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ـكن راى خـبـيـر اقـتـصـادي  ال 
انـــــهــــاء عـــــقــــود احملـــــاضــــرين
اجملـــانـــيــ  كـــون هــذه الـــقــوة
الـــعـــامـــلـــة لـــهـــا وضـــعـــهـــا في
ـؤسسـة الـتـربويـة  وسـتـحتج ا
على اي قـرار تعـسفي يـصدر من
ال نــتـزعـاع حــقـوقـهـا احلــكـومـة 
شـروعـة . وقال داود عـبـد زاير ا
لـ (الزمان) امس ان (احلـكومة ال
تـــــســــتـــــطــــيـع انــــهـــــاء عــــقــــود
احملــــاضـــــريــــ اجملـــــانــــيــــ 
وتصـريح االمانـة العـامة جمللس

الــوزراء بـــشــأن عــدم امــتالكــهــا
صالحية التـجديد سيـثير موجة
مـن الــتــظــاهـــرات الــغــاضــبــة ال
شـروعـة  كون نـتزاع احلـقـوق ا
هــذه الـــقـــوى الــعـــامـــلـــة قــدمت
تـضحـيات كـبـيرة ولـهـا وضعـها
ـؤسـسـة الـتـربـوية  ولـذلك في ا
قـد نـشـهـد احـتـجـاجـات في حـال
صدور قرار تـعسفي يـلغي عقود
هـــؤالء  النه ســـيــثـــيــر مـــشــاكل
كن اجـتمـاعـيـة واقتـصـاديـة ال 
تداركهـا) واضاف ان (احلـكومة
لــهــا الــرغــبـــة بــتــجــديــد عــقــود
احملاضرين كونها ال تريد تاز

الــوضع اكــثــر  وقــد تــتــجه الى
ــوازنـة الــعـام تــضـمــيـنــهم في ا
ـــقـــبـل) مـــشـــيـــرا الى انه (من ا
كن جتديد الناحية القانونية  
هــذه الـعـقــود بـقـرار مـن مـجـلس
الــــــــوزراء وان تـــــــــداول هــــــــذه
علومـات هدفه لالستهالك فقط ا
واعـطـاء زخم لتـصـريـحـات وزير
ـــالـــيـــة الـــذي لم يـــأتي بـــشيء ا
ــا تـوقــعــات مــا قـد جــديــد  وا
يحصل في العـراق اذا ما تفادت
ـالـيـة احلـكــومـة وعـلى رأسـهــا ا
تـعـاقـدات الـطـاقـة والـنـفط الـتي
ــوازنـــة  ويــجب الـــتي تـــثــقـل ا

تـغـيـيـر االقـتـصـاد من ريـعي الى
صـنــاعي زراعي لالعــتـمــاد عـلى
االيـرادات الـداخـلـيـة في االنـفاق
وتــغــطــيــة الــرواتب والــنــفــقـات
االخرى). وحددت األمانـة العامة
جمللس الـوزراء صالحيـاتها في
مــلف الــتــعــاقـد مـع احملـاضــرين
ـسـؤولـة عن جتـديـد واجلـهـات ا
ــتــحــدث بـاسم عــقــودهم.وقـال ا
االمانـة حيدر مـجيـد في تصريح
امس إن (األمــــانــــة ال تـــــمــــتــــلك
بل هي صالحية جتـديد الـعقود 
فــقط مـســؤولـة عن الــتـعــاقـد مع
احملاضرين بالـتنسيق مع وزارة

الية) وأضاف ان (التعاقد يتم ا
في حــال تــخــصـيـص الـســيــولـة
ـاليـة من مـجـلس الـوزراء وهو ا
وضوع اصدار قرار بـشأنهـا وا
ـــلف يـــتـــابع من قـــبل فـي هــذا ا
الية). وكانت وزارتي التربية وا
وزارة الــتـــربــيــة قــد كــشــفت عن
ـالـيـة يـتعـلق إرسـال كـتـاب من ا
ـلـف رواتب احملـاضــرين.وقـال
وكـيل الـوزارة فالح الـقيـسي في
تــــــــــصــــــــــريـح امـس إن (رواتـب
احملـاضــرين سـتـســتـمـر من دون
تـوقـف حـتى مع انــتـهـاء الــسـنـة
ــالــيـة) وتــابع ان (كــتــابـاً ورد ا
ـالـيـة يـتـضـمن طـلب إلـيـنـا مـن ا
إرســـال رواتـب احملـــاضـــرين مع
احـــتـــســـاب فـــروقـــات الـــرواتب
لــيــتم بــاحــتـــســاب الــشــهـــادات
تــضــمــيـنــهــا في مـوازنــة الــعـام

قبل).  ا
ووافق مـجـلس الـوزراء في وقت
سـابق عـلى شـمـول احملـاضرين
واإلداري والـعـاملـ اجملانـي
في التـربـية الـذين بـدأوا بتـقد
خــــدمــــاتــــهـم في االول مـن آيـــار
 ?2020أو قـــبل ذلـك  بـــاألجــور
عتـمدة في قـرار اجمللس ضمن ا
ـعــدل بـالــقـرار 337 قـرار  315ا
شــرط تــوافــر الــتــخــصــيــصــات
ـــالــيـــة الالزمــة ضـــمن قــانــون ا
وازنة االحتاديـة. واكد محافظ ا
كربالء نصيف اخلطابي موافقة
ـــالـــيـــة عـــلى حتـــويـل االجــراء ا
الــيـــومــيـــ في احملـــافـــظــة الى
عــقــود. وقــال في بــيــان امس ان
(الـــوزارة وافـــقـت عـــلى حتـــويل
االجـراء الـيومـيـ في احملـافـظة
الى عـــــقـــــود ضــــمـن قــــرار ٣١٥
وتوفـر التخـصيـصات الالزمة )
مــشـــيــرا الى انه (وجـه مــعــاونه
ـــالــــيـــة واالداريـــة لـــلــــشـــؤون ا
ـــتــابـــعــة مـع الــوزارة واجنــاز ا
مـــوضــوع االجــراء فـي الــدوائــر
احلــكـومــيـة في احملــافـظــة كـافـة
وكـــذلك مـــوضــوع احملـــاضــرين
اجملــــانــــيــــ خـالل الــــيــــومــــ
الــقـادمـ وقـبـل انـتـهــاء الـسـنـة
ــالــيـة). ورد مــسـتــشــار رئـيس ا
الـوزراء لــلـشـؤون االقــتـصـاديـة
مـــظـــهـــر مـــحــــمـــد صـــالح عـــلى
تـصـريـحـات الوزيـر عـلي عالوي
بـــشــأن مـــســـتـــقــبـل الــوظـــيـــفــة
احلـكومـيـة في الـعراق ومـحـتمل

ـــوظــــفــــ بـــســــبب تــــســـريـح ا
اسـتـمـرار االعـتـمـاد عـلى الـنـفط.
وقــال صــالـح في تــصــريح امس
ان (الوظـيـفة احلـكومـيـة مقـدسة
والـدولـة مـسؤولـة عن بـالـعـراق 
حمايتهـا وبقائها كـونها ضمان
ـعــيـشـة أكـثــر من نـصف سـكـان
الــــبـالد) مــــبــــيـــــنــــا ان (عالوي
ــسـتــقـبل واليــعـني يــتـحــسس ا
هـنـاك انعـكـاسـات عـلى احلـاضر
كــونه يــتـحــدث عن عــقــد بـعــيـد
األجـل وال أحــــد يـــــعــــرف مــــاذا
سيجري في حـينها) واشار الى
ان (الــوظــيــفـة الــعــامـة مــقــدسـة
ـومـتـهـا امـر مـهم بـالـعـراق ود
والسـيمـا ان كل مـوظف مـسؤول
عن اعـالة  4الى  5افراد) داعـياً
الى (عــدم االلـتــبـاس والــتـخـوف
من هـذا االمــر كـون سـيــاسـيـات
الــدولـــة ثــابــتـــة جتــاه حـــمــايــة
وظف والوظـيفة العامة). الى ا
ذلك أعـــــلـــــنـت دائــــرة الـــــعـــــمل
ــــهــــني في وزارة والــــتــــدريـب ا
العمل والشؤون االجتماعية عن
بــدء اخلـــطــوات األولــيــة إلعــداد
الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة لـلـتـشـغـيل
فـــــــيــــــــمـــــــا حــــــــددت مـــــــوعـــــــد
انطالقها.وقال مـدير عام الدائرة
رائـد جــبـار بـاهـض في تـصـريح
امس ان (الــــلـــجــــنـــة الــــعـــلــــيـــا
لـلـتـخــطـيط وتـشـغـيل وتـخـطـيط
الـقـوى الـعـامـلـة عـقـدت سـلـسـلـة
لــقــاءات واجـتــمــاعـات بــرئــاسـة
الـــوزيـــر عــادل الـــركـــابي وكــان
آخرها ورشـة عمل في العـاصمة
بـالــتـنـسـيق مع األردنـيــة عـمـان 
ـناقـشة منـظـمة الـعمل الـدولـية 
مـوضـوع اعداد سـيـاسـة وطـنـية

للـتشـغيل حـاليًـا) وتابع انه (
تــشـــكــيل جلـــنــة لـــكــتـــابــة هــذه
السياسـة وتمت تسمـية اعضاء
ارتـــكــاز مـن كل وزارة عــراقـــيــة
وحالـيـاً بدأنـا اخلـطوات األولـية
إلعــداد هـذه الـســيـاســة بـعـد أن
يـــكــتـــمل تـــدريب وبــنـــاء قــدرات
مالكـات كـتــابـة الـسـيـاسـة لـيـتم
الـــعـــمل بـــهـــا) مــؤكـــدا انه (من
ـقرر إقـرار الـسيـاسـة الوطـنـية ا
ـقبل أو لـلتـشـغيل مـطـلع العـام ا
فـي مــنــتــصــفه من قــبل االمــانــة
الــــــعــــــامـــــة جملــــــلـس الـــــوزراء
وســتـرسـم الـســيـاســات الـعــامـة

للتشغيل في البالد). 

(االحتاديـة تتعـرض لضـغوطات
خــارجــيــة  وان لم يــكن الــنــظـر
فكان بالطعون من اختـصاصها 
االجـدر ان تـعـلـنـهـا من اجلـلـسـة
االولـى) مـــــــــشــــــــــيـــــــــرا الى ان
(البيانـات االلكترونـية واليدوية
دمجـت في جـهاز سي ـعـزولـة  ا
ثم اظـــهــــرت عـــلى جـــهـــاز الف 
الـــنــتـــائج  وبـــحـــسب تـــقـــريــر
فـــإن هــذا ـــانــيـــة  الـــشــركـــة اال
اجلـهاز غـيـر مفـحـوص ولم يكن
ضمن الـعقـد). وتعـقد االحتـادية
الـيـوم  جـلـسـتـهـا الصـدار قـرار
ـقـدمـة حـاسم بــشـأن الـدعـاوى ا
من االطـار الــذي يـطـالب بـالـغـاء
االنتخابت الـتي شكك بنـتائجها
فوضيـة العليا علنـة من قبل ا ا
ـستـقـلـة لالنـتخـابـات. بدوره  ا
كـشف قـيــادي في الـتـنـسـقي عن
لــــقــــاء مــــرتــــقـب بــــ الــــصـــدر
للتباحث والعامري في احلنانة 

قبلة. بشأن االستحقاقا ا
وذكــــر الــــقــــيــــادي الــــذي رفض
في تـصـريح الـكـشف عـن اسـمه 
ـقـرر سيـعـقد امس أن (الـلقـاء ا
ـقــبــلـة خالل األيـام الــقــلـيــلــة ا
لــــيــــكـــــون لــــقـــــاء بــــ اإلطــــار
الـتنـسـيـقي والكـتـلة الـصـدرية)
ولــــــــــفـت الـى إن (قــــــــــيــــــــــادات
الـــتـــنـــســـيـــقي قـــسّـــمت مـــهــام
التفـاوض مع القوى الـفائزة في

االنـتـخابـات عـلى ثالثـة مـحاور
األول الــــتــــفـــاوض مـع الــــقـــوى
الــكـرديــة لالتــفـاق عــلى صـيــغـة
طالب أو تلبي توافقية حتقق ا
ا يحقق رغبات كل األطراف و
مصلحة البالد عموماً) وأضاف
أن (احملـــور الــــثـــانـي مـــهــــمـــته
التـفـاوض والتـباحث مع الـقوى
الــسـنــيـة قــاطـبــة لـلــوصـول إلى
تـفـاهـمـات مـسـتـقـبـلـيـة وضـمـان
تأييدهم لتوجهات اإلطار بينما
سيركز احملور األخر مهامه على
التـفـاوض مع الصـدر وقـياداته
فـي الــكـــتـــلــة). الى ذلـك  كــشف
عــضــو حتــالف الــعـزم مــشــعـان
اجلبـوري عن جولة ثـنائـية ب
حتــالــفي الـــعــزم وتــقــدم. وقــال
اجلبوري في تغريدة على تويتر
وصل االمــارات بــعـد (اخلــنــجــر
قـطــيـعـة دامـت ست سـنـوات في
بـــدايــة جـــولـــة ثـــنــائـــيـــة تــضم
وتـشـمل ثالث دول احلـلـبــوسي 
عـربيـة  يبـحثـان خاللـها الـعمل
ا يـخدم العراق وابناء شترك  ا
دن احملررة). وكان احللبوسي ا
قـــد اســـتــقـــبـل  رئــيـس قـــيــادة
حتــالف قـوى الــدولـة الــوطـنــيـة
حـيدر الـعـبـادي  وبحـثـا مـجمل
األوضـاع الـسـيـاسـيـة في الـبالد
ـبـاحـثـات لـتـشـكـيل وتـطـورات ا

احلكومة التوافقية. 

الــقـــبــول األولى بـ( الـــتــوجه الى
اجلــامـعــات والــكــلـيــات األهــلــيـة
واسـتـكـمـال إجــراءات الـتـسـجـيل
مـســتــصـحــبـ مــعـهم الــوثـائق
ـــســـتـــمـــســـكـــات الـــدراســـيـــة وا
طـلوبة) وشدد البيان الثبوتية ا
ن ظــــهـــرت عــــلى (الــــطــــلــــبــــة 
أسماؤهم ضمن الـدفعات األخرى
الى مــراقـبــة حــســابـهم الــطالبي
وانــتـظــار إمــكـانــيــة الـتــســجـيل
ــقــاعـد الــشــاغـرة حــسب تــوفـر ا
حـتى يتـسـنى لـهم إتـمام عـمـلـية

باشرة).  التسجيل وا

للجامعات والكليات االهلية.وذكر
الــــبـــيـــان ان (بـــوابــــة الـــتـــقـــد
للجامعات والكليات االهلية اغلق
امس وسـتـنـطــلق الـيـوم االثـنـ
ــبــاشـرة مــرحــلـة الــتــســجــيل وا
ن أتموا عملية التقد للطلبة 
وظــهــرت أســمـــاؤهم في واجــهــة
ــفــاضــلـة ــعــايـنــة اخلــاصــة بـا ا
بــوصـفــهم مــرشــحــ لـلــقــبـول)
مــؤكــدا ان (عــمــلــيــة الــتـســجــيل
ســتــكــون وفق نــظــام الــوجــبــات
وحــسب تـــســلــسالت الـــطــلــبــة)
ــشـمـولـ ضـمن دفـعـة مـطـالـبـا ا

طـــالــــبـــاً من خـــريــــجي الـــســـنـــة
الدراسية احلالية و  3453طالباً
من خــريــجي الــســنــة الــدراســيـة
ـاضـيــة  في حـ بــلـغت أعـداد ا
ـقـبــولـ في كـلـيــات اجملـمـوعـة ا
الطـبـية ضـمن هـذه القـناة 3911
ـقـبـول طـالبـاً) داعـيـا الـطـلبـة ا
الـى (الـــــــشــــــــروع بـــــــإجـــــــراءات
ــــبــــاشــــرة في الــــتــــســــجـــــيل وا
اجلـــامـــعـــات ابـــتــداءً مـن الـــيــوم

 .( االثن
وكـانت الـوزارة قـد اغـلـقت مـسـاء
يـــــوم امـس بــــوابـــــة الـــــتـــــقــــد

 ÊU e « ≠ œ«bG

أعــلــنت وزارة الــتــعـلــيـم الـعــالي
والـبــحث الـعـلــمي نـتــائج قـبـول
الــطــلــبــة ضــمن قــنــاة الــتــعــلــيم
احلــكــومي اخلـــاص الــصــبــاحي
ــــوازي لـــلــــســـنــــة الـــدراســــيـــة ا
احلالية.وذكـر بيان للـوزارة تلقته
(الــــزمــــان) امـس ان (الــــنــــتــــائج
ــنـشــورة في بــوابــة الــدراسـات ا
ـتابـعـة  تضـمنت والتـخـطيط وا
قبـول اثنـ وعـشرين ألـفاً وسـتة
18573 طالب مــــــوزعـــــ عـــــلى 
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يـتـرقب االطـار الـتـنـسـيقـي الذي
عـقــد اجـتـمــاعه امس في مـنـزل
رئـــيس ائــتالف دولـــة الــقــانــون
ــالـكـي  قـرار احملــكــمـة نــوري ا
االحتادية العـليا خالل جلـستها
الـيـوم االثــنـ وذكـر مـصـدر ان
(قوى التنسيقي عقدت في منزل
ــنــاقــشــة اجــتــمــاعـــا  ــالــكـي  ا
مـجــريــات االحــداث بــضــمــنــهـا
جـــلـــســـة االحتـــاديـــة اخلـــاصــة
بـدعـوى الـطـعـون). بـدوره  قـال
عـضــو االطــار الــتــنــســيــقي عن
ائــتـالف دولــة الـــقـــانـــون كــاظم
احلـيــدري في تــصـريح امس ان
(الــتـنـســيـقي سـيــسـلم ألي قـرار
تــتــخـــذه احملــكــمـــة االحتــاديــة
ـصادقة ـطروح هو ا واخليار ا
عـلى نــتــائج االنــتــخـابــات كــمـا
هي) مؤكـدا ان (إحتـمال ضـئيل
بــان تـــتــخـــذ احلــكـــومــة إجــراءً
بـإعــادة الــعــد والــفـرز بــنــســبـة
ــئــة وهـــذا اخلــيــار عــشــرة بـــا
النه سـيغـير كـثـيراً من الـنـتائج 
وفــــقـــا إلعــــادة فـــرز الــــطـــعـــون
الـبـسـيـطـة جرى تـغـيـيـر خـمـسة
لذا نتوقع ان يكون هناك نتائج 

تغييراً). 
فـي تـــــطــــــور  رأى امـــــ عـــــام
عـــــــصــــــائـب اهـل احلق قـــــــيس
اخلزعلي  ان نتائج االنتخابات
ـانية وتـقريـر الشـركة اال باطـلة 
الفـاحصة يـؤكد ان جـهاز عرض
الـــنــــتـــائـج غـــيـــر دقــــيق. وقـــال
اخلــــزعـــلـي في بــــيــــان امس ان
(األدلــة الــتي قـدمــتــهـا اجلــهـات
ــــعـــــتـــــرضــــة عـــــلـى نــــتـــــائج ا
بُــــنــــيت عــــلى االنــــتــــخــــابــــات 
مالحظـات فنيـة دقيقـة فال يعلم
ـا جـرى في جـهـاز عرض أحـد 
الــنـــتــائج إال الــله) واضــاف ان
(هــنــاك تــســريــبــات تــفــيــد بـأن
احملــكـمـة االحتــاديـة ســتـصـادق
عـــــلى الـــــنـــــتـــــائج) وتـــــابع ان
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اطــاحـت مــفـــارز األمن الـــوطــني
باحد اكـبر مـزوري الوثائق خالل
كم محكم في محافظة البصرة.
واشار بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (مـــــفـــــارز اجلـــــهـــــاز وبـــــعـــــد
ـوافقـات القـضائـية استـحصـال ا
تـمـكــنت من نـصب كــمـ مـحـكم
اسفـر عن القـاء القبـض على احد
اكـبــر مـزوري الــوثـائق وبــاجلـرم
ـــشــهـــود كـــمــا ضـــبط في داره ا
ــؤســســات الــدولـة  350خــتــمــاً 
وباسماء شخصـيات لها مناصب
اداريـة فــضال عن الــعــشـرات من
ـزورة مــنـهــا مـذكـرات الـوثــائق ا
قبض وسندات عـقارية وشهادات
والدة ووفـــاة ومـــســـتـــمـــســـكـــات
رســمـيــة وعــقــود زواج وصــكـوك
ـبــالغ مــالـيــة وكـتـب تـبــلـيغ من
كــــاتب الـــعــــدل ووكـــاالت عــــامـــة
وخـــــاصـــــة وشـــــهـــــادات دخــــول
ـســتــشـفـى) ولـفت وخـروج مـن ا
الـبـيـان الـى (احـالـة الى اجلـهـات
الــقــانـــونــيــة اخملــتــصــة التــخــاذ
االجــراءات الـالزمــة بـــحــقه).وفي
مــيـســان  أعـلــنت قــيـادة شــرطـة
احملـــافـــظـــة  الـــقـــبض عـــلى 20
مــتـــهــمـــاً وضــبط  10مــركــبــات
ارسـة أمنية نفذت مظللة خالل 
في مــديـنــة الـعــمـارة.وذكــر بـيـان
لـقـيـادة الـشـرطـة تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (شرطة النجدة في قاطع
الــبــلــدة داخل مــديــنــة الــعــمـارة

ـارســة أمـنـيـة  أسـفـرت نـفـذت 
عن إلقاء القبض على  15متهماً
لم يـحــمـلـوا أوراقـاً ثــبـوتـيـة و 5
آخـرين مـخـمـورين) واضـاف انه
( ضــبط  10عــجـالت مــظـــلــلــة
مخالفة للضوابط) مؤكداً (إحالة
اجلـمـيـع الى اجلـهـات اخملــتـصـة
إلكــمـــال اإلجــراءات الــقـــانــونــيــة
الالزمــة بـــحــقــهـم). وفي بــغــداد
كـشفـت مديـريـة مـكـافـحـة االجرام
عن مالبــســـات حــادث قــتل فــتــاة
ضـمن تـبـلغ من الـعـمـر  17عـاما 
مــنــطـــقــة أبي غـــريب. وقــالت في
بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس انه
(بعـد توافر مـعلـومات لـدى مفارز
مكـتب مـكـافحـة اجـرام ابي غريب
عن وجــــود حـــادث قــــتل فــــتـــاة 
ــوضـوع   تـشـكـيل وألهـمـيـة ا
فـريـق عـمل واالنــتــقـال الـى مـحل
احلـــادث وبــعـــد الــتـــحـــر وجــمع
ـعــلــومـات  اتــضح أن احلـادث ا
جنائي ولـدى إجراء التـحقيق مع
أهل اجملنى علـيها اعـترفت والدة
الـــفــتـــاة صـــراحــة بـــارتـــكــابـــهــا
ـــة) ولــفـت الى (تــدوين لــلـــجــر
تهمة باالعتراف ابتدائيا أقوال ا
وقـرر قـاضي وصـدقت قــضـائـيــا 
الـتـحـقـيق تــوقـيـفـهـا وفق أحـكـام
ـادة ٤٠٦ من قـانـون الـعـقـوبـات ا
بــعـد إجــراء كــشف الــداللــة الـذي
جاء مـطـابقـا لـلحـقـيقـة والواقع).
والـقت مــفـارز وزارة الــداخـلــيـة 
الـقـبض عـلى أجــنـبـيـتـ سـرقـتـا
مبـلغـاً مـاليـاً. وذكر بـيان لـلوزارة

تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس أنه (من
تابعة علومات وا خالل تطبيق ا
الدقـيـقة تـمكـنت مالكـات مديـرية
ـديـريـة األحوال اإلقامـة الـتـابـعة 
ـــدنـــيـــة واجلــوازات مـن إلـــقــاء ا
الـقــبض عـلى مـتــهـمـتــ اثـنـتـ
حتــمالن اجلـــنــســيــة األجــنــبــيــة
وتـــعــــمالن مــــدبـــرتي مــــنـــزل في
العـاصمـة  بعـد قيـامهـما بـسرقة
ال يقدر بنحو  11الف مبلغ من ا
دوالر وعـــــــــدد مـن الــــــــهـــــــــواتف
نـزل الذي والسـاعات مـن داخل ا
تـــــــــعــــــــــمالن بـه) وأضـــــــــاف ان
تـهـمتـ كانـتـا تنـويـان السـفر (ا
الـى خــــارج الــــعـــــراق) مــــؤكــــدا
ــتــهــمــتــ عــلى (عــرض أوراق ا
قـــاضـي الـــتـــحـــقــــيق الـــذي قـــرر
تــــوقــــيــــفــــهــــمــــا). فـي غــــضـــون
اشــرف وفــد أمــني بــرئــاســة ذلك
ـشـتـركـة نـائب قـائـد الـعـمـلـيـات ا
الفريق الركن عبد األمير الشمري
عــلى عــمــلــيــات تــعــقب عــنــاصـر
داعش في قـاطع مـحـافـظـة ديـالى
.وقـالت الـقــيـادة في بـيــان تـلـقـته
(الــزمــان) امس ان (وفــداً أمــنــيــا
بــرئـــاســة الـــشــمـــري  وصل الى
قـاطع عــمـلــيـات ديــالى لإلشـراف
عــلى تــنـفــيـذ الــعــمـلــيــة األمـنــيـة
شتركة التي انطلقت من محاور ا
عـــــدة بــــ اجلـــــيش والـــــتــــدخل
السريـع وجهاز مـكافـحة اإلرهاب
واحلـشــد الـشـعــبي) واضـاف ان
(الـــعــمـــلــيـــة تــهـــدف الى تـــعــقب
عنـاصـر بقـايـا داعش االرهابـية)

مــشـــيــرا الى (تـــنــفــيـــذ ضــربــات
اعـقــبـهــا قـيــام الـقــطـعـات جـويــة
الـبريـة بـتـمـشيط كـامل لـلـمـناطق
الـــوعــــرة في ســـلــــســـلـــة جـــبـــال
حـمـرين). بـدورهـا  افـادت خـلـية
االعالم االمــني فـي بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس بـأن (سالح الـقوة
اجلــويــة نــفـذ  14ضــربــة جــويـة
دقيقة بواسطة طائرات  ال  159

واف  ? 16أســفـــرت عن تـــدمــيــر
مــجـمــوعــة من الـكــهــوف وأوكـار
اإلرهـابــيــ في جـبــال حــمـرين)
مؤكدا ان (الـقوات األمـنيـة عازمة
على مـطاردة الـعنـاصر اإلرهـابية
ناطق) وفي مختلف الـظروف وا
مـشــيـرة إلى أنه (ســتـكــون هـنـاك
عـمـلـيـات اسـتـبـاقـيـة أخـرى وفـقاً

علومات استخبارية دقيقة).

j∫ مفارز االمن الوطني تضبط متهما بحوزته وثائق مزورة {
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ثله فيما جمع السـاحر احمد راضي انتهت بالتعادل اإليـجابي بهدف 
الـلـقـاء الـثـالث فـريـق امـانـة بـغـداد وضـيـفه الـزوراء حـيث انـتـهت بـذات

النتيجة. 
وحلـســاب ذات اجلــولـة حــقق فــريق أربــيل الــفـوز عــلى فــريق الــقـاسم

بهدف من دون رد .
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 جرت أمس األحـد أربع مـواجـهات ضـمن مـنـافسـات اجلـولة اخلـامـسة

مـتـاز. وضيف فـريق الـنفط عـلى مـلعـبه فـريق نفط عشـر لدوري الـكـرة ا
ثله. الوسط في مباراة انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف 

ـبـاراة الـثـانـيــة الـتي جـمـعت فـريـقي الــكـرخ والـنـجف عـلى مـلـعب وفي ا
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باشـر مصرفا الرافـدين والرشيد امس  بتوزيع رواتب
ضمن دفـعة كـانون وظـف عـبر الـبطـاقة االلـكتـرونيـة  ا
ـــــصــــرف ـــــكـــــتب االعـالمي  االول اجلـــــاري. وذكــــر ا
الــرافـدين فـي بـيــان تــلـقــته (الــزمــان) امس أنه (بــاشـر
وظف عـبر البطـاقة االلكتـرونية) الفتا بتـوزيع رواتب ا
الى ان (بـعض فروعه فتحت  لغـرض استكمال صرف

رواتب الــوزارات).  كــمـا اســتـأنف مــصــرف الـرشــيـد
. وقال ستحق الدوام في فـروعه كافة لتسلـيم رواتب ا
بيـان لـلمـصرف تـلقـته (الـزمان) امس ان (فـروعه وعدد
لـتــسـلـيم من أقــسـام اإلدارة الـعــامـة اسـتــأنـفت الــدوام
) وتــــابع ان (ذلـك جـــاء اســــتــــنـــاداً ــــوظــــفـــ رواتب ا
صـرف لغرض دفع الـية ومديـر عام ا لتـوجهات وزيـر ا

وظف التي وصل تمويلها للمصرف).  رواتب ا
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(اكـثـر من  32الف شـخص تـلـقى
ـضاد في مـراكز جرعـات اللـقاح ا
ـــنـــتــــشـــرة بــــبـــغـــداد الــــوزارة ا

واحملافظات). 

 رصد اصابة  172بكورونا في
عــمــوم احملــافــظــات) مــبــيــنـا ان
(الشفاء بلغ  335حالة وبواقع 8
وفــيــات جــديــدة) واشــار الى ان

رســــمي فـي حــــال  تـــســــجــــيل
ـتـحـور اجلــديـد ومـسـتـعـدون بـا
للتـعامل مع اي احـتمـال مرتقب).
كـمـا نـفت دائــرة صـحـة الـنـجف 
ــتــحـور تــسـجــيل أي اصــابــة بـا
أومــيــكــرون في احملــافــظــة.وقــال
مـديـر اعالم صـحـة الـنـجف سـالم
نـــعــــمـــة في تــــصـــريح امس ان (
ماتناقـلته وسائل االعالم ومواقع
الــتــواصل عن تــســجــيل اصــابــة
باوميكـرون في احملافظة مـعلومة
غير صـحيـحة). وسـجلت الوزارة
امس    172اصابة وشفاء 335
حـالـة وبـواقع  8وفـيـات جـديـدة.
ــوقف الــوبــائي الــيـومي واكـد ا
الذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الـتـي اجـرتــهـا الــوزارة لـعــيـنـات
مـشــتـبـه اصـابــتـهــا بـالــفـايـروس
بـلــغت اكــثـر من  10االف  حـيث
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نفـت وزارة الصـحـة تـسـجيل أي
ـتـحـور أوميـكـرون في اصـابـة بـا
الـــعـــراق حــتـى الــلـــحـــظـــة.وقــال
ــتـــحــدث بــاسـم الــوزارة ســيف ا
البدر في تسجيل صوتي تابعته
(الـــزمـــان) امس (نـــنـــفي جـــمـــيع
عـلومـات الـتي تتـداولهـا مواقع ا
التواصل االجتماعي بشأن ظهور
اصــابــات بـــالــساللــة اجلــديــدة)
واضــاف ان (الــوزارة لـم تــســجل
اي اصـابــة مــؤكـدة في بــغـداد او
تحـور أوميكرون  احملافظات بـا
واجلهة الـوحيدة اخملـولة بتـأكيد
التـشخـيص من عدمه هـو مخـتبر
ركـزي) واشار الصـحـة العـامـة ا
الــــبـــــدر الى ان (األمــــر مـــــتــــوقع
كن بعد ظهور اصابات بدول و
وســنـــعــلـن ذلك بـــشــكل اجلـــوار 
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رجحت الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
وجة امطار تستمر اسـبوعا. وقال مدير إعالم الهيئة عامر  تأثـر الطقس 
اجلابـري في تصريـح امس إن (موجة الـبرد الشـديدة الـتي يشهـدها البالد
ـوجــة نـاجتـة عن انـدمـاج سـتـنــتـهي يـوم غـد الـثـالثـاء) واضـاف ان (هـذه ا
ـتوسـط الذي اثـر بـشكل مـنـخفـضـ قـادم من الـبـحر األحـمـر والـبحـر ا
ـنخفض الـسيـبيـري وادى الى انخـفاض في درجات قوي في زيـادة تأثـير ا
احلرارة) وتـابع ان (البالد ستتعرض لسقوط االمطار خالل شهري كانون
) ولــفت الى ان (تــسـاقط الــثـلــوج مـســتـمــر عـلى ــقـبــلـ الــثـاني وشــبـاط ا
رتـفعات اجلبـلية شماال). وأجـبرت الفيـضانات أكثر من  11ألف شخص ا
في مـنـطـقـة بـاهـيـا الـبـرازيـليـة عـلى الـنـزوح من مـنـازلـهم فـي ح سـارعت

لكون سكنا بديال. ساعدة للمواطن الذين ال  السلطات لتقد ا
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األلـعاب النارية في السماء.واستغرقت
إعــادة تـرمــيم الـشــارع أشـهــراً بـعــدمـا
ـتـلـئاً جـرى تـكـسـيـر أرصفـته وبـات 
ارة بـاحلصي والرمال الـتي كان على ا
الـعـبـور من فوقـهـا لدخـوله. يـبـلغ طول
الـشـارع نـحو كـيـلـومتـر واحـد ويؤدي
إلى إحـدى ضـفـاف نهـر دجـلة يـتـقدّمه
تـمثـال كبيـر للمـتنـبي وينتـهي بنصب
خـطّ عــلــيه بــيت من أبــيــات قــصــائــده

كتـبات واألكـشاك التي الـشهـيرة.فـفي ا
ـكن للـزائر أن يـجد يـعجّ بـها الـشارع 
مـجمـوعـة متـنوعـة من الكـتب احلديـثة
بــالـلـغــة االنـكــلـيـزيــة أو الـعــربـيـة إلى
ـدرسيـة مخـتلـطة الـكتب اجلـامعـية وا
بـــعــضــهــا بــبـــعض وحــتى إصــدارات
ـــة مـــكـــدســـة.من بـــيـــنــهـــا كـــتب قـــد
بــالـفـرنـسـيــة واإلنـكـلـيـزيــة والـعـربـيـة
بـعـضـها قـد يـكـون نـادراً ويعـود لـلـقرن

تـرميم خـضع لـها تتـيح لـهذا الـشريان
احليوي في العاصمة  استعادة بعض
مـن مجده الـسابق. ويعجّ الـشارع عادةً
أيـام اجلمعـة بالرواد والسـيما الطالب
والـشباب وكذلك فـنانو ومثـقفو اجليل
الـسـابق. أطلق عـلى الشـارع التـاريخي
لك فيصل في العام  1932 خـالل عهد ا
األول اسم الـشاعـر الشـهيـر أبو الـطيب
ــتــنــبي  الــذي ولـد في عــهــد الــدولـة ا

