــــيـــــــر .....!!!  رغم ان
االمـريـكيـ أنـفـسـهم وبـشكل واسع
وعــــــــــــلــــــــــــنـي ومـن خـالل ( االفـالم
الــســيــنـــمــائــيـــة والــتــلــفـــزيــونــيــة
والــكــتـابــات و كــشف الـوثــائق  عن
دالئـل ودالالت الاخـالقـــــــــــيــــــــــة  فـي
تصرفات ادارتهم مع اقرب حلفائهم
فـي الــعـــالم وان ادارتـــهم لـم جتــعل
مـعــنى اخالقي في تـعــامـلـهـا خـارج
تـحـدة قيـاسا الي حدود واليـاتـهم ا
عمل او حتالف بل كل ادعائاتها في
هذا اجلانب كذب ونفاق ليس اال.! 
 أن فـرنـسـا و بريـطـانـيـا والـص و
روسـيـا من الـدول الكـبـيـره والـقويه
في السـاحات الـدولية  ‘و كانوا في
بعض مراحل التأريخ  ‘احتلوا دول
واضطهدوا الشعوب   ‘ولكن عندما

مستلزمـاتها بعد ان تـنشغل شعوب
ــــنـــــاطق الـــــتـي يــــصـل الــــيـــــهــــا ا
والظاهر ـشاكله   ‘ الشراالمـريكى 
االكـبـر فـيه الـفـسـاد والـفـوضى كـمـا
هو االن في العراق  ‘وقلنا في اكثر
من مــوضـوع ان الــشـريـر االمــريـكى
الذي خـطط ونفـذ احتالل الـعراق لم
يـكون قـطـعا انـقـاذ الشـعب الـعراقي
بـاسـقــاط نـظــامـهـا الــسـيــاسي كـمـا
ادعت االدارة االمـريكـية وصـفق لـها
( اتـعس معـارضـة في تـاريخ نـضال
ـعــارضـة الـشــعـوب الــعـالم  ‘تــلك ا
دخـلت مع احملـتل وشـاركت مـعه في
الــتـخـطــيط  لـكل هــذا اخلـراب نـراه
االن يـشارك خـداع الـعراقـيـ بانـها
تـنـاضل الخــراجـهم من الـعـراق ) ‘‘
دروس للمحتل ان الهدف الثابت وا
هوالعـمل اليصال اكـثرية الـعراقي
الى مـرحـلة الـيـأس حلـد االسـتسالم
لــكل مـا يــسيء حــتى الى تـاريــخـيه
عـنـدمــا يـرى نـفـسه في قـمـة الـيـأس
وهـو السـكـوت عن كل السـيـئات من
ظهر قانع صنع اعدائه بل يظهرة 

ومشارك .
اخلـبث االمـريـكي الـقـبـيح لـلـوصول
الى هذا الهدف ركز منذ البداية الى
عاني التالعب بشكل خالي عن كل ا
االخالقـــيه و نــشــر كل حــدث يــؤدي
بالنتـيجة الى الفوضى  ‘فهي تلجأ
الى هــذا االســلــوب مــسـتــفــيــده من
تنـاقـضات اجملـتمع الـعراقي الـناجت
عن تنوعه  ‘وان انتشار الفساد بدأ
بظاهـرة االنتحار بـ الشباب والى
الــــتــــوسـع في جتــــارة اخملــــدرات (
باسلوبه الدقيق لـيكون انتشاره في
ـــقــــدســـة حــــصـــرا ) الى االمـــاكـن ا
ـالي وتـشـجـيع الـفـســاد االداري و ا
ــظــاهــر بــشــكل احلـــديث عن هــذه ا
واسـع من خـالل بـــعض الــــقـــنـــوات
والبـرامج الدقـيقـة في التـنطيم دون
حل  ‘بــحــيث يــؤثــر مــبــاشـرة عــلى
الـوضع النـفـسي لـلمـواطن الـعراقي
ـــتـــعـب اســـاســـا بـــســـبب اجلـــوع ا
والبطاله ( نسبة الفقر في اغنى بلد
ئـة) ويقدم في العـالم العراق 45 با
كل الــتـســهـيالت مـن مـصــدر الـقـرار
االمـريكي لـهـكذا بـرامج ( تـهريـجات
ـوذج لهذه مايـسمى بـاحمـد شوو 
اخلطة اخلبيثة حيث ضمن اجلهات
سـتـلـزمـات االعالمـية ـشـبـوه كل ا ا
ـــهــــرج نــــكــــره من خالل ــــؤثــــرة  ا
السماح له بـتقد تهـريجه من قناة
فـضـائـيه مشـهـوره سـمح لـنـفسه ان
يـعلن نـفـاقـة حيث يـظـهر في مـقـدمة
بـرنـامــجه اعالن يـقـول كـاذبـا  حتت
عـنوان حـريـة الـراى  ما مـعـناه : ان

هذا البرنامج بعيد عن السياسة 
واليقصـد االساءه الى احد .....!!!!!)
ــهــرج خالل ســاعـة كـل مـا ويــقــدم ا
يـؤدي الـى الـقـهــر وانت تـرى ان كل
عـلومـات السيـاسيـة واالقتـصادية ا
واالجـتـمـاعـيـة  والـذي يـحـصل هـنـا
يـعـلن بـشـكل يـدفع بـالـعـراقـيـ الى

الـــقـــهـــر والــــضـــحك ... وهـــو يـــرى
ويــســمع ان الـســيـاســ اجلـبــابـرة
الـنــاشــطــ في الــعــمل الــســيـاسي
الــذين الـظـاهــر انـهم اعـمــدة الـعـمل
ــهـرج عــنـهم الـســيـاسي يــتــحـدث ا
بــاالدلــة الــدامـغــة انــهم لــصـوص و
قتلة  ‘وهذا صحيح الى حد بعيد ‘
مع ذلـك انت تــســمـع مــوطن عــراقي
يقـتل ويـسجن عـلى اسـمه وانتـمائه
ــذهــبي   ‘ان هــؤالء الــذين يــعــلن ا
عـــنــهـم في جـــمــهـــوريـــة شـــو انــهم
لـــصـــوص  تـــراهم يـــوم بـــعـــد يــوم
سؤولية  كأنهم يصعدون في سلم ا
هـم واحـمــد شـوو يــضــحـكــون عـلى

حظ الشعب العراقي....!!!)
دربـ في مدارس رر اخلـبثـاء ا و
الـــظالم مـــخــطـــطـــاتـــهم االعالمـــيــة
تنوعة بـاالضافة الى تهريج شوو ا
وامثاله االخرين مهرجي السياسه :
طـــرف يـــدافـع عن تـــواجـــد ايــران و
طـرف عـن تـركـيـا واطــمـاعه و طـرف
عن االنــتـــمــاء الـــقــومي لـــلــعــراق و
اخرين اصبحوا كرد انفصال اكثر
من مـــنــاضـــلي طـــريق حـق تــقـــريــر
ـشـروع وكل هـؤالء مـصـيـر الـكـرد  ا
شاكل ساكت سكوت االموات عن ا
التي تـنخر في جـسد وجـود العراق
ــوحــد بـل يــســتـــهــزؤون بــوجــود ا
الــــعـــراق اصال  ‘كل ذلـك يـــحــــصل
بتـخطط مـدروس من غرف ومـصادر
الــــقـــرار االمــــريـــكي  ‘لــــيـــتــــصـــور
الـــعـــراقــيـــ ان اصـــحـــاب الـــقــرار
ـــنــحـــطـــيــ اخالقـــيــا االمـــريــكي ا
وانحطاطهم في عقليتهم مؤمن به
اول خــداع الـــعـــالم بـــتــوزيـع عــسل

مسموم . 
ـدعـوم من غــيـر اخلــبث االمـريــكي ا
باخلـبث الصـهويـني  والتي يـسخر
كل امـكانـيه اعالميـة الظـهار روسـيا
بـانــهــا دوله عــدوانــيــة طــامـعــة في
السيطرة على الدول القريبة منها ?
 ولـكـن عـنـدمـا تـبــحث عن احلـقـيـقـة
تكـشف ان اسـاس عدوانـيتـهم جتاه
روسـيا  الن الـقـيادة فـيـها  مـصـممه
على حتصـ اجملتـمع الروسي ضد
الـليـبرالـية الـغـربيـة التي تـريد ومن
خـالل تـــخــريـب اجملــتـــمع الـــروسي
حتت عـنـوان حـقـوق االنـسـان وهذه
احلــقـــوق يــقـــصــدون بــهـــا حــقــوق
تـحول جـنسـيا عـندما ثـليـ وا ا
صــمم بـوتــ عـلى تــشـجــيع الـتـزام
بالده "بـالــقـيم الـروحـيـة والـتـقـالـيـد
التـاريـخيـة" اخلاصـة بهـا وضرورة
االبـــــتـــــعـــــاد عن "االضـــــطـــــرابـــــات
االجتمـاعية والثـقافيـة" لدى الغرب‘
ـــــوقف ـــــثل مـن ا نــــــأتي بـــــهــــــذا ا
االمـريـكي اجتـاه روسـيـا بـأن خـداع
الـشعـارات االمـريـكيه لـلـعـدوان على
االخـرين مـبـني عـلى اسـاس الـنـفاق
والكـذب وهكذا فـعل في العـراق كما
يـــفـــعل االن مـع روســـيـــا والـــصـــ

والبقيه . 
{ صحفي وشاعر
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لهمة في أحالم مؤجّلة  رأة ا حاالت ا

اضي اخلميس في توفيت الكـاتبة والصـحافية األمـيركية جـوان ديديون التـي اشتُهرت بـقصصهـا عن كاليفـورنيا في ستـينات القـرن ا
نـيويورك عن  87 عاما عـلى ما أعلنت الـدار الناشرة ألعـمالها.وأشـارت دار "نوف-بنغـوين راندوم هاوس" إلى أن الكـاتبة والصـحافية
رض باركنسون واصفة إياها ومؤلفة الـسيناريو في أفالم هوليوودية كثيرة توفيت في منزلها في مانـهاتن جراء مضاعفات إصابتها 
ـتحدة.وكـانت ديديـون من رموز الكـتابـة الصحـافيـة األدبية الـتقلـيديـة في الواليات ـستـنيرات" في الـواليات ا ـراقبات ا بـأنها من "أكـثر ا
تـحدة وهي عاشت بـ كالـيفورنـيا حيث وُلـدت في ساكـرامنتـو سنة  1934 ونـيويورك.وبـعد روايـة أولى سنة  1963 بـعنـوان "ران ريفر" لم ا
ـضادة في سان فرانسـيسكو سنة  1967 حلـساب صحيفة "ساترداي حتقق جناحـا جتاريا اختارت ديـديون توثيق ظاهرة الـهيبيز الـثقافية ا
إيفـنيـنغ بوست". وأثمـرت هذه الـتجربـة االنغـماسيـة كتـابها الـشهـير "سالوتشـنيغ تـواردز بيتـلهم" الـذي أدخلهـا عالم الـشهرة.وبـعد عـودتها إلى
نيويورك مع زوجها الكاتب جون غريغوري دون خاضت ديديون الحقا غمار الصحافة السياسية وهو مجال وثقت جتربتها فيه في كتاب نُشر
العام  2001 بعنوان "بولـيتيكل فيكشنز". ورأى الـبعض الحقا في توصيفها لـ"طـبقة سياسية مهنـية" بعيدة عن الواقع اليومي للـناخب حتذيرا مسبقا
ـتـحدة في عـهـد الرئـيس الـسابق دونـالـد ترامب.وبـعـد وفاة زوجـهـا وابنـتـها اسـتـمدت ديـديـون من احلزن طـاقـة لكـتابـة روايـت عن عـن حال الـواليات ا

رموقة و"بلو نايتس" 2011 . سيرتها الذاتية هما "ذي يير أوف ماجيكل ثينكينغ"  2007 الذي نالت عنه جائزة "ناشونال بوك أوورد" ا

رسالة نيويورك
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كــلــهــا مــرايـا ســمــاويــة جــامـحــة . وفي ذات
الـسياق تـختار بطـلة القـصة  مرآتهـا لتعكس
حـقـائق روحـهـا القـلـقـة  : وتضع سـنـاء يـدها
عـلى اجلـرح النـسـوي في هـذه القـصـة عنـدما
ـظـاهر فـي مجـتـمعـنـا  الذي تـشـيـر إلى قوة ا
ـرأة كـدميـة جـميـلـة  وتشـير  الى يـنـظر الى ا
ـرايـا نـصـحت الـطـالبـة الـشـابـة بـاألنـاقة أن ا
والـــزيــنــة  وإال فــمـن ذا الــذي يــتــزوج إمــرأة
ـشط تـرتــدي الـبـسـيط بــشـعـر أشـعث غــيـر 
ـرقع من الثـياب بـألوان تـدخل العـتمة الى وا

النفوس?
  (أحـببـت مرآتي  فـقد عـرفتـني بعـيوبي فـما
عــادت تـوخـز روحي بـإبــرهـا تـركت األحـزان
البس الـسـوداء إلى امـرأة جــانـبـا وأهـديت ا
فـقـيـرة حـزيـنـة كـحـالي الـسـابـق! بـدأت رحـلة
االهـــتــمـــام والــبـــحث عن الـــذات بــتـــحــســ
الـصورة بعد أن اعتنـيتُ بأنفاسي وخواطري
وعـقلي وحمـلت زاد الفكر والـدراسة ألكثر من
رأة التي حتمل جمال العقل عـشرين عاما فا
ــظـهـر وثـقـافـتـهـا والـروح تــبـرز مـفـاتـنـهـا بـا
بـــاحلـــواروالـــود والــــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي

نمق ). فتحوزعلى اإلعجاب ا
      في قـصتها التي إختارت عنوانها  إسماً
جملــمــوعــتــهــا ( أحالم مــؤجــلــة)  تــســتــخـدم
الـكـاتـبـة  بـبـراعـة  أدواتـهـا الـفـنـيـة وتنـصف
الـرجل عنـدما تـتنـاول بأسـلوب سـردي جميل
و بـاسـهـاب واسـتـفاضـة  مـتـجـاوزة اخلـطاب
الــذاتي نـحـو الـهم اجلـمــاعي  فـتـضـعه  عـلى
فـوهـة البـركـان الذي يـكـتوي اجلـميـع بحـممه
الـنـاريـة دون تـمـيـيـز   فـيـتسـاوى الـرجل مع
ـرأة في إجتـراع ذات احملن  في وطن تمزقه ا
احلـــروب والـــتـــنـــاحـــرواإلرهـــاب والـــعـــدالــة

فقودة . ا
 تـبـدأ الـقصـة بـتـنـاول بطـلـتـهـا حلبـة فـالـيوم
تــغــرق  بــعــدهــا في نــوم عــمــيـق فــتــأخــذهـا
ـلــونـة الى حـيث جتــوب الـفـضـاء احالمــهـا ا
لـتـرى على ارض الـوطن مسـاحات خـضراء و
مـدارس بهية ألطـفال سعداء تـوفر لهم الدولة
ات احلـلـيب ووجـبـات الـطعـام  وشـابـات حـا
بـــاحلب واالســـتــقـــرار وحــدائـق غــامـــضــة و
اســـطــوريــة  وقـــادة نــزيـــهــ  ال يــحـــمــلــون
جــنـسـيــات مـتـعــددة وال يـبـحــثـون عن وراثـة

ــنـتـهى الـبــسـاطـة وبـقــلم هـاد  سـلس  
احـيـانا ومـوجـوع ِ في أغلـب األحيـان تدرج
الـكاتبة الصـحفية سنـاء النقاش على سفح
احلـدث الـيـومي راصـدة  لـنـمـاذج من حـياة
رير مع الـنسـوة العـراقيـات في صراعـهن ا
حتـديـات اجملـتمع الـذكـوري الـصارم  وهن
يــحــلـمن بــالــفـرح واآلت األفــضل والــعـيش
اآلمن والـتـخـلص من أسـار قـتـامة بـيـئـتـها
اإلنـسـانـية حتت سـيـاط الـتضـيـيق والـعزل

