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يـعـقـد مـجـلس الـنـواب اجلـديـد 
اولى جــلــســاته في الــعــاشـر من
ـــقــبل  بـــعــد كـــانـــون الــثـــاني ا
مـــصــادقــة احملــكـــمــة االحتــاديــة
العليا على نـتائج اقتراع تشرين
اضي. وشهدت العاصمة امس ا
تـظـاهـرات حاشـدة لـلـمـعـتـرض
عـــلى االنـــتـــخـــابــات قـــرب مـــقــر
االحتـاديـة  وسط انـتـشـار امـني
غـــيــر مـــســبـــوق وغــلـق عــدد من
ـنـاطق واجلــسـور حتـسـبـا الي ا
طـار فيـمـا رأى اخلـبيـر فـرهاد
عالء الدين  انه بـعد رد الـطعون

بــالـــنــتـــائج  ســيـــبــدا مـــارثــون
ــفـاوضـات بــشـأن الــتـحــالـفـات ا
السياسية. وقال في تغريدة على
تـــــويــــــتــــــر انه (بــــــعـــــد ان ردت
االحتــــاديــــة دعـــاوى الــــطــــعـــون
بــنــتــائج االنــتــخــابــات  ورفض
اصــــدار امـــــر والئي بــــايـــــقــــاف
اجراءات التـصديق على الـنتائج
ــفــاوضـات  ســيــبــدا مــارثــون ا
الـسـيـاســيـة لـعـقـد الـتـحـالـفـات 
وستتـعالى صيـاح بورصة جذب
ـستـقـلـ وسـيـسـتـعر الـنـواب ا
سياق الـرئاسات  فـمن هو الذي
سـتوافق عـلـيه اخملـتـلـفون?). من
جـــانـــبـــهــا  قـــالـت مـــفـــوضـــيــة

االنــتـــخــابـــات مــوعـــد انــعـــقــاد
اجلـلــسـة االولى جملــلس الـنـواب
ســيـــكــون بــعــد  15يــومــا كــحــد
أقـصى من تـاريخ مـصـادقـة عـلى
ــرشــحــ الــفــائــزين) أســمــاء ا
ـــوعـــد يـــجب ان واضـــافت ان (ا
يكـون مـا بـ العـاشـر واخلامس
ـقـبل حـيـنـها عـشـر من الـشـهـر ا
ـفـوضــيـة قــد ارسـلت ســتـكــون ا
اســمـاء الــنـواب الــفـائــزين ويـتم
اســـتـــدعـــائــهـم من قـــبل رئـــاســة
اجلـــمــهــوريـــة لــلــجـــلــســة  الداء
اليـم الـدستـورية) مـشيرة الى
ان (اجلـــلـــســة االولـى ســتـــعـــقــد
بـرئــاسـة الـعــضـو االكـبــر سـنـاً).

فــيـمــا افـاد مــصــدر بـأن مــجـلس
الـنواب اجلـديـد سيـعـقد جـلـسته
ــقـبـل. وقـال ان االولى الــشــهــر ا
ـان اجلــديـد سـيـعـقـد أولى (الـبـر
جـلـسـاته في الـعـاشـر من كـانـون
ـقـبل). وكـانت احملـكـمة الـثـاني ا
ـقـدم من قـد قـضت بــرد الـطـعن ا
رئــــيس حتــــالف الــــفــــتح هـــادي
الـــعــــامــــري بـــشــــأن الــــنـــتــــائج
االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة  عـلى
اعــتــبــار ان ذلك من اخــتــصـاص
ــفـوضــيـة هــيـئــة الــطـعــون في ا
ـسـتـقـلـة لالنـتـخـابـات. الـعـلـيــا ا
وقــالـت احملــكــمــة خـالل جــلــســة
الـنـظـر بـالـطعـون امس ان (طـلب

ــدعـ بــالـنــظــر في اإلجـراءات ا
الفنـية للـشركة الـفاحصـة يتعدى
اخـــتـــصـــاصـــهـــا) واضـــافت ان
(اجلـــلــســة شـــهــدت رد الــدعــوى
ــقـامــة ضـد الــكـوتــا) واشـارت ا
الى انه (للحـزب السياسي احلق
بـــالــطــعـن بــقـــرار اجملــلس خالل
ثالثة ايـام من االعالن الـرسمي)
مـــؤكـــدة ان (احملـــكـــمــة رفـــضت
إصدار أمر بـدائي وصادقت على
نتائج اقـتراع تشـرين  كما دعت
ــقــبل تــعـديل مــجــلس الـنــواب ا
قانون االنتخابـات واعتماد نظام
الــعـد والــفــرز الـيــدوي حــصـراً).
ـــئــات من الــرافــضــ وتــوافــد ا
بـإجتاه احملكـمة  حيث للنـتائج 
شـــــهـــــدت مـــــعـــــظم الـــــشـــــوارع
اخـتنـاقـات مـروريـة وحتـديدا في
جانب الـكـرخ. وقال شـهود عـيان
تـظـاهرين حـاولـوا اقتـحام ان (ا
احملـكــمـة بــعـد عـبــور خط الـصـد
االول من جــهـة بــوابــة الـقــضـاء
بعد احتكاكـهم مع قوات مكافحة
ــــوجــــودة هــــنــــاك). الــــشــــغب ا
وشـــهــــدت الــــعــــاصـــمــــة امس 
انــتـشــارا امــنـيــا واغالق جــمـيع
ــؤديـــة لـــلــمـــحــكـــمــة الــطـــرق ا
ـنـطـقة ـؤديـة إلى ا والـبـوابـات ا
اخلـضـراء وجـسـر اجلـمـهـورية 
ـصـادقـة على تـزامنـا مع اعالن ا
الــنــتــائج. ودعــا رئــيـس الــتــيـار
الـــصــــدري مــــقـــتــــدى الــــصـــدر
لالســراع الى تــشــكــيـل حــكــومـة
اغــلـبــيـة وطــنـيــة لـلــحـفــاظ عـلى
السلم والسالم في البالد. بدوره
 اكد العامـري في بيان امس انه
(من بـاب حـرصــنـا الـشـديـد عـلى
االلــتــزام بـالــدســتـور والــقــانـون
وخـوفـنـا عــلى اسـتـقـرار الـعـراق
ـانـاً مـنا أمـنـيـاً وسـيـاسـيـاً  وإ
بـالعـمـليـة الـسيـاسـية ومـسـارها
ـقــراطي من خالل الــتــبـادل الــد
الـسلـمي لـلسـلـطـة عبـر صـناديق
االنـــتـــخـــابـــات نـــلـــتـــزم بـــقــرار
انـنـا العـميق االحتاديـة بـرغم إ
واعتـقـادنا الـراسخ بأن الـعـملـية
االنـتــخـابـيـة شـابـهــا الـكـثـيـر من
الـتـزوير والـتالعـب) واضاف ان
(الـــطــعــون الــتي قـــدمــنــاهــا إلى
احملكـمة كـانت مُحكـمة ومـنطـقية
ومقبولة  ولو قدمت ألي محكمة
دســتــوريــة في أي بــلــد يــحــتــرم
ـقراطـيـة لـكـان كافـيـاً إللـغاء الـد
نتائج االنتخابات). وعلق رئيس

ائـــتالف دولــة الـــقــانـــون نــوري
الكي عـلى قرار احملكـمة. وقال ا
في تــغــريــدة عــلـى تــويــتــر (كـان
متـوقعـا والسبـاب تتعـلق بوضع
ـــــكن الـــــغــــاء الــــبـــــلـــــد انه ال 
االنــتـخــابـات  واعــادتــهـا مع ان
اخلــــلـل الـــواضـح وبــــالـــوثــــائق
واالدلـة مــوجـود) واضــاف (كـنـا
نــأمل من االحتــاديــة ان تــنـصف
ـتـضـررين من الـكـتل والـقوائم ا
ــشـكــلــة الــكــوتـا ومــا يــتــعــلق 
النسائية). واعرب رئيس حتالف
قـــوى الــدولــة الـــوطــنــيـــة عــمــار
احلــــكـــيـم عن االلـــتــــزام بـــقـــرار
االحتـــــاديـــــة بـــــشــــــان نـــــتـــــائج
االنتـخابـات  فيـما لـفت الى عدم
ــقـبـلـة ـشــاركـة في احلــكـومـة ا ا
.وذكـر احلــكـيم في تـدويــنـة عـلى
ـــانــنــا تـــوتــيــر (إنـــطالقــا من إ
الــعـــمــيـق بــســـيـــادة الــدســـتــور
والـقــانـون ونـعــبـر عن إلــتـزامـنـا
بـقـرار احملكـمـة اإلحتـاديـة بـشأن
بــرغم من مالحـظــاتـنـا الـنــتـائج 
اجلـــــديـــــة عــــلـى الـــــعــــمـــــلـــــيــــة
اإلنــتــخــابــيــة) واضــاف (جنــدد
ونحـثهم على تهـانينـا للـفائـزين 
ـا تـتـطـلب مسـؤولـيـتهم الـعمل 
ـلــقـاة عـلـى عـاتـقــهم في خـدمـة ا
الـــشـــعـب واإلســراع بـــتـــشـــكـــيل
حكومـة كفوءة ومـنسجـمة جتمع
ـشاركة فـيها األطراف الراغـبة با
ـسـؤولـيـة ـسـتـعــدة لـتـحـمل ا وا
أمام الشـعب العراقي كـما جندد
ـشاركة في تأكـيد موقـفنا بـعدم ا
احلكـومـة القـادمـة). وراى رئيس
حتالف تقـدم محمـد احللبوسي 
ان االجـماع عـلى قـرار احملـكـمة 
ــــســـارات يــــهــــدف بــــاجتــــهــــا ا
قـراطـية. كـمـا اعـلن ائتالف الـد
الــنـصـر قــبـوله بــقـرار احملــكـمـة
اإلحتـاديـة اخلــاص بـانـتـخـابـات
تشـرين. في وقت  اعـربت حـركة
عــصـائـب اهل احلق عن اســفــهـا
لصـدور قـرار احملـكمـة اإلحتـادية
ــطـالـبـة الـقــاضي بـرد الـدعـوى ا
بـــإلــغـــاء نــتـــائج االنــتـــخــابــات.
وقــالـت احلــركــة فـي بــيــان امس
(مع تــأكــيــدنـا عــلى اســتــقاللــيـة
ــؤســســات الــقــضــائــيــة وعــدم ا
الــتــدخل في عــمـلــهــا أو تــوجـيه
إال أننـا نأسف الضـغوط عـلـيهـا 
لـــصـــدور قــــرار احملـــكــــمـــة بـــرد
ـطالـبـة بـإلـغـاء نـتائج الـدعـوى ا

االنتخابات). 

كـالــفـريـق الـواحــد) ومـضى الى
القـول (ما زالت أمـامنـا حتديات
ـواجـهـتـهـا والـكـثـيـر مـن الـعـمل 
ـــنــــفــــلت وجتـــارة كــــالــــسالح ا
اخملدرات والنزاعات الـعشائرية
واؤكـــد انـه ال بـــد من الـــتـــعـــاون
لـلـقـضـاء عـلى هـذه الـتـحـديـات)
مـوجـهـا الـوكـاالت االسـتـخـبـارية
(بـتـكـثــيف اجلـهـد االسـتـخـبـاري
لـلـقـضــاء عـلى عـصـابـات داعش
واالسـتـمـرار بـالـنـهج الـتـعـرضي
بني من قبل قطعات العـسكرية ا
عــلـى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريـة
دقــيـــقــة) مــجــددا تــأكــيــده عــلى
ــؤســســاتي ــهــنـي وا (الــعـــمل ا
نـتسبي األجـهزة األمـنيـة لكون
ـواطن والـبـلد في أمن وسالمـة ا
أعنـاقهم) داعـيا الـقادة االمـني
الى (اتخاذ اإلجـراءات القانـونية
الحــقـــة ومـــتــابـــعــة مـــرتـــكــبي
ــنــظـمــة وعـصــابـات ـة ا اجلــر
ـة واخملــدرات ألنـهــا آفـة اجلــر
تــهـــدد الــبـــنــيـــة االجــتـــمــاعـــيــة
للمـجتـمع) وشدد الكـاظمي على

(الـــوزارات واألجــهـــزة األمــنـــيــة
ـــعـــنــيـــة  الــعـــمل عـــلى عــودة ا
الـعـوائل الـنـازحـة إلى مـنـاطقـهم
ووضع حــلــول عـاجــلــة لـضــمـان
ـتــطــلــبـات األســاســيـة تــوفــيــر ا

ة لهم).  واحلياة الكر
في غـــضـــون ذلـك  طـــاح جـــهــاز
مــكــافــجــة االرهــاب بــاثـنــ من
الـــدواعش في ســـلــســـلــة جـــبــال
حــمـــرين.وذكــرت خـــلــيــة اإلعالم
األمـني في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (األبــــطــــال فـي جــــهــــاز
مُكـافحـة اإلرهاب وخالل تـقدمهم
لـلـبـحث والـتـفـتـيش في سـلـسـلـة
جـــبــال حــمــرين اشـــتــبــكــوا مع
عناصر داعش  وتمكنوا من قتل
) واضاف البيان إرهابي إثنـ
ان (الـــقـــوات عـــثـــرت عـــلـى وكــر
لإلرهــابــيــ بــداخــله إثــنــ من
اخملتطف احدهم مقتول واآلخر
مصاب حيث  تخصيص جهد
جــوي من قــبل قــيــادة عــمــلــيـات
ــســـتــشــفى ديـــالى ونــقــلـه الى ا

لتلقي العالج). 

ـمـتـد الذي الـسـيـاسي الواحـد ا
ــسـيــحــيـ في يــعـتــبــر بـقــاء ا
ارضـهم غـايـته الـسـامـيـة). كـما
وارنـة في زار الـوفـد بـطـريـرك ا
ـــشـــرق انـــطـــاكــــيـــا وســـائــــر ا
الـكـارديـنـال مـار بـشـارة بـطرس
الراعي في مـقره ببـكركي. وذكر
الـبـيـان ان (الـوفـد نـقل لـغـبطـته
ـسيـحيـ في العراق  أحوال ا
وعـــبّــر عن جـــهـــوزيــة احلـــركــة
ـطـلـوبـة لــلـقـيـام بـكل اجلـهـود ا
ــــســـيــــحـــيـــة حلل اخلـالفـــات ا
ـــنــــطـــقـــة ـــســــيـــحـــيــــة في ا ا
والــتـوصل الى حلـمــة مـشـرقـيـة
ـا يـضـمن أمن ورفـاه الـرعـايـا
سيحي والـسيادة والصمود ا
في كل من البلدين) من جانبه 
ابــــدى الـــراعـي  (اســـتــــعـــداده
مــتـمــنــيًـا ان يــحـمل لـلــتــعـاون 
ـــســيح األمـن والــسالم مـــيالد ا
للعراق ولبنان وانطاكيا وسائر

شرق).  ا

سيحي بالعمل ان تعود ب ا
ــشـتـرك مـع حـركـة بــابـلـيـون) ا
وتــابع الــبـــيــان ان (اجلــانــبــ
اتفـقا على الـتعـاون في مجاالت
ـشـرقـية ابـرزهـا الـسـوق ا عـدة 
ــــائي الــــواحــــد مع واخلـط اال
ـــــشــــروع وكـــــذلـك ا الـــــعـــــراق 

ـــبــــادرة الـــتي اطــــلـــقـــهـــا وبـــا
الـــكــلــداني من صــرح بــكــركي)
مـؤكـدا (نيـته تـوسـيع الـتـباحث
في لقاءات مـقبلـة) واعرب عون
ـاضـيـة التي عن ان (الـلـقاءات ا
بدأت في الـسـينـودس في روما
واستـكمـلت في مؤتـمرين يجب
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بحث وفد من حركة بابليون مع
الرئيس الـلبناني مـيشال عون 
سـيـحيـ في الـعراق اوضـاع ا
ولــبـــنــان . وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الــــزمـــان) ان (وفــــد ســـيــــاسي
بـرئاسـة امـ عام احلـركـة ريان
الكلـداني  التقى عـون في قصر
بــعـــبــدا  وجـــرى بـــحث وحــدة
في مبادرة ـشرقيـة  سيـحية ا ا
ـسـيحـية في جـامعـة لألحزاب ا
ــنـطــقـة) واضــاف ان (الـلــقـاء ا
شـــهــد طـــرح هـــمــوم اجلـــالـــيــة
العراقية في لـبنان وأوضاعها 
والسـيـمـا الـنـازحـ مـنـهم إبـان
ســـيــطـــرة داعش عـــلى عــدد من
احملافظات) بدوره  رحب عون
(بـالـوفـد الـذي بـحث امـكـانـيـات
ــائي والــثــقــافي الــتــعــاون اال
ا فـيه مـصـلـحة واالقـتـصـادي 
الـشـعـب والـبـلـدين الشـقـيـق
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دعـــا رئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الـكـاظـمي  الى تـكـثـيف اجلـهود
االمــنـــيــة لــلــقــضــاء عــلى خاليــا
داعش  مــــشـــددا عـــلى ضـــرورة
ــواجـــهـــة حتـــديــات الـــتـــعـــاون 
ـــــنـــــفــــــلت وجتـــــارة الـــــسـالح ا
اخملدرات. واشاد الـكاظمي خالل
حـــضــوره مــؤتــمــر الـــعــمــلــيــات
الــســنــوي لــقــيــادة الــعــمــلــيــات
ـشـتــركـة امس بـ ( بـاإلجنـازات ا
األمــنـيــة الـتي حــقـقــتـهــا قـواطع
ــشــتـركــة وبــقــيـة الــعــمــلـيــات ا
األجـهــزة األمـنــيـة الـبــطـلـة خالل
الـــــعـــــام احلـــــالـي الـــــتي أذاقت
اجملـــامــــيع اإلرهــــابــــيــــة مـــرارة
ة وقـطع الطـريق أمام كل الهـز
مــحــاوالتــهــا اخلــبــيــثــة إلثــبـات
وجـودها مـثـمـنـاً عالـيـاً اجلـهود
األمـنـيـة التـي اسهـمت فـي جناح
خـطــة حـمـايــة االنـتـخــابـات بـكل
ـقبل مهـنـية) مـؤكـدا ان (العـام ا
سيكون عاماً مـكمالً للقضاء على
جــمــيع بــؤر اإلرهــاب في عــمــوم
الــــعـــراق) وتــــابع ان (الــــقـــوات
ختـلف صنوفـها تعمل االمنيـة 
معاً في مواجهة اإلرهاب وتأم
االســتــقــرار وأن الــعــام اجلـاري
سجل تراجـعاً في عـدد العمـليات
اإلرهابـيـة) مـوضحـاً أن (الـهدف
األسـاسي أمـام األجـهـزة األمـنـية
هـو حــمـايــة احلـدود ومـكــافـحـة
اإلرهــاب وحـمــايــة أمن الــعـراق
وأمن مــواطــنـــيه) ولــفت الى ان
(ضــرورة الــتـعــاون والــتــنــسـيق
ـسـتـمــر بـ الـوزارات األمـنـيـة ا
واألجــــــــــهـــــــــزة والــــــــــوكـــــــــاالت
االســتـخــبـاريــة كــافـة لــتـحــقـيق
األمن واالستقرار وفـرض سلطة
الـــدولـــة والــــقـــانـــون والــــعـــمل

WN «u Ë ÊËUF K  u b  wL UJ «

«—Òb<« …—U&Ë XKHM*« Õö « U b%

الســـيـــمــا ونـــحن نـــتــرقـب دخــول اومـــيـــكــرون)  وحث
ـنـاعـة ـواطـنــ عـلى (الـتــطـعـيم لــتـحـقـيـق ا الــعـبـيــدي ا
ـتحور او امن في حـال انتـشار ا اجملتـمعـية  ونـكون 
مـيكـرون). وسجـلت الوزارة امس    166اصـابة وشـفاء
ــوقف   435حــالــة وبـواقع  9وفــيـات جــديــدة. واوضح ا
الـوبائي الـيـومي الـذي اطلـعت عـلـيه (الـزمان) امس ان
(عـدد الــفـحــوصـات اخملــتـبــريـة الـتـي اجـرتــهـا الـوزارة
لعـينات مـشتبه اصـابتهـا بالفـايروس بلـغت اكثر من 10
االف  حـيـث  رصـد اصـابـة  166بـكــورونـا في عـمـوم
احملـافظات) واضاف ان (الـشفاء بلغ  435حـالة وبواقع

 9وفيات جديدة).
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اكــدت وزارة الــصــحــة  ان تــأخــر دخــول اومــيــكــرون
ـواجهة نـحنـا فرصة التـخاذ تدابـير وقـائية  للـعراق  
انتـشـاره السـريع. وقال مـديـر تعـزيز الـصـحة بـالوزارة
هيـثم العبيـدي في تصريح متلـفز ان (الوزارة لم ترصد
ـتحـور اجلديـد  وهـذا يعـطيـنا حتى االن اي اصـابـة با
فرصـة التخاذ التدابيروال يفـاجئنا باالنتشار) وأضاف
ـواطن التزام ـوقف الوبـائي جيـد جدًا  ونطـلب من ا (ا
الـوقـايـة من خـالل الـتـبـاعـد وارتـداء الـكـمـامـة  لـتـجـنب
االصابـة بـالـفايـروس) وتـابع ان (هـنـاك عـزوفاً نـسـبـياً
وهـذا مـؤشـر غـيـر جـيد لـلـمـواطـنـ عـلى أخـذ اللـقـاح 
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اضــرب احملـاضــرون اجملـانــيـون
عن الدوام  في اربع مـحافـظات 
لــلــمــطــالــبــة بــتــعــديل رواتــبــهم
وضـمــان صـرفــهـا  عـقب تــأكـيـد
االمـانــة الـعــامـة جملــلس الـوزراء
عــدم صـالحــيـــاتـــهـــا بــتـــجـــديــد
عـقـودهم. وقــال شـهـود عـيـان ان
(الـــــعــــشــــرات مـن احملــــاضــــرين
اجملـانـيــ  اضـربـوا عن الـدوام
واغـلـقـوا مـديـريـات الـتـربيـة في
مـــحـــافـــظـــات واسـط ومـــيـــســان
ثنى وبابل للمـطالبة بتعديل وا
رواتـــبــــهم وضـــمــــان صـــرفــــهـــا
وإطـالق درجــــــــــــــات احلـــــــــــــذف
ديريات) واالستحداث في تلك ا
واضـــافـــوا ان (االحـــتـــجـــاجـــات
جـاءت بعـد تـأكـيد امـانـة مـجلس
الــوزراء عـــدم صالحــيـــاتــهــا في
ـلف جتـديـد عـقـودهم وان هـذا ا
من اخـتـصـاص وزارتي الـتـربـيـة
ــالــيـــة). وفي ذي قــار  أغــلق وا
مــحـتــجـون في قــضـاء الــفـهـود 
جمـيع الـدوائر احلـكومـية بـينـها

مبنى القائممقامية. 
ــتــظــاهــرين وقــال مــصـــدر ان (ا
قـطعـوا الـطـريق الـرئـيس الرابط
بـ قضـائي الـفـهـود واجلـبايش
في خـطوة تـصـعـيديـة لـلـمطـالـبة
بإقـالة قائـممقـام القـضاء) ولفت
الى ان (آخرين احـرقوا اإلطارات

عـلى الطـريق  لـلـمطـالـبة بـإقـالة
قــائــمــمــقـام الــقــضــاء وحتــسـ
الــــــواقـع اخلــــــدمي) وتــــــابع ان
(الــعــشــرات من مــوظــفي تــوزيع
كـهــربـاء ذي قــار  نـظـمــوا وقـفـة
احـتجـاجـيـة على تـأخـر رواتـبهم
قـرر). كمـا تظـاهر عن موعـدهـا ا
ــواطــنــ أمــام الــعــشـــرات من ا
دائـرة الــرعـايـة االجـتــمـاعـيـة في
لــلــمـطــالــبــة بـإطالق احملــافــظـة 
أســمـــاء الـــدفـــعـــتــ الـــثـــامـــنــة
والتاسـعة من مسـتفيـدي إعانات
شبكـة احلمايـة االجتمـاعية.وقال
ــهـــلــون ـــتـــظــاهـــرون (إنــهـم  ا
ــــعـــنـــيــــة يـــومـــ  اجلـــهـــات ا
وبــخالفه ســيــتم نــصـب اخلــيـام
وحتــــول االحـــــتــــجـــــاجــــات إلى
اعـتـصـام مـفـتوح) واشـاروا الى
انــهم (يـــعــانــون من عــدم وجــود
فـــرص عــمـل او رواتب شــهـــريــة
تــعــيل اســرهم في ظـل الــظـروف
االقـــتـــصـــاديـــة احلـــالــيـــة). وفي
الــــــبــــــصــــــرة  نــــــظـم عــــــدد من
هـنـدس الـعـاملـ ضمن مالك ا
دائـــرة صـــحــة الـــبـــصــرة وقـــفــة
احـــتــــجـــاجــــيـــة أمــــام الـــدائـــرة
لـلمـطـالـبة بـصـرف مـستـحـقـاتهم
ــخـصـصـات ـتــعـلـقـة  ـالــيـة ا ا
اخلـطـورة.وقــالـوا انه ( حـجب
نـسبـة تـلك اخملصـصـات البـالـغة
ـهـنـدسـ الـذين ـئـة عـن ا  30بـا
يبـلغ عددهم نـحو  200شخص)

وأضافوا أنهم (يطالبون بصرف
اخملصـصـات ومنـع التـمـييـز ب
ـالكــات الـــصـــحـــيـــة واإلداريــة ا
والـــهـــنــدســـيـــة داخل الـــدائــرة)
وأشـاروا إلى (مــواصـلـة تــنـظـيم
الـوقـفـات االحـتـجـاجـيـة في حـال
الكات استـمر الـتهـميش جتـاه ا
الـهنـدسـيـة من قـبل الـدائرة). في
غضون ذلك  أعـلن الناطق بأسم
مجـلس اخلـدمـة االحتـادي وسام
ان اجملــــلـس ألـــزم الـــلــــهــــيــــبي 
ــعــاهــد بـتــعــيـ اجلــامــعـات وا
اخلـــــريــــــجــــــ األوائـل . وقـــــال
الـــلــــهــــيــــبي ان (اجملــــلـس الـــزم
ــعــاهــد بـتــعــيـ اجلــامــعـات وا

الــطــلـبــة الــثالثــة االوائل  وذلك
ـادة ثـانـيـا من امـتـثـاالً الحــكـام ا
قانون 67 لسنة 2017) واضاف
ان (اجمللس لن يتـسنى له تـعي
اخلـريجـ األوائل اال بـعـد تـعذر
اســـتــيـــعــابــهـم في جــامـــعــاتــهم
ــعـــهــد وتـــقـــد اجلــامـــعـــة او ا
اعــتـذاراً خــطــيـاً عن تــعــيـيــنـهم.
ــادة ثــالــثــا من حــسب احــكــام ا
قـانون 67 اآلنف الـذكـر) مـبـيـنـا
ان (اجملــلس كــان حـريــصــاً عـلى
ضمـان سرعة اجنـاز التـعيـينات
لـــــذا انــــــاط مـــــوضــــــوع االعالن
بـالــنـسـبـة لـلـدرجــات الـوظـيـفـيـة
ــتــعــلـقــة بــاخلــريــجـ االوائل ا

عاهد من أجل تقد للكليات وا
عاهـد االعتذار عن اجلامعـات وا
تعي من ال حاجة لهم بتعيينهم
بــأســرع وقـت حــتى يــتــولى هــو
شــأنـهم حــسب احـكــام الـقــانـون
وفـي ضــــوء حــــاجــــة كل وزارة)
وتــــابـع ان (الــــوزارات مــــلــــزمـــة
بــتــخــصــيص نــسـبــة ال تــقل عن
ئة من الدرجات اخملصصة ١٥با
الك لـــهــــا او من خالل حــــركـــة ا
لتـعيـ حمـلة الـشهـادات العـليا
وهذا مـا يـأمل اجمللس الـقـيام به
ـعـاهد بـعـد اجناز اجلـامـعـات وا
مـهـمـة اختـيـار االوائل عـلى وفق

ما تقدم بيانه). 
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تـعـادل فـريق القـوة اجلـوية بـكـرة الـقدم امس مع فـريق زاخـو سـلبـيـا بدون
متاز. أهداف وذلك ضمن منافسات اجلولة اخلامسة عشر للدوري ا

ركز الـثاني فـيما وبهـذه النتـيجة رفـع القوة اجلـوية رصيـده للنـقطة  32 بـا
ركز السادس. اصبح زاخو برصيد  24 نقطة في ا

بـاراة بفوز و ضيف فـريق نفط مـيسـان على ملـعبه فـريق الطـلبـة وانتـهت ا
نفط مـيسان بـهدف من دون رد سجله الـالعب نهاد محـمد بالـدقيقة 49 من
عمر الـلقـاء بينـما جرت مـباراة فريـقي نوروز وضـيفه الديـوانية عـلى ملعب
السـليمانية وانتـهت بفوز الديوانية بـهدف من دون رد جاء في الدقيقة 85

عن طريق الالعب محمد محسن.
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مـقـتـدى الــصـدر أقـام االدعـاء الـعـام
والــنـــزاهـــة في الـــهـــيـــئــة عـــددا من
الـدعــاوى الـقـضــائـيـة ضـد الــتـربـيـة
بـقـضـايـا فـسـاد تـخص مـلف طـبـاعة

ناهج الدراسية). ا
 وأضاف أنه (بعد متابعات مستمرة
قـامـة  اصدرت احملـكـمة للـدعـاوى ا
مــذكـــرات اســتــقــدام بــحق الــوزيــرة
السابـقة وثالث مديـرين عام على
ضــوء تـلــقـيــهــا وثـائق ومــعـلــومـات
بشان قضيتـ تخصان الوزارة بعد
أن  اغالقـهـمـا لـورود أدلـة جـديـدة
ــال تـــؤكــد وجـــود فــســاد وهـــدر بــا
الــعـام)  مـعــربـا عن (شــكـر الـهــيـئـة
لــلـقـضــاء عـلـى مـا أبـداه مـن تـعـاون
واهتـمام خـاص بهـذه القـضيـة التي
أضــرت كــثــيــرا بــســمــعــة الــوزارة)
واشار الـبيـان الى ان (هذه اخلـطوة
ـهـمـة في كشف تـعد من اخلـطـوات ا

ملفات الفساد).
 الـى ذلك  نــفـى مــجـــلس الـــقـــضــاء

االعلى  ما تداولته مواقع التواصل
االجـتمـاعي بـشأن تـسـجيل يـتـضمن
الـــقـــبض عـــلى شـــخص فـي مــطـــعم

يدعي انه قاضي. 
وقال بـيان لـلمـجلس تـلقـته (الزمان)
ـلـقى الـقـبض عـلـيه هو  امس ان (ا
ـــواطــنــ شـــخص يـــحــتــال عـــلى ا
ويـنـتـحل صـفـة الـقـاضي ويـتقـاضى
منهم مبـالغ مالية بـداعي مساعدتهم
في قــــضــــايــــاهم  وعــــنــــد وصــــول

معلـومات الى احملـكمة اخملـتصة 
االتـفـاق مع اجلــهـات االمـنـيـة اللـقـاء
ـــشــهــود الـــقــبض عـــلــيـه بــاجلــرم ا
ـواطـنـ الـذي بـالـتـعــاون مع احـد ا

تهم). احتال عليه ا
ـتهم واضاف انه ( الـقـبض على ا
وتــوقـيـفـه واجـراء الـتــحـقــيق مـعه 
حــيـث جــرى احــالــتـه الى مــحــكــمــة
جــنــايــات الــرصــافــة الــتي اصــدرت
احلـكم بـسجـنه مـدة عـشـر سـنوات).
طــالـبت الـنــائـبـة الــسـابـقـة الى ذلك 

الــعــقـد إلحــدى الــشــركـات األهــلــيـة
لغرض طباعته خارج العراق).