العباسية. 
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وعـــلى طـــول الــشـــارع الــذي رصف من
بـنية جـديد نـظّفت واجهـات احملالت ا
بـــالــطـــوب وطـــلــيت كـــمـــا الــشـــرفــات
زخـرفة واألعمدة الـصغيرة احلـديدية ا
ــتـراصـة  اضـافـة الـى تـعـلـيق ألـواح ا
خـشبية صغيرة متطابقة حتمل أسماء
ـــتــاجــر عـــلى مــداخـــلــهـــا و.تــزيّــنت ا
ـيالد وفتحت الـشرفـات بأضواء عـيد ا
مــتــاجـر قــلـيــلــة أبـوابــهــا فـيــمــا عـلت
أصـوات األغـاني الـتـراثيـة من مـكـبرات
الـــصــــوت في الـــشـــارع وسط األجـــواء
احـتفـاليـة وجال الـزوار الذين سـمحت
كان نتـشرة في ا لـهم القوات األمنـية ا
بــســلـوك الــشـارع حــامــلـ هــواتــفـهم
اجلــوالـة لـتـصــويـر االحـتــفـال. وتـخـلل
االحـتـفـال بافـتـتـاح  الشـارع الـذي توج
ـلك فـيـصل قـبل مـئة عـلى مـقـربـة مـنه ا
عــام  عـزف فــرقـة مــوسـيــقـيــة األحلـان
الـعــراقـيـة الـتـقـلــيـديـة بـالـعـود والـدفّ
والــغـيــتـار والــبــيـانــو فـيــمـا ارتــفـعت
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ــــــاضي بــــــحــــــسب رواد الــــــشـــــارع. ا
وتــعــرّض هــذا الــشــارع الــذي يــنــبض
الــيـوم بــاحلـيــاة في اخلـامس من آذار
 2007 لــتــفــجـيــر انــتــحـاري  أدى إلى
مــــقــــتل  30 شــــخــــصــــاً وإصــــابـــة 60
بـجـروح. وفـقد مـحـمد عـدنـان والده في
هـذا التفجير وها هو ال يزال يعمل في
ـكتبة التي ورثها عنه. ويقول (تربيت ا
هـنـا مـنـذ أن كان عـمـري سـبع سـنوات
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افــتـتح امــ بـغـداد عـالء مـعن  شـارع
ـتنبي الـذي استعاد رونـقه بعد اعادة ا
تـأهيل الزقاق وتنظيف واجهات احملال
ـبنـية بالـطوب  والشـرفات الصـغيرة ا
ـتراصة زخرفـة واألعمدة ا احلـديديـة ا
لــيــســتــقــبل رواده بــحــلــته اجلــديـدة .
واقـــامت االمــانـــة  بــحـــضــور اوســاط
ثـقـافيـة واعالمـية مـهـرجانـا احـتفـالـيا
بـاجنـاز الـشـارع ضمن مـشـروع نـهـضة
بـغـداد. وقـالت األمـانـة في بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس ان (مـعن افتـتح الـشارع
ـثـقـفـ بـحــضـور نـخـبـة واسـعـة من ا
هرجان واالعـالمي  الذين حضروا  ا
ـتـنـبي ضـمن  احـتـفـاءً بـاجنـاز زقـاق ا
مـشروع نـهضـة بغـداد الذي  تـأهيله
ـركـزي ورابـطـة بــالـتـعـاون مع الـبــنك ا
ــصـارف) مـشـيـراً الى ان  (االحـتـفـال ا
شــهــد االعالن عن اطالق امــانـة بــغـداد
ــــشــــروع تـــطــــويــــر مـــهـم جـــديــــد في
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ــــهـــرجــــان رعــــاه رئـــيس وتــــابع ان (ا
الـوزراء  واخـتـصـر ضـمن حـدود زقاق
ـثقف ـتنبي عـلى حضور نـخبة من ا ا
مـــراعـــاة والـــفــــنـــانـــ الــــعـــراقـــيــــ 
لـالجـراءات الــصــحـيــة واحلــرص عـلى
الــتـبــاعـد االجــتـمــاعي في ظل جــائـحـة
كـورونــا مع جـود اجلـمـهـور الـبـغـدادي
فـي ســاحــة الــرصـــافي). ويــعــد شــارع
ـكتباته بعد إعادة شهور  ـتنبي  ا ا
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لـم أكن أود الـدخـول إلى الــبـيت  لـوال
واجـب الــعـــزاء  ورغــبـــتي بـــتــعـــزيــة
شـقيقها الطبـيب هيثم الطريحي الذي
وصـل إلى بغـداد متـأخـراً ساعـت عن
ســاعــة وفــاتـهــا  وكــذلك شــقــيـقــتــهـا
تـرجمـة آسيـا الطـريحي اإلعـالميـة وا
الــتـي فــارقــتــهــا بــعــد رحــلــة طــويــلـة
مشتركة  تخليا فيها عن فكرة الزواج
وتـكـوين اسرة مـستـقـلة  وفـضلـتا أن
يـبـقـيا مـعـاً كأشـهـر عازبـتـ يعـيـشان
مـــعــاً في بــيت أبــيـــهــمــا الــعــســكــري
ـتـحرر ـدني ا والـسـيـاسي ذو الـفكـر ا
مــحــمــد حــسن الــطــريــحـي الـذي زرع
عرفة  فـيهمـا الثقـة بالنـفس  وحب ا
مـثلـما حـرر فكريـهمـا االنساني من أي
انـــغالق أو تــعــصب أو تــقــوقع  وقــد

اشتقتُ لسماع الصوت الفردوسي.
ــســافــة تـــقــدمتُ قــلــيـالً  فــفي هــذه ا
كن لإلنسان الـقصيـرة ب البابـ  
أن يـختزل في ومـضات ذهنيـة قصيرة
مسيرة صداقة طويلة امتدت ألكثر من
عـشـر سـنـ  يـوم الـتـقـيت سـهـا عـند
مـكتبـة خالد في شـارع الربيع الـقريبة
ــكـتــبـة مـن دارهـا  فــقــبل أن تـغــادر ا
جــــاءت عــــلى ذكــــر أســــمـــاء عــــدد من
ـا كنت الـفالسـفة  مـنـهم أفالطون  و
قـد انتـهيت يومـها من كتـابة بحث عن
مــنـهــاج الـتــربـيـة االفالطــونـيــة  فـقـد
اخـبرتها بـذلك  ففوجئت بـاهتمامي 
وقـالت ان حدساً ما هـو الذي جاء بها
ـكتـبة من أجل أن نـلتقي  الـيوم إلى ا
ودعتني في األيام التالية لزيارتها في

صــومــعـتــهــا  حـيث كــتب الــفــلـســفـة
واألدب والـفـنـون  واألعـمـال والـتحف
الــفـنـيـة والـتـمـاثـيل الـصـغـيـرة  الـتي
اقــتـنـتـهـا خالل عـمــلـهـا الـدبـلـومـاسي
الــــطــــويل فـي جـــنــــيف ونــــيـــودلــــهي
وبـــروكــسـل  وال ســيــمـــا الــتــمـــاثــيل
الــهــنـدوســيـة والــبـوذيــة  فـقــد كـانت
مـهتمـة بالنـزعة الصـوفية فـي البوذية
ـعـتقـدات الـهنـدوسـية والـبـوذية  وبـا
وبـاحلياة الـهنديـة عمومـاً  وكان آخر
هـاتما غـاندي - وقد اصـداراتهـا عن ا
اتـصلت الـسفارة الـهنديـة هاتفـياً عدة
مـرات للـتعزيـة بوفـاتها - . واسـتمرت
زيـاراتي  وتـشـعـبت االحـاديث  حتى
اذا مـــا انــتـــهت من تـــرجــمـــة كــتــاب "
أفـالطون واألوبـانـيشـاد : لـقاء الـشرق

ـنـظـور ــقـدّس في ا بــالـغـرب .. جـدل ا
الــفـلــسـفي الــهـنــدوسي - الـيــونـاني "
ـراجـعـته  وقـد تـشرفت حـتى دعـتـني 
بـــأن تــضع اســمي بــهــذه الــصــفــة مع
اسـمها على غالف هـذا الكتاب ومؤلفه
الـــكـــاتب الـــدبـــلـــومـــاسي الـــيــونـــاني
فاسيليس جي فتساكس  كما ترجمت
الحـقاً كتاب " قامـوس أساطير العالم "

آلرثر كورتل .
طبخ  حملـتني آسيا فنادت عـند باب ا
شـقيقهـا الدكتور هيـثم الستقبالي  لم
يـكن يخطر في بالي أننا سنجلس معاً
ــا  في صــومــعـة لــلــمــرة األخــيـرة ر
ســهـى  وعــنـد ســريــرهــا  ولــيس في
صـــالـــة االســـتــقـــبـــال  أو في الـــهــول
ــؤدي إلى الـــصـــغــيـــر حتت الـــســلـم ا
الـطابق الثاني للبيت حيث اعتادت أن
تــسـتـريح وتـشــرب الـشـاي والـقـهـوة 
والـــذي مـألته بـــالــتـــمـــاثـــيل واألواني
الـــنــحـــاســيـــة واألقــنــعـــة األفــريـــقــيــة
والــلــوحـات والــتـخــطــيـطــات  وكـذلك
ائية على قصاصات بـعض اللوحات ا
صــغــيــرة كــانـت تـنــجــزهــا فـي أوقـات
فـراغهـا . وعند سـريرها مـازالت أربعة
مـن أجهـزة الـهـاتف احملـمـول مـتـنـوعة
االحـــجـــام واالصــدارات مـــلــقـــاة عــلى
فـــراشـــهـــا  فـــقــد كـــانت مـــتـــواصـــلــة
بــاسـتـمــرار مع اصـدقــائـهـا ونــشـيـطـة
مــــــعــــــهـم في تــــــبــــــادل الــــــدردشـــــات

أهــدت سـهــا أحـد كـتــبـهــا إلى والـدهـا
بـــــالــــقــــول : " إلى روح والــــدي الــــذي
ــــــعـــــــرفــــــة أرشـــــــدنـي إلى طـــــــريـق ا
وانــعــطـافــاتـهــا احلـادة .. الــذي كـانت
هــدايـاه عــبـارة عن كـتـب .. في الـثـالث
إبـتدائي أهداني أقـاصيص كريـستيان
انـــدرسن وفـي الــرابـع ثــانـــوي قـــصــة
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أمـا شـقـيـقـتهـا آسـيـا الـتي اتـخذت في
الـسنـوات األخيـرة موقـفاً سـلبـياً حاداً
مـن القـراءة والـكـتـابة والـثـقـافـة  فهي
الـتي كـتب لـهـا شـاعـر افـريـقـيـا مـحـمد
الـــفـــيـــتـــوري أرق الـــرســـائل مـن مــدن
الــقــاهـرة وبــيــروت ورومـا وطــرابـلس
والـبـحـرين  أو كـان يـهـاتـفـهـا بـقوله :

ـوضوعـات على الـواتسـاب  وعلى وا
ــكـتــبـات الــصـغـيــرة حـول ســريـرهـا ا
وضــعـت بــاهــتــمـام صــور مــهــمــة من
حــيــاتــهـا الــدبــلـومــاســيــة  مع صـور
والــدهـا ووالـدتـهـا  وشـقـيـقـهـا هـيـثم
ـــقــيـم في هـــولـــنــدا  وولـــديـه عــلـي ا
ـتـحدة  ـقـيم في الـواليـات ا وحـسن ا
وقـــد ســارا عــلى خــطى والــدهــمــا في
مــجــال الــطب وشـقــا طــريــقـهــمــا فـيه
ــثـابـرة وتـمـيــز . ومن الـصـور الـتي
اعـتنت بهـا عناية خاصـة صورتها مع
أنـديـرا غـانـدي  وأخـرى تـظـهـرهـا مع
اجلــنــرال ديـغــول وهــو يـســتــقـبل في
قـصـر االلـيـزيه الـرئـيـس عبـد الـرحـمن
عارف في شباط  1968  وصورة ثالثة
ـمـثل الـعام وهـي تسـتـلم شـهادة من ا
تـحـدة في نـيويـورك في الـعام لـأل ا
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عـــاشت ســهـى الــطــريـــحي حــيـــاتــهــا
الــــطـــويـــلـــة مـــتـــســـامـــحـــة مع غـــيـــر
ة بـ العنـيف  مـتسـامح  ومـسا
ومـكتفية بـ الطماع  –مـثلمـا تقول
احلـكـمـة الـبوذيـة  ولـعـلـها انـسـجـاماً
أيضاً مع حكمة بوذية أخرى  –لم تكن
ـوت  ألنـهـا عـاشت احلـيـاة تــخـشى ا
بـحكمة  بـاحثة عن احلقـيقة  وداعية
لـلـمـحـبة والـسالم الـكـوني بـ جـميع

البشر .
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جانب من حضور
واسع للمحتفل
بإفتتاح شارع
تنبي ا

مـن اداء متـطـور)  ولـفت الـبـيـان الى ان
(احلــــفل تـــخــــلـــله تــــرديـــد الـــقــــسم من
اخلــريـجــ وتـوزيع شــهـادات الــتـخـرج
بــيــنــهم كــمــا شــهــدت فــعــالـيــات حــفل
ـتـفـوقـ الـتـخـرج  تـوزيع جـوائـز بـ ا
األوائـل من خــــريــــجي دكــــتـــوراه قــــسم
الــقــانــون فــرع الــعــام حـسـن عــلي عــبـد
احلـسـ  والـفـرع اخلـاص فـاطـمـة عـبد
مــهــدي دهش ودكــتـوراه قــسم الــعــلـوم
الـــســـيـــاســـيــة فـــراس جـــمـــال شـــاكــر 
ومـاجـستـير فـرع القـانـون العـام مشـتاق
طالب جبار وفرع القانون اخلاص احمد
عـبـاس عمـران وماجـسـتيـر قـسم العـلوم
الـسـياسـيـة عـلي جبـار خـلف) وتابع ان
(احلــفل تـضـمن عــرضـا لـتــجـربـة بـعض
عهد ضمن الـطلبة خالل دراستـهم  في ا
اجلــــــوانب الــــــتي تــــــخـص الـــــســــــنـــــة
الـتحضـيرية و مرحـلة كتابـة الرسالة أو
األطــروحــة وكـــيــفــيــة مــواجــهــة بــعض
سـتوى الـصعـوبات و الـتحـديات عـلى ا
الـشخصي  وسـبل جتاوزها وترجـمتها
إلى أسـبـاب دفعـتهم بـقـوة نحـو النـجاح
والـتـفـوق  فـضال عن طريـقـة اخـتـيارهم
ـعاجلة مشاكل ـواضيع حيويـة ومهمة 

وقضايا تشهدها البالد). 

ـثل الــعـلـمـيـة  اضـافــة الى ذلك الـقى 
ــعـهــد عـزيـز الــتـدريــسـ في مــجـلس ا
اخلــفــاجي كــلــمــة عـبــر من خـاللـهــا عن
(اجلـهـد الـعـلـمي الكـبـيـر الـذي يـبذل من
ــيــز ـالك الــتــدريــسي وهــذ اهم مــا  ا
ـعاهد ـعهـد عن اقرانـهم في ا خـريجي ا

االخرى).
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مـطـالـبا الـوزارة بـ(انـقـاذ العـراقـي من
مـتـاهـات الـدراسـة في اخلـارج من خالل
ـا يـقدمه عـهـد  ـثل هـذا ا تـقـد الـدعم 

دعم واحـتـضـان الوزاره لـلـمعـهـد فضال
عن جـامعة الكوفة). بدوره   هنأ الوزير
والـنـائب الـسـابق ابـراهيم بـحـر الـعـلوم
خالل كــلــمـتـه (اخلـريــجـ وتــدريــسـيي
نـاسـبـة  وسـلط الـضوء ـعـهـد بـهـذه ا ا
ـعـهد الـتـطـويـريـة طوال عـلى خـطـوات ا
اضية) مؤكدا (ضرورة االعوام العشر ا
الـتقييم والتقو كاطـار لسياسة تطوير

شروع الريادي). هذا ا
عهد زيد عدنان  من جـانبه  قدم عميد ا
ــعــهــد مــحـــسن ايــجــازا عن مـــســيــرة ا
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احـتفى معهد العلم للدراسات العليا 
ؤسـسـة بحـر العـلـوم اخليـرية  الـتـابع 
بــتــخــرج الـــدفــعــة الــثــالــثــة من طــلــبــة
ــاجــســـتــيــر والــدكــتــوراه في قــســمي ا
الـقانـون والعلـوم السيـاسية. وقـال بيان
لـلمـعهـد تلـقته (الـزمان) امس ان (رئيس
جــامــعــة الــكـوفــة يــاســر لــفــته حــسـون
الـعـكيـلي  اعـرب خالل افتـتـاحه احلفل 
ـثال عن وزير التـعليم الـعالي والبحث
الـعـلمـي نبـيل كـاظم عبـد الـصاحب  عن
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تـشـير بـعض الدراسـات االجـتمـاعيـة إلى حقـيـقة أنه سـيبـلغ تـعداد الـشعب
ـشيـئة الله تـعالى سـبعـ ملـيون نسـمة تـقريـبًا عنـد حلـول العام الـعراقي 
ـهم  كـيف سـيـكون 2030 أي بـعـد ثـمـانـيـة سنـوات من اآلن.  والـسـؤال ا
حـال الـبلـد حـيـنذاك مع تـلك الـزيادة الـفـظـيعـة إذا مـا قارنـاهـا مع األحداث
ـواليد فـوضوية ومخـيفة جدًّا اجلـارية اليـوم? إنَّ الزيادة الكـبيرة في عدد ا

وغير مبررة.
لك قـوت يومه أن ينجب أكثر من كن لرجلٍ ال  وعـليكم أن تتخيـلوا كيف 
عـشرة أوالد وذاك آخر نـازح يقطن في خـيمة بـالية ويـتزوج من أربع نساء
ويـنجب أربعة وعشرين طفالً ب صبي وصـبية دون أن يفكر للحظة واحدة
ـدارسَ مِن كــيف ســيــعـيــشــون? وكــيف سـيــدرســون? هــذا إن الـتــحــقــوا 
األسـاس أمـا إذا لم يـجـدوا فـرصـة الـتـعـلـيم فـتـلك طـامـة كـبـرى والـبـعض
ـا سـيؤول له يـنـجب األوالد ويـزج بـهم في الـشـارع مـبـاشرة غـيـر مـكـتـرث 
مـستقبـلهم حيث يذهب صـباحاً إلى العـمل وال يعود إال بعـد غياب الشمس
عتاد وهكذا مـهلكًا فينـام باكرًا ليصحو بـاكرًا حتى يزاول عمله الـيومي ا

دواليك.
ـفـرطـة في اإلجنـاب عـنـد بـعض الـفـئـات األقـل تـعـلـمًا إنَّ تـلك الـعـشـوائـيـة ا
سـتـجـعلـنـا أمـام كارثـة اجـتـمـاعيـة وأخالقـيـة وإنسـانـيـة ال سـبيل إليـقـافـها
واجـهـتـها البـد أن يـكـون بـاالستـعـداد الالزم لـها مـنـذ الـيوم واالسـتـعـداد 
حـيث سيتوجب عليـنا  إعداد برامج توعويـة بضرورة وقف اختالق مشاكل
جـديــدة نـحن في غـنى عـنـهــا ألنـنـا سـنـكـون وقـتـذاك مــجـبـرين عـلى إيـجـاد
خــدمــات أخـرى ووظــائف وبــنـاء مــدارس وجــامـعــات هـذا بــاإلضــافـة إلى
قابل ن سيـلقون في الشوارع.في ا االسـتعداد الستيعـاب عدد غير قليل 
سـتكثـر حاالت الـطالق بسبب الـفقر الـذي سيسـتشري بـ تلك الطـبقات و

شكلة األم. ا فيها من مشاكل متعددة ومتفرعة من ا
إذن.  ماذا علينا أن نفعل?

يـجب إصدار قانون لتحـديد النسل ومن يخالف ذلك الـقانون يعاقب بأشد
ـدن واألرياف الـعـقـوبـات الـرادعـة عـلى أن يـشـمل الـقـانـون جـمـيع سـكـان ا

وبدون استثناء.
تـوقـعة في أعـداد السـكان سـنـحتـاج الى استـحداث ومع الـزيـادة الهـائلـة ا
ـرافق الـعـامة ـدن وا مـدن جـديـدة وشـوارع جـديـدة ومع اسـتـحـداث تـلك ا
ـدنـنـا اآلن لـيـحل مـحـلـها كـتل سـنـضـطـر إلى جتـريف الـبـسـاتـ احملـاذيـة 
ـتزايـدة جراء الـعشـوائية كـونكـرينـية نـسمـيهـا منـازل إليواء أعـداد البـشر ا
ـفـرطـة في الـوالدات الـتي بـدورهـا سـتولـد مـشـاكل عـديـدة وأهـمـا ارتـفاع ا

ة. معدالت اجلر
ـسـؤوليـة على عـاتق اجملـتمع لـلـتوعـية ـوضـوع خطـير جـدًّا ويـقع حتمل ا ا
والـتحـذير من كـثرة أعـداد الوالدات وعـليـنا أن نـعمل عـلى تثـقيف اجملـتمع

بضرورة حتديد النسل ألننا مقبلون على كارثة سكانية عمالقة.
إنـنـا مـهـمـا ســودنـا بـيـاض الـصـفـحـات وخـتــامـاً أقـول
ومـهما نكتب ونـنشر من أجل توعية اجملـتمع لتخفيض
نـسبة اإلجناب فإن الـتوعية ال تأتي ثمـارها كما يفعل
الـقانـون الصارم جملـتمع قبـلي وعشـائري تغـلب عليه

ثقافة البداوة فالقانون القانون.

ـاذا إنصاعت  السـندباد الند بـعد تصريح اخلـطيب الدينـي? قد تكون هذه
ؤكد أن هنالك جواب واحد . قالة فيها أكثر من تساؤل لكن ا ا

ـديـنـة الـسـنـدبـاد النـد وهي مـديـنـة مـنـذ فـتـرة قـريـبـة بـدأت نـشـاطـات فـنـيـة 
عـروفة في بغداد حتـديداً في جانب الـرصافة والتي افـتتحت يوم األلـعاب ا
16 تموز عام  2015 لـكنها منذ أعوام لم تكن ذات شهرة ماعدا أنها تعد
مـدينة تـرتادها العـوائل للتـرفيه من أجل أطفـالهم لكنـنا في الفـترة األخيرة
ومـثلمـا شاهدنـا وراقبـنا على مـواقع التواصل األجـتماعي قـد بدء سيل من
شهـورين ذوي اجلمهور احلـفالت الفنـية جملمـوعة من الفـنانات والـفنانـ ا
سـتوى العـربي وكانت برعايـة السنـدباد الند بالـتأكيـد كلنا الـواسع على ا
نـدرك أن هـذه احلـفالت هي تـرفـيـهيـة من جـانب ودعـايـة إعالنـيـة من جانب
آخـر فـكـثيـر مـنـا لم يكن بـذلك احلـجم من اإلهـتـمام لـلـذهاب إلـى السـنـدباد
ألنـهـا لـيـست صـرح ترفـيـهي عـراقي بـغـدادي قد يـرتـاده الـنـاس عـلى مر

السنوات كمتنزه الزوراء الكبير مثالً .
بـدأ اإلعالن لـلـحـفالت وبـدأ حـجـز الـتذاكـر ثم بـدأت الـتـرنـدات والـسـنـابات
ـشاهدات فقط" زيد من "ا صطنـعة التي تهـدف إلى جذب ا والـفيديوهـات ا

على السوشال ميديا .
ـشـهـور مــحـمـد رمـضـان ـصــري ا ـمـثل ا اســتـمـر الـهـدوء إلـى أن وصل ا
تناقلة عنه وعن مالبسه في احلفل ورمي يديا باألخبار ا وضجت وسائل ا
ـسرح وتـقبـيله يـد الشـابة الـتي يقال الـساعـات الثـميـنة والـهدايا عـليه في ا
وسـوي وإنـتـهت احلـفـلـة.. وقـد زَعـزع الـهـدوء مـابـعد عـنـهـا الـفـنـانـة بـنـ ا
احلـفـل... فـكـان مـقـرر أن تـسـتـمـر احلـفالت يـاحـضـرة الـقـرّْاء إلى أن جـاء
تـصــريح غـاضب وشـا من اخلـطــيب الـديـني الـشـيخ جــعـفـر اإلبـراهـيـمي
حـسب مانُـشر في األنـباء وكـان بتـصريـحه ينـتقـد (إقامـة حفل صُـرف عليه
مـلـيـارات من أجل عـبـد أسـود داعـر وأن الـعـراق بـدأ يكـون مالذ لـإلنحالل
والـفسـوق) حـسب تعـبيـره بالـتأكـيد جـاءت ردود سـلبـية تـنتـقد الـشيخ اوالً
بـحسب أنه رجل دين ويجلس في بـيت الله فكيف يـنتقد ويـعترض على لون

خلقه الله تعالى? وكيف يكون متدين وهو بهذه العنصرية! .
أعـتقـد أن الهـدوء عمَّ بسـرعة بـعد رد واحـد من محـمد رمـضان فـالردود لم

تتزايد ولم يتطور هذا احلدث إلى ترند جديد .
ـاذا لم يتوجه انتقاد أوتهـجم إلى حفلة اليسا لـكنني أتساءل سؤاالً واحداً 
الهي الـلـيـليـة لـفـنانـ عـراقـي اذا لم تُـعـتـبر احلـفالت في ا وغـيـرهـا !? و
وعـرب في أربيل ومطاعم وفـنادق كذلك في بغداد هي األخـرى بأنها أماكن
لـلـفسق والـفـجور ? نـاهـيك عن النـشـاطات الـتي تـرعاهـا بـعض األماكن في
ـكبوت أو بـغداد وهي معـروفة ويرتـادها كثـير من الـناس خاصـة الرجال ا
اجلـائعـ عاطفـياً وجـنسيـاً ألنهم هـناك يلـتهـمون عن قرب أجـسام الـنساء
فـالبـنت هـناك هي من تـقدم اخلـمر واألكل عـلى طاوالت الـزبائن بل ويـحدث
أن تـصب له الويسكي والعرق بـيديها الناعمتـ وهي جالسة على فخذه أو
بـجـانــبه..وهـذه األمـاكن تـمـارس عـمـلـهــا بـعـلم احلـكـومـة ويـحـدث أن يـكـون
الـزبـون نـفـسه رجل حـكـومة وأعـتـقـد أن كل ذلك اليـخـفى عن رجـال الدين!
وهـنا أطرح سؤال آخر هل جهات من الدولـة أو احلكومة تقف خلف حماية
الهي ـعقـول أن تـستـمر ا هـذه األمـاكن أم هي مسـتـفيـدة فقط? فـمن غـير ا
الـلـيـلـية أو كـوفـيـات وبـارات الـفنـادق بـدون مـوافـقـة احلكـومـة أمـا اجلـهات
اذا تـسكت عن الرقص واخلـمر في تلك احملالت وتـتحدث غـاضبة الـدينيـة 

مثل ما أثار حفل محمد رمضان الغضب األخير? !
أطـرح سؤاالً ثالثـاً وأخير... بعـد أن إنصاعت إدارة السـندباد الند وأوقفت
ـؤسسة الديـنية في العراق رعـاية احلفالت الفـنية تنـفيذاً ألوامر أو موقف ا
بـإعتبارها مجـون وفسوق فهل السلطـة الدينية في العراق
أعـلى من الـسلـطـة الثـقافـية ? ذلـك صواب ألن الـثقـافة
مـتراجعة وبتراجع مستمر في العراق تبَّقى أن أقول
أنـنـا نـعـيش دعـارة مـقـنعـة ونـفـاق اجـتـمـاعي فـما من
وضوح أو عدالة في إستخدام السلطات في البالد.

علم في لقطة تذكارية عهد ا WDI∫  خريجو الدفعة الثالثة من طلبة الدراسات العليا 
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بغداد

ـطبخ  حـيث اعتادت سـهى أن تدخل ـسافـة القصـيرة مـا ب الـباب اخلـارجي  وباب ا تـتبـاطأ خـطاي  وأتـردد في قطع ا
بيتـها وتغادره في جوالت قصـيرة  أو لقضاء بـعض الوقت في مكتبـة قريبة من دارها لـلحديث مع األصدقاء الـذين تلتقيهم
ـاضي وهي مـحـمـولة عـلى األكـتاف مـصادفـة  أو لالطالع عـلى الـصـحف اليـومـيـة  وقد غـادرته آخـر مـرة فجـر األثـن ا
ـرة  لتـدفن عنـد السـاعة الـسابـعة صبـاحاً فـي مثـواها األخـير  بعـد أن أسلـمت الـروح بحدود بـاجتاه مـقبـرة الكـرخ هذه ا
الـسـاعـة الثـانـية ظـهـراً من يـوم االحد الـتـاسع عـشر من كـانـون األول اجلاري  2021  وقـبل أسبـوعـ من استـقـبال عـامـها

. السابع والثمان
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انش  إلى اقليم أعـيدت امس  جثام  16 مهاجـراً عراقياً قضوا بغـرق مركب في بحر ا
كردستان بـعد تأخر طائـرة وصولهم بسبب الـضباب الكثيف الـذي أعاق إقالع الطائرة من
فرنـسا. ووصـلت الطـائرة الـتي حتمل جـثامـ الضـحايـا صباح يـوم امس إلى مـطار أربيل.
ـطار بعد تسلم جثـام الضحايا  الى مدن وقال بيان ان (مـركبات االسعاف توجهت من ا
داربنديخـان ورانيا وسوران وقادراوا حيث اسر الضحايـا التي كانت تنتظر بحرقة وصول
ـانش). وقـضى  27 شـخـصـاً عـلى األقلّ في جـثـامـ ابــنـائـهم   الـذين قـضـوا غـرقـا في ا
ـاضي ويعـد األكـثـر دمويـة في بـحر أسـاوي الذي وقع في  24 تـشريـن الثـاني ا احلـادث ا
ـتحـدة على ـملـكة ا ـهاجـرون في مـحاولـة للـوصول الى أراضي ا انش الـذي يتـدفق اليه ا ا
ـفـجوعـة وصـول اجلثـام داخـل مطـار اربيل  مـ قـوارب غيـر آمنـة.وانـتظـرت الـعائالت ا
حيث جتمع عشـرات الرجال والنساء واألطفال بعضهم يواسي البعض اآلخر.وجرى حتديد
هويات  26 من الضـحايا في فرنسا من بينهم  17 رجالً و 7 نساء تراوح أعمارهم ب 19
إلى  46 عــامــاً وطـفل يــبـلـغ من الـعــمـر  7 ســنـوات.ومن بــ الـضــحـايــا كـردي إيـراني و3
هاجرون في أثـيوبي وصومالي و 4 أفغـان ومصري باإلضافة إلى العراقي 16. وغـادر ا
هاجرين على الساحل نهاية الـليل من لون بالج قرب غراند سيـنث حيث يخيم العديـد من ا
الشـمالي لفـرنسا عـلى م قـارب مطاطي قـابل للنـفخ ليعـبروا إلى السـواحل اإلنكلـيزية.لم
يــنجُ من الــغـرق إال كــردي عـراقـي وسـوداني وفـق وزارة الـداخــلـيــة الــفـرنــسـيــة. وبــحـسب
ـهـربون  33 شـخصـاً على مـ الـقارب.وتـثار تـساؤالت بـشأن الـنداءات أحدهـمـا أحصى ا
حيـنما بدأ مركبهم هـاجرين قد أطلقوهـا للسلطات الـفرنسية والبـريطانية  التي يفترض أن ا
.لكن احملـافظة البحرية الفـرنسية قالت إنه (في حال االتصال كمـا أفاد أحد الناج بالغرق 
كنـها عدم الـتدخل). ومـشّط خفر الـسواحل اليـونانيـون بحر أيـجه بحثـا عن ناج بهـا ال 
ـاضي بـعـد غـرق قـارب يـقل مـهـاجـرين في حـادثـة تـعـد األخـيـرة ضـمـن سـلـسـلة الـسـبت ا
حـوادث مــشــابـهــة أدت إلى مــقـتل  30 شـخــصـا عــلى األقل في غــضــون أيـام.وعــثـر خــفـر
السـواحل في وقت متأخر اجلـمعة على  16 جثة ثـالث منها لـنساء وإحداهـا لطفل رضيع
فيـما تـمكّـنوا من إنـقاذ  63 شـخـصا من قـارب غرق قـرب جـزيرة بـاروس.وأفاد األشـخاص
ـركب الـذي كـان مـتـوجـهـا إلى الـذين  إنـقـاذهم أن (نـحـو  80 شـخـصـا كـانـوا عـلى مـ ا

إيطاليا).

فــمــنــذ عـام  2000 وأنــا آتـي إلى هــنـا
إحـسـاس جمـيل أن نرى شـارعنـا بحـلة
جـــديــدة وتـــمـــنــيت لـــو أن من مـــاتــوا
كـــانـــــــوا هـــنـــا لـــيــروه كـــذلـك). ودمّــر
ـة التـاريـخـية الـتـفـجيـر احملالت الـقـد
من بـينـها مقـهى الشـابندر وقـتل أبناء
مـالـكه اخلمـسـة  الذين عـلـقت صورهم
ــقـــهى حــيث يـــجــلــس عـــنــد مــدخـل ا

زواره.
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اصــدرت الــســفــارة االيــرانــيــة في
بـغـداد  تــعـلـيـمــات جـديـدة بـشـأن
السفر من العراق الى ايران.وقالت
الـــســفــارة فـي بــيــان انـه (بــســبب
اسـتمـرار انـتشـار كـورونا لم يـطرأ
أي تـغـيـيـر عـلى إصـدار تـأشـيـرات
الزيـارة والسـياحيـة ب الـبلدين)
وأضــــاف أن (عـــــمــــلــــيــــة إصــــدار
الـتأشـيرات لـلـمواطـن الـعراقـي
سـيـكـون وفق االجـراءات الـسـابـقة
ـرسـلة وذلك حـسب الـتـعـلـيـمـات ا
ومـراعـاة البـروتـوكـوالت الصـحـية
الناجمة عن تفشي فيروس كورونا
ـكـنـة وان الـتـأشــيـرات سـتـكــون 
ــتـزوجــ من لالشــخــاص ا فــقط 
نـساء ايـرانيـات واالبنـاء الذين هم
من اب عراقي وأم ايرانية والتجار
ـسـتـثـمـرين واألشـخـاص الـذين وا

لــديــهم تــأشــيــرة لــلــعالج الــطــبي
بــــشـــــهــــادة مـن إيــــران ومـــــرضى
ـســتــعـصــيــة من الـذين احلــاالت ا

تلقوا العالج سابقا في البالد). 
وقررت شـرطة الـكمـارك العـامة في
دة إيـران إغالق حـدودها الـبـريـة 
15 يــــومـــا بــــســـبـب اخملـــاوف من
ـــتــــحــــولــــة اجلــــديـــدة تـــفــــشـي ا

اوميكرون. 
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تحـدث باسم الكمارك روح وقال ا
الــله لـطـيـفـي في تـصـريح امس ان
(ايـــــران قـــــررت إغـالق حـــــدودهــــا
الـبـرية أمـام الـسـياح الـقـادم من
دة 15 الـعـراق واقـلـيم كـردسـتـان 
نع يوما كـاجراء وقائي احـترازي 
ـــتــحــولـــة أومــيــكــرون) تــفــشي ا
وأضــاف ان (احلــركـــة الــتــجــاريــة
واالقـتـصــاديـة سـتـبـقـى اعـتـيـاديـة

ـــدة وســـتــــســـتـــمـــر خالل هــــذه ا
الـــرحالت اجلـــويـــة) مـــبـــيـــنـــا أن
(احلـدود الـبـريـة لـوحـدهـا سـتـغلق

أمام السياح).
وأوضح لطيفي ان (احلـدود البرية
االيرانية ستغلق أمام كل من تركيا
والـعراق وأفـغانـستـان وأذربيـجان
وأرمينيا وباكستان) ولفت الى ان
رور سـيكون اعـتيـادي فقط امام (ا
االشخاص الـذين يحملـون بطاقات
ـــتــلـــكــون االقــامـــة الـــدائــمـــة او 
تـــأشــيــرة الــدخـــول الــدراســيــة او

الصحية او التجارية). 
كما اعلن محافظ خوزستان صادق
ـنـافذ احلـدودية خـليـلـيان اغالق ا
البرية والبحـرية في هذه احملافظة
ــــدة 15 يــــومــــا وذلـك اتــــبــــاعــــا
لالجـراءات الـوقــائـيـة ذات الــصـلـة

ـتحـور اجلـديد بـاحلـدّ من تفـشي ا
من فــايـروس كــورونــا اومـيــكـرون

داخل البالد.
واوضـح خـلـيـلـيــان خالل اجـتـمـاع
جلـنـة مكـافـحة كـورونـا باحملـافـظة
ان قـــرار (اغالق احلــدود الـــبـــريــة
والبحرية للمـحافظة دخل التنفيذ
اضي ويـستـمر حتى من السـبت ا

15 يوما).
ـسـافرين مبـيـنـا ان (عـمـلـيـة نـقل ا
ـدة ذاتهـا ستـتواصل عـبر خالل ا
مـــطــارات خـــوزســـتـــان وفي اطــار
وتابع الـتـعلـيـمات الـصـحيـة فـقط)
ـسافـرين تـقد انه (يـتـع عـلى ا
شـهـادات الـتـطـعــيم بـجـرعـتـ من
ــضــادة لـكــورونـا او الــلـقــاحـات ا
شـهادات اخلـلـو من االصابـة بـهذا

الفيروس الوبائي). 

