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عــقـدهــا وقـامـوا بــتـمــزيق صـور
ــهـنـدس رداً عـلى سـلــيـمـاني وا
ـنـتـم ذلك) وأضـاف أن (أحد ا
إلى فـصــائل مـسـلـحــة عـمـد عـلى
إطالق الـــنــار عــلــيـــهم وأصــيب
اثنـان). فيـما  قـامت قوات األمن
ــكــان بـــتــعـــزيــز وجـــودهــا فـي ا
وقطـعت طـرقات رئـيسـة حيث ال
يـزال الوضع مـتـوتـراً نسـبـياً في
ـديـنـة بـيـنـمـا قـام مـتـظـاهـرون ا
بــــقـــــطع طـــــرقــــات بـــــاإلطــــارات
قـدم قائممقام شتعلة. الى ذلك  ا
قــضـاء الــعـزيـزيــة في احملــافـظـة
محمد رضا طـلب  استقالته الى
مـحـافظ واسط.وبــحـسب وثـيـقـة
اطلعت عليـها (الزمان) امس فإن
(هـذا الــطـلب جــاء اسـتــنـادا إلى
ـنتـظمة قانـون احملافـظات غـير ا
في إقـليم رقم  21لسـنة .(2008
وفي ذي قــار  تـظــاهــر خـريــجـو
ـعـاهـد  لــلـمـطـالـبـة الـكــلـيـات وا
بـتوفـيـر درجات وظـيـفيـة بـينـما
احتجَّ أهـالي قـضاء الـفهـود أمام
مـبـنى الـقـائمـمـقـامـيـة للـمـطـالـبة
بـإقــالـة مـســؤولـهـا.وقــال شـهـود
عـــيــان ان (خـــريــجـي الــكـــلــيــات
ــعـاهــد الـتـقــنـيــة في ذي قـار وا
أغــــلــــقــــوا ديــــوان احملــــافــــظـــة
للمطالبة بتوفير درجات وظيفية
وفــرص عـــمل) واشــاروا الى ان
(أهالي قـضـاء الفـهـود تظـاهروا
أمــام مــبــنـى الــقــائــمـــمــقــامــيــة
للمطالبة بإقالة مسؤولها نتيجة

تردي اخلدمات). 
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اجلــديــدة مــا بــ تــشــرين االول
 2003وكـــانــون الـــثــاني .2004
ـركزي كـمـا قـام بـإشـراك الـبـنك ا
في صـــنـــدوق الــنـــقـــد الــدولي و
الــــبـــــنك الـــــدولي بـــــاإلضــــافــــة
ــفـاوضــات نــادي بـاريـس حـيث
وافـــقت  19دولــــة عـــلى إعــــفـــاء
ئة من ديون العراق من  %80با
ـسـاعـدة الـعراق ما قـبل- 2003
الـــتــعــافي من مـــرحــلــة مــا بــعــد
احلــرب الــتي قــادتــهــا الــواليـات
تـحدة في .2003له مطـبـوعات ا
اقـتـصاديـة عـدة ومـقـاالت نـشرت

ية. في مجالت عا
ووجه رئـيس اجلــمـهـوريـة بـرهم
صـالح بـرقـيـة تـعـزيـة الى عـائـلـة
الــراحل قــال فـيــهــا (بــحـزن وألم
بالغـ تلـقينـا نبأ وفـاة األستاذ
الــدكـــتـــور ســـنـــان الـــشـــبــيـــبي
ية الشخـصية الـوطنيـة واألكاد
الـعراقـيـة الرصـيـنـة مُسـتـذكرين
مــســيــرتـه الــطــويــلــة واحلــافــلـة
ـــثـــابـــرة وعـــمـــله فـي خـــدمــة وا
مـؤسـسـات الــدولـة والـقـطـاعـات

الية). االقتصادية وا

االقـــتـــصــاديـــة انه عـــنــد تـــولــيه
مــنــصب احملــافظ أدخـل أنــظــمـة
احلسـابات ونـظم الدفع احلـديثة
ــالـيــة واسـتــبـدل لــلـمــؤســسـة ا
الطـابعـات اليـدوية و احلـاسبات
بــأنــظــمـة حــواســيب حــديــثـة و
أدوات احملـاســبــة كـمــزادات بـيع
العملة واستبدل الـعملة النقدية
مـا قــبل عـام  2003إلى الــعـمــلـة
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نــــعت االوســــاط االقـــتــــصـــاديـــة
صـرفـية الـسـبت محـافظ الـبنك ا
ـركـزي الـعـراقي األسـبق سـنان ا
وت في الشـبيـبي  الـذي غيـبه ا
جنيف بـسويـسرا.والشـبيبي من
مـواليـد بـغـداد عام  ?1941وهو
خـبــيـر اقـتـصــادي  كـان رئـيـسـا
لـقسم اإلسـتـيـراد والـتـسويق في
وزارة النفـط  ب عامي  1975و
1977وثم رئــــــيــــــســــــا لـــــقــــــسم
التـخطـيط و الـتنـسيق في وزارة
الـــتـــخـــطـــيط بـــ عـــامي 1977

و.1980
بـعــد انـدالع احلـرب الــعـراقـيـة -
اإليـرانـيـة انـتــقل الـشـبـيـبي إلى
جـيــنـيف بــسـويـســرا حـيث بـقي
هناك حتى  2001و عمل كخـبير
اقــــتـــصــــادي في مــــؤتـــمـــر األ
ـتـحـدة لـلـتـجـارة والـتـنـمـيـة.ثم ا
شـــغل مــنـــصب مـــحــافظ الـــبــنك
ـــركـــزي الـــعـــراقي مـن ايـــلــول ا
 2003إلـى تــــــــــــشـــــــــــريـن االول
ــــــصــــــادر .2012وتــــــشـــــــيــــــر ا
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أكــــد رئـــــيس مــــجــــلس الــــوزراء
مـصــطـفى الـكـاظــمي ان مـرحـلـة
الــتـعــاون مع الــتــحـالـف الـدولي
بــعـد انــتـهــاء دوره الـقــتـالي هي
ـشـورة والـتدريـب. وقال تـقـد ا
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الـكـاظــمي اسـتـقــبل في الـقـصـر
ـانية احلكـومي وزيرة الـدفاع األ
كـــريــســـتــ المـــبــرخـت والــوفــد
رافق  حـيث رحب في مسـتهل ا
اللقاء بالوزيرة الضيف وأبلغها
ـــســـتـــشــار نـــقـل حتــيـــاتـه إلى ا
ـانـي) وشـدد الــكـاظــمي عـلى األ
(أهـمـيـة الـعالقـات الـثـنـائـيـة ب
الــبــلــدين في مــخــتـلـف اجملـاالت
والســيــمـا األمــني والــعــســكـري
واالستخبـاري) مشيدا بـ (الدور
انـيا ضمن الكـبيـر الذي تـؤديه أ
الــــتــــحــــالف الــــدولي حملــــاربــــة
عــــصــــابـــات داعـش  وأهـــمــــيـــة
تــطـويــره مع اســتــمـرار تــواجـد
جــيـوب إرهــابــيـة عــلى األراضي
الــــعـــراقــــيــــة وكــــذلك تــــعــــزيـــز
النجـاحات التي حتـققهـا القوات
احملـلـيـة) واسـتـطـرد بـالـقـول ان
ـرحـلـة اجلــديـدة لـلـتـعـاون مع (ا
الــتــحـالف الــدولي بــعــد انـتــهـاء
دوره القتالي في العراق تتطلب
الـــعــمـل بــجـــد مع الــشـــركــاء في
ـانـيا في إطـار تـوفـير مـقدتـهم أ

ــــشــــورة والــــتــــدريب الــــدعـم وا
لـــلــقــوات احملـــلــيـــة وعــلى وجه
اخلــصــوص اجلـــيش  تــعــزيــزا
لــــقـــدرات الـــعـــراق في حـــمـــايـــة
اراضـــــــــيـه ومـــــــــؤســـــــــســــــــــاته
ــقــراطــيــة) مـن جــانــبــهــا الـــد
أشــادت المــبــرخت (بــاإلجنـازات
التي حقـقتـها احلكـومة العـراقية
في مـــجــال مـــحــاربـــة اإلرهــاب)
دعم مــؤكـدة (اســتــعـداد بـالدهـا 
الـــعـــراق وفق األولـــويـــات الـــتي
حتــددهـا احلــكــومـة الــعـراقــيـة)
مـعــربـة عن شـكــرهـا (لـلــحـكـومـة

ــعــاجلـتــهـا قــضــيـة الــعـراقــيـ
الـعـالقـ عـلى احلـدود الـشـرقـية
لالحتــاد األوربي وتــشـجــيــعـهم
على العـودة للـعراق). كمـا التقى
وزير الدفاع جـمعة عنـاد نظيرته
ــانــيــة. وقــال بــيــان لــلــوزارة اال
تـلــقـته (الــزمـان) امـس ان (عـنـاد
انية في  مبنى التقى نظيرته اال
الوزارة  وجـرى بـحث الـعالقات
الــثـنــائـيـة بــ الـبــلـدين). فــيـمـا
حــضــر الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات
ـــســلـــحــة  حــفـل تــخــرّج دورة ا
ــنــاســبــة الــضــبــاط الــعــالــيــة 

ئوية لتأسيس الشرطة الذكرى ا
 بحضور وزيـر الداخليـة عثمان
ي وعـــدد من الـــقـــيــادات الـــغـــا
االمــــنـــــيــــة.وذكــــر الـــــبــــيــــان ان
(الـكــاظـمـي أشـرف عــلى مـراسم
تخرّج دورة الـضباط الـعالية 52
ـنـاسـبـة الـذكرى في حـفل أقـيم 
ــئـــويــة لــتــأســيس الــشــرطــة) ا
واشــار الى انه ( اســتــعــراض
كـراديس اخلريـجـ الـذين نـالوا
رتبة ضـابط في الشرطـة) مؤكدا
ــتــفــوقــ ان (الــكــاظــمي كــرم  ا
تـمـيزين عـلى الدورة األوائل وا

ووزع بيـنـهم الهـدايا الـتـقديـرية
وقـــدم الــــتـــبــــريـــكــــات جلــــمـــيع
اخلريج الـذين سيلـتحقون في
مــهــامــهم وأداء واجــبــاتــهم في
حــمــايــة أمن الــعــراق وشــعــبه).
وكـان الـكاظـمي قـد كـتب تـغـريدة
نـاسبـة قال فـيها على تـويتـر با
ائة حتـيّة للـشرطة (في عيدهـا ا
وأبــطــال الــداخــلـيــة الــشــجــعـان
رجـــاالً ونـــســـاءً عـــيــون الـــوطن
الـسـاهـرة وحزام األمـن الداخـلي
وحماة القـانون) وأضاف (اجملد
والرفـعة لـشهـداء الشـرطة الدرع
ـصــد األول لــهـجــمـات األمــ وا
ـنـدحـر كل عـام وأنـتم اإلرهـاب ا
ـــــــــون أســــــــبـــــــــاب األمن تــــــــد
عهودة). هنـيتكم ا واالستقرار 
بـدوره  قـدم رئـيس اجلـمـهـوريـة
بـــــرهـم صـــــالح الـــــتـــــهـــــنـــــئـــــة
للـشرطة.وقـال صالح في تـغريدة
عــلى تـويــتـر (أتــقـدمُ بــالـتــهـنــئـة
لـقوات الـشـرطة بـكل تـشكـيالتـها
ومـنــتـسـبــيـهـا ضـبــاطـاً ومـراتب
ــنــاســبــة عـيــدهم ونــســتــذكـر
تضـحيـاتهم اجلـسام في مـقارعة
اإلرهاب ودورهم في السـهر على
واطن وتعزيز االستقرار امن ا
االجتـماعـي) مؤكـدا ان (واجبـنا
ــا يُـســهم في تـســهـيل دعــمـهم 
وتـطويـر مـهـام عمـلـهم واحـترام
حقـوق اإلنـسان وحـفظ احلـريات

العامة).

سنان الشبيبي 
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(تـــقــرر ايــقـــاف مــنح مـــوافــقــات
الــســمــاح لــلــطــلــبــة والــتـالمــيـذ
بـاالنـتــسـاب  لـعـدم اجلـدوى من
ذلـك  مع اقـــتــراب امـــتـــحـــانــات
نـصف الــسـنـة ومن اجل تــنـظـيم
دارس في السـجالت اخلاصـة با
ما يـخص الـطلـبـة  استـنادا الى
ــتـابـعــة في مـكـتب كـتــاب قـسم ا
الـوزيـر) واضــافت انه (حـصـلت
مـوافـقة الـوزيـر عـلى تـمـديـد مدة
نـقل الـطلـبـة حـتى يـوم اخلـميس

قبل).  ا

انـها (خـصـصت عـلى مـوقـها في
فـــيــــســـبـــوك روابـط الـــنــــتـــائج
اخلاصة بالدور الثاني التكميلي
لـــــلــــصـف الــــســــادس اإلعــــدادي
بــفــروعه كــافــة لــلــعـام الــدراسي
ــاضـي). فــيــمــا قــررت الــوزارة ا
ايـــقـــاف انــــتـــســـاب الــــطـــلـــبـــة
ـــدة. والــــتـالمــــيـــذ خـالل هــــذه ا
واطــلـعت (الــزمـان) عــلى وثـيــقـة
حتـمل تـوقــيع مـعـاون مـديـر عـام
التعليم الـعام واالهلي واالجنبي
دايخ جبار عـودة  جاء فـيها انه
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عـــزت وزارة الــــتـــربـــيـــة  ســـبب
ايقاف انتساب الطلبة والتالميذ
الى قرب اجراء امتحانات نصف
الـسـنـة لـلـعـام الـدراسي احلـالي
مـشـيـرة الى تـمـديـد نـقل الـطـلـبـة
قـبل فيـما حتى يـوم اخلمـيس ا
اعـــلـــنت نـــتـــائج الـــدور الــثـــاني
الــتـــكــمـــيـــلي لــلـــصف الـــســادي
االعـدادي . وقـال بــيـان مـقـتـضب
لــلــوزارة تــلــقــته (الــزمــان) امس
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الــقـسم الـشــمـالي) وتـابـع ان (طـقس يـوم غــد الـثالثـاء
سيـكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة
ــنــطــقـة في أمــاكن مــتــعــددة يـتــحــسن تــدريــجـيــاً في ا
رتفعات اجلبلية). الوسطى فيما تتساقط الثلوج على ا
وضـرب زلزال قوته  5.9 درجـات بابوا-غيـنيا اجلديدة
ــتــحــدة لــلــدراسـات عــلى مــا أفــاد مــعــهــد الــواليـات ا
اجليـولـوجـيـة. وقـال ان (مـركـز الـزلـزال وقع عـلى عـمق
 19كيـلومتـرا في بحـر سليـمان  وبعد  200 كـيلومتر