 وتابع ان (قاضي التحـقيق ونتيجة
توفرة لتوصيات الفريق عطيات ا ا
ـؤلف في الهـيـئـة  قرّر الـتحـقـيـقي ا
شـكو إصدار أمـر االسـتقـدام بـحق ا
ـادة ــضـامــ ا مــنـهــمــا اسـتــنـاداً 

احلكمية.
bIŽ  UH U

مؤكـدا ان (الـهيـئـة سبـقت أن أعـلنت
عن صـدور أحـكامٍ قـضـائيٍ مـخـتـلـفة
بحـق الوزيـر ووكيـل التـربـية ومـدير
قـسم الــرقـابـة الـداخـلــيـة وسـكـرتـيـر
ـدير الـوزيـر الـسـابـقـ فضـالً عن ا
ـتـعـاقـدة مـعـهـا ـفـوض لـلـشـركـة ا ا
عـلى خـلـفـية مـخـالـفـات شـابت عـقداً
أبـرمته الـوزارة مع إحـدى الـشـركات

األهلية). 
وكـانت الــهـيـئـة الـسـيــاسـيـة لـلـتـيـار
الـصـدري قـد افـادت في بـيـان سـابق
انه (تنفيذًا لتوجـيهات رئيس التيار
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واضاف انه ( ال تـغيـيرات بـالطاقم
واول مــــراحل االداري  والـــــفــــنـي 
ـــــوظف شـــــعــــور ا االبــــداع هـــــو 
باالسـتـقرار وبـأنه سيـسـتمـر باداء
عـــمـــله وال صـــحه لـــلـــشـــائـــعـــات

بتغييرات مقبلة).
 مؤكـدا (الـعمل عـلى تـلبـيه مـطالب
ـواطــنــ ومــنــهــا الــتــعــيــيــنـات ا
وسنـبذل قـصـارى جهـدنا في ذلك
حيث اعـددنا العـدة  خلطط طـويلة
االمد بـهدف مواكـبه خطـة اإلعمار
الـتي  تـشـهدهـا احملـافـظـة حـالـيا 
كــمــا ســنـواصـل جـهــودنــا في دفع
عـجـلـة الـتـنـمـيـة واالعـمـار والـبـناء
وال تـــــوقـف وال حــــيـــــاد عـن هــــذا
سار). مشيرا الى ان ( االستقرار ا

لندن

W Ëb « W³O¼

بغداد
ÍbO~F « wKŽ rŽ«dÐ

عــالــيــة نــصــيف الــقــضــاء ونــقــابـة
احملــامـ واحلـقــوقـيــ بـالــتـصـدي
حملــاوالت ضــرب الـقــضــاء من خالل
أسالـيب التـضليل الـتي يسـتخـدمها

ضعاف النفوس. 
ÂUŽ Í√—

وقــالت في بـيــان امس ان (اجلــهـات
ساس بهيبة اخلبيثة التي حتـاول ا
وصــلت بـهــا اخلــسـة الى الــقـضــاء 
تــــضـــلــــيل الــــرأي الـــعــــام من خالل
الترويج لفـيديوهات كاذبـة ومفبركة
لـقــاضٍ يـتـلــقى الـرشـا فـي مـحـاولـة

لتقليل ثقة اجلمهور بالقضاء).
  واضــــافـت (أكـــدنــــا فـي أكـــثــــر من
مـناسـبـة أن السـلطـة الـقضـائـية هي
ألنها لم أكثر جـهة يثق بـها الشـعب 
ترضخ أليـة ضغوطـات سيـاسية ولم
تـتـأثـر بــأيـة مـحـاوالت السـتـمـالـتـهـا
وجــعــلــهـــا حتــيــد عن طــريق احلق
وهــذه الــســمــعــة الــطــيــبـة أغــاضت
ــاء ــتــصــيــدين في ا الــفــاســديـن وا
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وقـعت بغـداد وطـهـران امس مـذكرة
تــفــاهم لــلـــشــروع بــتــنـــفــيــذ الــربط
السـكـكي ب الـبـصرة والـشالمـجة .
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(وزيـر الـنقل نـاصـر حـسـ الـشـبلي
ونــظـــيــره االيــراني رســـتم قــاســمي
وقـعـنا مـذكـرة تـفـاهم  لـلـشروع في
انــشـاء ســكـة احلــديـد بــ مـديــنـتي
الـبــصـرة في الــعـراق والــشالمـجـة)
الفــتــا الى ان (أهــمـيــة هــذا االتــفـاق
تــــكـــمـن في اجــــراء ســــلــــســـلــــة من
ـباحـثـات بـ اجلانـبـ عـلى مدى ا
ـشروع عـشرين عـامـا لـتنـفـيذ هـذا ا
ـطـلـوب لـكن لم نــتـوصل الى احلـل ا

دة).  طيلة هذه ا
واكــد الـبــيــان ان (اجلـانــبــ بـحــثـا
خالل اللقاء  بـحضور السـفير ايرج
مـــســجـــدي ووكــيـل الــوزارة الـــفــني
شتركة طالب بايش أبرز القضايا ا
بـــ الـــبــلـــدين في مـــجــاالت الـــنــقل
اخملـتلـفـة اجلـويـة والبـريـة وخـطوط
ـــبـــاشـــرة بـــ بـــغــداد الـــطــيـــران ا

وطهران). 
من جـــانــبه  اشــار قـــاســمي الى ان
(اتفـاقنـا يحـمل جدوال زمـنيـا محددا
وواضحـا ويلـزم اجلـانبـ االيراني
والــعــراقي بـبــدء تــنـفــيــذ هـذا اخلط
خالل  30يوما كحد أقصى). ووصل
قـــــاســـــمي عـــــلـى رأس وفـــــدٍ رفـــــيع
ـــاضي الى ـــســـتـــوى  الــــســـبت ا ا

ـرحـلة االولى مـؤكـدا (بدء الـعـمل بـا
عـبارة عن خالل العـام احلـالي وهو 
نـصف مـلـيــون مـتـر مـربع وسـيـكـون
بــامـــكــانـــهــا ايـــواء اكــثـــر من الــفي
يتم فيـها الفـحص الكمركي شاحنـة 
مع تـوفـراالسنـاد االمـني والـبـوابات
شـروع وجـميع الـدوائر اخلاصـة بـا
اخلدمية التي ستكـون مهيئة خلدمة
اجلهات السـاندة وترتبط الـكترونيا
ـــوانئ وجــــاهـــزة قـــبل ـــنـــصــــة ا
ــقــبل مع جــمـيع مــنــتـصـف الـعــام ا
مــلـحـقــاتـهـا فـي مـا يـخص الــتـبـادل
التجاري) الفـتا الى ان (هنـاك حملة
ـؤدية الى اعمـار كبـيرة في الـطرق ا
ـــوانئ و حتـــقـــيق تـــطــور مـــهم ا
يـتــمـثل بـاســتـكـمــال طـريق الـدخـول
ــئــة وبــاق طـريق بــنــســبـة مــئــة بـا
اخلروج الـذي وصلت نـسبـة اجنازه
ئة حـيث بدأت حملة اكثرمن  75با
سارات تشجير كبيرة لكل الطرق وا
احملـاذيــة له من اجل تــشـيــيـدهـا في
ـيـنـاء) ومـضى الى الـقـول مـداخل ا
ان (الطـريق الذي يـربط ميـناء الـفاو
جـسر  500متر سيـمـر  بام قـصـر 
ـيـنـاء وســيـفـتح مـرفـدا جـديـدا عن ا
ـيــنـاء ام قـصــر الـذي جـرى ربــطـهـا

بالطرق اخلارجية). 
ُتحدث باسم أعـلن ا من جهة اخرى 
وزارة اخلارجية أحمد الصحاف أن
مهاجرين عالق على احلدود 110
الـبــولـنـديـة سـيــعـودون إلى الـعـراق

اجلسرين بـاإلطارات احملتـرقة بعد
اعالن اخلـــفــاجـي خالل مــؤتـــمــر 
تـقـد استـقـالـته من مـنـصـبه على
خــلـفــيـة احــداث احملـافــظـة). وعـزا
اخلــــــفـــــــاجـي في وقـت ســـــــابق 
االســـبــاب احلــقـــيــقــة الـــتي قــادته
لتـقد استـقالـته من منـصبه.وقال
في تصريح متلفز انه (تلقى رسالة
من شــخص مــجــهــول تــدعــوه الى
تــقــد االســتـقــالــة قــبل الــتــسـبب

باراقة الدماء).
واضـــاف ان (الــقـــوات االمــنـــيــة ال
بـــرغم انـه رئــيس تـــطــيـع اوامــره 
اللـجـنة االمـنـية فـي ذي قار وانـها
سبق وان اطـلـقت الـرصاص احلي
ـتـظاهـرين). وافـادت تقـارير على ا
صحفية  بترشيح ماجد الوائلي 
محافـظا للنـجف  خلفـا للمـستقيل
الـياسـري الـذي سيـقـدم اعـفائه من
ـنـصب الـيـوم االثنـ الى رئـيس ا
الوزراء  عقب احتجـاجات مطالبة
ــعــيــشــة بـــاخلــدمــات وحتــســـ ا

باحملافظة. 
فـي غــــضــــون ذلـك  راى الــــنــــائب
السابق  محمد شياع السوداني 
ان احملــــــافـظ بــــــحــــــكـم مــــــهــــــامّه
ـثـابـة رئيس وزراء وصالحـياته 
مـــصـــغّـــر في مـــحـــافـــظـــته. وقـــال
السـوداني في تـغريـدة عـلى تويـتر
انه ( كـان وال يـزال عــلى احلـكـومـة
والقـوى السـياسـية اخـتيـار أفضل
الــشـخـصــيـات مـن حـيث الــكـفـاءة
ـوقع الذي يـكون والنـزاهـة لهـذا ا
ـواطن عــلى تـمــاس مـبــاشــر مع ا
فنجاحه استقرار للمحافظة والبلد

وفشله تهديد ألمنه واستقراره). 
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اصدرت مـحـكمـة حتـقيـق الرصـافة 
امـــر اســتـــقـــدام بـــحـق مـــســـؤولــ
سـابـق  لـلـتـحـقـيق بعـقـود طـبـاعة

ناهج في وزارة التربية.  ا
وقالت هيئة النزاهة العامة في بيان
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (قــاضي
حتـقيق مـحـكـمة الـرصـافة اخملـتـصَّة
بالنظـر بقضايا الـنزاهة  إصدر أمر
دير العام استقدامٍ لوزير التربية وا
لـشــركـة الـنـهـرين لـلــطـبـاعـة وإنـتـاج
ـســتـلـزمـات الـتـربــويـة الـسـابـقـ ا

ـادة 340 من اسـتــنــاداً إلى أحـكــام ا
قانون العقوبات).

 واضاف ان (تفاصيل القضية تشير
إلـى اتــهـــام أحـــد أعـــضـــاء مــجـــلس
الـــنـــواب بــاالســـتــيـالء عــلى عـــقــود
الـوزارة لــطـبـاعــة الـكـتـب والـدفـاتـر
درسي وإحالـة عقـد طبـاعة الـدفتـر ا
من قـــبل قــسـم الــعــقـــود إلى شــركــة
النـهرين الـتي قـامت بدورهـا بإحـالة
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بــغـــداد  لــبـــحث الـــتـــعــاون وبـــنــاء
الـــشــراكــة بــ اجلــانــبــ وتــمــتــ
الـــعالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة وتـــبــادل
ا يعـزز وينـمي العالقات اخلبـرات 
الثنـائية اضـافة الى استـعراض عدد
شاريع االسـتثـمارية واخلـدمية من ا
ـسـتـقـبلـيـة .فـيـمـا نـفت إدارة مـطار ا
بــغــداد الــدولي اخــتــراق مــوقــعــهــا
ــطـار الــرســمي.وذكــر بــيــان إلدارة ا
تــلـقــته (الــزمــان) امس انـهــا (تــنـفي
اختـراق موقـعهـا الرسـمي) واضاف
ان (مــــا جــــرى عــــبــــارة عن حتــــويل
لـلـرابط اإللـكـتـروني لـيـظـهـر صـفـحة
غـيـر الـصفـحـة الـرسـمـيـة) وتابع ان
وقع مؤقتاً (اخملتص أوقفوا عمل ا
حلـ إعادة عـمل الـرابط إلـى وضعه
الطبيعي) مـؤكداً أنه (ستتم مالحقة
ـســؤولـ عن مـحـاولـة األشـخـاص ا

االختراق والترويج لها). 
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وأفـصحت الـشـركـة الـعامـة لـلـموانئ
ـنـجـزة الـعــراقـيـة عن مـشـاريــعـهـا ا
وآخــر مـســتــجـدات الــعــمل بـســاحـة
الــتــرحـــيب الــكـــبــرى فــيـــمــا أكــدت
ــؤديـة اســتــكــمــال جــمــيع الــطــرق ا
للـموانئ. وقـال مديـر الشـركة فـرحان
الفـرطوسي فـي بيـان تلـقته (الـزمان)
امس إن (الـشـركة مـقـبـلـة عـلى اتـمام
انــشــاء ســاحــة الــتــرحــيب الــكــبـرى
ساحة للتـأهيل والكـشف الكمـركي 
ـلـيـون مـتـر مربع) مـلـيون ونـصف ا
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ثـلـوج حتـتـضن بـيــاض يـغـزو كل قـسـمــات الـطـبـيـعــة كل شيء يـرتــدي ثـوب الـبـرد
تــلـون حـيــاتـنـا بــلـون ال نــعـلم مـا االشــجـار وتـرقــد عـلى قــارعـة الـطــريق بـكل ثــقـة
أ هي  الـطـبـيـعـة تـهـدي لـنا انه سـيـد االلوان فـي هذا الـكـون  مـغـزاه!!!  االبـيض 

يتة???!!!!!  فسات عرسنا ام انها اكفاناً ألرواحنا ا
هـدايـا حـمـراء و اشـجار ـيـالد واالطـفـال فـرحـ بـأعـيـاد ا الـعـد الـعـكـسي قـد بـدأ
كأنها الطرقات مزينة بالوان احلب طبول وصافرات تطلق اجمل النغمات خضراء 
عـروس تُجـهز لـعريـسهـا وعلى وجـنتـيهـا تلـونت الوان اخلـجل...عام سـيرحل وعام
ـحى واخـر اين االخــتالف???ال جـديـد سـوى األرقــام ..رقم  آت..ويـبــقى الـسـؤال
والـغـد سيـكـون بـطعم الـيـوم ...ونحن يـكـتب...وااليام هـي االيام..االمس هـو الـيوم 

بأسماءٍ مختلفة...  كلنا انسان واحد كلنا غدونا شخص واحد ..
تنـضر من النافذة الى الطريق الهاديء البارد ..وروحها تتسائل ...الى متى??????
يعـمل على سـاعـات العـمر تـمضي و ذلك اخملـلوق يـجلس امـام ذاك اجلهـاز الغـبي
يــشـــرب كـــوبـــاً من احلـــلــيب ازرار ســـوداء وشــاشـــة تـــنـــطق كل دقـــيـــقــة بـــلـــون 
امـامه ترقـد اوراقـاً علـيـها الدافيء(فـالـكـالسـيـوم مهم جـدا لـلـحفـاظ عـلى الصـحـة)
ـسـماري كـأنـهـا مـسـلـة حـمـورابي مـنـحـوت عـلـيـهـا بـاخلط ا خـربـشـات ال تـفـهـمـها

 !!!! القد
ـدفـئــة وهي حتـرق خــشب تـلك ال صـوت اال لــنـيــران ا ــوقف الــصـمت هــو سـيـد ا
قـطعناهـا كي تكون وألننا نـاكرون للـجميل االشجار الـتي  كنا يـوماً نسـتضلُّ بهـا

جمراً يُدفيء صقيع ايامنا!!!!
ال يـنطق اال بـصـوت  انفـاسه ح يـجد وهي تـبحـر في اجملـهول  هـو غـارق بعـمله
هـذا كل ما في جـعـبـته من حوار ضـالـته مابـ شـهـيق احليـرة وزفـيـر االنتـصـار 
اذا خلق الله لك حباالً صـوتية ??? كان يرد باسماً بصمت !!!سألتـه اكثر من مرة:
واستهـزاء...حتاول  عبـثاً(ويكفـيها  شـرف احملاولة)بأن تـخلق حوار ..لـتنتهي من
مـحاولـتهـا بـشارة اخلـذالن... وألنهـا غـبيـة فـهي تفـكر...  التـزل تـفكـر وتـفكـر بكل
عـلّـهـا جتد ظـالـتـهـا مع تمـثـال شـخـصه الـذي ال ينـطق اال الـصـمت..الـصمت غـباء
..نـعم انه الـصــمت.. صـمت الــلـسـان وصـمـت الـوجـود ..انه ال يــتـحـرك اال صـوب
ا يصل الى يزيد النيران  قطعة من خـشب كأنه يحاول  ان يخلق دفئاً ر دفئـة ا
اعماقه ليذيب جبال الثلوج التي تكسوا ذلك القلب الذي ال ينبض اال برداً!!!!! 

ربّاه تـراقب وتـتسـائل..تـدعـو بـصـراخ الـروح  وهي....هي  وحـيـدة جتـالس ذاتـهـا
وشـمساً ال تـشرق...ربّاه متى يـأتي الربيع الى قـلبه???لـقد سأمت شـتاءاً ال يرحل 
عـلّـهـا ادعــوك بـكل كـلـمــات احلب ان تـغـزو روح ذلك االنــسـان بـبـراكـ مـن حـمم 
عـلّـهــا تـنـبت عـلّـهــا تـبث دفـئــاً تُــشـفى من مــرضـهـا الــلـعـ وتــنـطق حـبــاً 
ربّـاه ثـلـوج الـطـبـيعـة اكـثـر دفـئـاً من تـلـك النـيـران الـتي زهـراً
ـنزل الذي ال ا نـزل البارد حترق جـذوع الشجـر في هذا ا
تــطــرق نــوافــذه الـشــمس ... وال ارى فــيه لــلــنــور وجـود 
...منـزل قابع في قـمة جـبل ايـفرست لـكنه يـدنو بـنا حتت

سابع أرض!!!!!! 

العـكر). مـشددة علـى (ضرورة تدخل
الـــــقــــضـــــاء ونـــــقــــابـــــة احملـــــامــــ
واحلقوقيـ والضرب بـيد من حديد
عــلى األيــدي الــعــابــثــة الــتي تــفــكـر
ساس بسمعة السـلطة القضائية). ا

عالية نصيف
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قــريــبــا. وذكــر الــصــحــاف في بــيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (الــوزارة
تـابعة تبـذل جهـود إستـثنـائيـة  و
ســــفـــارة الــــعــــراق لـــدى بــــولــــنـــدا
وإسـتمـراراً لـتـأكـيد الـعـــودة طـوعاً
فان 110 مهاجـرين سيعودون خالل
قـبلـة الى بغداد واربـيل عبر األيام ا
رحـلـة استـثـنـائـية لـلـنـاقل الـوطني 
بـالتـنـسـيق مع اجلانب الـلـيـتواني).
الى ذلك  اكـد مديـر الـدائـرة الثـانـية

ستقلة بوزارة لبلدان رابطة الـدول ا
اخلـــارجـــيـــة الــروســـيـــة ألـــيـــكـــسي
ان هـــنـــاك تــــدفـــقـــا بـــولــــيـــتـــشــــوك
لـلـمـهـاجـرين عـبـر أوكـرانـيا لـالحتاد
األوربي لـكن الـغــرب يـتـغـاضى عـنه

ويعاقب مينسك. 
WOÞ«dI1b « d¹bBð

وقـال بـولـيـتـشـوك في تـصـريح امس
إن (أزمة الـهـجـرة في أوربا لم تـنـشأ
بسبب ميـنسك ولكن بسـبب سياسة

الـدول الــغـربـيـة اخلـاصــة بـتـصـديـر
ـقـراطـية الـتي أدت إلى زعـزعة الد
اســـتــقـــرار بـــلــدان الـــشــرق األوسط
وشمـال إفريـقيـا) ولفت الى ان (أقل
ـــئــــة من إجــــمـــالـي تـــدفق من 5 بــــا
ـرون ـهــاجـرين غـيـر الــشـرعـيـ  ا
عبـر بـيالروس إلى االحتاد األوربي
فــهــنـاك تــدفق عــبــر أوكـرانــيــا لـكن
الـغــرب ال يـحـرك ســاكـنــا بـشـأنه في

الواقع).

وااليـطالـية والـكويـتيـة واليـابانـية
والكوريـة اجلنوبيـة وبواقع شركة
واحـدة لـكل منـهـمـا) ولفت الـبـيان
الى انهـا (تعـتمـد في بيعـها لـلنفط
ـعاييـر الرئيـسة للـتعاقد مع على ا
ـية الكبرى الشركـات النفطـية العا
ـسـتقـلة واحلـكومـية ـتوسـطة ا وا

تكاملة عموديا). ا
ـية مـؤكدا ان (ابـرز الشـركات الـعا
شــركـة الــتي اشــتــرت الــنـفـط هي 
بــهـارات الــهـنــديـة و بــتـروجــايـنـة
الـــصـــيــــنـــيـــة واكـــســـون مـــوبـــيل
وشــــيــــفــــرون االمــــريـــكــــيــــة وشل
الــهــولـنــديـة الــبـريــطــانـيــة وايـني
االيـطـالـيـة  وبي بي الـبـريـطـانـيـة

وكاز بروم الروسية). 

 U dA « ∫ u uÝ

¡«dý d¦ « W¹bMN «

w «dF « jHMK

l œË s¹d¼UE²*« V UD  WO³K²Ð bÒNF²¹ ÍeG «

—U  Í– w  WOLM² « WK−Ž
   wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

تــعــهـد مــحــافظ ذي قــار اجلــديـد 
مــحــمــد هــادي الــغــزي  بــتــلــبــيـة
تـظاهـرين  والعـمل على مطـالب ا
دفع عجلة التنمية واالعمار في ذي

قار. 
وقــال الــغــزي خالل تــسـلــمه ادارة
ـسـتـقـيل احـمد غـني احملـافظ من ا
اخلفاجي ان (بـاب احملافظ مـفتوح
وليـس هنـاك من تـميـيـز ب ابـناء
احملـــافــظـــة وســنـــعــمـل عــلى دعم
ومـــســــانـــدة  الــــقـــوات االمــــنـــيـــة
ــلف االمــني كــونــنـا وتــعــضــيــد ا
نـتـوق  الى مـحـافـظـة يـسـود فـيـهـا
االســــتـــــقـــــرار والــــســـــلم األهـــــلي

واجملتمعي).
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ـولـد هـانز مـورجـنـتاو (-1980 ـاني ا في عـام 1943 كـان الـعـالم الـسيـاسي اال
1904) يلـقي محاضـراته في جامـعة شيـكاغو. في وقت الحق جـمع احملاضرات
واعـدها لـلطبـع لتصـدر في عام 1947 على شـكل كتـاب حمل عـنوان "السـياسة
" الـذي شكـل مرجـعـا مـهمـا في عـلم الـسيـاسـة الـدولـية. في وقت الحق بـ اال
ـتـرجم احملـتـرف خـيري ـصـري كـمـال رفعـت على ا أقـتـرح نـائب رئيـس الوزراء ا
حمـاد ترجمـة الكـتاب ليـصدر بثالثـة اجزاء في عام 1964. في تـلك الفـترة كانت
سـوق الكـتاب مـفتـوحة في الـعراق قـبل ان يغـلقـها الـبعثـيون بـعد اسـتيالئـهم على
الـسـلـطـة في 17 تـمـوز عـام 1968 فـيـمـا يـسـمـيه الـبـعض االن بـالـزمن اجلـمـيل.
ولــهـذا ســرعـان مـا وصل الــكـتــاب الى الـعـراق القــوم بـشــرائه وقـراءته. في ذلك
ـهـابـة" هي من مـحـركـات ـكـانـة" او "الـهــيـبـة" او "ا الــكـتـاب عـرفت الول مـرة ان "ا
السلـوك بالنسبة للدولة داخـليا وخارجيا. والهيبـة مسألة معنوية اتضح من خالل
الـكتـاب ان الـدول حترص عـلـيهـا في تـصرفـاتـها مع مـواطـنيـهـا وفي سلـوكـها مع
الدول االخـرى. وقد عـرض مورجـنتـاو على مدى 17 صـفحـة من اجلزء االول من
الـكـتـاب الـكـثـيـر من الـقـصص والـروايـات واالحـداث الـتي تـدل عـلى مـدى حـرص
الدول على احلـفاظ على هـيبتهـا ومكانتـها في اع االخرين مـواطن او اجانب.
وحتـافظ الدولـة عـلى هـيبـتـهـا وقبل ذلك تـخـلق هـذه الهـيـبة مـن خالل الكـثـير من
كانة. ودلت االمثـلة التاريخيـة الكثيرة التي وارد وعناصر الـقوة وا التصـرفات وا
سـردهـا مــورجـنـتـاو عـلى ان احـد اهم مـصـادر هـيـبـة الـدولـة هـو شـخص رئـيـسـا
بـالـذات سواء كـان مـلـكـا او رئـيس جـمـهوريـة او رئـيس وزراء. فـشـخـصـيـة هذا
الـرجل الذي سـيـكون صـاحب الكـلـمة الـعـليـا في بلـده تـقرر الى مـدى بـعيـد حجم
ـكانـة الـتي حتـظى بهـا دولـته. والـيوم حـ نـقـرأ التـاريخ مـثال نـعرف ان الـسـمة ا
لك حسـ وغيرهم كان ـنصور وجـمال عبـد الناصـر وا الشخـصية ألبي جـعفر ا
هيبة لدولهم. وتسـتطيع ان تعرف الفرق ب نابليون لها الـدور في خلق الصورة ا
كـانة الـتي تتـمتع بـونابـرت ومصـطفى الـكاظـمي مثال ودور كل واحـد منـهمـا في ا
ثل الـعـراقي الـقائـل:"الوحـدة بـأمـرها" ومـفـاد ان هذا بـهـا دولته. ومن هـنـا جـاء ا
نح الـقول ان امـر الـوحدة الـعسـكـرية بل كل وحـدة اداريـة القـوي الشـخـصيـة 

وحدته قوة ومكانة وهيبة اضافية والعكس بالعكس.
كانة والهـيبة داخلـيا وخارجيا. عنويـة وا ـلك الكثير من عـناصر القـوة ا العراق 
فهو دولـة شهدت مولد احلضـارة االولى في تاريخ البشرية وهو بـلد نفطي كبير
وشعبـه معروف بالكثير من الصفات احملمودة. وقد احسست بذلك الول مرة ح
جلأتُ الى الـكويت هـربا من مـطاردات الـبعـثيـ في عام 1976. فـقد كـان الناس
هناك ومن مـختلف اجلنسيـات يبادرونني بالقول "والـنعم" ح يعرفون انني من

العراق. 
لكن لـسوء حظ العـراق والعراقـي تعاقـب على حكم الـعراق رؤوساء اساءوا الى
عنـوية داخلـيا وخارجـيا. ويكفي سمعـته وكانوا سـببا في تدهـور مكانـته وهيبـته ا
ان نـتذكـر ان الـعـراق اصبح بـلـدا مـنتـهك الـسـيادة بـعـد مـغامـرة صـدام بـاحتالل
أمـول ان يستـعيـد العراق شـيئـا من مهـابته بعـد سقـوط نظام الـكويت. وكـان من ا
ـطلـوب وتـنقـصهم صـدام لـكن لالسف تولـى حكم الـعراق رجـال اقل هـيبـةً من ا

كن ان جتعلهم سببا في هيبة العراق.  الكثير من اخلصائص التي 
لكن االمر تـفاقم كثيرا بـعد تنصيب شـخص  كشف عن الكثيـر من نقاط الضعف
في شخـصيته في اول ظهـور علني له مع وسائل االعالم. فـالرجل محدود في كل
ــعــرفـة شـيء ويــعـانـي من قــصــور في الــنــطق والــكالم ونــقص في الــثــقــافــة وا
والتحصيل الدراسي الى درجة فقد منصب رئيس الوزراء احترامه ب الناس.
ـفـارقة ان الـرجل اخـذ يـتـحـدث عن اسـتـعادة هـيـبـة الـدولـة ونسـي ان جزءاً من ا
ـكن اسـتـعـادة هيـبـة الـدولة هـيـبـة الـدولة يـكـمن في هـيـبـته الشـخـصـيـة بحـيث ال 
نـصب. طـبـعـا ال نـلـوم احـدا عـلى ضـعف شـخـصـيـته وعـيوبه بـوجـوده في هـذا ا
ـنـصب وهـو اخلـلـقـيـة فـلـيس له ذنـب في ذلك. لـكـنـنـا نـلـوم مـن اتى به الى هـذا ا
اخطـر منصب في الدولة العراقية حـسب الدستور لكن لالسف انتهكت االحزاب
كن ان يـرقى الى مكانته ه لـقمة سائـغة الى من ال  ـعنويـة بتقد مكانـته وقيمته ا
وحـولته الى كـرة مثـقوبة تـتقـاذفها االقـدام. لهـذا اقول اذا اردنا ان نـستـعيد هـيبة
الدولـة الـعراقـيـة فعـلـينـا ان نـبدأ مـن اخطـر حـلقـاتـها وهـو مـنصب رئـيس مـجلس

الوزراء. 
اضي الـسيـاسي وغير ذلك بعد ان تـثبت نـظافـة اليـد وحسن السـلوك وسالمـة ا
ـتــطــلـبــات الـدســتــوريـة فــان رئــيس مـجــلس الــوزراء يـجـب ان يـكــون قـوي مـن ا
الـشخـصـيـة ذا مـهـابة ذاتـيـة وقـدرة عـلى اتـخاذ الـقـرارات احلـاسـمـة في االطار
ـقـراطي مـبـدعـا مـلـهـمـا شجـاعـا ذا رؤيـة مـتـقـدمـة الدارة الـدولـة وتـوظيف الـد
وارد لبناء البلد وصاحب علم ومعرفة وثقافة. وعلى الذين ستؤول اليهم مقاليد ا
ـواصــفـات اخـتــيـار رئــيس الـوزراء ان يــفـتــشـوا عـن االسـمــاء الـتي تــمـلك هــذه ا
تاع واالمكـانيات وان يشيحوا ببصرهم عن النفايات وسقط ا
تملق والالهثـ وراء اجلاه االجوف والثروة احلـرام وا

وعـلى الـشـعـب ان يـكـون رقـيـبـا وحــسـيـبـا وحـاضـرا في
ـيـدان لـقـطع الـطـريق بـاحلق عـلى كل من ال تـتـمـثل فـيه ا
ـطـلوبـة. بهـذا تـبدأ اخلـطـوة االولى ألستـعادة الـصـفات ا

هيبة الدولة.