الـشـرب). وأكـدت نـاحيـة الـسـعـدية
التابعة لقضاء خانق ان األمطار
لم تــســهم فـي انــقــاذ أكــبــر سـدود
ــــرحــــلـــة ديــــالى بــــعــــد وصــــوله 
الــنــضــوب  مــشــيــرة الى ان هــذا
االمـر يــعـني أن احملــافـظــة مـقــبـلـة
عـلى كــارثـة المــحـالـة فـي الـصـيف

قبل . ا
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وقــــال مـــديـــر الـــنــــاحـــيـــة احـــمـــد
الــزركـــوشـي لـ (الــزمـــان) امس ان
(مــعــدالت هــطــول االمــطــار ضــمن
حـوض حـمـرين ومـنـحـدراته كـانت
مـــحــدودة  وبــددت امــال االف من
ــزارعـ في خـلق ســيـول جـارفـة ا
تـنـهـمر صـوب بـحيـرة سـد حـمرين
أكــبــر خــزين لــلــمـيــاه في ديــالى)
مشـيرا الى ان (االمـطار لم تـسعف
في انــقـاذ أكـبــر سـدود ديـالى  مع
ــائي بـنــســبـة انــحــسـار خــزيــنه ا
ـــئــة) مـــؤكــدا ان جتــاوزت 90 بــا
وجات امطار (األمل مازال قائماً 
ا ر ـقـبـلـة  قـادمـة في االسـابـيـع ا
ــوازين وتــعـيــد الــتــفـاؤل تــقــلب ا
بـــتـــأمـــ جـــزء من احـــتـــيـــاجــات
ـقــبل). ـوســــم ا االهـــــالي خـالل ا
ــوارد من جـــانـــبه   قـــال مــديـــر ا
ـعـموري ـائـية في ديـالى مـهـند ا ا
لــ (الـــزمـــان) امـس انه (ال تـــوجـــد
أمــــــطــــــار في ديــــــالـى حــــــتى اآلن
باسـتثنـاء قره تـبه وبكمـيات قلـيلة
تـصل الى 15 أو  16مــلــمــتـر وهي
غــيــر مـؤثــرة) واضــاف انـه (حـال
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فـهــنـاك فــراغ كـبــيـر ورود سـيــول 
جــداً السـتــيــعـابــهــا) ومـضى الى
القول ان (جميع السدود والوديان
واألنهار في احملافظة مهيأة بشكل
تـــام وال تــوجـــد أي مـــشـــكـــلـــة في
مساراتها بـاجتاه السدود) وتابع
انه (ال تـوجد أي مـخـاطر تـسـببـها
الـسـيــول لـلـمـنـاطق الــسـكـنـيـة في

ديالى). 
من جـــهــتـه  قــال مـــديـــر نــاحـــيــة
الـعـظـيم عـبـد اجلبـار الـعـبـيدي  لــ
(الـزمان) امس ان (مـوجـة السـيول
الـــقــادمـــة من كــركـــوك عــبــر وادي
الشـاي ومنـها الى حـمرين تـدفقت
الى اطـراف بــحــيـرة ســد الـعــظـيم
ــائي بــكــمــيــات لــتــزيــد خــزيــنـه ا
اضـافـيـة تـزيد عن 50 مـلـيـون مـتر
مــكــعب) مــبــيــنــا ان (الــزيــادة في
خـزين بـحـيـرة سـد الـعـظـيم والذي
يعد ثـاني اكبر سـدود ديالى وتبلغ
طـاقـته الـتخـزيـنيـة لـلـميـاه  بـلغت
اكـثـر من مـلـيار و 400مـلـيـون مـتر
مكـعب وهذا مؤشـر ايجابي يـعيد
الـتــفـاؤل في جتـاوز جـزء من ازمـة
ـنــاطق اجلــفــاف الـتـي تــعـصـف 
وقــرى حـوض نــهـر الــعــظـيم مــنـذ
ائية وارد ا اشهر) داعيـا وزارة ا
الى ( زيــــادة اطالقــــات بــــحــــيــــرة
الــــعـــظـــيم الى 20 مـــتـــر مـــكـــعب
بــالــوقت الــراهن مع زيــادة خــزين
بـحـيرة الـسـد من اجل تامـ مـياه
الالزمــة من ادامــة عــمل مــحــطــات
اإلسـالة وارواء األراضي الـزراعـية

 والسـيــمـا ان اإلطالقـات احلـالـيـة
ــــئــــة ال تـــفي الـــتي تــــبـــلغ 10 بـــا

باحلاجة). 
بــدورهـا  اكــد الـنــائـبــة الـســابـقـة
اقبال اللـهيبي لـ (الزمان) امس ان
(العـديد من االبـار االرتوازيـة التي
ائـية عـبر فـرقها ـوارد ا حـفرتـها ا
لم يـستفاد من يدانـية في ديالى  ا
مياهـها كونهـا حتوي نسبـة عالية
من الـكـبـريت  نـاهيك عـن الروائح
ا اسهم ذلك في نـبعثـة منهـا   ا
( خـلق مـشـكـلـة مـعقـدة لـلـمـزارع
واضـافت  ان (آبـار الـكـبـريت الـتي
تـنـتـشـر في مــنـاطق قـرب ومـحـيط
تـسـتـدعي حتـقـيق نـاحـيـة كنـعـان 

عـــلـــمـي في بـــيــــان اســـبـــاب هـــذه
وان اغــــلـب االبـــار ال الــــظــــاهــــرة 
يــجــري االســتــفــادة مــنــهــا نــظــرا
لـضـررهـا على االشـجـار بـاإلضـافة
الى استحالة استخدامها للشرب)
مشـيرة الى ان (حـفر االبـار لم يعد
يـاه في مـناطق عـدة ما بـديل عن ا
يـسـتـدعي لـبـحث عن حـلـول اخرى
خـاصـة لـلـمــنـاطق الـزراعـيـة).وفي
مــنــدلي  قــال مــديــر الــنــاحــيـة ان
دن احلـدودية (االستـنفـار في كل ا
مع ايــران ومــنــهــا الــقـرى بــدء من
اآلن بعد تقارير من األنواء اجلوية
عن توقعات بهطول امطار غزيرة 
ـــا قــد يـــؤدي الى بــروز ســـيــول

طارق حرب

بـامـكـاننـا بـيع الـنـفط الي دولة في
تاجرة العالم و شراء اي سالح وا
مع ايــة دولـة كــانت كــونــنــا دولـة
ذات ســيـادة واسـتــقالل  ولم تـبق
اال ديـــــون بـــــاريس اخلـــــاضـــــعــــة
للتسـوية مع الدول الدائـنة باتفاق
وهـــذه وغــيـــرهـــا من ديــون غـــيــر
مـكـشـوفـة لم يـصـدر فـيـهـا قرار من
مـجـلس االمن  لذا مـا زالت قـائـمة
مع مالحظـة ان ما يـتعـلق باحلرب
االيـرانـية لم يـصـدر بهـا قـرار لدفع
ـا قرار تـعويـضات من الـعراق  ا
وقف اطالق الـنـار ذكـر بـدء احلرب
مـن دون الـتـطـرق لـلـتـعـويـضـات )
ومضـى الى القـول ان (هنـاك قرارا
من مــجــلس االمن طــبـقــاً لــلــفـصل
الــــــســـــابـع صـــــدر فـي حـــــزيـــــران

الزم اسرائيل بدفع 1981
بسـبب تدمـير تـعويـضات لـلعـراق 
البرنامج السلمي النووي العراقي
 مع مالحظة ان القرارات السابقة
صـدرت طـبـقـاً لـلـفـصل الـسـابع من
ـتــحــدة  اي مـواد مـيــثــاق اال ا
مــنـحت ــيــثـاق 39 ومــا بــعـدهــا  ا
الـفــصل الـســابع اتـخــاذ اجـراءات
اقـتـصـاديـة وعـسـكـريـة ضـد الـدول
ومن التي تصـدر القرارات بـحقها 
اشد القـرارات هي استخـدام القوة
الــعــســكــريـة لـالطــاحــة بــالــنــظـام

السابق عام 2003). 
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بدوره  أكـد السـفيـر الكـويتي لدى
بـغــداد سـالـم الـزمــانـان أن جلــنـة
الـتعـويضات سـتصـدر قراراً بـغلق

ـاليـة نـهائـياً مـلف الـتعـويضـات ا
مــشـيــرا الى ان تــعــهـدات مــؤتــمـر
ـانـحــ ال تـزال قـائــمـة  وهـنـاك ا
خطط مستقبلية لدعم العراق.وقال
الزمانان خالل زيارته إلى محافظة
األنبـار(سعـيد بـأن أكون بـ أهلي
واخـوانـي في األنـبـار الـتي تـشـهـد

حملة عمرانية كبرى).
مـبيـنا ان (الـكـويت ال تدعم األنـبار
فــقـط بل تـــدعم الـــعـــراق بـــأكــمـــله
ويــــــهـــــــمــــــهـــــــا دائــــــمــــــاً أمـــــــنه
واســـــــتــقــراره) مــشــيــرا الى انه
(مـنـذ عام 2003 كـانت الـكويت من
الــداعـــمــ لــلــعــراق في مــخــتــلف
وشـــاركت بـــتــــخـــفـــيف اجملــــاالت 
مـــعــانـــاة الـــنــازحـــ عـــبــر بـــنــاء
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رأى اخلبـير الـقانـوني طارق حرب
 انه القـــرار جملــلس االمن الــدولي
بشأن انتهاء التعويضات العراقية

الى الكويت.
وقال حرب في بيان تلقته (الزمان)
امـس انه (الد قــــرار جملــــلس االمن
يـتـضـمـن خـضوع الـعـراق لـلـفـصل
الـــســـابـع  كي يـــطـــالب الـــبـــعض
بــــوجـــــوب صــــدور قــــرار جــــديــــد
يـــتـــضـــمـن الـــغـــاؤه) واضــاف ان
(هناك قـرارات عديدة صـدرت طبقاً
لــلــفــصل الــسـابـع  مـنــهــا الــقـرار
اخلاص بالنفط مقابل الغذاء الذي
تحدة انتهى والغيـت جلنة اال ا
اخلاصة بـذلك  بعد تسـديد جميع
مليون ديون العراق  بل زادت 55 
دوالر وقــد ســلـمـت هـذه الــلــجــنـة

ـبلغ لـلحـكومـة منـذ عامـ  لذلك ا
انــتــهـى هــذا الــقــرار ) مــؤكــدا ان
(اضــرار حــرب اخلــلــيج الــثــانــيــة
ـــســمى تـــعــويــضـــات الــكــويت  ا
اســتــقــطـــعت مــبــالــغه من واردات
الــنـفـط  وقـد دفــعـنــا تــعـويــضـات
اغـلـبـهـا لــلـكـويت وامـوال من هـذه
التعويـضات الى االردن واسرائيل
عـلى اسـاس اضــرار الـبـيــئـة الـتي
ســبـبـهـا حـرق ابـار نـفط الـكـويت .
وهـذا انـتــهى بـعـد دفع آخــر مـبـلغ
قـبـل ايـام  وكـذلك كـان هـنـاك قـرار
خــاص بــاالســلــحــة الـكــيــمــيــاويـة
والـبـايـولـوجــيـة الـذي انـتـهى اوالً
بـعـد قـرار جلـان الـتــفـتـيش بـخـلـو
الـعـراق من هـذه االسـلـحـة) وتابع
ان (قرار عدم شراء الـنفط العراقي
حـيث  انــتـهى بــسـقــوط الــنـظــام 

ـا حتـتاجه مـخـيـمـات وتزويـدهـا 
مـن مــعـــدات ومـــدارس كــرفـــانـــيــة
وعـيـادات طبـيـة متـنـقلـة) واضاف
ـانح  ان (الكـويت عبر مـؤتمر ا
كــانت لــهـــا مــســاهــمــات من خالل
مـــنــحــة مــئــة مـــلــيــون دوالر الــتي
نكوبة من خصصت للمحـافظات ا

بينها األنبار).
الفــتـا الى ان ( هـنــاك تـعـهـدات في
إذ مـؤتـمـر الـكـويت ال تـزال قـائـمة 
خصص مـليار دوالر إلعـادة تأهيل
الــبــنى الـــتــحــتــيـــة مــلــيــار دوالر
لالسـتــثــمـار) ومــضى الى الــقـول
(نحن دائمـًا مع االخوة في العراق
وهم أهـلـنا واخـوانـنا واشـقـاؤنا)
مؤكـداً أن (هنـاك خطـطاً كـبيرة في

ــســتــقــبل ســيــتم اإلعـالن عــنــهـا ا
قريـبا) وبشأن مـلف التـعويضات
اوضح الـزمانـان إن (الـتعـويـضات
ــتــحــدة كـان الــتي أقــرتــهـا األ ا
فــيـــهــا اســتــقـــطــاع لإليـــفــاء بــهــا
وسـيــصــدر قـرار قــريب من جلــنـة
ــلف الــتــعــويــضــات بــغــلق هــذا ا

نهائيا). 
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وكــان مـــســتــشـــار رئــيس الــوزراء
للـشؤون االقتـصادية مـظهر مـحمد
صــالح قـــد افــاد فـي وقت ســابق 
بأن الـعراق أنهى مـلف تعـويضات
حــرب الـــكــويت حـــيث ســدد آخــر
ستحقات بنحو أقل من دفعة من ا

45 مليون دوالر. 
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جـارفــة)  مــؤكـدا ان (هــنـاك حــالـة
ــنــاخــيــة وبــيـان تــرقب لألجــواء ا
مـسـتـجداته عـلى مـدار الـسـاعة من
اجل اتــــخـــاذ كـل مـــا يــــلــــزم لـــدرء
مخـاطر السـيول  في ما لـو شكلت
خــــطــــورة عــــلـى حــــيــــاة األهــــالي
وحتـديـدا سـكـان الـقـرى احلـدوديـة
او الـــقـــريــــبـــة من مــــجـــرى تـــدفق
السيول في الوديان العميقة سواء

في ترلساق او غيرها).
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ولــفـت الى ان (هــطــول األمـطــار له
ابــرزهـا زيـادة ايـجــابـيـات كــبـيـرة 
ــيــاه اجلـــوفــيــة واعــطــاء خـــزين ا
تــوازن لـــلـــبــيـــئــة بـــاإلضـــافــة الى
تأثـيرهـا على الـبسـات واألراضي
الـزراعيـة التي تـعـيش جفـاف قاس

منذ 9 اشهر متتالية ) .
الى ذلك اعـلن مـحافظ ديـالى مـثنى
الية بالغ ا التميمي  تخـصيص ا
مــوظـفـي بـلــديــة ومـاء ديــالى بــعـد
حتـويــلــهم الى عـقــود حــسب قـرار

.315
وقـال التـميـمي لــ (الـزمان) أنه (
اكمال اإلجراءات واحـتساب الكلف
اليـة من قبل قسم احلـسابات في ا
ـوازنـة ديـوان احملــافـظـة و دائـرة ا
ـــالــــيـــة) واضـــاف انه في وزارة ا
(بــعــد مـخــاطـبــة مــحـافــظــة ديـالى
لـلمالـية اسـتلـمنـا الكـتاب اخلاص
ـــالـــيـــة بـــاحـــتــــســـــــاب الـــكـــلف ا
واخلـــاصــة بــعــقـــود بــلــديــة ومــاء

ديالى).
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حـقــتت وزارة الـنـفـط  ايـرادا يـفـوق
سـبـعــة مـلـيـارات دوالر من صـادرات
اخلـــام خالل الـــشـــهـــر.وذكـــر بـــيــان
لــلــوزارة تــلـقــته (الــزمــان) امس أنه
(بــحــسب االحــصــائــيــة الــنــهــائــيــة
الـصـادرة من شـركــة تـسـويق الـنـفط
الــعـــراقـــيـــة ســـومـــو  فـــأن كـــمـــيــة
الـصـادرات من الـنـفط اخلـام لـلـشـهر
اضي بلغت 98 مليوناً و192 ألفاً ا
و317 برميالً بإيرادات بلغت سبعة
مــلــيــارات و610 مالي و 850 ألف
دوالر) وأضــــــاف ان (مــــــجــــــمــــــوع
ـــصـــدرة من احلـــقــول الـــكـــمـــيــات ا
الـنـفطـيـة في وسط وجـنـوب الـعراق
بلغت 95 ملـيـوناً و860 ألفاً و 149
بـــرمـــيالً  في مـــا كــانت الـــكــمـــيــات
صـدرة من نفـط كركـوك عبـر ميـناء ا
جــيــهــان مــلـيــوني و32 ألــفـاً و685
بـرمـيالً) الفــتـا الى ان (مـعـدل سـعـر
البرمـيل الواحد بلغ 77.510 دوالراً
صـدرة  حتـميـلـها وان الـكمـيـات ا
ــيـة مـخـتـلـفـة من قبل 30 شـركـة عـا
اجلــنــســيــات  من مــوانئ الــبــصـرة
وخور الـعـميـة والـعوامـات األحـادية
عـــلى اخلـــلـــيج ومـــيـــنـــاء جـــيـــهــان
الــتـركي). فـيــمـا أكــد رئـيس الــغـرفـة
الـتـجـارية االيـرانـيـة - الـعـراقـية أن
عــمــلـــيــة االفــراج عن أرصــدة ايــران
اجملــــــمــــــدة فـي الــــــعــــــراق جتــــــري
بانـسيـابيـة. وقال يـحيى آل اسـحاق
في تــــصــــريح امس ان (غــــالــــبــــيـــة
ـتـرتـبـة عـلى الـعـراق ـسـتـحــقـات ا ا
تـتــعـلق بـقـطـاع الـطــاقـة والـكـهـربـاء
والــغـاز وال يــوجــد  أيـة مــتــأخـرات
تــــخص الــــقــــطــــاع اخلــــاص الــــذي

يتحصل على مستحقاته ازاء السلع
الـتـصـديــريـة) وأسـتـدرك أن (بـعض
قـاول الـعامـل بـقطـاع اخلدمات ا
الــفـنــيـة والــهـنـدســيـة والــعـمــرانـيـة
ـــشــاكل حــيث يــواجـــهــون بــعض ا
يجرى العمل على معاجلتها) وتابع
ان (اجلـانـب الـعــراقي أعـلن مــؤخـرا
اسـتعـداده تـسـديـد ديـونه الى ايران
الــتي تــخص غــالـبــيــتـهــا مــبـيــعـات
الـــــغـــــاز)  مــــــؤكـــــدا ان (االرصـــــدة
االيرانية اجملمدة في العراق تتراوح
ب 5 الى 7 مــــلــــيــــارات دوالر). في
غضون ذلـك  كشف اخلبـير الـنفطي
حـــمــــزة اجلـــواهـــري الـــســـبت عن
اســتـحــالــة تـبــديل الـنــفط بــالـطــاقـة

النظيفية في العراق.
WHOE  W U

وقـال اجلــواهـري في تــصـريح امس
كن استبدال النفط بالطاقة انه (ال 
النـظيـفة وال حـتى بعـد قرن من االن
فمـهمـا ازداد انـتاج الـطاقـة النـظيـفة
سيبقى انتاج الـنفط اعلى بكثير من
اي نتاج اخـر) وتابع انه (منـذ اكثر
من 120عـــامــــا جــــرى الــــتـــصــــريح
اال انه حـتى بـاالسـتـغنـاء عن الـفـحم
رتبة الثانية بعد االن الفحم يحتل ا
الـنفط) واشـار الى ان (تـشـاؤم غـير
ـــالـــيــة مـــســـوغ اطـالقــا مـن وزيـــر ا
بـــتـــصـــريـــحــــاته االخـــيـــرة بـــشـــأن
االسـتـغـنـاء عن الـنـفط والـلجـوء الى
الطـاقة النـظيـفة) واستـطرد بـالقول
ـثل 10دول ان (الـعــالم الـصـنــاعي 
في ح ان مصنعة للطـاقة النظيفة 
بــاقي دول الــعــالم غــيــر قـادرة عــلى
اسـتـخـدام او شـراء  هـذه الـطـاقة او

ادواتها). 
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كـشـفت مـفـوضـيـة حـقـوق االنـسان
عن مــخــاطـر في مــحــافـظــة ديــالى
تـــهــدد احملــافـــظــة خالل الـــصــيف
ـقـبل  مـعـربــة عن خـشـيـتـهـا من ا
تنـامي ظـاهرة الـنزوح الى مـناطق
تــــوفــــر قــــدر االمــــكــــان جــــزءا من

متطلبات العيش .
كـتب صالح مـهدي لـ وقـال مديـر ا
(الـــزمــــان) امس ان (وضـع خـــزين
ــيـــاه في ديــالى داخـل ســدودهــا ا
قــلق  والســيــمــا مــوجــة االمــطــار
االخـــيـــرة لم تـــســـعـف ســـوى ســد
الـعظـيم امـا خزين بـحـيرة حـمرين
وهــو االهم اليــزال في وضـع حـرج
ـتــوفـرة) مـشـيـرا وفـق الـقـراءات ا
الى ان (ثالثـة مخـاطـر تهـدد ديالى
ــقــبل هـي اجلــفـاف في الــصــيف ا
زارع القاس الذي سيفقد االف ا
مــصــادر رزقــهم وبــالــتــالي يــدفع
اغـلـبهم لـلـنـزوح للـبـحث عن فرص
اخرى باإلضـافة الى تأثـير النزوح
في ابعاد امنيـة واجتماعية وخلق
ــــــــــدن فـي كل ضــــــــــغـط عــــــــــلـى ا
االجتــاهـــات ) واضــاف (نـــخــشى
نزوح بشـري كبيـر خالل الصيف 
ـناطق الـتي تـعتـمد والسـيمـا في ا
بـشـكل مـبـاشـر عـلى خـزين بـحـيرة
حــمـــريـن وتـــمــتـــهـن الـــزراعــة الن
الوضع سـيكون صـعب وقاس جدا
علـيهـا من كل االجتاهـات والنزوح
الــشــامل وارد جــدا اذا لم تــتــوفــر
بـــدائل عــــلى االقل تــــامـــ مـــيـــاه
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ا جاء من طلبات   اي  ان اي دعوى وامام اي مـحكمة تكون محكومة بعريضتها
: قـامـة امام احملـكمـة االحتاديـة العـلـيا تـضمـنت طلـب ـدع وحـيث ان الدعـوى ا ا
الـطـلب االول:احلـكم بـالغـاء نـتـائج االنـتـخابـات كـونـهـا مخـالـفـة لـلدسـتـور والـقـانون
ـا جـاء في الـدستـور والـقوانـ والـتـعلـيـمـات والثـاني:اصـدار امر واعادتـهـا وفـقاً 
ـصــادقـة عـلـى نـتـائج االنــتـخـابــات حلـ حـسم والئي يـقــضي بـايـقــاف اجـراءات ا
ـدنـيـة ومن خالل ـرافـعــات ا ـادة (151© مـن قـانـون ا الـدعـوى اسـتـنـاداً الحـكـام ا
ـرافـعـة الـثالث السـابـقـة لم يـتم االسـتـجابـة لـلـطـلب الـثاني اي مـجـريـات جـلسـات ا
ــضــمــون وطــلب واحــد وهــو الــغــاء ــعــنى ان احملــكــمــة قــد حــصــرت عــمــلــهــا 

االنتخابات. 
وهـذا االمر صـعب اذا لـم يصل الـى درجة االسـتـحـالـة الـدسـتوريـة والـقـانـونـية الن
معـنى ذلك هو فتح بـاب اجملهـول وذلك لعدة اسـباب عـدم وجود مجـلس نواب قائم
بـعد ان قـام مجـلس النـواب السـابق بحل نـفسه وان احلـكومـة احلالـية هي حـكومة
تـصـريف اعـمـال ال يـحـق لـهـا اصـدار قـرارات مهـمـة ومـصـيـريـة مـثـل اعـادة اجراء
تـمثل بالتصديق على االنتخابات حسب كما ان االستحقاق الدستوري ا انتخـابات
ـادة/93سـابـعاً هـو حتـصيل حـاصل الصـدار قـرار بالـتـصديـق على الـنـتائج نص ا

االنخابية. 
كمـا ان اجلـهـات اخملتـصـة باالنـتـخـابات قـد أصـدرت قرارهـا وهـمـا جهـتـان حسب

احكام الدستور والقانون: 
ستقلـة لالنتخابـات  والثانية الـهيئة الـقضائية االولى جهة فنـية هي الهئيـة العليـا ا
ـكــونـةمن ثالثـة قــضـاة من الـصـنف ـشـكــلـة من قـبل مــجـلس الـقـضــاء االعـلى وا ا
ـقــدمـة لـهم   والـذين نــظـروا واصـدروا قــرارات بـاته ونــهـائــيـة  لـلــطـعــون ا االول
  ثم  حتــويل مـلـف االنـتـخــابـات الى احملــكـمـة وصـادقــوا عـلى الــنـتـائج االولــيـة
ـصـادقـة على االحتاديـة الـعـليـا الـتي لـها مـهـمـة واحـدة محـددة في الـدسـتور هي ا
صـادقة عـلى النـتائج بـسبب دعاوى الـنتـائج النهـائيـة لالنتـخابـات لكن  تـاجيل ا
الطـعـون الـتي قدمـت.  وللـمـحـكمـة االحتـاديـة العـلـيـا كـامل الصالحـيـات وال يـوجد
ه من ادلة ـعروضـة امامـها عـليه فـان ما  تقـد سقف زمنـي للبت فـي الدعاوى ا
واثباتـات وما قيل عن ادلة فـنية بـحتة استـمعت اليـها احملكمـة سوف تدقق  كل ما
ه الـيـها ولـهـا مطـلق احلـرية في اصـدار مـا تراه مـنـاسبـا من قـرار والذي  تـقد
ا يكـون:  اعادة الفرز اليـدوي لبعض احملطـات التي  تقد ادلة قـاطعة وثابته ر
لـوجـود عـمـلـيـات تـالعب او غـيـرهـا من الـعـيـوب االنـتـخـابـيـة او رد الـدعـوى شـكال
ـعــنى انـهـا غـيـر مـخــتـصـة بـالـنـظــر فـيـهـا ومـوضـوعـا الن ومــوضـوعـا اي شـكال 
موضوع الـدعوى  حسمه من اجلهة القضائية اخملتصة بالطعون االنتخابية. لكن

في كـل االحـوال فـقــد شـهـد الــعـراق بـعــد انـتـخــابـات سـنـة
2018 تــأجــيل الــتـصــديق عــلى بــعض الــنــتــائج لــبـعض
رشـح الفائزين بعضـوية مجلس النواب بسب وجود ا
شبـهات او طعون عـلى سجلـهم اجلنائي عـليه فان قرار
ُرتقب هـو قرار مهم ويـنتظره احملكـمة االحتادية الـعليـا ا

اجلميع. 

تـنـظيـمـات االطار الـتـنسـيـقي مقـبـلة عـلى مـواجهـة دين و فـوائد دين تـسـبب به اداؤها
ـا قـالت النـزاهـة العـراقـيـة ان حصـيـلته 350 مـلـيار لسـنـوات مـضت والتي افـضت 

دوالر اختفت وجرى تهريبها للخارج.
ــنـتـمـ ــثـلي تـنــظـيـمــات االطـار فـاسـدون و ال يــعـني ان كل ا هــذا ال يـعـني ان كل 
خلصـمـهم في التـيـار زاهدون فـمـقتـدى الصـدر و الـله اعلم يـنـشر كل مـرة براءة من
نهوبة التي مدع لصـلة به حركة او عائلة لـكن احملصل اليوم انه و بتراكم الـثروات ا
ـقـاعـد العــادة غـزو الـدولـة مـسـبـبـة سـرقـات فـاقت ادت لـتـخــمـة في جـهـة كل هـمـهـا ا
تعريضـات الكويت اضعافا تواجه سهـولة في اقتالع محافظيهـا الذين ليسوا بريئ
من الـثـراء لكـنـهم و من خـلـفهم يـتـقـنون الـتـقـوي بسـالحهم و عـدم مـواكـبة الـعـقـوبات
ة احلـديـثة فـضال عن خشـية قـضائـية مـعروفـة االسبـاب حتول دون القـانونـية لـلجـر

ان او جمهورية!. القبض على مجرم بدرجة رئيس وزراء او بر
لن يـتـوقف حــراك الـصـدرين و سـيـتـجـه لـبـاقي احملـافـظــ الـذين لـهم جـذور او انـهم
مـطـعــمـون كـمـا االغـصـان بـحـركــات االطـار وحـتى يـحـ مـوعــد انـتـخـابـات مـجـلس
دة بـ االن و االنتخـابات ستـشهد مـحاكـمات شعـبية السـتعراض احملـافظات فـأن ا
ميزانيـة منفقة في احللة و السماوة والديوانـية و من يدري فقد تمتد للبصرة وواسط
وستـشـاهدون وتـسمـعـون من يقـول فـيهـا لالخر" كش مـحـافظ" فأن سـاومـتم مقـتدى
على احلكومـة ام تراجعتم فقد بدأ يسحب منكم احملافظات مستفيدا من اختياراتكم
ثـلكم او يدافع عنـكم من شعراء ومـحللـ هم كل يوم بحضن ن  وفـقة غالـبا  غير ا

واحـد احـدهم كـان بحـضن لـؤي حـقي و اخـر تطـوع حلـضن سـيد
الـكـرادة ثم حلـضن حـيـدر ثم حلـضن االطـار هـذا عـدا غـير
وزيـركم نـاهب الـتـجارة و نـائب مـرتـشي من الـصـنـاعة و
رئـيس احتــاد سـرق الـريـاضــة و دعي في الـثــقـافـة وكل
واحــد من هــؤالء و مــئــات غــيــرهم يــســرقــون و يــعــلــمـون
بـسـرقـاتـكم و قـد تـرون قـسـمـا مـنـهم قـريـبـا في احلـنـانة.

باخلير عليكم.

1--
وعّـاظ الـسالطـ يـتـصـاغـرون أمـامَ جـبـروت الـطـغيـان  ويـجـهـدون انـفـسـهم في نـيل
مـرضـاة احلـكـام طـمـعـاً بــجـوائـزهم  ولـكـنـهم مـن اجلـانب اآلخـر  يـقـرعـون أسـمـاع
ـواعظ التـي تشـدد النـكـير عـليـهم وكـأنَّهم جـنود اطٍ من ا ـستـضـعفـ بـأ الـفـقراء وا

أبليس ..!!
ـوازين وبـالتـالي ـفـارقـة تُـسـقـطـهم من األعـ  وتـكـشف زيـفهـم وتالعـبـهم بـا وهـذه ا

يبوؤن بالفشل الذريع 
هذه صورة 

2--
وفي مـقـابل هـذه الـصورة هـنـاك صـورة اخـرى لـلـعـلـماء الـصـاحلـ احملـبـ لـلـفـقراء

دافع عنهم والرافض أنْ يتميزوا عليهم . ستضعف وا وا
وهنا يكمن الصدق وتبرز التقوى . 

واليك هذه القصة :
كان ( ابو احلسن الـزيات ) من كبار الـعلماء ولـكنه ال يلبس لـباس العلـماء ح يعمل

في أرضه كما يعمل فيها العمّال ..
وخــرج في أحـد االيــام لــيــعـمـل في أرضه كــمـا هـي عـادته واذا بــشــرطــة الـســلــطـان
يـداهـمونه ويـأخـذونه مع غـيـره من سائـر الـنـاس ليـعـمـلوا فـي بسـتـانٍ لـلسـلـطـان على

سبيل السخرة .
وحـ انخـرط مع مَنْ ساقـهم جالوزةُ الـسلطـان للـعمل في بـستـانه  دخل أحد وزراء
ن يعـرف الشـيخ الزيات الـسلـطان علـيهم لالشـراف على الـعمل وكـان هذا الوزيـر 

عرفة  فما كان منه االّ ان أهوى على يديه يقبلهما وهو يقول : حق ا
كان ? من الذي جاء بك سيدي الى هذا ا

فأجابه الشيخ 
" أعوانكم اليها الظَلَمَة "

فقال الوزير :
" أَقِلْنا يا سيدي  

واخرج الى حيث تريد  فقال :
ظلوم " ? " كيف أخرجْ وأدعُ هؤالء ا

قال الوزير :
يخرجون معك 

قال الشيخ :
" وما فائدة ذلك ? 

وأنتم تعودون بهم غداً "
فما كان يسع الوزير االّ أنْ يُعِطيَهُ عَهْداً مؤكدا ان ال يُسخروا أحداً أبدا

بل يستأجرون هؤالء وأضرابهم عن تراضي بينهم 
وعندها  رضي الزيات  وخرج مع العمال اآلخرين .

كاسب الشـخصية واالمتيازات انّ الذين يـلهـــــثون وراء ا
ـستضعـف ال يحظون االّ الكبـيرة على حسـاب الفقراء وا

باحتقار الناس وازدائهم .
وتلك هي احلقيقة التي ال تورايها األقنعة .