.( قبالة شواطئ جزيرة نيو بريت
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
التـابعة لوزارة النقل  ان يكون طقس اليوم االثن وغد
ـناطق غـائـمـا مـصـحوبـا بـأمـطـار رعـديـة في ا الـثالثـاء 
كافـة. وقال بيان لـلهيـئة تلقـته (الزمان) امس ان (طقس
اليـوم االثن سيكون غائـماً جزئياً إلى غائم مع تساقط
ناطق كافة  أما درجات احلرارة فستكون أمطـار في ا
مقـاربة للـيوم السـابق في االقسام الـوسطى واجلنـوبية
بيـنـما سـتـنخـفض بـضع درجـات عن اليـوم الـسابق في
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على نـحو غيـر متوقع  وبـينما
كــانت آلــيــات اجلــلــســة االولى
ان جتـري وفق سيـاقاتـها لـلبـر
الــدســتـــوريــة تــعــرض رئــيس
ـــشــهـــداني الـــسـن مــحـــمـــود ا
لوعكة صحـية  نقل على اثرها
الى مستـشفى ابن سينـا لتلقي
الــعالج  في وقت قــدمت كـتــلـة
االطار التنسيـقي قائمة لرئيس
الــــسـن في مــــجــــلس الــــنـــواب
تــتــضــمن اعـتــبــارهــا الـكــتــلـة
االكـبر.  وافـاد مـصـدر ان (ام
ـان دعـا كـبــيـر الـسن عـام الـبــر
االحـــتـــيـــاط  الــــنـــائب خـــالـــد
الـــــدراجي الـى اســـــتـــــئـــــنــــاف
اجللـسـة بحـضور 240 نواب 
ــــشــــهــــداني الى بــــعـــد نــــقل ا

ستشفى).  ا
وقـــدم االطـــار الـــتـــنـــســـيـــقي 
والــتــيــار الـصــدري قــائــمــتـ

مــخــتــلــفــتــ لــرئــيس الــسن 
العتبارهـما الكتـلة األكبر. واكد
نـــواب من داخـل اجلـــلـــســـة إن
(اإلطـــار قــــدم ورقــــة تـــضم 88
نـــــائــــبـــــاً إلى رئـــــيس الـــــسن
العـتـباره الـكتـلـة األكبـر بـينـما
رفـعت الـكـتـلـة الصـدريـة قـائـمة
ثــانـيــة تـضم  76نــائـبــاً االمـر
الــذي اربك اجلـــلــســة وحــدوث
.( مشادات ب أعضـاء الكتلت
ـــشــهـــداني خـالل بــدء وفـــتح ا
بـاب ــان االولـى  جــلــســة الــبـر
نصب رئيس مجلس الترشيح 
الــنـواب ونـائـبــيه.وقـال مـصـدر
ـــــشــــهـــــداني فـــــتح ثــــان إن (ا
نصب رئيس مجلس الترشيح 
الـنواب ونـائبـيه  عقب تـدش

اجلـلـسـة األولى بـحـضور 325
نــائــبـــا). بــدوره  أكــد حتــالف
تــــــقـــــدم دعم أغــــــلب الــــــكـــــتل
الــسـيــاسـيــة لــتـرشــيح مـحــمـد
ـان احلـلــبـوسي لـرئــاسـة الــبـر
بـدورته اخلامـسـة.وقال الـنائب
عن التحـالف شعالن الكر في
تــــــصـــــــريح امـس إن (االطــــــار
الـــتـــنـــســـيـــقي طـــالب الـــكـــتل
الـسـيـاسـيــة تـأجـيل اجلـلـسـة 

بـغـية الـوصـول إلى اتـفـاق قبل
دخـــــــول الـــــــقـــــــاعـــــــة مـن أجل
الـتـصـويت عـلـى هـيـئـة رئـاسـة
ان من عـدمه) واضاف ان البـر
(حتالفي تـقدم وعزم فضالً عن
ـقــراطي الــكــتل الــكــرديــة الــد
واالحتـــــــــــــاد الــــــــــــــوطـــــــــــــنـي
الــكــردســتـــانــيــ  إلى جــانب
الكـتلـة الصـدرية وبـعض نواب
اإلطـار مـتـفقـة عـلى الـتـصويت
لــلــحــلــبــوسي رئــيــسـاً جملــلس
الـــنــواب في دورتـه اجلــديــدة).
ووصل نــواب حـــركــة امــتــداد
نطقة اخلـضراء بواسطة إلى ا
عــــــــــــجـالت الـــــــــــتـك تـك وذلـك
حتــضــيــرا النــعــقــاد اجلــلــســة
االولى.واظـهـرت مقـاطع فـيـديو
تــابــعــتــهــا (الــزمــان)  (جتــمع
نــــواب احلـــــركــــة فـي ســــاحــــة
الـــتـــحــريـــر  قـــبـل تــوجـــهـــهم
بـواســطـة مــركـبــة الـتك تك الى
ــنــطــقـة ــان داخل ا مــقــر الــبـر

اخلـضــراء). فــيــمــا دخل نـواب
الــكــتــلــة الــصــدريــة الى قــاعــة
اجملــلس مـتـوشـحـ بـاالكـفـان
وحـــامــــلـــ بـــأيـــديـــهم االعالم

العراقية. 
واظهرت لقطات فيديوية اخرى
من داخل القـاعة (نواب الـكتلة
وهـم يـــــــرتـــــــدون االكـــــــفـــــــان 
ويــحـــمــلــون بــأيـــديــهم االعالم
الــعـــراقــيـــة). وكــتـب اخلــبـــيــر
السياسي سمير عبيد  تغريدة
على تويـتر وجهـها الى رئيس
التـيار الصـدري مقتـدى الصدر
 قـال فـيــهـا (جـمـيـعــنـا فـرحـنـا
بـشـعـاركم الشرقـيـة والغـربـية 
حـكـومـة اغـلـبـيـة وطـنـيـة  وانا
ــنـادين بـحـكـومـة شـراكـة اول ا
االقــويـاء وعــدم فـرض حــكـومـة
تــوافــقــيــة عــنــوانــهــا اجلــمـود
والــــفــــشـل) واضــــاف (لــــكن ال
يـجــوز تـرهــيب الـكــتل االخـرى
بـــاحلــرب الــنــفـــســيــة وارتــداء

ـكـان لـلوطن الن هذا ا االكـفـان 
والـشـعب فقط). وتـأجل انـعـقاد
اجلــلــسـة الى وقـت مـتــأخـر من
مــــســـاء امـس  بـــســـبـب طـــلب
بـعض الكـتل اعـطاء فـسـحة من
الــــوقت لــــلـــتــــفـــاوض بــــشـــان
التـحالـفات. وبـحسب مـصادر 
ـــــقــــراطي فــــأن احلـــــزب الــــد
الـكــردسـتـاني  رشح شـاخـوان
نصب الـنائب الثاني عبدالـله 
ان بـيـنـمـا قدمت لـرئـيس الـبـر
الكتلة الصدرية مرشحها حاكم
كنـائب اول. كما رشح الزامـلي 
االحتاد االسالمي الكردستاني
رئـيس كـتـلـته الـنـيـابـية مـثـنى
ــــــنـــــــصـب الــــــنـــــــائب أمـــــــ 
ـرشح الفـائز عن الثـاني.وقال ا
االحتـاد جـمـال كوجـر (رشـحـنا
ــنـصـب الــنـائـب الـثــاني أمــ 
لـــرئــاســـة مـــجـــلـس الـــنــواب)
واشـار الـى (عـدم وجـود اتـفـاق
كــردي وشـيــعي بـشــأن أعـضـاء

رئـاسـة اجمللس). واكـد اخلـبـير
القانـوني طارق حرب في وقت
ـــكـن تـــأجــــيل ســــابق أنـه ال 
ــان إلى يـوم آخـر جـلـســة الـبـر

وفقًا للدستور.
وقــال في تـصــريح امس انه (ال
ـكن تــأجــيل جـلــسـة مــجـلس
الـــنـــواب إلى يـــوم آخـــر وفـــقــا
لـزم حتـما لـلنص الـدستـوري ا
انعقاد اجللسة) واشار الى ان
(شــرط إنـــعــقــاد اجلــلــســة هــو
حتــقـيـق الـنــصــاب الــقــانـوني
  165نــــائــــبــــا زائــــد واحـــد )
وتــــابـع ان (الــــكـــــتل طـــــالــــبت
بــتــاجــلــيــهـــا بــغــيــة الــتــوافق
الـسـيـاسي). وأعلـنت كـتـلـة بدر
الــنــيــابــيــة رئـيــســهــا لــلـدورة
اخلــــــــــامـــــــــــســـــــــــة جملــــــــــلـس
الـنواب.وسـمت الكـتـلة (الـنائب
مــهـدي تــقي اسـمـاعــيل امـرلي
انية رئيسا لها في الدورة البر
اجلــديــدة). وانــســحب حتــالف

تـصـمـيم من كـتلـة اصالح وطن
ودخـــــولـه اجلـــــلــــــســـــة االولى
ـان كـكتـلـة مسـتقـلـة.وأبلغ لـلـبر
الــــتـــحــــالـف  في بــــيــــان امس
(رئاسة مـجلس النـواب بالقرار
اجلـديـد). فــيـمـا انــتـخب نـواب
اجلـبـهـة الـتركـمـانـيـة  الـنـائب
ارشد الـصاحلي رئـيساً لـلكـتلة
الـنـيـابـيـة في مـجـلس الـنواب .
رشح الـفائز من جانـبه  رأى ا
ـدنـيـة بـاسم عن قــوى الـدولـة ا
اخلــشـان ان (الــتـصــويت عـلى
ان وإختيار مرشح رئاسة البر
الشخصيات لم يطرح بعد). في
قدم مـحافـظا االنـبار علي وقت 
فـــرحــان حــمــيـــد   والــبــصــرة
الـفـائزان في اسـعـد الـعـيـداني 
االنـــتــخـــابــات الـــتي جــرت في
ــــــــــاضي تـــــــــشــــــــــرين االول ا
اســتــقـــالــتــهــمـــا من عــضــويــة
ـان قـبل انـعـقـاد اجلـلـسـة الـبـر

االولى للدورة اخلامسة. 
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لـــتـــفـــادي الـــوصـــول الى حـــاالت حـــرجـــة وااللـــتــزام
بـاإلجراءات الـوقـائـية) واوضـحت فالح ان (أومـيـكرون
ـلـقـحــ الـذين تـزداد بـيـنـهم ـلــقـحـ وغـيـر ا يـصـيب ا
مــضــاعــفــات اإلصــابــة والـــوفــيــات)  وســجــلت وزارة
الصـحة  قفزة جديدة بأصبات كورونا  بعد انخفاض
ــوقف ــاضــيــة.  واشــار ا ــدة ا مــســـتــويــاتــهــا خالل ا
الـوبائي الـيومي الذي اطـلعت عـليه (الـزمان) امس الى
ان (عدد الـفـحـوصات اخملـتـبـريـة التي اجـرتـهـا الوزارة
لعـينات مشتـبه اصابتهـا بالفايـروس بلغت اكثر من 10
االف  حـيث  رصد اصابة  734 بـكورونـا في عموم
احملـافظات) مؤكدا ان (الشفاء بلغ  248 حالة وبواقع
حـالـتي وفـاة جـديـدة) واضـاف ان (اكثـر من  48 الف
ضاد في مراكز الوزارة شخـص تلقى جرعات اللقاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات). ا
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عـن خـــشـــيـــتـــهـــا من زيـــادة اعـــربت وزارة الـــصـــحـــة 
ـتحـور اجلديـد أوميـكرون الذي سـجلـة با اإلصابـات ا
ــتـحـورات يـتـمــيـز  بــسـرعــة انـتـشــاره بـأضــعـاف عن ا

السابقة. 
واكـدت عضـو الفـريق اإلعالمي الطـبي في الوزارة ربى
فالح في تصريح امس إن (فرض حظر التجوال وإلغاء
ــوقف ــســتــجــدات ا الـــدوام احلــضــوري مــرتــبــطــان 
الـوبـائي وهـمـا من صالحــيـة الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة
والسـالمـة الـوطـنيـة مـن جـائـحة كـورونـا) واضـافت ان
سـجلة ما زالت قـليلـة لكن نخشى (أعداد اإلصـابات ا
تـحـور اجلـديـد تكـمن خـطـورته بـقدرته ارتفـاعـهـا ألن ا
عــلـى االنــتــشـــار بــشــكـل يــفــوق الـــسالالت الــســـابــقــة
واطـن تلقي اللقاحات ا يستوجب على ا بأضـعاف 

أفاد مصدر اخر واكد  ان (اثن
تـظاهرين أصـيبـا بجروح  من ا

خالل التصعدي). 
وأصــــيب فـي الــــكـــــوت مــــركــــز
مــــحــــافـــظــــة واسط اثــــنـــان من
ـتـظـاهــرين بـجـروح إثـر إطالق ا
ـصـدر الذي الـنار عـلـيـهم وفق ا
فــــــــضـل عــــــــدم الــــــــكــــــــشـف عن
هــــويــــتـه.وأوضح أن (فــــصــــائل
مـسلـحـة اعـتـزمت إقامـة احـتـفال
ـهندس لكن بذكرى سلـيماني وا
نــــحــــو  150إلى  200مــــحــــتج
جتـمـعـوا في سـاحـة االحـتـفـاالت
ــديــنــة واقــتــحــمــوا في وسـط ا
مــكــان إقـامــة االحــتـفــالــيــة الـتي
ـنع كـانت عــلى وشك االنــطالق 

التفـاصيل. فيـما افاد مـصدر ثان
 بــأســـتــهــداف مــنــزل الــقــيــادي
بحركة عـصائب اهل احلق شاكر
البدري في محافظة واسط .وقال
ان (اعتـداءً استـهدف الـبدري في
واسط  من قبل مـجهـول اعقب
تصـعـيد احـتـجاجي في الـكوت 
جرى خاللـه إطالق النـار بـإجتاه
جمهـور من احملتجـ على اقامة
مهرجان إلستـذكار حادثة شهداء
طار). وأقدم مسلحون في وقت ا
ســــــابـق إطالق الــــــنـــــــار عــــــلى
مـتــظـاهـرين حـاولــوا مـنع إقـامـة
احتفال بذكرى اغتيال قائد فيلق
القـدس االيراني قـاسم سلـيماني
 ومزقوا صوره في الـكوت  كما
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عــثـر عـلـى جـثــمـان الـقــيـادي في
الــتـيــار الـصـدري مــسـلـم عـيـدان
الــكـعـبي فـي مـنـطــقـة الـشــيـشـان
حـافظـة ميـسان  وعـليـها اثار
اطالقات نـارية. وافـاد مصدر في
تصريح امس ان (القوات االمنية
عـــثــرت عــلى جــثـــمــان الــكــعــبي
الـــقـــيـــادي الــبـــارز في الـــتـــيــار
الصدري في وقت متأخر من ليلة
ـــنـــطـــقـــة مـــرمـــيــــة  اول أمس 
الشـيـشان وعـلـيهـا آثـار اطالقات
ـــنـــاطق مـــتـــفــرقـــة من نــاريـــة 
اجلـسـد). من دون ذكـر مزيـدا من

ان يؤدون اليم القانونية فيما يظهر نواب التيار الصدري يرتدون االكفان W∫ نواب البر Kł
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اجلـــمـــاعـــات اإلرهـــابـــيـــة عـــام 2014
?ويقـال ان شـقـيقه ضـابـطا في وزارة

الدفاع حاليا).
ـائيـة في ـوارد ا الى ذلك قـال مـديـر ا

عـموري لــ(الـزمان) أن ديالى مـهنـد ا
بــحـيـرة حــمـريـن لم تـتــأثـر بــاألمـطـار
الساقطـة مؤخراً فـيما أشارت إلى أن
ــائـي في بــحــيــرة حــمــرين اخلــزين ا

االخير يـشيـر الى انه مياه نـهر ديالى
غيـر صاحلـة لالسـتخـدامات الـبشـرية
وهـــذه رســــالـــة حتـــذيـــر ودق جـــرس
ـبــكــر حـيــال كـارثــة بــيـئــيـة االنــذار ا
تضـرب اهم انهـر ديـالى والذي يـغذي
ــئـــة من بـــســـاتــ اكـــثـــر من  30 بـــا