وكتم تطلعاتها االنسانية . 
ـوســومـة (أحالم      في مــجـمــوعـتــهـا ا
عـالقـة) الصـادرة في بغـداد ( أيلول (2017
والتي تضم عشرة قصص قصيرة  تقتنص
رأة  لـتداعيات حاالتها الـكاتبة ردود فعل ا
ــتـبــايـنــة  فـضالَ عن مــجـابــهـتــهـا ألتـون ا
األحـداث اجلـسـيـمـة الـتي مـرت بـالـبالد في
الــعـقـود األخــيـرة  وال تــزال  والـتي كـانت
لـهـا أثـارهـا الـعـمـيـقـة عـلى سـلـوك اإلنـسان
ـرأة بـالـذات وهي في سـعـيـهـا الـعــراقي وا
احلـثيث لـترتـقي بذاتهـا إلى مديـات تفرض
في مــآلـهــا ضـرورة إعــادة تـقــيـيـم حـاجـات
ـرأة الـنـفـسـيـة واإلجـتـمـاعـيـة واحلـيـاتـية ا
والـــتي هي فـي احملــصـــلـــة بــعـض حــقـــهــا
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فـي أولى قــصص اجملــمــوعـة  الــتي حتــمل
عنوان (نقش على جدار الصمت ) تستخدم
ـوظفـة تـقرر إنـهاء سـنـاء أسلـوب التـداعي 
حــيـاتــهـا الـوظــيـفــيـة  احلــافـلــة بـاألحـداث
لونة التي إستحالت الى خيبة واحالمـها ا
مـريرة  نتـيجة  ظـروف العمل   إنـها قصة
إمـرأة  تمتلك خبرة إداريـة مهمة ناجتة عن
عـملـها طـيلـة سنـوات شبـابهـا   فتـكتب عن
مـعـانـاتـها مـع مديـرهـا الـفـاسـد  فضالً عن
مـــحـــنـــة الــتـــعـــامل مع واقـــعـــهـــا األســري
عـجـون مع  آالم  مـفاصـلـها واإلجـتـمـاعي ا
وفـقـراتهـا العـنـقيـة  فتـصف كـونهـا  إمرأة
ـسؤول في إخـضاعـها وتبـعيـتها رغـبة  ا
الـيهم وتلبية رغباتهم ومشاركتهم فسادهم
 فــإنـتــفــضت وقـررت أن تــغـادر الــوظـيــفـة
وتــتـقـاعـد  لـكي تــرتـاح في اواخـر سـنـوات
عـمرها باالبتعاد عن الفوضى واللصوصية
والــتــفــرغ  لــبــيــتــهــا وحــيــاتــهــا اجلــديـدة
الـبسيـطة وتنـقش مذكراتـها كمـا تقول على
ـــــشـــــحـــــون  بــــاالالم جـــــدار الـــــصـــــمت  ا

نغصات : وا
( لـم أكن افقه حتى مـعنى احلـياة لم اعرف
شــيــئــا عن احلــيــاة الــزوجــيــة ألنــشــغــالي
بـالبحث والـعلم والدراسـة وبتطـوير العمل
فـي الــوظـــيـــفــة وفـي الــزواج حتـــولت إلى
مــصــرف آلي يــصــرف لــلــكل وحتــولت من
دللـة إلى مربية لألوالد أفضتُ في اآلنـسة ا
حـبي لهم وضـحيت في تـربيـتهم ومعي في
زاج الـبـيت عـمة عـجـوز متـطـلـبة مـتـقلـبـة ا
وزوج مـــريض وكـــشــمـــهـــودة  تــلـــطم مع
الـكـبـار وتـأكل مع الـصـغـار فـكل مـا احـصل

ـخـتـلف الـطـرق واألعذار عـلـيه يـنـفق لـهم 
بـالـقـوة واللـ ومـسـرحيـة احلب الـذكوري.
فـال عجب أن تـغزونـي األمراض وأصـبح ما
آلـت إلـــيه احلـــال اكـــتب مـــعـــانـــاتي الـــتي
عــشـتــهــا في مـجــتــمع ذكـوري عــانــيت مـنه
رأة ضـعيفـة ومنـعدمة كـثيـرا فكلـما كـانت ا
الــشــخــصـيــة فــيه يــقــولـون (خــطــيــة) وقـد
ـواقف فـان يــعـطـفــون عـلـيــهـا في بــعض ا
كــانت لـهــا شـخـصــيـة نـاجــحـة تــتـطـور في
عـملهـا فتلك الطـامة الكـبرى فالكل يـحاربها
ويـنـتقـدها ألبـسط الـتفـاصـيل فالبد من دفع
ضــريـبــة الـنــجـاح  ,وان كــانت قــويـة وذات
ـــؤامــرات إرادة فـــإنــهـم يــحـــيــكـــون لـــهــا ا
خـصوصـا إذا كشـفت االعيـبيـهم وسرقـاتهم
واســتـهــتـارهم بـأمــوال الـدولــة أو مـقـدرات

الناس .) 
 ولــكي تـرفض الـصـورة الـنــمـطـيـة  لـلـمـرأة
اخلـانـعـة  فإن الـكـاتـبة تـعـمل عـلى تـوظيف
جتــربـة صــديـقــتـهــا الـســكـرتــيـرة  األنــيـقـة
الـشـقـراء الـطـمـوحـة  في الـعمـل والتـي تقع
ـتصابي الـبخيل دير ا في حـبائل ووعـود ا
فـيتزوج منها وبدالً أن يوفـر لها طموحاتها
في حـــيــاة رغـــيــدة  فـــإذا به  يــســـتــغـــلــهــا
(ويـقدمـها طـعمـا لألعلى مـنه ليـروج أعماله
ولـيـربح اكـثـر) فـإنكـفـأت عـلى ذاتـهـا ونالت
الــطالق مــنه بــعـدمــا ســأمـهــا هــو وحتـول
غــضـبــهـا الى  دعــوة  اآلخـرين الـى الـثـورة
والـتــغـيـيـر :(  وأخـيـراً جــاءتـني الـصـديـقـة
ـنــكـسـرة بـعـيـنـ ذابــلـتـ ووجه مـصـفـر ا
كــئـيـب لـتــحـســدني عـلـى حـيــاتي الـوديــعـة
الـهـانئـة وكانت قـد دعت اآلخرين في الـعمل
ـؤسـسـات األخـرى الـى الـثـورة وضرورة وا

االصالح والتغيير )
      وفـي قــصـتــهــا (انــا وبــاريـس وهـواك)
ـة تـلـتـقي في تـورد  ســنـاء حـالـة النـثى حـا
قهى  باريسي  بفارسها غـفوتها اللذيذة  
الـذي يـصـفهـا بـأنـهـا كالـسـاحـة البـاريـسـية
الـقريبـة التي ينتـصب فيهـا نصب احلرية 
رصـاد لها فأيـقضنها لـكن صديقاتـها كنّ با
لـتـجابه واقـعهـا األلـيم    امراة  تـعاني من
الــوحـــدة واحلــزن والــيــأس  ال يــحق لــهــا
الــفـــرح   وقــدرهــا أن تــعــود الى واقــعــهــا

رير: ا
  ( في بـــاريس يــحـــلــو الــتـــجــوال وعــبــور
لـيـئة بـأقـفال الـعـشاق واحملـب اجلـسـور ا
ــذهـبـة وضـعت قــفـلي كـتـبت والــتـمـاثـيل ا
عــلـــيه اســمي واســمـه وبــ أحــضــانه في
ـوذج ــر قـرب  الــقـارب الـبــاريـسي الـذي 
نـصب احلرية األمريكي احملاذي لنهرالس
ــصــورين حــيث تــتــألـق أضــواء عـدســات ا
ـبـهـورين  تـتعـالى والـسـيـاح اآلسـيـويـ ا
األصــوات إعــجــابـا بــالــتــمـاثــيل الــذهــبــيـة
ــنـحـوتــة عـلى اجلـســور ; بـدأت أحس يـد ا
ثــقــيـلــة عــلى كــتـفـى وأصـوات صــاحــبـاتي
يـضـحـكن بـصـوت عـال هل يـعـقل ان تـنامي
ـقهى ويـعلو شـخيرك إلى هـذه الدرجة في ا

? قـومي لـنذهب إلى الـفنـدق يبـدو انك تعـبة
قـهى !!!. فركت عيني ـت هنا في ا جدا  ,و
ـصـورين وقـارب وأنــا ابـحث عن عـدســات ا
نــهـر الـسـ والـنـصب والــتـمـاثـيل أين هـو
ـاذا احلــبــيب الــذي غــفــوت في أحــضــانـه 
اخـتفى ? آه يا ويـلي كنت احلم وأهذي ومن
حـولي اجلمـيع يضـحكـون . يالي مـن مغـفلة
فـقد صدقت حلـمي ورؤاي وعشت فيه وكأنه

حقيقة ! )
”U  dHÝ

 فـي قــصــة (الــعــتــاكــات)  الــتي هي أجــمل
قــصص اجملـمــوعـة  تـصـف سـنـاء  بــبـراعـة
تـمكنة من صنعـتها حياة (سرور) الـكاتبة ا
الـفــتـاة الـصـغـيـرة الـتـي ولـدتـهـا ام مـطـلـقـة
وتـركتها ألبيها السكير القاسي  الذي يعمل
في جـــمع الــنــفــايـــات  في مــكــبــات أطــراف
ـديـنة يـسـتغـلهـا و يـسلب نـقـودها بـعد أن ا
يـدفعـها يـوميـا قبل شـروق الشـمس لتـصعد
(الــســتــوتـــة) مع مــجــمــوعــة من الــفــتــيــات
الصغيرات فيلجن  (متاهات عميقة مثل بثرٍ
يـفـجـر أطـنـانـاً من الـهـمـوم ) وتـشـاء األقدار
فـتلتقي في أحد األيام بصحفية تعد حتقيقاً
صـحـفيـاً عن مـهنـتـها فـتـحاول إقـنـاع سرور
ط حــيــاتــهن لــكن وزمــيالتــهــا بــتــغــيــيــر 
زمـيالتها ينـظرن الى الصحفـية  بع الشك
والريبة  بل ويرفضن التغيير  بشكل قاطع:
ـاذا جئت إلـينا ?   أتـريدين هـز حيـاتنا  )
وقـــلب قــوانــيـــنــهــا ? من يـــعش في كــانــون
ـاء االشــتـعـال لــيس كـمن يـده تــغـطس في ا
الـبارد !!  ,في حـياتـنا نـحن ال نعـرف حقوق
اإلنــســان نــنــام مع احلــيــوانــات فـي بــيـوت
ــاء ال نــعــرف أهــوَ مـاء طــيــنــيــة ونــشــرب ا
مـجـاري أم انه مـن ماء الـشـط   نـحن لـسـنا
عبأ بقناني بالستيكية اء ا مـثلكم نشرب ا
ال نــــــرى احلـــــلـــــيـب إال مـن خالل الــــــعـــــلب
ــــزابل ونـــعــــجب بـــصـــور ــــوجـــودة في ا ا
ـطـبـوعــة عـلـيـهـا إنـهـا األطـفــال احلـلـوين ا
حـيـاتـنـا من الـصـعوبـة تـغـيـيـرهـا حتى وان
كـتبـتِ أوصورت ِ فـلمـا وثائـقيـا كمـا تسـميه

وتعرضيه ال نعرف أين ?)
     لـكن سرور  تدرك اهمية التغيير فتجرب
ـطـلقـة في بـيتـهـا الكـبـير الـعـيش مع امـها ا
وحـيـاتـهـا الرغـيـدة   هـنـاك جتتـهـد و تـنال
ـتـوسـطـة  بل وتـعـيش قـصة حب شـهـادة  ا
جـمـيـلـة مع ابن اجلـيـران الذي يـشـتـري لـها
ـدرســة  و وردة احلب احلـمـراء في دفــاتـر ا
عـيد احلب    فـتسـتاء امه من هـذه  العالقة
ـتــكـافـئــة بـيـنــهـمــا فـتـحــاول إقـنـاعه غــيـر ا
بــالـــتــخــلي عــنـــهــا  إالّ أن ســرور كــان لــهــا
دهشة إذ حـسمت قصتهـما عندما ـبادرة ا ا

وضعت نقطة النهاية لها :
     (فـليس ثمـة أجمل من فتـاة كانت تعيش
وت تـتحـول الى الرخـاء بدون بـ جـدران ا
ــسك مـاضـيـهـا بــذيل ثـوبـهـا اجلـديـد  أن 
ســـرور ال تـــريــد تـــرك أبـــيـــهــا  رفـــضت كل
مـغــريـات مـعـيـشـة الـرخــاء والـبـيت الـكـبـيـر
واحلـــيــاة اجلـــديــدة الــرغـــيــدة والـــســيــارة
ـــؤمـن بــأن ـــثـــقف احملب ا احلـــديـــثـــة مع ا
الــنـاس ســواسـيــة !! كـان جــوابـهــا مـحــيـراً
لـلجمـيع فالعـاشق الولهـان لم يعرف اجلوع
يـومـاً في حـيـاته ولم يكـابـده وألنه ال يـعرف
مــعـنى اجلـوع لم تـقـبـل به  رفـضـته رفـضـاً
قـاطعاً ) فـعادت الى مكب النـفايات  مع حلم

آفل !
ـرايـا)  تـتـفـاعل بـطـلـتـهـا     وفي  قــصـة (ا
الــطـالـبـة مع اســتـاذهـا الـفـيــلـسـوف (مـدني
صــالح) الــذي يــفـجــر في عــقــلــهـا ســيل من
ـرآة  واهـمـيـتـهـا في حـيـاة االسـئــلـة حـول ا
االنـسـان وتـطـوره  وكـونهـا مـرادفـة  لـسـائر
ـلـسـاء الالمـعـة فـالـقـمر االجـسـام  االخـرى ا
طر والسـحاب والهواء والـنجوم وقطـرات ا

اوالدهم الـقـيـادة  يـنثـرون الـورود  ويـقررون
رواتـبـا لـلـمحـتـاجـ  والـفقـراء والـعـجزة ...
ومـصانع ومكائن عمالقة حتفر االنفاق وتمد
الـسكك لـلقـطارات الـسريـعة  وزوارق نـهرية
حـديثة ومهـرجانات ومسـارح تضج باحلياة
و.. إال أنـهـا تـسـتـيـقظ علـى واقع ينـاقض كل

أحالمها آملة  في أن تتحقق ذات يوم :
 (بـعـد كل الـرؤى الـطـافـحـة بـرائـحـة الـقداح
أمـطــرت دمـوعي عـلى سـفـوح الـشـجـر كـرذاذ
طر  فقد جف النهر وباتت الناس عطشى ا
جـف احلـــلـــيب فـي األثـــداء ومـــات األطـــفـــال
بإطالق النار العشوائي وتفجيرات اإلرهاب
الـوحشي  ومزقت األمهات ثيابهن حزنا فما
عــاد هــنـاك ســتـر بــعــد أن انـتــهـكت األرواح
فــزعتُ وجــفــلتُ وعــدت ُ إلـى قـلــقـي الـيــومي
فــالـعـيــارات الـنـاريـة وصــلت عـنــان الـسـمـاء
فـاستيـقظت من أحلى حـلم أتمنـى أن يتحقق

ذات يوم )
WI³  Wšd

(أحالم مـؤجـلة ) بـقصـصهـا العـشرة صـرخة
رأة  .. تـطلـعاتـها عـميـقـة موجـعة  حلـاالت ا
وأحالمـها وطـموحاتـها  وأفراحـها احملدودة
ـر األليم  إنـها بـبسـاطة  شـديدة وواقـعـها ا
بــصـيـرة  ثــاقـبــة لـسـيــدة كـاتــبـة وصـحــفـيـة
مـــرمــوقـــة  تـــعــيـش هي وبــنـــات جـــنــســـهــا
تــداعــيــات حـــاالت تــفــضح مــزاعم اجملــتــمع
ـموج عن ـكرر ا الـذكـوري  وتكـذب خطـابه  ا
شروعة رأة مع الرجل وحقوقها ا مـساواة ا
وكـان ثراء اجملـموعة ـتكـافئة    في احلـياة ا
أوفـر لو تـناولت الكـاتبة في بـعض القصص
أســبــاب حــاالت الــعــنف االســري وإنــتــحــار
ـرأة الـنــسـاء والـطالق وإمـتـهـان إنـسـانـيـة ا
بـعـرضهـا على مـنـصات بـيع الرقـيق  لـكنـها
ـسؤوليـتها رغم ذلـك عبّرت عن إدراك عـميق 
جتــاه مـجـتـمــعـهـا  كــكل فـدعت الى  تــغـيـيـر
جــذري  يـحــقق الـعــدالـة االجــتـمــاعـيـة  دون
تــمـــيــيــز   ووجــدت في إنـــتــشــال االنــســان
الــعـراقي من أزمـاتـه  ومن الـنـظــرة الـدونـيـة
لـلـمـرأة  وظـيـفـة تـتـسم بـالـضـرورة  كـونـهـا
مـبدعة وملهمة  لها نـضارتها ووهجها  بها
ومـن خاللـــهـــا  يـــرتـــقي الـــوطن الـى مــدارج
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إنّ القول بوجود التّرادف البـدّ أن يخصص في اللغة فقط وليس في القرآن
الكر وساحته الواسعة; ألنّه كتاب أحكمت آياته من لدن عليم خبير  وكان
دقـيـقـاً في اخـتـيـار األلـفاظ  فـكل لـفـظـة لـهـا داللة خـاصـة فـي سيـاق قـرآني