والتاريخ يحفظ ذلك كلّه .
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فـي الـــبـــدء  هـــكــذا كـــان مـــخـــطط ربّ
الـسماء... إنها مسـيرة الله نحو شعبه
اخلـاطئ فـتـجسّـد وسكـن بيـننـا لـيرفع
ان اإلنـسان إليه. إنها مسيرةُ حبّ وإ
الئكة معـلن فرحة جتـسّدت بظهـور ا
غارة ومنـشدين "اجملد لله والدة طـفل ا
فـي الــعــلى وعــلى األرض الــسالم وفي
سرة" (لوقا .(14:2إنـه الكلمة الـناس ا
الـتـي أيّـدهـا الروح الـقـدس والـلـه كان
الـكلمـة (يوحنا ?(1:1و"الـله يبـشركِ يا
سيح" (سورة مـر بكلـمة منه إسـمه ا

آل عمران; .(38
يالد إال هذه احلقيقة إنه رسالة ومـا ا
الــســمــاء ألبــنــاء األرض ولـكـن ال أحـد
" يُــــــــدرك ذلك إال الــــــــذي "وُلِـــــــدَ مـن عَلُ
(يــوحـنـا .(7:3ورســالـتــنـا في أيــامـهـا
قـاسـيـة وقـسـاوتـهـا بـسـبـب اخلـطـيـئة
الــتي ال زالت تــعـمـل في قـلب اإلنــسـان
كـمـا تـشـاء وكـمـا يـشـاء هـو وال مـجال
لـــنــبــذهــا فــهي حالل في حــرام وهي
وقف وسيدة العبيد واألحرار. سـيدة ا
هـي عـاشـقــة لـوط وحــبـيـبــة هـيـرودس
وشـهوة داود كما هي خطيئتنا اليوم.
فــالـيــوم كلّ شيءٍ مـبــاح هـكـذا تُــعـلـنه
ـزيَّفة عِـبْرَ تلـفازها ومـذياعها ة ا الـعو
وفـيسبـوكها وآي بـاتها ويـبقى صوت
الــبــابـا بــيـوس الــثـانـي عـشــر يـرنّ في
اآلذان بــــصــــداه الـــواسع "أنَّ الــــنـــاس

يؤمنون أنْ ال خطيئة اليوم".
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أيـامُـنا قـاسـية فـقد شُـوّهت حـضارتـنا
بـتشـويهِـا لآلخـر اخملتـلف بِتُـهَمٍ بـاطلة
وبـــفـــســـادٍ مـــقــدس وتـــبـــقى الـــدنـــيــا
لـطـالـبـيـهـا يـزمّـرون فـيـهـا ويـرقـصـون
وبـكبـريائهم يـقيسـون مسافـات احلياة
لـيـكـونوا فـيـها أمـراء بـينـمـا احلقـيـقة
ــغــارة مــا هـو إال ـولــود في ا هـي أن ا
"الــــــــــطــــــــــريق واحلـق واحلــــــــــيـــــــــاة"
(يـوحـنا .(6:14كـمـا أننـا نقـدّس الدنـيا
ونكرِس أزالمها في األمر والنهي فيها
نـعبد صنم اخلطيئة والوثن واإلنسان
وجنــــلس عــــلى الـــكــــراسي لـــنــــحـــاكم
اآلخـرين األبرياء كي نبرّء أنفسنا نحن
ناصب ونـبخّر ـتَّهـم ونسـتأزر بـا ا
الــفــســاد ســاعــات الــفــجــر والــصــبـاح

ــسـاء وكل ذلك والــظـهــر والـغـروب وا
مـــدَّعـــ أنّ اجلـــنـــة واحـــة ألحالمـــنــا
فـنعلـنها جـنّة موعـودة كي يدوم زَيفُهم
فـي تدمـير اآلخـرين وقتل احلـقيـقة في
ـقــدســة. فـهم صــحّــتـهــا ورســالـتــهــا ا
يـقتلون ويحرقـون ويهدّدون ويدنّسون
بــاسم الــدين كلّ كــلــمــة وكلّ عـمـل الـله
الــذي بـنـاهُ بـحـبّه خلـلـيـقـته فـشـوَّهـوا

مسيرته وغيّروا مفاهيمه.
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أيـــامُــنــا قــاســيــة... نــعم هُــجّــرنــا من
بــيــوتــنــا وال زال األلم حــتى الــســاعـة
ـأل قـلــوبـنــا ويــخـيّم عــلى صــدورنـا
والـغفران سـلعة بعـناها ولم نشـتريها
سيحية ال تكره أشخاصاً ورغـم ذلك فا
فـــهم صــورة الــله إذ قـــال "وخــلق الــله
اإلنـسـان عـلى صـورته" (تـكـوين ?(1بل
نــكـره أعـمـالـهم وشـرورهـا وبـسـبـبـهـا
تُــــشـــوَّه صـــورة اخلـــالق وإن كـــانـــوا
يـعـمـلـون عـلى قـصـر ثـيـابـهم وتـطـويل
لِـــحــاهم وعـــنــتــرة شــواربـــهم وتــنــوع
تـسـريـحـاتـهم وقـصّـات شـعـر رؤوسهم
ـيـة مـزيَّــفـة وكـلـمـات بــاخـتـراعـات عــو
مـفبركـة. ولم يبقَ لـنا إال أن ندرك عدده
ولـونه ولكن ال حيـلة في ذلك فاخلالق
الــعـظـيـم أسـمى وعـالم بــكلّ شيء فـقـد
قـــال "شــعــورُ رؤوسِــكم كـــلُّه مُــحــصى"
(مـتى .(30:10كـمـا أرادوا أن نـكون من
ــيــة الــرحــيـل. وأخــذنــا نــحــمل أكـــاد
حـقائـبنا  _وإنْ كـنا في بـطون أمَّهـاتنا
بدعوة من إرهاب أو حوّاء أو _
مـــكــاتب بــيع الــتــذاكــر والــتــأشــيــرات
بـشـرعـيتـهـا أو بـسرقـتـهـا ونسـيـنا أنّ
الـوطن أغلى من اإلنسان والتراب مُلْكُ
األصـالء ومــا قـــيــمــة اإلنـــســان بــدون
وطـن. فالـوطن حـضـنـني في رحم أمّي
والــــوطن أرضـــعــــني حـــلــــيب تـــرابي
والـوطن هلَّل معي يوم فرحي والوطن
أعادني إليه بالسالم يوم نهاية عمري
إنـه ألبي وإلبـني وحلفـيـدي مـهـمـا طال
أو قَـصُـرَ عـمـر اإلنـسـان ولـكن الـفـساد
واخلـــطــيــئــة جــعاله بــعــيــداً ومــرذوالً
ومُــداسـاً ونـنــتـظـر مـنه ســاعـة تـمـوت
. وما يـزيد من قـساوتـها وجود رحـمتُـهُ
الــفـكــر الـداعـشـي الـذي ال زال يـكــفّـرنـا

ويـضـعنـا في صفـوف الغـرباء. كـما إنّ
اخلـطـاب الـديني ال زال يـنـشد بـأنـنا ال
نـدخل جنَّـةً قد ورثوهـا حلسـابهم وما
ذلـك إال رسالـة إبـادة وتـدمـيـر لـلـمـكوّن
األصـيل. فقد أبـاحوا ألنفسهـم التدمير
والـتـهـجـير واإلسـتـيالء عـلى أمـوالهم
ؤسف إنـه تشـويه حلـقـيـقة وال ومـن ا
يـــعــرفــون إلى أين هم ســائــرون فــقــد
أضـاعوا بـوصلـة احليـاة كمـا أضاعوا

كلّ شيء.
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أيــامُـنـا قـاسـيـة فـالـيـوم بـدأنـا نـخـاف
حــــتى من ظــــلّـــنـــا. بــــإطالقـــة واحـــدة
يـكـتبـون لوحـة قبـورنـا. عِبْـرَ أصواتـنا
يـنـكـرون حـقـيـقـتـنـا يـسـرقـون أرضـنـا
ويـقولون تلك مُلْك لنا... إنها أيام فيها
يـشـوّهون صـور قـديسـينـا. لم يـعدْ لـنا
مـكـان نـسـمع فـيه حُـكـمـنـا ونُـعلـن فيه
حــقـيـقـتـنـا وخـوفـنــا فـنـكـتب رحـيـلـنـا
لـساعة الدنـيا وال يكون لـلدموعِ آهات
ـــة من دُنـــيـــانـــا. وحَــــسَـــرات بل هـــز
فـــبــســـبب خــوفـــنــا تــركـــنــا بــيـــوتــنــا
وحــاراتــنــا قُــرانــا ومــدنــنـا وأمــست
كـــنـــائـــســنـــا بال أنـــشـــودة وأصــوات
أجـراسـنـا خـرسـاء وهـلـهـولـة الـعـرس
بُــحَّت أصـواتُـهـا كـمـا ال زالت قـبـورنـا
ا تـنـشد مـصـلّيـها فـال من مجـيب ور
كـان الـضيـاع كمـا قال تـلمـيذا عـمّاوس
"وهـل كـــان قــلـــبُـــنـــا مـــلــتـــهـــبـــاً بـــنــا"
(لوقا .(32:24ولكن مهما كانت احلياة
ـسـيـرتـهـا سـتـبـقى أرجـلـنـا قــاسـيـة 
حتــرث أرضـنـا وتـزرع الـرجـاء واألمل
فـي حـقـول قـلـوبـنـا وسـنـبـقى نـنـتـظـر
حــصـاد احلـقـيـقـة بـثـمـارٍ تـعـلن أزمـنـة
الـتاريخ ومـسيرة احلـضارة وسـنبني
قُـرانـا وكـنـائسـنـا وسـتبـقى أجـراسـنا

تدقّ وتُنشد "اجملدُ لله في العلى...".
 WO c  U «d

أيـامُنا قاسية فـقد غرقنا في صراعات
مـذهبية وقـومية وطائـفية بل أكثر من
ذلـك صــراعـــات عــشـــائــريـــة وقــبـــلــيــة
ومــحـلـيـة وحـتى وظــيـفـيـة وال يـجـوز
ـوت سـاكـتـ أو أن نـصـمت أبـداً أنْ 
صــمـتــاً مـخـيــفـاً ومـريــبـاً أو أنْ نـرحل
ولـود يـقول سـيح الـسـيـد ا خـوفـاً فـا
لــنـا "أنـا مـعـكم حــتى انـقـضـاء الـدهـر"
(مـــتى .(20:28وأمـــلُـــنـــا بــحـــكَّـــامِـــنــا
اخملــــلـــصـــ وبـــرؤســـاءِنـــا األمـــنـــاء
واألوفــيـاء عـلى رعـايـتِـنـا بل أكـثـر من
وت ذلـك أملُـنا في الـذي أحبَّـنا حـتى ا
بـأنه يكـون معنـا. فاأليام أيـام الشهادة
واحلـــقـــيـــقـــة ولـــيـــسـت أيـــام الـــكــذب
ـــصـــلـــحــة والـــتـــزويـــر والـــفــســـاد وا
والـعـمـومـيـة والـعـشائـريـة والـطـائـفـية
ـقيـتة. كـما أن الـكثـيرون يـقولـون لنا ا
كـالمــاً جـــمـــيالً وطـــيـــبــاً ومـــعـــســوالً

وكـثيرون يـفتحـون لنا أبـواب بلدانهم
ومـا ذلك إال عالمـات إنـسانـيـة ولكن ال
يـكفينا قوالً بل ما نحتاجه هو نحتاج
قانوناً يحكم لنا بحقوقنا ويفعّلون ما
فـي نـيّـاتـهم أقــواالً كي حتـمل دسـتـوراً
وطــــنـــيــــاً يـــحــــمي الـــتــــراب والـــوطن
ـــواطن دون الـــنـــظــر إلـى الــديـــانــة وا

واألقلية واألغلبية.
UM F  ULO I

أيـــامُــنــا قــاســيــة فال مــكــانــة لــنــا من
اإلعـراب في مـسيـرة الوطن واألغـلبـية
شـيعيـة مسلـمة وأخرى سُـنيّة مـسلمة
والــثــالــثــة كـرديــة سُــنــيّـة وفــيــلــيـة ثم
كوّنات. الـتركمانية والشبك ثم نحن ا
ؤسف هـذه تـقسـيـمـات شعـبـنا ومـن ا
فـأين محـلُّنا نـحن وهذا إقـرار التاريخ
ومـسيـرة األيام وليس إقـرار أشخاص.
وكـأنه مـخطط إبـادتـنا ومـا أكبـره وما
ـؤامـرات أقــسـاه. والــتـاريخ مــليء بــا
وإنْ كـان الـتـاريخ نـفـسـه ليـس مـؤامرة
. فـهم يبغـون اليوم بـل حواراً وتعـايشاً
ـســيـحــيـة من الــشـرق إقــتالع جــذور ا
بــاضـطـهـاد مـؤمـنـيـنـا عـلـنـاً أو خـفـيـةً
بـأشكال مختـلفة ولكن لنـعلم أنه مهما
كـــانت الــصـــعــاب ومــهــمـــا زاد الــظــلم
ـسـيحـيـة تـبني واإلضـطـهـاد سـتبـقى ا
جـــســـور احلـــوار فـي كـــســـر حـــواجــز
اإلخــتالف. وهـذا مـا يــدعـونـا إلى عـدم
الــهــرب من الـشــرّ واأللم بل أنْ نــقـاوم
هــبــوب الــعــواصـف وأمــطــار الــشــتـاء
ـــيــاه وريـــاح اإلضــطـــهــاد وســـيــول ا
وإطـالقة احلقد والكراهية فال نقبل أنْ
ـوت فـإمّا أنْ نـوجـد كـشـعب نَـفـنـى و
أصـــيل وإالّ فال حــقــيـــقــة في مــســيــرة

الـصاحلـة". فمهـما كانت أيـامنا قـاسية
ســيـبـقى الــرجـاء وافـراً في مـســيـرتـنـا
ومـــالــئــاً قــلــوبــنــا كي ال نــخــاف... إنه
ـــيـالد... إنه جتـــديـــد الــــرجـــاء... إنه ا
ـسيـحيـتـنا. فـالنـبي إشعـيا ـانـنا و إل
يـقـول "أَنَّهُ يُـولَدُ لَـنَـا وَلَـد وَنُعْـطَى ابْـناً
وَتَــكُــونُ الـرئــاسَـةُ عَــلَى كَـتِــفِهِ وَيُـدْعَى
اسْـمُهُ عَـجِيـباً مُـشِيـراً إِلهـاً قَدِيـراً أَباً

" (إشعياء .(6:9 أَبَدِيّاً رَئِيسَ السَّالَمِ
هــذه هي احلــقــيــقـة تــنــشـدهــا ســمـاء
احلـياة ويـبقى الوطـن شاهداً لـها وما
أجـملـها. فـقد كتـبنـاها بدمـائنـا شهادة
بـل إعالنـاً وعِــبْـرَ تــربـة وطــنـنـا نــعـلن
ـانـنا. نُـعـلنُ حبَّـنا عـمـاذنا ومـسـيرة إ
ـوعود وبكـلمات إجنـيلنـا نُعلنُ وَسْمَ ا
حـقـيـقـتـنا... إنـهـا حـقـيقـة احملـبـة. فـما
نــحــتـاجـه أنْ نـعــزّز عالقــاتـنــا ونــثـبّت
حـقوقنـا في دستورنـا أوالً ثم ال يجوز
أنْ نـهـدأ أو نسـكت أو تُـرهقـنا احلـياة
فـــالـــواجـب أهم من أن نـــبـــقـى نـــطــرق
أبـواب الداع مـن األوطان. وما عـلينا
إال تــوحـيـد كـلـمـتـنــا ومـبـدأ مـسـيـرتـنـا
وهـدف غـايـتنـا ورسـالتـنـا وما ذلك إال
ألجـل أجيالـنا كي ال نـكون مهـمَّش أو
ــانــنـا لــيس إال بـوالدة . فـإ مــنــسـيّــ
ـسـيح احلي. طــفــــــــل إسـمه يـسـوع ا
فــكل يـوم هـو مـيالد وكل يــــــــــــــــــوم
هــو تـاريخ ومـسـيـرة وكلّ يـوم رسـالـة
تــنـمـو وتـزدهـر في عـقـولـنـا وأفـكـارنـا.
ولـيبارك صاحب الـعيد بلدنـا وشعبنا
ولــــيــــحلّ الــــسـالم واألمـــان فـي ربـــوع
ديــارنـا مـن أجل عـودة مــهـجّـريــنـا إلى
... نـــعـم ولـــد ديــــارهـم... نـــعـم وآمــــ

سيح... هاليلويا. ا
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جانب من قداس
االحتفال بوالدة
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الـزمن ألنَّ مـعـركـتـنـا لـيـست مع الـلحم
والـــــــدم بـل مع األرواح الـــــــشـــــــريــــــرة

(متى .(17:16
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مـهمـا تكـن أيامـنا قاسـية فـهي تـدعونا
إلـى أن نـــغـــيّـــر ونــعـــبـــر إلـى احلـــافــة
ــان ــان وإ األخـــرى من جــحـــود اإل
ــانٍ نـــابع من دمــاء الـــعــاطـــفــة إلـى إ
الـشـهـداء فـكـانوا أوفـيـاء لـنـكـون نحن
أمـنـاء ونحـمل مسـيحـيَّتـنا لـيس على
أفــواهـنــا بل في عـيــشـنـا عــمق رسـالـة
عـمـاذنا. ومـسـيحـيـتُنـا لـيست أنـشودةً
وتـنـتـهي بل رسـالة سـامـيـة تُنـشـدُ "قد
ـذودِ فوقَ ـطلـوب ضـمنَ ا حـلَّ الولـدُ ا
". فـنـحن لـسـنـا هـنـا لـلـبـكـاء رغم ِ الــتـ
األيــام الــظالمــيـة واجلــاهـلــيــة ونـحن
لـسـنـا خـرافـاً بل نـحن ضـمـيـر الـشرق
نـحـمـلُهُ في مـسـيـرة حـيـاتـنا فـي طريق
احلـضـارة والـثـقـافة والـبـنـاء. فـنحن ال
ــوت ألنـنـا في شــرقـنـا لــنـا رسـالـة...

إنها رسالة احلوار واحملبة.
 WL U)«

نــعم ونـعـم أيـامُـنــا قـاســيـة ومع هـذا
... إنه يـسـكـن بـيـنـنـا... في ـيالد آتٍ فــا
والدتـه يثـمـر الرجـاء ويـزهر األمل. حلَّ
َّ ملءُ الزمان بـيننا ألنه أحبَّـنا وفيه 
ولــيس زمــان األيــام والــســاعــات فـقط
ـولده كـانـت حـقيـقـة اخلالص ولـكـن 
واكــتــمل مـخــطط الــله فـهــو هـو أمس

واليوم وإلى األبد (عبراني .(8:13
نــعـم سـنــبــقى نــحــمل رســالــة اخلــيـر
والـسالم والغفـران وسنبـقى نُنشد مع
ـالئـكــة "اجملـدُ لــلهِ في الــعــلى وعـلى ا
ــســرَّة األرضِ الـــسالم وفي الـــنــاس ا بغداد
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يترقب العراقيون حلول عام  2022وهم يضعون أيديهم على قلوبهم جزعا من
ـانـية األخـيرة مـقـابل إمكـانـية ان حتـصل "هـزة ضمـير نـتـائج االنتـخابـات الـبر
اصالحـيـة " تـنـتـهي الى االتـفـاق على بـرنـامج حـكـومي يـؤسس حلـلـول عـراقـية

تعالج بشكل عاجل أبرز معضالت الواقع العراقي. 
 اول معـالم هذا اجلـزع يـتمـثل في تلك اخملـاوف من أزمـات اقتـصاديـة متـعددة
األطراف تـتواصل في اقـتصـاد ريعي يفـرز ب اهل احلـكم في القـمة وشرائح
ا كتب مـجتـمعـية مـنتفـعة مـقابل اغـلبـية صـامتـة تنـتظـر وقوع الـواقعـة التي طـا
يـة حتذر من عدم تـوفير فـرص العمل لـبطالة عنـها وعقدت حـولها نـدوات اكاد

تنتشر في اجملتمع انتشار النار في الهشيم وتسبب مصاعب كبيرة.
في هذا االطـار مـا زال اجملتـمع يـواجه حقـائق فـجة تـبعـده عن الـسالم األهلي
ـسـلح نـتـيجـة تـعـارض االجـندات احلـزبـيـة وعـدم فهم وتـولـد مسـبـبـات الـعنف ا
الفـارق ب بـناء دولـة وبنـاء العـقائـد  فالـدولة  لـعراق واحـد وطن اجلمـيع فيـما
العـقائد حريـة شخصـية لكل مـواطن عراقي ومهـمة من يتـصدى للـعمل احلزبي
واحلصـول على أصـوات النـاخب لـيس التـمسك بـثوابت عـقائـد حزبه  ما دام
مـثل هذا الـفارق لم ـثل مصـالح الدولـة برمـتـها  ـا  مقـتنـعا ان وجـود حزبه ا
ــقـراطـيـة يــبـزر في جـمــيع احلـكـومــات الـسـابـقــة الـتي قـامت عــلى أسـاس الـد

التوافقية وانتهى الى مفاسد احملاصصة .
ومـا بـ هـذا وذاك يـواجه حـوالي نـصف الـعـراقـيـ مـخـاوف الـفـقـر واالفـقـار
ـا يـجـعـلـهم امـام تـنازالت مـصـيـريـة بـحـثا عن والـوقع عـلى هـامش هـشـاشته 
مالذات األحزاب لـلبـقاء حتت سـالمة احلـصول عـلى الرواتب الـشهـرية الـثابـتة
من ريع النـفط فيما هذه األحزاب ما زالت تناور وتـبحث عن نتائج تتطابق كليا
مع عقـائدهم وهم يـعرفـون ان النـتيـجة سـتكـون واحدة في اجلـلوس علـى طاولة
فـاوضات لتـغا السـلطـة على حسـاب جوع الشـعب وتلك الـشعارات الـرنانة ا
جلحـوشـهم االلـكـتـرونـيـة التـي تثـيـر الـعـنف اجملـتـمـعي بـعنـاوين قـومـيـة طـائـفـية

ومناطقية!!
نـظمـة والنـزاعات الـعشـائرية ـة ا ـشهـد تنـتشر اخملـدرات واجلر في كل هذا ا
التي وصـلت الى استخدام حق التـظاهر للمـطالبة بالـوظائف العامة من دون ان
تبـادر هـذه األحزاب الى تـولـيـد فرص الـعـمل من خالل الـقطـاع اخلـاص وخلق
بـرجوازيـة وطـنيـة تـستـوعب الـبطـالـة التي تـتـخرج سـنـويا مـن جامـعـات وكلـيات

حكومية واهلية.
كن انتظار برنامج حكـومي إذا فقط اذا وقعت واقعة "هزة ضمير قـابل  في ا
نهجيـة الوالءات احلزبيـة الضيقة بل في اصالحيـة " ليس من خالل التعـامل 
قناعـة اهل احلل والعقد مجـتمعيا واقتـصاديا من فواعل دينـية وقيادات مؤثرة
ان العـقائد مـتروكـة عند أبـواب األحزاب وال عالقـة للـجهاز احلـكومي بـها على
ان يكـون هذا البـرنامج احلـكومي تـشريعـا ضمن الـتصويت عـلى قبـول أعضاء

قبل. مجلس الوزراء ا
ثل هذه الصحوة??  هل توجد فرضيات 

 سؤال صـعب اإلجابة عـليه في االجـماع الـعام لكـنه فتـحة االمل لرؤيـة الضوء
في نهـاية نفق مفاسد احملـاصصة ويحتـاج الى حتشيد ومنـاصرة من األغلبية
ـواجـهـة تـلك اجلـحوش االلـكـتـرونـيـة الـتي تروج لـلـفـسـاد الـسـياسي الـصـامتـة 
واجملتـمعي وكل يـوم ثمة قـصة الـهاء لـلجدال عـلى مواقع الـتواصل االجـتماعي
نـاقشـات الى تكـفـير االخـر او نعـته بابـشع الـنعـوت الطـائفـية ويـصل صـخب ا
والعرقـية.  فيـما يبـقى تغا الـسلطـة النتـيجة احلـتميـة النهـائية ويـجلس االخوة
ان األعداء عـلى طاولة مجلس الوزراء وتعـقد جلسات البر
لتـشـريع قـوانـ جـديـدة تـضـيف امـتـيـازات أخرى ألهل
ـنـتــفـعـة ويـبـقى الــشـعب يـبـحث في الـقـمـة والــشـرائح ا
نـاقشـات عن لـقمـة خبـز شريـفة ... ازبال وقـمامـة تـلك ا

ولله في خلقه شؤون!!
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رقم ٦٢٤ في ٢٠٢١/١٠/٣١ وبالـنظر لعدم حصـول راغب بالتأجير تـعلن جلنة البيع وااليـجار الثانية احلاقـا باعالننا ا
في مـديـرية بـلديـات مـيسـان عن تأجـيـر (١٢) ملك والـتي تبـدأ بـالتـسلـسل ((١: حـانوت رقم ٩ والـبالـغـة مسـاحته (٩م٢)
درجة تفاصيـلها ادناه والعائدة وتنـتهي بالتسلـسل ١٢: محل باعة متجـول رقم ٦٦)) والبالغ مساحـته ( ٨٫٢٥ م٢)) ا
رقم ٢١ لـسـنة ٢٠١٣ ـزاد الـعلـني اسـتنـادا الى قـانـون بيع وايـجـار اموال الـدولـة ا الى مـديـرية بـلـدية عـلي الـشـرقي با
ـزايدة العـلنيـة مراجعـة مديـرية بلـدية علي الـشرقي او سـكرتيـر اللجـنة خالل مدة عـدل فعلى من يـرغب باالشتـراك با ا
ـسـتـمـسـكات الـشـخـصـيـة مع الـتـأمـيـنات (١٥) يـوم تـبـدأ من الـيـوم الـتـالي من تـاريخ نـشـر االعالن مـستـصـحـبـا مـعه ا
ـزايدة في اليـوم التالي من قدرة لـبدل االيـجار لكـامل مدته وستـجرى ا الـقانونيـة التي ال تقل عن (٢٠ %) من الـقيمـة ا
مدة االعالن الساعـة العاشرة والنـصف صباحا خالل الـدوام الرسمي ويكـون مكان اجراءها في مـقر مديريـة بلدية علي
ـزاد العلني عـطلة رسـمية فيـؤجل الى اليوم الـذي يليه من ايام الـعمل الرسـمي ويتحمل من الشـرقي واذا صادف يوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. ترسو عليه ا
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لك وموقعهت ساحة م٢رقم العقار وموقعهنوع ا دةا القيمة التقديرية السنويةا

٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار
 ال غيرها

سنة واحدة٧٦٦/٤ علي الشرقي ٩ م٢ حانوت رقم ٩ ١

٣٢٠٠٠٠ فقط ثالثمائة وعشرون الف دينار
 ال غيرها

سنة واحدة١٥٥/٤ علي الشرقي ٩ م٢ حانوت رقم ٢٧ ٢

٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان وخمسون الف دينار
 ال غيرها

سنة واحدة٨١٨/٤ علي الشرقي ٦ م٢ كشك رقم ٩ ٣

١٥٥٠٠٠٠ فقط مليون وخمسمائة وخمسون
الف دينار الغيرها

سنة واحدة٨١٨/٤ علي الشرقي ١٢٠٠ م٢ ساحة كرة قدم
مثيلة

٤

٢٥٧٠٠٠ مائتان وسبعة وخمسون الف دينار
 ال غيرها

سنة واحدة٨١٨/٤ علي الشرقي ٤ م٢ محل ١٢ باعة
متجول

٥

٢٨٧٠٠٠ مائتان وسبعة وثمانون الف دينار
 ال غيرها

سنة واحدة٨١٨/٤ علي الشرقي ٩ م٢ ٦

٢٧٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وسبعون الف
دينار ال غيرها

سنة واحدة٨١٨/٤ علي الشرقي ١٢٫٩ م٢ ٧

٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار
ال غيرها

سنة واحدة٨١٨/٤ علي الشرقي ١٠٫٦٤ م٢ ٨

٣٢٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة وعشرون الف
دينار ال غيرها

سنة واحدة٨١٨/٤ علي الشرقي ٥ م٢ ٩

٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار
ال غيرها

سنة واحدة٨١٨/٤ علي الشرقي ٦ م٢ ١٠

٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار
ال غيرها

سنة واحدة٨١٨/٤ علي الشرقي ٧٫٥ م٢ ١١

٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار
ال غيرها

سنة واحدة٨١٨/٤ علي الشرقي ٨٫٢٥ م٢ محل ٦٦ باعة١٢
متجول

محل ٦٢ باعة
متجول

محل ٥٤ باعة
متجول

محل ٣٨ باعة
متجول

محل ٣٦ باعة
متجول

محل ٣١ باعة
متجول

محل ٢٣باعة
متجول

بغداد
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ـطلق ال ثمـة حقـيـقة في األعالم الـعراقـي ان معـظم العـامـل فـيه ان لم يـكن با
ذيع يعـرفون ما يـخصهم عن سـيكولـوجيا الـلغة مع انـها سرّ جنـاح او فشل ا

ومقدم البرامج والصحافي ايضا.
فـهم ال يـعرفـون ان علـمـاء النـفس مـيزوا بـ توقـفـ اثنـاء النـطق هـما:الـتوقف
وأن هــذه الـتــوقـفــات هي الـتـي تـمــيـز بـ الــصـامت والــتـوقف غــيـر الــصـامت
ـتحدث بـطالقة. وال يعـرفون أن استحـضار معنى تكـلم بـطالقة عن غير ا ا
وان ذلك مـشروط ـتلـقي يـستـغرق أقل من ربـع ثانـية  الكـلمـة من الـذهن لدي ا
ـفردات اجلـملـة التي وبـعالقـتهـا الداللـية  ما اذا كـانت شائـعة  بـنـوع الكـلمـة 
ـعـلــومـة او الــرسـالــة األعالمـيــة تـدخل جــاءت في سـيــاقـهــا.وال يـعــلـمــون أن ا
الذاكرتـ السمـعية والبـصرية وتبـقى فيهـما أقل من ثانـية لتنـتقل الى الذاكرة
دى او ـدى لتـقرر في عـشرين ثـانيـة حتويـلهـا الى الذاكـرة بعـيدة ا قصـيرة ا
مسـحها..ومثـل هذه الكثـير من نتـائج الدراسات الـتي انشغـل بها علـماء نفس
سـنقـدمهـا عبـر هذه الـصفـحـة في ثالث حلـقات مـوجزة بـهدف ان يـكون الـلـغة

يزا. االعالمي العراقي مؤثرا و
WGK U  n dF

ورغم مـا مـتـوفـر من دراسـات كـثـيـرة في الـلـغـة اجنـاز بـشـري كـبـيـر ومـتـمــيـز
فـأنـنـا سـوف لن نتـطـرق الى مـسـائل عـديدة فـيـهـا من قـبـيل اجلوانب مـيـدانهـا
ورفـيـمات " الـفيـزيـائـية والـفـسلـجـيـة للـغـة وحتلـيل االصـوات " الـفونـيـمـات وا
وغــيـرهــا..لـســبب جــوهـري هــو ان الـهــدف هــنـا هــو الـتــركـيــز عــلى اجلـوانب
شتغـل في وسائل االتصال االجتمـاعية والنفـسية فيهـا بالشكل الذي يـفيد ا

والقاريء العام أيضا". قروءة رئية وا السمعية وا
لـنـبدأ بـطـريف مـا اجـراه (عـالم الـنـفس - فـريش 1954) من جتـارب مـدهـشـة
على الـنحل توصل فيـها الى ان النـحلة تـستطيع ان تـدل زميالتهـا على مكان
الـرحـيق الـذي يـبعـد عـنـهـا مـسـافـة ثالثـة عـشـر كـيـلـو مـتـرا" عن اخلـليـة..وهي
مسـافة تـعادل حـوالي الف كيـلو مـترا" بـالنـسبة لـألنسـان.واكتشـف ايضا" ان
لكل مـسافة رقـصة خـاصة بـها..وان الـنحـلة عـندمـا تؤدي هـذه الرقـصة فـأنها
كـان وسرعة الـرياح الـتي تؤثر في طـيرانهـا نحو تأخـذ بنظـر االعتبـار اجتاه ا
ـكـان. وتــوصل أيـضـا" الى ان الــنـحـلـة تــسـتـطـيع ان تــدل عـلى مـصـدر ذلك ا
وفي اجتاه الرحـيق حـتى ولـو ادت رقـصتـهـا امـام زميالتـهـا في ظالم شـديـد 

عمودي ال افقي.
اكدت ان لـلنحل ذهـلة الى تـفكير وتـأمل عمـيق ولقـد أدت هذه االكتـشافات ا
لـغـة شبـيـهـة جدا" بـلـغـة االنسـان وان اخـتـلفـت في الوسـيـلـة.غيـر ان الـتـجارب
الالحقـة جاءت بنتائج مهمة للغاية. فلقد وضع فريش احدى خاليا النحل على
قاعـدة من االسمنت يـقوم عليـها برج ال سـلكي  ثم اخذ عـشر نحالت من تلك
اخللية وصعد بها مسافة خمس مترا" داخل ذلك البرج الى ان اوصلها الى
ـحلـول السـكـر..وتركـهـا هنـاك. وبعـد ان اكـتشـفت هذه مـصـدر للـغذاء مـزود 
النـحالت مكان محلول الـسكر عادت الى اسفل البـرج وقامت بتأدية رقصات
فبدل ان دة اربع سـاعات كـاملة. وحـصل شيء غـريب  معـينـة امام زمـيالتهـا 
فأنـهـا اخذت تـطـير في كـما مـتـوقع تـطيـر الـنـحالت الى مكـان مـحلـول الـسكـر
ولم تصـعد نحـلة واحدة جمـيع االجتاهات حـول البرج ولـكن بشكل افـقي فقط

الى البرج. 
ومن هذه الـتجـربـة وجتارب اخـرى خلص الـباحـثـون الى القـول بأنه لـيس لدى
واصفات التي أي من اخمللوقـات غير البشرية لغة حقيقية تتوافر فيها جميع ا
لتـفردها بـأنها تـستطـيع ان تصف وتتـفاعل مع اشياء تتوافـر في لغة االنـسان
وقدرتها على والـتعبير عن األفـكار الذهنيـة اجملردة محـسوسة في عالم الواقع
اخلـلق واالبـتكـار الـتي اشار لـها تـشـومسـكي في نـظريـاته اللـغـوية..واوصـيكم
شـاعر واالحـاسيس االنـسانـية ولكن بقرائـته. وان اللـغة وسـيلـة للـتعـبيـر عن ا
ومن فرد الى طريقـة التعبير عنها تختلف من فئة او طبقة اجتماعية الى اخرى

آخر ومن مذيع الى آخر. 
نلتقي في احللقة الثانية - حتياتي

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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قـرارات  تـصـويت الــنـاخب وهي الـتي
حتسم نـتـائج الـفوز فـي االنتـخـابات .
ــقــراطــيـة وتُـعــلي مـن الـتــجــربــة الـد
الـقـائـمــة عـلى اخلـصـومــة الـتي تـنـتج
فـكــرة وســتـراتــيـجــيــة وهـدف  يــؤثـر

ويتأثر بالناخب . 
فتـظهـر وفق هـذين العـنـصرين  بـراعة
هذا احلزب او ذاك في ادارة خصومته
ه لــدفــوعــاته الــسـيــاســيـة وفي تــقـد
دفوعـاته الـسـيـاسيـة ورجـاحـة خـطابه

السياسي …
ـــوذجـــ واذا جـــاز لـــنـــا ان نــــقـــدم 
ـفهـموم االحـزاب الـوطنـية سيـاسيـ 
اجلـامــعــة والــتي حـقــقت انــتــصـارات
مهـمـة وجنـحت في إدارة خصـومـاتـها
الـســيـاســيــة بـبــراءة وشـرف الــوطـني
احلـريـص وجنـحت كــذلك فـي تـغــيــيـر
مــســارهــا الـــســيــاسي من الـــعــبــثــيــة
االيــــدلــــوجــــيــــا او من الــــطــــروحــــات
الضـعيـفة او الـطروحـات الشـوفيـنية 
ثال ال احلصر فأننا نذكر على سبيل ا
كل من احلـزب الـديـغـولي في فـرنـسا 
ـسـيـحي في ـقـراطي ا او احلـزب الـد

انيا.  ا
واحلزب االشتراكي في اسبانيا .
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بيـد إنـنا البـد ان نـذكر هـنـا بأقـتـضاب
ـبالغ بأن ظـاهـرة الـتعـدديـة احلزبـيـة ا
فـيـهـا كـمـا هـو احلـال في الـعـراق وفي
االنفـتـاح احلزبي في االقـطـار العـربـية
نضبط … قد ساهم هذا التناسل غير ا

في مايلي :- 
ضـيــاع الــكــتـلــة الــوطــنـيــة اجلــامــعـة
العـابـرة لأليـدلـوجـية والـطـبـيـعـة التي
تشـكل االغلـبيـة الـتي تؤثـر وتتـأثر مع
بيـئتـها احلـزبيـة وبالـتالي تـساهم في