احملافظة بشكل عام). 
واشار الى ان (نضوب بحيرة حمرين
ـياه منها دفع الى انحسار اطالقات ا
الى نـهـر ديـالى بــشـكل كـبـيـر جـدا مـا
يعني ان مـياهه قاتلـة حتى للـبسات
ـلـوحـة ألنـهـا عــلى درجـة عـالـيــة من ا
بـــاإلضـــافـــة الـى مــا تـــســـبـــبـه مـــيــاه
اجملــــاري من تــلــوث يــؤدي الى هالك

االشجار).
كـــمـــا كـــشف مـــحــافـظ ديــالـى مــثـــنى
التمـيمي عن تـفاصيـل جديدة تـتعلق
بنحر مديـر جوازات األعظميـة العقيد
يـاســر اجلـوراني مـشــيـرا الى ان من
قــام بــالــنــحــر هــو ضــبــاط وطــرد من
السـلك العسـكري . وقـال التـميمي في
حــديث مـتــلــفـز تــابـعــته  الــ(الــزمـان)
أمس ان (من قام بنحر اجلوراني هو
ايضـا ضابط في اجلـيش او الشـرطة
وفي األيـــام الــقـــلــيـــلــة الــقـــادم يــصل
مسـؤول التـحـقيـقات في اسـتخـبارات
ديالى الى نتـائج) الفتا الى ان  (هذه
عرفة من النتائج قد تعلن للمواطن 
قام بنحر العقيد اجلوراني). واضاف
 التميمي ان  (من قـام بالنحر هو من
ضــبـــاط الــقــوات األمــنـــيــة وطــرد من
الــــســـلك الـــعـــســــكـــري خالل ظـــهـــور
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ــيــاه الــشـــرب وســقي بــعض يــكـــفي 
ــعــمـوري  إن . واضـاف ا الــبـســاتــ
(األمطار الـتي سقطت مـؤخراً ال تكفي
ـــائي لــبــحــيــرة لــغـــرض الــتــعــزيــز ا
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قـــال رئــيس الـــلــجـــنــة الــزراعـــيــة في
مــــجـــــلـس ديـــــالى الـــــســـــابق حـــــقي
اجلــبـــوري ان  ( ديــالى كـــانت تــضم
اكــــبـــر مــــزرعـــة في الــــشـــرق االوسط
للرمان تقع في اجلزء الشمالي لقضاء
قدادية وتمتد ألكثر من  4االف دو ا
ويـعــــود تـاريخ انـشـائـهـا الى نـحــــو
 90 ســـنـــة). واضـــاف اجلـــبـــوري ان
ـرور العقود زرعة والتي تـشكلت  (ا
مـن خالل زراعــــة مــــئـــات الــــفـالحـــ
ألراضـيـهم بـالـرمـان بـسـبب خـصـوبـة
االرض وغـزارة االنــتـاج حتـولـت بـعـد
احـــــداث حـــــزيـــــران  2014 الى ارض
جــرداء بـــعــدمــا تــســـبب االرهــاب في

ئة). هالكها بنسبة 100 با
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واشار الى ان (الـعـراق خـسر بـفـقدان
مــزرعـــة الــرمـــان انــتــاج  20 الف طن
سنـويا من اجـود انواعه والـتي كانت
تــــؤمن حــــاجـــة االســــواق في ديــــالى
ومحـافـظات عـدة مـجاورة) مـؤكدا ان
(اخلــسـار كــبـيــرة جــدا وتـعــويـضــهـا
صعب اذا لم يكن هناك دعم حكومي).
 الى ذلك قال قائـممقـام قضاء بـعقوبة
عبدالـله احليـالي لــ(الزمان) امس ان
(  اجلـفــاف دفع الى رداءة مـيــاه نـهـر
ديـالى بـشـكل كـبـيـر جـدا ومـا مـوجود
فيه هي مياه البـزل ومسارات مجاري
ـنـاطق ما يـعـني انه في اعلى بعض ا

معدالت التلوث بالوقت الراهن).
واضـاف احلـيالي ان (تـقـريـر الـبـيـئة
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حــمــرين حــيث كــانت قــلــيــلــة وغــيـر
مؤثرة) مبينـاً أن  (األمطار في مدينة
الــســلــيـمــانــيــة اجتــهت نــحــو الـزاب
ــائي في األســفل لــتــعـــزيــز اخلــزين ا

بحيرة دوكان باجتاه نهر دجلة).
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عـمـوري أن  (تـلك األمـطار وأضـاف ا
لم تـــأت بــإيــرادات مــائــيــة لــبــحــيــرة
دربنديـخان وبـحيرة حـمرين) مـشيراً
ــائي فـي بــحــيــرة الى أن  (اخلــزيـن ا
ـيــاه الـشــرب وسـقي حــمـرين يــكـفـي 
بـــعض الـــبــســـاتــ فـي احملــافـــظــة).
وتــابع أنه  (ال تــوجــد خــطــة زراعــيـة
شـتـويـة لـلـمـوسم احلـالي بـسـبب قـلة
اخلـــزين في بـــحـــيــرة حـــمــريـن الــتي
تعتمـد عليهـا محافظة ديـالى بالسقي
ـديرية ومياه الـشرب).  فـيما اعـلنت ا
الـعـامـة لـتـربــيـة مـحـافـظـة ديـالى  في
تـصـريح تـلــقـته الــ(الـزمـان) ان (وفـد
من األمــانــة الــعــامــة جملـلـس الـوزراء
ـشـروع ـنـفـذة  والـشـركـة الـصـيـنـيـة ا
دارس النمـوذجية عقـد اجتماع في ا
قـــسـم الـــتـــخـــطـــيط في احملـــافـــظـــة).
ـبــاشـرة بـتـسـلـيم واضـافت انه ( ا
ــواقع الـى الــشــركــة من قــبل جلــنــة ا
مشـتركـة  حيث  تـسليم  10 مواقع
ــركــز و 2 6 مــواقع فـي بــعــقــوبــة - ا
موقع في ناحـية كـنعان و 2 موقع في
ؤمل ان بهرز).  مشـيرة الى انه (من ا
ـواقع يـتـم اسـتـكــمـال تـســلـيم كــافـة ا
البالـغة ٥٦ موقع خالل االيـام القادمة

باشرة بالعمل).  ÊU²∫ مزارع يجني محصول الرمان من بستان في ديالى ليتم بعد ذلك ا Ð

نتـاجـات الـذكـاء االصطـنـاعي بـندوة:
(مــخـاطــر الــتـزيــيف الــعـمــيق في ظل
غيـاب األدلـة الـرقـميـة) قـدّمـهـا رئيس
مـــجـــلـس اإلدارة صـــفـــد الـــشـــمـــري 
رايـا للـدراسات ـشاركـة مع مركـز ا با
ـسـار ــثل أنـشـطــة ا واإلعالم الـذي 
الـــرقــمـــيـــة في مــحـــافـــظــات الـــفــرات
األوسط والتـنسيـق مع احتاد االدباء

والكتّاب في مدينة النجف.
وشاركت في النـدوة التي اسـتعرضت
تطبيقات عملـية في التزييف العميق
قــطــاعــات مـتــعــددة ومــنــهــا: الـبــيت
الثـقافي والشـرطة اجملـتمـعيـة ومكتب

حــــقــــوق اإلنــــســــان ونــــقــــابــــة
الـــصــحـــفــيـــ الـــعــراقـــيــ
واســـــاتـــــذة من احلـــــوزة
العـلمـية ومـجلس ادارة
ــســـار الــذي مـــثّــله ا
عــــــــــــــلـي صـــــــــــــادق
ية وشخصيـات أكاد
وإعالمـيـة ومـجـتـمـعـيـة

الـــعــــراقي في جــــمـــيع الــــقـــطـــاعـــات
احليوية.

ـنتـدى الذي يـعقـد برعـاية ويتـضمن ا
نح نادي الصيـد العراقي االحـتفاء 
اجلائـزة العـراقيـة لإلبداع الـرقمي 22
والوسـام الـعراقي لـلتـواصل الـرقمي
سار الرقمي وإعالن برامج وشركاء ا
العـراقي لـلـعام 2022  إذ أبرم مـجلس
إدارته مــــجـــمــــوعـــة من الــــشـــراكـــات
والتـفـاهـمات مع مـؤسـسـات حكـومـية
ومــجــتــمـعــيــة وخــاصــة ونــخــبــويـة
وانـطــلـقت الـشــراكـة االســتـراتـيــجـيـة
للـمسـار ب مـنصة الـتواصل الـرقمي
وبــ شـــركــة الــتـــوفــيــر لــلـــتــســويق
االلكـتـروني لـلـتدريب والـتـطـوير ومن
قـرر ان يتم تـكر عـشر شـخصـيات ا
مـــؤثـــرة في الـــفـــضـــاء األلـــكـــتـــروني

سار الرقمي. بجوائز ا
ــســار الــرقــمي الــعــراقي اول وكــان ا
بـرامــجه لــلــعـام  2022 عن الــتـزيــيف
الــعـمــيق الــذي يــعــد من بــ اخــطـر
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ـــســار الـــرقــمي قــرر مـــجــلس ادارة ا
العراقي تسمية رئيس حترير جريدة
(الــــزمــــان) أحــــمــــد عــــبــــد اجملــــيــــد
ـيـة الـشــخـصــيـة اإلعالمــيـة واألكــاد
ـسار ـعـروفة شـخـصيـة ا الوطـنـية ا
الرقـمي العـراقي للـعام   2022 والذي
ـنتـدى الوطني ستنـطلق أعـماله في ا
لـلتـواصـل الرقـمي   22 بـقـاعـة بـغداد
الكـبـرى بنـادي الـصـيد الـعـراقي غداً
الثـالثاء  11  كانـون الـثـاني اجلاري
بـــــحـــــضــــــور كـــــبـــــيــــــر لـــــلــــــنـــــخب
ـعـنـيـة والـقـطـاعــــــــــــات الـعـراقـيــة ا

بالشأن الرقمي.
ـسـار وأعـلن  رئـيس مــجـلس إدارة ا
الـــرقــمي الـــعــراقـي ومــديـــر مــنـــصــة
عن التـواصل الرقـمي صفـد الشـمري 
ــنــتـدى الــوطــني لــلــتـواصل اطالق ا
الــرقــمي والــذي يـتــضــمن فــعــالــيـات
متـعـددة تـهـدف إلى احـداث شـراكات
وطـــنــيـــة لــتـــنــظـــيم اجملــال الـــرقــمي
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مـا هـو مـشـخـص أن الـعـراقـيـ تـعـرضــوا إلى نـكـبـات مـتالحــقـة مألت قـرائح الـكـتـاب
حتى تلقفتهم خطوب أشد شراسة وما أن يتخلصوا من معضلة وخطب ما  نظرين  وا
ولكن مـا يثلج الـفؤاد هو أن هذا و شـهدوا أيام كـهفيـة حالكـة شديدة الـعتمة والـظالم 
ليئة بالدم واجلـثث كان  إزاءها أكثر صالبة وحتدي الشعب كلـما مرت عليه السنـون ا
ذلك ألن ال أحد يستطيع تالزمة أليامه بقلوب فوالذية  وعزم على مـناهضة هذه احملن ا
فمـا شهده الـعراق عـقب إسقاط الـنظـام السابق من أن يـحدد مديـات الصـبر العـراقي 
ونرى وإثارة النعرات كان مثاالً جلياً على ذلك  محاوالت متالحقة لبث سموم الطائفية 
ورص الصفوف فهوم الوحدة الـوطنية   " في كل مرة أن العراقـي يزدادون "إلتصاقـاً
رتـدين لـرداء الدين وبـعض ا ـعزل عن الـسـيـاسيـ  هـنـا نتـحـدث عن شـعب العـراق 
ومـا يـهـمـنــا كـشـعب أن نـبـقى عـلى مـســتـوى اإلدراك والـوعي الـعـالـيـ لـنـمـ ـزيف  ا
ونـقلب اخلالف إلى وأن نغـذي هذا الـتنوع  أواصـر الثـقة ب فـئات الـشعب ومـكونـاته 
ونـوصل رسالة إلى الـعابـث بوحـدتنا ـراقة  وئـام لنحـد على أقل تـقدير نـزيف الدماء ا
الذيـن يسمونه احلل والـذين لن يفتـروا البتـة عن مغازلـة مشروع ( بـايدن ) التـدميري 

ونحن نراه مشروع "إبادة شعب" بأسره   األمثل !!!! حلفظ الدماء 
ما نسعى إلـيه ككتاب ومهـتم ومتـلظ بنار الـوجل واخلوف على بالد عمـقها التأريخ
وتـمحى من الـزمن هو مواصـلة الـسير في هـذا الدرب الـشاق  الذي يـراد لهـا أن تباد 
وشعـورهم بـالغـربة إزاء مـن يغـردون اليـوم خارج مـشى به كل الوطـنـي  رغم وعـورته 
واإلجتاه صوب إستنهاض الوعي اجلمعي إلنارة العتمة التي حاول "السرب الوطني"  
وبال ولـكـننـا نـرى بأم الـع  ة"  سـتـد الـبعض تـكـريسـها لـنـبقى فـي حالـة "السـبـات ا
وإبراز الـوعي النـهضوي مـبالغـة تذكـر أن العراقـيون قـادرون على النـهوض من جـديد 
وإيقاد شـموع األمل الذي نراه بـالع اجملـردة مع إيقاد شمـوع العام اجلـديد لو أنهم
وجـلـسـوا في خلـوة مع أنـفـسهم لـبـرهة وضـعوا مـصـالح الـبالد العـلـيا نـصب أعـيـنهم 
وعـمـلـوا "سـيرج" سـريع حلـجم مـا مـروا به من أزمـات كـان غـالـبـتـهـا من جراء واحـدة 
تـطـلـبـات الضـروريـة لـعـيـشهم ذهـابهم الهـثـ وراء مـصـالح آنـيـة لم حتقـق لهم أدنـى ا
وإستـمراريـتهم فـي هذه احليـاة التـي بدت ضنـكة يـكتـنفـها وجع وألـم شديدان  مـا هو
وإخراج الـنفـائس الروحـية مرجتى من شـعبـنا احلـبـيب هجـر حالـة اإلنكـسار والـيـأس 
عن طريق تـطلـبات اآلنـية الـفرديـة  والـتسـامي على هـذه ا (الكـنوز) من "قـاع النـفوس" 
عنـدما يـعمـلون لـصالح بـلدهم ـطالب والـتطـلعـات  إخـتيـار أناس وطـنيـ يحـققـون كل ا
وعــلى الـــشــعب من جـــانب آخــر أن ال  يــتـــصــاغــر أمــام الـــعــام 
وتشعب ثـقافة أحادية اجلانب فيسـمح بتمدد  متطلـبات فردية 
هـنـا إشـارة صـريـحـة الى ما تـنظـر إلى األمـور بـعـ واحـدة 
نسمـيه "الثورة البـيضاء"  وضرورة اإلهـتمام على الدوام ب (
اإلسـتــحـقـاق اإلنـتـخـابي ) عـلَه يـكـون احلل األجنع في نـهـايـة

طاف. ا

البـليـد شخص بـطيء الفـهم وخامل وكـسول.هـكذا تـعرفه الـقوامـيس.واذا اخـتبـرنا هذه
مكن ان نقول ان البليد هو ذلك الشخص الذي ينظر الى الصفة في االشـخاص فمن ا
الواقع من خالل زجاج سميك بحيث ال يثير فيه هذا الواقع اي شعور.ومن هنا تختلف