الوظـيـفي وتقـو األداء احلـكومي
عـيار االساس في اداء سيكـونان ا
احملـــافـــظـــة وســـنـــعـــمل من خالل
مـســؤولي الـوحــدات االداريـة عـلى
إعداد خـطط طـويلـة االمد خـمسـية
وســـنــويــة لـــتــقـــو االداء بــشــكل
شـــهـــري) مـــشــــيـــدا بـ (اجلـــهـــود
الــكـــبــيـــرة الــتي بـــذلــهـــا احملــافظ
السابق  وانها كانت مهمة حيوية

بادارة احملافظة).
ÂUN  rK ð

وكـــان الــغـــزي  قــد تـــســلـم مــهــام
منصب احملـافظ  خلـفاً للـخفاجي.
وســـــاد الـــــهـــــدوء ذي قـــــار عـــــقب
تـــظــاهـــرات رافـــضـــة الســـتـــقـــالــة
اخلفاجي  الـتي قدمـها الى رئيس
الـــوزراء مــصـــطــفى
الــــــــــكــــــــــاظــــــــــمي 
احــــتـــجـــاجــــا عـــلى
اســــــــــتـــــــــــهــــــــــداف
ــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرين ا
طالبـ باخلدمات ا
واســـــقــــاط دعــــاوى
ضــــــــــــــــدهــم وصـف

بالكيدية .
 واقدم العشرات من
احملــــــــتـــــــجـــــــ في
احملافظـة  االسبوع
عــلى قــطع ــاضي  ا
جـــســري الـــزيـــتــون
واحلــضــارات وسط
مـــــــــــــــديــــــــــــــنــــــــــــــة
الـــنـــاصـــريـــة.وذكـــر
شــــهــــود عــــيــــان ان
(الــــــعــــــشــــــرات من
احملـتــجـ قــطـعـوا ستقيل احمد غني اخلفاجي واحملافظ اجلديد في مؤتمر صحفي dLðR∫  محافظ ذي قار ا
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أعــلـــنت شـــركــة تـــســـويق الـــنــفط
الــعــراقــيــة ســومــو أن الــشــركـات
الـهـنـديـة كانت األكـثـر عـددا لـشراء
النـفط العـراقي خالل شهـر تشرين

اضي. الثاني ا
وذكــرت الــشـــركــة في إحــصــائــيــة
نـشرتـها علـى موقـعها الـرسمي أن
(الـشـركــات الـهـنـديــة كـانت األكـثـر
ــيـة عـدداً من بــ الـشــركـات الــعـا
األخــرى في شـراء الـنــفط الـعـراقي
وبـــواقع 8 شــــركـــات من أصل 30
شـركــة قـامت بــشـراء الــنـفط خالل

شهر تشرين الثاني).
 وأضـافت ان (الشـركات الـصـينـية
جـاءت ثانـيـا بـعدد 7 شـركات ومن

ثـم جـــــــــــاءت
الــــشــــركــــات
االمـــريـــكـــيــة
بـــــــــــــواقـع 4
شــركــات في
مـــــا تــــوزعت
الــبــقــيــة بـ
الــــشــــركــــات
االســبـــانـــيــة
واالردنــــــيـــــة
والبـريطـانية
والــفـرنــسـيـة
والـــتــــركـــيـــة
والـهــولـنـديـة
والبـريطـانية
شعار شركة سومووالــيـونــانـيـة
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ـسـاءلــة والـعـدالـة نـاقـشت هـيــئـة ا
بــالـــتــعـــاون مع مـــكـــتب مـــنــظـــمــة
الـيــونـســكـو في الــعـراق الــتـحـول
السياسي عبر االنظمة التي حكمت
الــــعــــراق  واجـــراءات االنــــتــــقـــال
والـعــدالــة من نــظــام ســيــاسي الى
اخـر. وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امس ان (الـهـيـئـة عـقـدت بـالـتـعاون
مع اليونسكـو  ورشة عمل بعنوان
ساءلة والعـدالة ضرورة ام عقاب ا
 بـحـضــور صـحـفــيـ ومـنــظـمـات
مـجـتـمع مـدني ودوائـر الـدولـة ذات
ــــ وبـــاحـــثـــ الــــعالقـــة واكـــاد
) واشـــار الى ان مــــتـــخــــصـــصــــ
(الــورشـة تـضــمـنت أربــعـة مـحـاور
ــقــاربــات أولــهــا كــان ا اســاســيــة 
ـساءلـة والعـدالة الـدوليـة لنـماذج ا
فـي الــــعــــالـم الــــتي عـــــاجلت آثــــار
الصراعات واحلـروب واالنتقال من
ط حكم إلى آخر  قدمها مسؤول
ـعـلـومـات واالتـصـاالت في بـرامج ا
يـونـسـكو الـعـراق ضـيـاء الـسراي)
مؤكـدا (اهمـية احلـفاظ عـلى وثائق
حقب مختلفة حكمت العراق كونها
تــتــضـمـن تــوثـيـق ذاكــرة لالجــيـال
ـفيـد والـنافـع منـهـا) ولفت واخـذ ا
الى ان (احملـور الـثـاني الـذي الـقـاء
ـسـتـشـار القـانـوني لـلـهيـئـة سـعد ا
عــبــد احلــمــيــد  اســتــعــرض رؤيـة
الــتــجـــربــة الــوطـــنــيــة الـــعــراقــيــة
ـــهــام لــلـــمـــســـاءلـــة والــعـــدالـــة وا
ـــســتــقــبل) والــتـــحــديــات واثــار ا
مـشيـرا الى ان (االسـتـثنـائـات التي
مـنـحـهـا الـقـانـون لـرئـيـس الـسـلـطة
الــتــنـفــيــذيــة هــو  لالســتـفــادة من

اخلـــبـــرات والــكـــفـــاءات لـــضــرورة
ــثل هـيـئـة مــحـددة)  وتـابع ان ( 
االعالم واالتـصــاالت حـسـ زامل 
اســتـــعــرض زوايـــا تـــنــاول االعالم
لـــلــمــســـاءلــة والــعـــدالــة والــصــور
الــنـمـطـيـة عـنـهـا  وزوايـا الـتـنـاول
والـتــغـطــيـات واالدوار االيــجـابــيـة

والسلبية  ).
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ـيـة ريـا نـبيل الفـتـا الى ان (االكـاد
مــحـمــود من كـلــيـة االعالم جــامـعـة
ـسـاءلـة والـعـدالـة بـغــداد تـنـاولت ا
ــيـة مــفــهـوم من الــنــاحـيــة االكــاد
وتطـبـيق ومصـطلح  ودور الـهيـئة
في الــــتــــصــــدي جلــــرائـم االرهـــاب
وتـطــبـيق لــلـقــانـون).  بــدوره قـدم
البـاحث والصـحفي رحـيم الـشمري
(االحداث التي شهدها  العراق منذ
تـغـيــر الـنـظــام الـســيـاسي ودخـول

الـقـوات االجـنـبـيـة وقـرارات سـلـطـة
ـــوقـــتــة االئـــتالف واحلـــكـــومـــات ا
واالنــتـــقــالــيــة وكــتــابــة الــدســتــور
سـاءلـة والـعـدالة وتـشـريع قـانـون ا
وكافـة القـوان الـتي صدرت بـشان
ذلك  وكـيـفيـة الـتعـامل مع شـبـكات
مــــواقـع الـــتــــواصـل االجـــتــــمــــاعي
واحـــتـــواء خـــطـــاب الـــكـــراهـــيــة )
واســـتــطـــرد الــبـــيــان ان (الـــورشــة
شــهـدت ايـضـا نـقــاشـات  مـفـتـوحـة
خـرجت بــتــوصـيــات دونت لــلــعـمل
بـشـانهـا مـستـقـبال  مـنهـا ان يـكون
ـؤسسـة دور في حـفظ ذاكرة لـهذه ا
ضـحــايــا االنـظــمــة احلـاكــمـة  وان
تمارس الهـيئة األدوار األخرى وفق
قانونـها كمـكافحـة خطاب الـكراهية
ــعـــلــومــات والـــتــطـــرف وثــقــافـــة ا
ـعـرفـة واشـاعـة الـسالم واحملـبـة وا

والوئام ). 
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ـــــاضي الــــروائي ــــوت االحــــد ا غـــــيب ا
عـروف حسـ رحيم عن عـمر وصـلي ا ا
نــاهـز ال63 عــامــا حــفــلت بــالــكــثـيــر من
فــصــول االبــداع وتـنــاثــرت بــ اجــنـاس
ادبـيــة من الـروايــة والـقـصــة  حـيث رفـد
ؤلفات السيما منها كتبة بالعديد من ا ا
رواية الـقران العـاشر الـتي اصدرها  عن
صرية العامة للكتاب عام 2007 الهيئة ا
روايـــة ابـــنـــاء الـــســـيـــدة حـــيـــاة  الـــتي
اصدرها عن مـنشـورات لينـدا في سوريا
عـام 2013 ومــجــمــوعــة قـصـص حـمــلت
عـــنـــوان  لـــعــنـــة احلـــكـــواتـي  اضـــافــة
جملمـوعة مـسرحيـات  عنـونهـا  باالخوة
يـــاســ وصـــدرتــا عن دار صـــحــارى في
ــوصل  اضـافـة لـديـوان شـعـر  مـديـنـة ا
بعـنوان دمع الـعسل عن دار مـومنت  في
لـنــدن  والـتي اصـدرت لـه ايـضـا  روايـة
بعـنـوان حزن اخلـورنق كمـا تـزخر سـيرة
الــــروائي حــــســـــ رحــــيم بــــاجلــــوائــــز
والشهادات التقديرية عن مسيرة ابداعية

حافلة . 
وقــد تـــســـنـى لي شـــخـــصـــيـــا ان اجــري
حوارا مع رحيم في كانون الثاني (يناير
) من الــــعــــام 2019 وهــــذه جـــــوانب من
محطاته  حيث اسـتهل احلوار باحلديث
وصـلـية عن طـفولـته في احـدى  االزقـة ا
اعـــتـــيـــقــــة وكـــيف وظف تــــلك الـــنـــشـــاة
ومــحـطــات الـطــفـولــة االولى في عـدد من

رواياته حيث قال  بان
ترعة الطفولة هي اولى عتـبات الذاكرة ا
بـــــالــــروائح وأألصـــــوات …رائــــحــــة امي
…رائــحــة زقــاقــنــا الــذي نــصــله صــعـودا
…رائحة حـازم احلالق الذي كان يـخيفني
ـنـقـوشي …رائـحـة الــكـرخـان في حـمّــام ا
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…رائـحـة الـصـنــدلـيـة الـتي كـنت اخـتـبيء
فــيـــهــا …رائــحــة آذان الــفــجــر من جــامع
سـلــطـان ويس …اســمـاء وشــواهـد ولـدت
عــتـيــقـة هــكـذا كـطــعم الــفـطـر فـي صـبـاح
شـتـائي ..مـابـ الـشـيخ مـحـمـد والـزقـاق
الــضــيق الــذي يــؤدي الـى بــيــتــنــا نـزوال
وحـضيـرة الـسادة الـتي اتـذكر صـعـودها
فـقط وصـوت اخي الـكـبـيـر وبـيـده سـاعـة
ا مونديـا يصلح فيـها ويغـني (في الليل 
خلـي) ورائحـة ابي الـرجل الفـارع الـطول
الـــوســيم الــذي كــان كــثـــيــر الــســفــر الى
الـشـمـال ويجـلب مـنـهـا الـصـوف واجلوز
والـــعـــسل …مــــتى بـــدأت تــــلك أألشـــيـــاء
بــالـظــهــور في ذاكـرتي  ,ال ادري لــكـنــني
اعرف انها اشـبه ببئـر البنات في مـنطقة
الفيـصليـة التي كانت اولى ايـام طفولتي
ـنـطـقـة نـرمي فـيه حـ كـنت مع اطــفـال ا
اشـيـاء تـشـعـرني بـالـسـعـادة وانـا انـتـظر
سماع صـوت ارتطـامها بـقاع البـئر حيث
مـاؤه أألسـود …كــنت اظن ان مـيـاه آآلبـار
ا مازلت لونها اسود وكذلك طعمها ,,,ر
اعــتـقـد ذلك …كــنت احـدث نــفـسي كــثـيـرا
وانــا خــاتـل في الــصــنــدلــيــة بــ روائح
الــثـــيــاب الـــطــيـــبــة كـــأمي والــتـي كــانت
تخرجني مبتـسمة كلما وجـدتني متلبسا
بـــاحلـــكي مع نـــفــــسي  احـــاور نـــفـــسي
ــا كـانت بــنـفـسـي في ديـالــوج داخـلي ر
اولى سـرديــاتي الـصـوتــيـة …كـذلك كـان 
..البقال …القصاب …احلالق…واجليخانة
كـان واريحـيته عنـاصـر ومكـونات الـفـة ا
وبـقـائه تــشـكل جـمـيـعـهـا ابـديـة أألنـسـان
ــكــانــيــته الــتي هي حــ يــحــركه احلب 
مـــيــزة اولــئـك …الــنــاس …في احلـــقــيــقــة
روايـتي الـثـانـيـة (ابـنـاء الـسـيـدة حـيـاة )
مــعــيــنـــهــا كــانت تـــلك الــكــائـــنــات الــتي

اليــخـتـلـف طـعـمــهـا عن اجلـص واحلـجـر
ـاتطلع) ـدينـة أألزلي و(عوجة ا …مكون ا
كـــانـت بـــؤرة حــكـــايـــات اوالئـك الـــرجــال
اخلــــرافــــيــــة والــــتـي حــــولــــهــــا اوالدهم
واحــفـادهـم الى اسـاطــيـر بــعــد رحـيــلـهم
ــوصل بــتــواتـــر جــمــيل …هــكــذا كــانت ا
مجموعـة حكايات واغاني حـزينة وفرحة
بـــخـــجل كــــأي مـــكـــان  عـــراقـي يـــصـــنع
اساطـيـره بنـفـسه ويقـرأهـا لنـفسه . وفي
ـوصل ايـضا بـعض من قـصـصي كـانت ا
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كـــمـــا تــطـــرق خالل احلـــوار الى مــحـــنــة
وصل السيمـا بعد تدمـيرها في غضون ا
الــســنـوات الــســابــقــة ومـا دور االدب في
سـبيـل توثـيق تـلك احملـنـة فاشـار الـيـها 

الكاتب حس رحيم بالقول
…في احلقيقة الكل يتكلم عن ما حدث في
ــوصل احــيــانــا بــغــضـب واخـرى ن ا ا
بــحـــزن وأسى مــحــاولــ الــتــعــبــيــر عن
أسـاة أو الفاجـعة او الـكارثة او الادري ا
ا جرى نـاسب  ا لم جنـد التعـبيـر ا …ر
…ال اظن ان هــنـاك من اســتـطــاع احـتـواء
ماحـصل لـلمـديـنة بـشـكل سردي او غـيره
…مع ذلك هناك من كتب واخرون في طور
الـكتـابـة لكن اقـولـها بـأسى …ان مـا حدث
ـــديـــنـــة خــــارج مـــنـــطق الـــســـرد ن ا أل
ــا هـي مــلـــحـــمـــة انـــدثــار واحلــكـي …ر
ـشــكـلـة أألنــسـانـيــة بـأألنــسـان نـفــسه …ا
ـديـنـة الـوادعـة التـترك الـكـبـرى ان هـذه ا
حلالها ابـدا كي تقود نفـسها بنـفسها من
ابــنـائـهــا فـكل حــقـبـة او عــهـد او زمن مـا
تتعرض لهكذا هجمـة بربرية تخلف فيها
جــرحـا عـمــيـقـا فـي ضـمـيــر انـسـانــيـتـهـا
وتعـود لبـناء مـاتهـدم منـها بـبطء وتروي
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(مواقع التواصل تداولت معلومات
بــشـأن اقـتـحـام مـتـظـاهـرين الحـدى
طـار وهذا ما لم يحدث) بوابات ا
ـطـار مـفـتـوح وأضـاف ان (طــريق ا
واحلــركـة طـبـيـعـيـة وهـنـاك بـعض

 .( احملتج
وشـهـدت الـعـاصـمــة تـوتـراً أمـنـيـاً
عـلى خــلـفـيـة مــحـاولـة قــوة أمـنـيـة
هـندس الـذي اغتيل إزالة صـورة ا
طار  بضربة جوية أمريكية قرب ا
نــصــبت في ســاحـة الــفـردوس  ثم
انتـشار عنـاصر مـسلّحـة في محيط
ــــنع إزالـــتـــهـــا وإطالق الـــصـــورة 
تـهـديدات لـقـوات األمن واحلـكـومة
بــحــسب شــهــود عــيــان  اكـدوا إن
(قــوة أمـنـيـة تـوجـهت نـحـو سـاحـة
الـــفـــردوس إلزالـــة الــصـــورة الـــتي
نـــــصــــبـت عــــلـى واجــــهـــــة إحــــدى
الـبــنـايـات من دون احلـصـول عـلى
مــوافـقـات رسـمــيـة) الفـتـ الى ان
(القوة تراجعت عن تنفيذ قرار رفع
الصـورة بعـد انتـشار عـناصـر يقال
انــهــا مـن احلــشــد في مــحــيــطــهــا
وإطالقـــهم عـــبـــارات حتـــدٍّ لـــقــوات

األمن واحلكومة). 
ـتـظــاهـرين  وبـدأ الـعــشـرات مـن ا
هندس ليالً بالتجمع قرب صورة ا
وازداد عــددهم بــعــد قــيــام وســائل
إعالم ومـــنــصــات بـــدعــوة أنــصــار
احلشد الشعـبي للتوجه إلى ساحة
الــفــردوس.  وبـدأت بــوادر الـتــوتـر
ـاضـيـة  بـعـد قـيام مـنـذ اجلـمـعـة ا
معـترضـ على نـتائـج االنتـخابات
الــتي جــرت قــبل شــهـريـن ونـصف
ـهـنـدس وقـائـد فـلـيق بـرفـع صـور ا
الــقـدس االيـرانـي قـاسم سـلــيـمـاني
ـنـطـقـة اخلـضـراء  قــرب بـوابـات ا
قـبل نـصب صور كـبـيرة لـلـمهـندس

ليالً قرب ساحة الفردوس. واقتحم
تـظاهـرين  بـوابة مـطار عـدد من ا
بــغـداد الــدولي بــالـتــزامن مع قـرب
هندس وقائد حلول ذكرى اغتيال ا

سليماني.
وقــال مـصـدر اخـر إن (مــتـظـاهـرين
جتـمـعـوا عــنـد الـبــوابـة رقم واحـد
وقـــامــوا بـــالــتـــقــدم ـــطــار  أمــام ا
بـــاجتــــاه مـــكــــان الـــقــــصف الـــذي
ــهـنــدس وسـلــيــمـاني اســتـهــدف ا
ــــاضي 2020) مــــطــــلـع الــــعـــــام ا
وأضــــاف ان (الــــقـــوات االمــــنــــيـــة
حـاولت منـعهم من الـتقـدم بالـطرق
اإليــــجـــابـــيــــة دون جـــدوى حـــيث
تـدخلت قـطعـات من جـهاز مـكافـحة
ـطـار بـالـكـامل االرهـاب لــتـطـويق ا
ـتـظـاهريـن من الـوصول إلى ـنع ا
ـنشـآت احليـويـة). واعلـنت ايران ا

 ÊU e « ≠ œ«bG
بحث مستـشار األمن القومي قاسم
األعــرجي مع  قــائــد بــعــثــة حــلف
الـنـاتــو في الـعــراق مـايــكل انـكـر 
تــدريب الـقــوات احملــلــيـة وتــأكــيـد
ضرورة ابـعاد الـعراق عن أي نزاع
إقلـيمي. وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
كتبه امس ان (األعرجي استقـبل 
 انـكـر  وجـرى بـحث سـبل تـعـزيز
ـــنــطــقــة األمن واالســتـــقــرار في ا
ــقــدم من بــعــثــة الــنــاتـو والــدعم ا
ــــشــــورة لــــلــــعــــراق في مــــجــــال ا
والــــتـــدريـب) ولـــفـت األعـــرجي ان
(واجــبـــنـــا هـــو حــمـــايـــة الـــعــراق
وإبــعـــاده عن أي نــزاع إقـــلــيــمي)
مـؤكــدا (رفض الــعــراق اســتــخـدام
أراضـيه وأجواءه ومـياهـه منـطلـقا
ألي اعــتــداء عــلى أي دولــة كـانت).
في غـــضـــون ذلك  رأى امـــ عـــام
عصائب اهل احلق قـيس اخلزعلي
انه ال يوجـد طرح أمـريكي حـقيقي
بـــشــأن االنـــســـحـــاب مـن نـــاحـــيــة

اجلهات العسكرية. 
وقــــــال اخلـــــزعــــــلي ان (الــــــطـــــرح
الــســيــاسي األمــريـكـي يــشـيــر إلى
ـوجـودة تـغـيـيــرعـنـوان الــقـوات ا
وســحـب الــبـــاتــريـــوت ال عالقــة له
ـا خاضع بـاتـفـاق االنـسـحـاب وإ
نطقة). فيما اكد لسياسة تتعلق با
رئـــــيس حتـــــالف الـــــفـــــتـح هــــادي
العـامري  لن يـتم الـسمـاح بوجود
مــدرب أو مـسـتـشــار أجـنـبي بـدون
عـقــد مــكــتــوب. وقـال خـالل احلـفل
ـقـام مـع اقـتـراب ذكرى الـتـأبـيـني ا
ـهـنـدس وسـلـيـمـاني  اسـتـهـداف ا
(لن نــتـجـاوز اإلرهــاب دون تـعـاون
األجهـزة األمـنيـة مع جمـيع شرائح
اجملـتمع ومن يـعـتقـد أنه يـستـطيع

أن يـخــلق أمـنـا بـدون الـتـعـاون مع
النـاس فهـو واهم) وأضاف أنه (ال
خـيـار أمـامـنـا لـتـجـاوز اإلرهـاب إال
بوضع أيديـنا مع األجهـزة األمنية
كمـا أننا لن نـسمح بـعودة اإلرهاب
والـطـائـفـيـة مـرة أخـرى وهـذا عـهـد
لـــكل الـــشـــهـــداء) وشـــدد عـــلى ان
ـــكن (الــــســـيــــادة خط أحـــمــــر ال 
الـــتــــعــــامـل به أبــــدا) مــــؤكـــدا ان
(رســـالــتـي واضــحـــة إلى الـــقــوات
عـلـيـكم أن األمـريـكـيــة واحلـكـومــة 
تـنــفـذوا مــا  االتـفــاق عـلــيه بـكل
شـــفــــافـــيــــة وال نــــقـــبـل أي تالعب
واحــتــيـــال أو الــتــفــاف أو تــبــديل
مهام وإذا أرادت القـوات االجنبية
فعلـيها حتمل أن تبقى في الـعراق 
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وأوضح العامري (ال نقبل أن تكون
سيـادة العـراق منـقوصـة وال نقبل
بــقـاء جـنـدي واحـد ال بـقـاعـدة عـ
األســـــد وال في حـــــريــــر وال قــــوات
تـدريب او اســتــشـارة) مــسـتــدركـا
(إذا احــتــاجت احلــكــومــة مــدربـ
فعلـيهـا صياغـة عقد ومسـتشـارين 
يـوضح أمـاكن وجـودهم وأعـدادهم
ومـهامـهم). ونـفى مـصـدر أمني في
ـتـداولة ـعـلـومـات ا وقت سـابق  ا
بـشــأن إغالق طــريق مــطـار بــغـداد
الـدولي واقــتــحـام إحــدى بــوابـاته
بـعـد احـتجـاجـات عـلى مـنع انـشاء
نـصب تـذكاري لـنـائب رئيس هـيـئة
احلـــشـــد الـــشـــعــــبي ابـــو مـــهـــدي
ــهـنــدس وقـائـد الــقـدس االيـراني ا
قـــــاسم ســـــلـــــيــــمـــــاني فـي ذكــــرى
اغـتيـالـهـمـا بـغـارة امـريـكـيـة الـعام

اضي. ا
ـصـدر في تصـريح امس ان وقـال ا

عن توقيع بيان مـشترك مع العراق
ــهـــنــدس بــشـــأن مــلف اغـــتــيـــال ا

وسليماني ورفاقهما.
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وقـــال مــســـاعــد رئـــيس الــســـلــطــة
الــقــضــائــيــة اإليــرانــيــة لــلــشـؤون
الــدولـــيــة كــاظـم غــريب آبــادي إن
(الطرف أكدا في البيان أن العمل
اإلجــرامي في مــطـار بــغـداد  يــعـد
خــرقـا لــلــقـواعــد الـدولــيــة ومـنــهـا
ــعـاهــدات الــدولــيـة ذات الــصــلـة ا
بـاإلرهـاب وتـســتـوجب مــسـؤولـيـة
دولـيـة) مـجـديدا تـأكـيـد (إرادتـهـما
وعزمهما اجلاد في كشف ومالحقة
ومحاكمة ومعاقـبة جميع العناصر
ـــتـــخـــذة لـــلـــقـــرار الـــضـــالـــعـــة وا
ـنـفـذة لــهـذا الـعـمل ـصـمـمــة وا وا
اإلجـرامي) وأضـاف أن ( الـطـرفـ

أكـدا اسـتـخـدام جمـيع اإلمـكـانـيات
الـقـانـونـيـة والـقـضـائـيـة الـوطـنـيـة
والدولية لتنفيذ العدالة واحليلولة
دون وقــــوع مـــــثل هــــذه اإلعــــمــــال
اإلجـــرامـــيــــة) ولـــفت الـى انه (من
بــنـود االتــفــاق األخــرى الــتــعـاون
علومات بشأن الثنائي إلستكمال ا
ــتـهـمــ وكـيــفـيــة إثـبـات جـمــيع ا
مـــســـؤولـــيــتـــهم إزاء هـــذا الـــعــمل
اإلجـرامي أمـام احملـاكم الـقـضـائـية
( كـجـدول أعـمـال رئيـسي لـلـطـرف
ووتــابع (اصــدرنــا مــذكــرات بـاسم
النـيابـة العـامة لـنحو 129 متـهماً
وقد سـلّمـنا هـيئة الـقضـاء العراقي
300 وثـــــيـــــقــــة بـــــشـــــأن نــــتـــــائج
ـتـعـلـقـة بــنـحو  63 الـتحـقـيـقـات ا
شخـصا طبـيعيـا وسبعـة اشخاص

 .( اعتباري

UI¡∫ مستشار االمن القومي خالل لقائه قائد بعثة الناتو في بغداد
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مــزمن لـزمن لــيس بـالـقــصـيــر كي يـخـرج
نتاجه ويـرى النور وهـو امر جمـيل يبعد
عنه هاجس التردد والـيأس احيانا …نعم
اقـول ان الروائي يـبـحث عن من يـفـهم ما
شكلة تكمن ان كتبه بهذه البساطة لكن ا
اغــلب الــروائــيــ الــكــبــار هم مــســوقـ
سـيـئ ألعـمـالـهم ألنـهم يـرون أألمـر كأنه
نتـاج مخاض عـسير يـركنـون الى الراحة
والنـسـيان بـعـده وفيـما يـتـعلق بي هـناك
ـسرحـية بـرسالتي من كتب عن اعـمالي ا
مـاجــسـتـيـر فـي جـامـعـتي بــابل وتـكـريت
وهنـاك ايضـا اكثـر من دراسة
عــلـمــيــة  عن روايـاتي
وقـــــــــصــــــــصـي في
ــوصل جــامــعــة ا
وكــــذلك بــــحــــوث
تخـرج لـطـلـبة عن

مســـرحياتي.

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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حبُّ احلياة والـسالمة غزيـرة في االنسان  ومـتى ما خشي عـلى حياته يـكثر تـفكيرُه
ـا ينجـيه ويحفظ له حـياته  وقد يـصل بعد تـفكير طـويل الى حيلـةٍ يظن انهـا تنجيه

ولكنّها تقضي عليه وترديه فيقع فيما أراد الفرار منه ..!!
-2-

إنّ التوجه الى الـله سبحـانه والتـضرع اليه لـلخالص من الشـدائد هو الـطريق األمثل
نكرة . بتكرة وصيغها ا .. وليست احليل ا

-3-
هلكة . طبات ا والتاريخ مشحون بالدروس والعِبَر التي تُحذّر من الوقوع في ا

وقــصــة (بالل بن أبـي بُـردة ) مـع الـســجّــان أيــام ( احلــجــاج بن يــوسف ) مــعــروفـة
هالك في ا يصـلُح ذِكرْها لالبـتعاد عن احلـيل التي قد تقـود الى ا مشهـورة وهي 

ا هو فيه ..!! سالك للخالص  ح أنَّ صاحبها كان يراها أفضل ا
وهكذا يجني على نفسه ...

قالوا :
إنّ ( بالل بن أبي بردة ) كان مسجونا في سجن احلجّاج بن يوسف  

ـوت في السجن يُرفعُ اسمُه الى احلجّاج فيأمر بتسليم جثته الى وكان يرى أنّ من 
أهله .

وذات يوم :
قال بالل للسّجان :

وتى لـيأمـرك بتـسلـيمي مـا رأيك أنْ تأخـذ مني عـشـرة آالف درهم وترفع اسـمي مع ا
الى أهلي  وبهذا أجنو من السجن والعناء 

فقال السّجان :
هات 

ذكور  بلغ ا وأخذ ا
ورفع اسمه الى احلجاج 

فجاء األمر من احلجّاج باحضار ( بالل ) قبل تسليمه الى أهله 
فجاء السّجان الى (بالل) وقال له :

أَوْصِ وصيتَكَ 
قال :

ما اخلبر ?
فأخبره بأمر احلجاج باحضاره ثم قال له :

واني إنْ أحضرتُك اليه حَيّاً عَلِم بحيلتي  وأَمَرَ بقتلي  فالبُدَّ بك اليه ميتا.
ـضي ولم جتـد مـحـاوالت ( باللِ ) القـنـاع الـسـجـان بـالـعـدول عن رأيه وأصـرّ عـلى ا

على ما قال 
وبالفعل :

فقد خنق السجّانُ بالالً ثم ذهب الى احلجّاج  
فلما رآه مَيِتَاً قال :

سلموه الى أهله 
فقال الناس :

إن بالل بن ابي برده اشترى القتل لنفسه بعشرة آالف دراهم
 وهنا نالحظ :

اوالً :
ا هي ـالـيّة لـلعـاملـ في االجـهزة الـرسمـيـة ليـست شيـئـا جديـداً وا انّ االغراءات ا

انعة ورفض ..!! معروفة منذ زمن بعيد  وهم يأخذونها من دون طول 
ثانياً :

انّ الـتوق الـشديـد للـخالص من الضـيق يُربِكُ الـتفـكيـر السـليم ويُـبعـد عن الذهن كل
االحتماالت السلبية  وهذا ما يوقع االنسان في ما أراد الفرار منه .

ثالثا :
ان النسـخة اجلديدة من حيلـة ( بالل ) للخالص من الضيق هي الـهجرة الى البلدان

انـعة من دخـول الالجـئ الـيهـا  وهـكذا مـات من مات االوربـيـة ا
ـا وصل به بـرداً وتَـجَـمُـدا وفـقـد حـيـاته ولــو بـقي في مـكـانه 

احلال الى ان يفقد حياته .
رابعا :

ــكــان اتـخــاذ الـقــرارات اخلــطـيــرة دون تـروٍ من اخلــطـأ 
وتأمل  وتقليب لألمر على وجوهه العديدة 

وهنا تكمن العظة .