االخذ بيد مجتمهاتها النامية .
والـنــقــطــة الـثــانــيــة : شـيــوع ظــاهـرة
الـفـوضـى في اخلـصـومــة الـسـيــاسـيـة
ـــعــنـى ان الـــكل اســـتـــســهـل األلـــيــة
واخلـطـاب واالسـلـوب غــيـر الـصـحـيح
ـقبـولـية حلصـوله عـلى قَـدر اكبـر من ا
شـهد الـسياسي التي تؤهـله لتـصدر ا
…ان فـوضى اخلــصــومـة الــســيـاســيـة
الـتـي تـنــتج عــداء وكــراهــيـة ثــقــافــيـة
ا الشك ومجتمـعية …. صورة سـيئة 
ـقـراطـيـة كـمـفـهـوم قائـم على فـيه لـلد
شـاريع السـياسـية و الـبرامج تقـارع ا
احلـكـومــيـة ال صــراعـات تــقف ورائـهـا
(اعــــراق -مـــــذاهب) ومـــــنــــاطـق هــــذه
الفوضى سنـترك اثارهـا كما قـلنا على
جـسـد اجملـتـمـع  احلـكـومـة  الـدولـة 
الــســـيــاســة  االقـــتــصـــاد ….وتــزعــزع
اجملـتـمع وتـسـاهم في تـنـاثـر نـسـيـجه
اجملــتـــمـــعي بـــاألضـــافــة الـى هـــــــــدر
الـــــــوقت واجلـــــــهـــــــد … في زحـــــــمــــــة
اخلصـومـات ومـاتـنـتـجه من صـراعات

مكوناتية .
والعـضـة  الـثـالثـة : الـتي تـنـشئ جراء
ــكــونــاتي هــذا االنــتــفــاخ احلـــزبي وا
والـعـرفـي الـذي يـنــتج خـصـومــة اكـبـر
….قــــد تـــــســــاهم فـي تــــدخـل الــــقــــوى
االقـلــيـمــيـة والــدولـيـة واالجــنـبــيـة في
الـشـوؤن الـسـيـاسـيـة لـلـبـلـد ويـتـحـول
ـتـنـامـيـة من الـصـراع او اخلـصـومـة ا
خــصــومــات ســيــاســـيــة مــحــلــيــة الى
خصومـات اقليـمية ….وهذا االمـر يقلل
من فـرص الـتـداول الـسـلــمي لـلـسـلـطـة
ويـشـوه الـلــعـبـة من بــراءة الـهـدف من
ـقراطية) التعاطي مـعها ونـقصد (الد
وان تـــــــدخـل اخلـــــــارج في الـــــــشـــــــأن
السياسـي الداخلي سـيفاقم من عـملية
اخلصـومـة السـيـاسيـة الـسلـبـية إن لم
نـقل سـيــزيـد من ســعـيـرهــا  وتـصـبح
ـقراطـيـة مـجـرد وسـيـلة العـمـلـيـة الـد
الي يستـخدم فيـها الـدعم اخلارجي (ا
) في شــؤون الــتــجــربــة الــســيــاســيــة
قراطية في اي عملية  وتتحول والد

مـفــهــوم نــظـام األغــلــبـيــة ألقــرار هـذه
ان عـلى هيئة قوان البرامج في البر

نُصوت عليها . 
والـظــاهـرة األخــطــر في اخلـصــومـات
السياسيـة ظهرت نتائـجها في العراق
شـاريع وبرامج وخطط َتبني حـكومة 
إقـتـصــاديـة تــتـأثـر بــعـدهـا احلــكـومـة
ثل لتلغي او تُـعطل او تسحب ثـقتها 
ـســتـثــمـر ــشـاريع ســواءاً مع ا هـذه ا
ــســتــثــمــر اخلــارجي  الــداخــلي او ا
ولــتـــتـــحــول هـــذه اخلـــصـــومــات الى
ـكن خـصـومـات إقــلـيـمـيــة ودولـيـة و
الـتـدلـيل عـلى الـصـراع بـ الـشـركـات
الـروســيــة واألمـريــكــيـة والــصــيـنــيـة
ــانـيــة واألمـريــكـيـة واالمـريــكـيـة   اال

وذج. …خير 
وأن من الـعـوامـل الـتي درجت عـلــيـهـا
ـقراطـيات األوربيـة لتـقليل بعض الد
مـســاحـة اخلــصـومــة الـســيـاســيـة  …
وتـقــلــيل اثـارهــا عــلى مــجـتــمــعـاتــهـا
ـــان مــثالً في اجلــديـــدة كــمــا فـــعل اال
مـؤتــمـر غــودزيــر في عـام /1959 فـأن
ذلك قـــد ســهل كـــثـــيــراً الـــوصــول الى
السـلـطـة كـما ان األحـزاب االشـتـراكـية
اضُعفت شـعبيـتها في االنـتخابات من
ـواقف غير الـطبيـعية جراء تأكـيدها ا
ــعـــارضــة وتـــقــلـــيص مـــســاحــة من ا
احلـريـة خلــصـومـهــا الـتـقـلــيـديـ من
الـــلــيـــبـــرالـــيـــ والــقـــومـــيـــ وعــدم
ـقراطيـة الدولة استيـعابهـا مساوء د
…نعم لقد وجد االشتراكيون في أوربا
األن صعـوبـة في ان يـكـونـوا االكـثـرية
في اجملالس النـيابـية كـما ان االحزاب
التـي تمـثل جـمـاعـات إثـنـية لـن حتقق
مركز األكثرية أبـداً وبالتالي قد تنادي
بــســـيـــاســات تـــدعـــوا في خـــطــابـــهــا
عارض خلصومها الى تـعلية مفهوم ا
كـون  الـلـغـة  الطـائـفـية الـقـومـية  ا
او االستـقالل الـداخلي (الـدعـوة لبـناء
اقــالــيم ) (الــفــدرالــيــة ) او مــحــاوالت

االنفصال التام .
هــذا األمـــر هــو الـــذي جـــعل االحــزاب
ـانـيـة واألوربـيـة وحتـى االمـريـكـية اال
الالتينـية تذهب الى تـأسيس االحزاب
اجلـامــعــة بــســبب خــســارة  األحـزاب
ـكونـاتـية او االيدلـوجـية والـطـبـيعـة ا
اجلهـوية  إن جنـاح االحزاب صـاحبة
شعـار الـوطـنـية اجلـامـعـة او االحزاب
ـقراطيـة وحتى االحزاب الوطنـية الد
ــقـراطـيـة كـمـا هـو حـال الـديـنـيـة الـد
ـسيحي اني ا ـقراطي اال احلزب الد
ـشاريع أي مـشاريع …جعـلهـا تهـتم با
بنـاء الدولة  وادوات واسـاليـب قيادة

الدولة واشكال السلطة فيها . 
فصار مـوضوع اخلـصومة الـسيـاسية
اكثر عـقالنية واعـمق تأثيـر في الناس
ــصــوتــ … وصــارت عــمــلــيــة وفي ا
اخلصومة اكثر مقبولية  عند األحزاب
ـتــخــاصــمـة وقــيــاداتـهــا وكــوادرهـا ا
وجمـهورهـا السـيـاسي النهـا اعتـمدت
في خـطــاب اخلــصـومــة عـلى احــتـرام
ثـالــوث (تــصــويت الــشــعب  احــتـرام
الـقـانــون  احـتـرام قــوانـ الـلــلـعـبـة)
(رابح وخـــســران ) …. فـــلـــجـــأت هــذه
االحـــزاب الى إخـــتـــيـــار شـــعــارات او
برامج اواو سـتـراتيـجيـات اقـتصـادية
تـشــكل عــنــصــراً في جنــاح خـطــابــهـا
السـيـاسي  وتـسـويق بضـاعـتـهـا قائم

على على اساس :-
1-مـــســـاحـــة الـــدور الـــتـــنـــويـــري في
اخلـطــاب االنــســاني لــهــذه االحـزاب 
الــذي يـــســتــوعـب حــاجـــات الــنــاس 
قـدمة لـهم ويطور وينهض بـاخلدمـة ا
ــعـاشي ويــشـارك في من مـســتـواهم ا

نهوض هذا اجملتمع او ذاك . 
2-قـدرة اخلــطــاب الــسـيــاسي في رفع
شــعــارات ورسم اهــداف في الــبــرامج
االمـتــخــابـيــة واحلــكــومـيــة تــؤثـر في

ـمنهـجة والتي ان غياب اخلـصومة ا
تقع ضـمن طـائلـة مخـرجـات العـملـية
قراطيـة اليشترط التـغيير احلاد الد
في برامج احلكـومات (سـتراتيـجيات
مالـية ونـقديـة ) اذ ان التـغيـير احلاد
ــــشــــاريع او الــــتــــخـــــلي عن هـــــذه ا
والـبــرامج او الــتـلــكئ في تــنــفـيــذهـا
ينـعكس المـحال عـلى اداء مؤسـسات
الدولة وخدماتـها ويوسع الهوة  ب
احـزاب هـذه احلــكـومــات وجـمــاهـيـر
الشـعب عـلى مدى مـسـتقـبـلي .ويفـقد

ثقة الشعب بهذه احلكومات. 
ما ان التغيـيرات احلادة من اخلطاب
الــهـــاد الى اخلـــطـــاب الـــصــادم او
اخلـــطـــاب اإلشـــهـــاري االصـــفـــر  في
اخلصومـات السيـاسية …يـترك أثاره
المحال على سمعة الرموز السياسية
ويشغلها في احتراب الطائل منه وقد
ينعكس هـذا اخلطاب على الـفعاليات
التنفيذية والوزارات والتي ستنشغل
ضاد المحال في الهجـوم او الدفاع ا
عن الـدولـة  (طـويــلـة األمـد وقـصـيـرة
األمـد )  ويـجـعل من خـطـطـهـا بـرامج
انتخابية وستراتيـجياتها السياسية
واالقتـصاديـة والتـعلـيمـية عـبارة عن
شـعــارات تـسـقـط بـعــد سـحب الــثـقـة
مـنــهـا او الــتـعــجــيل بـأنــتـخــابـاتــهـا
ـبــكــرة. فـيــخــســر االثـنــان الــشـعب ا
ـسـتـفـيدة ومـؤسـسـة الـدولة اجلهـة ا
كجـهـة فـاعلـة …. وتـتـحول الـزعـامات
والقـيادات واخلـبراء الذيـن انشـغلوا
في الـتـخـطـيط الى مـجـرد مـهـنـدسـ
معمـمارين بال بـيوت /اوطان مـشيدة
…وتــتــحــول الـــوزارات الى مــشــاريع
خاسرة  التقدم ماهو مخطط ومعول
عــلـيــهــا  وان هــذا اخلــبب في االداء
احلكـومي قد يـحـول الدولـة الى دولة
فاشلة كما يقول (فوكا ياما) وتتحول
شعـوبـهـا بـاإلتـباع كـمـا يـقـول (نـعوم
جـومـســكي ) الى فـقــراء حتت رحـمـة
حــكــومــات عــمـــيــلــة او فــاشــلــة . إن
اســتــعــار واســتــمــرار اخلــصــومــات
الـسـيـاسـيـة بـعـد اعالن حـكم الـلـعـبـة
(الشعب) نهايـتها  سيـنعكس المحال
بالتالي على البرامج السياسية لهذهِ
األحزاب وسـيـخـتـلط  عـلى رؤسـائـها
وهم يعدون برامـجهم السيـاسية ب
مقـدمـات الـهـجوم الـذي يـحـقق الـفوز
على اخلصم وب بـرنامج مُعـد لبناء
دولـة …وبــ خـطــاب يـســوق مـبـاد
أحــزابـــهم ومـــشــروعـــهم وأهـــدافــهم

تبناة حلكوماتهم القادمة. ا
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وان الـــــذي يــــزيـــــد من اخلـــــســـــائــــر
السياسية واالقتصادية واإلجتماعية
جـراء اخلـصـومـات الـســيـاسـيـة غـيـر
الـــواعــيـــة خلـــطـــابـــهـــا الـــســيـــاسي
وبـرنـامـجــهـا احلـكـومي وفـلــسـفـتـهـا
االيــدلـــوجــيـــة …هي كــثـــرة األحــزاب
وازدياد خصوماتهـا وتشابه افكارها

ومقدمات بنائها السياسي .
هذه العلـة …قد قلـلت من اخلصومات
الـســيــاســيــة الـشــريــفــة …وسَـرع من
ازدياد غيـاب الثـقة بـ هذه االحزاب
وجمـهورهـا … وعمـل كذلك عـلى فشل
تنـفيـذ شعـارات هذه األحـزاب لغـياب

Adverany poli-" سـيــاســة اخلــصـوم
tice او اخلــصـومــة الــســيــاســيــة هـو
صطلح الـذي كان يطـلق على حزب ا
متخاصم يتبادالن سدة احلكم ….او
هو الذي يستـخدم البرامج الـسياسية
والـدعــايـة األيــدلــوجـيــة أثـنــاء اجـراء

االنتخابات وبعدها…. 
وإن سبب هـذه اخلصـومـة السـياسـية

يتركز  في دوافع ثالث .
األول :-اخلـصـومـات األيـدلـوجـيـة ب

هذه األحزاب .
الـعــامل الـثــاني:- رغـبــة كل طـرف في
تــمـــدد مـــبــادئه وأفـــكـــاره ألكــبـــر قــدر

ومساحة من اجلمهور .
رفوعة وثالثًا :-الشعارات واألهداف ا
ــســـتــخــدمـــة في عــمـــلــيــة واألدوات ا
الـتـنــافس …. هـذه الـعــوامل هي الـتي
تـشـكل ركـيـزة في اخلـطـاب السـيـاسي
ـقابل لـهـذا احلزب او ذاك واخلطـاب ا
وتـسـاهم في تـوسـيع هـوة اخلالف او

اخلصومة السياسية .
إن اخلصومـة والتي حتـصد نـتائـجها
بعد عملـية اإلنتخابـات ستفرز المحال
معسكـرين …فائز ويشـكل فوزه بنجاح
االغـلبـيـة الـتي تـسـتـلم مـقـالـيـد األمور
….وأقلـية خـاسـرة  تتـقبـل نتـائج التي
حصلت عليها وتـهنئ خصومها وتعد
نفـسـها لـشـوط قادم من اخلـصـومة او
راجعة شروع و التنافس السيـاسي ا
ـــتــهــا واســبــاب جنــاح اســبــاب هــز

خصمها .
ــــدر لـــنــــا تـــعــــداد مـــســـاو وإذا مـــاقُ
ــهـا اخلــصــومـات الــســيــاســيــة  قــد
ي شهد السياسي العا وحديثها في ا
إذا ماابـتعدت عن والعربي والـعراقي 
قراطـية احلـقة ومالت في مباد الـد
اساليب خـطابهـا للـتشهـير والتـشكيك
في ادائها التنظيري او في اعتراضها
ـقراطيـة فأنها على نتـائج اللعـبة الد

تكمن في 
- زعزعة السلم االهلي .

- تــســـاعـــد كــذلـك عــلـى شــيـــوع عــدم
اإلسـتـقـرار اإلقـتــصـادي واإلجـتـمـاعي
ريـضـة او التي كمـا ان اخلـصومـات ا
يشـوبهـا عوار الـفـهم القـاصر لـلحـرية
ـقراطيـة ونقصد وافراز جتربتـها الد
ستمرة ب النتيجة (رابح /خاسر ) ا
االحـــزاب والـــتـــغـــيـــيــــر الـــســـريع في
حكـومـاتـهـا ومؤسـسـاتـهـا اجملتـمـعـية
بــعــد مـــايــســمـى بــســحب الـــثــقــة من
احلـكـومـة او الـتـســريع بـاإلنـتـخـابـات

بكرة . ا
ان اخلــصــومــات الــتـي تــعــتل جــســد
احلـركـات الـســيـاسـيـة وهـي تـتـعـاطى
اسـلــوب الـتــنـافـس الـشــريف …والـتي
تسقط في خطـاب التشكـيك والتخوين
و تـقـويـض عـمـلــيـة رسم الـســيـاسـات
…وهـو مــاحتــرص عــلــيه احلــكــومـات
ــعــاصــرة اكـــثــر من أي شيء أخــر . ا
وتــســـعى احلــكـــومــات الـــفــائـــزة الــو
احـــتـــرام  ســتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــدولــة
وخطـطهـا قصـيرة او طـويلـة االمد وال
يـــــفـــــوض فـــــوز اخلـــــصـم ان تـــــوقف
احلـكـومـات اجلـديـدة مـشـاريع الـدولـة
الــكـــبـــرى الــتـي  الــتـــخــطـــيط لـــهــا

والتصويت عليها . 
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ــــبــــرمج لــــلـــقــــطــــاعـــات 7-االهــــمـــال ا
االقـتصادية  ,زراعـي وصناعي وسياحة
وخــدمــات بــشــكل عــام واالجتـاه جلــعل
الــعــراق ســوق لــتــصــريف مــنــتــوجـات
االخـــرين .وتـــبـــعـــا لـــذلك لـــيـس هـــنــاك
مـــشـــروعــات نـــفـــذت اذ يـــوضع حـــجــر
ـشـروع وحـتى حـجـر االســاس ويـتـرك ا
االساس بعد زمن يرفع اذ ليس هناك ما
ــكن ان يــقـال  بــنـاءه او اقــامـته من
ـعنى اخر ال مـشروعـات باخـتالفها  ,و
بـــنــيـت مــدرســـة وال مــشـــفى بل هـــنــاك
ـاني مـشـافي يـقـال عـتـهـا الـتـركي او اال
ولـكنها مـازالت فقط  اما بنـاء غير كامل
او كـــــامل لـــــكـن صــــراع اجلـــــمـــــاعــــات
واالحــزاب ال يـسـمح بــتـشـغـيــله بـسـبب
صالح . وكذلك احلـال بالنسبة صـراع ا
لــلــطـرق والــشــوارع مع ارتــفـاع نــســبـة
االمـيـة الى ارقام مـخيـفـة وجتاوز مـعدل
الـفقر   % 27مع انـهيار للتـعليم  بشكل
ــعــقــول   مع تــوسع الــتــعــلــيم جــاوز ا
االهـــلي  بـــشــكـل مــفـــرط زال ضــرورة له
بـــســـبـب حتـــوله الى جتـــارة مـع تــردي
اخلـدمات الصـحية  ايـضا اذ هي ليست
ـطلوب  ,امـا الكهـرباء فهي سـتوى ا بـا
في تـراجع مستمـر بسبب  اعتـماد البلد
عــلى االسـتــيـراد لـلــكـهـربــاء والـغـاز في
وقـت حتــرق كــمـــيــات من الــغـــاز تــقــدر
ـلــيــارات وارتـفــاع مــعـدل قــيــمـتــهــا بــا
الـــبــطــالـــة بــســبـب اهــمــال الـــشــركــات
ـصانع  وايقافها عن العمل وبالتالي وا

مزيدا من البطالة .
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كـل ذلك افـرازات عـهـد مـا بـعـد االحـتالل
وكـدولـة اعتـمـدت احملاصـصة الـطـائفـية
اسـاسا في احلـكم  وحـكومات ال هـم لها
ـغـا مـألـهـا تـواجه الـتـحـديات سـوى ا
الكبيرة وبالتالي االنهيار ان لم  تتعض
من اخـطـائهـا وترتـكن الى مـجمـوعة من
اخلـطـوات التي قـد تسـاهم في مواجـهة
الـتـحـديـات  الـتي اشـيـر الـيـها لـكن ذلك
يـحتـاج الى  حكو مـة قوية ال تـقوم على
الـتوافق بل حكومة وطنية وال تقام على
اســــاس احملــــاصــــصــــة  مع اخــــتــــيـــار
الــقــيــادات لــيس عــلى اســاس  هــذا من
احلـــــــزب الـــــــفـالنـي وذاك من احلـــــــزب
الـعالني بل يجب ان يكون االختيار هذا
كـفـوء وصـاحب خـبرة  ولـديه مـا يـؤهله
وبـالتالي هذا التقسـيم القائم للرئاسات
الـــثالث يــجب الـــتــخــلي عـــنه حلــســاب
مــصـلــحـة الــبالد ولــيـكن مـن يـكن لــكـنه
يـــعــمل لـــلــعــراق ال حلـــزبه وقــو مـــيــته
ومـعـتـقـده  ,الــبالد بـحـاجـة الى نـهـضـة
قــويـة وعــاجـلـة وبــوحـدة الــكـلــمـة عـلى
اســـاس الــهــويـــة الــعـــراقــيــة ,ومن ب

3-غـــيــــاب ســـيـــادة الـــقـــانـــون  وعـــدم
مـحـاسبـة الفـاسديـن او التـعامل مـعهم
وفق قـانـون سـكـسـونيـا وهـذا الـقـانون
يــتـعـامـل مع الـنـبـالء بـشـكل والــفـقـراء
شـكل اخر  ,فـاذا  كـان السـارق من قـئة
الـفقـراء يقـطع راسه بالـسيف واذا كان
مـن النـبالء  ,يـخـتـلف االمر يـتم ايـقاف
الـشـخص ويـضـرب ظله  ,هـكـذا اصبح
االمـر وحالـة الطـفل الذي سـرق مناديل
ورقــــيـــة في احــــدى احملـــافـــظـــات و
تـطـبــيق الـقـانـون عـلـيه وسـجـنه مـثـال
عــــلى ذلـك في حـــ روعـي مع اخـــرون
لـهم من يـسـنـدهم ويـقف خـلـفهـم قدمت
تـبـريرات لـهم واخرجـوا اما بـكفـالة او
بـتبـريرات واهـية وهـذا احلال ادى الى

تعاظم الفساد وليس احلد منه . 
4-غـياب االمن الـذي ادى الى  ان تكون
الـبـيـئة االسـتـثمـاريـة في الـعراق بـيـئة
طـــــاردة اذ لـــــيس هـــــنـــــاك حـــــمـــــايــــة
لـلـمـشـروعـات االسـتـثـمـاريـة من بـعض
سلحة والتي ليس لها من اجلماعات ا

رادع. 
5- االفـراط في منح الرواتب الـتقاعدية
 بـشـكل كـيـفي اذ حتى لـو صـدر قـانون
بـذلك  ,حـيث ان اصدار قـوان هكذا ال
يـسـتـنـد الى اسـاس قـانونـي او شرعي
اذ كـيف يحـرم من لديه  14سـنة خـدمة
نح مـن الـراتب  الـتـقـاعدي ,فـي ح 
راتـب تـقــاعــدي من خــدم اشــهـر او في
اقـصـى احلال اربـع سـنوات  ,كـمـا ذكـر
ان هناك اجانب منحوا رواتب تقاعدية

. هذه بعثرة للمال العام . 
6-عــــدم الـــســــيــــطـــرة عــــلى مــــصـــادر
االيـــرادات الــداخـــلــيـــة من ضــرائب او
ــاء رغم رســـوم واجــور الــكــهـــربــاء وا
ســوء هـاتـ اخلـدمـتـ  ,يــضــاف الى
ـنافـذ احلدو ذلك عـدم الـسيـطرة عـلى ا
دويـة ومنـها في بعـض احملافظـات غير
مــســـيــطــر  عــلــيــهــا  ,ومـــنــهــا ايــضــا
االيـرادات النفـطية من مـشتقـات مليون
بــرمــيـل نــفط  في الــداخل كــاســتــهالل

محلي . 

جـاء هـذا العـنوان من مـحاضـرة القـاها
ــالـيـة بــحـضـور وزيـري الــسـيـد وزيـر ا
ـائـيـة و مـجـمـوعة من ـوارد ا الـنـفط وا
الــــنــــاس  ,وجـــــاء في احملــــاضــــرة  ان
الـعراق سيواجه حتديـات كبيرة ابرزها
االسـتغـنـاء عن النـفط كوقـود للـمركـبات
فـي عام 2030 وفـي عام 2040 سـيـمنع
اسـتـخدام الـسـيارات الـتي تـعتـمـد على
الــــبـــنــــزين كــــوقـــود وهــــذا يــــعـــني ان
الــتــطــورات الــتــكــنــلــوجــيــة ســتــحـول
ـركـبـات  بـدال من اسـتـخـدام الـبـنـزين, ا
سـيـكـون االعـتـمـاد عـلى بـدائـل الـطـاقة,
وهــذا يـعــني ان الـدول الــنـفــطـيــة الـتي
تـعتمد على االيرادات الـنفطية ستواجه
مـازق كبـيـر ال سيـما الـتي تنـفق  انفـاقا
كـبير وباجتاهات مختـلفة  دون التفكير
بــوضع احلـلـول او تـوجــيه االسـتـثـمـار
عــلى الــنــحــو الـذي يــعــود عــلى الــبــلـد
ـنــافع االيـجــابـيــة في كل اجملـاالت , بــا
ولـم  يــجـــري الـــتـــطـــرق الى االســـبــاب
ـكن تـلـخـيـصـهـا عـلى واحلـلــول الـتي 

النحو االتي:
1-  لــنــتــرك الـفــتــرة الــتي ســبــقت عـام
االحـتالل ال نهـا فتـرة معروفـة بظـروفها
واشـكـالـياتـهـا وهي فـترة حـصـار جـائر
اســتـــمــر ثالثـــة عــشــر عــامـــا بــقــســوة
مــتـنــاهـيــة وبـإصـرار امــريـكي  انــتـهى
بـاحــتالل مـقـيت دمـر كل شى في الـبالد
ونـحن نرحب ونهلل لألمـريكان مجرمي
الـعـصـر  ,اذ ان  الـفـتـرة الـتي تـلـت عام
2003 ارتـفعت فـيها االيـرادات النفـطية
ارتــفـاعــا كــبـيــرا وحـصـل الـعــراق عـلى
ايـرادات نفطـية لم يشـهدها سـابقا قط .
ولـــكـن مـــاذا حـــصل الـــشـــعب من هـــذه
الــثــروة الــكــبــيــرة عــلى مــدار عــشــرين

عاما.
ـــالي 2- اصــــبح الــــفـــســــاد االداري وا
وكانه ثقافة مجتمع  فيه انفاق بشكل
ال ذات عـــبـــثـي وذهـــبت االمـــوال الى ا
االمـنة وهي مال ذات مـعروفة كـمصارف
ــســئــولـ ودول  ,وداب اجلــمــيع من ا

يتحدثون عن الفساد دون جدوى .

ـكن تأهيـلها مع اي ايـنمـا وجدت اثار 
وجـود اخلدمة السـياحية تـصبح جاذبة
اذ هـــنــاك مـــعــالم ســـيــاحـــيــة واثـــاريــة
كن جـعـلهـا اماكن وتـاريـخيـة ودينـيـة 

سياحية جاذبة . 
6-الـقـضـاء عـلى ظـاهـرة احـتـراق الـغـاز
واالسـتــفـادة مـنه سـواء لالسـتـخـدامـات
احملـليـة او للتـصدير  ,وبـناء او تـنشيط

صافي النفطية  . ا
7-تـــفــعــيـل دور الــرقــابـــة والــتـــفــتــيش
واحملــاسـبـة وتــمـكـ الـقــضـاء من اخـذ
دوره وعــــدم الـــســــمـــاح لــــلـــواجــــهـــات

السياسية بالتدخل .
8-اعـادة النـظر  في الـرواتب الـتقـاعدية
ـمنوحة خالفـا للقانـون اذ هناك اناس ا

حـتى البـاخرة مـعروفة  ,فـأي عالم هذا
الذي نعيش فيه . 

ــــوارد الـــعــــامـــة بــــكل 4-حتــــصــــيل ا
مــصـــادرهــا وبــحــزم وقــوة واخــضــاع
اخملـالــفـ لـلـقـانـون وجتـريـد اجلـهـات
الـتي تريـد حمـاية الـفاسـدين من كل ما
يـــعـــمل عـــلى اضـــعـــاف الـــقــانـــون في

احملاسبة .
وارد الـنـفطـية في اقـامة 5-اسـتـثمـار ا
مشروعات بديلة للموارد النفطية لزمن
ـشـروعات يـسـتـغـنى فيـه عن النـفط كـا
الـسـيـاحيـة في بـابل والـنـجف وكربالء
ـــوصل واربـــيل والـــســـلـــيــمـــانـــيــة وا
والـــنــــاصـــريـــة واالهـــوار والـــبـــصـــرة
ـا في االنـبار وتـكـريت  –سـامـراء  ور

ـكن  اعتمـادها هو ما اخلـطوات التي 
يأتي  :

1-تــعــديل الــدســتــور وفق مــتــطــلــبـات
الـنهـوض بالـعراق وذلك بـالتـخلص من
ــعــرقــلــة لــتــعــديل ــواد والــفـــقــرات ا ا

الدستور وتنفيذه.
سـتقل دون امالءات 2-اعـتمـاد القـرار ا
خارجية اذ ال يحتاج العراقي  الى من
ـسـتـوى الـكـفـاءة ـلـي عـلـيـهم النـهم 

سئولية  واالرادة  الوطنية . وا
ــوارد 3-الـــســيــطــرة الـــكــامــلـــة عــلى ا
ستهلك داخل البالد صدر وا النفطية ا
ستمرة والـقضاء على ظـاهرة السرقـة ا
لـلنـفط حيث يـتحـدث البـعض عن سرقة
 900الف بـرميل يـوميـا والبـعض يقول
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موسكو

اخلصـومـة الـسـيـاسيـة الـسـلـبـية الى
معطل جـديد يساهم فـي خنق احلرية

قراطية . وتمثالتها الد
هـمة في نـتائج والقـضيـة الرابـعـة وا
اضـطــراب اخلـصــومـات الــسـيــاسـيـة
وتـفــاقـمـهــا بـســبب فـوضـى الـصـراع
يتسلل الى مرافق الدولـة وحكوماتها
ــأزومــ او الــهــواه  الــطــارئــ او ا
…وان فــشل هــذه الــثــلــة في ادارتــهــا
فاصل الـدولة وعدم قـدرتها في رسم
خططـها احلكـوميـة ستسـاهم المحال

في تعطيل :-
1-مسار بناء الدولة 

2-ستضعف من هويتها الوطنية . 
3-وكذلك تعـطل من عملـية مشـاريعها
االستراتـيجـية واخلـدميـة …واخلاسر
الـوحـيــد فـيــهـا الـشــعب  الـذي راهن
على متخاصم متهورين فاشل . 
ان اخـــطـــر مـــراحـل او مـــســـتـــويـــات
اخلصـومات الـسيـاسـية هـو ان يلـجأ
تخاصمون السياسيون الى وسيلة ا
ــادي او الـنــفــسـي والـذي الــصــراع ا
سيـأخـذ الـدولـة الى مـهـاوي سـحـيـقة
ــقـراطــيـة وسـيــعــطل الـتــجــربـة الــد
المحال ويسيئ لها ويـساهم بالتأكيد
في ازدياد حـجم الـهـوة ب الـفـاعـل
في الـعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة  وشـارعـهم
ـا سـيـفــاقم من ظـاهـرة الـشـعـبـي  . 
عـدم الـثـقـة في الـتـجـربـة الـسـيـاسـيـة
ـقراطي… وفي الـتعـدديـة كـمـتـبـنى د
تضـررين ونقصد الشعب وسيدعوا ا
اجلــمــاهــيـر  الــنــاس الـى طــروحـات

ثالث:
-ســتــحـــول فــالــوضـى اخلــصــومــات
ريضة وغير الشـريفة  السلطة الى ا
مـغــنم تــســتــحـوذ عــلــيه اجلــمــاعـات
الـكـة للـمـال والقـوة …والتـي عَرفـها ا
مـاكس فــيــبـر (1864-1920) فـمــنـحـا
شكل تـقلـيدي لـلسـلطـة  وهذا الـشكل
بوجه الـعـموم ان الـسـلطـة فيـه قائـمة
عـلى فـرض الـقـوة من احملـكـوم… كـمـا
ـــلــكـــيــة هــو احلـــال في الــدول ذات ا
الــوراثــيــة الـــتي تــســـتــنــد الى احلق

االلهي .
-الـنــمط الــثــاني من الــســلــطــات هـو
الـنــوع الـذي يــضـفـي  فـيــهـا الــشـعب
احملكـوم صـفة الـشـرعيـة عـلى احلاكم
الــذي يــرى الــشــعب انه تــتــوفــر فــيه
صـفات شـخـصـيـة غـيـر عـاديـة حاالت
نـادرة وهـذه الــسـلـطـات تــتـواجـد في
ــــتــــغــــيــــرات اوضــــاع الــــثــــورة او ا
الـســيـاسـيــة وتـكــون فـيـهــا الـســلـطـة

مشروعاً كاريزمياً خالصاً .
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والـنــوع الـثــالث  من انــظـمــة احلـكم
والتي تـأتي بـها الـسـلطـات الـشرعـية
ـقـراطـية (صـنـاديـق االقـتراع) … الـد
والـــتي تـــنـــتج عـــنـــهـــا خـــصـــومـــات
وتنافسات سياسـية قائمة على شعار
خـدمـة الـشــعب … والـسـلــطـة في هـذا
ـا  تأتي تتـويجـا الكتسـابها النوع ا
الـصـفـة الـشـرعـيـة من خالل الـقـواعـد
ـتـعـارف عـلــيـهـا ونـقـصــد بـهـا عـبـر ا
الـعـقــود االجـتــمـاعـيــة (الـدســتـوريـة)
عتـرف بها  والتي صرت علـيها وا ا
تضـمن التـنافس الـشريف  والـتداول
ـقـراطـية السـلـمي لـلـسـلـطة …ان الـد
كأسـلـوب لـنـظـام احلكم تـؤكـد تـاكـيداً
تـام عـلى االلـتـزام بـحـكم الـقـانـون في
الـتـنـافس واخلـصــومـة ….فـالـقـوانـ

حتتاج الى ان تنشر او يعُترف بها …
مـارسة حقه ليصـبح الشـعب جاهـزاً 
في حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر واألخـــتـــيــار
واإلعتراض والرقابة او لسحب الثقة

عن هذه احلكومات …
ان االنـواع الــثالثــمن انــظــمــة احلـكم
….تؤكد انهـا تعتمد عـلى اخلصومات
الــســيــاســيــة او مــايــســمى بــصــراع

الـبـرامج والــسـيـاســات واألفـكـار  الى
حد ما …وإن تراكم جتربة نظام احلكم
بــــاإلعــــتـــمــــاد عــــلـى الـــغــــاء فــــوضى
كـونـاتـية وفـوضى الـتـقـريع احلزبي ا
في عـــدد االحـــزاب والـــذي يــبـــدوا في
ـنـطقـة الـعربـيـة انهُ مـغالى العـراق وا
فــيه  يــدعــونـــا الى الــقــول ان تــاريخ
الــنـظــام الــســيــاسي في الــعــراق كـان
قـائـماً عـلـى اخلصـومـة الـتي لـم تنـتج
ابداً ال وعـياً والجتـوبة حكـم صحـيحة
وال استـقراراً اقـتصـادياً … بل انـتجت
اخلـصومـة الـسـيـاسـيـة صـراعـاً أوجد
شكالً من اشكال الـقطيعـة مع النهضة
وبـنــاء الــدولـة والــنــهـوض بــاخلــدمـة
قدمـة لالنسـان وشرعَ الـباب لـشيوع ا
ظــاهــرة الــعــنـف اجملــتــمــعي وغــيــاب
االستقرار وتسـوع الهجرة الـبينية ….
دقق داخل العراق والى خارجه …. وا
لتاريخ التجربة الـسياسية في العراق
خالل مئـة عـام يـجد ان الـسـلـطة فـيـها
واخلصـوم التـي توالـدت في تـاريخـها
راحل ثالث السياسي كانت قد مرت 
(الــــوراثـــــيــــة(صـــــراع الــــبـــــيــــوت)  
االيـــدلــــوجــــيـــة (صــــراع االحـــزاب ) 

قراطية ). وفوضى الد
وان اشكال اخلصومة السياسية فيها
قـــد أســـتــغـــلـت كل انـــواع االســـلـــحــة
ال (الطـائفـية  الـعرقـية  الـسالح  ا

التخوين التزوير …..الخ) 
ان نـتــائج اخلــصــومــات الـســيــاســيـة
ُعـبـر عنـهـا في اخلـطاب الـسـياسي وا
الــــفــــردي واجلــــمــــعـي واجلــــزبي في
ـنــطـقـة الـعـربــيـة مـنـذ عـام الـعـراق وا
2010الى األن تـــدعـــونـــا لـــلـــتـــفـــكـــيــر

بخيارات عديدة .
ـنـتـظم الـسـيـاسي -ضـرورة احـتـرام ا
للشـعب وعدم توريط جـماهيـر الشعب
او اســتـــقـــطــابـــهــا فـي اخلــصـــومــات
الـسـيـاسـيـة غـيـر الـشـريـفـة وتـبـديـلـها
شترك ….وان تتخلى باد العيش ا
االحزاب الـسـيـاسـيـة في خـصـومـاتـها
ـضمـخة برداء ـنفرة ا عن شعاراتـها ا
ـفـهـوم الـكـراهـيـة وســعـيـهـا لـتــعـزيـز 

الوطنية اجلامعة .
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نـتظم -وان خصـومات الفـاعلـ في ا
السيـاسيو االحـزاب السـياسيـة عملت
على حتـييـد خـصومـاتهـا الـشريـفة او
صراعـهـا البـرامـجي في خدمـة الـناس
دعــتــهــا الى األحــتــيــال عـلـى مــفــهـوم
ــقـراطــيــة فــلــجــئت  الـى اعـراف الــد
قـراطـيـة بالـيـة في تـشكـيل سـنـدها د
الـسـيـاسي (الـتـشـريـعي والـتـنـفـيذي 
والـقـضــائي ). الى مـفــاهـيم غــادرتـهـا
ـــقــــراطـــيـــات الـــوطـــنــــيـــة مـــثل الـــد
ــــقـــراطـــيــــة الـــتـــوافــــقـــيـــة  او الـــد
ــشـــاركــة او الــتــوازن ــقــراطـــيــة ا د
ــقــراطـي … فــجــعل مـن مــفــهــوم الــد
ـقراطـية مـفهـوماً سـمجـاً غامـضاً الد
ـنتـظم الـسـيـاسي على متـحـايالً فـيه ا
احلـريــة الــتي تــعـتــمــد عـلى الــكــفـاءة
واألنـتـمـاء واخلـدمــة الى مـفـهـوم اخـر
ـغا ـصـالح وا قائـمـة عـلى تـثـبـيت ا
ـنـتـظم الـسـياسي احلـزبيـة فـتـحـايل ا
على عنصري (وعي الناس وخيارهم )
في التصويت واالنتـخاب ليتحول الى
اداة جاهزة لتحـــــــقيق مأربَ مشكوك
في وطـــــنـــــيـــــتـــــهـــــا وجنـــــحـت هــــذه
ــنــتـــــــــــظــمــات بــنـــقل اخلــصــومــة ا
قراطي القــــــــائمة على التنافس الد
الـشــريف الـى خـصــومــة مــجـتــمــعــيـة
نـتظم السـياسي حاجة استغل فيـها ا
الـنـاس  ووعـيـهم الـبـسـيط لـلــــــــدفع
بـأجتـاه تــشـــويه الـوطــنـيـة اجلــامـعـة
التي جبل عليهـا العراق منذ ألفي عام
ــركــزيــة فــهــو الــبــلـــد واحلــضــارة وا
الــواحـدة فـي إطــار تــنـوع ثــــــــــقــافي

وإثني موحد .