بالدة الشخص العادي الذي نصادفه هنا وهنا عن بالدة السياسي.
  قـد يكون الـطبيب بـليدا بـحيث ينـظر الى مرضـاه على انهم آالت اصـيبت بعـطل وعليه
ان يـصـلـح ذلك الـعـطل كي تـدور آلـة اجلـسـم.انه يـفـحـصـهم بـصـمت,ويـكـتب "راجـيـتـة"
ريض من غرفة الـطبيب يدخل مريض آخر العالج بال مبـاالة واضحة.وبعد ان يـخرج ا

وجتري العملية نفسها.
 اسـتـاذ اجلـامعـة قـد يـكـون بلـيـدا ايـضـا ح يـسـجن في ورق مـحـاضرته,وحـ يكون
ه طــلــبــته مــجــرد ارقــام ال اكـثــر.في هــذه احلــالــة يــنــعــزل االسـتــاذ اجلــامــعي في عــا
اخلاص,وتموت فكرة صناعة تالميذ يبشرون بثقافة خاصة تعلموها من استاذ ملهم.
 اخطر بلـيد في العالم هو السـياسي ان تمتع بهـذه الصفة.سيكـون قادرا على مواجهة
آسي دون ان يشعر بان شيئا قد حدث.هو محصن جدا ضد الشعور بالقلق اصعب ا
وااللم واالنـزعـاج.وعـنـده دائــمـا تـبـريـر لـكل مـا يـقع دون ان تـصـدمه الـنـتـائج الـسـنـويـة

نتحرين او ضحايا االرهاب او صفقات الفساد. العداد ا
  لن ابالغ لـو قلت ان تـاريخ الـسيـاسة عـندنـا هـو تاريخ لـلبالدة الـسـياسـية بـكل ما في
الـكلمـة من معنى.ونحن حـ نتحـدث عن احلكومات الـتي استلـمت السلطـة طوال عقود
ــا نـتــحــدث عـن الـبـالدة عــنــد رجـال ــلــكي حــتى هــذه الــلــحــظــة ا بــدءا من الــعــهــد ا

حكموا,واختلفت حظوظهم من هذه الصفة.
ا دفع العراق   مثال ح يقـول الكثيـرون لو ان صدام حـس لم يشن حروبه الـعبثيـة 
وخـسر كل مـا خـسره.هـذا يـعني شـيـئا واحـدا هـو:ان صدام حـس ثـمن تـلك احلروب,
شـخص بلـيد بيـنه وب معـاناة الـناس وآالمهم سـنوات ضوئـية لذا

لم يشعر بأن حروبه ستدمر حياة الناس ومستقبلهم.
 مثل اكـثـر داللـة:هـناك من يـتـحـدثـون عن الزعـيم عـبـد الـكر
ـــاذا?ألن الــزعـــيـم جتـــاوز صـــفــة قـــاسم بـــاعـــجـــاب كـــبـــيـــر.
البالدة,واقتـرب من حياة الناس.ولم يعزل نفسه خلف جدران

القصور العالية كي يبعد عنه صور الواقع بكل قسوته. 

ـــشــتــرك(الـــعــراق) في مــوقـع وزارة الــشــبــاب بـــعــد انــتــهـــاء حــفل تـــوقــيع كــتـــابــنــا ا
وبـعـد اعالمي من اكـثـر من جـهـة اهـلـيـة بـأن شـوارع بـغـداد تـعـاني زحـامـاً والـريـاضــة
شــديـــداً فال بــد لــنـــا من الــعـــودة بــشــكـل فــوري قــبـل ان جنــد  انــفـــســنــا (ســـجــنــاء
الطرقات)..وقـفنا انا واخـتي في احدى الشوارع الـرئيسيـة في شارع فلسـط باحث
ـنـزل..وبسـبب الـزحام فـقـد اظطـررنـا للـوقـوف حيـناً عن سـيارة اجـرة لـلعـودة بـنا الى ا
طـويالً من الـوقت لالنـتـظار...وخالل دقـائق االنـتـظـار تمـثل  امـامي مـشـهد لـطـفل يـبيع
كـان يحاور صاحبه ا بسـبب قلة العمل ناديل راكنـاً على الرصيف في اسـتراحة ر ا
ثم رأيـته يقف قائالً بلهجـة طفولية ضـاحكة (عنّي يابه عنّي)وبـعدها انطلقت ويضاحكه 
ت ضـحـكاتـهم وصاروا يـتـراقصـون بطـريـقة مـضحـكـة جداً مـرددين مـقطع غـنائي ال 

  وبضحك شديد(صمووووون عشرة بألف صمووون..!!!!!)  هاتف للغناء بصلة
شهـد عادياً ومـتكرراً في عـراق اليوم..لـكنه مشـهداً نستـطيع ان نرى ـا يبدوا هـذا ا ر
من خالله مستقبل بناة العراق  بعد عشرة اعوام .... فالطفل البالغ من العمر ثمان او
تسع سنوات حـ ينشأ ويتربى بائعـاً متجوالً محروماً من التـعليم  مستمعاً الى ادنى
مسـتوى مـوسيقي مـردداً ابغض الـكلمـات ومقـتدياً بـأسوأ الـشخصـيات  يـاترى كيف
سـيـبـني وطـنــاً تـهـدم حـتى غــدى رمـاداً ال يـقـوى عـلـى الـصـمـود بـوجه نــفـحـات الـهـواء

العليل??!!!!!!!! 
وال اتــكـلم عن شـخـصـيـات بـرزت بــبـشـاعـتـهـا مـثل (بـنـ بـالــتـأكـيـد انـا ال الـوم الـطـفل
ـوسوي)و (سـعـدون الـسـاعدي) فـهم ضـحـايـا ..هم نـتاج حـكـومـة تـمهـد دربـاً شـائـكاً ا
د الشـوك في طرقاته حـتى اصبح ال يشـعر بوغـز األبر وال يرى في دربه اال لشعبٍ تـعوّ

دمائه النازفة... 
اللـوم عـلى اصـواتاً اللـوم عـلى حـكومـتـنـا التـي اسأنـا زراعـتـها فـكـان احلـصاد بـائـسـاً
وسوي ا الـعجب فما بن ا ة اقرب ذهبت سُدًا فكـان نتاجها اليوم وجوهـاً هي للجر
نـساء تـوشحنّ بـالسـواد وتقـبحنّ ان اال نـتاجـاً ونسـخة مـصغـرة لنـساء سـكنّ قبـة البـر
اذا نـتـعـجب من شـخص  مـثل بـإدعـاءهن الـسـيـادة ثم زرعن الـبـشـاعـة بـ الشـعـب...
سعـدون السـاعـدي وفي احلقـيـقة مـاهو اال ثـمـرة من ثمـار شجـرة اشـباه الـرجال??!!!!
الـلـوم كل الـلـوم عـلى من جـعل من (صـمـون عـشـرة بـألف)حـكـمـة  تـتـعـالى بـأصـوات 
بعـد ان كان اطـفال العـراق يهـتفون (يـا گاع تـرابج كافور)!!!  ... وان اسـتمر االجـيال
احلـال كمـا هو احلـال..فال بد لـنا من وضع الفـتات الـسواد لـتعلـن (احلداد على ارواح
سـتقـبل)!!! فـأي مسـتـقبل نـرجوه ونـحن الـيوم نـودع زها جـيل ا
وسوي!!!!! اي مستقبل هذا الذي غدى حديد مـستقبل بن ا
)إسـوة بـكـاظم فـيه سـعــدون الـسـاعـدي  يـحــمل لـقب (مـطــربـاً
الئــكــةوالـغــزالي والــســاهـر الـســاهــر??!!! هل اســتــبـدلــنــا ا
وسوي والساعدي????!!!   بالشمري واخلالدي وا وحديد

بل اتألم... انا ال اسأل

الـتي شـمــلت الـقـصـيــدة الـعـربـيـة في
ــتـعــاقــبـة مــنــذ الـعــصـر عــصـورهــا ا
اجلاهلي حتى القصيدة اإلحيائية في
الـعـصـر احلديـث إلى جـانب تـمـيـزها
في قـراءة الـنص الــشـعـري في سـيـاق
نظري محـكم ومنهج حتـليلي رص

ــنــظـور ومــحــاولــة جـادة لــتــجــديــد ا
النقدي للقصيدة العربية الكالسيكية
عبر االستعانة بعلوم األنثروبولوجيا
والنظـرية األدبيـة والبنـيوية ومـا بعد

البنيوية والفلكلور وتاريخ األديان).

دراساته وأبحـاثه تأثيـراً واسعاً على
دارسي األدب الــــعــــربـي في الــــغــــرب
ـا له من تـمـيـز في والـعـالم الـعـربـي 
الــــطــــرح واالســــتــــدالل والــــتــــأويل
النـقـدي باإلضـافـة إلى انفـتـاحه على
ي الــنص اإلبــداعي الــعــربي والــعــا
سردا وشـعرا وتـناوله األدب الـعربي

يا). بصفته أدبا عا
واضـاف (اما سـتـيـتـكيـفـيـتش مُـنحت
اجلـائـزة; المـتالكـهـا مـشـروعًـا نـقـديـاً
علمـيا تمـثل في بحـوثها ودراسـاتها

جــامـــعــة جــورج تـــاون في الــواليــات
ـتــحــدة األمـريــكـيــة الـبــروفـيــسـورة ا
األمـريـكــيـة سـوزان سـتــيـتـكــيـفـيـتش
ــبــيــا في واألســتــاذ في جـــامــعــة كــو
ـــتــــحــــدة األمـــريــــكــــيـــة الــــواليــــات ا
الــــبــــروفــــيــــســـــور مــــحــــسن جــــاسم
ـوسـوي مُنح وسـوي). مـؤكـداً أن (ا ا
اجلائـزة لـتـجـديده في دراسـات الـنـثر
الــعــربـي الــقــد واحلــديـث وتــمــيــز
دراســـاتـه بـــنـــقـــد عـــلــــمي ومـــعـــرفـــة
ـية وتـأثـير بالـنـظـريات الـنـقـدية الـعـا
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قارن في حصل اسـتاذ الـنقد االدبـي ا
تـحدة جامـعة كـولومـبـيا بـالواليـات ا
االمريكيـة البروفيسـور محسن جاسم
لك فـيصل في وسـوي على جائـزة ا ا

االدب لعام 2022.
وقال تـقـريـر لـلجـنـة اجلـائزة امس ان
ــلك فـيـصـل لـلـغـة الــعـربـيـة (جـائـزة ا
واألدب ومــوضــوعــهــا دراسـات األدب
العـربي بالـلغـة اإلنكـليـزية  قد مُـنحت
بـــاالشـــتــــراك لـــكل مـن األســـتـــاذة في
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وســبـق ان حــصل
ــوســـوي عــلى ا
جـائزة الـعـويس
في النـقد االدبي
ســــنـــة  2002 ثم

جائزة الكويت.

محسن
وسوي ا
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شكا الـبغـداديون امس  من تـراجع ملـحوظـا بتـجهـيز الـطاقـة للـمنازل فـي ظل موجة
البرد التي جتتاح العراق وانخفاض احلرارة.

وقال مـواطـنـون في احاديث امس ان
(وحدات الـتـوليـد وشبـكـات التـجهـيز
مـا زالت مـهـتـرئـة  اضـافـة الى عـجـز
احلكومة عن توفير الوقود للمحطات
 واعــتــمــادهـــا في ذلك عــلى ايــران 
برغم التخصيـصات التي انفقت على
قطـاع الطـاقة) الفتـ الى ان (تراجع
ســاعــات الــتــجـــهــيــز اثــر عــلى عــمل
اضـافة الى ـهن  طـابع واصـحاب ا ا
ـواطــنــ من الـتــيـار خالل حـرمــان ا
اجواء الشـتاء البـاردة  في دولة تعد
ثاني أكبر منتج لـلنفط  وال تستطيع
حل معضلة الغاز التي تنذر بأزمة قد

ـنـقوص الـطـاقـة) وتـابع ان (الـغـاز ا
وتـخصـيـصـات مالـيـة قـليـلـة ال تـكفي
انـعكـست سـلبـا على واكـبـة الطـلب 
قطـاع الـكـهربـاء) مـؤكـدا ان (اجلانب
اإليراني ال نـدين له بـغيـر مسـتحـقات
اضي). شهر كانون األول من العام ا
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ـالـيـة مـشـيـرا الى (مــخـاطـبـة وزارة ا
بــــشـــأن دفـع مـــســـتــــحـــقــــات الـــغـــاز
اإليــــراني) ومـــــضى الى الــــقــــول ان
(العـاصمـة أسوأ احملـافظـات جتهـيزا
بـالــطـاقــة الـكـهــربـائــيـة ومـحــافـظـات
الـــفـــرات األوسط). بـــدورهـــا  أكـــدت
صادر هيئة الطاقة والـسيطرة على ا
شعة سـعي العراق النتاج  12 ألف ا
ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول
الـــعـــام   2025 مـــشــــيـــرا الى  إبـــرام

تـعــاقـدات جـديــدة في مـجـال الــطـاقـة
الشـمـسيـة.وقـال رئيس الـهـيئـة كـمال
حــــســـ في تــــصـــريـح مـــتــــلـــفـــز إن
(االقـــتــــصـــاد األخـــضــــر أصـــبح من
الـــركــــائـــز األســـاســـيـــة فـي الـــعـــالم
ــلــحــوظ والســيــمــا بــعــد االرتــفــاع ا
النبعاثات الكربون الناجت من الوقود
االحفـوري النتاج الـطاقـة الكـهربـائية
ومـخــتــلف االسـتــخـدامــات االخـرى)
واضـاف ان (اتـفاق بـاريـس في الـعام
2017  ألزم الـدول عـلى الـتـوجه نـحو
خـفض االنــبـعـاثـات) مــشـيـرا الى ان
(الــعــراق يــســعى لــلـتــقــلــيل من تــلك
ـنـاطق االنـبــعـاثـات كــونه يـعــد من ا
الـهـشـة وكـثـيـرة الـتـأثـر في مـوضـوع
ي) مبـيـنا االحتـبـاس احلراري الـعـا
ـقصـود منه ان (االقتـصـاد األخضـر ا

االعـتمـاد عـلى مـصـادر الـطاقـة قـلـيـلة
االنبعاثات الكـربونية من خالل تقليل
اســتــخـدام الــوقــود االحــفــوري مـثل
الطاقات الطبيعية  الشمس والرياح
فضال عن الطاقة النووية كونها قليلة
االنـبــعـاثـات) واســتـطـرد بــالـقـول ان
(الـعـديــد من الـدول الـعــربـيـة اجتـهت
نـحـو الـدخـول لــلـطـاقـة الـنـوويـة مـثل
االمارات الـتي انشـأت اربـعة مـفاعل 
ــمــلـــكــة الــعـــربــيــة بـــاالضــافــة الـى ا
الـســعـوديــة وهـنــاك تـوجه مــلـمـوس
نـحـو اعتـمـاد اسـتـثـمـارات كـبـيرة في
مـجــال الـطــاقـة الــنـوويــة) مـؤكـدا ان
(هناك تـوجهـاً في العراق نـحو تـقليل
االنبـعـاثات من خالل مـشـروع الطـاقة
الــشـمــســيــة عـام  2025 إذ أن عــقـوداً
وقـعت مع دولـة االمــارات عـبـر شـركـة

ــقــبل) داعــ يــشــهــدهــا الـــصــيف ا
احلــكــومــة الى (االيــفــاء بــوعــودهـا 
والـعـمل عـلى الـربط اخلـليـجي او مع
ــنـع حـــدوث هــذه اي دولـــة اخـــرى  
ــشـكــلــة الــتي تـواجـه الـعــراق مــنـذ ا
سـنــوات دون مـعـاجلــة جـذريــة لـهـا).
وأكدت وزارة الـكهـرباء أن الـعاصـمة
أقل احملــافــظــات جتــهــيــزاً بــالــطــاقـة
ــتــحــدث بـاسم الــكــهـربــائــيــة.وقـال ا
الــوزارة احـــمــد الــعـــبــادي إن (وضع
الــطـاقــة في الــعــراق ســيئ ومــا يـزال
حتـديــد احـمـال احملــطـات االنـتــاجـيـة
يـنـعـكس سـلـبـا عـلى سـاعـات جتـهـيز

مصدر وشـركة توتال الـفرنسـية بهذا
الـصــدد فـضال عن مــجـمـوعــة عـقـود
اخرى مسـتقـبليـة سيـتم توقيـعها مع
دول راعية للطاقة الشمسية) مضيفا
ان (الــعـراق يــعــتـزم تــولــيـد  12 ألف
ميـغاواط حتى  2025 وهذه سـتسهم
بـشـكل كــبـيـر في تـقـلــيل االنـبـعـاثـات
وسيـدعم خلـيط الطـاقة في الـسنوات
ـقـبــلـة) ولــفت الى ان (دور األمـانـة ا
العـامـة جمللس الـوزراء األسـاسي هو
مـتابـعـة وتـنـفيـذ الـقـرارات الـصادرة
مـن مـــــجـــــلـس الـــــوزراء والـــــوزارات
وتنفيذ القرارات وهناك دائرة معنية
واقسام في األمـانة وظـيفتـها متـابعة
تــنــفــيــذ الــقــرارات الــصــادرة حــسب
الــضــوابط وتــخــضع لــهــا الــوزارات

اخملالفة للقرارات). 