كن أن يؤديها غيرها. مع ال
والبدّ من التّنبيه على أنّ هـناك مترادفات نصّت كتب الـلغة على أنّها من هذا
عنى بدقة يهدي إلى وجود فـروق لغوية دقيقة بينها ولعلّه الباب لكن تدبّر ا
ـعـاني ولـيـست مـتـطابـقـة تـمـاماً  من األوفق أنْ تـعـدَّ هذه األلـفـاظ مـتـقـاربة ا
وكان أبو هالل العسـكريّ قد عُنِي بذكـر الفروق اللغـوية ب اللّفـظت تأكيداً
ــذهـــبه في رفـض الــقـــول بــوقـــوع الــتّـــرادف في الــلّـــغــة قــال فـي مــقـــدمــة
عاني وع من كتابه(الفروق في اللّغة):"كلّ اسم يـجريان على معنى من ا
األعيـان في لـغـة واحدة فإنّ كـلّ واحدٍ مـنـهـمـا يقـتـضي خالف مـا يـقـتـضيه
اآلخر وإال لكان الثاني فـضالً ال يُحتاج إليه" وعليه فإنّـه على رأيه ال يجوز
أنْ يكون اللّفظـان يدلّان على معـنى واحد; ألنّ في ذلك تكثيـراً للغة بال فائدة
فيه فهـناك فرق بـ القـصص واحلديث  وب لفـظتي الـضعف والوهن في

. القرآن الكر
وردت لفظـة القـصص واحلديث في سـياقـات متـنوعـة من القـرآن الكر  من
هذه الـسيـاقـات (هل أتاك حـديث الـغاشـية) سـورة الـغاشـية : (1) وفي قوله
تـعـالـى: (إذا أسـرّ إلى بـعـض أزواجهِ حـديــثـاً) سـورة الــتـحـر :(3) و(كال
نـقص عــلــيك من أنــبـاء الــرُّسل) ســورة هـود:(120) و ( نـحن نــقص عــلـيك
أحسن الـقصص) سـورة الزمر :( (23 وأصل القصص فـي اللغـة العـربية
فردات في غريب القرآن :" يقول الراغب االصفهاني (ت 502ه) في كتابه ا
تتبعة كمـا قال تعالى في سورة آل عمران آية : :62 تتبع األثر  واألخبار ا
(إن هذا لهو القصص احلق) فسمي اخلبر الطويل قصصاً ألن بعضه يتّبع
أما بـعـضـاً حـتى يــطـول وإذا اسـتـطـال الـســامع احلـديث قـال هـذا قـصص 
احلـديث في الـلـغة يـذكـر ابن فـارس في كـتـابه مـعـجم مـقـايـيس الـلـغـة :"كون
الـشيء لم يـكن . يـقـال حـدث أمر بـعـد أن لم يـكن  واحلديث مـن هذا ; ألنّهُ
كالم يـحـدثُ مــنه الـشيء بــعـد الـشيء" فـاحلـديث يــكـون عـمّـن سـلف وعـمّن
حضر ويكون طـويالً وقصيراً ويجـوز أن يُقال القصص  نتوصل إلى أنّهُ ال
يـوجـد تـرادف فـي الـقـرآن الـكـر بــ لـفـظـتـي (الـقـصص واحلـديث)  فـهم
عنى بـوجود بعض الفـروق الدالليّة الـدقيقة بـينهما ذلك مختلفـان من حيث ا
ـتـتـبع بـعـضهُ بـعـضاً ويكـون عن أنّ الـقصـص يقـصـد به احلـديث الـطـويل ا
سلف فقط بـدليل قـوله تعـالى (وكالً نقص عـليك من أنـباء الرُّسل) واحلديث
ـاضي وعن احلاضر ويكون طويـالً أو قصيراً  ويكون احلديث يكون عن ا

عن ذلك األمر الذي يتلو بعضهُ بعضاً أو غيره.
والـفـرق بـ الـضـعف والـوهن  الـضـعف في الــلـغـة يـقــول عـبـد الـرؤوف بن
ناوي صـاحب كتاب الـتوقيف عـلى مهـمات التـعريف:" الضُـعف بالضم في ا
عف في الــعـقل والـرأي" والـوهن في الـلــغـة يـقـول ابن الـبـدن وبــالـفـتح الــضـَّ
مـنـظــور في لـسـان الـعــرب:"الـوهن : الـضــعف في الـعــمل واألمـر وكـذلك في
الـعــظم ونــحـوه" وفي الــقـرآن الــكــر وردت كــلـمــتــا الــضـعف والــوهن في
سيـاقـات مـخـتلـفـة من الـقـرآن الكـر من هـذه الـسـياقـات مـا جـاء في سورة
الـنـسـاء آيـة  28بـقـوله تـعــالى:(يُـريـد الـلـه أن يـخـفف عـنــكم وخُـلق اإلنـسـان
) فقد وصف االنسان بالضعف من حيث اخللق; ألنّه خلق من ماء  ضعيفاً
فاإلنسان وخلقه هذا من عـند الله تعالى  أي ال دخل لإلنسان وإرادته فيهِ 
ال قدرة لهُ على اخللق أما بالـنسبـة لكلـمة الوهن مـنها مـا جاء في سورة آل
عمران آية ( (139قال تعالى:( وال تهـنوا وال حتزنوا وأنـتم األعلون إن كنتم
) فـفي هــذه اآليـة دعـوة لـلــمـسـلــمـ بـعــدم تـرك قـوتــهم واالتـصـاف مـؤمـن
بالـوهن خصـوصـاً وأنـهم األعـلون فاألصل فـيـهم الـقـوة; لكـنـهم انـصـرفوا
عـنـها فـيتـضح أنّ الـوهن هـو نـقص الـقـوة وعـدم القـدرة عـلى الـتـحـمل تـبـعاً

. لذلك وهذا النقص يكون من فعل الشيء بنفسهِ أو غيره بهِ
عنى ; نستـنتج من ذلك أنّ لـفظـتي (الضعف  والوهن) يخـتلـفان من حـيث ا
ذلك أن الـضــعف يـكــون أصالً في الــشيء وهـو انــعـدام لــلـقـوة في ح أنّ
(الوهن) هـو نقص لـلقـوة دون انعـدام لها ما ينـجر عـنهُ نقص في الـتحمل 
فهذه الفروق الدالليّة الدقيقة ب الـلفظت توحي إلى ال مجال للقول بتّرادف

هات اللفظت حسب ما جاء في السياق القرآني.
ا تقدم جند أنّ ال ترادف ب اإللفاظ الواردة لوجود فروق دالليّة دقيقة
ن يدقق الـنظـر فيـهما  والترادف واقع في الـلّغـة ; ولكـنّه نادر وهو بينـهمـا 

. خاص باللغة دون القرآن الكر

غالف اجملموعة
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ثالث رسائل جامعية عن منجز حنون مجيد

الـذي تـمـرّس فـيه غضـبـاً ورفـضـاً وحـنـيـناً
ومــوســاةً  واســئـلــةً بــعـضــهــا يــظل بـدون
اجابات    ولـنا ان نـتصور صـعوبة مـهمة
الـــــقــــاص فـي مــــد اجلـــــســــور بـــــ هــــذه
ـتــنـاقـضـات الــدرامـيـة عـلى مــا فـيـهـا من ا
عواصف واحتدام وهـدوء وبشارة ايضاً  
وبـالــنـسـبـة الى الـتـركـيــز الـثـالث فـيـتـعـلق
بفـضاء احلـدث  على مـا فيه من انـدياحات
شجن وعواصف التعـرف  القراءة  وبؤس
ونزوح نحو االمل   ونغز ومسوح رضا  
ووســـادات اطــمـــئــنــان كـل ذلك بــنـــســخــةٍ

ان تكـون هنـاك شخصـية ثـقافـية عـراقية
مـوضــوعـاً لـدراسـات جـامـعــيـة مـتـقـدمـة
تـتنـاول احـداثيـات جتـربته االدبـيـة  فان
لـهـذا االمـر ما يـؤكـد ثـراء هـذه الـتـجـربة
ـعــرفي مع غــزارة نــوعــيـة ورصــيــدهــا ا

امينة على حيثيات الواقع 
لـقد لــفَـتت نـظـري ثالث رسائل جـامـعـية
لـلـمـاجـسـتـيـر اقـتـصـر مـوضـوعـها  عـلى
منـجز االديب حـنون مـجيـد  وفق رؤيات
حتــلــيــلـيــة تــوخت الــكـشـف عن تــمـرسه
والـــدالالت  الـــكــامـــنــة الـــتي تــتـــرفع عن

احلضورالساذج
اعـــرف حــــنـــون من ســــنـــوات طــــويـــلـــة
شخصـية دمـثة  ليس من انـتظاراته  ان
يكـون حتت النـظر  زاهـداً بأيـة مظـهرية

اما  او عروض جاه 
اجستيـر التي تناولت ما اجنزه رسائل ا

فهي:-
•سـرديـة الـقـصـة الـقـصـيـرة جـدا ً حـنون
ـوذجـاً... لـلـبـاحـثـة رغـد مـحـمـد مـجـيـد ا
سعيد حسن   عام   2016جامعة كركوك
  •بــنـاء الــشــخـصــيـة فـي قـصص حــنـون
مــجــيـد....  لــلــبـاحـث حـيــدر عــبـد االمــيـر

صابط عام   2018
 • الفـضـاء الروائي في روايـة (موت االم)
حلــنــون مـجــيــد  لــلـبــاحث حــســ عـلي
مـــهـــدي مـــوسى     2021وبـــتـــفـــصـــيل
ضـامـ هذه  الـدراسات اجلـامـعيـة اجد
انـــهــــا ذهـــبـت الى االمـــســــاك بـــاعــــمـــاق
ـهــمـة الــشــخـصــيــات وفـضــاء احلــدث  

اســتــقـصــائــيــة شَـمَــلتَ  اوالً  الــتــوظـيف
الـلـغـوي  لــصـالح تـقـد احلـدث بـأيـجـاز
مـيـسـر مـع احلـرص عـلى مـشـروعـيـة ادق
الـتفـاصـيل ألكتـمـال الـرؤية  ويـحـضرني
هـنـا اعـتـراف لــلـروائي االمـريـكي ارنـست
ـدة يـومـ على هـمنـغـواي حـ اختـغى 
اساس الـتفرغ لالسـتمـرار في اجناز جزء
من روايــته (وداعـاً لـلــسالح) ولم يــشـغـله
ســوى سـطــرين فــحـسـب   امـا الــتـركــيـز
الــثـــاني فـــقــد جـــاء خــوضـــاً في اعـــمــاق
الـشـخـصيـات والـرعـايـة والـعـطف االبوي

كنك تـأكيد واقعية عراقيةٍ معتّـقةٍ ولهذا 
احلــدث عــنــده  ولــنــا ان نــتــصـور حــجم
ــزيج الــثــقــيل وتــلـيــفه تـعــقــيــدات هــذا ا
ومحاوالته اخلروج بأقل الغـموض فيالها

من مهمة شاقة حقاً . 
حنـون مـجيـد في (القـصـة القـصيـرة جداً)
ـقـرمـشـة) يـتــبـنى الـومـضـة الـشــاعـريـة (ا
بالـواقع وتلك مـهمـة اليقـدر على اجنـازها
عرفية ألن هـنة ا لك سر هذه ا اال كاتب 
اذ اجلهد يقـتضي توريط  احلدث بـالشعر
ــعـلــومـة تــسـلل كــلـمــا ضـاقـت مـســاحـة ا

االيقاع الشعري لها  بجينات ترث االثن
مــعـاً وهــكــذا يـكــون اجلـنـس الـقــصـصي
ـغــامـرة لـيس اال  الـقــصـيـر جــداً اشـبه 
ألنـه يــتــطــلب الــتــكـــثــيف  مع اســتــخــدام
ـسـتـمدة من الـفـضاء واضح لـلمـفـارقات ا
الـواقــعي   وتـمــازج لـلـقص  بــ الـعـمق
غامرة والوضوح  ومع كل مفردات تلك ا

يحرص حنون
عـــلى تـــدوين االلـــتـــفـــاتـــات اجلـــانـــبـــيـــة
ومـلــونـات الـعـتـمـة واحلــفـاظ عـلى آلـيـات
الـــســـرد احلــديـث بــكـل مــا يـــحـــفل به من
ـزيد من احلـرفية تقـنيـات تعامل مـعهـا با
في بـراءة اخـتـراع جـزئـيـةهي من مـلـكيـته

حصرياً   . 
لقـد اخـتار حـنون  هـذا الـنوع من الـتورط
بــكل مــاتــزدحم فــيـه  مـجــاهـل  احلــضـور
االجـــــتـــــمــــــاعي الـــــعــــــراقي مـن فـــــواجع
وارهـاصــات وبـكـاء عــلى االطالل ورعـايـة
لـزهور بـعـضـها لم يـغـادر مـخيـلـة الـكاتب
الى الـواقع    لـكــنه لم يـفـقـد االمل في ان
يجـد مساحـة لهـا   وتلك بـحق مسـؤولية
لم يـتـخل عــنـهـا حـنـون في يـوم من االيـام

مترفعا على اليأس   
ال شك ان اغـلب الـسـفـر الـسـردي حلـنـون
تـعــكس مالمح من شـخــصـيـتـه في مـعـظم
كــتــابــاته  خـــصــوصــاً في مـــجــمــوعــاته
( تعـاقب الفصـول   البـحيرة القـصصيـة 
 الطائر لـوحة فنان   وردة لـهذا الفطور
وت وتـون وال   اخليـانـة العـظـمى   
الـسلم والـسـنونـو ) ومع  كل الـتشـعـبات

ـوضوع عـنده احلدثـيـة تتـألق وحـدة ا
من زاويـتـ   احلـفـاظ عـلى اجلـوهـر
ـمنـهج لـلتـوضيح  وهـكذا واخلروج ا
لـوال امـتالكه لـرصـيـد مـعـرفي كـبـيـرفي
ـا اسـتـطاع ان ـهـمـة الـعـسـيـرة  هـذه ا
يغـامر سـردياً  ويـشيّـدْ نوافـذ  مشـرعة
ــاء بـكل مـايــحـفل به من طـراوة عـلى ا
وامــــواج وعـــمـق  وعـــلـى الـــبــــر بـــكل
مايحتوي من تسطيح وغابات وتظليل

 وعتمة  وسَحر  .
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وعن صنـاعـة الشـخصـيات عـند حـنون
مــجــيــد يــظل هــاجــسه مــنــصــبـاً عــلى
ـكاشـفـة وتلك الـتشـطـيب والـتلـويح بـا
ايضـا مـهمـة سرديـة مـحفـوفة اخملـاطر
لـكـنه يـعلن حـضـوره الـطـاغي لـهـا بكل
جـــدارة اســـوة بـــاولـــويـــات الـــطـــيــور
ـسـافـات ـهـاجــرة الـتي لن تـثـنــيـهـا ا ا

الطويلة من العبور  . 
حــنـون مــجـيــد صـانع مــحـتــرف يـقــلّـد
نــفـسه اصـال لـكــنه اليــنـكــر االفـادة من
ـعــرفي لـكـتـاب سـبـقـوه الى الـرصـيـد ا
عـقدة   يـحتفظ هذه اخلـبرة االدبيـة ا
ــفـاتـيح لــهـا  ويــنـاور عـلى مــسـافـة
قريـبة جـدا من ولَهْ اجلـنوب الـعراقي 
ولـــذلك انـــصـــرف اوال الى ( رسم تـــلك
الــشــخـصــيــات ثم يــعــرض الـعــالم من
خاللـها)  مع مالحـظـة ان كل شـخوص
قصصه من اصحاب الدخول احملدودة

قهورة  .   ان لم نقل الطبقة  ا

غالف الرواية
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بـسـبب ما أسـمـته الصـراع بـينـهم على
فرض السيطرة على اآلخرين.