ــشـاعـر …لــكن كـيف تــبـنى الــضـمــائـر وا
خـارج جـروحهـا …عـمـومـا لـست مـتـفائال
ديـنة بخـروج كتـابـة حتول مـأساة هـذه ا
بـشـكل جـديـد لـلـكـتـابـة عـربـيـا او عـراقـيا
فــلـوحـة جـورنـيــكـا لـبـابـلــو بـيـكـاسـو عن
انـية وأأليـطـــــــالـية قصف الـطائـرات أأل
ــديــنــة جـــورنــيــكـــا في اقــلــيـم الــبــاسك
أألســبـانـي تـلك اجلــداريــة الـتـي قـالت ان
مــايـدمـره أألنــسـان بــأألنـســان هـو ابـشع
ـا يـكــــــتب لـذلك كـانت الـلـوحة بـكثـيـر 
وصــــرخـــــة ذلك احلــــــــــصـــــان الــــنـــــافق
بأألســـــــود وأألبيض اقـوى ادانة لـلعنف

البشري .
وخـالل احلـــــوار ابـــــرز رحـــــيم الى 
اهمـيـة االهتـمـام بالـكـاتب وابراز
دوره في تــــــوثــــــيق الــــــتــــــاريخ
مشيرا  الى انه بالشك بـالكتابة
عن اعـــمــال الــروائي بـــوصــفــهــا
زخما معنويا له ولكن الى ح ألن
الـكـاتب التـعــنـيه اجلـمـاهـيـريـة فـهـو
ليس مـطرب او العب كـرة يعـتاش
على زخم معـجبـيه والرسائل
وأألطــروحــات اجلــامــعــيـة
الحتــقـق اجلــمــاهـــيــريــة
لـكنـهـا تـمـتلك فـضـيـلة
واحـــــدة هـي انـــــهــــا
تــــنـــاقـش بـــشــــكل
عــلـــمي مـن قــبل
مـجمـوعـة ذكـية
نتـاجه الروائي
الـــــــذي عـــــــاش
مـــكــــابـــدات
كـــــثـــــيــــرة
وارهــاصـا
ت وقــــــــلق

حس رحيم
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الـهـجـري . وقـال مـسـؤول الـشـعـبة
حس الشيباني في تصريح امس
ان  ( مالكـات الـعـتـبـة الـفـنـية ومن
ثل خالل خـبـراتـهـا في الـتـعامـل 
هـذه احلاالت الـفريـدة والتـاريخـية
من صــيــانــة وتــرمــيـم مــخــطــوطـة
لـلـقـرآن الـكـر  يـعـود تـاريـخـهـا
تـمـكـنـت  الى الـقـرن الــثـاني عـشـر

ـراحل الـهــجـري  بــعـد أن مــرت 
ـعـاجلة عـدّة من حـيث الـتوثـيق وا
اخملــتــبـريــة الـتـي سـبــقت عــمـلــيـة

الترميم والتجليد) .
الفــتــاً ألى أن (الــعــتــبــة الــعــلــويـة
ســتــخــرج الى الــنــور مــخــطــوطــة
نادرة بـشأن عـمارة احلـرم العـلوي

طهر بطباعة قشيبة ). ا
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االطار التنـسيقي استـبق القضاء- الـذي قال ان ال ادلة على الـتزوير- وقطع بـقناعته
هو( االطار) ان االنـتخابات مزورة و قال قيس اخلزعلي ان النتائج باطلة.في القانون
ــدعي ان يــقـول مــا يــريـد في عــريــضـة دعــواه وان اراد ان يــجيء احلـكم من حق ا
وضوعـية و التوقيتات و االختصاص و توفر لصاحله فعـليه مع مراعاة الشكلية و ا
اخلـصومـة ان يقدم ادلـة معتـبرة في االثـبات مع مالحـظة ان تقـدير قـيمة الـدليل هو
وضوع.اقـول اليس غريـبا و ال تفسـير مقـنعا له ان يدعي من اختصـاص محكمـة ا
خصم ان العمـلية االنتخابية مزورة و يعد نتيجـتها باطلة ومع ذلك يريد شكال معينا
اال يعي يـرتضـيه هـو في تـشـكـيلـة احلـكـومـة بـحيث تـكـون تـوافـقـية و له فـيـهـا حـصـة
اخلصـم انه بتصـريحه ان االنـتخـابات مـزورة فمعـناه ان مـقاعـده فيهـا ايضـا يطـالها
الـتزويـر? ايجـوز قـانونـا و شرعـا ان يبـنى شيء عـلى باطل و ال يـكون بـاطال? االخوة
ـسائـلـتكم عن ـكن ان يـؤخذ بـهـا قـانونـا و سـياسـة  فـي االطار هـذه الـتصـريـحات 
الـسند الـذي تشتركـون فيه نيابـيا و تنـفيذيا و تـفاوضيا في امـر حكمـتم انتم ببطالنه
ابـتـداءا فـكـيف حتـولـون الـبـاطل الى حق دون االلـتـفـات لـقـاعـدة تـقـول ان البـاطل ال

يصبح حقا?
ايضا نبـهوا الفائـزين في قوائمكـم ان ال حصانة بعـد لهم حتى يؤدوا الـقسم القسم
على انتخـابات مزورة باطلة النـتائج حسب تصريحاتـكم وعليه فال حصانة لهم لالن
ناهج الدراسية حتى يوجهـوا بيانات كشف عن مسكوت عنه سابـقا مثل عقد طبع ا

الذي وكلكم تعلمون من هو النائب الذي تورط هو صاحب اخلدود
ـتـورمة صـاحب الـشعـر اخلفـيف واصـوله من مـدينـة علي ا
الهـادي و احلسن العسكـري ومثل تصريـحات حول جهة
ال تـسمـونـها مـثلـمـا ال تسـمـون الفـاسـدين والتـي تقـولون
.وواضح انـكـم تـقــصـدون انــهـا تــضــغط عـلـى احملـافــظــ
الـتـيار ام لـكم خـصم غـيره االن?ام لن يـكـون خصـما اذا
ان مزور النتائج?. قبل بالتوافق على حكومة يشكلها بر

سـؤولية.. هكذا يخيل للرائي وهـو يتابع جموع الطلبة أجيال متـعاقبة تتبادل شرف ا
ـشاعر واألسـاتذة تتـرى في حفـل تخرج دورة 64 جلامـعة بـغداد في أمسـية دافـئة ا
بــاردة األجـواء احــتـفـت بـهم ام اجلــامـعــات وهم يـخــرجــون من مـعــطـفــهـا الى دروب
ـعـرفـة يـبحـثـون عن ذواتـهم ويـسـعـون لـغـايـاتهم.. احلـيـاة.. زادهم الـعـلم وزوادهم ا

شوار ناجح في ظروف رديئة. يحدوهم األمل 
فـعـمـة بـالـبـهـجة تـشـعـر بـطـاقـتـها اإليـجـابـيـة واحالمـهـا الـوردية كـراديس الـطـلـبـة ا
فـاالبتسـامة ترتـسم على الـوجوه الغـضة والقـهقهـات اخلافـتة تخـتبئ وراء القـسمات
اخلـجولـة وغابـة من االيادي تلـوح بالـعلم العـراقي.. ال تكل او تـمل خطـواتهم ترسم
ــسـتـقــبل فـهم عــمـاد الـعــراق الـذي يـبــحث عن غـده الــغـامض حتت ركـام خـريــطـة ا

االزمات والفوضى.
وعلى وقع اقدام الـطلبة ثمة خطى واثقة ومالمح غادرت أيام الصبا يزينها الوقار
ـهـمة وبـذلت رحيق الـعـمر.. تـكدح لـيال ونـهارا تـفتش عن تسـير بـثـبات فـقد أدت ا
وطن امن مـزدهر يـقدر العـلم والعـلماء لـم تخف قسـوة الطـقس فرحتـها وهي تـنظر
الـى زرعهـا وقـد أيـنع وحـان قـطافه.. فـأول الـشـجـرة بـذرة.. والثـمـار في الـنـهـاية هي

نضج البراعم.
عرفة بطابور مـجلس اجلامعة.. بثياب زاهيـة وقبعات عالية تنوء واستأنفت مـسيرة ا
ـرحـلـة تـاريــخـيـة تـتـطـلب رجـاال ـهـمـة جـســيـمـة وا ـسـؤولـيـة ثـقـيــلـة فـا كـواهـلــهم 
استثنـائي يذللون الصعاب وهم يبحثون عن سبيلهم في حقل من األلغام.. ديدنهم
ـلوءة بـالدم االرتقـاء بـاجلامـعة األم في رحـلـة وعرة ومـشقـة هـائلـة وأيام عـسـيرة 
والدمع. وفي نهـاية مطـاف العمـداء.. ثمة رجل فـذ فهو رئـيس فوق العـادة ال يغادر
العـمل ابدا مـقيـم في اجلامـعة عـاشق للـنجـاح متـيم بالـتفـاصيل تـراه يطـوف على
ا يـقدمه من كلـياتـها ومـعاهـدها ومـراكزهـا.. ال يبـالي بالـزمن فهـو يحسب أيـامه 
اعـمال كـانت دائما جـديرة بـاحترام الـناس.. لم تـنل منه األعـوام لذا يبـدو شابا في

. الست
اوقـدت جـامـعـة بـغــداد شـمـعـة جـديـدة لـتــنـيـر طـريق الـبـلـد
ـا حـفرت وتـكـتب سـفـرا جـديـدا من اسـفـار الـعـراق فـطـا
اخاديد عـميقة في ثـنايا التـاريخ والذاكرة.. تنـاضل بكلها
حـاليـا لـلحـفـاظ على قـيـمهـا واصـالتـهـا وارثهـا ودورها
ـسـتـقـبل رغم شـدة الـفـاعل في صـنـاعـة الـواقـع وبـنـاء ا

اخلطوب واحتدام احملن. 
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أجنـزت شـعــبـة اخلـزانـة الــعـلـويـة
للـمـخـطـوطـات والـوثـائق الـتـابـعة
الى مـــجــمع الــروضـــة احلــيــدريــة
الــفــكــري والــثــقــافي في الــعــتــبــة
ـقدسـة ترمـيم مخـطوطة الـعلـوية ا
لـــلـــمـــصـــحف الـــشـــريـف  يـــعــود
تــاريــخــهــا لـلــقــرن الــثــانـي عــشـر
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رقم ( ٦٣٧) فـي ٢٠٢١/١١/٤ وبالـنـظـر لـعدم حـصـول راغب بـالـتأجـيـر. تـعـلن جلنـة الـبـيع وااليـجار احلاقـا بـاعالنـنـا ا
يمونة وتنتهي الثانية في مـديرية بلديات ميسـان عن تأجير (( ١٦ ملك)) والتي تبـدأ بالتسلسل ((١: حانوت / سـوق ا
ـزاد العـلني ـيمـونة با ـدرجة تـفاصـيلـها ادنـاه والعـائدة الى مـديريـة بلـدية ا بـالتـسلـسل ١٦: كشك / حي الـصدرين وا
ـزايدة العلنية عدل فعـلى من يرغب باالشتراك با رقم ٢١ لـسنة ٢٠١٣ ا استـنادا الى قانون بيع وايـجار اموال الدولة ا
يـمـونة او سـكرتـيـر اللـجـنة خالل مـدة ١٥ يـوم تبـدأ من اليـوم الـتالي من تـاريخ نـشر االعالن مـراجعـة مـديريـة بلـديـة ا
ـقدرة لـبدل ـستـمسـكات الـشخـصـية مع الـتأمـينـات القـانونـية الـتي ال تقل عن (٢٠ %) من الـقيـمة ا مسـتصـحبـا معه ا
زايـدة في اليوم التالي من مدة االعالن الساعة الـعاشرة والنصف صباحا خالل الدوام االيـجار لكامل مدته وستجرى ا
زاد العلـني عطلة رسـمية فيؤجل الى ـيمونة واذا صـادف يوم ا الرسمي ويـكون مكان اجراءهـا في مقر مديـرية بلدية ا
زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغــــة اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا

٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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لكت ساحة م٢موقعهنوع ا دةا القيمة التقديرية السنويةا

٥١٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا حانوت ١
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ـرقم( ٦٥٤) في ٢٠٢١/١١/١١ وبالـنـظـر لعـدم حـصـول راغب بالـتـأجـير. تـعـلن جلـنة الـبـيع وااليـجار احلـاقـا باعالنـنـا ا
درجة تفاصيلها في ادناه والعائدة الى مديرية بلدية اجملر الثانية في مديرية بلديات ميسان عن تأجير ((٣)) امالك وا
ـعـدل فـعلـى من يرغب رقم ٢١ لسـنـة ٢٠١٣ ا ـزاد الـعـلني اسـتـنـادا الى قـانـون بيـع وايجـار امـوال الـدولـة ا الـكـبيـر بـا
زايدة الـعلنـية مراجـعة مـديرية بـلدية اجملـر الكـبير او سـكرتيـر اللجـنة خالل مـدة ١٥ يوم تبـدأ من اليوم باالشـتراك بـا
ستمسكات الشخصية مع التأمينات القانونية التي ال تقل عن (٢٠ %) التالي من تاريخ نشر االعالن مستصحبا معه ا
ـزايـدة في الـيوم الـتـالي من مـدة االعالن الـسـاعـة الـعـاشرة ـقـدرة لـبـدل االيـجار لـكـامل مـدته وسـتـجـرى ا من الـقـيمـة ا
زاد والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مـكان اجراءها في مقر مديرية بلدية اجملر الكبير واذا صادف يوم ا
زايدة اجور النشر العلني عطـلة رسمية فيؤجل الى الـيوم الذي يليه من ايام العمل الـرسمي ويتحمل من ترسو عـليه ا

واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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٥١٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا حانوت ٢

٥١٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا حانوت ٣

٥١٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ٤

٥١٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ٥

٥١٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ٦

٤١٥٠٠٠ فقط اربعمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ٧

٥١٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ٨

٥١٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ٩

٧٦٥٠٠٠ فقط سبعمائة وخمسة وستون
الف دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ١٠

٧٦٥٠٠٠ فقط سبعمائة وخمسة وستون
الف دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ١١

٤١٥٠٠٠ فقط اربعمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ١٢

٥١٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ١٣

٥١٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة عشر الف
دينار ال غيرها

يمونة سنة واحدةالسوق ا ١٥ م٢ حانوت ١٤

٥٠٠٠٠٠ فقط خمسمائة الف دينار ال غيرها سنة واحدةحي الصدرين كشك ١٥

٥٠٠٠٠٠ فقط خمسمائة الف دينار ال غيرها سنة واحدةحي الصدرين كشك ١٦

لكت ساحة م٢رقم العقار وموقعهنوع ا دةا الحظاتا ا القيمة التقديرية السنوية

ساحة كرة١
قدم مثيلة

ثالث١٠٠٠ م٧٨٣٥/٢٧٢ االعيمي
سنوات

قرب اعدادية
الصناعي

١٤١٧٥٠٠٠ فقط اربعة
عشر مليون ومائة وخمسة
وسبعون الف دينار
 ال غيرها

ساحة كرة٢
قدم مثيلة

ثالث١٠٠٠ م٧٨٣٥/٢٧٢ االعيمي
سنوات

حي الروضة ٣٦٥٤٠٠٠ فقط ثالثة
مالي وستمائة واربعة
وخمسون الف دينار 

ال غيرها
ساحة كرة٣

قدم مثيلة
بروكة ثالث١٠٠٠ م٦٤٥٧/١١٢ ا

سنوات
الصناعية اجلديدة
قرب معمل السكر

٣٢٨٥٠٠٠ فقط ثالثة
مالي ومائتان وخمسة
وثمانون الف دينار ال

غيرها
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واصفات الفنية وقائمة جدول التسليم. عملي التوزيع والقدرة) وحسب ا  ٢١/م/د ي أ/ ٢٠٢١ (جتهيز حديد بليت مختلف القياسات 

(معلنة للمرة الثانية)                                                                                                    تاريخ الغلق (٢٠٢٢/١/٢٤)
ـوجب الـوثائق ـؤهـل وذوي اخلـبـرة لتـقد عـطـاءاتهم  عـادن / شـركة ديـالى الـعامـة) بدعـوة مـقدمي الـعـطاءات ا يسـر (وزارة الـصنـاعـة وا

القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
ؤهـلـ والراغـبـ في احلـصول عـلى مـعـلومـات اضـافيـة االتـصال (شـركـة ديـالى العـامـة) وعبـر الـبـريد االلـكـتروني ١-  عـلى مـقدمي الـعـطـاء ا

قدمي العطاءات مع مالحظة مايلي:- ( www.dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات 
CIP بلغ التخمـيني االجمالي لكلف التصـنيع للمناقصة هو (540000) دوالر امريكي (فقط خمسمائة واربعون الف دوالر ال غيرها) واصل أ. ا

مخازن شركة ديالى العامة.
ها مع طلـوب تقـد ب. مـقدار مبـلغ التـأمينـات االوليـة للمـناقـصة هو (16200) دوالر امـريكي (فـقط ستة عـشر الف ومـائتان دوالر ال غـيرهـا) وا

العطاء .
د. ان سـعر بـيع مـستـندات لـلـمنـاقصـة هو (200000) دينـار عـراقي (فقط مـائتـان الف ديـنار عـراقي ال غيـرهـا) غيـر قابل لـلـرد اال في حال الـغاء

قدمي العطاءات. ناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض  ا
اذج العـطاء) ويجب ان يتم تعبئـة النموذج بالكامل دون ـوجود في القسم الرابع ( ـوذج صيغة العطاء ا هـ - على مقدم الـعطاء ان يستخدم 

طلوبة. علومات ا اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با
> مالحظة:- تعفى الـشركات االجنبية الـرصينة التي ليس لديهـا فرع او تمثيل رسمي او وكيل جتـاري مسجل في العراق من تقد وصل شراء

ناقصة. مستندات ا
> ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.

ركزي الـعراقي ليوم اطالق ـا يعادل قيـمة الدوالر حـسب نشرة البـنك ا > فـي حال كانت طريـقة الدفع (نـقدا) فيتم الـدفع بـ (الدينـار العراقي) و
ستحقات للمواد اجملهزة. ا

ؤسسات والشركات التابعة لها. > تقد تعهد خطي في القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني وا
طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). ٢- متطلبات التأهيل ا

٣- يتم تـسليم الـعطاءات الى الـعنـوان االتي (شركة ديـالى العامـة/ طريق بـغداد بعـقوبة  اجلـديد- قرب تـقاطع الـقدس) وان اخر مـوعد لتـسليم
تـأخرة سوف تـرفض وسيتم فـتح العطاءات ناقـصة في ٢٠٢٢/١/٢٤ وان العـطاءات ا العطاء سـيكون الـســــاعة الـثانيـة ظهرا من تـاريخ غلق ا
ثـليـهم الراغبـ باحلضـور في العـنوان االتي (مقـر شركتـنا / غـرفة جلنـة فتح العـروض) في السـاعة التـاسعة بحـضور مـقدمي العـطاءات او 
صباحا ليـــوم ٢٠٢٢/١/٢٥ وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقد العطاء ويعتبر

موعد الغلق ...مع التقدير
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 تعلن جـامعـة كركـوك / كليـة التـربيـة / احلويجـة عن إجــــراء مـزايدة عـلنيـة لتـأجــــــــير
صـادف ٢٠٢٢/١/٣٠ الـساعـة الـثانـيـة عشـر ظـهرا فـي كلـية (حق التـصـوير) يـوم االحـد ا
الـتربـيـة احلـويـجة وفـقـا لـقـانون بـيع وايـجـار أمـوال الـدولة رقم ٢١ لـسـنـة ٢٠١٣  فـعلى
زايـدة مراجعـة الشـعبـة القـانونيـة الستالم نـسخـة من الشروط الـراغب بـاالشتـراك في ا
ـبـلغ قدره (٢٥٫٠٠٠)  خمـسـة وعـشرون ألـف دينـار فـقط غـير قـابل لـلـرد يتم لقـاء وصل 
زايدة دفعها في شعبة احلسابـات في كلية التربية / احلويجـة ويتحمل من ترسو عليه ا

أجور النشر واالعالن . 
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تـكررة. يـنتـظر الـيوم األول منه الـكل يتـرقب عام 2022 بـأرقامه اجلـميـلة ا
ـاضي الــذي كـان عـامــا مـشـحــونـا بـالــتـوتـرات احلــيـاتـيـة لــيـغـادر الــعـام ا
والسـياسـية والصـحيـة. كان عامـا تعـيسا بـاجلائـحة ومتـحوراتـها الكـثيرة
ـا كان نـذير سوء وشـؤم للكـثير من الـبشر واحلـروب والتهـجير والـفقر. ر
ألنه عـطل احلياة وقطع األرزاق وغـيّب األحباب في دورة النـحس والتشاؤم

 . والكآبة. حيث هناك اجلوع والفقر تأكل باأل
سـتـقـبل الـعـالم عام 2021 فـي ضوء عـلم فـي آواخـر عام 2020 تـنـبـأت 
ـستـقبـليـات. قـلت وقتـها أن األمـر لـيس تنـجيـما فـي الغـيب بقـدر ما هي ا
رؤيــة اسـتـشـرافــيـة مـحـكــومـة بـبـعـض مـنـهـجــيـات الـبـحث الــعـلـمي في ظل
مـتغـيرات أصـبـحت سريـعـة ومزاجـية. فـمـا يحـدث من غرائب تـبـدو وكأنـها
قبل غير ـتوقع أن يكون العـام ا طالسم صـعبة الفهم والـتحليل. لذلك من ا

ستقبلية قابل للتنبؤ بشكل خاص بالنسبة للمخاطر والفرص ا
حـقا كـان عام 2021 حـزينا وكـئيـبا ومرعـبا بسـبب كورونـا. فال غابت عنه
ـعيشـية واالقتـصادية شـتعلـة واألوضاع ا الـكوارث الطـبيعـية والـثورات ا
الـسيئـة. لذلك تـغيـر منـظورنـا للـحيـاة بطـرق لم تخـطر عـلى بال أحـد. فكان
مـصدر اختالف ب البشر. البعض اعتبر 2021 سـنة اخلسائر والبعض
نطق اخلسارة والربح فقد اآلخر اعتبره سنة جتارب بامتياز. ومع ذلك 
عـلّم البشر مـا ال يعلم ولقّن احلـكومات دروسا بـليغة في مـواجهة األزمات

واالبتعاد عن عنجهية القوة والسالح.
الـتاريخ حلقات مترابـطة من األحداث والتجارب وتـراكم معرفي يتكرر فيه
ـشـكالت تـنـاسال احلـدث الـواحـد وتـسـتــحـدث فـيه الـظـواهـر وتـتــنـاسل ا
طـرديا وتفـتح آفاق احلـياة بـسهولـة وأحيـانا تـغلق منـافذهـا. ولوال فـسحة
األمل مـا بقي بـالـدنيـا رجـاوي وما حتـمل النـفس ضـيقه ولـضـاقت الدنـيا

بالبشر.
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وعـندمـا نفـتح نـوافذ األعـوام بـلغـة الـعلم فـأنـنا نـفـتح معـهـا حقـيـقة احلـياة
خـاطر الـقـادم من األحداث ونـتـسلح بـحلـوهـا ومرهـا لـكي نهـيئ أنـفسـنـا 
ـعارف األمل. لذلك قـلت في أواخر عام 2020 بـثقة: لن يكون عام2021
الـقـضـاء عـلى فـيـروس كـورونـا. بل هـو عـام تنـاسـل الكـورونـا إلى سالالت
ليارات جـديدة من صنع الـطبيـعة أو الدول والـشركات لالسـتحواذ عـلى ا
لـتعويض خسائرها وإنـفاذ اقتصاداتها من االنـهيار والركود االقتصادي.
وسـتـبـقى الـبـشـريـة لـسـنـوات حتت كـابـوس الـفـيـروسـات اجلـديـدة وارتـداء
الـكمـامـات. سنـعيش دوامـة الـتفـكـير الـسلـبي واألمل اخلـادع. عالـم ينـتهي

بكورنا وآخر يتشكل بالفيروسات اجلديدة!
وكانت أبرز توقعاتنا عن العراق في آواخر عام 2020 للعام 2021 هو:
- سـيستمر حال الـعراق بالتأزم وسـيفتح على نفـسه أبواب جهنم بعد إن
 كـسر أقـفال الـدولة من قـبل األحزاب الـدينـية والـدولة الـعمـيقـة وارتهان
الـقــرارات بـيــد األجــنـبي. ولن يــكــون عـامــا لألحالم الــورديـة بل هــو عـام
ـتوالـية الـتعـاسة والـتقـشف للـفـقراء والـغنى لألغـنيـاء. سـتسـتمـر األزمات ا
عيـشية ويـزاد الفقـر إلى درجة قيـاسية. ـواطن ا بـقوة. كمـا تتفـاقم حياة ا

هو عام الفقر بامتياز وعام األزمات الكبرى.
زيد - عام 2021 سـيكون عـام األزمات الـقوية بـ األحزاب الـتقلـيديـة. وا
من الـتـشـطيـر الـسـيـاسي بـيـنـهـا بـهـدف الـسـيــــطـرة عـلى مـنـاجم الـسـلـطة

والدولة. 
- سـيــكـون الــكــاظـمـي هـدفــا من أهــداف األحـزاب الــديــنـيــة في إقــالـته أو

استقالته أو محاولة اغتياله.  
- مـا يقـال عن انـتـهـاء (داعش) فهي نـظـريـة سيـاسـيـة واهمـة وجـاهـلة في
فاجآت لنشاطاته مـعرفة ما يخطط للعراق وسيكون عام 2021 هو عام ا
ــسـارات الـعــمـلـيـة وســيـبـقى ورقــة لـكل الـقــوى بـدون اسـتــثـنـاء لـلــتـحـكم 
السياسية للضغط واالبتزاز والقتل على الهوية والفساد وتمرير اخملططات

الشيطانية (أنظر مقالتي في الزمان26/12/2020) 
انـشـيتـات احلـمر لـعام 2022 بـطريـقة ـكن أن الـتـنبـأ بـا مـرة أخرى هل 
ــــنــــطق عــــلم الــــطالسـم وقــــراءة األبــــراج أم األفــــضل قــــراءة األحــــداث 

اضية. ستقبليات بالتنبؤ والربط والتحليل كما فعلنا في السنوات ا ا
عـراقيا ستبقى إيران الالعب الكبير في صنع السياسة العراقية والتأثير
رشحـ للرئـاسات الثالثـة. نعم ضعـفت في بعض اجلوانب عـلى اختيـار ا
لـكنـها مـازالت تـناور لـلخـداع والـتمـويه بخـصـوص دورها ومـستـقـبلـها. لن
تكـون هناك حكـومة اغلبيه بل حـكومة توافـقية. هناك لـعبة سياسـية لتقاسم
األدوار وهــذه األدوار هي مــلـك حلــارس الــبـــوابــة األجــنـــبي. لن يـــتــمــكن
أصـحـاب األغـلـبـيـة من مـواجهـة األعـاصـيـر ألنـهم أصال من األصل ولـيس

الفرع. كلهم شركاء ولهم نفس األجندات ولكن بألوان مختلفة.
ال. الـتحالفات العراقية هي حتالفات مصلحية لالستحواذ على السلطة وا
ال أحـد يفـكر بـالـطائـفة واألهل. فـهي أكـذوبة افـتراضـية. الـكل سـيبـيع أهله

بأبخس األثمان سنة وشيعة. 
شهد العراقي بالدم والفساد. سيكون وسـنرى حقائق الصراع ماثلة في ا
هـناك تـنـازالت من اجلـميع من أجل تـقـسـيم كعـكـعة الـسـلـطة. لـذلك سـنرى
ناصب اجلديدة بهدف ترضـية اجلميع وتكتيم األفواه وإقرار ـزيد من ا ا
الــواقع اجلــديــد. الـصــورة األخــيـرة لــلــتـحــالــفـات هــــــو تــقـــــز الــعـراق
وتـصغيره بحـفنة من السـياسي اجلـهلة الذين يـرون العراق من ثقب بابه
ولـيس من جغرافـية أرضه الواسـعة وال من تعـداد سكانه وأديـانه وطوائفه

وقومياته.
ـا يتمنى الـكثير بقـاء الكاظمي رئـيسا للـوزراء ولكن ليس كل مـا يتمناه ر
ـرء يـنـاله. فـالــعـراق صـنع لـنـا خـالل حـكم الـعـمالء والـطــائـفـيـ الـعـجب ا
الـعجاب وشرعـوا من الدين والسيـاسة مالم تشـرعه البشريـة والدول طيلة
حـقب التاريخ. والـكاظـمي هو من صنـع هذا العـجب. جاء تـوافقيـا وانتهى

به خالفيّا. 
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ال أحـد يعرف ما الذي يجري !?  اإلطار التنسـيقي يبغضه ويشوه سمعته
ــلـيــشـيـات تــنـال من شــخـصــيـته الــسـيـاديــة. واآلخـرون يــرفـعــونه نـكـدا وا
بـأصحاب الـفيل. والفـيلم ال ينـتهي كمـا يبدو. إيران تـلعب علـى احلبال ما

ب الكاظمي وأنصارهم. 
والــكـاظــمي أيـضــا بـهــدوئه وحـكــمـتـه يـلـعـب هـو اآلخــر عـلى الــتـنــاقـضـات
والـتنازعات احملـلية واألحداث الـدولية واإلقـليميـة. لكن الدرس الكـبير الذي
ينبغي أن يتعلمه الكاظمي في السياسة العراقية بأن الصدفة الغريبة الذي

كن أن تخرجه بسرعة منها.  جلبته إلى السلطة هي نفسها 
والـسبب; أن العملية الـسياسية في العراق هي سـياسة مصالح وتوافقات
وأخالقـيات منـحطـة بالـفساد وقـيم ساقـطة بـالدم والعـنف وجوع لـلسـلطة

ال وقرار سياسي مستلب بالفعل احمللي والفاعل األجنبي! وا
ومع ذلك أقـول بــثـقـة; بــأن بـقــاء الـكـاظــمي هـو صــمـام اآلمـان لالســتـقـرار
ـورفــ سـيـاسي يــهـدأ األوجــاع وال يـعـاجلــهـا. هـو الـنـســبي هـو أشــبه 
ؤدلج األحـسن ما ب الشلـة احلاكمة الـتي تنتعش بـوجود رئيس الوزراء ا

بكذبة الدين وخماسية الطائفة. 
والادري إذا كـان العراق في العـام اجلديد سيـحتفل بعيـد ميالده للخالص
األبـدي من عبوديـة سلطـة األحزاب الديـنية الـفاسدة أم سـيستمـر في غرفة

وت البطيء? األنعاش بانتظار من يرفع عنه كابوس ا
سـأجـيب من خالل جتـارب الـتـاريخ واحلـيـاة; البـد من األمل. فـاألمل يـكـبر
وتتعاظم احلاجة اليه أكثر كلما كان مشهد احلياة يوحي بالقلق والضياع.
ـعـقـول ألنه يـتـعـدى مـسـاحـة الـعـقل ـمـكن وا ـنـطق وا هـو يـتـجـاوز حـدود ا
ــكن من خاللـه تـنـــــشــيط الــواقع الــبـشــري. األمل قــوة وحــكــمــة وإرادة 
وتـغييره. هـو مرهون بطـاقة الشـباب وعنفـوانهم. فالـعراق قد شاخ بـعجائز
الـسيـاسـة وعالجه في حيـويـة ونظـافـة عقل الـشـباب. هم أصـحاب اإلرادة

والتغيير القادم.   
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أربيل

ستمع ان يرسو على اكثر يحاول ا
الــتـفـسـيــرات احـتـمــاال مـسـتــعـيـنـا

ضمون الكلي. با
واذا لـم يـحل الــغـمـوض نــفـسه في
مـنـتصف اجلـمـلة فـانه يـأخذ بـاحد

االحتماالت ويلتزم به. 
واذا تبـ ان التـفسيـر الذي اعـتمد
عــلـــيه الـــفــرد لم يـــكن الـــتــفـــســيــر
قبول يستعيد اجلملة من ذاكرته ا

ويعيد التفسير من جديد.
والــغـالب عـنـد الـعـراقـيـ انـهم اذا
واجــهــوا مـوقــفــا من هــذا الــقــبـيل
فـانـهم يـغـيــرون الـقـنـاة او احملـطـة
مصحوبا بتعليقات عراقية ساخرة
مـن قــــبـــــيـل (شــــديـــــخــــربـط هــــذا

او..دروح من عابتلك!).
في احللقة الثالثة. 

{ مــؤسس ورئـيس اجلـمـعـيــة الـنـفـسـيـة
العراقية

طــلب مــنـه مـتــابــعــته ويــنــتــبه الى
فيدة.  اجلملة ا

يـجــري حتـلــيل الــكالم في مــراحـله
االولى دون وعي الفرد. فـقد اشارت
احــــدى الـــدراســــات الى ان الــــفـــرد
يــحـــلل اجلـــمل الـــتـي يــطـــلب مـــنه
اهـــمـــالـــهـــا اوال" ثم يـــهـــمـــلـــهــا أو

يستبقيها استنادا لقرار الحق.
ولـقد ظـهر من دراسـة الغـموض في
اجلمل نتائج مثيرة حقا".فلقد وجد
احـد الــبـاحــثـ انـنــا اذا اسـمــعـنـا
كن ان يكون لها اشخاصا" جملـة 
مـعـنـيـان مـخـتـلـفـان وطـلـبـنـا مـنـهم
اكمـالـهـا فـأنـهم  يسـتـغـرقـون وقـتا"
اطــــول من اجلـــمـل الـــتـي ال حتـــمل
الـغمـوض.فلـو طلـبنـا منك ان تـكمل

اجلملة االتية: 
ـا انـني اعـرف ان زيـارة االقارب و

قد تكون مزعجة  فقد ......" 
فـأنك ستـسـتغـرق في اكـمالـها وقـتا

معينة نوجزها باآلتي :
ان الكالم اليـتم ادراكه كسـلسـلة من
بل ان مــقــاطع صـوتــيــة مــنـفــصــلـة
ـا سيـقـال له.ففي ـسـتمع يـتـنبـأ  ا
احـدى الـدراسـات طـلب البـاحث من
اجملـــمــوعــة الـــتي اجــريت عـــلــيــهم
التـجـربـة ان يـقـولـوا مـا يـسـمـعونه
مـن صـــوت مــســـجـل وبـــأســـرع مــا
فوجـد ان الفرق بـينهم يسـتطيـعون
ــســجل ال يــزيــد عن وبــ صــوت ا
0,25 من الـــثـــانــيـــة  وهي ســـرعــة
فـائـقـة يـصـعب عـلـيـنـا تـصـور قـيام
ـا سـيـقال له في الـفـرد دون توقـعه 

جملة.
ان االنـــــســـــان نـــــظـــــام بـــــاحث عن
وهــذا يـــنــطـــبق لــدى ــعـــلــومـــات ا
ســمـاعــنــا لــلــغـة. فــلــو طــلــبــنـا من
الـشخص مـتابـعة اشـياء لغـوية في
احدى االذنـ واهمال جـملة مـفيدة
في االذن االخــرى فـانه سـيــهـمل مـا

التي انشغل بها عـلماء نفس اللغة
عبـر هذه الصـفحة بـهدف ان يكون

يزا. االعالمي العراقي مؤثرا و
فهم الكالم.. يتحدد ضمن اطر

وسـيـلة األعـالمي في الـتواصل مع
النـاس هو الـكالم.ونفـيده هـنا بأن
الدراسات اللغوية توصلت الى ان
فـهـمـنـا لـلــكالم يـتـحـدد ضـمن اطـر

dO c
اشــرنــا في احلــلــقــة األولى الى ان
معظم العـامل في االعالم العراقي
ال يــــعــــرفــــون مــــا يــــخــــصــــهم عن
سـيـكــولـوجـيـا الـلــغـة مع انـهـا سـرّ
ـــــذيع ومـــــقــــدم جنــــاح او فـــــشل ا
ووعدنا البرامج والـصحافي ايـضا
بـتـقــد مـا تـوصــلت له الـدراسـات

اطـول من اجلمـلـة االعتـيـادية. ذلك
ــكن ان تـفـسـر ان اجلــمـلـة اعاله 

بطريقت :
ان زيـــارة االقــــارب لي قـــد تـــكـــون

مزعجة.
—U « W d

ان زيــــارتي لالقــــارب قــــد تــــكــــون
مزعجة.