اخملــتــصــ الــكــفــو ئــ ولـديــهم والء
ـطـالبـة بـقـوة بـاحلـصص لـلـوطن مـع ا
ـائية من دول اجلوار لتنشيط القطاع ا

الزراعي .
11-االســراع في اجنــاز مــيــنــاء الــفـاو
الـكـبيـر وفق الشـروط  التي جتـعل منه
مــيــنـاءا جــاذبــا ال تــتـرد الــبــواخـر من

دخوله .
12-اعـتمـاد العدالـة االجتمـاعية في كل
مـفاصل احلياة االقتصـادية دون تمييز
بــاي شـكل من االشـكـال بــحـيث يـشـعـر
ـــوارد ذلـك الـــنــاس بـــالـــرضى ,اذ ان ا
الـتي في الـعراق  وفيـرة وجلعـلت  منه
بـــلـــد الـــرفــاهـــيـــة لـــو تـــوفــرت ال دارة

اقتصاده ادارة كفوه

يـتـقاضـون اكـثر من راتب كـرتب سـج
ســيــاسي اضــاقــة الى راتب الــوظــيــفـة
احلـالـيـة او راتب التـقـاعـد وهنـاك اكـثر
مـن راتـبـ  وهــذه بـدع لــيس مـوجـودة

في دول العالم .
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9-اســتــعــادة الــقـصــور الــرئــاســيـة من
مـستخدميهـا وجعلها سيـاحية يرتادها
الـسـيـاح  يـتـذكـره دخـول تـصـبح ايرادا
لـلدولـة كمـا هي قصـور الشـاه في ايران
مـع االستـفـادة من الـيـخت الـرئاسي في
شط الـعرب وجعلة مركز ارتياد للسياح

ببطاقة دخول .
10-تـأهـيل قـطاعي الـزراعـة والصـنـاعة
وتــسـلــيم مــشـاريــعـهــا الى الــوطـنــيـ

شركة وكـان األحرى بقيـادة العملـيات ا
الـقيام بهجـمات محدودة وبقـوات قليلة
وقـويــة بـعـد احلـصـول عـلى مـعـلـومـات
مـؤكدة عن داعش وقوته في مكان مع
سـتوى بـفوج مـشاة أو كـتـنفـيذ غـارة 
ـدفــعـيـة فــوج قـوات خـاصــة مـسـنــد بـا
ـعـلـومـات وطــيـران اجلـيش إذا كـانـت ا
عـن داعش قد حـددت عنـاصره ب( 100©

عنصر أو اقل بقليل أو كثر بقليل .
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أما إذا كانت تقارير االستخبارات تؤكد
ـنــطـقـة بـحـجم ان عــنـاصـر داعش في ا
فـوج تـقـريـبـا فـيـتم إعـداد خـطـة هـجـوم
ـسـتوى لـواء وبـإسـنـاد مـدفعي مـدبـر 
وجـوي وهــذا الـعـمل أفـضل بـكـثـيـر من
قـيـام قـوات كـبـيـرة بـالـيـاتـهـا ودروعـهـا
وبإسناد القوة اجلوية وطيران اجليش
والــصــنـوف األخــرى والــنـتــائج تــكـون
مـحدودة مع العلم ان نتائج الغارات أو
الـهــجـمـات احملـدودة أفـضل بـكـثـيـر من
عـمـلـيـة كـبـيـرة وواسـعـة تـشـتـرك فـيـهـا
قــوات من اجلــيش واحلــشــد الــشــعـبي
تـنطلق من عدة أماكن وتسلك عدة طرق
فــيــتم كــشـفــهــا وهي في مــهــدهـا  وفي
عملية جبال حمرين التي اشتركت فيها
قــــوات اجلـــيش واحلــــشـــد الـــشــــعـــبي
وطــــيـــران اجلـــيـش هل كـــانـت نـــتـــائج
شاركة الـعملية توازي حجم القطعات ا
فـيها ? ال اعتقد ذلك ,في االقتصاد هناك
مـصـطـلح اجلـدوى االقتـصـاديـة ويـعني
ــشــاريع الــفــائــدة الــتـي تــتــحــقق من ا
االسـتــثـمـاريـة أو الـتـجـاريـة فـإذا كـانت
ــشـروع اجلــدوى االقــتـصــاديــة جـيــدة 

أوكـار لـداعش واالسـتـيالء عـلى اعـتده
مــخـتـلــفـة ولم نــشـاهـد أو نــعـرف عـدد
الــقـتــلى من عــنـاصــر داعش وعـدد من
الـقي القبض عـليهم ان هـذه النتائج ال
تــوازي حـجم الــعـمــلـيــات والـقــطـعـات
ــشــاركــة فــيــهــا فــاألوكــار واالعــتــدة ا
ـة مــوجـودة في اغــلب سـاحـات الــقـد
الــعـــمــلــيــات  ثم ان عــنــاصــر داعــاش
عـندما يسمعون عبر مخبريهم وعندما
يـشـاهـدون حتـشد الـقـطـعـات في مـكان
كان ولذا ال مـع فأنهم يتركون هذه ا
نـشاهد قتـلى وأسرى لداعش في اغلب
الـعـمـلـيـات فـهـذه الـعـمـلـيـات الـكـبـيـرة
ـــوارد واإلمـــكــــانـــيـــات تــــبـــذيـــر فـي ا
ـــثـل هـــذه والــــقــــدرات ويـــفــــتــــرض 
الـعمـليـات والتي تشـارك فيـها قـطعات
كــبــيــرة من اجلــيـش والــقــوة اجلــويـة
وطـيـران اجليش واحلـشـد الشـعبي ان
تـكـون قـد حـققـت نتـائج كـبـيـرة توازي
ـشـاركة فـيهـا وحجم حـجم الـقطـعات ا
الـقـدرات واإلمـكانـيـات الـتي خـصصت
لـــهــــا لـــكن لألسـف فـــان نـــتـــائج هـــذه
الـعـملـيـات لم تكن تـوازي مـا  صرفه
عـليها من قدرات ماديـة وفنية وبشرية

بـ مدة وأخـرى تعـلن قيادة الـعمـليات
ـشتـركة عن قـيامـها بـعمـليـة عسـكرية ا
واسـعـة ضـد عـناصـر داعش خـصـوصا
وصل فـي محافظات ديـالى وكركوك وا
ومن الـعمـليـات هي التـي نفـذتهـا قيادة
شـتركـة ضد داعش عـملـية الـعمـليـات ا
سـلـسة جـبـال حمـرين وأعـلنـت القـيادة
ان هـذه العمـلية نـفذت من ستـة محاور
وشــــاركت فـــيــــهـــا قـــوات مـن اجلـــيش
وأخـرى من احلـشـد الـشـعـبي أعـقـبـتـها
عـملـية أخرى كـبيرة في ديـالى وكركوك
ولـو أحــصـيـنـا الـعـمـلــيـات الـعـسـكـريـة
الــكـبــيـرة الــتي قـامت بــهـا الــعـمــلـيـات
ــــشــــتــــركــــة في احملــــافــــظــــات أعاله ا
ـهم مـا لـوجــدنـاهـا عـديـدة  والـسـؤال ا
هي نـتـائج هـذه العـمـلـيات قـيـاساً  الى
حـــجم الـــقــطـــعــات والـــصــنـــوف الــتي
شـاركت فيـها وقـياسـاً الى ما  صرفه
من عـتـاد ووقـود ومـواد تـمـوين الـقـتال
ومـقدار االسـتهالك الـذي حلق بـاآلليات
والـطائـرات والعـجالت واألسلـحة التي
اسـتـخـدمت في هذه الـعـمـليـات  نـاهيك
عـن الــــتـــعـب واإلرهــــاق الــــذي أصـــاب
ـنفذة والنتـائج كانت تدمير الـقطعات ا

األفـضل ان يتم تنـفيذ الـعملـية من قبل
دبر قـوة مدربه على عمليات الهجوم ا
أو الــغــارات بــشــكـل جــيــد وان تــكـون
ـــنـــفــــذة  من اجلـــيش أو من الـــقـــوة ا
احلشد وعدم إشراك أكثر من قوة برية
في عـــمــلــيـــة واحــدة لــضـــمــان وحــدة
الـقـيـادة والـسـيـطـرة ووحـدة الـتـنـفـيـذ
وإذا كـان البـد مـن إشـراك قـوات أخرى
مــثل احلــشـد الــشــعـبـي فـيــتم حتــديـد
واجـب آخـر لـهــا غـيـر واجب الــهـجـوم
كـحماية االجـنحه مثال أو حـماية مكان
الــتـــحــشــد أو وضــعــهـــا بــاالحــتــيــاط
ــواقف الــطــارئــة الــتـي قـد ــعــاجلــة ا
حتــدث اثــنـا الــتــنـفــيــذ وبـعــد تــنـفــيـذ
الــعـمـلـيـة يـجب اإلعـالن عن نـتـائـجـهـا
ومن األفــضل تـصـويـر خـسـائـر الـعـدو

أي قــتاله وأسـراه وأســلـحــته الـتي 
االســتـيالء عــلـيـهــا ال ان يـتم تــصـويـر
ـة فمـا أكثـر هذه اعـتده  ومـواضع قد
االعــتـدة من مـخـلـفـات احلـروب في كل
احملــافـــظــات خــصــوصــا احملــافــظــات
احملـررة التي تـنشط فـيها داعش  ,كـما
يـــجب عــلـى الــقـــادة وهــيــئـــات الــركن
االلــتــزام بــالــســيــاقــات  الــعــســكــريــة
الـصحـيحـة وبسـياقـات العـمل الثـابتة
صـطلـحات الـعسـكريـة سواء عـند وبـا
وضع اخلـطط وعـنـد تـنـفيـذهـا أو عـند
احلـديث عن العـمليـات العـسكريـة عبر
وســـائل اإلعـالم ويــجـب ان يــحـــدد من
اخملــــول فـي الــــتــــحــــدث الـى وســــائل
اإلعالم من القادة ال ان يشترك اجلميع
في هــذا األمـر لـقـضـايــا أمـنـيـة ولـعـدم

تضارب األخبار . 

ـضي مـعــ أو صـفـقـة جتـاريـة فـيـتم ا
بـــهــا وإال فال وهــكـــذا في الــعـــمــلــيــات
الـعـسـكـريـة الـواسـعـة يجـب ان حتسب
اجلـدوى من هذه العـمليـة قبل تنـفيذها
فـإذا كانت حتقق أهداف كـبيرة ونتائج
جـيـدة وفق تـقديـر دقـيق لـلمـوقف فـيتم
تـنـفـيذهـا وخالف ذلك فـيـعتـبـر هدر في
ـوارد كما يـحصل في اغلب العـمليات ا
الـكـبـيـرة ,ثم الـعـمـلـيـة كـمـا أعـلن عـنـها
إنها نفذت من ستة محاور وعتبي على
ــشــتـركــة في هـذا قــيـادة الــعــمـلــيـات ا
الـــتــوصـــيف الـــغــيـــر دقــيق  فـــاحملــور
حـسـبـمـا يـعـرفه الـقـادة وضـبـاط الـركن
لـــيس طـــريـق بل هـــو اجتـــاه عـــام  قــد
يــحـتـوي عــلى الـعـديــد من الـطـرق وقـد
يـتـجـاوز عـرضه عـشرة كـيـلـومـترات أو
أكــثـــر فــســتــة مــحـــاور يــعــني هــجــوم
ـــســتــوى فـــيــلق حـــتى يــغـــطي هــذه
ــفـــروض ان يــقــال ان احملـــاور وكــان ا
الـعـمـلـيـة نفـذت من سـتـة طـرق أو سـتة
أمـاكن أو سـتـة اجتاهـات بـدال من سـتة
ـهم قـبل تـنـفـيـذ أيـة عـمـلـية مـحـاور ,وا
احلــصـول عــلى مـعــلـومــات دقـيــقـة عن
عـناصر داعش مكان تواجدهم أعدادهم
أســلـحـتـهم مــواضـعـهم  طـرق تــنـقـلـهم
ومـصـادر تمـويـنهم وحـتى مـعنـويـاتهم
ـعــلـومــات يــتم عـمل وفـي ضـوء هــذه ا
تــــقـــديــــر مــــوقف ثم تــــوضع اخلــــطـــة
ــوقف ـــنــاســـبــة في ضـــوء تــقــديـــر ا ا
ـنـفـذة وحـجم اإلسـنـاد وحتـدد الــقـوة ا
ــطــلــوب ونــوعـه( جـوي  _ارضي) أو ا
كـالهمـا ويـجب ان تـتم االستـحـضارات
لــلــعــمــلــيــة بــكل ســريــة وكـتــمــان ومن
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عـلـى تـعـزيـزها فـي امـتـحـان خـطر
امــام  نـــفــاذ صــبــر نــفط مــيــســان
ومـحــبـيه وخــشـيــة ان تـتــضـاعف
تصاعدة عاناة  في ظل احلالة ا ا
الــطالب  والـقـدرة  عــلى مـواصـلـة
ستوى وحسم النتيجة . تقد  ا
ففي الشـطرة اضطـر احلكم ايقاف
لـقــاء الــنــاصــريـة 19وكـربالء 21
بـعـد انـتـهاء  الـشـوط االول  سـلـبا
بـــســبـب زيــادة تـــواجــد جـــمــهــور
احلــضـور  الـذي  فـاق  اسـتـيـعـاب
العدد احملـدد  للملعـب ليترك االمر
ــســابــقــات في حتــديــد لــلــجــنــة ا
ـبـاراة الـتي تـاتي ضـمن مـصــيـر ا
مــنــافــســات الــدور احلــادي عــشـر
لـلـدرجـة االولى عشـر  لـلـمجـمـوعة
الثانية التي  عزز فيها البيشمركة
توقع صدارته لها 24 بعد فـوزه ا
 على الـصناعـات بهدف  ويـتمسك
بــالـريـادة والــتـطــلع لـلــبـقـاءفــيـهـا
وعـاد اجلـنـسـيـة بنـتـيـجـة مـباراته
مـن مـضـيـفه ديــالى بـقــــــــهـره في
مكانه بهدف وزادت معاناة  بابل
ـــوقع مــا قـــبل االخــيـــر بــعــد في ا
سقوطه في عقـر داره من السماوة
بـــهـــدف   وتـــمـــكن الـــشــرقـــاط من
حتقـيق افــــــــضل نتـيجة له وذلك
بالتـغلب على البـحري بهــــــــدف
لـــكـــنه اســـتــــــــــمـــر  الـــبـــقـــاء في
مـنــــــــطـقـة لـهـبـوط واالخـر رابـعـا
والزال  فر يق احلـســــــــ يواجه
مــــــحــــــنــــــة اخلــــــروج من دائــــــرة
ـتذيل ــــــغادرة رغم فـوزه عـلى ا ا

. غاز الشمال بهدف

االرض الــــعــــمـل مــــا بــــوســــعــــهم
لـعرقـلتـها  ومـحو اثـارخيـبة االمل
بـالـسقـوط  من الـزوراء  وسـيـكون
امـام مـهـمة لـيـسـت بـالسـهـلـة رغم
استـعادة توازنه  بـالعودة بـفوائد
فـــــوزه عــــلـى الــــوسـط   وحتــــسن
ـــوقـف وارتـــفــــاع  مـــعــــنـــويـــات ا
الالعب  والـرغبة  فـي ان يكونوا
جاهـزين الهميـة اللقـاء  والنتـيجة
ــوقف بـانــتـظـار ـا حتــسـ ا ور
خـدمـة الــكـرخ  واالهـــم الـنــتـيـجـة
دينة التي سيزحف لدعـمها اهل ا
ـــواجـــهـــة مع الـــبـــطـل الــذي الن ا
يـحـضى بـاهـتـمـام كبـيـر ايـنــــــــما

يلعب.
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وبـــعـــد اربـع هـــزائم  مـــتـــتـــالـــيـــة
وشعـور اهل العـمارة بـخيـبة  امل
كــبـــيــرة  جـــراء تــراجـع فــريـــقــهم
لـلخـامس عشـر وتقـليص حـظوظه
واالقـتـراب من الـسـقـوط في دائـرة
الهبوط  لكنهم  يـاملون بانتفاضة
 عبر التعويل على جهود اجملموع
 في ان يــلــعــبــوا بــتــركــيــز لــقــلب
االمــــور بـــوجـه الـــطـالب وجتـــاوز
ازمة ثقـة جمهـورهم الذي يجد في
صاحلـة وترك ما النـتيجـة قبـول ا
حــصل خــلـف ظــهــورهم النــهــا ان
اتت سـتـغـيـر الــكـثـيـر من االشـيـاء
والنها  من  الطالب الـذين اكثر ما
يــخــشــون اخلــروج  من مــلــعـبــهم
بـــغض الـــنــظـــر عن مـــســـتـــويــات
ضـيـف رغم اخـتالف مسـتواهم ا
ــوسم احلــالي والــعـمل ونـتــائج ا
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سجل فريق الـبحري للـكرة الطائـرة  فوزا مستـحقا على مـدينة الشـهداء بثالثة اشواط دون
باراة لصالح البحري بأشواطها الثالثة بنتيجة متاز.وانتهت ا رد ضمن منافسات الدوري ا
17-25 و22-25 و21-25.وفي مـحـافـظـة اربـيل تــمـكن فـريق احلـبـانـيـة عـلى بـسـطـامـلي
باراة التي جرت احداثها في قاعة عينكاوا وكانت االشواط على بثالثـة اشواط لواحد في ا
الــنـحـو االتي 22-25 و15-25 و25-20 و22-25.وادار الــلـقــاء بـنـجــاح طـاقم حتــكـيـمي
مؤلف من احلـكم مظفـر عبـد الكـر حكمـا اوال وجاسم صـافي حكـما ثانـيا واحـمد حسن
مـسـجال.وكـان فـريق الـبـحـري تـغـلـب عـلى فـريق حـديـثـة بـثالثـة اشـواط من دون رد واربـيل

انتزع فوزاً مهماً من مصافي الشمال بثالثة اشواط دون رد.
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اعـلن وزيــر الـشــبـاب والــريـاضـة
عن مـوعـد إفـتـتـاح مـلـعب كـركوك

باراة مهمة. بي  االو
ـكـتب اإلعالمي لـلـمـحافظ وذكـر ا
في بــيــان انـه بــتــواجــد مــحــافظ
كـركـوك راكــان سـعـيــد اجلـبـوري
افــتــتـحــنـا الــيــوم الـســبت قــاعـة
شـباب كـركوك الـدولـية في مـبنى
مـديـريـة شـبـاب وريـاضـة كـركـوك
بسـعة 500 متـفـرج وقاعـة اخرى
مــتــعــددة االغــراض بــســعــة الف
مــتــفــرج  وسـيــكــون لــلـقــاعــتـ
مـكانـة مهـمـة في تنـشيط احلـركة
الـــريــاضـــيـــة الــشـــبـــابـــيــة ودعم
فـعـالـيـات االنــديـة في احملـافـظـة.
كما اطلعنـا برفقة محافظ كركوك
ـــســــؤولـــ فــــيـــهـــا وعـــدد مـن ا

وتـــواجــــد مـــســــتـــشــــار الـــوزارة
لــشــؤون الــشـبــاب عــلي ســلــمـان
ومـــديــر عـــام دائـــــــرة الــتـــربــيــة
الـبـدنيـة احـمـد عـودة زامل  على
احــدث مـراحل الــعـمل فـي تـاهـيل
ـبي سـعـة 25 مـلــعب كـركـوك االو
الف متفرج  وسـيتم افتتاحه في
ــــقـــبل الــــربع االول مـن الـــعــــام ا
2022 واجراء مـباراة مهـمة على

ارضه وب جماهيره.
ا وتـابع نـعـــــــبـر عن ارتـياحـنـا 
شـــهــــده الـــيــــوم من جــــهـــــــــــود
اســتــثـنــائــيـة وعــمل كــبــيـر يــقـام
خلــــــــــدمـــة شـــبـــاب مـــحـــافـــظــة
كـــركــوك و نـــثـــمن دور مــديـــريــة
شــبــاب وريـاضــة كــركـــــــــوك في
تـــنـــشـــيـط وتـــفـــعـــيل االنـــشـــطـــة
الشبابية والرياضية باحملافظة.

مـعـربـاً عن اسـفـه لـضـيـاع سـنـوات
عمره باللعب للمنتخب.

ويــأتي قــرار االعــتــزال بــعـد ثـالثـة
أشــــهـــر فــــقط مـن تـــأهـــلـه إلى ربع
نهائي بطولة آسيا للعبة السنوكر.
نتخب ومن جهة اخرى اكـد العب ا

الـوطــني بـكـرة الــقـدم ونــادي قـطـر
الــقـطـري بـشـار رسن ان اسـتـمـرار
الـــفــــوز مع فـــريــــقه يـــحــــتـــاج الى

مواصلة العمل.
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وقـال رسن في تـصـريـحـات نـشـرها
ـوقع الـرسمي لـلـنـادي انه لعـبـنا ا
مـــبــاراة كــبـــيــرة أمـــام فــريق قــوي
بحجم الريان وجنحنا في تسجيل
هــــــــدف خـالل أول ربـع ســــــــاعــــــــة
وحــافـظــنـا عــلـيه في بــقـيــة أوقـات
اللقاء واألهم هـو اخلروج بالثالث
نــقــاط.وأضــاف ان الــفــوز جــاء في
وقـته بـعـد التـوقف احلـمـدلـله على
حتـــــقــــيق الـــــفــــوز وتــــقــــد هــــذا
ـستـوى علـينـا أن نواصل الـعمل ا

قبلة. باريات ا من أجل ا
وحــــول تـــــراجــــــــع الـــــفـــــريق في
الــشـوط الــثــاني  قــال العب قــطـر:
حـصـلـنـا عـلـى الـعـديـد من الـفـرص
الـتي كـانت سـتعـزز من تـقـدمـنا في
الــلــقــاء ومن الــطــبــيــعـي أن نــعـود
لـلـدفـاع لـلـحــفـاظ عـلى الـهـدف قـبل
الــــنــــهــــايــــة واألهم هــــو اخلــــروج
بــالـثالث نــقـاط.وتــغـلـب قـطــر عـلى
ـبـاراة الـريـان بـهـدف دون رد في ا
الـتي أقـيـمت بـيــنـهـمـا مـسـاء امس
اجلــمـعــة بــاجلــولـة الــعــاشـرة من

الدوري القطري.
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نـهائـي معه مـبـينـاً أن التـعـاقد مع
ـدرب األجـنــبي الـكــبـيـر ســيـكـون ا
بــدايـة االنــطالق نــحــو بــنــاء جـيل
واعــد يــكــون نــواة لــلــمــنــتــخــبـات

الوطنية.
وأوضـح أن مـــدربــــ وكــــشــــافـــ
ســيــعـمــلــون إلى جــانــبه وســيـتم
ـــواهب اجلـــديــدة وفق اخــتـــيــار ا
مـواصـفـات فـنـيـة مـهـاريـة خـاصة"
مــشـــيــراً إلى أن "الــعـــراق مــلــيــئــاً
ــواهب لـكـنـهـا بـحـاجـة إلى من بـا
يستـثمرها ويـوجهها بـشكل مثالي
صحـيح.وكـان نائب رئـيس االحتاد
يـونس مــحـمـود قـد رجح في
تصريح سابق أن تكون
مــشـاركــة الــعـراق في
كـــــأس الــــــعـــــالـــــــم
سـيـكـون عـام 2030
بـعـد بـناء جـيل من

الواعدين.

ملعب مدينة كركوك

تدور في اروقة االحتـاد الدولي لكـرة القـدم (الفيـفا ) مجـادالت واسعة
ـقـترح الـذي يـتـبنـاه رئـيس االحتاد وحلـقـات مـناقـشـة  مطـولـة بـشان ا
انفانـتينو  حـول  اقامة بـطولة كـاس العالم كل عـام بنـاءا على الرؤية
ذكور ـية في االحتاد ا التي تطرق الـيها  مدير تـطوير  كرة الـقدم العا
ومدرب فـريق نـادي ارسـنال الـسـابق الـفرنـسي ارسـ فـينـغـر  والتي
اشار الى ضرورة اقامة  بـطولة ولية كـبرى بالتنـاوب  ب كاس العالم
والبـطـوالت الـقـاريـة  مثل كـاس اوريـا  وكـوبـا امـيركـا  وذلك من خالل
عروفة .. ذكور الحدى الصحف الفرنسية ا درب ا تصريح ادلى به ا
ـقتـرح مـعـارضـة واسـعـة من اغلـب الروابط وحـقيـقـة يـقـابل مـثل هـذا ا
واالحتـادات  الـتي تــعـنى بـشــؤون االحتـادات الـقـاريــة اضـافـة لـروابط
الالعبـ احملتـرف  الـذين يـشيـرون الى تعـامل مـثل هكـذا مقـترح من
الالعب وكـانهم االت صـممت لتـعلب وتمـتع اجلمـاهير بـخالف اجلهد
الذي يـبذلونـه واالضواء التـي حتاط بهـم واالنتقـادات التي تـقابـلهم في

امول منهم .. حال  اخفاقهم بتقد اجلهد ا
اال ان احتـــادين  ايـــدا الـــفـــكـــرة  وهـــمـــا كـال من االحتـــاد االفـــريـــقي
ـقــتـرح الـذي واالحتـاد االســيـوي  حــيث  اشـيــر لـتــايـيــدهـمــا  لـهــذا ا
سنتـوقف عنـد حظوظ مـثل هكـذا مقتـرح لدى االحتـاد االسيوي وتـبنيه
مثل هـكـذا مـقتـرح  يـحـاط بالـكـثيـر من الـرفض واالنـتقـاد كـونه يـسعى
يـة وحتظى لـدى اقامـتها تـعة من ابـرز البـطوالت العـا الفقاد الـنديـة وا
ي كل اربعة اعوام بـالترقب كـونها تكـشف للعـالم عن هوية مـنتخب عا
ـن يـجـهـزون كـل وسـائـلـهـم لـلـوصـول ـنــافـسـيه  يـسـعى  لـالطـاحـة 
للمراتب النهـائية ومقارعة مـنتخبات الـعالم من اجل القبض على اغلى

الكؤوس الكروية اال وهو كاس العالم ..
وحقـيقة فـان لتـاييـد االحتاد االسـيوي  مـرتكـزه الرئـيسي كونـه يسعى
طـلوبـة للـظفـر بكاس طـاولة ا نـتخب الـقادر عـلى حتقـيق ا الن يجـهز ا
العـالم وابـطـال هـيمـنـة كال من االحتـادين االوربي واالمـريكـتـيـ  على
تلك الكاس بـدليل عدم خروجـها من محيط تـلك احلدود وتوجهـها نحو
احدى الـدول االسيـويـة التي تـسـعى بكل قـوة الن يـكون مـونـديال قـطر
تذبذبة  وابراز نتخبات االسـيوية ا البطولة القادرة على مـحو صورة ا
ضي ـباراة الـنهائـية وا ـطاولة لـلوصول الى ا قدرتهـا على التـحدي وا

باراة وحمل الكاس االغلى .. ابعد من تلك احملطة بالفوز في هذه ا
وقد بـذلت عدد من الدول االسـيويـة ما بـوسعـها نـتيجـة  شعـبيـة اللـعبة
االولى في بلـدانهـا   اذ استـقطـبت خيـرة الالعبـ وابرزهم لـدورياتـها
مثلمـا هو احلال مع الدوريـات اليابانيـة او  الصينـية  ولم  حتسن مثل
تــلك اخلــطـوات مـن  ابــراز قـدرة مــثل تــلك الــدوريــات عــلى مــنــافــسـة
نظيراتها من البـطوالت احمللية سواء في فـرنسا او اسبانيا اضف الى
ـعـروفة  ذلك حـمالت اجلـوالت الـصـيفـيـة الـتي تـبـاشـر فـيـهـا االنـديـة ا
وتـقــضي فــتــرات مــا قـبل انــطالق مــواســمــهـا  في عــدد من الــبــلـدان
االسـيـويـة كـالـصـ وهـونغ كـونغ  وتـايـلـنـد البـراز شـعـبـيـتـهـا  وامـتاع
اجلمـاهـيـر االسـيويـة بـفـنونـهـا الـكرويـة دون ان تـقـدم لـتلك الـبـلـدان ما
تسهم به من  ابراز قدرات العبـيها ومنتـخباتها بغـرض تطوير ادواتها
نافسة ضي ابعد من البطوالت الـقارية وا امول منهـا في  ا وحتقيق ا
ـية االولى  فـحتى ؤهـلة لـلبـطولـة العا بشـكل جدي في ادوار احلـسم ا
كن نتخبـات التي تؤشر اهم عـشر منتـخبات في القـارة الصفراء ال ا
لها ان تثبت على مستـواها طيلة االعوام االربعة الـفاصلة ب مونديال
نتخبات القويـة وهي تتعرض للكثير واخر  حينما جند ان هنـالك من ا
طبـات والنـتائج اخملـيبة في  الـدور احلاسم  وتـشفع لـها في مثل من ا
قارنة مع تلك االستحقاقات عوامل من جهة اخلبرة والللياقة البدنية با
خصـومهـا ومنـافـسيـها في تـلك اجملمـوعـات  كمـا ان غيـاب االستـقرار
من جانب القيادة التدريـبية  في اغلب منتخـبات القارة يؤشر خلال في
ـنتخبـات  لذلك اليوجد مثل شرفة  عـلى قيادة تلك ا نظمة االداريـة ا ا
تـلك الـطـمـوحـات الـتي تــسـهم بـامـنـيـات االحتـاد االســـــــــيـوي من ان
الحــــــقـة كـاس العـالم والـظـفر به من تتـحـول مـثل تلك الـطـمـوحات  
ــقـارنــة مع قــدرة الالعــبـ االخــرين من جـانـب مـنــتــخب اســيـوي  بــا
ـهــاري  او ابـراز قـدراته في الـقـارات االخــرى عـلى حتــقـيق الـفــارق ا
ـســتـوى  الـثــابت  دون اخلـضــوع لـلــتـذبــذب واالهـتـزاز  في حتـقــيق ا
مسـتـوى االداء  وهـنـالك من الـنـمـاذج مـا يـشـير
الى تــفــوق الــقـارات االخــرى ومــنــتــخــبــاتــهـا
ـوذج مـستـقى اخـيـرا من نتـيـجة السيـمـا با
الظفر بكاس العـرب من جانب منتخب عربي

افريقي ..
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ـنـتـخب الـوطـني لـلـعـبة قـرر جنم ا
البـليارد علـي جليل اعـتزال اللعب

الدولي بسبب االهمال.
وقال جليل في تـصريح صحفي ان
قــرار االعــتــزال اتــخــذته نــهــائــيـاً

وقـررت أيضـاً التفـرغ للـعمـل العالة
عائـلتي بعـد ان وصلت لقـناعة اني

اخسر كل شيء من هذه اللعبة.
واوضح ان الــقــرار ال رجـــعــة فــيه
خـــاصــة لــعـــدم االهــتـــمــام والــدعم
ـنــاسب من قـبل احتـاد الـبـلـيـارد ا
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يـواجة  اجلـويـة  السـاعي لـتعـزيز
موقع الوصافة31 والتطلع لالمام
لـلدفـاع عن اللـقب  اختـبارا صـعبا
الــيــوم عـنــدمــا يـحـل ضـيــفــا عـلى
معقل  زاخو  في اكتمال منافسات
الـــدور اخلـــامس عـــشــر  ويـــعـــقــد
الــفـــريـق االمـــال عــلـى عـــنـــاصــره
حلـصـد الـنـقـاط الـثالث  لـتـقـلـيص
الـفــارق مع الــغــر  الـشــرطـة 38
ويـبـدو شـنـيـشل حـذرا لـلـغـايـة في
ــواجـهــة و حتـديـات ظـل ظـروف ا
ـــــســــتــــمــــر مـــــلــــعب  الـــــلــــقــــاء ا
لـــلـــجـــمـــاهــــيـــريـــة  الـــذي شـــهـــد
اقــــــصــــــاءالـــــطـالب من الــــــكـــــاس
وخـسـارتـهم ذهـاب بـالـدوري  كـمـا
تـــخــتـــلف  األمـــور  عـــنـــد الـــفــرق
ــضــيــفــة الــزائــرة  وجــمــاهــيــر  ا
واحلـرص عـلى متـابـعة مـثل هـكذا
مـبـاريـات بـاحلـضـور اجلـمـاهـيري