سيـحية وتـعتـبر ايفـان فائق الوزيـرة ا
في حـكـومة مـصطـفى الـكاظـمي والتي
 تـنصـيبـها بـدعم من احلزب الـبارتي
الـــكــردي وجــمـــاعــة كــتـــلــة بــابـــلــيــون
نضويـة حتت لواء احلشد ـسيحيـة ا ا

الشعبي
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صـدر قـرار من مـحكـمـة جـنايـات الـكرخ
بــصـفـتـهـا الــتـمـيـيــزيـة بـتـاريخ  5آيـار
ــقــدمــة ضـد   2021 حــول الــشــكـوى ا

رئيس الكنيسة الكلدانية.
ـداولــة فــقــد وجـدت لــدى الــتــدقـيـق وا
ـطـعون به تـميـيزاً احملـكـمة أن الـقرار ا
شـكو منه وما إدعاه من قـبل محامي ا
ـــشـــتـــكي غـــيـــر صــحـــيـح ومــخـــالف ا
لــلــقــانــون. لــذا قــررت احملــكــمــة رفض
الـشكوى وغلق الدعوى نهائياً استناداً
ادة / 130أ االصـوليـة وصدر ألحـكـام ا
الـقرار بـاالتفـاق استـناداً لـلمادة / 265

االصولية وأفهم في  5آيار 2021
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ان اورد رئـيس  كـتـلـة الـرافـدين في بـر
اقـليم كـردستـان فريـد يعـقوب االسـباب
الــتي دعـتـه لـرفض تــرشـيح الــدكـتـورة
ـسـتـقـلة مـنى  يـاقـو كـرئـيس لـلـهـيـئـة ا
حلــقــوق االنــســان في االقــلــيـم .. وبـ
ــوقع يـــعـــقــوب  في تـــصـــريح خـــاص 
(عـنـكاوا كـوم ) اسبـاب  الرفض  عـازيا
ذلـك لـكون  ?تـرشـيح  يـاقـو  اسـتـوجب
احلـصول  عـلى مـوافقـة او رأي اعضاء
ـكــون الــكــلــداني ــان االقــلــيم مـن ا بــر
الـــســريــاني االشــوري اوال ال ان يــأتي
تــرشـيـحـهـا  من خـارج بــيـتـنـا الـقـومي
كـاسـتمـرار للـوصايـة التي فـرضت على
شــعـبــنـا وآخــرهـا مـثـل هـذا الـتــرشـيح
?وبـــ يــعــقـــوب خالل  مــداخـــلــته في
ــان الى عــدم وجــود اي جــلـــســة الــبــر
مـشكلـة مع شخص الدكتـورة منى ياقو
ـشكـلـة تتـلخص لـكـنه استـطـرد بكـون ا
بـآلية ترشيحـها والتي كانت(الدكتورة
مـنى ياقو ) دومًا تنتـقدها شخصيًا في
قـضـايا مـشـابهـة مـنهـا انـسحـابـها من
جلـنـة صيـاغـة الدسـتـور بسـبب تـعامل
اعـضـاء اللـجنـة الدسـتـورية في االقـليم
مع شــعـبــنـا "كــانـنــا ضـيــوف" ومـنــهـا
مــشـاركــتـهـا في الــتـظــاهـر امــام مـبـنى
ا ان لـتعديل قـانون االنتـخابات  الـبر
يــخص الـسـجالت اخلــاصـة واالقـتـراع
اخلـــاص وعــدم مــشــاركـــة حــزبــهــا في
انـيـة االخيـرة بحـجة االنـتـخابـات البـر
عـدم قنـاعتـهم بالـعمـليـة السـياسـية في
االقــلـيم جتــاه شـعـبــنـا لـتــاتي في اخـر
االمـــــر وتــــكـــــون مـــــرشــــحـــــة احلــــزب

قراطي الكوردستاني الد
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اعــلن  رئـيـس ائـتالف الــكـلــدان ومـقـرر
مــجـــلس الــنــواب الــعـــراقي هــوشــيــار
قــرداغ يــلــدا  عن اســتــعــداده  الــكــامل
لـلمشاركة في اطار الدعوة التي اطلقها
رئـيس الـكـنـيسـة الـكـلـدانيـة الـكـرديـنال
لـويس ساكو  في وقت سابق داعيا من
خاللـها  احـزاب وكيـانات شـعبـنا لـلقاء
فـي حوار  شامل مبرزا في سياق  بيان
صـدر عنه وتلـقى (عنكاوا كـوم ) نسخة
مــنه  ان هـذا احلـوار يـهــدف  لـتـوحـيـد
مــواقف تـلك االحـزاب  ونـبـذ اخلالفـات
ـا يـخـدم  ابـنـاء شـعـبـنا والـتـعـصب  
ـسـيحي  ويـقـدم االفضل لـهم .. جتدر ا
االشــــارة الى ان رئــــيس الـــكــــنـــيــــســـة
ـوقع الــكـلـدانـيـة  كـان قــد نـشـر  عـلى ا
الـرسمـي للـكنـيسـة مقـاال دعا من خالله
الـى وحــــــدة الــــــصـف بــــــ االحــــــزاب
ـــســيـــحــيـــة  مـــبــرزا في هـــذا االطــار ا
اســـتـــعـــداده لــلـم شــمـل تــلـك االحــزاب
ـا يـخدم وتـصـفـيـة اخلالفـات بـيـنـهـا 
ـصلـحة الـوطنـية وابـناء شـعبـنا على ا
وجـه اخلصوص وفيما يلي  نص بيان
 الــنـائب هـوشـيــار  قـرداغ يـلـدا رئـيس
ائـتالف الكلـدان ومقرر  مـجلس النواب

العراقي :
استجابة لدعوة غبطة ابينا البطريريك
مــار لـويس ســاكـو  الــسـامـي االحـتـرام
ـسـيـحـيـة من اجل فـي دعوة االحـزاب ا
تــوحـــيــد مــوقــفــهـــا و رؤيــتــهــا ونــبــذ
اخلـالفات والتـعصـب أعلن اسـتعدادي
الـكامل للمشاركة في هذا احلوار خدمة
ــصـلـحـة الــوطـنـيـة ومــا يـخـدم ابـنـاء ا
سيحي وتقد ماهو األفضل. شعبنا ا

النائب
هوشيار قرداغ يلدا

رئــيس كــتــلــة ائــتـالف الــكــلــدان مــقـرر
مجلس النواب العراقي.
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ـانـيـة عـلى قـرية عـثـرت بـعـثـة تنـقـيب ا
دن الغامضة مـيتاني التي تعد احدى ا
نـظـرا لـطمـسـها بـعـد ارتـفاع  مـنـاسيب
ها وصل التي  اخفت معظم معا سـد ا
ان في ابرازها بعد انخفاض وجنح اال
ملكة ناسيب ليتم اكتشاف تلك ا تـلك ا
الـــــتي اســــتـــــقــــبـــــلت  طـالئع االقــــوام
االشـوريـة  حـيـث اصـبـحـوا االشـوري
منذ االلف الثالث العنصر الرئيسي في
ـنطـقـة عرفت ـنـطـقة  فـضال عن تـلك ا ا
ـعـطـيـات بــارض اشـور من خالل تـلك ا
ـمـلـكـة لـنـحو الـتي تـرجـح تاريـخ تـلك ا

يالد اكثر من  3400عاما قبل ا

مـذبحة كنيسة سـيدة النجاة التي تمت
عام .2010

وفـي ســـيــــاق مـــتــــصل اكــــد قــــانـــوني
مــســيـحي رفض ذكــر اســمه ان الـفــتـاة
اخملـتفية كانت قـد تعرضت العتداء قبل
ا دفع عدة اشهر من حادث اختفائها 
بـعـائـلـتـهـا لـرفع دعـوى عـلى الـشـخص
ـعتـدي حيث  حـكم علـيه بـستـة اشهر ا
سـجن وذلك بـقـرار من مـحكـمـة الـكرادة
مــضــيــفــا ان غــيــاب الــتــحــرك من قــبل
ذويهااو من الكنيسة يزيد من تعقيدات

قضية اختفاء الفتاة.
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امــــــتألت شـــــوارع ســــــهل نــــــيـــــنـــــوى
ـسـيـحـيـ في مـسـيـرة الـشـعـانـ  بـا
تـللسـقف  تلكـيف  ألقوش  بـاطنايا 
باقوفه  كرمليس  بعشيقة وبحزاني 
بـرطـلة  شـيخـان  بغـديدا ومـحافـظات
أخـرى مــنـهـا الـبـصـرة وبـغـداد وأربـيل
ــوصل! إلثــبـات ودهــوك عــدا مــديــنــة ا
هـويـتهم الـدينـيـة بعـد أن تعـرّضوا إلى
اإلبـــادات والــتـــهـــجــيـــر والــتـــهـــمــيش

واإلقصاء.
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يـحـتفل مـسيـحيـو الـعراق بـعيـد اكيـتو
الــــذي هـــو راس الــــســــنـــة االشــــوريـــة
الـبـابـلـيـة من كل عـام وال يـقـتـصـر هذا
االحــتـفـال عـلى مـكــان واحـد او مـديـنـة
مـعيـنة اال ان لـبلـدة "عيـنكـاوا" التـابعة
حملـافــظـة أربـيل طـقـوسـا خـاصـة بـهـذا
ــهـرجــانـات الــعــيـد تــتـمــثل بــإقـامــة ا
واالحــتـفــاالت اجلـمــاهـيــريـة عــدة أيـام
ـشـاركة  مـخـتـلف شرائح مـتـواصـلة 

اجملتمع.
وفي هــذا الــصـدد أشــار مــديـر نــاحــيـة
عـــــنــــكــــاوا رامـي نــــوري عـــــوديش في
تــصــريــحــات صــحــفــيــة  إلى ان "عــيـد
ثل عـنـوانا تـاريـخـيا وقـومـيا أكـيـتـو 
بـارزا ويـتم االحتـفـاء به عبـر فـعالـيات
ونـشـاطـات ومـهـرجانـات مـتـعـددة تـقام

في إقليم كردستان".
وأضــاف أن "مـحـافـظـة اربـيل بـدأت في
تــهــيـئــة جـمــيع الــتـحــضــيـرات إلقــامـة
ناسـبة ويقـام النشاط نـشاط بـهذه ا
االول في قـــلــعــة أربـــيل فــيــمـــا يــنــظم
الـــنــشــاط الــثــانـي داخل احلي الــقــد
لـــبــلـــدة عــيــنـــكــاوا بـــحــضـــور رســمي

وجماهيري كبير",
وأكـد أنه" وقف جـمـيع الـتـحـضـيرات
بـعد ان قـررت حكومـة اإلقلـيم حزمة من
ــواجــهـة خــطـر الــتــعـلــيـمــات مــؤخـرا 
فـيروس كورونا فلم يعد هنالك متسعا
ـنـاســبـة الــتي  إلـغـاء الحــيـاء هــذه ا

االحتفال بها.
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ـستـقـلة حلـقوق اعـلن رئـيس الهـيـئة  ا
االنـسـان في االقلـيم ضـياء بـطرس  عن
صــدور امــر ديــواني  من قــبـل مـجــلس
وزراء  كـــردســتـــان  لــتـــشـــكــيل جلـــنــة
ــؤســســات ــثــلــ عن ا بــرئــاســـته و
ـعـنــيـة الــتـالـيــة ( رئـاسـة والــوزارات ا
ــان كــوردســتــان ورئــاســة مـجــلس بــر
الـوزراء ورئاسة مجلس القضاء االعلى
ووزارة الــعـدل ووزارة الـزراعـة ووزارة
واضـاف ــالــيــة )  الــبــلــديـات ووزارة ا
ضـــيــاء بـــطــرس في مـــنــشـــور له عــلى
مــوقـعـه الـشــخـصي عــلى الـفــيس بـوك
اطــلع عـلـيـه مـوقع (عـنــكـاوا كـوم ) بـان
الـلجـنة ستـباشر بـاالتصـال باعضـائها
لـعقـد اول أجتـماع لبـحث آليـة العمل و
وضع بـرنـامج عمل الـلجـنة إليـجاد حل
ـــتـــعـــلـــقــة ـــشـــاكل ا جـــذري لـــكـــافــة ا
بــالـتـجـاوزات عـلى االراضي في بـعض
مـناطق إقليـم كوردستان وفق ما وردت
ــقـــدمـــة من قــبـل رئــيس ــذكـــرة ا فـي ا
ـنـشـور بان الـهـيـئة مـؤكـدا في سـياق ا
اللجنة ستدرس خالل اجتماعاتها كافة
ناطق تـباعا وفق االلية ـلفات لكـافة ا ا
ذكورة الـتي ستـرسم من قـبل اللـجنـة ا
ـتـنـازعـة بذلك وسـوف نـعـلم االطـراف ا
مـن اجل عـــودة احلق ألصـــحـــاب احلق

وفق القانون
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زار عـــصــر يــوم الــســـبت امــ بــغــداد
ـهندس عالء مـعن كنـيسة ام االحزان ا
الـكــلـدانـيـة في الـشـورجـة وكـان غـبـطـة
الـبـطـريرك الـكـاردينـال لـويس روفـائيل
ـــطـــران ســـاكــــو ومـــعـــاونـه ســـيـــادة ا
دخل بـاسـيـليـوس يـلدو فـي انتـظـاره 

الكنيسة.
وقـد اطلع مـعالـيه على مـعالم الـكنـيسة
ــعــمــاري وامــر بــأكــســاء وجــمــالــهــا ا
ؤدي الـيـها تـشجـيـعا لـزيارة الـشـارع ا
هـذه الـكـنيـسـة االثـرية. ثم زاروا بـنـاية
الــبــطــريــركـيــة اجلــديــدة الــواقـعــة في
الــزيـونــة وكــنـيــسـة مــار كــوركـيس في

بغداد اجلديدة
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ـهجـرين ايفان ذكـرت وزيرة الـهجرة وا
فــائق يـعــقـوب في لـقــاء تـلــفـزيـوني أن
ـسـيـحـيـ الـعـراقـيـ اخلالفــات بـ ا
ازدادت بــعــد زيـارة الــبــابـا فــرنــسـيس

للعراق.
وقـالت يعـقوب خالل بـرنامج "بـالثالثة"
الـذي تـبـثه قـنـاة الـشـرقـيـة خالل  شـهر
رمــــضـــان احلـــالـي أن اخلالفـــات بـــ
سيـحية في العراق ازدادت الـطوائف ا
ــاضي بـــعـــد زيــارة الـــبـــابــا فـي آذار ا

أي مـــنــهــا. والـــشيء نــفــسـه يــقــال عن
ساجد واألضرحة أيضا. ا

ـطران الى أنه “مـع ذلك يبدو وأشـار ا
أن شـيئًا ما يـتحرك فقد وافـقت منظمة
ـاضي عـلى أعـمال الـيـونـسـكـو الـعـام ا
تــثــبـيت وتــرمــيم كــنـيــســة ديـر ســيـدة
الــسـاعـة كـنـيــسـة الـطـاهــرة لـلـسـريـان
ـسـجـد الـنـوري الــكـاثـولـيك ومـجــمع ا
الـذي نسفه (داعش). إنه مشروع شامل
ـوصل من خالل يــسـمى: إحـيــاء روح ا
ها الـتاريخيـة بتمويل إعـادة بناء مـعا
جـــزئي مـن دولــة اإلمـــارات الـــعـــربـــيــة

تحدة. ا
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استقبل رئيس اجلمهورية برهم صالح
 الـبـابـا فـرنـسـيس بـابـا الـفـاتـيـكـان في
قــصـر الــسالم بــالـعــاصــمـة الــعـراقــيـة
(بـغداد )  واستهل اللقاء بالترحيب من
جـانب صـالح بقـداسة الـبـابا حـيث قال
رئـيس اجلمـهوريـة مرحـبا بكم في بالد
وادي الـرافدين في أور مـوطن إبراهيم
ــديـنــة الـتي ابــتـكـرت أبــو االنـبــيـاء وا

الكتابة.
وتـابع اصراركم على زيارة العراق رغم
مـصـاعب الـوبـاء والـظروف الـعـصـيـبة
ـر بـهـا بــلـدنـا تُـضــاعف قـيـمـة الــتي 

. الزيارة لدى العراقي
كـمـا اسـتـذكـر رئـيس اجلـمـهـوريـة امـام
بـابـا الـفاتـيـكـان مـوقف جنـود يـعـيدون
ـــوصل الى صـــلـــيب احـــدى كــنـــائس ا
مـكانه وتـأدية التـحيـة له بعد حتـريرها

من داعش اإلرهابي.
كـما عبـر رئيس اجلمهـوريةالسفه حيث
يـــــعــــــيش الــــــعـــــالـم الـــــيـــــوم فـي زمن
االسـتـقـطـابـات والـتـقـاطـعـات والـشرق
األوسـط يـــواجه ازمـــة فـي الـــتـــعـــايش
والــقــبــول بــاآلخــر بــســبب الــتــوتــرات
واإلرهــاب وهـــو مــا يــهــدد مــســتــقــبل

اجلميع.
ـتابعـة مبادرة لـتأسيس "بيت كـما دعا 
إبـراهيم للحوار الـديني" يضم مندوب
عـن الـــفـــاتـــيـــكـــان والـــنـــجفِ واألزهـــر
راكز الـدينيـة الكبرى في والـزيتونـة وا

العالم.
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ـوصل , مـن وسط الـدمـار  في مـديـنـة ا
صـــلى الـــبــابـــا فــرنـــســيس ً عن أرواح
"ضــحـايـا احلـرب" في سـاحــة  كـنـيـسـة
حــوش الـبــيـعـة.,فـي الـيـوم الــثـالث من

زيارته الى العراق .
و الـقى البـابا فرنـسيس كلـمة تاريـخية
نظم  في في منصة  مهيئة من قبل ا
مـنـطقـة مدمـرة بعـد حرب ضـارية دارت
لـــثالث ســنــوات وبـــدت مالمح الــدمــار

واضحة .
ـأساوي حـيث تـأسف عـلى الـتـنـاقص ا
سيحي في الشرق االوسط. في عدد ا
واشـار الى الـهويـة احلـقيـقـية لـلـمديـنة
وهـي السالم والتعـايش السلمي ,ودعا
ــســيـحــيــ الى الــعـودة الى مــديــنـة ا