وهـذه مسـألة مـهـمة جـدا للـعامـل
في االذاعـة والتـلفـزيون والـسيـنما
في ولـلـمـحـررين في غـرفـة األخـبار
ان تكون اجلمل التي يستعملونها
ال حتـــمـل الـــغـــمـــوض اال اذا كـــان
هـناك قـصد مـحدد لـهذا الـغموض.
فـــلـــقـــد خـــرجت الـــدراســات الـــتي
ـوضــوع بــعـدد من تـنــاولت هــذا ا

االستنتاجات بينها:
عنـدما يـجابه الـفرد جمـلة غـامضة
فــانه يـــســتــخـــرج مــنــهـــا مــعــاني

متعددة.

u1 ô ÊUM

q bM  rOK(« b

Kandel2002@hotmail.com

و"حـزب الـله" بــوالئه اإليـرانى  وهـو
خـطـر مـرشح لـلـتـفـاقم  أيـا مـا كـانت
نــتـائج مــفـاوضــات الـعـودة لـالتـفـاق
الــنـــووى اإليـــرانى  فـــقـــد تـــتـــزايــد
مـخـاطـر تـفـجـيـر الـوضع الـلـبـنـانى 
خـــصــوصـــا مع نـــذر واردة بــلـــجــوء
"الـكـيـان اإلسـرائيـلى" إلـى فتـح حرب
مع طـــهــران  قـــد يــجــد "حـــزب الــله"
نفسه شـريكا مبـاشرا فيـها  وهو ما
ـنــهك فـى أزمـات قــد يــدخل لــبــنــان ا
وجـــوديــة مــشــتــعـــلــة  تــهــدد أمــانه
الداخلى النـسبى  بعد أن جنـا البلد
من مصـائر تـفكيـك جرت وال تزال فى

شرق العربى كلها . أقطار ا
وبــاجلــمــلــة  فال جــدال فى مــعــانـاة
لـبـنـان احلـاضـر من كـوارث اقـتـصـاد
يتة  لكنه على األرجح  قد يخلف
ـــوت الـــظــــنــــون  ويــــتـــأبـى عـــلـى ا
واالخـــتـــفـــاء والـــتالشـى والـــتـــفـــكك
النـهـائى  ليس ألن الـدولـة فى لبـنان
ـــثـــال الــــنـــمـــوذجى قـــويـــة  وهـى ا
لــلــضـعـف والـهــشــاشــة  وأقـرب إلى
شركـة مـساهـمة ال دولـة  لـكل طائـفة
فيـها نـصـيب معـلوم  ال يـتبـدل حتى
مع تـــغـــيـــرات األوزان الـــســـكـــانـــيــة
للـطوائف األسـاسيـة والفـرعيـة  لكن
الـشعب الـلـبنـانى يـظل على حـيـويته
تدفقة الـفريدة  برغم قساوة احملن ا
 ويـثـبت مع كـل أزمـة  مـقـدرته عـلى
الـقـيـام من حتت الـردم  بـرغم جـبـال
النـوازل الـرازحـة فوق أنـفـاسه  وقد
تـصــور الـكـثـيـرون أن لــبـنـان مـيت ال
محالة زمن احلرب األهلـية الطويلة 
وذهبت الظنون عبـثا  وحتمل لبنان
الـــصــــغـــيـــر وحـــده عبء حـــروب مع
العدو اإلسرائيـلى   وكانت مقاومته
نـتصـرة شرفـا لألمة كـلهـا  وصمد ا
ـسمـومـة  وحلـصار لـبـنان لـلـريـاح ا
األشقاء قبل األعداء  ولدواهى الفقر
واجلـوع والـنـهب والـطـائـفـيـة وسـوء
األحـــوال وضــيـــاع األمـــوال  وقــد ال
يحـيـا لبـنـان كمـا ينـبـغى ويسـتحق 

وت . لكنه يقينا لن 

ومع الــتـــســلـــيم بـــحــنـــكــة وتـــمــرس
"ميقاتى"  ورغبـته الظاهرة فى جذب
انـتــبـاه دولى وعــربى خلــطـورة أزمـة
لبنان  ومـحاولته لتـرتيب مفاوضات
جلـــلب قــروض مـن صــنــدوق الـــنــقــد
الدولى  واسـتثمـار عالقاته احلـسنة
مع األمريكـي والفـرنسيـ  إال أنها
جـهود لم تـثـمـر بعـد  وتـبـدو كإعالن
نوايا بأكثر منها وعود قابلة للتحقق
قــريـــبــا  فال يــزال بــؤس االقــتــصــاد
يـوالى فـصـوله  خـصـوصـا بـعـد رفع
الدعم عن الغذاء والدواء  وقفز سعر
الدوالر إلى أرقام فلكية قياسا لليرة 
حيث بلغ سعر الدوالر الواحد مايزيد
عن 25 ألف لـيـرة  وال أحد يـسـتـبـعد
وصـــول الـــســعـــر إلى 40 ألــفـــا  مع
تـــضـــاعف أســـعـــار أدويـــة االمــراض
ـــزمــنــة إلى نــحـــو عــشــرة أمــثــال  ا
ــتـوسط الــعـام لألجـور من وتـراجع ا
نــــحـــو 450 دوالر حــــتى أوائـل عـــام
2019 إلى مــا ال يـــزيــد عن  34دوالرا
بـأسـعـار الـيـوم  مع اتـصـال الـنـزيف
فى بـنيـة االقتـصـاد اللـبـنانى الـريعى
السـياحى غـالبـا  ونزول االحـتياطى
اإللــــزامى إلى 12.5 مــــلــــيـــار دوالر 
دخرات اللـبناني والضياع الفـعلى 
ـــصــــارف  وتـــواصل تــــهـــريب فـى ا
أمـوال الــفـاسـديـن إلى اخلـارج  وقـد
وصـلت إلى مــا يـزيـد عن 300 مـلـيـار
دوالر فى األعـوام الـثالثـ األخـيـرة 
فــوق اخلــراب الـذى أدى إلــيه حــريق
"األمونـيا" فى مرفـأ بيـروت  وقد قتل
ئـات  وأحرق ثـلث مبـانى بيروت  ا
وأضاف لـفاتورة خـسائـر لبنـان نحو
15 مـلـيـار دوالر  مع انـكـمـاش حـجم
االقــتــصـاد الــلــبـنــانى من 55 مـلــيـار
دوالر إلى 30 مــلــيــارا فى الــســنــتــ
األخـيـرتـ  والـتـدمـير شـبـه الشـامل
ــرافـق اخلــدمــات الــعــامــة  وكــلــهــا
عـناويـن انهـيـار كـاسح  كـفيـلـة بـكتم
أنـــفـــاس أى بـــلــد حتـت الــردم  لـــكن

وت .   لبنان يتمنع على ا
 وقــد ال يـــكــون من جـــديــد مع إجــراء

وزيــــر اإلعالم "جــــورج قــــرداحى" عن
احلرب الـيمـنـية  وقـطع عدد من دول
اخلــلـيـج لـعالقــاتــهـا الــدبـلــومـاســيـة
واالقــتـصــاديــة مع لــبـنــان  وال يـزال
الـوضـع عـلى حـالـه  بـرغم اسـتــقـالـة
"قـــــرداحى"  ووســـــاطـــــة الـــــرئـــــيس
ـــانـــويل مـــاكـــرون"  الــــفـــرنـــسى "إ
وترتـيبه التـصال هـاتفى بـ ميـقاتى
وولى الــعــهـد الــســعـودى مــحــمـد بن
ســلـمــان  وهـو مــا بـدا دعــمـا رمــزيـا
ـكـانـة "مـيـقـاتى"  الـذى عـاد لـتـرديـد
نـغــمـة "الـنــأى بـالـنــفس" عن خالفـات
ـنـطـقـة  وقـد كـان "ميـقـاتى" هـو من ا
اصــطـــلــحـــهــا إبـــان فـــتــرة رئـــاســته
الـســابـقـة لـلـوزراء مـع تـفـجـر احلـرب
الـسـوريـة  وزاد "مـيـقاتـى" من جـرعة
ه الــعــربى تــأكـــيــد والء لــبــنــان لــعــا
ا فى ولـقطـبه اخلـليـجى بـالـذات  ر
إشــارة عـــابــرة لــضــيـــقه من تــوحش
الـنـفـوذ اإليـرانى  وإلى حـد الـسـماح
ولوى" بإبداء لوزير داخليته "بسام ا
اعتراضه على وجود ونشاط قادة من
"جمعيـة الوفاق" الشيـعية البـحرينية
عــلـى أراضى لــبــنـــان  وهــو مــا بــدا
كـــاســتــفـــزاز مــحــســـوب حلــزب الــله
ضـيف لرفاقه الـشيـعة من الـبحرين ا
وغـــيــرهــا  وبـــرغم تالســـنــات جــرت
بعـدها  إال أن سـلـوك وزير الـداخلـية
ــا بــسـبب لم يــنــته إلى قــطـيــعـة  ر
ـيــقـاتى عـنـد قـادة الـقـبــول الـنـسـبى 
الــشــيـعــة  وتــعـويل "مــيــقـاتـى" عـلى
تـــفـــاهــمـــات لم تـــكـــتــمـل مع "بــرى" 
قـــوامــهــا الـــبــحث عن مـــخــرج ألزمــة
الــقــاضى "الــبـيــطــار"  مــقــابل عـودة
الـوزراء الشـيـعة الجـتـماعـات مـجلس
الـــوزراء  وتــســهـــيل مــهـــمــة رئــيس
الــوزراء  الــذى يـــوالى اجــتــمــاعــات
مــــنـــــفــــردة مـع الــــوزراء وجلـــــانــــهم
الــقــطـاعــيـة  ويــنـتــظــر انـفــراجـا فى
الــعالقـات مع دول اخلــلــيج  وسـارع
إلى زيـارة القـاهـرة للـتـعـجيل بـإتـمام
صـرى إلى لبنان مشروع نقل الـغاز ا

عبر األراضى السورية .

تـأسـيـسه قـبل مـئـة سـنـة  ومن دون
ـلـيارديـر "ميـقاتى" تـفاؤله أن يفـقد ا
بـفـرص الــنـجـاة  وهـو الـذى وصف
الـوضع الـلـبـنــانى من قـبل بـتـشـبـيه
بـليغ  قـال فـيه أن الـلـبنـانـيـ أشبه
بــركــاب عـربــة  أفـلــتت مــكــابـحــهـا 
وتـهـبط عـلى مـنـحـدر إلى الـهـاويـة 
بـيـنـمـا يــنـشـغل الـربـان بـخـنـاقـة مع
الركاب  يـلومهم ويـحملهم األوزار 
ـا فـى إشـارة ضـمــنـيــة إلى حـالـة ر
الـرئـيس الـلــبـنـانى "مـيـشـيل عـون" 
الذى اليعد شعـبه سوى باحلياة فى

قعر جهنم .
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وقبل شهور بدا أن األزمة الـلبنانية
تــنـفــرج أو "تـتـحــلـحـل" قـلـيـال  فـقـد
جنح "ميـقـاتى" فيـمـا فشل به سـابقه
ــكـلف طـويال سـعـد رئـيس الـوزراء ا
احلــريــرى  وقـام بــعــمــلـيــة "تــدويـر
زوايـا" بـ عـون ونــبـيه بـرى رئـيس
مــجــلس الــنــواب  وشــكـل حــكــومـة
تـوازنـات حـرجـة  مـا كـادت جتـتـمع
حتى تـعـذر انتـظامـهـا  وتنـاوشتـها
ضربـات توالت  كـان أظهـرها رفض
الثـنائى الـشيـعى (حزب الـله وحركة
أمـل) الســـتــمـــرار الـــقـــاضـى "طــارق
البـيطـار" فى حتـقيـقات مـأساة مـرفأ
بـيـروت  وامـتـنـاع الـوزراء الـشـيـعة
عـن حــضـــور اجــتــمـــاعــات مـــجــلس
ا جعل انعقاده الدورى الوزراء  و
معطال  ثم تفاقـمت أزمة تصريحات

قبل أسبوع وتزيد  كتب الصحفى
رموق "طالل سـلمـان" مقاال القـومى ا
ــقـال نــازفـا فـى وداع لـبــنــان  كـان ا
بـعنـوان "سـأخونـك يا وطـنى "  ظـنا
أنه لم تـــــعــــد مـن جــــدوى لـألمــــانــــة
واإلخالص والـكــفـاح من أجل لــبـنـان
أفـضل  بـعـد أن أخـفـقت انـتـفـاضـات
اللبناني فى كسب حلمها العصى 
ـواطـنـة بديال والـتـحول إلى لـبـنـان ا
ــولــود بـدائه الــطــائـفى عن لــبــنـان ا
ـقــيت  أو كـمـا يـلــخص "سـلـمـان" : ا
الطوائف قتلت لبنان وال تريد دفنه".
ـــراثـى فى جـــنـــازة وبـــرغـم تـــوالى ا
فترضة  وبـينها مقال لكاتب لبنان ا
الـسطـور  حـمل عـنوان "لـبـنـان الذى
كـــان"  نــشـــر فى 18 يــونـــيــو 2021
وحذر من انهيار لبنان بالكامل  لكن
لبـنان عـلى عـكس الظـنون  بـدا كأنه
وت  وإن كـان اللبـنانيون يأبى أن 
غــــارقـــــون فى بـــــحــــر الــــظـــــلــــمــــات
االقـتصـاديـة واالجـتـماعـيـة  فـقد زاد
وضع الــلــيـرة الــلـبــنـانــيـة تــدهـورا 
وفقـدت إلى اليوم %95 من قيمـتها 
وزادت كـتـلـة الـلبـنـانـيـ الـغـاطـس
حتـت خـط الــــــفـــــــقـــــــر إلى %74 من
مــجـمــوع الـســكـان  وصــارت األزمـة
الـلبـنـانيـة هى األسـوأ اقتـصـاديا فى
ـئـة واخلمـسـ سـنـة األخـيـرة على ا
ى  واعـتـرف رئـيس الـصــعـيـد الـعــا
الـوزراء الـلـبـنـانى "جنـيب مـيقـاتى" 
بأنـهـا أخطـر أزمـة تواجه لـبـنان مـنذ

فـترضة فى االنتـخابـات اللـبنـانيـة ا
ـقـبل  فـجـحيم الـفـقـر الذى الـربيع ا
يـكـوى غـالب الـلبـنـانـيـ  قـد يـكون
بذاته فـرصـة مواتـيـة ألمراء وزعـماء
الــطـوائف  يــشـتــرون بـهــا أصـوات
القواعد احملتـقنة طائفـيا  ويعيدون
ذات القسمة إلى السطح السياسى 
وذات الـــتـــوزيع الـــراكــــد الـــعـــبـــثى
للمناصب والوظائف  مع احتماالت
واردة الســـتــــمــــرار "مـــيــــقــــاتى" فى
منـصـبه بـعد االنـتـخابـات إن جرت 
خــصـوصــا مع بــدء الـعــد الـتــنـازلى
ـارونى" عن األخـيــر لـرحــيل عــون "ا
مـنصب الـرئـاسـة  وإمكـان انـفـساح
طـريق "جـوزيف عـون" قـائـد اجلـيش

خلالفة الرئيس.
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فـــفى قـــلب مـــآسى لـــبـــنـــان  حــافظ
اجليش برغم التركـيب الطائفى على
مـكانـة مـقبـولـة  ومـنع انزالق الـبـلد
إلى انـفالت أمــنى  خـصــوصـا بـعـد
حادث "الطيـونة" على خـطوط تماس
بــيـروت  الــذى قـتــلت فــيه عـنــاصـر
شيعـية من "حزب الـله" و"حركة أمل"
 ووجه اإلتــهـام إلـى حـزب "الــقـوات
ارونى بـرئاسة  "سـمير اللبـنانـية" ا
جــعــجع"  وكــادت احلــرب األهــلــيــة
تـشتـعل من جـديـد  إال أن تـصـرفات
عـقالنـيـة مـنـعت احملـظـور احملـذور 
فــقـد تــرســبت فى الــوعى الـلــبــنـانى
حــقــيــقــة كــبــرى  جتــعل االحــتـراب
الطائـفى أم اخملاطـر  وقد نال مـنها
ـريـر  عـبر الـلـبـنـانـيـون نـصـيـبـهم ا
دة 15 سنة  حرب أهلـية استـمرت 
وانتهت نـهاية الـثمانـينيـات بتوقيع
"اتفـاق الـطائف"  الـذى جـدد ميـثاق
1943 بـتــوزيـعــاته الـطـائــفـيـة  وإن
مــــنـح رئــــيـس الـــــوزراء "الــــســـــنى"
صالحيات أكبر قليال  وهو ما يبدو
"مـيـقـاتى" عــازمـا عـلى الـتـمـسك به 
ورد االعتـبار لـدور "السـنة" بـطبـعهم
العروبى  بعد أن تراجع وزن السنة
الــســـيــاسى مع حتـــالف تــيــار عــون
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بــــعـــدك تــــســـبـب في اغالق مــــعـــظم
صانع الكبرى في العراق اهلية ام ا
حكومـية ( الـتي كانت تقـدر بحوالي
خـمسـ الف مـصـنع) ورمي عـمـالـها
وموظـفـيهـا في الـشـارع ولم يبق من
ــشــاريع الــصــنـاعــيــة ســوى اعـداد ا
ـقدور الـدولة باالف بـسـيطـة. واالن 
ان تـتخـذ االجـراءات الكـفـيلـة بـاعادة
ــشـاريع الــصـنــاعـيـة تــشـغــيل هـذه ا
همـلة كي تسـتوعب مئات عطـلة وا ا
ـوظـفـ الـذين االالف من الـعـمــال وا
انـقلـبـوا لـلعـمل في دوائـر احلـكـومة.
نــــاهـــيـك طــــبــــعــــا عن ضــــرورة حث
احلــــكــــومــــة الــــتي انـت (عــــقــــلــــهـــا
االقـتـصـادي) عـلى اتـخـاذ االجـراءات
ـطـلـوبـة حملـاسـبـة وزراء الـصـنـاعة ا
الــســابــقــ وبــالــذات احـدهـم الـذي
ـــيـــزانـــيـــة الــتـي خــصـــصت حــول ا
ـائة لـلـصـنـاعـة والـتي تـقـدر ب ثـمـا
مــلـيــون دوالر الى حــســابه اخلـاص

واسترداد ما نهبوه.
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ثــــانــــيــــا وقــــبل ان تُــــرِعـب الــــنـــاس
ستـقبل مظلـم وافالس محتم وهو
توقع صحيح جدا كان االجدر بك ان
تـتـخـذ اجــراءات واضـحـة ومـطـلـوبـة
وضـــمن صالحـــيـــاتك لــكـي تــشـــعــر
ـكن ومتـيسر. النـاس بان االصالح 
ـنـافـذ ومن هـذه االمـور مــثال ضـبط ا
احلدودية وضبط مـواردها وادخالها
الى خــزيـنــة الــدولـة. فــانت خــيـر من
وارد تـنـهب من قبل يعـلم بـان هـذه ا
احـزاب وملـيـشيـات مـسلـحـة متـنـفذة
في شـــمـــال الــعـــراق وشــرقـه وغــربه
ـبالـغ (التـي اليصل وجـنـوبه. وهـذا ا
مــنـهــا الى خـزيــنـة الــدولـة اال الــنـزر
ــكـن ان تــســـاهم الــيـــســـيـــر جـــدا) 
بـصـورة كـبــيـرة في حتـسـ جـوانب

كثيرة من الوضع االقتصادي.
ثــالـثـا بــصـفـتك وزيــرا لـلـمــالـيـة كـان
يـــجب عـــلــيك ان تـــتــخـــذ االجــراءات
ــوظــفــ ــطــلــوبـــة لــلــكــشـف عن ا ا
الفضائي الذين ال وجود لهم اال في
قــــوائم الـــرواتـب ســـواء في اقــــلـــيم
كردستان ان في بـاقي انحاء العراق
ــدنـيـة والــعـســكـريـة وفي الــدوائـر ا
حـــتى جتــاوز عـــدد من يــتــســـلــمــون
رواتب شـهريـة اكـثر من سـتـة مالي
شــخص (في وقـت كــان الــعــدد عــنـد
ليون). وقوع االحتالل ال يـصل الى ا
هـذا نـاهـيك عن االعـداد الـتي تـتسـلم
اكثـر من راتب واخملصصـات الهـائلة
ــبــررة الــتي تــاخــذهـا بــعض غــيــر ا
اجلـهــات. وانت حتــدثت كـمــا حتـدث
غــيـــرك عن االرقــام الـــفــلـــكــيـــة الــتي

وحـــتى قـــبـل ذلك في ظـل احلـــصــار
الـظـالم والال انـسـاني الـذي فـرضته
ـدة ـتــحـدة عـلـى الـبالد  الـواليــات ا

13عاما.
اوال وقــــبل كـل شيء اســــمح لـي يـــا
ســيـادة الــوزيــر ان اذكـرك بــان هـذه
ـشــكـلـة هي لــيـست ولــيـدة الـيـوم ا
ــــا بـــدات مع بــــدايـــة االحـــتالل وا
الـــبـــغــيض وســـوء الــتـــخــطـــيط بل
واالسـتهـتـار الـذي تـعامـل به احملتل
مـع االقـــتـــصـــاد الــــعـــراقي ومـــوارد
الـــــبالد واالهـم من ذلـك الــــفـــــســــاد
سبوق. تزايد وغير ا ستشري وا ا
وكـــنت انـت جـــزءا من احلـــكـــومــات
التي نـصبـت بعـد االحتالل وشـغلت
منـاصب مهـمة وقـمت بتـثبـيت هذه
الـتـجــربـة بـكـتــاب قـيم شـرحت فـيه
ـنـاصب الـتي تـبـوأتـهـا بـعـد تـركك ا
طـــبـــعـــا االخــطـــاء الـــتي اُرتُـــكِــبَت.
واســمح اي ان اقـــول لك بــصــراحــة
ارجـــو ان ال تــزعـــجك انـك انت احــد
ـــشــــكـــلـــة ـــســــؤولـــ عن هــــذه ا ا
ـثـال فـاني الـكـارثــيـة عـلى سـبــيل ا
اذكـر جــيـدا انك عـنــدمـا كـنت وزيـرا
لــلــتـجــارة في بــدايــة االحــتالل جلـأ
اليك مـجمـوعة من اكـبر الـصنـاعي
في الـعـراق طــالـبـ تـدخـلك التـخـاذ
اجـراءات عاديـة حلـمـاية صـنـاعـتهم
وذلك عن طريق ضبط احلدود ومنع
دخول الكميات الهائلة من البضائع
الــرديـئــة والــرخـيــصـة الــثــمن الـتي
اغـرقت االسـواق واثـرت كـثـيرا عـلى
انـــتــاجــهم وســـبــبت لــهـم خــســائــر
كــبــيــرة وكــان جـوابـك لـهـم ان هـذا
االمــر قــد انــتــهى وال حــمــايــة بــعــد
الـــيــوم وهــذا ســوق مـــفــتــوح ومن
االفـضل لـهم اذا كـانـوا غـيـر قـادرين
عــلى مــجــاراة الــسـوق ان يــغــلــقـوا
مــصـانــعـهم ويــتـجــهـوا الى اعــمـال
اخــــرى. واتـــمـــنـى ان ال تـــكـــون قـــد
نــسـيت هــذه احلــادثـة الــتي ال يـزال
مـعـظم اشـخـاصـهـا احـيـاء يـرزقـون.
وبـالـفـعل فـان هـذه الـسـيـاسـة وهـذا
الـقـرار الذي سـار عـلـيه من اتى من

تـناقـلت احملـطـات االخبـاريـة ومواقع
الـتـواصل االجـتــمـاعي بـشـكل كـثـيف
ـالــيـة كــلـمــة الــقـاهــا الـســيـد وزيــر ا
الـــــعـــــراقي يـــــوم امـس عن الـــــوضع
االقــتــصــادي اتــســمت بــالــصــراحـة
وباسلوب الصدمة لتحذير العراقي
من انهيار اقتصادي وشيك ينتظرهم
ــســـتـــقـــبل الـــقـــريب اذا هم لم فـي ا
يبـادروا الى تـدارك االمور بـاجراءات
اقتصادية ناجعة لتالفي هكذا كارثة.
ال احـد يـخـتـلف مع مـا طـرحه الـسـيد
الحظ ان حـديثه خال الوزيـر ولكن ا
تــقــريــبــا من حــلــول لــهــذه الــكــارثــة
القـادمة وهـذا يعد مـثلـبة عـليه وهو
اخلبـيـر الدولي فـي هكـذا امور. وزاد
عــــلى هـــذا االغـــفـــال انه اعـــتـــبـــر ان
االصـالح ســيـــكـــون مـــســـوولــيـــة من
سـيـاتي بــعـده. والـسـوال االول الـذي
يتبادر الى الـذهن هو اذا كان الوزير
قد شخص اخلطـر بهذه الدقـة فلماذا
ال يـــقل لــنــا مـــاذا ســيــفـــعل بــشــانه?
عاجلة احلالة التي واالهم ماذا فعل 
ـنصب? كـانت مـوجودة مـنـذ تـولـيه ا
بـاسـتـثـنـاء اقـدامه عـلى خـفض سـعر
الدينـار امام الدوالر االمـر الذي اضر
صالح شريـحة كبـيرة من اجملتمع
وهـو يـعـلـم قـبل غـيـره ان االفالت من
ـاضـيـة والذي االفالس في الـسـنـ ا
حتـدث عـنه لم يـات نـتـيـجـة جـهـوده
ــا مـا انــقـذ ــدروسـة وا وخــطـطه ا
الــعـــراقـــيـــ وانــقـــذه هـــو ايـــضــا
توقع في سـعر برميل االرتفاع غيـر ا
الـــنــفط والـــذي وصل الى اكـــثــر من
ضـعف قـيـمـته في الـفـتـرة الـتي تـبوأ

فيها منصبه..
طــبـعــا يـجب ان اعــتـرف بــاني لـست
اقـتصـاديـا ولـيست لي جتـربـة بـهذا
اجملــال تُـجــاري او حـتـى تـقــتـرب من
خــبـرة الــســيـد الــوزيـر او خــبـرة اي
اقتـصـادي مخـتص ولـكني سـاحاول
ـشــكـلــة من وجـهــة نـظـر ان انــاقش ا
مواطن بـسيط يـعيش في اجـواء هذا
الــواقع االقــتـصــادي الــكــارثي الـذي
وُضِعَ فيه الـعـراق منـذ عام 2003 بل

للـبـلد. واذا كـنت تـشعـر او تـعتـقد ان
هــنـاك جــهـات مــتـنــفـذة ومــسـتــفـيـدة
ومــوغــلــة في الــفـســاد لن تــســمح لك
بــالــتــحــرك في هــكــذا اجتــاه وانــهـا
سـتـقـف في وجه مـثل هــذا الـبـرنـامج
فـمن االفـضل لك واحـتـرامـا لـنـفـسك
ولـكي ال يُـثَــبت اسـمك مـرة اخـرى مع
اســمـاء اخــرين تـســبـبــوا في مـا الت
اليه االمور ان تقدم اسـتقالتك ولكن
بعـد عرض مشـروعك االصالحي على
أل وتسمـية اجلهـات التي يجب ان ا
تُـحاسب واجلـهـات الـتي تـقف حـجر
عــثــرة امــام اي اصالح او الــبــدء به.
ـا يـشبه االكـيـد سوف خاصـة وانك 
لن يــجـــدد لك كــوزيـــر لــلـــمــالـــيــة في
الـتــغـيـيـر الـقـادم ومــهـمـا تـاخـر هـذا
التـغيـير. عـلى االقل لـكي تثـبت نقـطة
ايجـابيـة واضحـة تسـتطـيع ان تدافع
بها عن نفسك بعد ان تنتهي خدمتك.
هـــكــــذا خــــطــــوة حــــتـى وان جـــاءت
متاخرة جدا هي افضل بكثير من ان
تقوم بكتابة كتـاب بعد تركك الوظيفة
تـشــرح فـيه مـاجـرى ومــا كـنت تـنـوي
عـمــله ولم تـفــصح به صـراحــة اثـنـاء
ـقـدورك ان الـوظــيـفـة وعـنــدمـا كـان 
تفعل شيـئا الن كالمك وكتـاباتك بعد
ان تترك الوظيفة سوف لن تغني ولن
تـــســــمن من جـــوع واالهـم انـــهـــا لن

سؤليه. تعفيك من ا
ويــــــؤســـــفــــــنـي ان اقــــــول لك مـع كل
االحتـرام وبـصراحـة االنسـان الذي ال
يـهــدف الى الـتــجـريح والــذي ربـطت
عــائــلــته بـــعــائــلــتك عـالقــات طــيــبــة
ـة ان تاريـخك مـليء باحملـطات وقد
السلبية بـدات منذ ان قبلت ان تعمل
مع االحــتـالل واالنــخــراط في الــنــهج
ـفـتـرض ان الـطـائـفـي الـذي كـان من ا
يـكون بـعـيـدا كل البـعـد عن شـخصك
كــونك انــســان عــلــمي وحــاصل عــلى
اعلى الشهادات ومن ارقى اجلامعات
الـدولـيـة وقـضيـت معـظم حـيـاتك في
ـقـراطي مـتـنـور كمـا انك مـجـتـمع د
قــبــلت ان تــنــفــذ مــخــطــطـات احملــتل
عــنـــدمـــا كـــنـت وزيــرا لـــلـــدفـــاع ولم
تــعــتـرض عــلــيــهــا رغـم كــارثــيــتــهـا.
واســـــــمح لـي ان اقــــــول لـك انك االن
وكــمـا اخـبــرت الـعــراقـيــ ان لـديـهم
فرصـة اخيرة لـتجـنب الكـارثة امامك
انت ايـضــا فـرصـة اخـيـرة لــتـسـجـيل
مـوقف قــد يـحـسب لك ولــعـائـلـتك في
ــســتــقــبل. وكـن كــمــا قــال الــرسـول ا
الكر ) من رأى منكم منـكراً فليغيره
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم
يـــســـتــطـع فـــبـــقـــلـــبه; وذلك أضـــعف

ان). اإل

مــا الـتــزم به سـيــحـقق وفــرة مـالــيـة
كبيرة? وانت بحكم منصبك وخبرتك
الية بالقطع على علم االقتصادية وا
ودراية بابـواب الفسـاد والهدر هذه.
وتـسـتــطـيع بـكل ســهـولـة عن طـريق
تــفــعـيل ودعـم عـمـل ديـوان الــرقــابـة
ـاليـة الـذي عُـرِف على مـر الـسـن ا
بكـفاءته في هـذا اجملال الـكشف عن
الــفـسـاد والــفـاســدين لـلــراي الـعـام

ان. وهذا اضعف اال
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سادسا بالتاكـيد انت تعلم يا سيادة
الـوزيـر بـامـور اخـرى تـسـبب حـجب
ـوارد الــدولـة او كــبـيــر (او سـرقــة) 
ـكن تـضــيع فـيـهــا عـمالت صـعــبـة 
االسـتـفــادة مـنـهـا? مـثال 1- ايرادات
الـسيـاحـة الديـنـية والـتي بـالتـاكـيد
ــكن ان تــوفـره ـا  انت عــلى عــلم 
لـلدولـة من مـوارد ولـعلـمك فـان هذا
ـورد والــذي لم يـقـتـنـع به الـنـظـام ا
الـســابق اال بـعــد جـهـد جــهـيـد وفـر
للـعـراق ايـام احلصـار مـوارد لم يكن
يحـلم بها وسـاهمت بـشكل كـبير في
تـــعــويـض بــعض خـــســائـــر ايــقــاف
تصـدير الـنـفط بحـيث  توسـيعـها
وترتيبها وزيادة اعداد الزوار بشكل
ورد االن يذهب كبير ومنتظم. هذا ا
الى شركات ايرانـية وجهات مـتنفذة
تقـوم بجـلب الزوار وتـاخذ مـنهم كل
التـكالـيف واالدهى ان هذه اجلـهات
ال تـــدفـع ديـــنــــارا واحــــدا كــــرســـوم
ضريبية للدولة. 2- مزاد بيع العملة
ـركـزي والذي الـصـعـبـة في الـبـنك ا
اصــبح واضــحـا لــلــقـاصـي والـداني
انـها عـمـليـة مـقنـنـة لتـهـريب العـمـلة
الصعبـة الى اخلارج وانت خير من
يعلم بذلك. 3- الهـدر الكبـير لـلعـملة
الـــصـــعــبـــة عن طــريـق فــتح الـــبــاب
الســتــيــراد الــســلـع الــرديــئــة وغــيـر
الــــضـــــروريــــة واالخـــــطـــــر من ذلك
تـضـخـيم اسـعـار هـذه االسـتـيـرادات
بـــصــورة غــيـــر مــعـــقــولــة ومن دون
وجــود رقــيب او حــســيب لــتـهــريب