الكبير.
ومـــرجـح  ان اجلـــويـــة ســـيـــلـــعب
مكتمل الصفوف والر غبة الكبيرة
في مــواصـــلــة  حتــقــيق الــنــتــائج
بـــعــدمــا  اضـــاف تــسع نـــقــاط في
االدوار االخــيـرة نــقــلـته  لــلــمـوقع
ـر في فــتـرة  مـسـتـقـرة الـثـاني و
وبــتــجـاوز االخــطــاء  واســتــعـادة
وضعه الطبيـعي  ما اثر بااليجاب
عــلى مــوقــفه  والــعــمل  بــكـل قـوة
لـتـجاوز فخ زاخـو لـتـحقـيق الـفوز
الرابع  تـواليا  واحلـادي عشر في
الـــدوري  ومـــتـــابـــعـــة  صـــحـــوته
االخــيـرة  الــتي يــســعى اصــحـاب
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قــال سـتـيــفـانــو دومـيـنــيـكـالـي الـرئـيس
التـنفـيذي لـسباقـات سيـارات فورموال-1
ـمـكن أن يـصـبح الـتـطعـيـم ضد إنه مـن ا
فـيـروس كورونـا أمـرا إلـزاميـا مع بـداية

وسم اجلديد. ا
وقال دومـينيكـالي جمللـة "أوتو سبورت":
وسم بـ22 سبـاقا يـجعـلنا "بعـد إنهـاء ا
هـذا مـتفـائلـ بـحذر بـشـأن الشـكل الذي
ينبغي أن يبدأ به موسم 2022 حيث من
مكن أن يظل فيروس كورونا حاضرا". ا
وأضاف: "لكن لـيس من قبيـل الصدفة أن
واحـــدا من آخــــر األشـــيــــاء الـــتـي تـــمت
وافـقـة علـيـها في اجلـمـعيـة الـعمـومـية ا
لـالحتــاد الــدولـي لــلــســـيــارات كــإجــراء
احترازي هو أن يتم تطعيم كل العامل
بــســبـــاقــات فــورمــوال- 1لـــيــكــونــوا في

احللبة".
WO u  U b%

واســتــضـافت فــورمـوال- 1مـوسم 2020
ـوسم الـذي  تـقـلـيل الــسـبـاقـات به وا
ــــاضي كــــله فـي ظل ظـــروف فــــيـــروس ا
ا شـكل حتـديات لـوجـيسـتـية كـورونـا 
ضـخمة لـرياضـة تقـام في بلدان مـختـلفة
ــقـرر أن يـبـدأ كل أسـبـوع أو 3.ومن ا
ـــوسـم اجلـــديـــد يـــوم 20 آذار/مـــارس ا
بسـباق اجلائـزة الكبـرى البحريـني بعد
أن  تــــأجـــيل الــــســـبـــاق االفــــتـــتـــاحي
الــــتــــقــــلــــيــــدي في أســــتــــرالـــيــــا حــــتى
ـقــبل ألن الـدخـول إلى نـيـســان/أبـريل ا
أسـتـرالـيا يـتـطـلب قواعـد دخـول صـارمة

وااللتزام بقواعد احلجر الصحي.
ومن جــــانــــبه أكــــد الـــنــــجم اإلســــبـــاني
- فـيـرنـانـدو ألونـسـو سـائق فـريق ألـب

ريـنـو الـيوم األربـعـاء أنه قـرر الـعودة
مـجـددا لـلـمنـــــــافـسـة في ســـــــبـاقات
ســــــــــيـــــــارات الــــــــــــــفــــــئـــــــة األولى

(فورمــــــوال 1).
ويــرى ألـونــســو أنه يـشــعــر بـالــقـوة
ـعــانـقــة" كل مـا يــتـضــمـنه الالزمــة "
ـشـاركـة في هـذه الـفـئـة وهـو "عدم ا
ـواسم ولـهذا الـتوقف" مع "تالحم" ا

فإن "كل يوم راحة يعد من ذهب".
ويتواجد بـطل العالم مرت (2005
و2006) حــالــيــا فـي مــســقط رأسه
ـــنـــطـــقـــة أســـتـــوريـــاس من أجل
ـدة 10 أيام احلـصــول عـلى راحـة 
قـــبل االســـتـــعــداد خلـــوض غـــمــار
وسم اجلديد في 4 يناير/ كانون ا
الــــثــــاني 2022.وأوضح صــــاحب
الـ40 عـامــا في تــصـريــحــات عـلى
هــامش مــراسم انــضــمــام ســيـارة
(تويوتا هيلوكس) التي ظهر بها
أول مـــــــــرة فـي رالـي داكـــــــــار في
2020  لــلــمــتـــحف الــذي يــحــمل
اســــمه أنه ســــيـــخــــصص األيـــام
ـقبل "من أجـل محـاولـة االبتـعاد ا
وإعـادة شـحن الـبـطـاريـات ولكن
مع الــتــفــكــيــر دائـمــا في مــوسم
2022.وحــول عـودته من جــديـد
للـفورموال 1 أشار ألـونسو إلى
أنه اتــخـذ هـذا الــقـرار ألنه كـان
يـــشـــعــــر بـ"الـــقـــوة والـــرغـــبـــة
بــاالســتـمــتــاع ســواء داخل أو
خارج احلـلبـة واحتـواء كل ما
يـنــطـوي عــلى هـذا األمــر" مـثل
"الـتـضـحـيـة والــتـفـاني تـمـامـا

على مدار 365 يوما".
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جرت  خـمس مـواجهـات ضمن
مــنــافــســات اجلـــولــة الــثــامــنــة

متاز لكرة الصاالت. للدوري ا
واسفرت النـتائج عن فوز فريق
نادي نفط البصرة على مضيفه
فريق نـادي الظفـر بنتـيجة 3-2
ـبـاراة في قــاعـة نـادي وجــرت ا

االعظمية الرياضي.

وفــــاز فـــــريق نـــــادي مــــصـــــافي
الـوسط علـى ضيـفه فـريق نادي
اجلــنـوب بــنـتــيـجـة 2-5 وجـرت
ـباراة في قـاعـة نادي الـشـباب ا
الــريـاضـي.وتــعـادل نــاديـي غـاز
اجلــــــنــــــوب وبــــــغـــــداد 2-2 في
ـــبــاراة الــتـي اقــيــمـت بــقــاعــة ا

عهد الفني بالبصرة. ا
ـــرور عــلـى نــادي وفـــاز نـــادي ا

باراة التي اجلنـسية 2-3 في ا
اقــــــــــــــيــــــــمت عـــــــلـى قـــــــاعـــــــة

االعـــــــظمية.
تصدر وفي مبارة القمة تمكن ا
فـــريـق نـــادي نـــفـط الـــوسط من
حتـقــيق الــفـوز عــلى الــوصـيف
نادي الـشرطـة بنـتيـجة  3-8في
ــبـاراة الــتي اقـيـمـت في قـاعـة ا

نادي التضامن بالنجف.

وبـعـد انـتـهــاء اجلـولـة الـثـامـنـة
تـــمـــسك نـــفـــــــــط الـــوســـــــــط
بـــالــصـــدارة بـــعـــد ان جــمع 24
نـــقـــطـــة مـــوســـعـــاً الـــــــــــفـــارق
عــــــــن مالحــــقه الـــــــــــشـــرطـــة
الذي حل ثانـيا رغم خســــــــارة
الــــيــــوم بـــرصــــيـــد 19 نـــقــــطـــة
ــصــافي ثــالــثــاً بــرصــيـد 17 وا

نقطة.
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أعـلن االحتاد الـعـراقي لكـرة الـقدم
حتــضــيــر مــفــاجـــأة لــلــجــمــاهــيــر
ـياً الـكرويـة الفتـاً إلى أن اسمـاً عا
كـبـيـراً سـيـتم الـتعـاقـد مـعه لـقـيادة
مدرسة الفئات الـعمرية التي سيتم
من خاللها بناء منتخب مستقبلي.
تـحـدث باسم احتـاد الـكرة وقـال ا
ـوسـوي وعــضـو االحتــاد أحـمــد ا
في تـــصـــريح صـــحـــفي إن مـــدربــاً
كـــبــيـــراً ســيـــتم اإلعالن عـن اســمه
الحــقــاً والــتــعــاقــد مــعه ســيــكـون
مـفـاجـئــة لـلـوسط الــكـروي لـقـيـادة
مــدرســة الـــفــئــات الــعــمــريــة

التابع الحتاد الكرة.
ــوسـوي وأضـاف ا
أن االحتاد العراقي
ــفــاوضــات دخل 
مـــــتـــــقـــــدمـــــة مع
ــــــــدرب حـــــــــتى ا
توصل الى اتفاق
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ــاضي راودت صــنــاع في نــهــايــة الــعــام ا
الـسيـنـما وعـشاقـهـا تسـاؤالت عمـا إذا كان
وبـاء كورونـا الذي اجـتاح الـعالم وأُغـلقت
عـلى إثره دور الـعرض وأوقـفت العـديد من
شـركات اإلنتاج أنشطتها سـيغير السينما
بـشـكل ال رجـعـة فيه.وفي  2021 عـادت دور
الـعرض للعـمل وإن لم تعد بكـامل طاقتها
كــمــا رافق عــودتــهــا كــثـيــر مـن اإلجـراءات
االحــتــرازيــة. وفي ظل عــدم عــودة اإلقــبـال
ا كـان احلـال عـلـيه قبل عـلى دور الـعـرض 
الـوباء يبدو من غـير الواضح ما إذا كانت
الـسيـنـما سـتـعود لـكـونهـا جتـربة عـامة أو
جــمـــاعـــيـــة أم أن مـــتـــابــعـــة األفالم عـــلى
باشرة شاهدة ا اإلنـترنت وعبر منصـات ا
ــتـــابــعــة ســتــصـــبح الـــنــمط الـــرئــيـــسي 
األفالم.وقـــد شــهــد عــام  2021اســتــئــنــاف
عـرض أفالم البلوك بـاستر أو األفالم التي
يـعول عـليـها في أن تـدر عائـدات وفيرة في
شـبـاك التـذاكر ولـعل من أبـرز األفالم التي
تــنـدرج ضــمن هــذا الــنـوع مـن األفالم هـذا
الـعام فـيلم ال وقت لـلمـوت الفـيلم األحدث
في سـلسـلة أفالم جـيمس بـوند من إخراج
كـاري فــوكـونــغـا.كــمـا شــهـد الــعـام صـدور
ـتـمـيـزة الـتي حـظيت الـكـثـيـر من األفالم ا
بـاحتـفاء من الـنقـاد وإن كان الـعديـد منـها
لم يـطرح بعـد على نـطاق جمـاهيري أو في
دور الــعـرض. وإن كــان هـذا األمــر سـيــبـدأ
خالل الـشـهـر اجلاري والـشـهور األولى من
عـام 2022  حـيـث سـتـطـرح هـذه األفالم في
دور الـعـرض لـتـنـافس في مـوسـم اجلـوائز
كـجوائز األوسكار والـغولدن غلوب.وفي ما
يــلـي عــرض لـــبــعـض أفــضل األفـالم الــتي

صدرت خالل العام:
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حـظي فيلم اخملـرج النرويجي يـواكيم ترير
أسـوأ شـخص في الـعـالم بإشـادات نـقـدية
واســعـة. والــفـيــلم هــو األخـيــر في ثالثــيـة
أوسـلـو لـتــريـر وهي مـجـمـوعـة من األفالم
ذات بـصيـرة نافذة ورؤيـة إنسـانية مـرهفة
تـدور أحـداثـهـا في الـعـاصـمـة الـنـرويـجـيـة
أوســــلـــو.وجــــاء الــــعــــرض األول لـ أســـوأ
ـسـابقـة الـرسـمـية شـخص في الـعـالم في ا
قرر ـهـرجان كـان في يولـيو 2021  ومـن ا
أن يـتـم إصـداره عـلى نـطـاق أوسع في دور
قـبل.ويـقدم الـعـرض في شبـاط من الـعـام ا
الـفـيـلم وصـفـة لإلمـتـاع والـدهـشـة خملتـلف
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الـفـئـات الـعــمـريـة. فـمن هم دون الـعـشـرين
سـيـجـدون فـيه فـورة آمالـهم وأحالمـهم في
أوج الـشـباب ومـا تـؤول إلـيه عـندم الـتـقدم
في الــعــمــر. أمــا من يــعــيــشــون في نــضج
األربــعـــ فـــســـيـــرون فــيـه أنــفـــســـهم في
صـبــاهم.ويـدور الـفــيـلم حـول حــيـاة يـولي
ـمــثـلـة الـنـرويـجـيـةريـنـات (تـلـعب دورهـا ا
ريـنـزفي) الشـابـة ال تزال تـتـلـمس طريـقـها
هني وآفاقها الرومانسية وحتاول اتخاذ ا
كـثيـر من الـقرارات الـرئيـسـية في حـياتـها.
يـتنقل ترير معها في كل رحـلة تتعثر فيها
ويـتـابع بـعدسـته كل مـحـاوالتهـا الكـتـشاف
الـذات.ويدخلنا ترير في الـتفاصيل الدقيقة
حلـياة يولي فنراهـا ونتفهمـها ونرى فيها
أنــفــســنـا بــكـل مــحــاوالتــنــا ومــســاعــيــنـا
وخـيـباتـنـا ومبـاهـجنـا الـصـغيـرة.إنه فـيلم
يـشعرنـا بالكـثير من الـشجن قد نـتنهد مع
بـطلـته يولي أو نبـتسم من قـلوبـنا ونحن
نــراهــا حتـاول اكــتــشــاف ذاتــهــا وتـســعى

لتحقيق آمالها والعثور على احلب.
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يـبـدأ فـيـلم مـيمـوريـا لـلـمـخـرج الـتـايالندي
الـكبـير أبـيـشاتـبوجن ويـراسيـتاكـول الذي
هـرجان كـان عام حـصد الـسعـفـة الذهـبيـة 
 2010بسكون ليلي مطول يقطعه صوت

مـفاجئ كـما لـو كان انـفجـارا كونـيا يـأتيـنا
من كــوكب بـعـيــد. إنه صـوت يـبــدو لـنـا أن
الــعـالم بــأسـره ال يــعــيه وال يـســمـعه إذ ال
تـلتـقطه إال مـسامع جـيسـيكـا بطـلة الفـيلم
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حتــمل قــسـوة الــبــريـة. ولــكن مــا تــصـوره
كـامـبـيـون في الــفـيـلم بـبـصـيـرة نـافـذة هـو
الـثمن الفـادح الذي يـدفعه فيل لـيبدو رجال
صـلبا قـويا.نكـتشف في الـفيلم كـيف تخلى
فــيل عن حـبـه لـلــقـراءة والــفن وعن شــغـفه
وسيقـى وإجادته للعـزف ليصبح رجال بـا
في عـالم ال يـرى في الـرجل إال جـسـدا قـويا
وعـضالت مـفتـولـة. يـصبح فـيل رجال وفـقا
لـلتـصـور اجملتـمعـي السـائد لـلـذكورة لـكنه

قابل. يفقد حياته وروحه في ا
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كـان فـيـلم التـذكـار لـلـمـخـرجة الـبـريـطـانـية
جــوانـــا هــوغ واحــدا من أكـــثــر أفالم عــام
 2019حميمية وصدقا وقدمت فيه هوغ
قـصتها احلـقيقـية كطـالبة للـسينـما تعيش
قـصة حب مدمـرة كادت أن تودي بحـياتها.
ثم جاء  2021 لـتقدم لنـا هوغ تتمـة القصة
والـفيلم.وكـنا نـعتقـد أننـا قد شاهـدنا عمال
كن تكرار حمـيميته وصدقه سـينمائيـا ال 
في اجلـزء األول من الفـيلم لتـفاجئـنا هوغ
في اجلــزء الــثـانـي بـفــيــلم بــلـيـغ في لــغـته
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة ومــــرهـف في صــــدقه
وحـسـاســيـته. الـتـذكــار اجلـزء الـثـاني هـو
فـيــلم عن امـرأة تــتـعـافـى من عـثـرة حــبـهـا
األول الـتي كادت أن تـدمرها وعن مـخرجة
تـخطـو أولى خـطواتـها الـسيـنـمائـية. فـيلم
يـحكي قصة امرأة تتعـافى بالسينما وجتد
في اإلخـراج السينمائي سبيال للتعبير عن
الـذات والـتـخلص من األلـم النـفـسي.وفـيلم

ـمـثـلـة الـتي تـؤدي دورهـا بــاقـتـدار كـبـيـر ا
الـبريـطـانيـة تـيلـدا سـوينـتـون.وكمـا عـودنا
ويــراســـيــتـــاكــول في أفـالمه يــصـــحــبـــنــا
رئي مـيمـوريـا في رحلـة حتـررنا من أسـر ا
ــــلـــمــــوس إلى آفـــاق أرحـب وأوسع بل وا
ا إلى أصل الوجود والكون.قوة الكلب ور
فـيلم طال انـتظاره فـهو أول فيـلم خملرجته
الـنيوزيـلندية جـ كامبـيون منذ  12 عـاما.
ويـكمن انتظارنا لفيلم كامبيون األحدث في
أنـهـا دومـا مــا تـقـدم أفالمـا فـذة تـخـلـد في
الـذاكرة وتـغـدو من الكالسـيـكيـات كمـا هو
احلـال مـع فـيـلــمـهـا الــبـيـانـو   1993 الـذي
هرجان تـوجت على إثره بالسعفة الذهبية 
كـان لتصبح أول امرأة تفوز بهذه اجلائزة
ــتـاح حـالــيـا عـلى ـرمــوقـة.قـوة الــكـلب ا ا
منصة نتفلكس والذي حازت عنه كامبيون
عـلى جائزة اإلخراج في مـهرجان فيـنيسيا
ـــعـــنى أصح عن فـــيـــلم عن الـــرجـــال أو 
فهوم الرجـولة كما يروج الـتصور السائـد 
له اجملـتـمع والذي يـقـدم الفـيـلم نقـدا الذعا
له.فـيـلـمـا بلـفـاست وقـوة الـكـلب يـتـصدران
الــتـــرشــيـــحــات جلـــوائــز غـــولــدن غـــلــوب
الـشــخــصــيــة الـرئــيــســيــة في الــفـيــلم هي
شـخـصـيـة فـيل الـذي يـؤدي دوره بـاقـتـدار
مثل اإلنكليزي بنيديكت كمبرباتش كبير ا
وهـو رجل من رعـاة البـقـر اخلشـنـ الذين
يـبـاهـون بغـلـظـتـهم وفظـاظـتـهم وقـسـوتهم
وقوة شكيمتهم.وال يفوت فيل حلظة ليظهر
فــيــهــا مــدى شــدته وقــوته ومــقــدرته عــلى

هــوغ مـــضــحك بـــشــكـل شــريـــر في بــعض
األحـيـان ومـحزن بـشـكل سـاحق في أحـيان
أخـرى إذ يرسم كل حـاالت صعـود وهبوط
احلـزن الـغـريـبـة - ولـكـنه أيـضا عـمل رائع
عن كـيــفـيــة قـيــام الـفــنـانـ بــتـوجــيه تـلك
ـتــضـاربـة وحتـويـلـهـا إلى الـفن ـشـاعـر ا ا
الـذي يصـنعـونه.وعـندمـا ندخل عـوالم هذا
الــعـمل لـن يـســعـنــا إال الــتـصــفــيق احلـار
ونـحن نرى بطلـته تقدم عمـلها السـينمائي
األول كمشروع تخرج متغلبة على ما مرت

به من جتارب وألم. 
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يبرع شون بيكر مخرج صاروخ أحمر في
ـ الـذين يـعون ـهـمـشـ واحلا تـصـوير ا
أن مـوقعـهم على هـامش اجملتـمع قد يـعني
أنـهم لـن يـحـقـقــوا طـمـوحــاتـهم قط وعـلى
الـرغم من ذلك فهم يحلمون ويـطمحون.كما
هـو احلـال في فيـلـميه الـسـابقـ تـاجنرين
 2015 ومــشـروع فـلـوريـدا 2017 يـقـدم لـنـا
بـيـكر في صـاروخ أحـمـر نظـرة حـميـمـية ال
يـشــوبـهــا أي تـعــالٍ عـلى عــالم أحـد هـؤالء
. ويـأخـذنـا الـفـيـلم إلى ـ ـهـمـشـ احلـا ا
عــالـم مــايـــكي ســيـــبــر الـــذي يــؤدي دوره
ون ركس الـذي كـان في ما األمـريـكي سـا

مضى جنما من جنوم األفالم اإلباحية. 
©g¹—®

صري عمر الزهيري فيلم ريش للمخرج ا
الــذي فــاز بــجــائـزتـي أســبــوع الـنــقــاد في
مــهـرجــان كــان وبــجـائــزة االحتــاد الـدولي

لـلنقاد فيلم يجـمع ب الواقع والفانتازيا
لــيــضـعــنــا أمــام صــورة قــاتــمـة الذعــة في
ــصـــريــة والــرجل ســخــريـــتــهــا لـألســرة ا
ـصري وللمـرأة وما تشهـده من منغصات ا
ـقـام األول.الـفيـلم عن رجل وعـذابـات في ا
زوج وأب يــتـحــول إلى دجـاجــة. هـو رجل
ـنّ عـلى زوجــته بـقــروش مـعـدودة فـقــيـر 
يـخفيـها في صـندوق عتـيق لتقـيم بها أود
أطــفـالــهــا الــصـغــار وهي امــرأة صــامــتـة
مـعظم الوقت يحتم عليـها وضعها كزوجة
ال مــال لـــهــا أن تـــكـــون صــامـــتــة راضـــيــة
بـالقليل.فـجأة وجراء لـعبة ساحـر يتحول
هـذا الـرجل قـلــيل الـنـفع قـلـيل احلـيـلـة إلى
دجـاجة لتـبدأ زوجته رحـلتهـا التي تعيش
رأة من تسلط الرجال فـيها كل ما تعانـيه ا
وحتـرشــهم ومن جتـبــر الـعــالم عـلى امـرأة

وحيدة ال تركن إلى ظل رجل.
ـكـنـنـا إال أن مع نـهـايـة الـعـالم احلـالي ال 
نــقــول إن الــســيـــنــمــا ال تــزال قــادرة عــلى
اإلبــهـار وأسـر األلــبـاب واألبــصـار وإثـارة
الـــــدهــــشــــة بــــغـض الــــنــــظــــر عـن حــــجم

الشــــــاشة. 
وبـينـمـا تتـواصل محـاوالتنـا لـلتـعايش مع
وبـاء غـير صـورة احلـيـاة كمـا كـنـا نألـفـها
وبـغض الـنـظـر عن الـطـريـقـة الـتي نـشـاهد
فـيـها األفـالم هنـاك شيء مـؤكـد السـيـنـما
بـاقيـة فـفي أعمـالـها نـرى أنفـسـنا ونـعيش
أحالم وانـــكـــســــارات من هم مــــثـــلـــنـــا من

البشــر.

rþU  bFÝ√

أسـتـاذ الــعـلـوم الــسـيـاســيـة في جـامــعـة الـكــوفـة شـارك في
ـقراطية مـناظرةً وحـوارمفتـوح نظمه مركـز عشتـار لدعم الد
في مـــديــنـــة الـــنـــجف حتت (جـــدلـــيــة احلـــريـــات والــثـــوابت

اجملتمعية).

Ê«b¹uÝ tOłË “«u

التـشكـيلي الـسوري نـعته األوساط
الثـقافيـة في محـافظـة طرطوس عن
عـمر نـاهز  68 عـاماً.ويـعد الراحل
أحـد رمـوز الـرسم الـتـصـويـري هو
خـريج كـلــيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة عـام
 1979. وأجنــــز خالل مــــســـيــــرته
سـتـوحاة مـئات الـلـوحـات الفـنـيـة ا

من بيئته الريفية.
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ـقارنة الـعليـا والفكر اسـتاذ الدراسـات الفقـهية واالصـولية ا
ـعــاصــر صــدر له ضــمن مــنــشــورات قــاصـدك االسالمـي ا
ـذاهب كـتـاب بـعـنـوان (فـقه احلـوار والـوحـدة لـلـتقـريـب ب ا

االسالمية).
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مـساعـد األم الـعام بوزارة الـثقـافة االردنـية افـتتـح معرض
فن تـشـكــيـلي لـذوي االحـتــيـاجـات اخلــاصـة في مـركـز زوار
جرش أقـامته جـمعيـة جرش للـفنون الـتشـكيلـية بالـتعاون مع

مديريات الثقافة والسياحة و التربية والتعليم في جرش.
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االديب الـعراقي تـلقـى امنـيات االوسـاط الـثقـافـية واالعالمـية
بـالــشــفـاء الــعـاجـل  بـعــد تــعـرّضه حلــادث مــؤسف أصـابه

بكسور شديدة ارقدته فراش العافية.
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االسـتـاذ في كـليـة الـطب بـجـامـعـة بغـداد سـابـقـا وإخـصائي
وت نعته االوسط الـطبية بـعد ان غيبه ا األمراض الصـدرية 

بسبب مضاعفات فايروس كورونا.
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الشـاعرة الـعراقـية صدرت دراسـة حتلـيلـية نقـدية الشـعارها
في كـــتـــاب بـــعـــنـــوان (جـــنـــور نـــامـق.. شـــاعـــرة االغـــتــراب

توسط. والغرائبي) يقع في  80 صفحة من القطع ا

w dJ « b Uš

رئـيس مـجـمع الـلـغـة الـعـربـيـة األردني تـوقف عـنـد إجنازات
اللـجنة الـوطنيـة للنـهوض بالـلغة الـعربيّة فـي االحتفالـية التي

ـي لـلـغـة الـعـربـيـة. ـنــاسـبـة الـيـوم الـعـا اقـامـهـا اجملـمع 

اقبل آراء شريك حـياتك وأصدقائك بهدوء. للتوتر أثر
واضح على صحتك.
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تهم بالعناد او التكبر كن ال جتعل نفـسك في وضع ا
متواضعا .
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 مـارس بـعض الــريـاضــة وخـذ فـتــرات راحـة بــصـفـة
يومية لتجد السالم الداخلي.
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اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
.يوم السعد االربعاء.

»dIF «

قريب لك سيكون سبيلك الى عمل جديد لم تكن حتلم
به .
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ال ترجئ عمل الـيوم الى الغد بسبب التشتيت. تواجه
جتديداَ في صداقاتك.
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حـاول ان تـركز عـلى عالقـات العـمل كي تـفـتح امامك
ستقبل. ابواب ا

ÊUÞd «

احـد االصــدقــاء سـيــشــعـرك بــفــراغ كـبــيــر . ال تـكن
متشائما.رقم احلظ 3.
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 خـبـر مـهم قـد يــغـيـر حـيـاتك  لــذا افـعل مـا بـوسـعك
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة.
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يـجب أن تـنـتـبه لـصـحـتك الـتي هـزّتـهـا احلـسـاسـيـات
اخملتلفة أو تتحمّل االضطرابات. 
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ة و تصـحح بعض االمور ترمـيم عالقات احلب القـد
التي كنت تبحث عنها .
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 الواقعية مع احلبيب وفي العمل توفر عليك الكثير
من الضغوط .رقم احلظ 7.
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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ـتـحـور هـنــا عـمـان حـيث تـتـصـدر اخـبــار الـطـقس انـبـاء ا
اجلـديد القـريب من اسم الرئيس الفـرنسي ماكرون .. اذا
كـذبت جـمـيع االخـبار بـاالدلـة فـانت مـحكـوم بـالـوقوف في
طـوابير اخلبـز اثر كل موجة بـرد تعم البالد وتـنذر بهطول

رتفعات. الثلج على ا
استيقظت صباحا وانا استذكر اغنية ترددها دمية  –هي
في  كل االحوال  –لـيست كعكي الـتي كان يؤديهـا زميلنا
ـسيبا وي) عـدنان عاشور عبـد علي شريك غرفتي في ( ا
الــقـسم الــداخـلـي في الـوزيــريـة ..كــعـكي ابــرز دمى افـتح

ياسمسم.
تقول الطقطوقة : 

أسناني تك تك تك الـدنيا برد برد .. إني أجمد من بردي 
يا ويـلي إني أرجف .. وبجـسمي ال .. ال تـوجد نـار عنـدي

بردت بالرجل أصابع .. بردت رجلي ويدي إحساس
سيعود الدفء اضي كنت أقول.. واليوم أقـول كذلك فـي ا
يــومـاً مـا.. لــكـني بـذاك الــيـوم سـأكـون عــجـووز..واجلـسم

جليد
اســتـــنــزفت كل االحـــتــيــاطي الـــضــخم  من الـــبــطــانــيــات
واسـتدعيت حـارس العمـارة البدال جرة الـغاز لبث الدفء
ـأهولـة من الـبـيت واحـكام اغالق ورتق فـي االماكن غـيـر ا
وانا اسـتذكـر مجددا اي (خـرم ولو بـحجم إبـرة اخلياطـة)
بذاكرة دافئة قصيدة فاروق سلوم  –اول رئيس حترير –

زمار : كمحرر منتسب الى مجلتي وا
البَـرْدُ أتى الـبَرْدُ والـبطّـة قـالت إمش عَـطَسَ الـقُـنْفُـذُ هَـتْشُـو
للدَّرْسِ فَيَا وَمَشَـيْنا مِثْل اجلُنْـدِ وَطـرِيقُ الدَّرْسِ طَويل أتى 
والقُنْفُذُ يَلْهُو أصْوافًا وسراويل وَلَبِسْنَا ضِدَّ البَـرْدِ لـلسَّعْدِ
:من يَـتَـعَدّ قـالتْ فَـتَـعَـجَّـبَتِ األَطْيَـار بـالبـرد وبـاألمـطار يَـلْـهُـو
وَسَيَعْطُسُ هَتْشُوو هتشووو سيُصابُ بِضَرْبةِ بَرْدْ احلَدَّ

ـنـشـر لـكــني حـاولت اعـادة تـوزيع مــا ظـنـنـته مـتــمـسـكـا 
البـس في البـلكـونة ; وحـاولت ان اقول : لـعلـها سـتكون ا
نـكــتـة طـقس مـتـداولـة ; وسـيـحل عـلــيـنـا مـرتـفع تـطـلع فـيه
نـظورة .... الـشـمس على الـتالل السـبـعة والـروابي غيـر ا
احلـافظـة الـلعـينـة تردد مـاقاله الـعم مـيخـائيل نـعيـيمـة وانا
ـسـتـوطني اخملـيـمـات الذيـن كانـوا وقـود مـرشحي اشـفق 
االنــتــخـابــات .... الم يــكن في زمــان مــيـخــائــيل نــازحـون

ومهجرون ?!!
ســقف بــيــتي حــديـد ×× ركن بــيــتي حــجـر
فــاعــصــفي يــا ريــاح ×× وانــتــحـب يـا
واسبـحي يـا غيـوم ×× واهـطلي شـجـر
واقـصــفي يـا رعــود ×× لـست ـطــر بــا
سـقـف بـيـتي حـديـد ×× أخــشى خـطـر

ركن بيتي حجر!

عمان
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(فــانــتي بـــيــوتي)  لــكـن مــظــهــر ووجه
ـغـنــيـة.صُـدم تـمـثــال الـشــمع ال يـشـبـه ا
مستخدمو وسـائل التواصل االجتماعي
ــعــجــبـ بــالــنــتــيـجــة  اذ كــتب أحــد ا
بـالــنـجــمـة: (أنــا الـذي اعــتـقــدت أن تـلك
وجودة في لـندن كانت قـبيحة). بـينما ا
خـذ الـبـاروكـة وابدأ قـال آخـر (من هذه? 
( من هي? ألنــــهـــا لـــيـــست من جـــديــــد )

ريهانا).