وصل . ا
فـيـما ركـز علـى عدم شن احلـروب بأسم
ـــوت الــــدين ,وان االخــــوة اقــــوى من ا
والــسالم اقــوى من احلـرب ,فــيـمــا اكـد
عـلى انه اليجوز ان نـقتل اخوتـنا باسم

الله .
وبــعــدهـا غــادر الى مــديـنــة قــرة قـوش
(بــغـديــدي ) القـامــة صالة في كــنـيــسـة
الـطـاهـرة ومن هـذه الـبـلـدة الـتي زارها
الــبــابـا لــبــلــسـمــة  جــراح أبـنــاء بــلـدة
قـــرقـــوش الــتـي وقف ســـكّــانـــهـــا عــلى
جـوانب الطـرق حاملـ سعف الـنخيل
وأغـصان الزيتون ترحيـبا بالزائر غير
الـعـادي فـيـمـا رفع صـلـيب عـنـد مـدخل

البلدة.
وقـال الـبـابـا: "قـد يـكـون طـريق الـشـفـاء
الــكــامل مــا زال طــويال لــكــنـنـي أطـلب

منكم من فضلكم أال تيأسوا.
—«–« ±≥

أبـدت مـصـادر مسـيـحـية في الـعـاصـمة
الــعـــراقــيــة (بــغـــداد ) مــخــاوفــهــا ازاء
اخـتفـاء فـتاة مـسيـحيـة تبـلغ من العـمر
. وكانت ( (16عـاما  قبل نحو اسبوع
مـواقع التـواصل االجتمـاعي قد اشارت
دعوة سيـحية ا الخـتفاء مثـير للفـتاة ا
(غ.ج.ع) وهي مـن سكنة منـطقة الكرادة
وذلك بــعـد انــتـهــاء مـراسـيـم دفن ولـيـة
امــرهــا  وجـدتــهــا(س.ع.م)حـيـث تـولت
االخـيــرة رعـايـة الـفـتـاة اخملـتـفـيـة بـعـد
اســتــشـهــاد اغـلـب افـراد عــائـلــتــهـا في

ــســيــحــيــ حــول لــتــلـــقي شــكــاوى ا
ـغـصـوبـة والتي أمالكـهم وعـقـاراتـهم ا
شـكلت بامر من مقتدى الصدر باشرت

عملها.
NRT واضـاف الـزامـلي في تـصريح لـ
عـربــيـة ان "زعـيم الـتـيـار الـصـدر وجه
سـلوبة في ـسيحـي ا بـاعادة امالك ا
مـحافـظة النـجف والتي سلـبت على يد

بعض اجلماعات الى اهاليها".
ــشـكــلـة وأكــد الـزامــلي أن "الــلـجــنـة ا
ـعـامـالت اخلـاصـة بــاشـرت بــتـدقـيـق ا
" الفـتــا الى ان "بــعض ــســيــحــيــ بــا
ـسيـحيـ الذين قـاموا ببـيع امالكهم ا
عادوا مرة اخرى للمطالبة باراضيهم".
وأوضح أن "الـلجنة ستنظر في احقية
االمالك وعـــائـــديــتـــهــا وفـــصــلـــهــا عن
ــســيـــحــيــون االراضـي الــتي  قـــام ا

ببيعها بعيدا عن االجبار.
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ـرتــقـبـة وقــبـيل اســابـيع من الــزيـارة ا
لـــبـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكــان لـــلـــعـــراق دعت
الـبطريـركية الـكلدانيـة منتـقدي الزيارة
الى ان يـكونوا ايـجابيـة وجاء تصريح

البطريركية وفق التالي.
زيــارة الـبــابـا فـرنــسـيس الـى الـعـراق
زيــارة تـاريــخـيــة واسـتــثـنــائـيــة نـظـراً
نطقة. لـلظروف التي يعـيشها البـلد وا
زيـارة نعـدّها بركـة ونأمل ان يكـون لها
صـدى لـلـمصـاحلـة وتـوحيـد الـصـفوف

من أجل إنهاض البلد.
الــبــابــا ال يـقــدر ان يــزور كل الــبــلـدات
ـا يــقـوم ــزارات ا ــسـيــحــيـة وكل ا ا
قـداسته بزيارة محطات رسمية كبغداد
واربـــــيل ورمــــزيـــــة كــــالـــــنــــجف واور
ـوصل وقـره قوش بـغديـدا في سهل وا
ـتــنـون له. كــمـا انه نــيـنــوى ونـحـن 
ـسـيـحـي لـيس مـن مـهـامه ان يُـعـيـد ا
الــــذيـن هـــاجــــروا الـى اخلـــارج او ان
ـغتـصبـة هذه من يـسـترجع أمالكـهم ا
مسؤوليات احلكومة العراقية في خلق

ظروف مناسبة للعودة.
ـــا ـــشــــاكـل ا انـه ال يــــأتي حلل كـل ا
لـــيُـــعــــبّـــر عن تـــضـــامـــنـه ووقـــوفه مع
الــعـراقــيـ وســيـحـمـل رسـائل مــحـبـة
واخــوّة ومـــصــاحلــة وتــســامح وسالم

واحترام احلياة والتنوع والتعددية.
ّن يـكـتـب منـتـقـداً الـزيـارة في نـرجـو 
وسـائل التـواصل االجتـماعي أو طـالبا
كــذا وكـــذا أن يــكــون أكــثــر إيــجــابــيــة
وداعـماً بكل ما من شـأنه أن يعمل على
إجناح هذه الزيارة. علماً بأن احلكومة
الــعــراقــيــة مــشــكــورة قــد اتـخــذت كل
الـتدابير الالزمة جلعلها تاريخية تليق

. بالعراق والعراقي
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شـهــدت قـاعـة مـنـظـمـة كـلـدو اشـور في
عــنـكـاوا  –اربــيل أحـتـفـالـيــة تـأبـيـنـيـة
ــنــاضل الــفــريـد لــلــشــاعــر واالديب وا

سمعان.
أفـتـتـحت االمـسيـة الـتـابـينـيـة الـوقوف
دقـيقة صمت اكـراما لروح الفـقيد ولكل
شـهداء الكلمة احلرة  ثم قراءة كنيسة
عن روح الـفقيد قدمهـا الشماس ريكارد
جــورج  كـلــمـة االحتــاد الـعــام لالدبـاء
والــكـتـاب في الــعـراق الـقـاهــا الـشـاعـر
ـكـتب الـتـنـفـيـذي زهـيــر بـردى عـضـو ا
كتب السـرياني  جاء فيها ومـسؤول ا
: هـذه الــقـائـمـة الـعـالــيـة نـنـحـني حـ
نــســـتــذكــرهــا  اب ومــعـــلم ومــنــاضل
ــــا قـــدمه نــــحـــتـــفل ومــــبـــدع واجالال 
بـاربعينيته وال نؤبنه النه ان رحل فهو

في قلوبنا).
كـلمة االحتاد االدباء والـكتاب السريان
الـــقــاهـــا االديب رونـــد بــولـص رئــيس
االحتــاد  جـاء في جـانب مـنـهـا : انـهـا
احــتــفــاء وافـتــخــار بــعــطـائـه وابـداعه
وتـضحياته  ابا شـروق ال انكر رحيلك
الـــهـــاديء قــد أدمـى الـــقــلـــوب وفـــجــر
ـــاقـى  عـــرفــــنـــاك رغم الــــدمـــوع فـي ا
تـسـعــيـنـيـتك الـذهـبـيـة  قـلـبـا اخـضـرا
ا وصانعا نـابضا باحلياة واالمل  حا

لغد مشرق ات ال محال.
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قـال رئـيس أسـاقفـة الـكـلدان في مـديـنة
ــطـــران جنــيـب مــيــخـــائــيل ـــوصل ا ا
مـــــوسـى إن الــــبـــــابـــــا فـــــرنـــــســـــيس
“ســيــوصــيـنــا بــالــتــحــلي بــاألمل بـ

االنقاض التي خلفها تنظيم (داعش).”
طران موسى في تصريحات وأضاف ا
خلـدمـة اإلعالم الديـني التـابعـة جمللس
األسـاقفة اإليطالي أنه “منذ أكثر من
شـهـرين جتـري االستـعـدادات عـلى قدم
وســاق الســتـقــبــال الــبـابــا فــرنــسـيس
ـوصل ـكـنـة ?”فـ”ا بــأفـضل طـريــقـة 
ـا تـمثل ـديـنـة العـراقـية الـتي ر هي ا
أكـــــثـــــر من غـــــيـــــرهـــــا رعـب احلــــرب

والعنف.”
وحتدث األسقف الكلداني عن “االلتزام
سـيحـي جـنبًا الـكبـير لـلمـسلمـ وا
إلـى جنب مع أتـبـاع الديـانـات األخرى
بـتنظيم اللـقاء الذي سيقـيمه البابا في
مـكـنطـقـة (حـوش البـيـعة) حـيث تـوجد
الــكـنـائس األربـع الـتي تـمــثل اجملـتـمع
ـــســـيــحي الـــقـــد والــتـي هــدمـــهــا ا

إرهابيو (داعش)”
وذكّـر رئـيس األسـاقفـة بأن “هـناك في
ــوصل أكــثـر من  30 كــنـيــسـة دمّـرت ا
بـــالــكـــامل من قــبـل عــنـــاصــر تــنـــظــيم
(داعش) ?”مـبـيـنا أن “هـذه اجلـروح ال
تـزال مـفـتوحـة ألنه لم يـتم إعـادة بـناء

السابقة  مكلفا باتخاذ التدابير االمنية
جتــاه حــوادث الـتــفـجــيــر والـســيـارات
ـفخـخة الـتي قلت وتـيرتهـا  بالـقضاء ا
ولـو بـشــكل شـبه تـام لـعـنـاصـر تـنـظـيم
الـــدولـــة االسالمــيـــة  مع بـــقـــاء بــعض
اخلالياالنائمة التي عززت من وجودها
ــدن  الــنـائــيــة  او عـلى عــنــد اطـراف ا
ــدن لـتــشــهـد بــ يـوم تــخــوم بـعض ا
واخـر بـعض الهـجمـات التي تـستـهدف
عناصر القطعات العسكرية كابراز فقط
لـوجودها دون وجود تهديد حقيقي من
جــانـبـهـا يــنـذر بـاعـادة ســيـنـاريـو عـام
 2014حـيــنـمـا اجـتـاحت عـنـاصـر ثـلث

دن العراقية في تلك الفترة. ا
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ابـرزت وكـالـة رووداو االعـالمـيـة تـكر
مـحافظـة دهوك ومؤسسـة احلفاظ على
عـلم كوردسـتان الـقس لويس وعـدالله
ـسيحي في وهـو قس إحدى كنائس ا

محافظة دهوك.
واشــارت الــوكــالــة الــكــرديــة  عـن كـون
ـثل الطائفـة اإلجنيلية الـقس وعدالله 
فـي الــــشــــرق األوسط ويــــحـــــمل عــــلم
كـوردسـتـان مـعه في جمـيع رحالته إلى

خارج البلد.
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ســلــطت صــحــيــفــة "رومــا ريــبــورتــرز"
اإليـطـاليـة في تقـريـر لهـا الضـوء على
زيــارة الـبـابــا فـرانـســيس إلى الـعـراق
وعـن هدف الـزيـارة ورسـالـة الـبـابا إلى
مـسيحيي العراق فيما قال أحد الكهنة
فـي الـعــراق أن الــزيــارة ســتــكـون "رداً
على مَن اعتقدوا أن هذه األرض لم تعد

ذات قيمة".
وذكــرت الــصـحــيــفــة في تـقــريــرهـا أن
"الـبابا سـيسافـر إلى العراق فـي الفترة
من  5إلى  8مـارس ومن أبـرز األحداث
الــتي ســتــكـون في الــزيــارة هي زيـارة
بــغــداد وقـرقــوش الـواقــعــة في اجلـزء

الشمالي من البالد".
ـديـنـة تـضم أكـبـر عـدد وأضــافت أن "ا
سيحي هناك وهي رمز من الـسكان ا
لـكـراهيـة داعش وفي عام  2014أجـبر
اإلرهـابـيـون سكـانـها الـبـالغ عددهم 50

ألف نسمة على الفرار".
ونــقـلت الــصـحـيــفـة عن أحــد الـكــهـنـة
ــديـــنــة ويـــدعى جـــورج يــاهـــوال إن "ا
تـتـألق اآلن أوالً وقبل كل شيء بـسبب
مـواطنيـها وتألق أتـباعهـا وتتألق في
ـنـازل الـتي أعـيـد بنـاؤهـا كـدلـيل على ا
االنـتـعـاش والعـزم عـلى البـقـاء في هذه

األرض".
وأشـــارت الــصــحــيـــفــة إلى أن "جــورج
ــديـــنــة يـــنــظم جـــدول زيــارة الـــبــابـــا 
قــرقــوش والــتي يــفــضـل تــســمــيــتــهـا
بـــاســمـــهــا اآلرامي بـــغــديـــدة وهــنــاك
ســيــسـمع الــبــابـا فــرانــسـيـس قـصص

الشهداء واألبطال".
ويـــكــــمل يـــاهـــوال قــــوله إن "الـــزيـــارة
بـالنسبة لنـا هي بادرة تشجيع ورسالة
لــضـعـيـفي الـقــلـوب الـذين اعـتـقـدوا أن
هــذه األرض لم تــعــد ذات قـيــمــة األمـر
يـسـتـحق ذلك ألن األب األقـدس يـريد أن
يــنـهض الـبـلـد والــنـاس وهم عـلى هـذه

األرض.
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افـادت مـصـادر مطـلـعـة  من داخل بـلدة
عـنكـاوا  مسـاء اليـوم (االربعـاء ) بقـيام
مجهول  برشق شقيق كانا خارج
ــانـة  االهــلي  في مـن مـســتــشـفى مــر
ـا ادى الى مـصـرعهـما وسط الـبـلدة  
ـــــصـــــادر  ان فـي احلـــــال ..وابـــــرزت ا
ـسـلحـ باغـتـا الشـقـيقـ  بوابل من ا
الـــرصـــاص  قـــبل ان يـــفـــرا مـن مـــكــان
احلـادث .. الى ذلك ابرز  مـتحدث باسم
شـرطـة  اربـيل هـوكـر عـزيـز  ان اجلـناة
يـرتبطون بثار قد مع عائلة الشقيق
ــغــدورين مــضــيــفــا بــان حتــقــيــقــات ا
ـعــرفـة الــدوائــر االمـنــيـة ســتــتـواصـل 

دواعي احلادث
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اثـارت رسالـة ماجسـتير   مـناقشـتها
ـاضي في كـلـية االداب يـوم اخلـمـيس ا
ـوصل  الــكـثــيـر من اجلـدل بــجـامــعـة ا
الحــتـواء عــنـوانــهـا ومــتـنــهـا تــعـرضـا
سؤولية لـلمسيحية من خالل ربطها با
في غـزو القـوات االمريـكيـة للـعراق  في
عــام   2003وابــرزت تــعــلــيــقــات عــلى
مـــواقـع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي  دور
ــوصل في مـنــاقـشـة قــضـايـا جــامـعـة ا
ــســـيـــحـــيــة اكـــثـــر اهـــمــيـــة من ربـط ا
بـالصهـيونيـة وايكالهـا للمـسؤولية في
مـا جرى للبـلد طيلـة السنوات الـسابقة
ــاجــســـتــيــر  عـــمــار ايــاد وان طـــالب ا
حـــمــادي ثالج  قــد حـــصل عــلى درجــة
مـــســتــوف  بـــعــد مــنـــاقــشـــة  رســالــته
ـسـيـحـيـة الـصـهـيـونـيـة ـوسـومـة : (ا ا
االمــيــركــيــة ودورهــا فـي غــزو الــعـراق
 ( 2003فـي كــلـــيـــة االداب بـــجـــامـــعــة
ــســاعــد ــوصـل بــاشــراف االســتــاذ ا ا
الــدكــتــور مــحــمــد عــلي مــحــمــد عــفـ
وتــالــفت الــلــجــنــة  بــرئــاســة االســتـاذ
الــدكــتــور ايــاد عــلي يــاســ فــضالعن
ـشرف واالسـتاذ الدكـتور عادل مـحمد ا
الـعلـيان  من جـامعة سـامراء والـدكتور
فــــارس تــــركي مــــحــــمــــود  من مــــركـــز