ــســار الـــرقــمي رصــيـــنــة. ويـــعــقـــد ا
ـنـتـدى الـوطـني لـلـتـواصل الـعـراقي ا
ــارسـة الـرقــمي 22  في أول وأكـبــر 
عراقيـة مستـقلة تـعنى بتـنظيم اجملال
ـثـلي الـقـطـاعـات الـرقـمي بـحـضــور 
احلــكــومــيــة واجملــتــمـعــيــة ووســائل
االعالم احملـــلــــيـــة واخملـــتـــصـــ في
الشـأن الـرقـمي. وأبـرم مـجلس اإلدارة
مجـمـوعة من الـشـراكات والـتـفاهـمات
ؤسسات اخملتلفـة فيما انطلقت مع ا
الشـراكـة االسـتراتـيـجيـة لـلمـسـار ب
“منصة الـتواصل الرقـمي وب شركة
الــتـــوفــيـــر لــلــتـــســويق االلـــكــتــروني
لـــــــــلــــــــتـــــــــدريب

والتطوير.
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بغداد

ـتحف احلـاج حـمدي عـفـتان صـاحب ا
الـتراثي " متحف الـشهيد أحـمد عفتان
" عـــاش الــيــوم فـــرحه األكــبـــر بــجــمع
ـتاحف الـتراثيـة العـراقية  اصـحاب ا
هتمة بالتراث وعـدد من الشخصيات ا
والــفـولــكـلــور الــشـعــبي  في ضـيــافـة
دة يوم . وألن ـدينة هـيت  مـتحفه 
الـهيـتي عراقي الـهوى واالنـتمـاء  فقد
أراد مـن خالل هـذا الــتـجــمع ان يـوجه
رسـالة وطـنيـة مفـادها  ان تـراث هيت
يـــــنـــــبـض بـــــروح الـــــعـــــراق وتـــــراثه
وحـضـارته  وهو جـزء من هـذا الوطن

ــخــتـلف مــكــونــاته شــمـاالً اجلــمــيل 
وجـنـوبـاً  شـرقـاً ووسـطـاً وغـربـاً على
امــتـداد ضـفــتي دجـلــة والـفـرات وشط
الــعــرب . وألني أعــرف احلــاج حــمـدي
عـن كثب  فـإني أشعـر مـايشـعر به في
هـذه الـسـاعـات - ومـعه عـدد مـن أبـناء
هــيت الـكــرام وفي مـقـدمــتـهم الــشـاعـر
الــهــيــتي الــصــديق جــمــال داود - من
ســـــرور وارتـــــيـــــاح بــــالـــــغـــــ  وهم
ـؤتـمر األول يـحـتـضنـون اعـمـال هذا ا
من نـوعه  للمتـاحف التراثيـة العراقية
. ومـا كان ذلك ليتحقق - على بساطته

وضـعف امـكـانـيـاتـه - لـوال مـحـبـة هذا
الـرجـل لـتـراث وطـنه ومـديـنـته . وعـلى
ـا تـعـرض له مـتـحـفه الـتراثي الـرغم 

مـن تـــــخــــريـب وحــــرق
ونـــــهـب عـــــلى أيـــــادي
اجلـنود األمريكان أيام
ـدينـة  لـكنه احـتالل ا
عـمل وباصرار عجيب
تحف  عـلى تطوير ا
ونـــــقــــلـه الى قـــــاعــــة
أوسـع وأكـثــر فــضـاءً
لـلضـيوف والـزائرين
 ومـــــــــــد أواصــــــــــر
الـتـعـارف والـتـعاون
تـبادلة والـزيارات ا
ـــــهــــــتــــــمـــــ مـع ا
بــالـتـراث الــشـعـبي
فـي مــخــتــلف مــدن
الــــعـــراق . حتـــيـــة
لـــلـــحـــاج حـــمـــدي
عــفــتـان ومـن مـعه
فـي يــومـهـم الـذي
حتـــقق فـــيه حــلم

من أحـالمهـم الكـبـيـرة . وحتـيـة ألبـناء
هــيت الـكــرام وهم يـسـتــقـبـلــون أبـنـاء
بـلدهم الواحـد  بنبض هـيتي عراقي 
وبـــقــلب وطـــني ســلـــيم يــخـــفق بــحب

العراق .
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تُـــتــابـع الـــشـــركــة الـــعــامـــة لــلـــصــنـــاعــات
الـهيـدروليكـية الـتابعـة إلى وزارة الصـناعة
ُــطــابــقــة ــعـــادن إجــراءات الــفــحـص وا وا
ُـتحـققـة جلميع ُـنجـزة والنسب ا لألعـمال ا
شـاريع للتـأكُد من مُـطابقـتها الـنشـاطات وا
ُـحددة مُـسـبـقاً ورفُع مُـسـتوى لـلـمُـواصفـة ا

األداء . 
W U u « r

وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس أن (فـريـقاً
فـنـياً مُـتخـصصـاً في قـسم الرقـابة الـنوعـية
والـفـحص الـهنـدسي في الـشركـة بـعمـلـيات
ُنجزة رحـلي لألعمال ا الـفحص والتحقُق ا
ُـستمرة في البنايات العائدة إلى مُديرية وا
أمـن األفـــراد في وزارة الـــداخـــلـــيـــة والـــتي
نـفذتها الكوادر الهندسية والفنية في معمل
ُـبـكـر وإطـفـاء احلرائق مـنـظـومـات اإلنذار ا
في مــصــنع الـهــيـدرولــيك الــتـابع لــلـشــركـة
ُــتـضــمـنــة جتــهـيــز ونـصُب مــنـظــومـات وا
ُـبـكـر عن احلـريق اإلطـفــاء الرطـب اإلنـذار ا
طـلـوبة ومُـطـابقـتـهـا للـمُـواصفـات الـفنـيـة ا

ُستفيـدة).  ُثبتة من قِبل اجلهة ا وا
واضــاف ان (هـذهِ األعـمـال تــأتي بـنـاء عـلى
ُسـتـفيـدة حـيث يعـمل الـكادر طـلب اجلـهـة ا
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الـــهــنــدسي والـــفــني فـي قــسم الــســـيــطــرة
الـنوعية والفـحص الهندسي بشـكل مُستمر
رحلي والـنهائـي لكافة بـعملـيات الفـحص ا
ُـــخـــطـــطـــات مُـــنـــتـــجـــات الـــشـــركـــة وفق ا

ـســالك الــتـكــنــولـوجــيـة الــتـصــمــيـمــيــة وا
ُــعـتـمــدة لإلرتـقـاء ُــواصـفـات الــدولـيـة ا وا
بــاجلــودة والــنـوعــيــة ومن قِــبل فــاحــصـ
مُــدربـ ومُـخـولـ بـعـمــلـيـات الـفـحص من

جـهات مرجـعية ووفق تـعليـمات ومُتـطلبات
مُـواصـفـة اجلـودة الـشـاملــة  اقـرت الـلـجـنة
ـكـلـفـة بـوضع ضـوابط تـمـويل مـنـظـومات ا
ــتــجـددة تــولــيــد الــكــهــربــاء من الــطــاقــة ا
لـــلـــمــواطـــنـــ واالنـــشـــطــة الـــصـــنـــاعـــيــة
مولة واالقـتصادية  والتجاريـة والزراعية ا
ـــركــــزي الـــعــــراقي مـن مـــبــــادرة الـــبــــنـك ا
ـالــيـة والــفــنـيــة مــطـلع الــعـام الــضـوابـط ا
احلــالي. جـاء ذلك انـسـجــامـا مع تـوجـهـات
الـدولة للتحـول الستخدامات مـصادر توليد
ـتجـددة إذ أطـلقت ـصـادر ا الـكـهـرباء من ا
ــركـزي الـعـراقي وزارة الــبـيـئـة مـع الـبـنك ا
ومـؤسـسات الـدولـة األخرى مـبادرة لـتـنفـيذ
خــطـة الـتـكـيف الــوطـنـيـة التــفـاقـيـة بـاريس
ـناخـيـة.واكـد مـديـر عـام دائرة لـلـتـغـيـرات ا
الـــتــوعـــيـــة واالعالم الـــبــيـــئي امـــيـــر عــلي
احلـسون في بـيان تـلقـته (الزمان) امس انه
( حتـديـد الـضـوابط اخلـاصة بـالـتـقـنـيات
في اسـتخـدام منظـومات  الـطاقة الـشمـسية
ــؤسـسـات والــتي سـتــتـيح لــلـمـواطــنـ وا
اخملـتـلـفـة شراؤهـا بـأسـعار مـنـافـسـة ضمن
الـــقـــرض اخملـــصص لـــلــمـــبـــادرة من خالل
ـصارف احملليـة مبينا ان الـلجنة وضعت ا
احــكـام وضــوابط تـضــمن اسـتــخـدام اعـلى W∫ الواح الطاقة الشمسية U

فـالـتـابـوت اإلسالمي أو الـنـعش  كـما
نـعش أهل البـيت علـيهم الـسالم يكون
جــمــالي هـرمي الــشــكل وكـبــيــر طـوله
مـتـران وقـيـاسـه عـنـد الرأس (70) سم
وعــنـد الــقـدم (30) سـم وارتـفـاع (25)
سـم وهـو الـقـيــاس األكـثـر رواجـاً أمـا
الـتابوت اخلاص بإخوتنا من الطائفة
ــســـيــحــيــة يــخــتـــلف عن الــتــابــوت ا
اإلسـالمي  يـصـنع من خـشب الـصـاج
ويــغــلف بـقــمــاش وإسـفــنج  ويــكـون
بـشكل مـثلـث تقـريبـا  بقـياسـات ايضا
مــخـتــلــفـة فــعـنــد الـرأس يــكـون (.31)
ونــصف سم  وعــنـد الــقـدم ( 30)  سم

وارتفاع ( 30) سم وطول متران .
ندائي على  أمـا بالنسبة للصابئة ا
شـكل مـستـطيـل  ويصـنع من اخلشب
الـــبــلـــوك وارتــفــاع (30) سـم  وطــول
مــتـران  قــيــاس الـصــنـدوق من جــهـة
الــرأس  (80) سـم وقــيــاس ( 40) سم

عند القدم 
يـصـمم والـدي أشـكـال الـتـوابـيت وفق
قـياسـات مختـلفة حـسب وزن  اجلثة 
بـاإلضـافة لـلـتابـوت  الـعادي اجلـمالي
الـهـرمي  هـنـاك تـصـمـيم آخـر يـسـمى
(انـــكـــر)  يــخـــتــلـف قــيـــاسه عن األول
يـتـجـاوز طـوله مـتـران وخـمـسـة عـشـر
ســنـتــمـتــر وعـرضه عــنـد الـرأس (70)
ســنــتـمــتــر وعــرضه عـنــد الــقـدم (30)
سـنـتـمـتـر وهـذا يـصـنع حـسب الـطلب
لـلـجـثث الـضـخـمـة ذات الـوزن الـثـقيل
الــتي تــزن مــائــة كـيــلــوغــرام وأكــثـر 
فـأوزان اجلـثث مـتـبـايـنـة بـ شـخص
وآخــر ويـجب أن يـأخــذ في احلـسـبـان
عـند صنـاعة التـابوت حلمـلها  وتابع
 قـبل عام توفت عـمتي وكانت سـمينة
جـدا وزنـهـا (175) كـغـم فصـنـعـت لـها
صــنــدوقـا كــبــيــراً وعـريــضــاً كــمـا في
الـــصـــورة الـــتي أخـــرجـــهــا مـن  احــد
األدراج فـي زاويـــة احملل  وعـــرضـــهـــا
أمـامي حيث اعـتاد أن يوثق صـناعاته
بــصـور فـوتـوغـرافــيـة ويـعـلــقـهـا عـلى
وذجـا للـزبائن جـدران مـحله لـتكـون 
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تـزايـدت أسـعار صـنـاعة الـتـوابيت في
اآلونــة األخــيـرة حــسب شـراء أســعـار
اخلـشب حيث ارتفع سعر اخلشب إلى
ثالثـمـائـة ألـف ديـنـار لـلـمـتـر الـواحد 
فـــيـــتــراوح ســـعـــر الـــتــابـــوت مـــابــ

(95_90) ألـف دينـار  تـابوت الـكـبار 
أمـا تـابـوت الصـغـار فـيتـراوح  سـعره
مـاب ( 65_60) ألـف ديـنـار  ويـؤكـد
أبـو نـور بان الـرزق على الـله فـأحيـانا
يـــبـــيع تـــابـــوت واحـــد فـي األســـبــوع
وأحـيـانـا تصـل مبـيـعـاته إلى ثالثة أو
أكــــثـــر أمـــا في األزمــــات خالل فـــتـــرة
انـتشـار وباء كـورونا عام 2020 ازداد
الـطـلب عـلـيـها ووصـلت الـطـلـبات إلى
عــشــرة تــوابـيـت في الـيــوم وأكــثــرهـا
تــبــرعــات من قــبل بــعـض األشــخـاص
ـيــسـورين حـيث يـشـتـري أعـداداً من ا
الـتـوابـيت ويضـعـهـا في احلـسيـنـيات
ــسـاجــد والــكـنــائس لـتــكـون وقــفـاً وا
لــوجه الـله  لــلـفــقـراء والـعــاجـزين عن
ــوتـــاهم  وأحــيــانــا شـــراء تــوابــيت 
بــعـض األشــخــاص يــطــلب تــابــوت ال
يـستطيع دفع ثمنه لـفقر احلال فأبيعه
مـقابل ثمن رمزي قـد يصل إلى خمسة
عــشـر ألف ديـنـار أو مــجـانـا دون ثـمن
ـتوفى لـوجه الـله . وكـثيـرا مـا يتـرك ا
ـشـفى خـوفا بـهـذا الـوبـاء في ثالجـة ا
من الـعدوى  كمـا قال تعـالى (يوم يفر
ـرء من أخـيه وأمه وأبـيه وصـاحـبته ا