العملة بصورة (قانونية).
واخيـرا اسـمح لي يـا سيـادة الـوزير
ان اقـول لك ان مـا ذكــرته في كـلـمـتك
من حقائق يعرفها القاصي والداني
وما مـطلـوب من شـخص متـخصص
ــشـاكل او مــثـلك هــو لــيس تـعــداد ا
الـتـحـذيـر اذا مـا بـقـيت االمـور عـلى
مـاهي عـلـيه من مـسـتـقـبل مـظلم آت
ـــطــــلـــوب هـــو ــــا ا بــــدون شك وا
احلــــديث عن احلــــلـــول بـل والـــبـــدء
بـاتـخــاذ اخلـطـوات الالزمـة واعالن
الي خطة متكاملة الصالح الوضع ا

تـتـكـبــدهـا اخلـزيـنـة الـعـامـة لـتـوفـيـر
نطـقي وغير رواتب هذا العـدد غيـر ا
. هـذه عـملـية ال وظـف عـقـول من ا ا
حتـتاج سـوى الى جلـان مـتخـصـصة
ــــــوجب تــــــشــــــكل بــــــامــــــر مــــــنك 
صالحياتك لـلتحـقق من االرقام. نعم
ان هذه العملـية حتتاج الى اجراءات
صـــارمــة لــلـــوقــوف بــوجـه مــافــيــات
الـفسـاد الـتي استـفـحل امرهـا بـشكل
كـــبـــيـــر وقـــد تـــكـــون اصـــعب من ان
يـــتــحـــمــلــهـــا وزيــر لـــوحــده بل هي
مـسوولـية حـكـومة بـكامـلـها ولـكنـها
تـبــقى ضـمن مــسـؤولـيــاتك ولـيـست
مسوولية بسطاء الناس الذين طلبت
في حــديـثك دعــمـهم لــتالفي الــكـارثـة

القادمة.
رابـعـا بـصـفـتك وزيـرا لـلـمـالـيـة فـانك
تعلم جيدا كميات النفط الهائلة التي
تُــهـرَب مـن قـبل جــهــات مـتــنــفـذة من
حـقـول الـنـفـط الـعـراقـيـة من الـشـمـال
الى اجلـــنـــوب والــــتي ال يـــدخل الى
خزيـنة الـدولة اي مـبلغ مـنهـا وكذلك
مسالـة عدم التـزام االقليم بـاالتفاقات
ـتعـلـقة بـذلك فـهل فـعلت شـيـئا في ا
ــكن ان يــضـمن هــذا الــصـدد الــذي 
حتس موارد الدولة بصورة كبيرة?
واالمــــر االخـــر الــــذي هـــو لــــيس من
ـــا من واجب احلــكــومــة واجــبك وا
الـــــتي انت احـــــد اعـــــضـــــائــــهـــــا بل
وعمودها االقـتصادي يتـعلق بالهدر
الكبـير والـهائل للـثروة الغـازية التي
كن ان شـاريع  كن اسـتثـمارهـا 
ــبـالغ تــنــجــز خالل اقل من ســنــة و
لـيارات بسـيطـة هي اقل بكـثيـر من ا
التي تُـصرف السـتيـراد الغـاز لتـوليد
اسـاة االخرى التي الكـهرباء وهـو ا
اضـطـر الـعـراقــيـون عـلى الـعـيش في
ظل شـــبه انــعــدامــهــا مــنــذ ان قــامت
قــوات االحــتالل بــتــدمــيــر احملــطــات

الكهربائية اثناء االحتالل. 
اال يـجــدر بك وبــالـتــعـاون مع وزارة
النفط ان تبادر الى تخصيص مبالغ
لهـكذا مـشـاريع تؤمن امـدادات ثابـتة
ورخــــيـــصــــة الــــثــــمن مـن الـــــــــغـــاز
لـلـمحـطـات الـكهـربـائـية وتـصـديـر ما

تبقى منه?
ـطـلـوب مـنك كـوزير خـامـسـا الـيس ا
لــلـمــالـيــة ان تــوضح لـلــنـاس مــقـدار
ــيــزانـيــات الــضـخــمــة اخملـصــصـة ا
جلـهــات مـسـتــحـدثـة ضُــخِـمت اعـداد
منـتسـبيـها بـشكل غـير مـعقول وذلك
ضمن خـطة متـكامـلة لكـشف عمـليات
ــنـظم الــفــسـاد والــهــدر او الـنــهب ا
وارد الدولة كي تـبريء ذمتك وتترك
ن سيـاتي بـعدك بـرنـامجـا كامال اذا
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دقــيـقــة واحـدة عــلى نـهــايـة وقت
ــبــاراة الــتي زادت مـن شــكـوك ا
اجلمـهـور في عودة الـــــــــفريق
هدد من وقع الرابع 30 ا في ا
  الـــطالب ودفــــعت الـــنـــقـــطـــة
الغـالية االمـانة  الـتقدم تـاسعا
وفـي وضـع مــــــســــــتــــــقــــــر في
اجلــوالت االخـــيــرة في ظــــــــل
ـسـاهـمة في عـمل اجملـموع  وا
حـل االمــــــور  والــــــدفـع بــــــهـــــا
بـــاالجتــاه الـــصـــحــــــــيـح وهــو

طلوب . ا
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وعادة  الكهرباء للعمل بعد التوقف
بـاكــثـر من مــحـطــة  قـبل اســتـعـادة
تـــوازنــــهــــا  وايـــقــــاف تـــداعــــيـــات
الــــتــــراجـع في االداء و الــــنــــتــــائج
ـوقع بــنـجـاحه بـاسـتـغالل حـالـة وا
ـنـهـارة  وحتـقيـق فوزا الـضـيـوف ا
متوقعـا على اخر التـرتيب  سامراء
بهدف دون رد ليعود للحادي عشر
   فـيـمـا  تـعـمـقت  مـشـاكل اخلـاسـر
ــة احلــاديــة عــشـرة بــتــلـقـي الـهــز
باربع نـقـاط  ومالزمة الـفشل  حتت

قساوة النتائج.

الـــتي ســـرعــان مـــا عـــادت الجــواء
الـــتـــعــادل د65 فـي ظل انـــســـجــام
وتـكامل   الـتـشـكيل   الـذي  حـضر
بـاحثـا عن تـعويض  سـقـوطه امام
زاخـو في الـنـجف لـكن الـتـعـادل لم
يــكـن  ســيــئـــا  بــعــد ارتـــفــاع قــوة
نـتشـ  بالـفوز اصحـاب االرض ا
الـثـمـ عـلى الـزوراء الـذي صـحح
من  واقـع احلـــــال فـــــيـــــمـــــا بـــــقي
ـكانـهم الـثـالث الواقع الـضيـوف 
مـع مـــوقع  الـــزوراء حتت اطـــمــاع
الـطـالب  اذا مـا  تـمـكــنـوا من نـفط
مــــيـــســـان بـــعــــد الـــنـــتــــيـــجـــتـــ
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واهدر الزوراء فـرصة الفـوز وكسر
عقدة النـتائج  االخيرة بـعدما فرط
بتـقدمه بـهدف حـسام كاظم 70 مع
مــــضـــيــــفه االمـــانــــة الـــذي فـــرض
الـتــعـادل في الــوقت الـبـديل93 عن
طــريق يـوسف رائـد  لـيــسـتـمـر في
دوامة النتائج وخسارة سبع نقاط
من ثالث مـباريـات   الـزمت احلـمد
ـهمة و زادت من غضب على ترك ا
االنـصــار وحــســرة الـتــعــادل امـام

الـــــشــــاغـل الهل  الـــــبــــصــــرة   الن
اجملموع عاجز  من  تغير ولو جزء
االمــور الــغـيــر مــطــمــئـنــة  تــمــامـا
ـــطــلــوب  مع النــعــدام الـــتــعــامل ا

األحداث.
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واكــد  مـدرب اربـيل الــسـوري نـزار
محروس ان االنـتصار عـلى القاسم
بهدف  دليل على قدرت  الفريق في
 الــعـودة لـلـمـنــافـسـة  اذا مـا رتـبت
اوراقه  بــــعـــدمـــا  حــــقق  خـــطـــوة
الــــنـــجــــاح االولـى  بـــاخلــــروج من
نطقة  احلمـراء  وايقاف مسلسل ا
الـــهــــزائم احملـــبـــطــــة  في  الـــوقت
ـطـلــوب  والـتـوجه خلـوض  اخـر ا
اربع مــبـاريـات بـطـمـوحـات  الـفـوز
ـرحـلـة الــقـائـمـة   من اجل ضــمن ا
ان تـتـحسن ظـروف الـعـمل والـلعب
ـوقـع لـكن كل شيء و الــنـتــائج  وا
يــتــوقف عــلى اداء الالعــبــ عــبــر
ـديــر الـفــني  لـدعم الــتـعــاون مع  ا
ـهــمــة   في وقـت تـوقــفـت نـتــائج ا
الــقـــاسم  بـــعــد خـــمـــــــــســة ادوار
مــنـتــجــة   خــطف فـيــهــا نـقــطــتـ
مــهــمـتــ  مـن الــشـرطــة والــطالب
والـفـوز عـلى الـنـجف  قـبـل الـتـعـثر
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وعاد  الكرخ ليسقط مرة اخرى في
ـزعـجة مـتـاثـرا بـتـعادله الـدائـرة  ا
بــهـدف مع ضـيـفه  الــنـجف وبـفـوز
ـعانـاة بوجه مـهمة اربيل  وتـبرز ا
حــسن احــمـد الــتي زادت صـعــوبـة
وتـغـيـرت االمـور  الـتي هي اسـاسا
لـيس بـافـضل  حـالـهـاامـام االصـفر
تعثرة الذي لم يتغير  من بـدايته ا
ـشــاركـة وانـعــكـست عــلى مـســار ا
ـتعـثـرة  قـبل  ان تزيـد من اطـماع ا
زاخــو ونـــفط الـــبـــصـــرة في  عــزل
الــنــجف من مــوقـعه  بــعـد الــعـودة
بنـقطة من الـعاصمـة وقبلـها فقدان
ثالث نــقـاط من خـســارة نـوروز مـا
اثــر سـلــبــا امـام الــتــهـديــد الــقـوي

و قع السادس  . خلسارة ا
ــكــانه احلـادي واسـتــمــر الــنــفط 
عــشـر بــتـعــادله مع الـوسـط بـهـدف
والـتـفـريط  به النه افـتـقـد لـلـتـعامل
ــطــلـــوب مع تــقــدمه فـي تــنــظــيم ا
اخلـطــوط اكـثـر لـلـمـرور و احلـفـاظ
عــلى هــدف االســبـــقــيــة عن طــريق
59 امــام قـــوة الــوسط ولـــيــد كــر
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حـــافظ  الــشـــرطـــة عــلى الـــصــدارة
متقـدما بفـارق عشر نـقاط عن اقرب
مـالحـقــيه اجلـويــة  اثـر فــوزه عـلى
يناء  بثالثـة اهداف لواحد ضمن ا
مــو اجـهــات الــدور اخلـامس عــشـر
متاز  بعدما تمكن من قلب تاخره ا
 فـي  الــشــوط األول  بــهــدف وطــرد
مــدافــعه فــيـــصل جــاسم انــتــصــار
مــسـتـحق  بــعـدمـا  جنح فـي تـغـيـر
ـصلـحته وذلك النـتيـجة وحـسمـها 
بــتـســجـيـل ثالثـة اهــداف  بـاقل من
لـتـنـهي نـصف سـاعـة  د72 62و90 
مفارزه  الـو اجب  على افضل وجه
وتـؤكـد قـدراتـهـا وقـوتـهـا  في   ظل
استـمرارعـطاء الالعـب  في افضل
دفـاع وهــجــوم ومــواصـلــة الــقــيـام
ـطلـوب  والرغبـة الكـبيرة بالـعمل ا
ــشــاركـة في الــتـقــدم نــحــو هـدف ا
وسم  حيث التربع اخملتلفة  هـذا ا
 عـلى الصـدارة  بـثالثة عـشـر  فوزا
وتــعــادلــ  مــنــفـردا 42 والــفــريق
الــوحـيــد من دون خــسـارة  بــفـضل
عطاء اجملموعة التي استمرت تقدم
ـبــاريـات بــتـركـيــز   والـرغــبـة في ا
ـوسم  بافضل طـريقة وسط انهاء ا
ســـعـــادة االنـــصـــار  واحلـــديث عن
ـميـزة  ودور  الـتـشـكيل الـنـتـائج  ا
الـــــــذي  واصـل يـــــــقـــــــدم  افـــــــضل
ــتـصــاعـدة مـســتـويــاته  وقـدراته ا
وامــــكــــانـــيــــة مــــواصــــلــــة االمـــور
والـسـيطـرة  عـلـيهـا لـلنـهـاية  فـيـما
ـيـناء يـسـيـر من فشل الى اسـتـمر ا
فشل  وانـدفع للخـلف  للثـامن عشر
والزال  مـتاثـرا  في بـدايـته وفـقدان
لـلعب و الـنـتـائج قبل ان تـتـضاعف
معاناته الهجومية  وانعدام القدرة
عــلى الــتــهـديـف وحـسـم االمـور في
سـجل  ســراب  رغم مـرور أكـثـر من
مـدرب لـكن الـوضع عـلى حـاله امام
شـعور احـد اكـبر جـمهـور بـاخليـبة
واالحـــبـــاط   بـــســـبـب مـــضـــاعـــفــة
ـــشــاركــة  الــنــتــعــثــرة حتــديــات  ا
ــزعـجــة جلـمــهـور الـفــريق الـذي وا
ــر بــحــالــة من الــفــراغ   وبــغــيـر
الـقـادر عــلى تـعـديل وضـعه مع بـدأ
الـعـد الـتـنـازلي لـلـمـرحـلـة احلـالـيـة
وهـو  الــعــاجـز عـن حتـقــيق الــفـوز
بــــتـــسع تـــعــــادالت وســـتـــة هـــزائم
وانــــعــــدام الـــقــــدرة عــــلى تــــفـــادي
نطقـة احلمراءالشغل اخلروج من ا
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أصبح مـحترف فريق الـصفاقـسي التونسي حـس علي مـتاحاً للـمدرب زيليـكو بيـتروفيتش من أجل
ضمه في تصفيـات كأس العالم.ويأتي ذلك بسـبب توقف الدوري التونسي حالـيا حتى شهر شباط من
تداولة وثوقة ا العام القادم بسـبب مشاركة منتـخب تونس بكأس إفريقـيا.ويتزامن ذلك مع األخبـار ا
حـول رغبـة مـدرب منـتخـبـنا بـتـروفيـتش بـضم حـس عـلي لـتشـكيـلـة أسود الـرافـدين التـي ستـخوض
مبـاراتي إيران ولبـنان الشـهر القـادم في تصفـيات كأس الـعالم.يذكـر أن علي أصبح خـارج حسابات

نتخب الوطني بعدما غادر معسكر تركيا للتوقيع لفريقه التونسي. ا
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بحضـور  وزير الشبـاب والرياضة
عــدنــان درجــال ورئــيس الــلــجــنــة
ـبـيـة الوطـنـيـة العـراقـيـة  رعد األو
حـمودي إنـطـلقت الـيـوم في مديـنة
أربـيل وسـتـسـتـمـر ثـمـانـيـة أيام
بطولة العرب بـرفع األثقال للرجال
ـشــاركــة ثالثــة عــشـر والــنــســاء 
مـنــتـخـبــا تـمــثل ثالثـة عـشــر بـلـدا
عـربـيـا وقـال األمــ الـعـام لـلـجـنـة

ــبــيـــة  هــيــثم عــبـــد احلــمــيــد األو
لـــلــمــكـــتب االعالمي ان الـــبــطــولــة
الـعـربـيـة كـانـت سـتـشـهـد مـشـاركـة
أكـثـر من  16مــنـتـخـبـاً عـربـيـاً لـكن
تــفــشي مــتـحــور أومــيــكــرون حـال
لــتـقــلـيص الــعـدد الـى ثالثـة عــشـر
منـتخـبا فقط.  وإعـتبـر عبداحلـميد
انطالق الـبطـولة في الـعراق جناح
إداري وتنـظيـمي مضـاف للـرياضة
الــعــراقــيــة و ومــضــة مــشــرقــة في

تـــأريـخ ريـــاضـــة رفع االثـــقـــال في
الـعراق مـعـرباً عن أمـله بـاستـمرار
إسـتــضـافــة الـعـراق لــلـمـنــافـسـات

العربية القاريةوالدولية.
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واضاف عـبد احلمـيد ان لـعبة رفع
االثــقـال حتــظى بــاهــتـمــام مــحـلي
كبير حيث إتسعت قواعدها بشكل
بـائن وقـطــعت مـشـوارا كــبـيـرا من

النجاح احمللي واخلارجي.
 وتـوقع عـبـد احلـمـيـد ان الـبـطـولة
ستـشهـد تألق كـبيـر البطـال العرب
والــعــراق وهم يــتــنــافــســون عــلى
إرتــقـــاء مـــنـــصــة االوســـمـــة. هــذا
ثل وحضـر حفل االفتـتاح أيـضا 
حـكـومــة إقـلـيم كـردســتـان الـعـراق
الــدكـــتــور حــكــيم خــســرو ومــديــر
الــشــبــاب والــريــاضــة في االقــلــيم
الدكتور شاكر احمد سمو وعضوا
بـية ـكـتب التـنـفيـذي لـلجـنـة األو ا
الـوطـنـية الـعـراقـية الـدكـتـور هردة
رؤوف والـــســيــد بـــخــتـــيــار رفــيق
باالضـافة لـرؤساء الوفـود العـربية

شاركة. ا

شــكل الـقــوارب الـتي تــمـرّ في شط
ــركــبــة عــلى الــعــرب واألشـــرعــة ا
ـلـعب ـلـعب   كـمـا يـضم ا سـقف ا
ـيدان مـضمـاراً إللعـاب السـاحة وا
ــــــلــــــعـب وفق وقــــــد  بــــــنـــــــاء ا
مـواصـفـات الـفـيـفـا  كـمـا يـحـتوي
ـــلـــعـب عـــلى بـــارك لـــلـــســـيـــارت ا
وبوابـات رئيـسة وحـدائق تشـجير

وسيكون جاهزاً للعمل مطلع العام
باريـات القادمة قـبل الحتضـان ا ا
ويكـون جاهـزاً الستضـافة خـليجي
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ـلـعب كان وبـ حـمـد أنَّ  إكـمـال ا
مــقـرراً خـالل الـعــام احلـالي إال أن
ظـروف جائـحـة كورونـا والـسيـولة
ـالـيـة قـد أثرت بـشـكل مـبـاشر في ا

سير العمل فيه.
واشــار حــمــد الى ان هــنــاك خــطـة
ـقبل للـنهوض بواقع معدة لـلعام ا
ـبية وأهم العب الريـاضية واألو ا
ــنـطـقـة فـقــراتـهـا هـو األهــتـمـام بـا
ـيـنـاء ـشـروع مـلــعب ا احملـيـطــة 
ـــبي واإلهـــتــمـــام بــالـــشــوارع األو
احملــــيــــطــــة به مـن حــــيث اإلنــــارة
والـسـاحات الـتي حـوله والكـهـرباء
ـنــطـقـة .وفي الـسـيـاق وتـشـجـيـر ا
ذاته قــال العب نـادي نـفـط مـيـسـان
عـالء رعــــد شـــهــــاب فـي تـــصــــريح
صــحـفي  إن مالعب الــبـصـرة تـعـد
العب في شرق آسيا لذا من أكبر ا
البـد من االهـتمـام  بـهـا وتطـويـرها
وتـلـبــــــــيـة متـطـلبـاتـها  كي تـكون

طلوب. بالــــــــشكل ا
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ـالعب اخــــــــتـــــــــتــــــــمـت وعــــــــلـى ا
ـائـيـة بـطـولـة انـدية واخملـطـطـات ا
ـائـيـة الـعـراق لـلـشـراع وااللـعـاب ا
ثلون مختلف شاركة  18ناديا 
االنــديـــة في بــغـــداد واحملــافــظــات
واستمرت البطولة ثالثة ايام التي
حــضــرهــا جـمع غــفــيــر يـتــقــدمـهم
ــــــســـــؤولـــــ في وزارة بـــــعض  ا
الــشـــبــاب والــريـــاضــة والــلـــجــنــة
بـية الوطـنيـة العراقـية اضافه االو
الـى ذوي الالعــــبـــــ والالعــــبــــات

ومحبوا هذه االلعاب .
وشـمـلت فـعالـيـات الـبطـولـة سـباق
ـتقـدم قـوارب اللـيزر لـلشـباب وا
رجـال وسـبـاق قـوارب االوبـتـسمت
لــــلــــنـــاشــــئــــ وســـبــــاق االلـــواح
الــشـراعــيــة نــسـاء ورجــال شــبـاب
ومـتـقدمـ  وسـبـاق قوارب الـلـيزر
نسـاء شابات  وسـباق اجلت سكي
رجـال  كـما تـخلـلت تـلك الـسبـاقات
ـبـهـجـة ـائـيـة ا فـواصل لاللـعـاب ا
والتي نالت ايضا اعجاب واهتمام

كل احلاضرين ..
وفي نهـاية البـطولة وزعت الـهدايا
والــكــؤوس عـلـى االنـديــة الــفــائـزة
ــــــــركــــــــز االول لــــــــنــــــــادي وهـي ا
نـقـطـة الـسـلــيـمـانـيــة جـامـعـا 176 
ــركـــز الــثـــاني لـــنــادي الـــدفــاع وا
ـركز اجلـوي وجمع  142نـقـطـة وا

W∫ الدول العربية تشارك في بطولة لرفع االثقال في اربيل بعدسة قحطان سليم uD

يقول مـستشـار وزارة الشـباب والريـاضة الـدكتور حـسن علي كر ان
مشروع احللم  خطـوة نوعية لبـناء جيل جديد لـكرة القدم في العراق 
ـعـاييـر الـعـلـمـيـة احلـديـثـة  واضـاف في تـصريـح لوسـائل اعالم وفق ا
مـحلـيـة  ان الـوزارة سـتـعـمل عـلى تـهـيـئة جـمـيع الـظـروف االجـتـمـاعـية
ـوهوب  والتي تتمثل في والصحية لصقل وتـطوير مستوى الالعب ا
ــعـسـكـرات ـتـطـورة  وا ـنــاهج ا بـيـئـة الــدراسـة والـسـكـن واالطـعـام وا
الداخـلـيـة واخلـارجيـة  والـتـجـهيـزات سـتـكـون عالـيـة اجلـودة .. واشار
مستشار وزارة الـشباب والريـاضة الدكتـور حسن علي كر  ان هذه
بي العـمليـة ( يقـصد مـشروع احلـلم ) ستـطبق في مـشروع البـطل االو
كن الذي سـيعـتـمد عـلى ريـاضات االجنـاز من االلـعاب الـفرديـة الـتي 
ي  وهو للـعـراق ان يـحـقق بـهـا تفـوقـا عـلى الـصـعيـدين الـقـاري والـعـا

طموح جماهيري كبير  وهدف نسعى اليه جميعا .
استـعنت بـهـذا اجلزء من تـصريـح مسـتشـار وزارة الـشبـاب والريـاضة
الدكتور حسن علي كر لوسائل اعالم مـحلية  بشأن مشروع احللم 
سـتشار على ذكرها  الشير الى غياب تفـاصيل مهمة لم يـأت السيد ا
بـلـغ هو شـروع  وهـل ان ا ـرصـود لـهـذا ا ـالي ا ـبـلغ ا وهي مـا هـو ا
ـنـشـآت الـريـاضـيـة سـيـنـفـذ حتت الـيـد ام سـيـصـرف الحـقـا وفي اي ا
ــواهب)  وهل لـديـنـا فـعال ـشـروع  ومـتي سـيــبـدأ  وآلـيـة انـتـقـاء (ا ا
ي فـي االلعـاب الـفرديـة بـعد اربع او رياضي مـؤهل لـتـحقـيق اجنـاز عا
ثمان سنوات ثم ان هناك تساؤل حيوي وهو ماذا حقق مشروع البطل
ـشروع اخـر هو بي مـنـذ ان انطـلق والى هـذا اليـوم  لـكي يعـزز  االو
مـشروع احلـلم .. عـلى االرجـح االجابـات غـيـر مـتـوفـرة لـدى مـسـتـشار
وزارة الشبـاب والريـاضة الدكـتور حـسن علي كـر  في هذه االونة ..
شروع ضـخم ويحـتاج بالـفعل الى الوقت و ال اعتراض عـلى ذلك الن ا
ـلح قـائـمـاً وهو لتـحـدد الـوزارة مالمـحه .. ولـكن يـبـقى هـذا التـسـاؤل ا
اذا تـطـلق وزارة الـشـبـاب والـرياضـة مـشـروع احلـلم  وهي تـعـلم علم
اليـق بـان هـناك نـقص كـبيـر في الـكوادر الـتدريـبـية واالداريـة  فضال
ـالي الفعـلي للـمشروع عن قلة الـبنى الـتحتـية  و(عـدم) وجود الغـطاء ا

في خزينة الوزارة  .
اضي  من قبل وزارة الشباب شاريع التي اطلـقت في ا  لالسف ان ا
بية الـوطنيـة وعدد من االحتادات الـرياضية لم والرياضة والـلجنـة االو
حتـقق اهـدافـهـا  بل انـهـا لم تـسـتـقـبل ابـطـاال كـانـوا مـؤهـلـ لـتـحـقـيق
ي و ال اقـوال اجنازات  والدلـيل هو عدم جناحات عـلى الصـعيد الـعا
بيـة واحتاد العـاب القوى لـبطل اسيا في 800 م مساندة الـوزارة واالو
ي  و بطـل القفـز بعصـا الزانة عدنان طـعيس  في حتـقيق حضـور عا
ـبيـة والوزارة في ـميـز منـتظـر فالح لم يـساعـده االحتاد واالو النـجفي ا

تطوير رقمه .. 
ـبـيــة الـوطـنـيـة و انـا ال اتـهم  وزارة الــشـبـاب والـريــاضـة والـلـجــنـة االو
االحتادات الريـاضيـة  بعـدم االمانة في اداء واجـباتـها  ولـكن اتساءل
اذا تـخصص الى متى يـستـمر الـعمل عـلى سبـيل اسقـاط الفـرض .. و
ــبـيـة احلـكــومـة مــلـيـارات الــدنـانــيـر لــلـوزارة واالو
واالحتــادات  وهي تــعــجــز مــنــذ عــقــود عن
ـبي واحد يـعزز احلـضور صنـاعة بـطل او
البـهي لـلـربـاع الـبـصـري  اخلـالـد الراحل
يـدالية بـرونزية عبدالـواحد عزيـز الفـائز 
ـبيـة الـتي جرت في في دورة االلعـاب االو

روما 1960.
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متاز Í—Ëœ∫ مواحهة ب فريق الكهرباء وسامراء بالدوري ا

ستفيدة الغربي علماً أن اجلهة ا
هي وزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
ــلـعب ــشـروع ا ـنــفـذة  واجلـهــة ا
شــــركــــة (انــــوار ســــورى) والــــذي
يــتـضـمن إنـشـاء مـلـعب يـتـسع 30
ألف مـتـفــرج  مع مـضــمـار إللـعـاب
الــقـوى ومالعـب تـدريــبــيــة عـدد 2
ســعــتــهــا 800 مــتــفــرج  وهــيــكل

ـعـقدة ـلـعب من الـهيـاكل ا سـقف ا
والـفـريـدة في التـصـمـيم والـتنـفـيذ
عـلى مسـتـوى العـالم اي ذو جـمال
مـعـمـاري وحـضـاري يـعـكس تـراث
الــبــصــرة وهــويـتــهــا احلــضــاريـة
والـريـاضـية  وقـد اعـتمـد تـصـميم
ـلـعب علـى شكل رافـعـات عـمالقة ا
ـصـمم عـلى وشـكـله الـبـيـضـوي وا
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تعد مالعب الـبصرة الـرياضية من
اهم مـتـطـلبـات الـنـهوض بـاحلـركة
الـرياضـية واحلـضاريـة والثـقافـية

والسياحية في احملافظة .
وقال مدير شباب ورياضة البصرة
صـــادق الــــكــــنـــانـي في تــــصـــريح
صــحــفي  إن مــحــافــظــة الــبــصـرة
وبـكـافـة مـفـاصلـهـا وبـالـتـعاون مع
ـشكـلـة تواصل الـلـجان الـرئـيسـة ا
العب الرياضية عملها   لتـطوير ا
الـرئـيـسـة والـثـانـويـة لـتـكـون عـلى
أهـــبــــة االســـتـــعــــداد إلحـــتـــضـــان
ـــبـــاريـــات الـــوديـــة الـــقـــادمـــة   ا
أن  االســــتــــعـــدادات مــــوضــــحــــاً 
ـيـنـاء مـتــواصـلـة إلكـمــال مـلـعـب ا
ــنـــطــقــة ــبي واإلهـــتــمــام بـــا األو
احملـــيـــطـــة بـه كي يـــكـــون مـــهـــيَّـــأً
ــبـاريـات السـتــقـبـال واحــتـضـان ا
السيما إن العمل به قد أوشك على

االنتهاء  .
يناء من جهته صرح مدير ملعب ا
بي رحيم حلـو حمد أنَّ  هناك األو
العـب الـــــرئـــــيـــــســـــة عـــــدداً مـن ا
العب الــثـانــويـة في مــحـافــظـة وا
الــبــصــرة  ومن ضــمــنــهــا مالعب

دينة الرياضية التي تعد من أهم ا
فقد العب الرئيسة في احملافظة  ا
ــبـــاريــات احـــتــضـــنت عـــدداً من ا
ـهـمة ومـنهـا مـلعب جـذع الـنخـلة ا
الـــذي يـــتــسع لـ 65 ألـف مــتـــفــرج
إضــــــافــــــة الى 3 مـالعـب تــــــدريب
وتــســعــة مالعب ثــانــويــة  تـتــسع
لعـشرة آالف مـتفرج  وهي مالعب
مــكـتــمـلــة وجـاهــزة السـتــقـبـال أي

مباراة .
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لعب األساسي واضاف حمـد أنَّ ا
ـبي الـكائن ـيـنـاء األو هـو مـلـعب ا
ـعقل وقد  بناؤه من في منطقة ا
قبل شـركة أميـركية واليـزال العمل
مـــتــــواصالً إلجنــــازه  إذ وصـــلت
نــــســــبـــة اإلجنــــاز فــــيه الى 90%
وســـيــتم االنــتـــهــاء من الـــعــمل به
قبل"  موضحاً أنَّ " مطلع العام ا
بي تقدر يناء األو مساحة ملعب ا
ـاً ويــبـتـعـد عن بـأكـثـر من 60 دو
ــديـنـة الـريـاضـيـة حـوالي 12 كم ا
كــمــا يـــبــعــد عن مــطـــار الــبــصــرة
ـسـافـة 10 كم  ويـحـيط الـدولـي 
ــلــعب ثالثـــة شــوارع رئــيــســة بـــا
ومــــــــدخل رئــــــــيـس من اجلــــــــانب
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نتـخب الوطني لـكرة اليد اختـتم ا
مـعـسـكـره التـدريـبي في الـعـاصـمة
اإليـــرانــيـــة طـــهـــران اســـتـــعــداداً
ـقرر إقـامـتـها  في لـبـطـولة آسـيـا ا
ـملكـة العـربية الـسعـودية للـفترة ا
قبل من  18وحتى  31من الشهر ا

ؤهلة إلى بطولة كأس العالم. وا
وقــــال رئـــيـس االحتـــاد الــــعـــراقي
ــــركـــزي لـــكــــرة الـــيـــد مــــحـــمـــد ا
األعرجي في تـصريح صـحفي  إن
ــنــتــخب خــاض ثالث مــبــاريــات ا
ـعسكـر مباراتان جتريـبية خالل ا
مــنــهــا مع بــطل الــدوري اإليــراني
للدرجـة األولى وتغلّب عـليه بفارق
ــــبـــاراة كـــبــــيــــر من األهــــداف وا
ــنــتــخب الــوطــني األخــرى أمــام ا
ـنتـخـبات اإليـراني الـذي يعـد من ا
تـقدمة آسـيويـاً والتي خسـرناها ا
بـفـارق هـدف واحد وبـنـتـيـجة /27

 28هدفا.
وأضـاف األعــرجي أنَّ مــنـتــخـبــنـا
الــوطـني قــدَّم مــبـاراة رائــعــة جـداً

وكــــان قـــاب قــــوســــ أو أدنى من
الــفـوز لــوال اضــاعـة رمــيــة سـبــعـة
امـتــار في الــلـحــظـات االخــيـرة من
ــــبـــاراة" مـــشـــيـــراً الى أنَّ "هـــذه ا
اخلـسـارة تـعـد حــافـزاً لـتـشـخـيص

األخطاء ومحاولة تصحيحها.

ــــنـــتــــخب وتــــابـع األعـــرجـي أنَّ ا
سيـخوض معسـكراً ثانـياً في دولة
قــطـر قـبل الـتـوجه الى الـسـعـوديـة
ومـواجـهـة مـنـتـخـبـهـا يـوم  14من
ـقـبل اسـتـعـداداً لـلـدخول الـشـهـر ا

في منافسات بطولة آسيا.