الدراسات االقليمية
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قـال القـيادي في الـتيـار الصـدري حاكم
الـزاملي االربـعاء ان الـلجـنة اخلـاصة
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خـالل الــــنــــصـف االول من عــــام 2021
الــذي لم يـتــبق عـلـى وداعه سـوى ايـام
قــلــيــلـة  بــرزت في اخــبــار مــســيــحـيي
الــعـراق  خـصـوصـا في االشـهـر االولى
مــنه   االصـداء اخلــاصـة بــكل مـا رافق
الـزيـارة الـتـاريـخيـة الـتي اجـراهـا بـابا
الـفاتيكان للعـراق  والتي قام بها مطلع
اذار (مــارس ) من الـعـام احلـالي  ورغم
ان الــكــثـيــرين من مــســيـحــيي الــعـراق
عـولوا عـلى تلك الـزيارة بـاالمنـيات بان
تــتـغـيـر نـظــرة  الـعـراقـيــ بـشـكل عـام
جتـاههم لكـن تلك الزيارة –ومع االسف
-لم حتـرك سـاكنـا بدلـيل بقـاء االوضاع
عــــلـى مــــا هـي عــــلـــــيه بــــاســـــتــــمــــرار
االسـتهدافات االمـنية  فضال عن ارتداء
تــلـك االســتــهــدافــات اســالــيب جــديــدة
ـية ـؤسسـات االكاد السـيـما بـتطـرق ا
ــســـيــحــيــة ــســـائل تــمس الـــديــانــة ا
وتـسعى لـتشـويههـا  السيـما من جانب
ـوصل .. في ادنـاه (الـزمـان ) جــامـعـة ا
تــقــرا ابــرز االحــداث الــتي طــغت عــلى
الــنـصف االول من الـســنـة والـذي يـبـدا
من كـانـون الـثـاني وينـتـهي عـنـد حدود
شـهـر حزيـران  لنـتجـول معـكم في ابرز
مــا تـضــمـنــته تــلك االشـهــر من احـداث
ومـحـطـات واجـهـها مـسـيـحـيي الـعراق
خـالل الـعــام احلــالي عــلى ان نـرفــقــهـا
بـجزء ثـان يتـناول مـا  عاشه مـسيـحيو
الــــعـــراق من احــــداث بـــدءا مـن شـــهـــر
حــزيـران (يـونـيـو ) حـتـى نـهـايـة الـعـام

احلالي :
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اكــد رئـــيس أســاقــفــة أبـــرشــيــة أربــيل
دينة لـلكلـدان في كنيـسة مار يـوسف 
ــطـران بــشـار وردة أن الــعـام أربــيل ا
 2020كـــان له تــأثـــيــر مــضـــاعف عــلى
ـــكــونـــات في الـــعــراق مـــشـــيــراً إلى ا
مـغـادرة نحـو ملـيـون مسـيحي الـعراق

من دون رجعة.
وردة قـال لـشـبـكـة رووداو اإلعالمـية إن
"جـائحـة كورونا شـلت احلركـة وغيرت
إســـلـــوب احلــيـــاة بــشـــكل عـــام وكــان
تـأثـيـرهـا علـى العـراق مـضـاعـفاً وسط
أزمـات اقـتـصاديـة وسـيـاسيـة مـوجودة
منذ  ?"2019مـبيناً أن "جائحة كورونا
ـا هي صـحـية كـانت سـيـاسـيـة أكثـر 
وجـــاءت أثــقل وأكــبــر عـــلى الــطــوائف

كونات". وا
فـي غضـون ذلك برزت مـواقع الـتواصل
االجـتمـاعي  مقـطعا فـيديـويا يـظهر من
خاللـه سيارة نقل جمـاعي صغيرة نوع
(كـيا ) جتوب شوارع مدينة كربالء وقد
ثــبت فـيـهــا مـكـبـر صــوت يـدعـو اهـالي
الــبـلـدة لـعــدم االحـتـفـال بــراس الـسـنـة
حـيـث انـكـر مـثل تـلك االحـتـفـاالت الـتي

سيحي . يحتفل بها ا
ـــقـــطع الـــفـــيـــديـــوي  دعــوات وابـــرز ا
مـجهـولـة  من قبل تـلك السـيارة  مـبيـنا
بـاحــتـرام قـرب  ذكـرى فـاطـمـة الـزهـراء
الـتي تتزامـن مع احتفـاالت راس السنة

داعيا الحترام تلك الذكرى .
ــديــنــة وكــانـت مــحالت الــهـــدايــا في ا
ــذكـورة قـد شـهـدت هــذا الـعـام اقـبـاال ا
ـيالد وشـخــصـيـته عــلى رفع اشـجــار ا
ـتــمـثـلـة بـبـابـا نــويل عـلى نـحـو غـيـر ا
ـا اثــار االوسـاط الــديـنــيـة مــسـبــوق 
ـتـشـددة  الـتي ابـرزت مـثل الـشـيـعـيـة ا
ــبــادرات  لـــغــرض الــزام اهــالي تـــلك ا
ـــديــنــة عـــلى عــدم االحــتـــفــال بــراس ا

السنة..
وبـحـسب تقـريـر نشـره مـوقع  فـضائـية
"احلـرة" كثف رجال دين شباب من نشر
فـــيـــديــــوهـــات خلـــطب ومـــحـــاضـــرات
يـهـاجـمـون فـيـهـا االحـتـفـال بـعـيد رأس
الــسـنـة وكل هــذه الـفـيـديــوهـات تـبـدو

حديثة التصوير
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شــــدد رئـــيـس ائـــتـالف الـــكــــلـــدان  في
مــجــلس الــنــواب الــعــراقـي  هــوشــيـار
رتقبة قـرداغ يلدا  على اهمية الزيارة ا
لبابا الفاتيكان فرنسيس  للعراق وذلك
مـطلع اذار (مارس ) مـن العام ..  وابرز
يــلـدا فـي اتـصــال هـاتــفي مع (عـنــكـاوا
كـــوم) ان حــدث الـــزيــارة لــيـس مــحــدد
ـسيـحيي الـعراق فـحسب بل سـيكون
له انــعــكـاس ايــجـابي لــكل الــعـراقــيـ
خـــصــوصــا في ظـل مــا يــعـــيــشــوه من
اوضــــاع اقـــتــــصـــاديــــة وســـيــــاســـيـــة
وعـــســـكـــريــة ..وتـــابع رئـــيس ائـــتالف
ـرتقـبـة لكال الـكـلدان  ان زيـارة الـبابـا ا
مـن مــــديـــــنـــــة اور الى جـــــانـب كال من
الــعـــاصــمــة بــغــداد واربـــيل ومــنــاطق
ــوصل وســهـل نــيــنـوى  ومــتــابــعــته ا
ـــنــطـــقــتــ الوضـــاع الــكـــنــائس في  ا
االخـريت  بعد ما تعرضت له من دمار
وخــــراب عـــلـى يـــد تــــنـــظــــيم الــــدولـــة
االسالمـيـة  ابـان سـيطـرتـهم  سـيـهييء
ـطـلـوب لـلـشـروع  بـتـاهيـل تلك الـدعم ا
الـكـنـائس  خصـوصـا في ظل غـياب اي
دعم مـن جانب احلـكومـة  باسـتثـناء ما
ــنـظــمـات ومــجـلـس الـكــنـائس ابــدته ا
ي  في تــوفـــيــر الــدعم لـــتــاهــيل الـــعــا
وتـعمـير تلـك الكنـائس..واختـتم  عضو
مـــجـــلـس الـــنـــواب الـــعـــراقي حـــديـــثه
بــاالشـــارة الى مــدلــوالت الــزيــارة ومــا
تـــبــعـــثه من رســـائل سالم  مـن احلــبــر
االعظم  لكي يعم اخلير  عموم البلد

w½U¦ « Êu½U  ±π

الـقى تفجير محل لـلمشروبات الروحية
 في سـاحة االندلس بالـعاصمة (بغداد)
ا يـوم  االثن  اسئـلة عديدة السـيما 
ـنطـقـة من تـكـثـيف امني تـشـهـده تـلك ا
وقــرب احـد نـقــاط الـتـفــتـيش من احملل

ستهدف. ا
 وبـــرزت اســـئـــلــة حـــول االســـتـــهــداف
ــــشــــروبــــات الــــيــــومـي حملالت بــــيع ا
الـروحـية  وبـقـاء العـنـاصر االمـنـية في
ــــتـــفــــرج دون ابـــراز ايــــة مالمح دور ا
لــلـكـشف عن جــهـات االسـتــهـداف لـتـلك
ـتـكرر ـسـلسـل ا احملـالت او احلد مـن ا

يوميا .
ومـع بــــقــــاء  اصــــحــــاب تـــــلك احملالت
ـعزل نـازلـة  وحـدهم في مـيـدان تـلك ا
عن احلــمـايــة الـواجــبـة الــتي تــوفـرهـا
ــلف الـــقــوات االمـــنــيـــة  بــعـــد اغالق ا
االمـني  الـذي كان في اعـقـاب السـنوات
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ب الـقانون وسد إلى الرئيس اإلداري اختصاصات يباشرها على الوجه ا
في الـــقــانــون وهي إمــا اخــتــصــاصـــات حــصــريــة ال يــبــاشــرهــا ســواه أو
اخــتـصــاصـات أجــاز فـيـهــا الـقــانـون الــتـفـويـض الـذي يـعــني تـخــويل أحـد
وجب القانـون كالً أو جزءاً وذلك بالبناء مـنوحة  ـرؤوس الصالحيات ا ا
وجبه عـلى قانون الـسلطـة التنـفيذية رقم  50 لـسنة  1964 الـنافذ الـذي 
يـجــوز الــتـفــويض كـالً أو جـزءاً وأخــرج من هــذا الــتـفــويض الــصالحــيـات
الـشخصية فجعلـها ال تندرج حتت جوازية التـفويض ومن ذلك عقوبة العزل
في قـانون االنـضبـاط صالحيـة حصـرية شـخصـية أنـاطهـا القـانون بـالوزير
حـصـراً ولم يــجـز تـفـويـضــهـا في حـ أن اإلجــازة االعـتـيـاديــة الـتي تـمـنح

دنية صالحية يستوي معها التفويض. للموظف طبقاً لقانون اخلدمة ا
ـصـلـحة والـتفـويض سـلـطـة تقـديـريـة لـلرئـيس اإلداري يـبـاشـرها مـتـقـيـداً با
ـصـلـحـة الـعـامـة كــهـدف وغـايـة ال تـنــفك عن كل قـرار إداري إضـافــة الى ا
اخلـاصـة الـتي يـقرهـا الـقـانون ,فـالـرئـيس اإلداري في اعتـبـارات الـضرورة
ـرضيـة أو اإليفاد يـحرك سـلطته الـتقـديرية لـتمتـعه باإلجـازة االعتيـادية أو ا
صـلحة في تـخويل صالحيـاته كالً أو جزءاً إلى أحـد مرؤوسيه مـستهـدفاً ا
تـمثلة في ـصلحـة اخلاصة ا رفق العام وا الـعامة في ضمـان حسن سيـر ا

رؤوس عن تأخير البت في طلباتهم اليومية. جتنب ضرر ا
إال أنه وإن كـان الـتـفـويض يــقع ضـمن دائـرة الـسـلـطـة الــتـقـديـريـة لـلـرئـيس
اإلداري فال يـتوجب أن يفـهم من ذلك أنه يستـعملـها وقت ما شـاء وكيف ما
شـاء مسـتدالً بـأن أساس هـذه السـلطـة هي احلرية ,بـينـما األصح أن حـرية
صـلحة العامة ومؤدى ذلك أن ا حتـدها اعتبارات ا اإلدارة لـيست مطلقة إ
االمـتـنـاع عن الـتــفـويض اإلداري مـتى مـا كـان داالً عـلى امـتـنـاع اإلدارة أو
رفـضـهـا عن اتـخـاذ قرار كـان من الـواجب عـلـيـهـا اتـخـاذه سـيـمـا وأن عدم
ـرؤوسـ لـلـدرجـة الـتي أحـدث اتـخـاذ قـرار الـتـفـويـض إذا أحلق ضـرراً بـا
مـعها أثراً حاالً ومباشراً في مراكزهم القانونية عُد ذلك قراراً إدارياً سلبياً
ـدة معـينـة وهذا هو يـصلح أن يـكون محـالً للطـعن به باإللـغاء دون الـتقـيد 
ـقـرر في قـضـاء احملـكـمـة اإلداريـة الـعـلـيـا في قـرارهـا عام  2017 عـنـمـا ا
ا كان قـضت بأن دعوى االمتناع من الدعاوى التي تمتد بها مدة الطعن طا

االمتناع قائماً.
ونـحن إذ أقـررنا فـيـما سـلف أن قـرار االمتـنـاع عن الـتفـويض قـراراً إداريا
سـلبـيـاً صاحلـاً للـطـعن به أمام مـحـكمـة الـقضـاء اإلداري من جـهة الـشكل,
وضـوع في حتـديـد وجه الطـعن فـإنه قـد انـحرف عن ركن فـإنه ومن جـهـة ا
الـغـايـة الواجـب توخـيه فـي كل قرار إداري بـحـيث إن هـدر الـغـايـة يـسـتـتبع
هـدراً لــلـقــرار اإلداري وآيــة ذلك أنه يــنـطــوي عـلى إســاءة اســتـعــمـال رجل
اإلدارة سـلطـته التـقديـريـة لتـحقـيق غرض غـير مـعـترف له به وهـذا هو عـينه
إساءة اسـتعـمال الـسلطـة أو كمـا يحلـو لبـعض من فقهـاء القـانون تسـميـتها
االنـحراف بالسلطـة لتغدو عيـباً من عيوب القـرار اإلداري ذلك أنه وكما بينا
ــصـلــحــة الـعــامـة أن أي قــرار إداري يــفـتــرض أن يــسـتــهــدف في غـايــته ا

ومصلحة ارتأها القانون له خاصةً.
ولـلمـتضـرر مـتى ما اسـتحـصل قـراراً قضـائيـاً من الـقضـاء اإلداري بإلـغاء
قـرار االمـتنـاع عن الـتـفـويض عـلى أسـاس وصـفه قـراراً تعـسـفـيـاً من جـهة
ـدنـيـة لإلدارة أمام ـسـؤولـيـة ا اإلدارة ,يـسـتـطيع –وهـذا احلـال- أن يـثـير ا
ـقـرر في قضـاء مـحكـمـة التـمـييـز االحتـادية في ـدنـية ,وهـذا هو ا احملـاكم ا
قـــرارهــا عــام  2009في أن طــلـب الــتـــعــويض من قـــرار إداري تــعـــســفي
يـستـوجب صـدور حـكم من مـحكـمـة الـقضـاء اإلداري كـون القـرار تـعـسفي

ويلغى هذا القرار حتى يحكم بالتعويض.
ـواد (-330 وبـاالطالع عـلى مـواد قـانــون الـعـقـوبـات الـعـراقي وأخـصـهـا ا
كن معها إثارة  (331جند انطباق وصفهما على احلالة مدار البحث و
ـسؤولـية اجلـنـائيـة الشـخصـيـة جتاه مـصدر قـرار االمتـنـاع عن التـفويض ا
فيما إذا كيفت احملكمة اخملتصة أن هذه الواقعة تشكل امتناع بغير حق أو
ادة 330 إخالل عـمدي بواجبات الوظيـفة نتيجة لـسبب غير مشروع وفق ا
أو يـثبت أن هذه األفعال اخملالـفة لواجبات الـوظيفة التي تـشكل امتناعاً عن
ــصـلــحـة اداء عــمل من اعــمــال الـوظــيــفـة قــد ارتــكـبت بــقــصـد اإلضــرار 
ادة  331عـقوبات ,ونـشير أن ـرؤوس طـبقـاً لنص ا ا
ـادة (/1ثـالـثـا/أ) من قـانـون هـيـئـة الـنزاهـة رقم 30 ا
ـعــدل عـد الــدعـاوى اجلـزائــيـة الـتي لــسـنـة  2011ا
ـواد قــضـيــة فـســاد الـتي يــنـعــقـد تـنــشئ عن هــذه ا

اختصاص التحقيق فيها لهيئة النزاهة.