لـم يـنــتــبـه احلـاج أبــو نــور وأنــا أقف
قــبــالـة مــحــله النـهــمــاكه بــربط أجـزاء
الـتابوت بالـبراغي وصوت آلة (الدريل
)  مـع صـوت إذاعـة الـقـران الـكـر من
الـراديـو الـصـغـيـر في مـحـله حال دون
سـمـاع صـوتي لـرد الـتـحـيـة والسالم 
ــــا رفع رأسـه ورآني تــــوقف عن وحــــا
عـمـله ظـانـا أنني جـئت ألطـلب نـعـشاً 
ولـكن عـنـدمـا عـرفـته بـنفـسي رحب بي
مــتــعــجـــبــاً كــيف المــرأة تــدخل مــحال
يـتشـاءم منه اغلب الـناس وال يطـيقون
حـتى الـنـظـر إلـيه ويـسـتـعـيـذون بـالـله
رور في الـشارع الذي يـقطن فيه عـند ا
رور ويـعبرون لـلجانب اآلخـر لتالفي ا

من أمامه .
أرشـــدني بـــائع احلـــرف الــيـــدويــة في
ؤدي تفرع من شارع حيفا ا الـشارع ا
إلى مـديريـة التقـاعد الـعامة  في مـحلة
الـــشـــهــداء / كـــرخ بـــغــداد  إلـى مــحل
جنـارة أقدم صانع  تـوابيت  في بغداد
 ولم احـتـاج لـلـسؤال لـيـدلـني شخص
آخـر عـنه فـوجـود الـتـابـوت أمام احملل
كـــاف لـــلـــتــعـــريـف به  يـــقع احملل في

ـن من الـشـارع مــنـتــصف اجلـانب األ
ـارة الــذي يــكــاد  يــكــون خــالــيـا مـن ا
ويـــقــابــلـه في اجلــانـب اآلخــر مــحالت
تـخصـصت بصـناعـة اجللـود العـراقية
والـتركيـة من األحزمة ومحـافظ النقود
واحلــقــائب الــنـســائــيــة والـرجــالــيـة 
احلـــاج أبــو نــور صــاحب احملل الــذي
ورثـه عن والـده الــذي يـعــد أحـد أوائل
ـتـخـصـصـ في صـنـاعـة الـنــجـارين ا
الــتــوابــيت  يــتــكــون احملل مـن غــرفـة
واحـدة حتـتـوي عـلى لـوازم الـعـمل من
مـــــواد أولــــيـــــة وأخــــشـــــاب وبــــراغي
ومـسـامـيـر ورفـوف وخـزانـة ومـنـضدة
خـشبـية وكـرسي ودرج خشـبي صـغير
مــعـلق عــلى اجلـدار الــذي زين بـصـور
والــــده وصــــور تــــوابــــيت إسـالمــــيـــة
ومـسـيـحـيـة وصـابـئـيـة  يـطـلع عـلـيـهـا
الـزبون كنماذج  من عمله  وكان هناك
تـابوتان  إسالميان على رصيف احملل
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يــقــول أبــو نــور الــذي  : كــلــنــا سـوف
نـدخل هـذا التـابوت الـذي يـثيـر الرعب
ر مـن أمامه الرتـباطه فـي نفـوس من 
ـوت والـتي عـنـد نـطـقـهـا البد بـكـلـمـة ا
ـأثـورة ( ال وان تـلــحق بـهـا  اجلـمـلـة ا
ســامح الــله بــعــد عــمـر طــويل أو اسم
ــوت حق وال الــلـه عــلــيــكم )  رغم أن ا
يــجـوز الـتـشـاؤم مـنـه فـالـتـشـاؤم يـدل
ـــان  فــهـي مـــهـــنــة عـــلى ضـــعـف األ
هن بل هي األهم فكل إنسانية كباقي ا
الـناس البد أن تـنام في هذا الـصندوق
اخلـشبي اخمليف بالنسبة للكثير منهم
  مــؤكــداَ : نـادرا مــا جتــد في أسـواق
الــنـجـارين مـحال لـصــنـاعـة الـتـوابـيت
لـعدم رغبة الكثير منهم للتخصص في
هــذه الـصـنـاعــة الـتي تـرمـز لــلـتـشـاؤم
واخلـــوف من نــاحـــيــة  وقــلـــة إقــبــال
الـنـاس علـيـها إال عـند حـصـول فاجـعة
لـديهم من ناحـية أخرى  وبـالتالي عدم
ضـمان حتقيق أرباح مادية لصناعها 
ولـــــكن الــــرزق مـن الــــله وبـــــارك الــــله

بالتجارة والنجارة . 
ــهـنـة يـقـول أبـو عن بــدايـته في هـذه ا
نــور :  كــنت أعــمل تــاجـر نــايــلـون في
ســـوق الـــشــــورجه  وبـــعـــد االحـــتالل
األمـريكي لـلعراق عام 2003 عـملت مع
والــدي  احلــاج عـلي حــســ مـحــمـود
الـــذي  أفــنـى ســنـــ حــيـــاته في هــذه
ـــهـــنــة مـــنـــذ أكـــثــر مـن نــصـف قــرن ا
ويــحــتــاج إلى مــســاعــدتي في احملل 

خــاصـة بــعـد أن تــركه عـمـي الـذي كـان
يــعـمل مــعه ويـســاعـده وفــتح له مـحال

في نفس الشارع.  
وتـــابع : عــلـــمــني  والــدي رحـــمه الــله
صـنـاعة الـتوابـيت والـنعـوش بإتـقان 
وقـبل وفاته أوصانـي بان ال أتخلى عن
هنة واستبدلـها بنجارة أخشاب هـذه ا
أخــرى ألنه  الـوحــيـد في بــغـداد الـذي
يـعـمل على صـناعـة الـتوابـيت  وكانت
أخــر كـلـمـاته " بــالـرغم من أنـهــا مـهـنـة
مـتـعبـة ويتـشاءم الـناس مـنهـا أوصيك
أن تـــلــتـــزم بـــهــا وال تـــتــركـــهـــا  فــمن
ـوتى  لـو توقـفـنا سـيـصـنع صنـاديق ا
وت هو احلقيقة نحن عن صناعتها وا
الوحيدة في حياتنا وكلنا سندخل هذا
الـصنـدوق ولكن من لطـف الله بنـا إننا
ال نـعـلم في سـاعة اجـلـنا  وأنـا قـطعت
عــهـــدا لــوالــدي رحــمه الــلـه بــتــنــفــيــذ
ــهــنــة أو وصــيـــته وان ال اتــرك هــذه ا

استبدلها ماحييت .
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فـي عـــــام 1940 أسـس والـــــدي مـــــحل
الــنــجـارة هــذا  وكـان حــيــنـهــا جنـارا

عـاديا يصنع التخوت البغدادية والتي
كـــانـت  تـــعـــد احـــد أهم  قـــطع األثـــاث
الــســائــدة تـــلك الــفــتــرة  حــيث كــانت
تـسـتخـدم في اغلب الـبـيوت الـبغـدادية
وتـصـنع من اخلـشب وتـسـمى تخت أو
ــقـاهي (كــرويـتـه) يـتم تــزويـدهــا إلى ا
(الـــقــهــاوي ) ودواوين الـــعــرب  كــمــا
راجت في تلك الفترة صناعة الثالجات
اخلـشـبـيـة حـيث كـان والـدي مـاهراً في
صـنـاعـتـهـا وحـسب الطـلـبـات الـكـثـيرة
الســـتـــخــدامـــهــا فـي حــفـظ الــثـــلج في
الـبـيـوت والـدكـاكـ وخـاصة فـي فصل
ـاء البـارد  وتتـكون الـصيف لـتوفـير ا
الـثالجـة من صـندوق خـشـبي وبـداخله
ويـوضع ـغـلـون  خـزان مـن الـصـفـيح ا
قالب الثلج بجوار خزان صغير يوضع
فـيه مـاء الـشـرب ويـتـم حتـشـيـة جدران
الـصندوق من جميع اجلوانب  بنشارة
اخلــشب كـعـازل لـلــحـرارة.  بـاإلضـافـة
إلى صناعة الدواليب (اخلشب والسيم
) وهـي عـــبـــارة عن دوالب خـــشـــبي ذو
بــابـــ مــصــنــعــة مـن مــادة (الــســيم )
جتــديـنـهـا فـي كل الـبـيـوت الــبـغـداديـة
ـطبخ آنـذاك وتـستـخـدم حلفظ أدوات ا
وأشــيـاء أخــرى  وكـان والــدي يـسـوق
بـضـاعـته في  الـسـوق األشـهـر بـبـغداد

(سوق أيوب).
ــاضي أبـان وفي ثــمــانـيــنــات الـقــرن ا
احلــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة وزيــادة
شـــهــداء احلــرب تـــزايــد الــطـــلب عــلى
صـناعة التوابيت ولم  تستطيع الدولة
جتــهـيـز الــطـلـبــات  لـكـثــرة الـشـهـداء 
حــيث كــانت وقــتـهــا هي الــتي تــصـنع
الــتـوابــيت وتـســمى ( بــلـوك ) وجـاءت
الــــتــــســـمــــيــــة حـــسـب نـــوع اخلــــشب
ــسـتــخـدم  فــاجته والـدي لــصـنــاعـة ا
الـتــوابـيت  حـصـريـا  وبـدا يـتـفـ في
صـناعتها وتصمـيمها حسب احلاجة 
خـاصة وندرة النجارين في هذا اجملال
 حـيث تعلم أبي في خمسينيات القرن
ــاضي صــنـاعــة الـتــوابـيت من أوائل ا
الـنجـارين في بغـداد ويدعى سـيد أم
ـلقب ( بعمدة الـنجارين )  يقع محله ا
بــالــقــرب من الــرصــافي وكــان يــصــنع
الـــتـــوابـــيت وأتـــقن والـــدي مـــنـه هــذه
الــصـنـعــة واكـتـسـب خـبـره مــكـنـته من

التخصص فيها .
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: يـوضح أبو نور أنواع الـتوابيت قائالً
تــخـتــلف أشــكـال وأحــجــام الـتــوابـيت
ـكونـات العـراقية وحـسب الطـوائف وا
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درجـات الـتـقـنـيـات  واسـتـدامـتـهـا من خالل
مـتابعة جـهاز التقيـيس والسيطـرة النوعية
والـتي سـيـتـم نـصـبـهـا بـإشـراف فـرق فـنـية

متخصصة من وزارة الكهرباء).
واوضـح ان (مـبـادرة الــتـحــول إلى الــطـاقـة
الــنـظـيـفـة تــاتي انـسـجـامــاً مع الـتـوجـهـات
ــقـررات اخلــاصـة احلــكــومـيــة لاللــتـزام بــا
نـاخ مـؤكدا انـها ـؤتـمر بـاريس لـتغـيـر ا
واحــدة من ثـمــرات حـمالت الــتـوعــيـة الـتي
نــفــذتــهـا الــدائــرة في الــقــطـاعــات الــعــامـة
واخلــاصــة ضــمن خــطــتــهــا فــيــمــا يــخص
ـنـاخـيـة). واضـاف الـتــوعـيـة بـالـتـغــيـرات ا
الــبـيــان ان (جلـنـة تــشـكــلت بـرئــاسـة نـائب
ـثـل ركـزي وعـضـوية   مـحـافظ الـبنـك ا
عن وزارتـي الـبــيــئـة والــكــهـربــاء واجلــهـاز
ــركـزي لـلـتـقــيـيس والـسـيـطــرة الـنـوعـيـة ا
ـــثــلـي الـــقــطـــاع اخلـــاص من فـــضالً عـن 

ستثمرين). اخلبراء وا
وتــعـرض وزارة الـبـيـئــة جـدوالً مـفـصالً عن
ـواصـفات واالسـعـار التـقـريبـيـة للـقروض ا
ـنـظـومـة الـتـي تـعـتـبـر نـقـلـة حـسـب حـجم ا
نــوعــيـة في اجلــانب الــبـيــئي وذات جـدوى
ـواطن عــلى شـراء ـا يــنـفــقه ا اقــتـصــاديـة 

الطاقة.
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بغداد
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# الفـسـادُ وباء سـرعـةُ انتـشـارهِ تعـتـمدُ عـلى ضـعفِ منـاعـةِ قادةِ اجملـتمـعِ وعدمِ اتـخاذهِمْ

. َ صاب نعِ انتشارهِ وفضحِ ا التدابيرَ الالزمةَ 
ـؤرخــ والـكـتَّـابَ صـراعَ الــفـضـيـلـةِ والــرذيـلـة  ومـعـارك احلقِ صـوَّرتْ وتـصـور أقالمُ ا
والـبـاطلِ وجـوالت الـفـسـادِ واإلصالح والـتي تـنـتـهي دائـمـاً بـانـتـصـارِ الـفـضـيـلـةِ واحلق
راوغة وإخفاءِ واإلصالح مهما امـتلكتْ الرَّذيلـة والباطلُ والفـساد من احليلة واخلـداع وا
ذِينَ ـمـنـهجِ لـكل من يـحـاولُ إظــهـارَ احلـقـيـقـة أو االنـتـصـار لـهـا (الـَّ شــويهِ ا احلـقـائقِ والـتـَّ
يَنْـقُـضُـونَ عَـهْـدَ الـلَّهِ مِنْ بَـعْـدِ مِـيـثَـاقِهِ وَيَـقْـطَـعُـونَ مَـا أَمَـرَ الـلَّهُ بِهِ أَنْ يُـوصَلَ وَيُـفْـسِـدُونَ فِي
ِ للـفسادِ الْـأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْـخَاسِرُونَ) ( :27الـبقـرة) هنـا ال بدَّ من احلـديث عن وجهـ
ــرفـوضُ مـن كل شــرائحِ اجملــتـمـعِ وهـو ظــلمّ واضح أمــا أن يـكــون فــســاد احلــكمِ وهــو ا
باركةِ ومـعروفُ األطرافِ ولكنَّ الـوجهَ القبـيحَ للفـساد (فساد األقـلية) هـو فسادُ احلـكمِ 
َ من اجملتمعِ وهو األخـطر واألكثـر قدرةً على االستـمرارِ والظـهور بألوان نـتفعـ وتـأييدِ ا
مـختـلـفةٍ; إليـهام الـنَّـاس أنَّ الفـسـادَ زائل وأنَّ أصحـاب الـقرار مـتـأكدينَ من قـدرتِـهم على
ـمـاطــلـة وإرغـامِ الــنَّـاس عـلى إنـهـاءه ولــكنَّ الـواقعَ يــقـول أنّه تــبـادلُ أدوار لـلــتـسـويـف وا
التَّعايشِ مـعه والتخندق حلمايةِ مصالِحهم أو البقاءُ دونَ سندٍ أو راعٍ وهذا شأن أغلب
مسك بـدعمِ أحدها أفراد اجملـتمعِ وبهـذا يجـدُ الطـرفانِ مـا يعـينـهُم على لـعب األدوار والتـَّ

اآلخـر; الستمـرارِ التـأييدِ واعـتالءِ السُّلـطة والـتَّخادمِ عـلى حساب
ـقُــوا الــلَّهَ وَأَطِــيــعُـونِ(150© وَلَـا تُــطِــيــعُــوا أَمْـرَ األغــلــبـيــةِ (فَــاتـَّ
الْمُسْرِفِ َ(151)  الَّذِينَ يُـفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

() (152الرعد)).
كنُ أن يعيشَ # الفسادُ جـريان معاكس لـلتدفقِ الطبـيعي ال
ويـستـمرَ دونَ موافـقةِ ومبـاركةِ قادةِ ومُـنظمي اجلـريانِ وقادةِ