ـغنـية البـالغة من مؤكـدين انه ال يشبه ا
الـعـمر  33 عـامًـا  لـريهـانـا شـعـرًا أسود
طويلًا أملسًا وغرّة كـثيفة. يرتدي تمثال
الــشــمع بـذلــة ســانــتـا كــلــوز اخملـمــلــيـة
باللون األحـمر واألبيض  وهي بعيدة
كـل الــبـــعـــد عن أســـلــوب الـــفـــنـــانــة في
تـابـعون إلى أن البس. بـيـنمـا أشـار ا ا
تـسـريـحـة شـعر الـتـمـثـال والـوشم وفـية
ـصـمـمـة مـاركة ـا لـتـلـك اخلـاصـة  تـمـامً

مع ذلك خالل طرح ألبوم الفرقة التاسع
في تـشـرين األول بـعـنـوان مـيوزيك أوف
ذي سـفيـرز قـال مـغني كـولـدبالي جملـلة
وسيقـية إن (الفرقـة ال تعتزم ان ام اي ا
الـتـوقف قـبل إجنـاز اثني عـشـر ألـبـوما
أي أكـــثـــر بـــثالثـــة ألـــبـــومـــات مـن عــدد
وسـيقيـة احلاليـة). وبعد مجـموعاتـها ا
إطالق األلـــبـــوم في  15تـــشـــرين األول 
احــتـلت مـيـوزيك أوف ســفـيـرز مـبـاشـرة
ـرتـبة األولى في سـبـاق األلـبـومات في ا
بـريـطــانـيـا.كـمــا رُشـحت الـفــرقـة أخـيـرا
لـلفـوز بجـائزة فـرقـة العـام وأفضل فـرقة
روك بــديل ضــمـن حــفل تـــوزيع جــوائــز

بريت أووردز للعام 2022.
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ــسـؤولـون في عــلى صـعـيــد آخـر  قـرر ا
مـتـحف مــدام تـوسـو في بـرلـ في وقت
سـابـق من هـذا االسـبــوع احـداث حتـول
فـي تــمــثــال الــشــمع الــعــائــد لــلــفــنــانــة
االميـركية ريـهانـا لكن التـغيـيرات كانت
ـتـابـعـ عـلى وسـائل فـاشــلـة بـحـسب ا
الـتواصل االجـتمـاعي عـلى هذا الـتمـثال

{ لـنــدن (أ ف ب) - أعـلن مـغــني وقـائـد
كـولـدبالي كــريس مـارتن اخلـمـيس عـبـر
بي بي سـي أن(الــفــرقـــة الــبــريـــطــانــيــة
سـتـتـوقف عن إصـدار أعمـال مـوسـيـقـية
قرر طرحه جديدة بعد ألبـوم أخير من ا
غني البالغ  44 عاما عام 2025 ). وقال ا
ـذيعة جو في مقتـطفات من مـقابلة مع ا
وايــلي تــعــرضـهــا بي بي سي بــالــكـامل
مـســاء اخلـمـيس (أسـطـوانـتـنـا األخـيـرة
وبعدها الفعـلية ستـصدر سنة 2025  
أظـن أنـــــــــنــــــــا ســـــــــنــــــــكـــــــــتـــــــــفي
باجلوالت).وأضاف مـارتن(قد نقدم
أعماال بالتـعاون مع أسماء أخرى
لــــكن مــــجــــمـــــوعــــة كــــولــــدبالي
ـعــنى احلـقــيـقي ـوســيـقــيـة بــا ا
لـــلـــكـــلـــمـــة ســـتـــتـــوقف في تـــلك
الــلـحـظــة).وردا عـلى ســؤال بـشـأن
هـذه التـصريـحـات في برنـامج آخر
قالت وايلـي صباح اخلـميس إن كريس
قابلة مارتن حتلى بـصدق كبير خالل ا
لكنـها أشارت إلى أنهـا ال تزال جتهل ما
زح أم أنه كـان صادقا لـلغاية. إذا كان 
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حتت شــعـار (الـعـراق يــكـرم أبـنـاءه) أقـامت
مـؤسـسة آراي الـثـقـافيـة كـرنفـالـها الـسـنوي
ميزة الـثالث لتكر الشخصيات األفضل وا
في دعـم احلركة الثقافية في العراق. وحضر
اإلحـتفالية شخصيـات أمنية وأدبية وفنية 
كــرّم الـقـائـمـون عــلى الـكـرنــفـال مـديـر مـرور
مــحــافـــظــة الــنــجف الــعـــمــيــد عــلي كــوكس
احلــسـنــاوي  بـدرع اإلبــداع بـعــد اخـتــيـاره
ـؤثـرة في دعم كــأحـد أبـرز  الــشـخـصـيــات ا
الــثـقــافـة واألدب لــعـام   . 2021 مـن جـانـبه
ـبادرة ثـمن احملـتـفـى به  احلـسـنـاوي هـذه ا
وأشـاد بـدور الـقـائـمـ عـلـيـهـا . وبـ مـدير
ــرور  أن (هـكـذا مــحـافل من شــأنـهـا إبـراز ا
كمل للجانب الوظيفي في اجلانب الثقافي ا

دوائر الدولة).
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تـعـلن وزارة الـثـقافـة والـسـيـاحة واآلثـار في الـسـاعة
اخلـامـسـة من مـسـاء غد الـثالثـاء أسـمـاء الـفـائزين
بــجـائــزة اإلبـداع الـعــراقي الـســنـويــة في دورتـهـا
ركز الـسادسة لـسنة 2021 بـحفل يقام فـي قاعة ا
الــثــقــافي الــنــفــطي فـي بـغــداد.ووجــهـت الـوزارة
الـــدعــوة إلى عـــددٍ من الـــشــخـــصــيـــات األدبــيــة
والــثـقـافــيـة والـفــنـيـة والـفــكـريـة حلــضـور احلـفل
مـوضـحـة في بيـان ان (الـدعـوة خاصـة حلـاملي
بـطـاقـات الـدعـوة فـقط).  وأطـلـقت الـوزارة جـائزة
اإلبــداع لـلـعـام اجلــاري بـسـتــة حـقـولٍ لــلـتـرشـيح
لـلـجـائـزة هي: الـروايـة وأدب الـطـفـل والـتـرجـمة
وسيقي والفلم السينمائي. والرسم والتأليف ا
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ــالـيـة عــلي عالوي في احـد احلـديث الــذي أدلى به وزيـر ا
التـجمعـات اخلاصـة بقـطاعي الـنفط والـصنـاعة عن انـهيار
سوق النفط  ما بعد عقد او عـقدين مقبل من الزمن هو
ـيـة لـواقع مـاثل جـديد دخل جزء مـتـداول من مـؤشـرات عا
حيز الـتنـفيـذ في االنتقـال الى مصـادر طاقـة جديدة  ومن
ذلك انّ بعض الـبلـدان ومنـها بـريطـانيـا والسـويد وفـرنسا
ستوقف تـصنيع الـسيارات الـعاديـة وتتجه لـلمركـبات التي
تسير عـلى الطاقـة الكهربـائية مـنذ العام 2030 وانها االن
تكـيف قوانـيـنهـا في التـصـنيع والـبيـئـة والطـاقة ومـا يخص
استخدام الـشوارع ومحطـات الوقود استنـادا الى التحول

التاريخي الكبير من حالة الى أخرى .  
ــؤكـــد انَّ الــوضـع الــعــراقـي الــغـــارق في ســكـــونــيــة من ا
مريبة   حتجـبه عن التفكـير في بدائل الطـاقة سيجد في
كالم الوزير تشاؤمـاً وعدم واقعية ألنَّ اسـعار النفط اليوم
ـقـدمة وانًّ في األعالـي وأن الطـلـبـات الـدوليـة التـزال في ا
رات تصدير الـنفط محط انظـار القوى الكبـرى وقد تثير
أحياناً احـتماالت احلرب او الـتدخل العـسكري الدولي من
وانَّ حـقـول الـنـفط الســيـمـا في الـعـراق لن اجل حـمـايـتـهــا
تنضب قـبل أربع عـاما في مـتوسط التـوقعات . وكل ذلك
صـحيـح اآلن لكـن العـالم ال يـرهن مـسـتـقـبـله بـلـحـظـة آنـية
سـتـمــر وال يـعـرف مـاذا ســيـكـون بــعـدهـا انـهـم يـرسـمـون
خـطـطـهـم لـنـصف قـرن فـي افق واسع ويـشـرعــون عـمـلـيـا
بتـنفـيذ خطـط لعـشرة أعوام مـن دون تأخـير او التـفات الى

ما يقوله الشارع .  
لـيس هـنـاك وقت كـاف يـتنـاسـب مع احلـاجة لـالنـتقـال الى
مرحلـة حتديث اإلدارات واحلـوكمة االلـكتـرونية في بـلدنا
في األقل. يـبـدو ان كالم الــوزيـر الـعـراقي الــذي تـفـاجـأ به
بــعـــضــهم ولم يـــكــتـــرث به آخــرون جـــرس انــذار في ربع
السـاعـة األخيـر ولـيس انذاراً مـبـكراً له مـتـسع من اجملال
ألخذ احلـيطـة واالستـعداد فـقد ضيّـعنـا من الوقـت الكـثير
في مـــهــاتـــرات ال تـــنــتـــمي مـــطــلـــقــاً الـى الــقـــرن احلــادي

والعشرين في ابسط توصيف.  
ــرحـلـة إنّ االسـتــقـتـتــال اإليـراني مـن اجل االنـتــقـال الى ا
عـلنة النوويـة لبالدهم بـغض النظـر عن الطمـوحات غـير ا
ا هي رغـبـة اكيـدة لـلخالص من كـابـوس يوم يـصـحون ا
ـنظـومة فيه لـيجـدوا ان النـفط من دون قيـمة وانـهم خارج ا
ـيـة الـقـابـلـة لـلـحـيـاة فـهل نـرى بـتـمـعن ذلك الـنـمـوذج الـعـا
القـريب من بالدنـا?  ح يـسـقط سوق الـنـفط وتعـلـو قيـمة
أسـواق مصـادر الـطـاقـة احلـديـثـة ال يـبـقى أي مـعنـى لكي

نقول انَّ العراق أو سواه بلد نفطي. 
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لقدْ جنحـنا بالـعبور من السـيطرة األولى; والـثانية والـثالثة;
ـرآب الـقد حـتى وصـلنـا إِلى مـركـز مـديـنـة أربـيل حـيث ا
الذي يشـبهُ خاناً كـبيراً. كـانت اخلطَّـة تتطـلَّبُ منَّا اسـتبدال
مالبسنا العسكـرية بالزيّ اجلامعي فـنصبحُ من الطلبة في
ـديـنـة; ظلَّ جـامـعـة أربـيل. سـألـنـا عـابـر سـبـيل عن بـازار ا
; فـارتـبـكـنـا; كـرَّرنـا صـامـتـاً وهـو يـحــمـلقُ نـحـونـا بـارتـيــابٍ
ا; حـيـنـهـا أدركـنـا أنَّ الـسـؤال عـلـيه; هـزَّ رأسهُ وابـتــعـد عـنـَّ
الرجل ال يفهم لغـتنا العربـية; وإذا بطفلٍ يحـملُ أرغفة خبزٍ
يخطفُ أمام أنظارنا استوقفـتهُ برفقٍ وسألتهُ ببرودٍ مفتعلٍ

محاوالً االحتفاظ بهدوئي:
دينة? - "عمُّو" أين سوق ا

أجابني بهلعٍ:
!! - نازا

وفرَّ مثل طـائرٍ مفـزوعٍ أدركتُ حيـنها أنَّ الـكُرد ال يطـيقونَ
رؤية اجلنـود في مدينـتهم "هولـير"; وأنَّ مكـوثنا عـلى قارعة
الـطـريق سـيـثـيـرُ حـولـنـا الـشـكوك; كـاد الـقـلـق يطـيـح بـآخر
شـحـناتِ صـمـودٍ كـانت تـومضُ فـي دمـنا; لـوال الـفـتى بـائع
السوس الذي اقترب من وقفتنا بادرنا لشراء كأس منهُ;

انعي: ضض وعلى الريق سألهُ ا شربناهما 
- كاكه هل تعرف أين يبيعون الزيّ اجلامعي?

- في السوق
- أين هذا السوق?

- ليس بعيداً
دينة وأشار بيدهِ إلـى نهاية الـطريق. انطـلقنـا نحو بـازار ا
رآب تـفاقمَ ارتبـاكنا حـ اكتشـفنا أنَّ لم يكنْ بعـيداً عن ا
متاجر األزياء لم تـزلْ مغلقـة في ذلك الصباح الـباكر; عدنا

رآب سمعنا هتاف سائقٍ: بأدراجنا نحو ا
- كركوك كركوك..

على عجلٍ وبدون مـشورةٍ بيـننا; ركبـنا في سيـارته السوبر
ـســدَّس يـربضُ عــلى خـاصـرتي ة وا البس اجلـيش الــرثـَّ
انعي مسترخياً مع ; بينـما كان ا حتت القميص كعدوٍ لدودٍ
مـسـدَّسهِ كــمـا لـو أنَّـهُ تـعـوَّد عـلــيه; اسـتــوقـفـتـنــا أكـثـر من
سيـطـرة خالل الطـريق كُـنَّا نـبرزُ اإلجـازة مـقرونـة بـالهـويَّة
العسكريَّة كان رجال أمن الـسيطرات يشددونَ على الكرد
َّـا دعـانـا نــشـعـرُ بـالــثـقـةِ واألمـان. قـبل خالل الـتـفـتــيش; 
وصـولــنـا إِلى كــركـوك; وعــنـد مـشــارف مـديــنـة "چــمـچـال"
سمـعـنـا علـى ح غـرَّةٍ زمـجـرة رصاص كـثـيف يـنـطلقُ من
رشَّاشـات مقـاومة لـلطائـرات ورشقـات متـواصلـة من "البي
كي سي" أخذتْ تـخـتـرق مسـامـعنـا بـعـنف ألكثـر من عـشر
فارز االنضباطية واالستخبارات دقائق; وازدحم الطريق 
ـكـان لـكنَّ الـسـائق خالل دقـائق; سـادتْ الـفـوضى عــلى ا
أزق هـارتهِ وبـغريـزته الـشجـاعة تـمـكَّن من اجـتيـاز ذلك ا
اخلطـير بـأعجـوبةٍ ال حـرصاً عـلـينـا; ولكن قـرفاً من مـعمـعة
; حــتى وصـلــنـا إِلى الـتــفـتــيش الــتي سـتــأخـذ وقــتـاً طــويالً
كركوك. عـرفنـا من أحد جـنود الـسيـطرات الـتي مررنـا بها
أنَّ الكُـرد تمـكَّنـوا من إسقـاط طائـرة مروحـيَّة كـان بداخـلها
قائد عسكري كبير وعند العصر وصلنا إِلى ديالى مدينة
ـة قـد وصل إِلى ــروحـيـَّ ـانــعي.. كـان خــبـر ســقـوط تــلك ا ا
النـاس الذين قـالـوا إنَّ مقـتل هـذا القـائد الـعـسكـري والذي
يُدعى اللواء الركن عبد العزيز احلديثي مع هيئة أركان من
الفيـلق اخلامس; كان من تـدبير الـرئيس; ولم يسـقط الكُرد
ة كــمـا زعمَ جــنـود الــسـيــطـرة. طــلـبتُ من ـروحــيـَّ طـائــرته ا
انعي قضاء ليـلتنا في بيـتهم كانت إجابتهُ غـير مشجعة; ا
فركبنا حافلة تصل بنا إِلى بـغداد كاد ينشبُ شجار بيننا
نـتيـجـة تـوتـرنـا وارتـبـاكـنـا; وصلـنـا مـرآب الـنـهـضـة مـساءً
ـة أخـتي اكـتــريــنـا ســيــارة إِلى بــغـداد اجلــديــدة حـيث شــقـَّ
بـة لبـثـنا عـنـدهـا لدقـائق نـسـتردُّ أنـفـاسـنا ثمَّ خـرجـنا الطـيـَّ
لـشـراء الـزي اجلـامـعي مـن سـوق قـريب. لم جنـادل الـبـائع
على األسعـار; وضعـنا بيـدهٍ ما طلبَ مـن ثمنٍ وعدنـا نحملُ
مــنـا وارتـديــنـا الـزي البس اجلـامــعـيـة إِلـى الـشـقًّــة. حتـمـَّ ا
ة.. بـنـطــلـون رمـادي وقـمـيص اجلـامـعي في غــرفـة مـسـتـقــلـَّ
ـزيَّفـة والنـقود في أبيض وسـترة زرقـاء; حـشرنـا الوثـائق ا
ـسدَّسـ ب مالبـسنـا العـسكـرية; جيـوبنـا; بيـنمـا تركـنا ا
حـ خـرجــنـا من الــغـرفـة; اســتـولت الــدهـشـة عــلى أخـتي
البس اجلامـعية; لكنَّها لم تعلّق بشيءٍ الطيَّبة وهي ترانا با
من فرطِ محبَّتها لي; فمازحتـها وقبَّلتها; لم يكن زوجها في
ة ذلـك الوقـت وهو شـقـيق أديـب مشـهـور في الـوسط الـشقـَّ
الثـقافي; بـعد مـضي سـاعةٍ كُـنَّا جنـلسُ في حانـة الغـابات
ــة عــلـى شــارع "أبـــو نــؤاس" ــطـــلـَّ ا
نحتسي اخلـمر ونفكـر أينَ سنهجع

هذه الليلة?
_____________

: مفردة كرديَّة تعني ال  *نازا
أعرف.

تنبي بحلته اجلديدة ضمن مشروع نهضة بغداد والذي تضمن فعاليات عدة  منها ناسبة افتتاح شارع ا هرجان االحتفالي الذي اقيم مساء السبت  لقطات من ا
ايسترو سرح الشارع و عرض جملسمات نحتية لواقع البيئة البغدادية وعرض لالزياء نظمته الدار العراقية لالزياء و فعالية لالوركسترا العراقية بقيادة ا عرض 

كر وصفي فضال على أطالق االلعاب النارية من جسر الشهداء.
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{ جـــنــوب افــريـــقــيــا  –وكــاالت -
تــوفـي األســقف ديــزمــونــد تــوتــو
احلـائـز عـلى جـائـزة نـوبل لـلـسالم
والــذي ســاعــد في إنــهــاء الــفــصل
الـعنـصري في جـنوب أفـريقـيا عن
 90 عــامـا. وتــأكــد خـبــر وفـاته في
بــيـان صــادر عن الــرئـيس ســيـريل
رامـافـوزا.وقـال رامـافـوزا إن (وفـاة
ثابة "فصل آخر من تـوتو تعتبـر 
الـفجـيعـة في وداع أمتـنا جليل من
تـميزين الذين اجلـنوب أفريـقي ا
ورّثـــــونــــا جـــــنـــــوب أفــــريـــــقـــــيــــا
مـــحــررة).وكـــان تــوتـــو واحــدا من
أكـثـر شـخـصـيـات جـنـوب أفـريـقـيا
شـهـرة داخل الـبـلـد وخـارجه عـلى
السواء.وكان األسقف الذي عاصر
نـيـلسـون مانـديال رمز الـكفـاح ضد
نــظـام الــفـصل الــعـنـصــري ضـمن

الــقــوى وراء احلــركــة الـتـي سـعت
إلنـهـاء سيـاسـة الفـصل الـعنـصري
والـتـمـيـيـز التـي فرضـتـهـا حـكـومة
األقــلـيـة الــبـيـضــاء عـلى األغـلــبـيـة
الــسـوداء في جــنـوب أفــريـقــيـا من
عـام  1948 وحـتى 1991. وقـد مُنح
جـــائـــزة نـــوبل فـي عــام  1984 عن
دوره فـي الــكـــفــاح من أجـل إلــغــاء

نظام الفصل العنصري.
وجــاءت وفـاة تـوتــو بـعــد أسـابـيع
فــقط من وفـاة آخـر رئـيس جلـنـوب
أفـــريــقـــيــا خـالل حــقـــبــة الـــفــصل
الــعـنـصـري أف دبـلـيـو دي كالرك
. الذي توفي عن عمر ناهز  85عاماً
وقـال الـرئـيـس رامـافـوزا إن (تـوتو
كـان "زعيماً روحياً مبدعاً وناشطاً
ضـــد نــظــام الـــفــصل الــعـــنــصــري
ــــيـــاً عـن حـــقـــوق ومــــدافـــعــــاً عـــا

اإلنــســان).ووصــفه بـأنـه "وطـني ال
نـــظــيـــر له وقـــائــد صـــاحب مـــبــدأ
وبـراغماتـية أعطى مـعنى لـلتصور
ــان بـدون عـمل اإلجنــيـلي بـأن اإل
ـان مـيت".وأضـاف قائالً إنه هـو إ
كـان "رجالً تـمـيز بـذكـاء استـثـنائي
واسـتقـامة وقـوة في مواجـهة قوى
الــفـصل الـعــنـصـري كــمـا أنه كـان
لـيــنـا وعـطـوفـاً في مـشـاعـره جتـاه
أولـئك الـذين عـانوا من االضـطـهاد
والـــظـــلم والـــعـــنف فـي ظل نـــظــام
الــــفــــصل الــــعــــنــــصــــري وجتـــاه
ــسـحــوقـ حـول ــضـطــهـدين وا ا

العالم)".
 تــرســيم تــوتــو كــاهــنـاً فـي عـام
1960  ثـم عمل أسـقفـاً في ليـسوتو
خـالل الــــــفــــــتـــــرة 1978-1967  ثـم
مــســاعــداً ألســقف جــوهــانــســبـرغ

وخـادم رعـيـة في سويـتـو. وأصبح
ديـنة جوهانـسبرغ في عام أسـقفاً 
 1985وعـــ أول رئــيس أســـاقــفــة
دينة كـيب تاون. واستخدم أسـود 

مـــنــصــبه الـــرفــيع لــلـــحــديث ضــد
اضــطـهـاد الــسـود في بالده قـائالً
عـــلـى الـــدوام إن دوافـــعه ديـــنـــيـــة
ولـيـست سيـاسـية.وبـعـد أن أصبح
مـانـديال أول رئـيس أسـود جلـنوب
أفـــريـــقـــيـــا في  ?1994عــ تــوتــو
صاحلة رئـيسا لـلجنة احلـقيقـة وا
الـتي شُكـلت للـتحـقيق في اجلرائم
الــتي ارتــكـبــهــا الـبــيض والــسـود
خـالل فـتــرة الــفــصـل الــعــنــصـري.
ويُــنــسـب إلــيه الــفــضل أيــضــاً في
ابـتـكـار مـصـطـلح "أمـة قـوس قـزح"
ـوجـود لــوصف الـتــعـدد الـعــرقي ا
داخل جـنوب أفريقيا مـا بعد حقبة
نــظــام الـفــصل الــعــنـصــري لــكـنه
أعـرب في سـنـوات حـيـاته األخـيرة
عـن أســــفـه ألن األمــــة لم تـــــنــــدمج

بالطريقة التي حلم بها.
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - حتدثت النجمة
ي ية كيت وينسلت عن لقائها بالنجم العا العا
ليوناردو دي كابريو في لوس
أجنلوس بعد ثالث سنوات من
البعد بسبب فايروس كورونا
قائلة: (لم أستطع التوقف عن
البكاء. لقد عرفته طوال نصف
حياتي! ليس األمر كما لو أنني
وجدت نفسي في نيويورك أو أنه
في لندن وكانت هناك فرصة لتناول العشاء أو
تناول القهوة ومتابعة ما حدث. لم نتمكن من
مغادرة بالدنا. مثل العديد من الصداقات على
مستوى العالم فقدنا بعضنا البعض بسبب
كوفيد).وعن مشاركتهما سابقا في فيلم
تايتانيك عام  1997  قالت كيت: (لقد بلغت 21
عامًا في تلك اللقطة وبلغ ليو  22 عامًا).
قرب حقًا). وختمت: (إنه صديقي صديقي ا
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ــغـاربــيـ أمــر عــنـيف جــدا لــكل ا
كنهم التعاطف فعال معه والـذين 
فـي إشــــارة إلى أحــــمـــــد خــــلــــفي.
وأضــــاف أنه (لـــيس شــــخـــصـــيـــة
ـذبحة سـياسـية بل مـجرد ضحـية 
ارتـكبت في ظروف عنـصرية عادية
وهـنـا نـخـلـد الـذكـرى) مـعـتـبـرا أن
تـخريب العمل عمل عنصري بشكل
واضـح. وتابع هـذا محـزن جدا إنه
تـهجم لـيس على الـضحـية فقط بل
عــــــــلـى أنــــــــاس مـن احلــــــــاضــــــــر
أيـضا.وأشار غيـمي إلى أن اللوحة
مــرسـومــة في شـارع صــغـيــر غـيـر
مــزدحم في حي مــتـنــوع جـدا عـلى

حد قوله.

{ بــــاريـس (أ ف ب) - تــــعــــرضت
لــــوحــــدة جـــداريــــة في شــــارع في
مـنـطـقـة بـاريس لتـكـر الـضـحـايا
اجلــزائــريــ جملـزرة  17 تـــشــرين
األول  1961 عــنــدمـا قــتل عــشـرات
ـطالـب بـاالستقالل ـتظـاهرين ا ا
لــلــتــخــريب عــلـى حــد قــول مــنــفـذ
الــــعـــمـل.وكـــان (سي (215واســــمه
احلـقـيـقي كـريـسـتـيـان غـيـمي رسم
هـذه اللوحة باالستنسل على جدار
مـــرآب في إيـــفـــري قــبـل شــهـــرين
ـناسبة الذكرى الست للحوادث
الـــتي وقـــعت حتت ســـلــطـــة قــائــد
شـرطـة بـاريس في الـوقت مـوريس
بـابون.وتمـثل اللوحة أحـد ضحايا
هـذا الـقمع أحـمـد خلـفي. وقـد كتب
عـلـيـها (ألـقي في (نـهـر) الـس في
 17 تـشـريـن األول/أكـتـوبر 1961).
نـقوشة  محوها وهـذه العبارة ا
بـــإزمــيل بـــيــنـــمــا رشـت الــصــورة
بـدهان أحـمر كمـا يظـهر في صورة
نــــشـــرهـــا الــــفـــنـــان عــــلى مـــواقع
الـتواصل االجتـماعي السبت.ودان
ـنطـقة الـقريـبة من مـجلـس بلـدية ا
الــضـاحــيــة اجلـنــوبـيــة الــشـرقــيـة
لـــلـــعـــاصـــمــة الـــفـــرنـــســـيـــة هــذا
الــتـخــريب.وقـال سي 215 لــوكــالـة
فـرانس بـرس مـديـنـا الـتخـريب إنه

{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - أحتـفلت
جنمة الـبوب الشهيرة  جانيت جاكسون
ـيالد هـذه السـنـة عـلى طريـقـتـها بعـيـد ا
فـنـشــرت صـورتــ إحـدهـمــا بـدا فــيـهـا
وجههـا فقط وقد اعتمدت تسريحة شعر
مــؤلــفــة مـن ضــفــاثــر صــغــيــرة مــزيــنــة
بشـرائط بالـلون األرزق وقـد اختارت أن
تـشـكل أيـضـاً مـنـهـا عـلى رأسـهـا كـعـكة
يالد وعلقت عـليها وبدت خلـفها زينـة ا
(أحـبــكم وأشـتــاق إلـيــكم كـثــيـراً أعــيـاد
ســـعــيــدة).وفي مــنـــشــور آخــر شــاركت
جـانيت مـقطـع يديـو صغـيـراً يظـهر زيـنة
ــيالد ومن بــيـــنــهــا قــنـــاع لــوجه بــابــا ا
ــعــايـدة ــتــابـعــون بــا نــويل.وقـد تــقــدم ا
فـضـلة مـتـنمـ لـها بدورهم لـنـجمـتـهم ا
عيد مـيالد مجيد لهـا والبنها عيسى من
طليـقها القطري.وتمتـلك جاكسون تمتلك
كـــتــالــوغـــاً من الــتـــســجــيـالت ومــقــاطع
وسـيـقـيـة الشـهـيـرة  ولكن ال الفـيـديـو ا
شيء بـــاهظ الــثــمـن مــثل تــعـــاونــهــا مع
شــقــيـقــهــا مـلـك الـبــوب الــراحل مــايـكل

جاكسون.

ـســرح مــنـذ بــدايـة عــلى خــشـبــة ا
اجلـــائــحــة. وكـــان الــفـــنــانــون في
إجــــازة مـــــنــــذ ذلك احلــــ وعــــاد
ـصـابون أعـضـاء الـفـرقـة الـثالثـة ا
إلـى كـوريـا اجلـنــوبـيـة في تـواريخ
مــخــتـلــفـة ولم يــكن ألي مــنـهم أي
تــواصل مع األعـضــاء اآلخـرين في
منذ عودتهم إلى كوريا اجلنوبية.
وتـــلــقى آر إم وشــوغــا نـــتــيــجــتي
فـحصـيهمـا اإليجابـيتـ فيمـا كانا
ال يـزاالن يلـتزمـان احلجـر الصحي
مـنذ عودتهمـا. أما ج فكان أنهى
احلــجـــر بــعــدمــا جـــاءت نــتــيــجــة
فـحـصه سـلـبـيـة لـكـنه عـاد وتـلـقى
نـتـيـجة إيـجـابيـة.وأكـدت بـيغ هيت
مـــيــوزيك أنـــهــا تــعـــطي األولــويــة
الـــقـــصـــوى لـــصـــحـــة الـــفـــنـــانــ

وسالمتهم.
وكــانـت فــرقــة بي تي إس احــتــلت
ـركـز األول في تـرتيب عـام  2020 ا
بـــيــلـــبــورد هــوت  100 األمـــريــكي
لألغــنـيـات األكـثـر شــعـبـيـة بـفـضل
ــنــفــردة دايــنــمــايت أغــنــيـــتــهــا ا
وأصــبـحت بـذلك أول فــرقـة كـوريـة
جـــــنــــــوبـــــيــــــة تـــــتــــــصـــــدر هـــــذا
الـــتـــصـــنـــيف.وتـــواجـه الـــواليــات
ـتـحـدة وكـوريـا اجلـنـوبـيـة زيادة ا
فـي أعــــداد اإلصــــابـــــات في إطــــار
ـي لــلـــمــتـــحــورة الـــتــفـــشي الـــعــا

الشديدة العدوى أوميكرون.

الــفــحص الـذي أجــري له إصــابـته
بـالـفايـروس.وأوضـحت الشـركة أن
آر إم وشــــوغــــا ال يـــعــــانــــيـــان أي
عـــوارض في حـــ ســـجـــلت لــدى
جــ حــمى خـفــيــفـة  مــذكّــرة بـأن
الـثالثة مـلقـحون بـالكـامل. وأقامت
الـفرقة الكورية اجلنوبية من نهاية
تــشـرين الـثـاني إلـى مـطـلع كـانـون
األول ســـلــســلــة حـــفالت في لــوس
أجنـلوس هي األولى لهـا حضورياً

األولـى مــــنــــذ بــــدايـــــة جــــائــــحــــة
كـوفـيد.(19وأشـارت شـركـة اإلنـتاج
بــــيغ هــــيت مــــيــــوزيك أن نــــتـــائج
غني الراب االخـتبار التي أجـريت 
ـغـني جـ مـسـاء الـسـبت آر إم وا
جـاءت إيـجـابـيـة.وأفـادت بيـغ هيت
مـــيـــوزيك في الـــيـــوم الــســـابق أن
عـضـواً آخـر في الفـرقـة الـتي تضم
ســبــعـة أفــراد هـو شــوغــا يـعــتـني
بـــنــفــسه في مـــنــزله بــعـــدمــا بــيّن

{ ســـــيـــــول-(أ ف ب) - أعـــــلـــــنت
نتجة ألعمال فرقة البوب الشركة ا
الـكورية اجلنوبية الشهيرة بي تي
إس أن (ثـالثــــة مـن أعــــضـــــائــــهــــا
مـــصـــابــون بـــفـــايــروس كـــورونــا
بــــحـــــسب مــــا أظــــهـــــرت نــــتــــائج
الــفـحــوص الـتي أجـريـت لـهم لـدى
ــتــحـدة  عــودتــهم من الــواليــات ا
حــيث أقـامت الــفـرقـة حــفالت عـلى
ـسـرح بـحضـور اجلـمـهور لـلـمرة ا

{ مـــدريــد (أ ف ب) - لـم تــعـــتــقــد
كــريـــســتــيــنــا يـــومــاً أن الــفــرصــة
سـتـسنح لـها لـلـعزف عـلى الكـمان
ولـكن ثمـة ما غيّـر حيـاتها بـالكامل
وهـو أنـهـا كغـيـرهـا في مـدريد من
ـعـوزين الـذين يـعـانـون الـشــبـاب ا
الــتــهــمــيش االجــتــمــاعـي وجـدوا
عـائـلـة هي أوركـسـتـرا تـعـزف عـلى
آالت مــوســـيــقــيــة مـــصــنــوعــة من
نــفـايــات مُـعــاد تـدويــرهـا.وتــصـدر
ــطــلــوبــة ـــوســيــقــيـــة ا األحلــان ا
بــــتـــنـــاسـق تـــام بـــ هـــذه اآلالت
ومــنـهـا مـثـالً كـمـان مـتــعـدد الـلـون

ـشـروبـات مــصـنـوع من عــبـوات ا
ولـوح تزلج حتول إلى غيتار باس
ـا كـان غـالـونـات وطـبـلـة مـكـوّنـة 
بالسـتـيكـيـة. إنهـا مـوسيـقى إعادة
الـتـدويـر وهو مـشـروع يـهدف إلى
إعــــطـــاء فــــرصـــة ثــــانـــيــــة ســـواء
ـعوزين في لـلـنـفـايـات أو لألوالد ا
الـعـاصـمة اإلسـبـانيـة.وكـريـستـيـنا
فــاسـكــيـز ( 18عــامـاً) ذات األصـول
الـــغــجـــريــة هـي عــازفـــة الــكـــمــان
الـرئـيسـية في الـفـرقة والـثانـية من
حـيث األهمـية في األوركـستـرا بعد
قـائـدهـا.وتـروي في حـديـث لـوكـالة

فـرانس بـرس (عـشت في حي فـقـير
وانـضـمـامي إلى األوركسـتـرا أتاح
لي االنـفـتاح كـثـيراً عـلى الـعالم  إذ
قــــــبل ذلـك لم أكـن خـــــرجت قَـطّ من
احلـي الــذي أعــيش فـــيه وال كــنت
ذهـــبت يـــومـــاً إلى وسط مـــدريــد).
وتـضـيف هـذه الـشابـة ذات الـشـعر
األســــود الــــطـــــويل والــــعــــيــــنــــ
الـفاحتتي اللـون التي انضمت إلى
الـفـرقة من دون كـبـير اقـتـناع وهي
في الثانية عشرة إذ فرضت عليها
ـــتـــواضع ذلـك مـــدرســة حـــيّـــهـــا ا
فـايـيـكاس :أنـا سـعـيدة لـلـغـاية ألن
. هـذه اخلطوة غـيرت حيـاتي تماماً
ولم يــعـد وارداً لــكـريـســتـيـنــا بـعـد
الـيوم أي تتـرك األوركستـرا.وتقول
(ال أعـــرف مـــا إذا كـــنت ســـأصـــبح
ـؤكَـد مــوسـيـقـيــةً مـحـتـرفــةً  لـكنّ ا
أنـني أريد مواصلة إعطاء الدروس
رء يـفتخر عـندما تأتيه لألطـفال فا
فـتــاة صـغـيـرة وتـقـول له + عـنـدمـا

أكبر أريد أن أكون مثلك).
جـنّـبت األوركـسـتـرا لـويس مـيـغيل
ـعـروف باسم لـويـسمي مـونـيوث ا
ـدرسي احلـاضـر خــطـر الـتـسـرّب ا
ـــشــــابـــهـــة بــــقـــوة في األحــــيـــاء ا
لــفــايــيــكــاس.ويــروي هــذا الــشـاب

الــبــالـغ الــثــامــنــة عــشــرة أنه كــان
ــوسـيـقى يــفـضّل االســتـمـاع إلى ا
وعـــزفـــهـــا عـــلى الـــذهـــاب لـــلـــقــاء
األصـدقاء وأنه شيـئاً فشيـئاً اتخذ
ذلـك أســـلـــوب حــــيـــاة إذ يـــرى أن
االنـــتــمــاء إلى أوركــســـتــرا يــشــبه
وجـود الشخص مع عائـلته وقيامه
بـأكـثـر مـا يـحب. ويـقـول لـويـسـمي
وسيـقى الهروب (لـقد أتـاحت لي ا
مـن مـشــاكل احلــيــاة مــتــوقــعـاً أن
يـصـبح بعـد بـضع سـنوات مـدرّساً
لـ صـــغـــار األوركـــســـتـــرا و عــازف
ــــوســـيــــقى إيــــقــــاع مـــحــــتــــرفــــاً 

الفالمنكو).
ـــشــروع االجــتــمــاعي الــذي هــذا ا
بس الـبيئية أنـشأته منظـمة ايكو
غــيــر احلــكــومــيــة مــســتــوحى من
أوركـسـتـرا كاتـورا في الـبـاراغواي
الــــتـي يــــصــــنع األوالد الــــفــــقــــراء
ـوسـيـقـية ـنـتـمـون إلـيهـا اآلالت ا ا
بـاستخدام القـمامة التي تُجمَع من
مــكب الــنــفــايـات الــذي يــعــيــشـون
بـــجـــواره. وأقــامـت هــذه الـــفـــرقــة
حــفالت مـوســيـقــيـة في كـل أنـحـاء

العالم ومنها مدريد.
ـنـظــمـة أوركـسـتـرا واســتـضـافت ا
كــــــاتـــــورا في  2014 فـي مـــــدريـــــد

مـعتـبرة أن ثمـة حاجة إلى
مـثيل لـها فـي العـاصمة
اإلســـبــانــيـــة أيــضــاً
ــشــاكل بـــســبب ا
االجـــتـــمـــاعـــيــة
واالقــتـصـاديـة
فـيهـا على ما
يـــــــــــــــــــوضـح
فـيكـتور جيل

مـــديــر مــشــروع
مـــوســيـــقى إعــادة
الـتـدويـر الـذي أطـلِق

في ذلك العام.
وأقـــــامت األوركـــــســـــتــــرا

وسـيقية اإلسـبانيـة حفلتـها ا
األولـى بعـد أربـعة أشـهـر فـحسب
مـن تـأســيـســهـا ولم يــكن في وسع
األوالد أن يــعــزفــوا أكــثــر من أربع
نـوتـات عـلى الـتوالي يـومـهـا على
مـا يروي.أمـا اليـوم فحـصل أربعة
مـن أعـضـاء األوركــسـتـرا الــشـبـاب
عــــلى مـــنح دراســــيـــة في مـــدارس
مــوسـيــقــيـة رســمـيــة وفي مـعــاهـد
مــوســيـقــيـة عــامــة بـعــدمــا قـدمت
الــفـرقـة حـفالت في مــدن إسـبـانـيـة

عدة بحسب فيكتور جيل.
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