رأة هي ذلك اخمللـوق التي تهز الـعالم بيميـنها بينـما تهز طـفلها بشـمالها التي ا
تنسى نـفسها من اجل عـائلتهـا وغيرها جـميعنـا ال نشعر بـاألمان اال عند وجود
أمـهـاتنـا وأول كـلـمـة نـنـطق بـهـا عـنـد الـدخـول لـلـمـنـزل أمي وهـنـا يـأتي الـصوت
احلاني الذي اعتدناه منذ ان كنا أجنة في بطونهن حينها يذهب كل عبئ  

راة من الواجبات رأة والـرجل بأن يفعل كل يوم ما تـقوم به ا قارنة ب ا عنـد ا
ا استطاع ذلك وكان قد اختار ان يكون غير مسئول اال عن نفسه 

سـؤولية انهـا حتى وان كانـت عاملـة تبقـى ذلك اخمللوق احلـساس والـرقيق ذو ا
سـؤله عن تيـسيـر اصغـر أمر في احلـياة وهي فقـد قضت أرادة الـله ان تكـون ا

األسرة 
ان الوطن العربي الذي اغلبه يطبق اإلسالم 

انها ولدت حرة داخل قارورة كيف أنصفها القانون ?وكيف حق لها احلقوق?
الـقـانون مـأخـوذ اغلـبـيتـه من الشـريـعة اإلسالمـيـة أي القـران الـكر ومن خالل
الـدراسـة واالطالع على الـقـوان لـلمـجـتمـعـات العـربيـة و اإلسالمـية حتـديدًا ان

رأة  القانون مجحف بحق ا
هـنـا اسـتـميح الـقـار عـذرا ب رأيي كـقـارئه قـبل ان أكون مـتـعـلـمـة او ان كوني
مسـلمة ان الـقران حمـال أوجه اي ان هنـاك من مصلـحته يـفسر الـتفسـير الذي
صلحة ا يتناسب مع ا يفيـده ويضع عليه أساس القانون واستخدام الشريعة 
الـتي جـاءت من حـوالي ألف سـنـة ومـصـالح سـياسـيـة اصـبح بـسـبـبـهـا اجملـتمع
ـرأة كائن مـسـتـضعف ذكـوري مـنحـاز خـوفًـا من مـشاركـتـها مـعه وجـعـلت من ا
ـرأة وخـفـفت من فـعل الـرجل باخـذ تـفـسـير يـسـيـر خلـف الرجل وجـرمت فـعل ا

خاص عمم عن القران ويفصل تشريع ما ضدها  
رآة او طـفل او أي كائن يحـمل الروح هو الكـتاب الـكر بر من أي نص ظـلم 

مع الرحمة والرأفة وليس التطرف واالذى
عندما نسال اي امراة عن احلرية?

ـنعزلة مع اغلب االجـوبة ستكـون لست حرة النـها حرة روحانـيًا فقط بعـالقتها ا
الله 

راة حتت ضغوط وقيود  اذا كـانت معبرة وقوية نعـيش وسط مجتمعات تـضع ا
ذات اهـمـيـة وهدف ورسـالـة وتبـدي رأيـهـا في العـلن ولـهـا صوت مـؤثـر تـنعت ب
ـسهم ـرأة نـفـسـها عـنـدمـا يكـون الـرأي  (صـفـات عجـيـبـة) من قـبل الرجل او ا
اليـكـون التـركيـز علـى ما تـنجـزه بل الى كـيف تخـرج وتتـكلـم وهي أمرأه مـكانـها

نزل وتنتهي ب احلرام والعيب ا
هذا اقل القليل من واقعنا العربي 

مـسائل عـديـدة التـقبـلـهـا اجملتـمـعـات الشـرقـيـة للـمـرأة مـثل الرجل أولـهـا مـسأله
ـرأة مهددة البـشع الصـفات والـكالم حتى ان فرصـها بـاالرتباط الطالق تـكون ا
محـدودة كأنهـا سلـعة مسـتخـدمة يجب ان تـرمى واخرهـا قوان تـصدر كـعقاب

لها مثل حتويل حضانة الطفل لالب والى اخره ..
هل فكـر احدكم يوما كيف فضـلها الله وجعل لهـا سوره قرانية عظـيمة وخصها
ـاذا النـطبق مـاذكـر مثـلمـا ذكـر رغم تطـور االزمان ة  بـالـعديـد من االيـات الكـر
ـراة امـر مـعـقـد يـهدد كـيـان الـذكـور ولـيس الـرجال الن تـبـقى مـسـأله انـصاف ا
الرجل كـامل الـرجـولـة يـعرف انه خـلق من رحم أمـرأة وان مـايـصل الـيه بـسبب

صقل امراة  
 الـذكـور الـتي انـزرعت في افـكـارهم انـهم الـقـادة وهي الـتـابع حـتى ان الـبعض
يـخــاف ان يــرتــبط بــالـتـي تـخــوض مــعــارك احلـيــاة وتــشــارك بـانــشــطــة اخـرى
وارتبـاطات النه يعاملـها على اساس الطـرف االضعف وان تكون اقل من الرجل
في كل شيء ومطـلوب منها التنازل والتحمل والتقبل ان هذا الصنف يخاف من
قوتهـا لذلك يـحاربهـا او ينـتقم منـها فـقط النهـا ناجحـة يتـصور له انهـا ستـتغلب
علـيه ال يشاهـدها كـكيان اجـتمـاعي يعيش مـعه بل يراهـا فقط حتت سـلطته رغم

ان االنوثة وقوة الشخصية ال يتعارضان مع بعض
وال تستهدف اي تهديد

 يجب ان توضع احلـلول التي تعطيها حقها كأنسـان بتوعية النساء وتشجيعهم
على حتـقيق اهدافهم وفـتح جمعـيات وادخال منـاهج توعية لـلمراحل االولى قبل
ـراة لـيـست ربـة منـزل فـقط بل هي الـبـلـوغ لـكال اجلـنـس وتـرسـيخ افـكـار ان ا

اساس احلياة ومصدر القوة وااللهام
في اخلتـام يجب ان تـدرك مجتـماعـتنـا الشرقـية ان الـقانون
سمي قـانـون أَمر كـلِّيّ يـنـطبق عـلى جـمـيع جُزئـيَّـاته التي
تُتـعرَّف أَحـكامُهـا منه يـجب ان ينصف جـميع اجلـزئيات
رأة لكي نكسر القارورة ونخرج واهمها كل ما يخص ا

لبناء امة عظيمة كعظمة اسمها.

ناسسبة اربعينية ألشاعر واالديب الفريد سمعان  5ÐQð∫ أحتفالية تأبينية 
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ولــد مـظــفــر عـبــادي في احــدى قـرى
حـافظة بـابل نهاية ناحيـة القاسم 
االربعينات ونشأ وترعرع في اجواء
الــريف اجلـمـيـل  لـقـريــته الـشــهـيـرة
بــربـوعــهـا اخلــضـراء وبــسـاتــيـنــهـا
اخلالبة . فمنـذ نعومـة اظفاره عشق
الـغــنـاء وشــغف به حـد اجلــنـون من
ـذيـاع وحـفـظه وقـام بـتـرديـد خالل ا
كل مــا يـسـمــعه  من اغــان بـأصـوات
طربات في تلك احلقبة. طرب وا ا
ظـهــر في الـسـتــيـنـات مع نــخـبـة من
طـرب في مـدينته احلـلة ومع ذلك ا
اســتـطــاع ان يـقف عــلى قــدمـيه وان
يـجـد مــكـانـا مـهـمــا في عـالم الـغـنـاء
الـريـفي وحقـق من خالل هـذا الـعالم
شـخــصـيـة غـنـائـيــة مـعـروفـة فـتـفـرد
بـــأســــلــــوبه ومــــنــــهـــجـه وفي ادائه
الــغــنـــائي  مــؤكــدا بــذلك حــضــوره
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الكثير من فنانينا رحلوا عن دنيانا
لـــكن اســـمـــاءهم فـي اذهـــانــنـــا وفي
وجدان الـناس مـازالت راسخـة حتى
هذه الـلـحظـات بإبـداعـاتهم الـفنـية 
ـطـرب الـراحل ـبــدعـ ا من هـؤالء ا
مظـفـر عبـادي ..اسم ال يـغيب عن أي
انسان يحب ويـتذوق الغـناء الريفي
فــــهـــــو واحــــد مـن الــــذيـن حــــفــــروا
اسـماءهم في اذهـان الـنـاس  لـكونه
ـتــلك قـدرات طـاقــة وصـوت عــريق 
فــنــيــة ومـوهــبــة عـالــيــة  وألغــانـيه
جذور عميـقة تمتـد الى قلوب الناس
 ألنـهـا حتـمل نـكـهـة فـراتـيـة عـذبـة 
نــســتـذكــر بـعــضــا من مــسـيــرة هـذا
الـــفـــنــان الـــذي رحل وهـــو في قـــمــة
ا قدمه لـلغناء الريفي عطائه  وفاء 

العراقي : 
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االبداعي في الساحة الغنائية .
فعـند دعوته خلـدمة الـعلم عام 1968
ــنــوع لــلــقــوات طـــلــبه الــبــرنــامـج ا
ـــســلـــحــة الـــذي كــان يـــبث من دار ا
االذاعــة الـــعــراقــيــة آنــذاك . فــكــانت

احلاجـة له كـون صـاحب عائـلـة .. وهذا
أسـتـحقـاقه بـعـد أن عـجـز من الـشـكاوى
الــتي قــدمـهــا لـرئــاســة احلـكــومـة والى
وزارته والـى وزارة الــعـــمل والـــشــؤون
اإلجتمـاعية   على أمـل أن يحصل على
إعانـة من الرعـاية األجتـماعـية  حـقيقه
رجل حي إنـهــا قـصـة غــريـبـة ومــثـيـرة 
عـلـى قـيـد احلــيـاة وفي دائـرته جــعـلـوه
مـتــوفـيـاً ..وهي قــضـيـة مـثــيـرة لـلـجـدل
وقع ـتـجـمـهـرين بـا ـواطـن ا وحـتى ا
ــذكـور أنــدهـشــوا من هــذه الـقــصـة   ا

عنية. بانتظار توضيح من الوزارة ا
× مــــــواطـن آخـــــــر حتـــــــدث اوضـح عن
واجهة مع معاناته بأنه  جـريح جراء ا
داعش في أطراف اللطيفية  أصيب في
ـئـة وهو عيـنـةه ونسـبـة العـجز   80 با
عـســكـري مـنــتـسب في لـواء  25 الـفـوج
األول بـالـلـطـيـفـية  وهـو صـاحب ثـالثة
أطــفـال والــتـحـق بـاخلــدمـة ســنـة 2014
ومـــنــذ ســنـــة ونــصـف وهــو بال راتب 
يـــطـــالب وزارة الـــدفـــاع حلل قـــضــيـــته

توقفة. وصرف رواتبة ا

اذ حدثـنا سرد قـصة غـريـبة من نـوعهـا 
عن  تـعـرضه حلـادث أرهـابي في سـاحة
الطيـران بالـعاصمـة بغداد قـبل أكثر من
ــزدوج الـذي نـفـذة سـنــة في اإلنـفـجـار ا
أرهابيون  وراح ضـحيته عـدد الشهداء
ــواطن فـقـد واجلـرحى األبــريـاء  هـذا ا
أحــــدى عــــيــــنــــيه واصــــيــــبـت االخـــرى
بـالــضـرر.. فـضالً عن جــروح في أنـحـاء
ئة جسده  ونسـبة العجـز عنده مئـة با
وكان قد أجرى  7عملـيات عـلى حسابه
اخلــــاص دون مــــســـــاعــــدة من وزارته 
واطن راجع والطـامـة الـكبـرى ان هـذا ا
وزارتـه ألجل األســـتـــفـــســـار عن راتـــبـــة
ـدة أكـثـر من الـشـهــري الـذي قـطع عــنه 
ـــبــــاشـــر قـــال ســـنـــة  اال ان مــــديـــره ا
له(راتبك توقف بـسبب وفاتك في حادث
األنفـجـار). أنـدهش هـذا الرجل من كالم
مـديـره ورد قـائالً ( أنـا أمـامك اآلن كـيف
ـديـر رد عـلـيه(والـله مـوتـوني)?. اال ان ا
مـــا أعـــرف شـــلــون صـــارت قـــضـــيــتك).
واطن اطـلق منـاشدة من خالل  قـناة ا..
(الـشــرقـيـة) العـادة راتــبه  وهـو بـأمس

وقـضيـة أخـرى يـرويهـا لـلـبـرنامج رجل
كـان مــقـدم بـاجلــيش الـعــراقي الـسـابق
ووقع بـــاألســر فـي حــرب اخلــلـــيج عــام
  1991وبــعـــد عــودته من األســـر لم يــتم
صرف رواتبه  علماً أن خدمتة أكثر من
عـــشـــر ســنـــوات بــاجلـــيش  قـــدم عــدة
طلـبات لـوزارة الـدفاع وجملـلس الوزراء
توقفه .. حلل قضيـته وصرف رواتبـة ا

لكنه لم يحصل على نتيجة.
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وأشـــــار اخلـــــالــــــدي الى ان (عــــــدد من
أصـحـاب عـجالت الـتك تك نـاشـدونـا أن
ــرور  ــديــر عــام ا نــوصـل أصــواتــهم 
ـرتفعة لتـرقيم عجالتهم حول الرسوم ا
.. حيث يصل مبلغ رسم الرقم الى  500
الف دينار  وهذا مبلغ كبير وهؤالء هم
كسبة ومـطلوب أقـساط على التك تك 
ـرور لـدراسـة هذه ويـأمـلـون من مـديـر ا

عيشي). احلالة ومراعاة وضعهم ا
وأســتـغــاث أحـد خــريــجي كـلــيـة

اإلعـالم قــــــــائالً ( أنــــــــا من
الـــطـــلـــبـــة اخلـــريـــجــ
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ستنصرية التدريسي في كلـية العلوم السـياسية باجلامعـة ا
حاضـر في الـنـدوة االفتـراضـية الـتي اقـامـاها مـركـزُ كربالء
قدسـة - مكتب لـلدراسات والـبحوث في الـعتـبة احلسـينيـة ا
الـقــبس بـغـداد بــعـنـوان (الـغــزو الـثـقـافي الــفـكـري اإلعالمي

واجهة). للمنظومة القيمية واالخالقية للمجتمع وسبل ا
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ركز يـة العراقية يضيفها ا االكاد
الـــثــــقـــافـي في احتـــاد اإلذاعــــيـــ
قبل والتلـفزيوني صـباح السبت ا
للـحديث عن تنـوع األساليب الـفنية
في صــيــاغـة اإلعالن الــتــلـفــزيـوني
ــاذج ــوجـه لــلــطــفـل مع عــرض  ا

أعالنية.
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ي الـعـراقي من جـمـعـية الـعالقـات الـعـامـة الـعـراقـية االكـاد
ــعـــنــونــة (تــســاؤالت عن شــارك  في اجلــلـــســة احلــواريــة ا
الــتـضـامـن اإلنـســاني في الـعــراق) مـتــحـدثـا عـن (مـسـارات

ية عن التضامن اإلنساني). ا
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ـقـيم في االردن تـلـقى تـعـازي االوسـاط االعالمي الـعـراقي ا
ـاضي  سائـل االعالمـية لـوفـاة زوجته ام سـجى الثـالثاء ا

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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ــشــاهــيــر فى ــصــري وثق بــصــمــته عــلى جــدار ا ــمــثل ا ا
بوليفـارد رياض سيـتى بالسعـودية ونشر احلـساب الرسمي
ـوسم الــريـاض عـلـى مـواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي صـورة

الفخراني اثناء ذلك.
—bOŠ rþU

الـتــشـكـيـلي الــعـراقي الـراحل تــسـتـذكـره جــمـعـيـة الــفـنـانـ
الـتشـكـيلـيـ العـراقيـ صـباح الـيـوم السـبت بـندوة حـوارية
ـيـون:جنم عبـد حـيدر و زهـيـر صاحب يتـحـدث فيـهـا االكاد

وعاصم فرمان.
Í—uš s¹œU½

ـمــثـلـة الـسـوريـة بـدأت تـصــويـر شـخـصـيـة (أم يـونس) في ا
مـسـلـسل (أحالم يـرسـمـهـا الـغـبـار) الـذي يـتم تـصـويـره في
تحـدة والعمل من تألـيف عدد من الكتاب اإلمارات العـربية ا

من ذوي الهمم وإخراج عبد الباري أبو اخلير.
qOKš rO¼«dÐ«

ـلـتــقى الـنـقـدي أسـتـاذ الـنــقـد احلـديث االردني حتــدث في ا
ــفــرق بـــالــتــعــاون مع األول الــذي نــظّـــمه بــيت الــشـــعــر بــا
لكي حـول ظواهر فنـية ومضامـ فكرية في ركزالثـقافي ا ا

عاصر. الشعر األردني ا
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 قام عدد من  طـلبة قسم الـتربيـة الفنـية في كلـية الفنـون اجلميـلة بجـامعة بـابل بتزي
جدران كليـة االمام الكـاظم باللـوحات اجلدارية الـتي تنوعت في مـضاميـنها ب اخلط
هارات الفنية العربي والطبيعـة واللواحات الفلكـلورية  وياتي ذلك في اطار استثـمار ا

ية والتعريف بها. التي اكتسبها الطلبة  في دراستهم االكاد

ـتـواجدين واطـنـ ا ـتـابعـة قـضـايـا ا
هــنــاك  وتـــكــلـم مع مــقـــدم الــبـــرنــامج
االعالمـي عــــــلي اخلــــــالــــــدي عــــــدد من
ــواطــنــ وأولــهـم مــوظف عــلى مالك ا
وزارة الثقافة والـسياحة واآلثار  الذي

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ œ«bGÐ

في حلقة من برنامج (كالم الناس) الذي
تــقــدمه قــنـاة (الــشــرقــيـة) تــواجــد كـادر
الـبـرنـامج  في سـاحـة الـشـاعـر العـراقي
الـــراحل مـــعــروف الـــرصـــافي بــبـــغــداد

العـشـرة األوائل في كلـيـتنـا  لم أحصل
على فرصة عمل في أيـة وسيلة إعالمية
أو وظــــيـــفـــة حـــكـــومـــيـــة  ومع األسف
الــبـطــالـة أنــتـشــرت بـالــبـلــد والـعــمـالـة
األجنـبيـة مـفضـل بـالعـمل وترك أبـناء
الــبـلـد دون عــمل ). وخــتم مـعــد ومـقـدم
البرنـامج قائالً (الكـثير من الـطلبة ومن
عـدة مـراحل دراســيـة  حـمـلـوني أمـانـة
الى وزارتي التعـليم العالي والـتربية ..
يـطــالـبـون فـيـهــا احلـكـومـة والـوزارتـ
ـذكــورتـ أن يـبـقـى الـدوام حـضـوري ا
ولـيس الـكـتـروني  كـون الـدراسة األون
اليـن فـاشــلــة والـطــلــبـة اليــســتـوعــبـون
ــقــدمـة لــهم طــيــلــة أيـام احملــاضــرات ا

الدراسة اإللكترونية ).
فريق عمل البرنامج مؤلف من : اإلعداد
والــتـــقـــد : عـــلي اخلـــالـــدي مـــخــرج
ميـداني ومدير تـصويـر : عمـر اجلابري
فرجي   Drone علي تصوير : أسامة ا
ـتـابعـة الـصحـفـية : سـعدون الـطرفي ا
مــونـــتـــاج : عــمـــر مــظـــفــر اجلــابـــري 

وأدريس الكعبي.