. ومُراقبي التَّدفقِ
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وبــنــيه) صــدق الـله الــعــظـيـم.حـرصت
عـــلى فـــتح احملل يـــومـــيـــا خالل وبــاء
كــورونــا  في فــتــرة احلــجــر الـصــحي
خـالل انـتــشــار وبـاء كــورونــا لم اتـرك
عــمـلي  بـالــرغم من تـوجــيـهـات خــلـيـة
األزمـة بــفـرض حـضـر لـلـتـجـوال امـتـد
لـفـترات طـويلـة  بل عـلى العـكس كنت
حــريــصـا عــلى فــتح احملل يــومــيـا من
اجل مـساعدة الناس وتوفير التوابيت
ـوتاهم  وكانت نقاط السيطرة تتفهم
طبيعة بعملي وتسمح لي بالذهاب من
بـيــتي الـكـائن في مـنـطـقـة احلـريـة إلى
مـحـلي الـكـائن في الـشـارع الـقريب من
ـديرية الـتقاعد قابل  جـسر الشـهداء ا
الــعـامــة  عـلـمــا أنـني لم احــصل عـلى
(بـاج )يــسـمح لي بـالـتـجـوال في فـتـرة
احلـجـر من اجل خـدمة الـنـاس في هذا
الـــظـــرف الــــعـــصـــيب   وغـــالـــبـــا مـــا
يـراجعني الكثـير من احلشد وأصحاب
اإلســعــافـات فـي مـســتــشـفى الــكــرامـة
الســتالم الـطـلـبـيـة فــانـا عـمـلي خـدمي
وخـاصـة في األزمـات حـ أصـبح نـقل
ــقـابـر مــشـكـلـة ـدافن وا ــوتى إلى ا ا
تـكون احلاجة ماسـة لفتح محلي وكان
عـــلى وزارة الــصـــحــة تـــزويــدي( بــاج
مـــرور)  لـــيــكـــون جتــوالـي رســمـــيــا 
ـستشـفيات وكـانت األولويـة لتجـهيز ا
ومن ثـم جتهيز الـطلبـات حسب اجلهة
الـــتي طــلــبـــتــهــا قــد تـــكــون جــامع أو
ـكن حــســيــنـيــة أو كــنــيــســة والـتـي 
تــأخـيـرهـا  فـكـثــيـرا مـايـهـرع إلي أبـو
احـمد صـاحب اإلسعـاف في مسـتشفى
الـكرامة  لعمل عدد من التوابيت يصل
أحـيـانا إلى خـمـسة في الـيـوم وحسب
ستشفى وجودة في ثالجة ا اجلـثث ا
فـأقوم بـصنعـها مسـتغال الوقت الالزم
ــســحـة لــلــمــتـوفى ــعــرفـة نــتــيــجـة ا
وتـسـلـيـمهـا  كـمـا كانـت هنـاك طـلـبات
كــثــيــرة من احلــســيـنــيــة في مــنــطــقـة
احلـرية وجامع عمر اخملتار في منطقة
الــيـرمـوك / األربع شــوارع  وكـنـيـسـة
الـنجاة في منطقة الـكرادة وأنا وكيلها

 احلصري في تزويدها بالنعوش. 
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يـقول أبو نور:  اصنع الـتابوت بإتقان
(درجـــة أولى ) وحــسـب نــوع اخلــشب

ـســتـخـدمـة  تــعـلـمت من والــبـراغي ا
والـدي رحـمه الـله أن أتـقن عـمـلي بكل
مــهــارة وال اسـتــخــدم مـواد رخــيــصـة
لـصـناعـة تابـوت مـثل اخلشب الـعادي
ومـعــاكس قـد ومـسـامـيـر مـتـنـوعـة 
فـكل صنـعة حتتـاج إلى إتقـان ومهارة
مـهما كانت بسيطة فاإلخالص بالعمل
أمـانـة أمـام الـله أوالً  والن الـله فـضل
اإلنـسـان وأكرمه عن سـائـر اخمللـوقات
هـوالذي سينام فيه ويحمل إلى مثواه
ـعاكس األخـير  ال اسـتخـدم اخلشب ا
الـــــصــــيـــــني ســـــمك ( 20) سـم الــــذي
يـتعرض للكسر بسهولة  بل استخدم
ـعاكس تـصل كلـفته بـحدود اخلـشب ا
ـــتـــاز ( 25_20) ألـف ديـــنـــار الـــذي 
ـكن االسـتفـادة  مـنه لـنقل ـتـانة و بـا
اجلــثــامــ ألكــثــر من مــرة  اآلن لـدي
أربـعة تـوابيت جلـبها لي احـد زبائني
مـن مديـنـة الـثـورة  حتـتـاج إلـى أعادة
تـرميم   وهي من صـنعي واضحة من
ــــســـتـــخـــدم ـــواد واخلـــشب ا نــــوع ا
والــــبـــراغـي ذات الـــلــــون ( األصـــفـــر)
فــــأصـــــلــــحت ثـالثــــة مــــنــــهـم والــــتي
اسـتــخـدمت ألكـثـر من عـشـرة سـنـوات
ــكن فـــيــمـــا كــان الــرابـع تــالــفـــا وال 

أصالحه . 
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أبـدى أبو نـور أسفه الن مـعظـم الناس
ال تـميز ب الـتابوت التـجاري العادي
ـتـقن ويـتـصـورون بـأنـهـا والـتـابـوت ا
مـجرد صـناديق يـعبـئون بـها اجلثث 
وال يهمهم سوى نقل موتاهم   فانا ال
اســتــطـيـع أن اصـنـع تـابــوت بــخـشب
رخـــيص ورديء فـــالـــصـــنــعـــة أمـــانــة
واإلنــسـان الــذي خـلق الـلـه الـكـون من
اجـله يستحق أن يحمل بصندوق آمن
وجـيد عند حمله فقد تتعرض البراغي
إلـى الـــفــــتح وســــقـــوط اجلــــثــــة قـــبل
وصـولهـا إلى اللـحد خصـوصا عـندما
ـسـافـة طـويـلة مـثال الـدفن في تـكـون ا
ـكـن اسـتــخـدام مــقــبـرة الــنـجـف فال 
الـــتــابـــوت ســوى مـــرة واحــدة لـــعــدم
صـالحــيــته لالســـتــخــدام مــرة أخــرى
فـاصـنع التـابوت عـنـد إدخال اجلـثة ال
يـحـتاج إلى ربـطه وضـمان عـدم فتـحة
واحملــافــظــة عــلى وصــول اجلـثــة إلى

القبر. 
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يــقــول أبـو نــور:  تــــــــوفي والـدي في
 ومـن سـخــريــات الــقـدر 20 /2007/5

بــــان جـــاري فـي مـــنــــطـــقــــة احلـــريـــة
أوصاني بصنع تابوت خاص له  نوع
( انــكــر كــبــيــر ) الــذي يــتــحــمل  ثــقل
اجلــثث وزن ( 250) كــغـم  فـصــنــعت
الـتابـوت بإتقـان   وخالل هذه الـفترة
تـعـرض والـدي لوعـكـة صـحيـة ألـزمته
الـفـراش فـكـان يـأتي إلى احملل ويـعود
بــاكــرا بــعـد صـالة الـظــهــر وأنــا عـلى
وشك أكــمـال صـنـاعـة تـابـوت جـارنـا 
قــال لي  أســرع بـإكــمـاله ( قــابل أبـوك
راح يــنـام بي )  فــأجـبــته ألف سالمه
عــلــيك عــمــرك طــويل انــشـاءالــله الــله
ســأكــمــلـه لم يــتــبــقى ســوى الــغــطــاء
(الـقـبغ) ثـم أكمـلـت الـتابـوت وأرسـلـته
إلـى احلـسـيــنـيــة وحـسب االتــفـاق مع
جــاري  وبــعــد يــومــان تــوفـي والـدي
رحـمه الله وبلغت أوالد عمي بالذهاب
إلى احلـسـيـنيـة وجـلب التـابـوت الذي
صـنـعـته وفـعال لم يسـتـخـدمه احد وال
حـتى صاحب الطلب جارنا وحمل فيه

والدي إلى مثواه األخير.
هل تـعتزم بـتغييـر صناعتك لـلتوابيت

إلى أثاث منزلي وأشياء أخرى ?
أبـدا ...ألنني النجار الوحيد في بغداد
ــتـخـصص بــصـنـاعـة الــتـوابـيت في ا
حـ هنـاك آالف النجـارين للصـناعات
األخــرى  فـالـنــاس بـحــاجـة لي  فـإذا
تــركــتــهــا فــمن ســيــصــنع الــتــوابــيت
وبــإتــقــان مــثــلي خــاصــة وان مــعــظم
الـنـجارين ال يـجـرأ على صـنـاعتـها بل
ويــتـشــاءمـون مـنــهـا .احلــاج أبـو نـور
شـارف عـلى الـسـتـ من عـمـره وأصر
عـلى تـثـبـيت كنـيـته فـقط ولـيس اسمه
الشـــتــهــاره بــهـــذه الــكــنـــيــة   حــالت
الـظروف دون أكمـال دراسته اإلعدادية
 مـتـزوج وأب لـثـالثـة  أوالد   حـس
طـالب في اجلـامعـة التـكنـلوجـية ونور
طـالبـة في جامـعة بغـداد  كلـية الـعلوم
/حتـــلـــيالت مـــرضـــيـــة  واحـــمـــد في
الـثـاني متـوسط   و ال يـتحـرجون من
ذكــر مـهــنـة والــدهم بل يــفـتــخـرون به

وتى. . Ê«œdكصانع نعوش جثام ا  q U

أربيل
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اط من الرجال : هناك أ

فـمــنـهم مَـنْ هـو غــارق في كلّ مــا يـشــ  فال يـخــجل وال يــبـالي وال يــتـورع عن
ظالم ..!! القبائح وا

ومـنـهم مَنْ يـخـلط الــصـالح بـالـطـالح ولـكـنّه راضٍ عن نـفـسه بـحـيث ال يـرضى أنْ
تمس بشعرةٍ رغم اجتراحها الكثير من السيئات ..!!

ومنهم من عُرف بالوقاحة والسفالة ولكنه لم ينزه نفسه عن النقد ..!!
ومعنى ذلك :

انك جتد في الصحائف السود التي تركها نقطة مضيئة ..!!
-2-

ومن هذا النمط الثالث :
احلُطَيْئَة 

الشاعر الشهير البخيل اللئيم 
وقد جاء في التاريخ :

انه بحث يوماً عن انسانٍ يهجوه فما وجد فقال :
أَبَتْ شفتايَ اليوم إالْ تَكَلُمّا 

بِشَرٍّ فما أدري لِمَنْ أنا قائِلُهْ 
لقد نقد ذاته نقداً شديدا  

واعتـرف انه ال يريد التكلم بغير الشـرَ  غير أنّه لم يَجِدْ من يَصُّب عليه حِمَمَ هذا
الشر ?

وعندي :
انّ هــذه الـلــقـطــة البُـدَّ أنْ حتــسب له وال تـضــيع  فـهي نــقـطــة مـضــيـئــة من قـلب

مُظْلم..!! 
وبقي احلـطيئة يردد مع نَفْسِه هذا البـيت  وال يجد أحداً يهجوه  ثم انه نظر في

اء فراى وَجْهَه فقال : حوض من ا
أرى لي وَجْهَاً شوّه الله خَلْقَهُ 

فَقُبحَّ مِنْ وجهٍ وقُبحّ حَامِلُهْ 
-3-

ولـقـد قُـدّر لنـا أنْ نـشـهـد العـجـائب والـغـرائب من سِـياسْي الـصـدفـة في (الـعراق
واطنون يتمنون أنْ اجلديـد ) وما حلّ بالبالد والعباد على يديـهم  حتى أصبح ا
ـاء الـنقي من الـشـوائب وبـالتـيـار الـكهـربـائي دون انـقطـاع وال تـتـحقق يـحـظوا بـا

أمانيهم..!!
لكون ما مـلكه (احلطيـئة)  من االعتراف ومع كل هذا الـفشل الذريع لم جندهـم 

الصريح بِقُبحه وقبح أعماله ..!!
-4-

واذا كان االعتـراف باخلطأ والتقصير فضيلةً فانّ معظم السلطوي (في العراق
اجلـديـد) قـد حـرمـوا انـفـسـهم من هـذه الـفـضـيـلـة  وزادوا علـى ذلك بـأنْ حـرموا

انفـسهم من الفضائل االخرى واهتموا بأنفسهم واوالدهم
ـواطـن الـعـراقـي وزوجاتـهم وخـدمـهم عـلى حسـاب ا

كروب الذين طالت معاناتهم وعظمت بليتهم .. ا
واحملـصـلـة الـنـهائـيـة تـشي بـأنـهم لم يـصـلوا حـتى الى
احلطـيـئـة فـضالً عن رمـوز األمـانة والـوطـنـيـة واحلـفاظ

على الثوابت الكبرى .
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لن ابدأ بـجـمـلـة ( ابن احملـافظ ال يـشمـله من الـفـسـاد اال اخلـير و الـشـر فـقط عـلى عـامة
ـشروع مـتـعطال ام غـير ـوت بسـبب فـتحـة مجـاري سـواء كان ا الـناس) بل ان انـسـانا 
مـتعطل فعـلى كل شريك نصيـبه من العقوبـة و التعويض الـشركة و اجلهـة التي لم تتخذ
اجراء سالمـة ومن بـاب التـذكيـر فلـو ان صاحـب الشـركة او ابـنه او احملافظ الـذي عاش

في اخلارج او ابنه سقط في ( بالوعة) اكان يصمت و يسلم االمر ام يتحرك للشكوى?
ـة قـتل و طالت قـاصرا عـمره عـشر سـنـوات ابتـلعـته فتـحة مـجار صـمت ام ال فهـذه جر
ن جـلـبــتـهم حـصـص احـزاب الـدين وهــو مـوضـوع اهم من ـشــروع في زمن مـحــافظ 
ان من عـدمه واهم من اللجـان التي يشـكلهـا فالن ليعرف من تـشكل كتلـة كبرى في الـبر

. دني اطلق الصورايخ و الدرونز و نحر و اقتنص الناشط و هدم بيوت ا
شـروع حـالـهـا من حال ـة قتل سـبـبـهـا ان تخـصـيـصـات ا جـر
تخـصـيـصـات كـثـيـرة اسـتـقـرت بـحـسـاب شـخص مـثل مـاجد
الـنـصـراوي احملـافظ االسالمي الـهـارب الـذي هـو من رعـايـا

عروف. سيد النفط ا
ام ان مـــقــتل طـــفل عــنـــدكم لــيـس اكــثـــر من اضــافـــة لــعــدد

الضحايا?.