نتخب الوطني بكرة اليد ا

الـثـالث الـنـادي الـعـربي وجـمع 96
نقطة.

ومن جهة اخـرى اختتـمت في قاعة
كـلــيــة الــتـربــيــة الــبـدنــيــة وعــلـوم
الــريــاضــة بــالــبــصــرة يــوم األحــد
ــراكـــز الــتــخـــصــصــيــة بــطـــولــة ا
ـشـاركة ـفتـوحـة  بـاجلـمـنـاسـتك ا

واسعة لكل الفئات.
وقــــال ايــــاد جنـف رئــــيس احتــــاد
اجلـمـنـاسـتك في تـصـريح صـحـفي
ان ثـالثـة عـشــر مـركــزاً شـاركت في
البطولـة التي شهدت تـنافساً حادا
راكز التخصصية ب العبي فرق ا

للمحافظات العراقية.
واشار الى ان الـبطولـة اسفرت عن
تـتـويج فـريق مـركـز مـديـنـة الـصدر
ـركز االول وحل فـريق مركز ذي با
قـار ثـانيـا بـيـنمـا جـاء مركـز بـغداد

ركز الثالث. الرصافة با
واضــاف ان الـهــدف من الــبــطــولـة
الخـتـيار الالعـبـ احلاصـلـ على
ـراكـز االولـى لـضمـهـم لـلمـنـتـخب ا
الــوطــني لـلــمــتـقــدمــ اسـتــعـدادا
ـقررة فـي مـديـنة لـبـطـولة الـعـالـم ا
ـقبل لـيفـربـول االنـكـلـيـزيـة الـعـام ا
والـذي اقـر اقـامـته هـنـاك في ضـوء
قـرار اجـتـمـاع الـكـونـغـرس االخـيـر
الحتاد اجلـمنـاستك الـدولي مبـينا
ان مـوعـد انـطـالق الـبـطـولـة سـيـقر

الحقا .

∫ جانب من منافسات بطولة العراق للشراع U UM
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qŠ«— Ÿb³∫ فؤاد سالم في حوار مع (الزمان) عام 2009 ومنتدى ثقافي يستذكره        

عنـدما ظهر سـعدون جابـر كان يدافع عن صوته
ــقـام اليـريـدونه )واضـاف (في سـنـة كـون قـراء ا
1964 كنـا نذهب جوالة الى الـبصرة نبحث عن
ـوانى في الـبـصرة اصـوات وصـلـنـا الى فـرقـة ا
كـان مع فواد كان يـقودهـا الفـنان مـجـيد الـعلي 
سالم يـشكالن ثنائيـاً مهم جدا حلنت له عدد من
االغـانـي كـان يـاتي الى كـربالء ويـقـول لـوالـدتي
انت امي في يــوم من االيــام اتـصل بـي لم يـكن
لديه جـواز سفـر عملت له اجلـواز واوصلته الى
واكــد الــفـــنــان مــحــسن فــرحــان ان ( ســوريــا )
ـوال اقـولـهـا الـراحـل فـؤاد سـالم اول من غـنى ا
لـلـتاريخ وكـان يعـتمـد عـلى الشـاعر عـريان سـيد

خلف في كل مواويله).
-وعن الـراحل حتـدث االعالمي زيـدان الـربـيـعي
قـال (كــان كـر الـنــفس يـحب اجلــمـيع في احـد
االيام كـنت انا مـريض قال لـي تعال الـى سوريا
وارسل لي تـذكرة لـلـعالج هنـاك هـو طيب ووفي
ـنـوع من تـعامل مع االخـرين لكـن لالسف كان 
الــفت كـتـاب عــنه يـجـســد مـسـيـرته االعالم مـعه
الـــفــنـــيــة واالبـــداعــيـــة كــونـه احــد رمـــوز الــفن
العـراقي). وفي مداخـلة لـلمـطرب مـكصـد احللي
قـال(تــعـرفت عــلى الــراحل في الـصــاحلـيــة كـان
منـزله قرب قاعـة اخللد كنت اذهب الى
ابــــو نــــغم واجــــلب لـه عــــربـــون
احلفل كان يقول لي خذه هذا
فـؤاد احب اغنية ريفية لك 
تــاثـر بــهــا وكـان يــرددهـا

يبياع الورد). هي 
ـطـرب مـكـصد واداهـا ا
بـــــــطـالقـــــــة ورددهـــــــا
احلـضور مـعه فكانت
مسك ختام اجللسة.
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الــفــنـــان الــعـــراقي تــلـــقى تــعـــازي االوســاط الــفـــنــيــة
سـائلـ الـله اضـي  واالعالمـيـة لـوفـاة والدتـه االحـد ا

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
rÝU  bOLŠ

الكـاتب العراقي يـضيفه مقـهى گهوة و كتـاب في الساعة
اخلـامـسـة من مـسـاء الـيـوم الـثالثـاء بـحـفل تـوقيـع روايته

(ظهر السمكة) بجلسة يقدمها الروائي حميد اخملتار.
 iOÐ_« U½—
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وجـهة لالطـفال اخملرج الـعـراقي عرضت مـسرحـيـته ا
ـؤلـفهـا جـمـال الشـاطي يـوم امس االثـن (ذي مويـز) 

على خشبة الوطني.

W UO{ w  WŽU « cO öð

ÊuMH «Ë ·d(« n×²
مـديـريـة الـتـراث الـشـعـبي مـنـى اسـعـد عـبد
الــرزاق ومــديــر مــعــهــد احلــرف والــفــنــون
الـشعبية جعفـر صادق اطلع تالميذ مدرسة
ـتحفـية التـراثية وجودات ا الـساعة عـلى ا
ـتضـمنة لـلتـراث الشـعبي الـعراقي وا
عـلى (األزيـاء الـشـعـبـيـة  والـسـجـاد 
الــبــسط  والــفــضــيــات الــنــحــاســيــة
ـسـؤولـون عن ـعـادن ) كـمـا الـقى ا وا
ـتحف مـحاضرة تـوضيـحية لـكيـفية ا
وجـودات في احلياة اسـتخـدام هذه ا
الـتـراثيـة لـلـشعب الـعـراقي وترابـطـها
بـــتـــفـــاصــيـل احلــيـــاة الـــيـــومـــيــة ان
عهد ذاك.وتـخللت الـزيارة جولـة في ا
ـــــعـــــهـــــد واالطـالع عـــــلى اقـــــســـــام ا
وتــخــصـــصــاته الــفــنــيــة واحلــرفــيــة
والـتراثية .واختتـمت الرحلة باالتفاق
عــلى إقـامـة ورشــة مـبـســطـة لـلــطـلـبـة
لـتــعـلم فن اخلـزف والـفـخـار الـشـعـبي
.الـى ذلك قــدم أســاتـــذة قــسم اخلــزف
والــفـــخــار الــشــعــبـي (الــســيــرامــيك)
مـحاضرة عـمليـة لطلـبة معـهد احلرف
والـفـنـون الشـعـبـية عـلى جـهـاز الويل
الــكـهـربـائي احـيـاءً لــلـتـراث الـشـعـبي

العراقي وتنمية خلبرات الطلبة.
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اسـتقـبل متحف احلـرف والفنـون الشعـبية
درسة الـساعة االبـتدائية الـرحلة الـعلمـية 
ـاضي وبـحضـور مـدير االهـلـيـة األربعـاء ا

U¼dFý oK% uðU u
ــــاضي نــــدوةً حــــواريــــةً بــــعــــنـــوان ا
(مـســيـحـيـو الـعـراق ...أصـالـة وجـذور
وانـــتــــمـــاء ) قـــدمـــهــــا مـــديـــر الـــوقف
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أقــام قـسم الـتـنــوع الـثـقـافي في وزارة
الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار  األربـعـاء

حـرصك عــلى الــعـمل  يــؤدي إلى وضع مــسـئــولـيـات
إضافية ب يديك.

qL(«

وضوع  لن تصبح مرتاحاً ركز على الـنظر في لبّ ا
حتى تفعل ذلك. 

Ê«eO*«

هنية.رقم الباب يفتح أمام تطورات كبيرة في حياتك ا
احلظ 2.

—u¦ «

احلب في وضع قـلق .ال جتـعل الــيـاس يـسـطـر عـلـيك
.رقم احلظ 37.

»dIF «

امـنح حــبـيــبك شـعــورا مـريــحًـا اجــعـله يــشـعــر بـأنه
رقم احلظ 3. مهم

¡«“u'«

ستكون هـناك تغييرات مفـاجئة في مشاريعك اال انها
في مصلحتك.  رقم احلظ 21.

”uI «

ـجـد احلب وضعك ـثالي لـالستـمـتاع   إنه الـوقت ا
الصحى جيد.

ÊUÞd «

ـسـاعـدة العـفـوية ـكن أن تـعـتمـد عـلى الـتعـاطف وا  
الذين سيسهّالن تقدّمك. 

Íb'«

الــيــوم قــد حتــصل عـــلى بــعض الــوقـت الــشــخــصي
واحلميم مع احلبيب.

bÝô«

ــا يــحــسن عالقــتك مــعـه.يـوم تــقــارب مع احلــبــيب 
السعد الثالثاء.

Ë«b «

يـجب علـيك مـراقـبة ضـغـطك قبـل أن يسـبب لك وعـكة
صحية.

¡«—cF «

ــشـاكل الـصــغـيـرة انت مــتـمـيــز بـالـهــدوء .ال جتـعل ا
تتحول الى مشاكل كبيرة .

 u(«
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اكـتب اجـوبـة الـتـحـديـدات الـتي
تــســيـر عــكـس دوران الــســاعـة
لــــــتـــــــصاللـى ربـط صــــــحـــــــيح

للكلمات:
1- مخبأ للجنود

2- وكـــالـــة بـــحـــوث الـــفـــضــاء
االمريكية

3- يصيب الع
4- جزيرة اماراتية
5- اسم علم مؤنث

6- مزن تظهر في السماء
7- مذل
8- يحذر
9- فط

ـيالد  مع أطـفال الفـنـانة الـسـوريـة احتـفـلت بـاعيـاد ا
صاب بالسرطان جمـعية (بسمة اخليرية) لألطـفال ا
حــيث قــدمت لـــهم جــرعــة من الـــتــفــاؤل واحلب بــهــذه

ناسبة. ا

اخملـرج الــســوري يـشــارك فــيـلــمه الــروائي الــقـصــيـر
ـسـابـقـة الـرسـمــيـة لـلـمـهـرجـان (فـوتـوغـراف) ضـمـن ا
ـغرب بـدورته الـسـادسة الدولي لـسـيـنمـا الـواحـة في ا
حتت عنـوان (الفن الـسابع وسيـلة فـعالة لـلتـخفيف من

آثار جائحة كورونا).

ـواد االنـشـائـيـة مـديـر عـام الـشـركــة الـعـامـة لـتـجـارة ا
سابـقا ومديـر ادارة صندق دعم الـتصديـر حاليـا نعته
سائل االوساط الـصناعية والتجاريـة العراقية االحد 

الرحمة لروحه الطاهرة.

الطـبـيب االردني صـدر له مـؤخرا كـتـاب (ب اجلـنـدية
والطـب: رحلـة عمـر.. ومـسيـرة وطن) ويـوثق فيـه حقـبة

زمنية في تاريخ النهضة الطبية في األردن .

ÍËUM¼ W¹œU½

ية الـعراقـية شاركت في االكـاد
ــؤتـــمــر الـــدولي الــثـــاني الــذي ا
عـقـده اجملــمع الـعـلــمي الـعـراقي
ــســاعي ــعــنــون (ا بــبــحــثــهــا ا
الـلـغويـة في الـعـراقي :مـصـطفى

جواد مثاال) ضمن اعمال اجللسة العلمية االولى.

ي لوفاتو د
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  احـيـا جنـوم الـعـراق لـيـلـة عـراقـية
ـطـربـ بـعـنـوان دجـلـة والـفـرات ا
حـــا الــعـــراقي واصــيل هـــمــيم
وســيـف نــبــيل لــيــلــة غــنــائــيــة
عــراقـيـة في بـولــيـڤـارد سـيـتي
بـــــالــــريــــاض بــــقـــــيــــادة جنم
ـايسـترو الـسـاكفـون العـربي ا
وســــام خــــصــــاف والــــفــــرقـــة
تمـيزة  وعـطرها ـوسيـقيـة ا ا
ـطـربـة صـوت كـنـاري بـغـداد ا
اصـــيل هـــمــيم ذات الـــصــوت
الــســاحـر والــتي اطــلت عـلى
جــمــهــور الــريــاض بـاطـاللـة
انـيـقـة وكـانـهـا قـمـر بـغدادي

يشع نورا. 
وعـبـرت همـيم عن سـعادتـها
الــــكـــبــــيـــرة وهـي تـــلــــتـــقي
جـمـهـورهـا الـذواق الول مـره

خـالله حب الـشـعب الـعراقـي الخوتـهم
. عـبر لـيلـة دجـلة والـفرات الـسـعوديـ

ميزة . ا
—uNL'« qŽUHð

طرب الشاب سيف نبيل  ويـليها قدم ا
عـرضـآ اسـتـعراضـيـآ مع فـرقـته تـفاعل
مـــعه اجلــمــهــور وتـــعــالت له اصــوات
الـتـصفـيق اسـتعـرض من خالل احلفل
ـكـن وكل يـوم إلك اغــنـيــاته أغــنـيــة 
أشـــــــــــــــتــــــــــــــاق وغــالي انـت ودايـخ
بـيـك.وأغـنـــــيـة مـنـتـهى الـرقـة لـلـفـنـان
رابح صــقـر واغـنـيـة عـراقـيـة بـعـنـوان
حــايـــرة تالهــا بــاغــنـــيــة مــا مــرتــاح

وياجمالك.   
وقـــد خــتم احلـــفل عـــنــدلــيـب الــعــراق
ـطـرب حـا الـعراقي الـذي اسـتـقـبله ا
اجلـمـهور بـالـتصـفيـق واجمل عـبارات
الترحيب معبرين عن فرحتهم بنجمهم
في الـريـاض  الذي قـدم لهم مـايحـبوه

في الــريـاض واسـتــقـبـلـهــا اجلـمـهـور
بــالــتــهــلــيل والــتــصــفــيـق احلــار وقـد
اسـتمـتعوا بـاغنـيهـا التي تمـايلـوا لها
حــبـآ وطــربــآ. ابـتــداءت بـأغــنـيــة آخـر
ظـهـور.  ثم احـفظ شـكلي وسـر احلـياة
الـتي انـشـدهـا اجلـمهـور مـعـهـا بـعدان
ـسرح بـالتـصفيق. حـينـما قالت ضج ا
(انـتـم سـر حـيـاتي)  وتـلـتـهـا بـأغـنـيـة
شـكد حـلو وتابـعت بأغـنياتـها يـشبهك
قـلبي. وانت السعادة.  وأثارت مشاعر
اجلـمهـور وحمـاسهم بـأغنـية مـفروض

أعوفك . 
وقـد كـانت طـلـبـات اجلـمـهـور اكـبر من
ـقرر استطـاعت ان تلبي جزءآ وقـتها ا
كــبـيــرآ مـنـهــا .حـيث غــنت لـهـم الـلـون
الـعراقي واخلـليجي وخـتمتـها باغـنية
( الـــعــيــون الــســود) الـــتي اشــعــلت
حـماس اجلمهور  لـلفنان الراحل ناظم
الـــغــزالي وبــنــفـس عــراقي عــبــرت من

ــواويل واالغــانـي الــتي رددوهــا مـن ا
مـعه بكل سعادة وفـرح ونشوة ساحرة
مـن خالل صوته الـشـجي الـذي انـطلق
بــاجـمل اغــانـيه. افــتـتــحـهــا بـاغـنــيـته
ـــهـــاجــر. الـــشـــهـــيـــرة اشـــوفك ويـن 
وبـعـدها حـبك إلي ومـلكـي ولو بـيدي
وتــــعــــنــــيت ألهل الــــورد وربع حــــبي
وشــعـلــومه والـقــلب داعي لك وشـفت
الـويل التي أداها برفـقة فرقة اجلوبي

العراقية الراقصة .
و عـبـر الـعـراقي عـن سعـادتـه الـكـبـيرة
بـوجـوده بـ جمـهـوره في السـعـودية
احلــبــيـبــة بــاغـنــيــة اهــداهـا لــلــشـعب
ـمــلـكــة احلـرة الــسـعــودي بــعـنــوان ا
أداهـا مـع فـرقـة الـسـامـري الـسـعـوديـة
االسـتـعراضـيـة.  وقد تـفـاعل اجلمـهور
بـشـكل كـبـيـر مع الـعـراقي والـذي عرف
مـن خالل ادائه لــلــمـــواويل الــشــجــيــة
الـتي تخـاطب االحساس والـتي تاثرت

بـه االلوان الـشـبـابية
الـعراقـية في الـساحة

الغنائية . 
 لـقد كـانت ليـلة عـراقية
تــشـبه لـيــالي الف لـيـلـة
ولــيـــــلــة اســتـضــافــتــهـا
ارض الـــريــاض الــرحــبــة
ــآ لــبالد الــنــهــرين تــكـــر
الــــشــــقـــيـق ضـــمـن مـــوسم
الــريـاض لـلـتـرفـيـــــه والـتي
تـنظـمه هيــــــئة الـترفـيه على
مـــســرح مــحـــمــد عــبــده
بـالتعـاون مع شركة
روتــــــــــــــانـــــــــــــا

للصوتيات.
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خــسـرت في مــثل هــذا الــشــهــر مـن عـام 2013 
األغـــنـــيــــة الـــعـــراقــــيـــة أحـــد أهـم روادهـــا في
طرب فؤاد اضي برحـيل ا سبـعينـيات القـرن ا
السـالم الذي توفي في أحد مستشفيات دمشق
في الـ 21من كــانـون االول  2013 بـعــد صـراع

رض. طويل مع ا
ولد سـالم  واسـمه احلـقـيـقي فـالح حـسن بريج
في مـحافـظـة الـبـصـرة عام 1945 وبـدأ الـغـناء
بــشـــكل احـــتـــرافي عــام 1963 وكـــان مــتـــأثــراً
ـطرب  نـاظم الغزالي.وكـان أول ظهـور علني با
له مع أول أوبــريت غــنـائي (بــيـادر اخلــيـر) في
بـدايـة السـبـعيـنـات الذي أنـتـجه نادي الـفـنون
بإمـكانيات متواضعة أما أول ظهور تلفزيوني

فــــكــــان عــــام  1968مـن خالل بــــرنـــــامج (وجه
ـوسـيـقار لـوجه) وقـد تـبـنـاه في بـدايـة األمـر ا
واحمللـن سالم حسـ وهو الـذي اختار له اسم

فؤاد سالم.
وتـــأثــر ســالم بــأســاتــذته في مــعــهــد الــفــنــون
اجلمـيلة في بـغداد من أمثال سـالم شكر وغا
حداد ورغـم انقـطـاعه االضطـراري عن الـدراسة
بـعـد احلــمـلـة الـعـنــيـفـة ضـد الـشــيـوعـيـ عـام
 ?1979عـــاد وأكــمـل دراســته فـي جــمـــهــوريــة
الــيــمن اجلــنــوبـــيــة.وخــرج ســالم من الــعــراق
ألسـبـاب سـيـاسـيـة حـيث اشـتـدت احلـمـلـة ضد
أصحـاب الفـكـر الشـيـوعي ووصلت ذروتـها في
بـداية الـثـمانـيـنات فـبعـدمـا فصـلـوه من معـهد
الـفـنــون مـنع من الـغــنـاء في األمـاكـن الـعـامـة.
ومــــــــــنـع دخـــــــــول
اإلذاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
والـتـلــفـزيـون وفي
عــام  1982حــضـر
إلـى الــــــــــكــــــــــويت
وعـــــاش فــــــيـــــهـــــا
ســنــوات طــويــلــة
وقـدم هنـاك بعـضا
من أجـمـل أغـانـيه.
ثـم اســـــتــــــقـــــر في
ســــوريـــا قــــبل أن
يـرحل بـصـمت عام
 2013تـاركـا خـلفه
 4أبـــــنـــــاء وإرثـــــا

غنائيا كبير.
وكـانـت ( الـزمـان )
سـجـلت لـه حـديـثـا
فـي الــــعــــام 2009

عنـدما زار العـراق وقدم حـفلـة غنائـية حـضرها
ــســرح الــوطــني وقــال جــمــهــورا غــفــيــرا في ا
حينها( انا استعيد صحتي وجنوميتي مع هذا
ـطار اجلـمـهـور العـراقي الـذي اسـتقـبـلـني من ا
ـسـرح والـيـوم اقـدم مـعـهم اجـمـل االحلان الى ا
النه يسـتـحق ان نغـني له وغـربتي مـعه زادتني
عـشـقـا وتـمـسـكـا بــجـمـهـوري الـعـراقي الـذي لم
يغـيب عن ذاكرتني طوال سن غربتي القسرية

عن عراقي).
وسـجل سـالم اكـثـر من  75اغـنيـة بـ عـاطـفـية
ووطـنـيـة تغـنى فـيـها بـحب الـعـراق ومن اشـهر
اغنـياته يابو بلم عشـاري ومشكورة واحملبوب
 الـنـاوي الي الـله أنت الـلي بـديت وعـشـرات

االغاني غيرها واخرها غريب على اخلليج .
Í—U c²Ý« qHŠ

واسـتــذكــارا لــسـالم  اقــيم فـي مـنــتــدى بـيــتــنـا
حفال استـذكاريا له تـعاون على الثـقافي بغـداد 
اقامـته الفـنانة بـشرى سـميـسم و الشـاعر ناظم
والـذي الـســمــاوي واالعالمي زيــدان الــربــيــعي
طـرب ومن شهـد حضـور عدد مـن الفـنانـ وا
في الـبـدء شـهـد احلـفل مـحـبي الـفـنــان الـراحل 
وبـدال من الـكـلـمـات قـدمت مـجـمـوعـة من اغـاني
ــطــربــ مــنــهم : نــاظم ســالم اداهــا عــدد من ا
وسعد ـالكي وخـضير ا وكـر حس  االصيل 
ومــكــصــد احلـــلي.وقــدمت اجلــلــســة الــعــطــار 
االعالمــيـة بــشـرى ســمـيـم قـائــلـة(لــفـؤاد وجـوه
لـتزم الذي احترم ناصعـة كثيرة ..فهـو الفنان ا
ـوهــبـته أبــدا وهـو فـنّه وصــوته ولم يــتـاجــر 
ثـقف الذي  وعى عصره  وحاول الـتعبير عنه ا
لحن بكلّ صـدق وأمانة وهو الـشاعر الغـرّيد وا
العـذب وقبل كل ذلك هـو االنسـان الطـيب النقي
الــذي ظل حــتـى آخــر مــشــواره مــثــاال لــلــوفــاء

ولكن تبـقى أغنـيته الشـهيـرة هي األكثر حمـزة)
وضوحـا وتعبـيرا عن انتـمائه الواضح لـلحزب
الـشـيوعي الـتي كـتب كـلمـاتـهـا كاظم اسـمـاعيل
الــكــاطع : مـهــرة خــيل  تــغـيــر دمــوعي وعــشـر
اسنـ مكابل جوعي كلي من ننطلعك شتسوي
كـتـله ارجـع لـلـحـزب...شـيـوعي.ولـعل مـشـروعه
ــهم كــان تـوثــيق حــيـاة مــنــاضـلي الــكـبــيـر وا
احلزب  في أغـاني باالشـتراك مـع الشاعـر فالح
حسـون الـدراجي   ومـنهم:فـهـد اخلـالد  وسالم
عـادل وعـايــدة يـاسـ وجـمــال احلـيـدري وأبـو
كـاطع شـمـران الـيـاسـري وجـورج تـلـو وغيـرهم
.ومن اجلدير بالذكر أن لفؤاد 3مجاميع شعرية
هي (عسـر احلال) و(مشكورة) و(لـلوطن للناس
أغـني) وكـلـهـا ذات تـوجه انـسـاني خـالـص كان
ــعــارضـة بــعــضـهــا يــذاع أيــضـا مـن اذاعـات ا

العراقية  فترة التسعينات).
ÊULK « …dJ½

- بـــعــدهــا حتــدث الـــشــاعــر نـــاظم الــســمــاوي
قـائـال(عالقـتـي مع الــفـنــان الــراحل فــواد سـالم
بـدات نهاية عام 1968 بـعد خروجنا من سجن
نـكـرة الـســلـمـان تــعـرفت عـلــيه واول عـمل كـان
اغــنــيـة(مــوبــديـنــة ) الــتي اخــذت صـدى واسع

احلان محـسن فرحان و(عشـرة عمـر )
كان فـواد يختـار الشعـراء بشكل
جـيـد وجمـيـل وبقـيت عـالقة

احملبة مستمرة بيننا).
لـحن محسن وحتـدث ا
فــــرحــــان عن الــــراحل
قــــائـال(فــــؤاد ســـــالم
رجل مــســـالم يــحب
الـفـن ويــحـتــرم كل
ـــطـــربــ الـــوان ا

والـنـزاهــة واخلـلق الــرفـيع ) مــضـيــفـة (أرتـبط
سالم مـبكرا باحلـركة اليـسارية العـراقية وعلى
عـروفة التي الرغم من كل األخـطار اجلـسيمـة ا
أحـــاطت بـه والــتي أدت بـه  في الــنـــهـــايــة إلى
ـنفى الـطويل.. بدأ ـنفى االجـباري.. ا اختـيار ا
قراطي فؤاد يـغني في مناسـبات الشـبيبـة الد
وكـان يـلـقب حـيـنـهـا بـنـاظم الـصـغـيـر ألنه كـان
رحوم ـقامات العراقـية متأثرا بـطريقة ا يقدم ا
نـــاظم الــــغـــزالـي.وفي عـــام 1969اشـــتـــرك في
األوبــريت الــغـنــائي(بــيـادر اخلــيــر) مع سـيــتـا
ـطرقـة) وكالهـما رسّخ هوكـبـيان ثم أوبـريت (ا
ـلـتـزم بـقـضـيـة االنـسان قـدمه في طـريق الـفن ا
ــة  .وفي -1-12 وحــقّه األبــدي في حــيــاة كــر
1977وبـعـد انـهيـار اجلـبـهـة الوطـنـيـة وازدياد
الحقـات لكل من يحـمل الفكر الـشيوعي خرج ا
فؤاد من الـعراق إلى الكـويت ومنهـا إلى منافي
كثـيـرة  وقـال مـرة يـصف تـلك األيـام: ذات مرة
اســـتــطـــعت أن أغـــني في مـــكـــان مــا لـــكـــنــهم
انــتــظــرونـي في اخلــارج وأشــبــعــوني ضــربــاً
سدسات وجعـلوا دمائي تسيل على بأعـقاب ا
األرض عـــنـــدهـــا أيـــقـــنـت أن ال مـــكـــان لي في
ـرة الـقـادمة الـعـراق ألنـهم سـيقـتـلـونـني في ا
فغـادرت العـراق وقلـبي على كـفي). مشـيرة الى
ان (في الــعـراق أحُــرق  كل نـتــاجه الـفــني ومـا
يذاع االن له هـو من أرشـيف تـلـفزيـون الـكويت
.وفي الغـربة بدأ فؤاد سالم  مشوارا آخر حيث
ــعـــارضــة الــعـــالي وكــانت صــار هـــو صــوت ا
ـــعـــارضـــة بل أغـــانــــيه تـــصـــدح من اذاعـــات ا
أصــبـحت عـالمـة بــارزة ومـاركــة مـســجـلــة لـهـا
..ولعل من أهما أغنية (دكيت بابك ياوطن وأنه
غريب بـبابك)وأغنـية (وحـياجت ياغـيده)وأغـنية
(هــله يــا أهــلي الــعـراقــيــ )و(لــيــشي يــاعـمي

وأخـتالفاتـهم. وقالت مـسؤولة الـتنوع
الـثقـافي في الوزارة إسراء فـؤاد شاكر
( لــقـد أقــمـنــا هـذه الـفــعـالــيـة من أجل
سيـحي ألنَّه مكون كـون ا الـتعـريف با
مـهم ومـن الـضـروري تـسلـيـط الـضوء
عـليه بـكافة طـوائفه وعنـاوينه الديـنية
وأعــيـاده واخــتالفـاته). وعــلى هـامش
ـأمـون لــلـتـرجـمـة الــنـدوة أقـامت دار ا
والــنــشــر مــعــرضـاً لــلــكــتــاب بــأحـدث
اصـداراتـها. كـذلك أُقيم مـعرض نـحتيٌّ
لـلـفـنـان مـازن إيـليـا مـجـيـد عـلى قـاعة
عــشـــتــار في مــركــز الــوزارة. وافــتــتح
ــعـرض الــذي أقـامــته دائـرة الــفـنـون ا
ــسـتــشــار الــثــقــافي ســعـد الــعــامــة ا
إسـكـندر الـذي قـدم جمليـد شـهادة شـكر
وتـقدير وبعـضاً من إصدارات الوزارة.
ــعـــرض حتـــدث مــجـــيـــد قــائالً وعـن ا
(أقـدم جـزيل الـشـكـر واالمـتـنـان لوزارة
الــثــقـافــة إلعــطـائـي هـذه الــفــرصـة في
إقـامة مـعرضي االستـعادي في مـقرها
ـــرأة حتـــكي الـــذي يـــحـــمل عـــنـــوان(ا
قــصـتـهـا) ويـضم  36 قــطـعـة نـحـتـيـة
أعـدهــا جـزءاً من حـيـاتي الـعـمـلـيـة في

بلدي العراق). 
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ـسـيـحي وكـالـةً اخلـور أسقـف مارتن ا
داوود هـرمـز ذكر فـيـهـا نبـذةً تـعريـفـيةً
ـسـيـحـيـ عن عــنـاوين رجـال الـديـن ا

ي لوفاتو مـتابعـيها يـة د { لـوس اجنلوس  –وكـاالت - فاجأت الـنجمة الـعا
عـلى صفحتها اخلاصـة على موقع التواصل االجتمـاعي بفيديو جديد اعالني
لـعمل جديد ستقدمه في فتـرة االعياد.وصدمت متابعيهـا بعد ان ظهرت حليقة

الـرأس وفاجأت متابـعيها بهـذا اللوك اجلديد الـذي اعتمدته وحصد
الــفـيـديـو عــلى اكـثـر مـن مـلـيـون و800 الـف مـشـاهـدة في وقت
ـتـابـعـ انـقـسـموا بـ مـن اعجـب بـهذا قـصـيـر لـلـغـايـة.لـكن ا
ـظهر اجلديد وب من عبر عن اعجابه بـجراتها للقيام بهذه ا
ـتـابعـ الـعـرب قـالـوا (يـبدو انـهـا تـمـر بـفـترة اخلـطـوة أمـا ا
صـعبـة مـثل الفـنانـة شيـرين عـبد الـوهاب ولـذلك قامت بـهذه
ية جورجينا اخلـطوة). الى ذلك نشرت عارضة األزياء الـعا
رودريغز صور عبر صفحتها اخلاصة على موقع التواصل
اإلجـتـماعي مـسـتخـدمـة خـاصيـة الـستـوري أثـناء تـواجـدها
بـرفقـة اوالدها علـى مائدة الـطعـام . الالفت في الصورة أن
األطـعمة التي تواجدت في الصورة معظمها يخالف احلمية
الـغـذائيـة التـي تتـبعـهـا رودريغـز لـلمـحـافظـة عـلى جسـدها.
وفي الـتفاصـيل نشرت رودريـغز صورة تـظهر اوالدها وهم
ـعـجـنـات والـبـطـاطس وعـلـقت قـائـلـة :" مـوعـدي يـتـنـاولـون ا
الـليـلة". مـتابعـو رودريغـز انهـالوا بالـتعـليـقات مـشيرين الى
انـهـا بـدأت تـفضل رفـاهـيـة أوالدهـا عـلى حيـاتـهـا اخلـاصة

بحسب وصفهم.
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{  كـابـول - وكـاالت - تـوفت الـسبت
ــاضي األمـيـرة مـر بـيـغـوم ابـنـة ا
ـلـك مـحـمد آخـر مـلـوك أفـغـانـسـتان ا
ظــاهـــر شــاه وكــشــفـت وســائل إعالم

مــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة في
أفــــغــــانـــــســــتــــان أن
األمـيــرة مـر لـفـظت
أنفـاسهـا األخيرة في
أحــد مــســتــشــفــيــات
الـعـاصـمـة األفـغـانـية
كـــابــول.لم يــعــلن عن
ســــــبب الــــــوفـــــاة أو
مـــرض األمــيــرة و
دفن جــثـمـان األمـيـرة

في كابول األحد.
ـلـك مـحـمـد ظـاهـر وا
شـــاه  1914- 2007 
آخـــــــــــر مـــــــــــلـــــــــــوك
أفــغـانــسـتــان نـصب
مـلــكًـا في  8 تــشـرين
وهـو الــثــاني  1933 
بـعمـر التـاسـعة عـشر
بـعـد أن اغـتـيل والده
لك محمد نادر شاه ا

وقع في وقت الحق أمام عينـيه وفقا 
البوابة.