انطالقته االولـى  بأغنـيته الشـهيرة
( ها خوية ها ..ها ) .

ورفــد عــبــادي الــســاحـة الــغــنــائــيـة
بـالكـثـيـر من االعمـال اجلـمـيلـة فـكان
يـــهــــرب من الـــقـــشـــور ويـــتـــجه الى

الـتـراث فـاكـثـر االغـاني الـتي قـدمـهـا
خالل حـيـاته مـسـتـوحـاة من الـتراث
والــواقع الــذي عــاش فــيه مـع عــامـة
النـاس . مثل (هـا خوية  –انت ولفي
 –تدري بيه الناس –عيني السمرة –
ــحــبــوبي الــولــد نـام  –شــاغــلــني 
بــجـمــالك  –ال يــا صـديــقي  –مـنــهـو
الكال  –ما نتصالح  –واغنيته ذائعة
الـصـيت (ال أنت ) -. حـتى الـعـافـوج
يادار حني  –وما تقـبل تصد لـلناس
عـــــيـــــنـي و.. وعـــــشــــــرات االغـــــاني

اجلميلة.
ــتــلك  عــبــادي قــدرة فــنــان فــهـو و
مــوهـــوب ومــثــقـف في آن واحــد في
اخـتـيـاره لـلــنص الـغـنـائي فـاشـتـهـر
جاراته ألغنـيات السيـدة ام كلثوم
ـعروفة من خالل اغنيـاته الشعـبية ا
الـــتي ســـمـــعــنـــاهـــا عـــبـــر اشـــرطــة

وجودة في كل من اغـنية الكاسـيت ا
(االطالل ) واغـنيـة (ذكـريـات ) وكذلك
ـــتـــلك طـــريـــقـــة خــاصـــة في االداء
واجـادة االطـوار الـغـنـائـيـة الـتـراثـية
ة والـصـعبـة كطـور العـلوانـية القـد
أي (ام عـلـوان ) وطـور جـبـيـر الـكون
وهــو (اول من ادخــله االذاعــة ) عـلى
حــد قـولـه في احـدى جــلــسـاتـي مـعه
قبل وافـته وكذلك كـان اداؤه لألطوار
االخــرى بـــطــريــقــته اخلــاصــة الــذي
ــطــرب الــراحل له اشــتــهـــر بــهــا .وا
بـــصــمــات جــمــيـــلــة في هــذا الــلــون
ــيـزه عن الــغـنــائي وضع لـه خـطــا 
ا حدا غيـره وبطـريقـته اخلاصـة . 
بـالـعـديـد مـن مـطـربـيـنـا الـشـبـاب في
وقـته الـتأثـر بـطـوره وطـريـقة ادائه 
ــطــربـ عــبــد الــزهـرة ومن هــؤالء ا
الفراتي الذي قـال عنه (مظـفر عبادي

فــنــان قــديــر 
تــعـلــمت مــنه
الـــــكـــــثـــــيـــــر
وبــــرحـــيــــله
خــــــــســــــــارة
لـــــلـــــغـــــنــــاء
الـــــــــريــــــــــفي

العراقي).
ورحـل الى دار
الـــبـــقــاء فـي عــام
ـــديـــنـــته 1999 
احلــلــة (مــحــلـة
اجلــــامــــعــــ )
تاركا ارثا غنيا
ال يـــــــــــعــــــــــد وال
يــــــــــحــــــــــصـى من
االغــاني واالحلــان

الشجية . 

مظفر عبادي

تحـمسون. أدائك سـيحـفّزك األشخـاص النشـيطـون ا
في عملك سيصل إلى ذروته.

qL(«

هناك أسـئلة ماليـة عند الشريك,يجب أن تـعالج بكثير
من اللباقة.

Ê«eO*«

 سـتكـون مـوضع كلّ االنـتبـاه. حـاول ان تسـتـغل هذه
الفترة من ناحية العمل .

—u¦ «

ال حتـاول ان تضـغط على عـائلـتك باسـلوب الـسلـطة ,
ا اعتمد االيجابية باحلوار. ا

»dIF «

نـشــاطك اجلـســدي سـيــرافـقه نــشـاط عــقـلي مــتـمــيـز
يساعدك في إجناز مهام العمل لديك .

¡«“u'«

كـنك استشـارة قريب او صديق و  مشـكلة تـشغلك,
طلب معونته .رقم احلظ.3

”uI «

ـؤثـرين لـكي ال تـخـشى طـلب الـدعم من األشـخـاص ا
يعززوا مشاريعك. رقم احلظ 2.

ÊUÞd «

جتنب االجنراف الى حالة العصبية و االنفعال بغض
ادية. النظر عن خسارتك ا

Íb'«

ال تــتـردد في الـتــعـاطي مع من حـولـك امـنح نـفـسك و
احمليط بك الكثير من الثقة .

bÝô«

 فكر بـإعطاء شيء غيـر متوقّع حلـياتك العـائلية و إال
فإنك ستحسّ بضجر .

Ë«b «

تـعـامل بــايـجــابـيــة مع كـافـة االفــكـار الــتي يـطــرحـهـا
الشركاء.يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

 ابـتــعـد عـن االمـور الــتي جتــعـلك حتس بــالــضـغط و
االنزعاج .رقم احلظ  7.

 u(«
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أوجــد مـعــاني ومـرادفـات
الـكـلمـات أفـقـيا وعـمـوديا
حسب التسلسل الرقمي:
 1- مـن ســــــور الــــــقـــــرآن

الكر
2- معركة اسالمية

 3- وقت
 4- وحدة قياس لالرتفاع

 5- دولة عربية
 6- مدينة اردنية
 7- غطاء للرأس
 8- عد السمع 

ــوسـيـقـيـة بــقـيـادة الـفـنـان رؤؤف ا
عـزيــز وفـقــا لــصـفــحـة الــدائـرة في

(فيسبوك).
ـرسـومي مـجـمـوعـة من وتـنـاولت ا
تـنوعة حـول جدليـة مقام احملاور ا
الالمي  وعـرجت عـلى (دور الـفـنـان
الـكـبـير مـحـمـد القـبـنـچي وريـاديته
قام  الى مجموعة في اضافة هذا ا

قامات العراقية) . ا

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ــــركــــز الــــدولي لــــدراســـات اقــــام ا
وسيـقى التقلـيدية بدائـرة الفنون ا
اضي امـسية وسـيقـية الثالثـاء ا ا
مـوسيـقـية ثـقـافيـة بعـنـوان (جدلـية
ــقـامـي) ألـقــتــهـا الـالمي في الــفن ا
ـرسومي وادارت الـباحـثـة اسـراء ا
اجلــلــســة االعالمــيــة عــطــارد عــبـد
ــــشـــــاركــــة الـــــفــــرقــــة ÍuODF اخلــــالـق و « ÂUF½≈  ≠ œ«bGÐ

ت دائـرة الـفـنـون الــعـامـة لـوحـة لـلـفـنـانـة لـيـلى ر
الـعـطــار بـقـيـاس  110X100 والـلــوحـة مـنــفـذة من
مواد مـختلفة عـلى مادة اخلشب وكانت تعاني من
اضـرار االتربـة وفقـدان جزء من احـدى اضالعها
اجلـانـبـيـة لـلـعمل فـضالً عـن تعـرضـهـا لـلـتـقـشـير
ـعاجلـة من قـبل الفـنان النـسـبي لأللوان .وجـرت ا
تحـفية أسامـة جاسم في شعـبة صيـانة االعمـال ا
ـقـطـر والـكـحول ـاء ا عـمل عـلى تـنـظـيف الـعـمل بـا
ـفـقـود من االطار واالمـونيـا مع إضـافـة الـضـلع ا
الـداخـلـي من مـادة اخلــشب مع اسـتــخـدام مـادة
) والـذي يــتالئم مع عــمـر (اجلــام الــروسي الـقــد
اللـوحة وقياسـها االصليـة وبطريقـة هندسيـة وفنية

رصينة.

وتـضـمــنت  االمـسـيـة مـداخالت من
بـــاحــثــ ومــتـــخــصــصـــ بــالــفن
وسـيقي العـراقي ومنـهم  محسن ا
فـرحـان و هــيـثم شـعـوبي و حـبـيب
ظاهر العباس وطه غريب و سعدي
السـعدي   فـأثيـر اجلدل حـول مقام
الـالمي مـن خـالل تــــــــــلـك آالراء من
ـوسـيـقى ذوي الـشــأن الـعـارفـ بـا

والتراث العراقي.

{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - نــشـرت
ـية بـريتـني سبـيرز صورة الفـنانـة الـعا
جــديــدة عــبــر حــســابــهــا اخلــاص عــلى
مـواقع الــتـواصل اإلجـتـمــاعي. وكـشـفت
عن قــرارهــا اجلــديــد حــيـث ســتــخـوض
رة قـرار سـبـيرز لن خـطوة شـاقـة وهـذ ا
يــقــتــصــر عـلـى اجلـوانـب الـنــفــســيـة او
ــعـركــة الـتي الــعـائــلــيـة خــاصـةً بــعـد ا
خــاضــتــهــا مع والـدهــا مــؤخــراً فــقـرار
سبيرز اجلديد متـعلق بإنقاص وزنها و
الـعـودة الى رشـاقـتـهـا كـلـمـعـتـاد وأكدت
ســبــيــرز أنــهــا تــخـلــصت  4 أرطـال من
وزنـهــا. وكـتـبت سـبـيـرز عــبـر حـسـابـهـا
اخلاص على موقع التواصل اإلجتماعي
(صـدق أو ال تـصــدق أن الـشـمس جـاءت
في منـزلي خالل عطـلة نـهايـة األسبوع!
ـنـعـطـفـات أردت بـعــد كل الـتـقـلـبــات وا
اســتـعــراض بـنــطـالـي اجلـيــنـز الــضـيق
ـقدار اجلديـد وجسـدي أصبح أصـغر 
 4 أرطـال). وتــابـعت: (كـان مـن الـصـعب
فقدان هذا الوزن ومن يدري ما إذا كنت
سـأسـتعـيـده ومـتى سـأستـعـيـده لـذا ها
هي الـلــحـظـة الـتي أخـذتــهـا من نـفـسي.
الوقت ليس حقـيقياً لـذا ال تنسَ إشعال

النـار في سـاعـتك يـوم األحد
بــــعــــد كل شـيء إنه عــــيـــد
ــيالد.. ال تــشــعل الــنـار ا

في ساعتك بالفعل).
كــمــا رصــدت كــامــيــرات
ــــــصــــــوريـن جنــــــمــــــة ا
تلفزيون الواقع األمريكية
كيم كـارداشيـان وحبـيبـها
ـمــثل بـيـت ديـفــيـدسـون ا
أثـــنــاء ذهــابــهـــمــا بــرحــلــة
لــتـنــاول الــعـشــاء في مــطـعم
"أجنـلــيـنـا" في جــزيـرة سـتـان
وقـد إرتــدى ديـفـيــدسـون سـتـرة
مريـحة فـوق قمـيص أخضـر وقد
ظــهــر وهـو يــخــرج لــسـانـه ويـرفع
عالمة الـسالم للصـورة فيـما ارتدت

كـارداشــيـان مـعـطـفــاً أسـود وكـمـامـة.
طـعم فينـسينت مـاليربا وقالت مالـكة ا
عــبـــر حــســـابـــهــا اخلـــاص عــلـى مــوقع
الــتـواصل اإلجــتـمـاعــيك (شـكــراً لك كـيم
كـارداشـيان وبـيت ديـفـيـدسـون وسـكوت
ديـسك وآخـرين عـلى تـنـاول الـعـشـاء في
مــطـعم أجنــلـيــنـا.. كــان من الـرائـع حـقًـا
كنكم العودة في أي وقت). خدمتكم.. 
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ـتــطــلــعــون لــغـد أفــضل كــاملَ قــضى الــعــراقــيــون ا
ســــــــنـة 2021 والـصــخب يـحــيط بـهـم من كل جـانب
ـبـكـرة والـشـكوك في حـول  الـتحـضـيـر لالنـتـخـابات ا
اقـامتـها او تـأجيـلها ومـا يتـرتب على ذلـك من صعود
ونــزول في مـوجـات الـقــلق الـتي تــنـعـكس ســلـبـا عـلى
ـعيشـي للنـاس ومن ثمّ اجراء االسـتقـرار النـفسي وا
االنـتــخــابــات في مــوعــدهـا اجلــديــد في الــعــاشـر من
الشـهر العـاشر وال يـزال البلـد على حاله سـاقطا في
هاتـرات السياسـية حول تزويـر االنتخابات مستـنقع ا

شهد بنتائجها.  وعدم اعتراف قسم من ا
انـتهـت السـنة عـلى هذا احلـال فـلم ير الـعراقـيون من
ـبكرة شيـئاً ليجـدوا أنفسهم في فضائل االنـتخابات ا
ـوعـد الــتـقـلـيـدي لـدورة سـنـة 2022 حـيث يــقع فـيـهـا ا
انـتخـابيـة عاديـة جديـدة فكـيف سيـكون احلـال والبـلد
ــا وقع فــيه مـن وضع مــتـشـظ بـســبب لـم يـتــخــلص 
انـــتــخــابــات لم يــنـــته الــكالم فــيــهـــا? ومــا الــعــمل مع
ـفـتـرض انّ الـتـحـضـيـر لـهـا يـبـدأ مع انـتـخـابـات من ا
انـطالق السـنـة على اعـتبـار ان موعـدها مـحصـور ب

اخلامس والسابع من شهورها. 
دوامة االنتخابات طـاحونة للوقت واألموال واإلنتاج

واالعصاب. 
مـاذا عسـاهم ان يفـعلـوا? هل ينـفع البـلد الـطامس في
التـردي ان يـنـتج حكـومـة تـستـمـر خـمسـة شـهور إذا
تفـاءلنـا بتـشكـيلـهـا في الشـهر الـثاني من سـنة 2022
هل سـتـكـون حـكـومـة إلنـقـاذ الـوضع الـعـام والـتـفـكـير
بخطط اقتصادية ناجعة وتنفيذها أم ستتفرغ لإلعداد

لالنتخابات الالحقة الوشيكة? 
ـوعد الـدستوري إذا قـاموا بـإصدار مـرسوم لتـغيـير ا
لالنـتـخــابـات الـتـشــريـعـيـة الــعـامـة فـذلك يــعـني انـهم
ـقبـلة وهـذا سيـقود يحـددون مسـبقـا عمـر احلكـومة ا
وضوع خالفي جديد. أو انَّ عليهم أن يتركوا اجملال
ـبـكرة لـتكـون احلـكـومة الـتي سـتـفرزهـا االنـتـخابـات ا

واعيد الدستورية اجلديدة?  األخيرة لترسم لهم ا
حـقـيـقـة اخلالفـات ال عالقـة لـهـا بـأي همّ من الـهـمـوم
الـدســتــوريــة وال تـخــطــر هـذه األمــور بــبــال أحـد من
ـكــاسب الـتي ــتـصــارعـ عــلى جـولــة جـديــدة من ا ا
ستزيد من مـتاعب العراقي لـسنوات أخرى وتكرس
ي في أي بـقـاء اسم الـعـراق في ذيل أي تـصـنيف عـا
اليــ عن جــدوى مـــجــال وهــذا يــقــود الـى ســؤال ا
وجــود الـتـاريخ الـعـمــيق واجلـغـرافـيـا االســتـراتـيـجـيـة
والـثروات الـنـفـطـيـة بأيـدي مَن ال يـسـتـطـيع أن يـنهض

بسمعة البلد ومكانته ومستوى حياة شعبه?
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