ـلــــــك مـحـمــــد ظـاهـر شاه تـــــزوج ا
من ابـــــــنـة عـمـه حـميـراء بـيـغـوم في
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{ لــــوس اجنــــلــــوس (أ ف ب) -
أصبح اجلزء اجلـديد من سلـسلة
(سبايدرمان) خالل عـطلة أسبوع
ـيالد أول فــيـلم فـي عـصـر عـيــد ا
جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد- 19يـــحـــقق
إيـــرادات عــلى شـــبـــاك الــتـــذاكــر
تــتــجــاوز مــلــيـار دوالر عــلـى مـا
أفــادت األحـــد شــركـــة إكــزبـــيــتــر
ـــتــخـــصـــصــة في ريـــلــيـــشـــنــز ا

الصناعة السينمائية.
وتـــــمـــــكن

ـــلــكـــيــة ســاســـكس الـــعــائـــلــة ا
الــبـريــطــانـيــة حـيـث كـشــفـا عن
أمــــور صـــادمــــة لم يــــتم اإلعالن
عنها أبدا من قبل حول حياتهما
وعن ما عـاشـاه قبل الـتـخلي عن
ـلـكـية مـنـصـبـهـمـا في الـعـائـلـة ا

البريطانية. 
ومـن االحـــــداث الـــــبـــــارزة خالل
انـفصـال كـيم كـارداشـيان 2021
وكانييه ويست فبعد   6سنوات
زواج وعالقــة دامت  8ســنــوات
وصـل زواج كـــيـم كــــارداشــــيـــان
وكـانـييـه ويسـت إلى نـهايـته في
كانـون الـثاني . لم يـشـكل هذا 6
اخلبـر صدمة كـبيـرة لدى الكـثير
من األشخاص ففي العام 2020
ظـــهــرت مـــشــاكل كـــاردشــيــان و
ويست العائـلية إلى الـعلن.ومنذ
انــفــصـالــهــمــا أثــارا اجلـدل في
مواقف مـتعـددة منـها ظـهورهـما
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ـتـحدث كـمـا وأن أحد ـفـردة هي احد اهم أدوات ا ل اخلـطـاب ونـقاء ا
أهم الـتـفـاف الـناس حـوله وأسـتـمـرار تـأثيـره عـلـيـهم هـو تـوحيـد الـكـلـمة
والـصف ب الناس وفق مـنطلقـات انسانيـة بتجرد مـن النزعة االنـفعالية
باالخص سـتجـدات والتـحديـات التي تـطرأ عـلى اجملتـمع  بتـقديـر كل ا
من يـتـصـدر لإلمامـة في وقـتنـا هـذا الـذي ال يخـلـو من اشد الـصـراعات
فتـكـاً باجملـتـمع وبـالعـقـول الـشابـة الـتي مـاتزال بـحـاجـة للـغـذاء الروحي
عـرفي ومن ينـظـر بتـمعن سـيجـد هـناك صـراعا واضـحاً بـ الدين و وا
الالدين وب الـقـيم والالقيـم يبـطنـه صراع الـرمزيـة الـتي بنـت امجـادها

على أحقية اجلوهرية 
  فأغلب من يذهب لبيوت الله 

يتعطشون جملتمع فاضل خالي من اإلسفاف فعالً وقوالً
وهم الجـئــون لـدى الـله من ضـيق احلـيـاة وانـفـعـاالتـهـا مـحـاولـ ايـجـاد
لـهـذا من يتـحـدث من منـابر الطـمئـنـينه نـابـذين بهـرجـة الدنـيـا وتدنـيـها 
بـيوت الـله عـليه اوالً ان يـدرك حـجم تـأثيـر كـلمـته ومـا يتـرتب عـليـهـا ب
ـفـردات لـلـحـفـاظ عـلى جـوهـريـة الـدعوى الـنـاس وعـلـيه ان يـخـتـار ادق ا
تصـدر للحديث وما نبـر واعتبارات اخـرى ترتهن بشخـصية ا ورمزية ا
ـثله ألصل الفـكرة البنـيوية الـتي ترتب علـيها احلدث وهـنا كان البد ان
نـشـيـر الى ضـرورة اصل الفـكـرة ال الى تـداعـيتـهـا وهي ان نـحـاول قدر
األمـكـان األلـتـزام بـصيـغـة كالم تـزيـد من اواصـر الـتـرابط وتـتـسـلل الى
وجـدان األنــسـان وتـفـعل ضــمـيـره لـيــمـيـز هـو مـن خالله احلق والـبـاطل
والـنور والظـالم دون ان ينصب نـفسه حـاكمـاً وجالداً عليـهم  كثـير ما
نـشـهـد عـروض كالمـيـة تالحق مــسـمـعـنـا تـرتـطم سـريـعـاً بـأول اخـتـبـار
حقيـقي نعيشه واقع حال وهنا أود ان أستذكر موقف مررت به في أحد
بـاشـر وعـبر احلـديث وجه لـوجه حـيث طرح ـهـمة لـلـتـواصل ا احملـافل ا
ــنـصب الــرفـيع ســؤاالً مـبـاشــرًا عن رأيه وهـو ـقــدم عـلى ضــيـفه ذو ا ا
ـثل أهـانـة يـشـاهـد صـورة رئـيس وزراء بـلـده تــداس بـاألقـدام وهـو مـا 
ـنـصب ولـيس حلـيز الـرئـيس الـشـخصـي فحـسب  فـانـطـلقت لـرمزيـة ا
شـهد بـرمزيـتها أيـضا كـونهـا تمثل احدى الشـخصـيات الـتي تتـصدر ا
اني سـابق و حتـمل لقب عـلـمي ينـظر لـها أجـتـماعـياً من خالله نائب بـر
ومن خـالله ايضـاً حتـاسب عـلى حـديثـهـا ومـفرداتـهـا الـتي لم تـتأنى في
أطالق صـرخات تـساؤلهـا قائلـة ((وإذا ضربت صـورته باحلذاء مـنو هو
رئـيـس الـوزراء!??)) وهي تـديـر عــيـنـيـهــا بـ احلـاضـريـن بـحـثـاً عن من
يساندها في مـقبولية ما تطرحه من تساؤل فعادت بخيبة بعد ان أجابها
من يصـغرهـا عـمراً وشـهادةً وخـبرة عن أن األمـر غيـر مرتـبط بشـخصه
ثـله من رمزيـة للعـراق الثـابت واجلوهري  ـنصـبه وما  قـدر ارتباطه 
فـقدت هذه السـيدة بتـصريحـها احلمـاسي تقديـر من حولهـا واحترامهم
رتبطة قبـولية ا فأن اصل الفعل مسـتنكر انسانـياً وان زالت عنه صفة ا
فالعقوبة التي ترتقي باألنسان بالتكلـيف الوظيفي له كشخص مسؤول 
يـجب ان تعـتـمـد منـهج الـقـانون االنـسـاني الرادع لـلـخـطأ وأن تـتـرك فيه
هني ألحـقاً وهو الـعبرة لألخـرين من البالغـة ما حتـفز على االنـضبـاط ا
ما يعود على اجملتمع ككل  وان ماحصل في هذا احلدث حتديداً أنتج
ا سـيطـلب منه الحـًقا من مشـهد وصـورة مشـوهه للـجمـهـور ال ترتـقي 
سـلـوكـاً بنـيـويـاً مـنضـبط وفق الـقـوانـ األنسـانـيـة الـعامـة بـعـد ان تـطبع
بـالتمـرد الألنـساني الالمـحدود  األنـحدار االجـتمـاعي الذي بـات سمة
لــلـــمــجــتــمع لـم يــأتي اال من خالل تـــراتــبــيــة االحــداث الـــتي لم تــراعي
ـعـتمـدة في الـرفض او الـقـبول لـكل حـدث ومن هـنا مـخـرجات اآللـيـات ا
صـار الـتـوجـيه يـعـتـمـد عـلى اإلطـاحـة والــتـنـكـيل وإظـهـار الـقـبـيح ولـيس
حتـجـيمه لـيـتالشى تـدريجـيـاً وهـذا ما بـدأ يـفشي كـل قبـيح  قـول الله
تعالى ((ادْعُ إِلَى سَبِـيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْـلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَُهوَ أَعْـلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ))
ـفـعـول احلـكــمـة الـتـراتـبي ومـخـرجـات يـعـطي داللــة واضـحـة 
ـوعضـة احلـسنـة التي جتـمع وال تـفرق تـقرب ا
وال تـنـفـر تهـدي وال تـضل تـسـامح وال تُذل 
ومن هـنا نـطـمح ان نـرى مـنـابرنـا الـديـنـية ان
غـفرة تـنتـهج تعـاليم الـله التي تـقدم الـعفـو وا

والتسامح والقبول في دعواها الى الله .
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة
االردن  200 فلس 
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تلك العـراق موقعًا وعمـقًا تاريخيًـا و إرثًا حضاريًا عـظيما و إجنازات
و ابـتـكارات كـبيـرة و عـظيـمـة ال تكـفي هـذه الـسطـور لـذكرهـا إذ إنّ هذه
ُـمـيّـزات جــعـلت له دورًا رائـدًا عـلى طــول الـتـأريخ حـيثُ كـان ـزايـا و ا ا
العـــبًــا مـــحــوريًـــا في رسم مـــعــالـم الــتـــأريخ واحلــضـــارات و االحــداث
الـسـيـاسيـة و كـان له تـاثـيـرًا واضـحًـا عـلى مـخـتـلف الـعـلـوم الـثـقـافـية و
ــسـيـرة و لــلـعـراق فــضل كـبــيـر عـلـى مـا قـدمه مـن خـدمـات  احلـيــاتـيـة 
ها شـاخصة تضيء سفر البشريـة من منجزات واكتشـافات الزالت معا
الـتاريخ وحتـدد مالمحه  ,لكن في الـوقت ذاته صار الـعراق مـحط أنظار
ا له من أهـمـية جـغرافـية و ثـروات طـبيـعيـة و حضـارة و تأريخ اجلمـيع 
فتسابق اجلـميع للسيطرة عليه و للـنيل منه وتهميش دوره ونهب خيراته
ـا انـعـكـس ذلك عـلى واقـعه ومـسـيــرته عـبـر مـراحل مـتــتـالـيـة حـيث لم
ينـحصـر هذا االسـتـهداف في مـجال واحـد او حقـبـة محـددة بل استـمر
احلال وسوء االحـوال منـذ القدم ولـيومـنا هذا !!  ,واخطـر االستـهدافات
الـتي مـرت وتـمـر هي مـحـاولـة مـسخ هـويـته وتـمـزيق وحـدته وإسـتـنزاف
قـدراته ,ولم يـكـتـفي االعـداء بسـرقـة ثـرواته بل راحـوا يـستـهـدفـون تراثه
ـا حرص ابنـاء العراق ان وعـاداته وقيـمه ومبادئه وخـصوصيـته التي طا
تـكـون في مـامن من الـتـحـريف والـتـزيـيف ورفض كل اشـكـال الـثـقـافـات
الدخـيلـة واحملاوالت اخلـسيسـة لطـمس هويـته وانتـماءه واعـتزازه بـالقيم
ـبـادىء الـتي أسّـسـهـا عـبر الـزمن  ,حـيث تـركـزت هـذه االسـتـهـدافات وا
إلضـعافه وإعيـاءه وإخضاعه لـوالءات متعددة فـي محاولة يـائسة لـتفتيت
الـوحدة الـوطنـيـة التي تـشـكل الدعـامـة اخلرسـانيـة لـلبـنـاء اجملتـمعي في
رفض الـطـائـفــيـة والـعـنـصــريـة وتـرسـيخ روح األخـاء واالنــتـمـاء الـوطـني
لـتـعـزيـز الـوئـام والـتـعـايش الـسـلـمي بـ افـراده  ,لـذلك جنـد ان االعـداء
ادركـوا جيـدًا ان الشعب الـعراقي مهـما تـعرض حملن ومصـائب سرعان
ـتـلك الــعـقـول اجلــبّـارة و اإلرادة الـصّــلـبـة والــكـبـريـاء مــا يـنـهض النـه 
والـصـمود و اإلبـاء  و غـيـرهـا مـن مصـادر الـقـوة الـتـي  جتعـلـه يـتـجاوز
احملن و األزمات و النكـبات و يعود شـامخا كاجلـبال الشاهـقة ال تهزها
الـريـاح العـاتـية و هـذا هـو مكـانه الـطبـيـعي واحلقـيـقة الـتـأريخـيـة الثـابـتة
ـكـر تنـوعت ـتـابع احلـذق الوضـاع الـعـراق يـجـد ان وسـائل الـشـر وا وا
وتـعـددت كـلـمــا تـعـرض مـشـروع االعـداء لـلـفــشل يـلـجـأون إلى أسـالـيب
أخــرى أبـشع و أقـذر فـتـراهـم تـارة يـؤجـجـون الـصــراع الـطـائـفي وتـارة
اخـرى يـؤججـون الصـراع القـومي لـعلـهم ينـجحـون في تـشتـيت وتفـتيت
الـوحـدة الـوطـنـية كـونـهـا تـمـثل مـصـدر اعتـزاز وفـخـر لألجـيـال عـلى مر
الـعصور  ,فتـراهم يُـقوّضـون كل محـاولـة لنـشر الـوعي وتـقريب وجـهات
النظر وكل دعوة هـادفة وسطية مـعتدلة فيُـسخّرون قدراتهم وامـكانياتهم
و سطـوتهم لـلتشـويه والتـسقـيط والتـغييب واإلقـصاء ونـقصـد بذلك قوى
ن سعى وحرّض و مارس الـقتل والتـهجير والـتشريد الشر وادواتهـم 
ونـشر الفـوضى والفقـر واجلهل واخلرافة لـيحقق الـهدف مـعا إضعاف
صـادرة تراثه وثرواته عندمـا يزرعون الشقـاق والنفاق وإقصاء العراق 
االكفاء وتقـد اجلهالء والسّفهـاء ليتحـكّموا في مصيـر العباد والبالد ,
ـهم إستـيعاب اخملـطط وفهم مـضاميـنه بزيادة لـذلك اصبح من الالزم وا
الـوعي عـبـر دعم ورعـايـة مـشــروع جتـتـمع عـلـيه  قـادتـهـا و مـفـكـريـهـا و
ـشـاريع مـثـقـفـيـهـا إلرسـاء قـواعــد الـسـلم اجملـتـمـعي و طـرح االفـكـار وا
الـوطـنـيـة واالخالقيـة الـتي تـعـيـد للـشـاب الـعـراقي والعـربي ثـقـته بـنـفسه
وجتعـله يعـتز بـهـويته ويـتواصل مع ابـناء الـوطن عـلى احلب والتـضحـية
والـفـداء إلفـشـال مـخـطــطـات االعـداء بـتـشـخـيص كل مـا يـسيء لـلـوحـدة
الوطـنيـة والقـيّم االنـسانـية الـتي تعـد جـزء اساسي من هـويتـنا و رفض
ـشبوهـة التي حـاول االشرار زرعـها فـيمـا بيـننـا وعلـينا كل اخملطـطات ا
ن وقف مع الوطن تـشخـيص الواقع كمـا ينـبغي واجـراء تقـييم منـصف 
أو ضده من اجل منـافع و مصالح شخصية ضـيّقة على حساب دماء و
ـراجـعــة البـد من اخلــروج بـرؤيـة تــضـحــيـات ابـنــاء الـوطن وبــعـد هــذه ا
مبـســـطـة عن اإلجتـاهـ وهـنـا يـتحـتم عـلـيـنـا الـوقـوف مع اإلجتـاه الذي
بدأ ـوقف و ا وقف مـع الوطن و الشـعب وضحى ألجـلهـما و ثـبت على ا
و تـمـسّك بـالـثــوابت الـوطـنــــــيـة والـتـواصل مع كـافـة مـكـونـات واطـيـاف
الشـعـب ويـبـذل اجلـهـد اجلـهـيـد لـلـدفـاع عـنـهـا وتـقـد الـصـورة الـبـهـية
لـلـمواطـنـة احلقـــــة الـتي حتافظ عـلى هـيـبة وسـيـادة وكرامـة الـوطن لكي
ـكانـته الـسـامـية و شـمـوخه و مـجده و عـراقـته و أصـالته يـعود الـعـراق 
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كـمـا شهـدت مـديـنـة الـرياض في
الــســعــوديــة هــذا الــعــام أيــضــا
احلـدث الــفـني األبـرز خـلــيـجـيـا
حيث  افـتتـاح موسم الـرياض
ـاضي يـوم  20تــشـريـن االول ا
والــذي تـخــلـلـه مـفــاجـآت كــبـرى
لـــلــجـــمــهــور الـــســعــودي وزوار
مــــوسم الـــريـــاض.واســــتـــقـــطب
ـــوسم مــجــمــوعـــة كــبــيــرة من ا
اشـهــر الـنـجـوم وبـيــنـهم إلـيـسـا
وانـغـام وجـورج وسـوف وفـنان
الــعـــرب مــحــمــد عــبــده وراشــد
اجد وراشد الفارس وأصالة ا
والفنان الشعبي مزعل فرحان
ونانـسي عـجرم وغـيرهم.كـما
خطف مـعرض إكـسبو 2020
ـقــام حـالـيــا في دبي بـدولـة ا
االمارات العربية األنظار على
السـاحة اخلـلـيجـية لـهذا الـعام
حــيث شـهــدت فـعــالـيــاته وجـود

سـويــا عـلى الـســجـادة احلـمـراء
في حفل ميت غاال للعام .2021

ــصــريــة* ــمــثـــلــة ا وحـــظــيت ا
الــشـابــة يــاسـمــ عـبــدالـعــزيـز
بـتعـاطف واسع عـقب تـعـرضـها
ألزمـة صـحـيـة قـاسـيـة أدخـلـتـهـا
ركزة وكادت أن تودِي العناية ا

بحياتها.
ـناسـبات ومن ب االحـداث او ا
العـامة الـتي شـهدهـا عام 2021
اقـامــة مـهـرجـان الــبـحـر األحـمـر
السيـنمـائي الذي ضيـفته مـدينة
جــــدة وهـــو أضـــخـم مـــهـــرجـــان
سـيـنـمــائي يـقـام في الـسـعـوديـة
ألول مـرة والـذي أقـيم لـلـمـدة من
كــانــون االول اجلـاري 15الى  6
ـواهب واسـتـقـطب الـعـديـد من ا
والـــــــنــــــــجـــــــوم واخملـــــــرجـــــــ
واإلعالمـيـ ومحـتـرفي صـنـاعة
السينما من جميع أنحاء العالم.

اجلـسـمـي وعـمـرو ديـاب وأحالم
ومـحــمـد عـبـده ونــانـسي عـجـرم
وغـــــــــــــيــــــــــــــرهـم
الــكـــثــيــرين.

بيال حديد

{ لـندن  –وكاالت  –ايـام قـلـيـلة
ونــودع عــام  2021الــذي شــهــد
احـداثـا فنـيـة عـديـدة نـتوقف في

السطور التالية عند بعضها:
×في الـثـالث من الـشـهـر اجلـاري
صـرية شـيرين طـربـة ا اعلـنت ا
عبـد الـوهاب طالقـهـا رسمـيا من
زوجـــهــا حــســام حـــبــيب وهــذا
اخلـــبــر أتى بــعــد ســـلــســلــة من
الـــشــائــعـــات عــلى مـــدار أشــهــر
فأجاة األكبر فكانت كثيرة. أما ا
ح أطلت للمرة األولى بعد هذا
ـظـهــرمـخـتـلـف تـمـامـا اخلـبــر 
حيث أقـدمت على حـلق شعـرها.
وأوضـحت في أكـثــر من مـقـابـلـة
أنهـا (قامت بـهذه اخلـطوة ألنـها

كانت في حالة نفسية سيئة).
ـــاضي وفـي شـــهـــر  رمــــضـــان ا
ـصريـة شريـهان عادت الـفنـانة ا
الى عــالم الــفن بـعــد غــيـاب  20
ســـنــــة لــــتـــطـل بـــنــــفس الــــزخم
واالنــــــــــدفـــــــــاع مـن خـالل إعالن
اســـتــعـــراضـي يـــجـــســـد قـــصــة

عاناة. حياتها وتغلبها على ا
ناسـبة عيـد األم الذي حتتفل و
ـتحـدة الـبـريطـانـية ـملـكـة ا به ا
في 14 اذار نــشــرت الــصــفــحــة
الرسـمـيـة اخلاصـة بـكل من كيت
ميدلتون واألمير ويليام منشور
تــضــمن رســائل مــؤثــرة وجــهت

إلى الراحلة األميرة ديانا.
ووفـــقـــا لـــتـــقـــريــر (ار تـي) هــذه
ـؤثرة كـانت محـضرة الرسـائل ا
بشـكل خـاص من قـبل أوالد كيت
مــيـــدلـــتــون واألمـــيـــر ويــلـــيــام
شارلـوت وجورج ولـويس حيث
عبـروا من خاللهـا عن مشـاعرهم
جلــــدتـــهـم األمـــيـــرة ديــــانـــا في

مناسبة عيد األم 2021.
ـاضي  وفي 8 كــانـون الــثــاني ا
شــــغــــلـت مــــر اوزرلي مــــواقع
التـواصل االجتـماعي وأصـبحت
حـــديث الـــنـــاس وذلـك بـــعــد أن

أجنبـت مولـودتهـا الـثانـيـة التي
أطـلـقت عـلــيـهـا اسم لـيـلي بـدون

زواج. 
وفـي هــذا الـــســـيـــاق تــشـــاركت
اوزرلي مع مـتـابـعـيـنـهـا الـصـور
األولى مع ابـنتـهـا حـيث ظـهرت
في لــقــطـات حــمـيــمــيـة ومــؤثـرة
وهي حتملـها خالل وجودها في

ستشفى. ا
اضي  في 10 تشـرين الـثـاني ا
أثارت عارضة األزيـاء بيال حديد
ضـجــة كـبــيــرة من خالل بـوست
نشـرته يتـضمن صـورا لها وهي
مـنــهـارة وتـبـكـي بـاإلضـافـة إلى
فـــيـــديـــو مــــقـــتـــبـس من حـــديث
للمغـنية األمـريكية ويـلو سميث.
بهـذا البوست فـاجأت الـعارضة
ـتـابـع بـكـشـفـها جـمـهورهـا وا
عن تـعرضـهـا لالكـتئـاب كـاشـفة
عن الــلـحـظـات الــعـصـيــبـة الـتي
تعـيشـها بعـد إصابـتهـا باختالل
في الـتـوازن الـكـيـمـيـائي بـسـبب

االكتئاب.
ــــاضي رزق وفي 4 حــــزيـــران ا
الـثـنـائي مـيـغـان مـاركل واألمـيـر
هـاري بـطــفـلـتـهــمـا والـتي أُطـلق

عليها اسم
Lilibet Lili Diana 

ــــولــــودة و اخـــــتــــيــــار اسـم ا
اجلديدة تـيمنـا باالسم الذي كان
ــلــكــة إلــيــزابــيت يــطــلـق عــلى ا
(Lilibet) كـــــمــــا  اخــــتــــيــــار
ـا لألمـيرة اسمـهـا األوسط تـكر

ديانا. 
كـما فـجـر مـيغـان مـاركل واألمـير
ـــــــــــاضـي هـــــــــــاري فـي 7 اذار ا
مفـاجـآت كثـيـرة حول حـيـاتهـما
قـابلـة الـتي أجريـاها مع خالل ا
أوبرا ويـنـفري في حـلـقة خـاصة
Oprah with Me- بـــعـــنــوان
ghan and Harry.هــــــــــــــــذه
ـقابـلـة كـانت األهم واألولى من ا
نوعـهـا بـعد مـغـادرة دوق ودوقة

عــدد كـــبــيــر من جنـــوم الــفن في
الوطن الـعربي والـعالم ومن ب
هـؤالء آنـدريـا بـوتـشـيـلي وإيـلي

غولـدينغ بـاإلضافة إلى
كـــاظم الـــســـاهـــر

وحـــــــســــــ

األمـــر الـــذي أثـــار الـــكـــثـــيـــر من
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــقــــــات مـن قــــــبل
.ويـذكـر أن كـاردشـيـان ـتـابـعـ ا
كـانت قـد تـعـرضت لـلـخـيـانـة من
قبل حـبيـبـها وذلك بـعدمـا رفعت
إمـــرأة تــدعى مـــارالي نــيـــكــولــز
قضـيـة ضـد تومـبـسون من أجل
تربـيـة الـطفل والـرسـوم األخرى
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــاحلـــمل.وكـــتـــبت ا
كــاردشـــيــان(من الـــواضح أنــني
كنت على الـقائـمة اجليـدة; انظر
إلى هــديـتي! إنــهـا أعــظم نـعــمـة

بالنسبة لي).
وقـالت في تـعـلـيـقـهـا عـلى صـور
أخــرى تـظــهــر ابـنــتــهـا وبــنـات
أخـتـهـا كـيم وشـيـكـاغو ويـست:

(أنا أحب فتياتي).
وحـــقق مــــنـــشـــور كــــاردشـــيـــان
انـــتــشـــاراَ كــبـــيــراً عـــلى مــواقع
الــتــواصل اإلجــتـمــاعي مـن قـبل
تـابعـ الذين عـبرو عن حـبهم ا
لـــكــاردشــيــان مــعـــايــدين ايــاهــا

ناسبة األعياد اجمليدة.
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{  لوس اجنلوس
وكــــــــــــــــــاالت - –
نــــشــــرت جنــــمـــة
تـلـفــزيـون الـواقع
كـلـوي كـاردشـيان
صـــــورة جــــديــــدة
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا
اخلـــاص في مـــوقع
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــواصـل
الإلجــتـمــاعي. وظــهـرت
كـاردشـيـان بـرفـقـة ابـنـتـهـا
تـــرو ووالــدتـــهـــا كــريس
جـــيــنـــر وأخـــتــهـــا كــيم
وأطـفــالـهــا وقـد قـامت
بفـصل صور حـبيـبها
الـــســـابق جنـم كــرة
الـــســـلــة الـــكـــنــدي
تـــريـــســـتــان
تـومـبـسو
ن عـــــن
صـــــور
عـــــيــــد
ــيالد ا

{ لــــنـــدن  –وكــــاالت - نــــشـــرت
الغـارديـان البـريـطـانيـة مـقاال عن
وسـيقى أوبرا عـايدة ألسـتـاذة ا
في كــيــنــغــز كــولــيـدج فـي لــنـدن
فلورا ويـلسـون بعـنوان (هـرطقة
أم مـأسـاة? كـيف تـفـكـر مـصـر في

أوبرا عايدة). 
ـــقــال حـــول االحــتـــفــال ويــدور ا

(سبايـدرمان: نـو واي هوم) الذي
يتولى دور الـرجل العنـكبوت فيه
مثل البريـطاني توم هوالند من ا
حتقـيق 467,3 مـلـيـون دوالر في
أمريـكـا الـشمـالـية و587 ملـيـوناً
ي أي مــا ــســتــوى الــعــا عــلى ا
مجموعة أكثر من مليار دوالر في
يومـا مـؤكداً بـذلك مـا تـوقعه 12

احملللون.
اثالً سبـايـدرمـان بـذلك إجنـازاً 
ـا ســبـقه إلــيه (سـتـار وورز: ذي
فورس أويـكـنـز) عام 2015 وفـقًا
جمللة فـرايتي  عـلى الرغم من أن
ـــتــحـــورة أومــيـــكــرون تــفـــشي ا
الـشــديـدة الــعـدوى من فــيـروس
كـورونــا أحـدث إربــاكـاً في كل
ـــركــز أنـــحــاء الـــعــالـم.أمــا ا
الـثـاني في تـرتـيب إيـرادات
شـبـاك الــتـذاكــر األمـريـكي

فـــــنــــالـه ســــيـــــنغ 2 من شـــــركــــة
يـونـيــفـرسـال إذ بـلــغت عـائـداته
 مــلـــيـــون دوالر في عــطـــلــة23,8
نـــهـــايـــة األســـبــوع األولـى بـــعــد

انطالق عروضه.
تحركة هذا وتقدّم فيلم الرسوم ا
عـــلى فـــيــــلـــمي ذي مـــاتـــريـــكس:
ريزركشنـز من بطولة كـيانو ريفز
الذي حقق  12ملـيون دوالر وذي
كـيـنـغـز مـان الـذي بـلـغت إيـرادته
ـــركــز 6,4 ماليـــ دوالر.وكـــان ا
اخلـامس مـن نـصـيـب أمـيــريـكـان
ــســتـــوحى من قــصــة أنــدردوغ ا
حقـيقـية عن عـامل السـوبرماركت
كـورت وارنر الـذي أصـبح أفـضل
العـب فـي دوري كـــــــرة الــــــــقـــــــدم

األميركية. 
وجــمع الــفـيــلم 6,2 مالي دوالر

على شباك التذاكر.

عــــــــــام 1931 فـي كــابـــول وأجنــبــا
سـتـــــــــــة أبـنــاء وابـنــتـ احــداهـمـا
مـــــــــــر الــتـــــي هــــي من مــوالــيـد

عام 1936.

بذكرى مرور 150 عاما على أول
عـــرض لـألوبـــرا في الــــقـــاهـــرة
وكــيف أصـبـح الـنــاس يــنــظـرون
إلـيـهـا بـعـد كل هـذا الـوقت.تـقـول
فــلـورا إن هــنــاك مـبــنى ضــخــمـا
صرية القاهرة وسط العاصمة ا
يــــســــتـــخــــدم حــــالـــيــــا كــــمـــرآب
للـسيـارات ومـقر إداري ويـعرف

باسم غـراج األوبـرا) مشـيرة إلى
ـبـنى كـان مـقـرا لـدار األوبرا أن ا
اخلـديـويــة  بـنـاؤه عـام 1869
وكان أول عرض يستضيفه عمل
ـوســيــقــيـ في جــديـد ألشــهــر ا
عـصـره غـوســيـبي فـيـردي وهـو

أوبرا عايدة.
وتـواصل فــلـورا قـائــلـة إن أوبـرا
عايـدة تـكـتسب أهـمـيـة أكبـر عـند
عرضـهـا وسط البـيـئة الـطـبيـعـية
لألحداث بحـيث تكـون األهرامات
ــســـرح تـــمـــامــا في خـــلـــفـــيـــة ا
كعـروض أخـرى منـهـا كارمن في
إسـبــانــيـا ومــدام بــاتـرفالي في
الـــيــــابـــان لـــكـن أوبـــرا عـــايـــدة
اضية في تسببت خالل العقود ا
جـدل كبـيـر.وتـشـيـر فـلورا إلى أن
الــكــاتـب الــفــلــســـطــيــني إدوارد
سـعــيـد وصـف أوبـرا عــايـدة في
مــقــال كـــتــبه عــام 1993 بــأنــهــا
مجرد عمل فني آخـر من منتجات
االستـعمـار األوروبي مضـيفا أن

لألوبــرا تــأثـــيــرا مــخــدرا عالوة
ـعـلـومـاتي عـلى عـلى تـأثـيـرهـا ا
.وتــقـول ــشـاهــدين األوروبــيــ ا
فلورا (اآلن في أوروبا  نسيان
جــذور نــشـــأة أوبــرا عــايــدة في
الــقــاهــرة خالل الــقــرن الــتــاسع
عــشـــر كــمـــا أن وجــهـــة الــنـــظــر
صرية أصـبحت مقـتصرة على ا
الـسـرديـة الـلــيـبـرالـيـة وهـذا هـو
الـــــســــــبب فـي وجـــــود حـــــاجـــــة
رور  150عامـا على لالحتـفـال 

العرض األول ألوبرا عايدة).
وتـعــرج الــكــاتـبــة عــلى أن أوبـرا
ـشـاهـدين عـايـدة تـشـد انــتـبـاه ا
عـاصرة نـحو بعـيدا عن مـصـر ا
الـــتـــركــــيـــز عـــلى تــــاريخ الـــبالد
العظـيم وتنـقل عن مغنـية األوبرا
ـصــريـة نــيـفــ عـلــوبـة قــولـهـا ا
أوبـرا عـايـدة تـقـدم تـاريخ مـصـر.
إنه تــاريــخــنــا ونــحن فــخـورون
بذلك لكن مصر احلديـثة مختلفة

بشكل كلي.
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