WK{UH « WM b*«
ديـنة الفاضلة الـتي وقفنا على بابهـا طويال منذ الصغر  بعد أن تخيلـنا ان العالم كُله كا
دون أن يُـفتـح لنـا ومع أن وقـوفـنـا سـيـطـول لـكـننـا مـازلـنـا نـتـعـلم  الشىء يـدوم  فـمـيزان

احلياة نصف الشىء فيه ناقص
أتـعجب لهـذا االنسان  فـينا مـالذي إنطفـأ فيه يا تُـرى  أتراه الزال حيـاً وهو يراقب  من
بعـيد أقـداره بدوائـرها قـدرك العـالق بك  حـيث ال عبـور إال للـضفـة األخرى وقـدرك الذي
تـتمناه فـيفر مـنك وقدرك الراغب فـيك و الهارب انت منـه  في هذه الرحلـة التي يسـمونها

احلياة البد لك من رفقة ال تخذلك .
انه الـشىء احلكيم الـذي يسمونـه األلتزام  وبكـثير من األتـزان هذه القـيمة الـتي ليس لها
قاعـدة وال قانون تـسيـر علـيه  بل فطرة  روحـية حتـاول األبقـاء عليـها إنه  دائـرة الدوائر
وقُطـبـهـا  بدونـه تنـدثـر كل االشـيـاء وتسـقط  في جـمـيع هـذه االقدار هـنـالك امـور تُـقاس
باالرقام و اخرى تُـقاس بالعواطف اال الروح ال تُقاس إال بسـموها  ألنها تُتقن فن اخللود

حيث الالموت 
مُن هم األحياء اذن  عنـدما تصل الى درجة التهمك فيها التفاصيل و ال تُقلقك الهواجس

والي خيفك اجملهول .
فأنت حي عندمـا يتحرر قلبك ويتـسع عقلك وتسمو بروحك فأنت
حي عـنـدمـا يـتسـاوى الـتـراب  والـذهب القـصـور والـقـبور في
عـينـيك  فأنت حي لـهذا احلي فيـنا  لـيس من كان عـلى قيد
احلــيــاة بل مـن كـان عــلـى قـيــد احلــيــاء احلي فــيــنــا من بــلغ
اجلـمـال ال من بـلغ اجلبـال احلي فـيـنـا من يـرى  وإال إما أن

ترى أو تموت .
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بغداد

وتى احملررة بجانب توابيت ا

qL∫ احلاج انور يزاول عمله



{  مـــــخـــــيـم اجلـــــلـــــزون (االراضي
الفلسـطينيـة (أ ف ب) - احتُجز أمل
نــخــلــة الـبــالغ من الــعــمـر  17عــامـا
ــرض مـنـاعيّ في سـجن ـصـاب  وا
إسرائيلي قبل عام وهو ال يزال فيه
من دون توجيه اتـهام اليه ومن دون
مـحـاكـمـة شـأنه شـأن عـدد كـبيـر من
ـعـتـقـلـ وبـيـنـهم الـفـلـسـطـيـنـيـ ا
بـضـعة قـصّـر.وتعـقـد االثـن جـلـسة
استماع في قضية أمل قد يقرّر فيها
قـاض إســرائـيـلي جتــديـد "االعـتـقـال
اإلداري" وهـو إجـراء مــثـيـر لـلـجـدل
يــســمح لــلــدولــة الــعــبــريـة بــســجن
ــدة ســتـة أشــخــاص بــدون تــهــمــة 
أشـهــر قـابــلـة لــلــتـجــديـد.في مــخـيم
اجلـــلــــزون لالجــــئـــ في الــــضـــفـــة
الــغـربـيـة احملــتـلـة يــسـيـر والـد أمل
جــيــئـة وذهــابــا في شــقــة الــعــائــلـة
مـــتـــوتـــرا قــبـل اجلــلـــســـة. ويـــقــول
الــصـحـافي مــعـمّــر الـبـالغ  50عـامـا
"رأيته مرت فـقط منذ اعتـقاله العام
ــرة األخــيــرة كــانت هــذا ــاضـي. ا ا
األسبوع في السجن من وراء زجاج

سه". سميك ولم أتمكن من 
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ويـــــضــــيـف "أخــــبـــــرني أنـه يــــريــــد
اإلضـــراب عن الـــطــــعـــام لـــكن هـــذا
يـخـيـفــني ألنه عـلـيل أصال".في وقت
ســــــابـق هــــــذا األســـــبــــــوع أنــــــهى
الــفــلــســطــيــني هــشــام أبــو هــواش
ــعـتــقل إداريــا مـنــذ أكـثــر من عـام ا
إضــرابــا عن الــطــعـام اســتــمـر 141
يـومـا وكـاد يـودي بـحيـاته. ودفـعت
القـضيـة صحيـفة "هـآرتس" اليـومية
اإلســــرائــــيــــلـــيــــة إلـى الـــدعــــوة في

افـتـتـاحـيـتـهـا إللـغـاء هـذا الـنـوع من
االعــتـقــاالت.وكـتــبت "إذا كــانت لـدى
شتبه الدولة أدلة ضد أبو هواش (ا
بـه في الـتــحــضـيــر لـهــجــمـات وفق
إسـرائيل) عـلـيهـا توجـيه االتـهام له
أو إطالق ســـــراحه عـــــلى الـــــفــــور".
وأضــافت حــان الــوقت ألن تــتــخــلى
إســـرائــــيل عن هــــذا اإلجـــراء غـــيـــر
تمثل باالعتقال وقراطي (...) ا الد
اإلداري غــيــر احملــدود دون دلــيل أو
اتـهـام".وهـنـاك حـالـيـا أكثـر من 450
فـلسـطيـنيـا محـتجـزين في السـجون
ـوجب "االعــتـقـاالت اإلســرائـيــلـيــة 
اإلدارية".وبحسب منظمة "هاموكيد"
اإلسـرائــيـلـيـة غـيـر احلـكـومـيـة كـان
هـنـاك ســتـة فــتـيــان مـحـتــجـزين في
ـاضي بدون تـهمة أيلـول/سبـتمـبر ا
أو مـحـاكــمـة أو إمـكـان االطالع عـلى
األدلة التي جمعتها األجهزة األمنية
ضـــدهـم. وأمل واحـــد من هـــؤالء.في
منـتصف عام  ?2020عولج الـصبيّ
الـذي يـعـاني من وهن عـضـلي وهـو
مرض عصبي عضـلي يتسبب بتعب
فـي الــعــضالت من ســرطــان الــغــدة
الـــزعــتـــريـــة وأزيل ورم مـن قــفـــصه
الصـدري.وبعـد تعـافيه من الـعمـلية
توجه أمل وهو من عشـاق كرة القدم
ومـــشـــجـع لـــلـــيـــونـــيـل مـــيـــسي مع
أصدقائه إلى مدينة روابي في وسط
الــضـــفــة الــغـــربــيــة وفق عـــائــلــته.
واعــتُـقل في الــطـريق بــتـهـمــة إلـقـاء
احلــجــارة عـــلى اجلــنـــود وهــو مــا
تـــنــفــيه األســرة.بــعــد  40يــومــا من
االعــتـــقــال أمـــر قــاض إســرائـــيــلي
بــاإلفــراج عــنه. ويــروي والــده "لــكن

ــثـل الــقـوى خـالل اجلــلــسـة قــال 
األمــنـيــة +لـديــنـا مـلـف أمـني ضـده
ســنـطـلـب اعـتـقــاله اإلداري+. وسـأل
ــلف? أريـد أن الــقــاضي +أين هــذا ا
أطلع عـليه+".لم يـتم تقـد أي ملف
وأفـرج عن أمل نــخـلـة إلى أن طـرق
جـنـود باب شـقـة الـعـائلـة فـجـر أحد
أيــام كــانـون الــثـانـي/يـنــايـر 2021
لـتــوقــيــفه ووضــعـه رهن االعــتــقـال
اإلداري.لم يـــرد جــهــاز األمن الــعــام
اإلســرائـيـلي (شــابـاك) عـلـى أسـئـلـة
وكـالـة فرانـس برس حـول الـقـضـية
لــكـــنـه صــرّح لـــوســـائل إعالم بـــأنه
"يشـتـبه في أن أمل شارك في نـشاط
إرهـابي".وقـالت مـديـرة وكـالـة غـوث
الالجـئـ الـفـلـسـطــيـنـيـ الـتـابـعـة
ـتـحـدة (أونـروا) في الـضـفـة لأل ا
الغربية جـوين لويس لفرانس برس
"كــتـــبــنــا عـــدة مــرات (لــلـــســلــطــات
اإلسـرائــيـلــيــة) لـكــنـنــا لم نــتـلق أي
مـــــــعــــــــلـــــــومــــــــات عن أســــــــبـــــــاب
اعتـقـاله".وأضافت "نـطالب بـاإلفراج
الــفــوري عــنه من االعــتــقـال اإلداري
(...) وذلك ألن حـــالـــتـه الـــصـــحـــيـــة
خـطــرة لــلــغـايــة وهــو قـاصــر".مــنـذ
اعـتـقاله  جتـديـد احلـبس مـرت

ـقــرر عــقـد جــلــسـة اســتــمـاع ومن ا
اإلثـنـ لـتـجـديـده عـلى األرجح مـرة
أخــرى قـــبل أيـــام من عـــيـــد مــيالده
الـثـامن عـشـر.ويـقـول والـده "أخـشى
أنه إذا  جتـــديـــد اعــــتـــقـــاله هـــذا
األسـبوع لن نـتـمـكن من رؤيـته مرة
أخــرى لــفــتـــرة طــويــلــة" مــضــيــفــا

"أستعد للسيناريو األسوأ".
و عُـثر عـلى جثـة طـفل متـحـللـة على
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شـاطئ جزيـرة نـاكسـوس الـيونـانـية
بـعـد أسـبوعـ عـلى تـعـرض قـارب
يــقـالن مـهــاجــريـن حلـادث عــلـى مـا

أعلن خفر السواحل اليوناني.
 WIÒKF  W UB

وقـــال خـــفـــر الـــســــواحل في بـــيـــان
الـسـبت إن الــطـفل الـذي يـبـلغ ثالثـة
أعـوام تـقـريـبًـا كـان يـضع مـصـاصة
مـعـلّـقـة بـسـلـسـلـة ومِـرْيـلـة وألـبـسـة
بــنـيـة وحــمـراء وجــورب أزرق عـلـيه
خـطـوط في قـدمه الـيـمـنى. وكـان من
ــقـرر نـقل جــثـة الـطـفـل إلى مـيـنـاء ا

بيريوس لتشريحها.
وعُــثـــر اخلـــمــيس عـــلى أربـع جــثث
أخـرى لرجل وامـرأة وفـتـاتيْن ثالث
مــنـــهــا قــبـــالــة جــزيـــرة نــاكــســوس
وواحـــدة قـــبـــالـــة جـــزيـــرة بـــاروس

اجملاورة.
وانــتـشل خــفـر الـســواحل جـثث 16
مــــــــهـــــــــاجــــــــرًا في  24كــــــــانــــــــون
األول/ديسمبر  2021وهم  12رجلًا
وثالث نــــســــاء وطــــفل وأنــــقـــذ 63
شخصًا آخر على م قارب غرق في
بــحــر إيــجـه قــرب جــزيــرة بــاروس.
وكان الـقارب ابحـر من ساحل تـركيا

الغربي باتّجاه ايطاليا.
وعُثـر على  11جثـة بـعد غـرق قارب
عـلى متـنه مـئة مـهاجـر تـقطّـعت بهم
السـبل في الـيوم نـفـسه على جـزيرة
شــمـال جـزيـرة أنـتـيـكـيـثـيـرا جـنـوب
البـيلـوبونـيز. وأنـقذ خـفر الـسواحل
 90شخصًا ضمنهم  11امرأة و27
طفلًا. وفي الـيوم السابق أي في 22
كــانــون األول/ديــســمــبــر أدّى غـرق
زورق مـــطــــاط يـــحـــمل مــــهـــاجـــرين

f «

ان اجلـديد حتركـا نحو إلـغاء احملاصـصة والطـائفية اذا لم يسجل الـبر
والفساد فإن دعوة الصدر حلكومة أغلبية وطنية سيسقطها خصومه.

فما الذي سيحصل برايك?
ÂuO « WŠu³ «

(ال تستوحشوا طريق احلق لقلة سالكيه).
ـسـتقـلـ والتـشريـنـي في  مهـداة الى الـنواب ا

هذا اليوم. 9 كانون

أمل نخلة 
والجئ قبالة جزيرة فوليغاندروس
الـواقعـة أيـضًـا في جـنوب الـيـونان
إلى مــقــتل ثالثــة عــلى األقل. وأُنــقـذ
 13شــخــصًـا عــلى األقلّ من بــيــنـهم

عراقيون وسوريون ومصريون.
ـــتــحــدة وتــقـــدّر مــفـــوضــيــة األ ا
السـاميـة لشـؤون الالجئـ أن "أكثر
من  2500شـخـص مـاتــوا أو فـقـدوا
أثــنــاء مــحــاولـــتــهم عــبــور الــبــحــر
ـتــوسط أو طـريـق شـمـال األبــيض ا
افــريـقــيــا الــبــحــري" لــلـوصــول إلى
أوروبــا "بـ كـانــون الـثـاني/يــنـايـر

وتشرين الثاني/نوفمبر ."2021
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ا يـكون حـالـنا الـيوم يـشـبة إلى حـد كبـيـر ذلك الطـوفان الـكـبيـر الذي ر
حدث زمن نبينا نوح .ع.وقـصة سفينته التي ركـبها جنا ومن تخلف هلك
ومـا يــزيــد خـطــورة االمــر هــو من يـركـب الـبــاص زوج واحــد فال يــتـسع
. ألن هنـالك أصنـاف أخرى يـجب أن تركـب البـاص للـحفاظ للمـتشـابهـ
ا هذا مختصر( االغلبية الوطنية ) التي يطالب على جنسها وبقاؤها ور
بـهـا الـصـدر فـهـنـالك طـابـور يـنــتـظـر دورة بـالـركـوب بـالـبـاص ولـكن هـذا
الباص لن يكون طريقة سالكا حتى االخير الن هنالك عدة معرقالت رغم
ا حتـاول أن توجهه إلى طريق آخر قد يكون انها التوقف الباص لكن ر
ـا التـظــمن سالمـة الــراكـبـ في هـذا طـويال وشـاق ألنه غــيـر مـعــبـد ور
الـبـاص . ويـبـدو أن اجلـمـيع يـرغب بـحـجـز مـقـعـد بـهـذا الـبـاص احملـددة
مقاعـدةُ ولكن ذلك ليس بـاألمر اليـسير أيـضا فركـوب الباص يـتحتم اوال
الثـقة بـان سـائق البـاص سوف يـوصـلهم الى بـر األمـان واحلصـول على

مبتغاهم وااليفاء بذلك الوعد.
ـسميـاتها فان ـاءات والتلـميحـات ولُنسمـي األشياء  وبعيدا عـن لغة اإل
مفـاوضات تـشكـيل احلكـومة الـعراقـية اجلـديدة وصـلت االن الى مراحل
متقـدمة وتـفاهـمات الـلمـسات األخـيرة بـ تقـدم احللـبوسي والـصدر من
عنى ( شيعة وسنة جهة وب حزب البارزاني والصدر من جهة أخرى 
وكـرد) وهذا اليـعـنـي ان قـوى الـشـيـعـيـة اجملتـمـعـة حتـت تـسـمـيـة "االطار
التنـسيقي "هي في سـبات بل العـكس فهي مـاتزال تتـحدث عن تفـاهمات
مع كـتل اخـرى من اجل الـســبـاق عـلى الـكـتـلــة االكـبـر البل أنـهم يـدعـون
بامـتالكـهم أصـوات "الكـتـلـة االكبـر" وبـطـبيـعـة احلـال هذة مـجـرد تـرهات
ـتـابـع فـان الـواقـع يتـحـدث عـن قرب اعـالن االتـفاق حسـب حتـلـيالت ا
النهائي ب الكتلة الصدرية واحللبوسي والبرزاني ومرحلة جس النبض
انـتـهت ومــوازين الـقـوة بــاتت واضـحـة فــالـكـرد يــتـنـاغـمــون مع مـشـروع
ليشات وقضيته سالحها الصدر في مسألة ضبط السالح بيد الدولة وا
فالكرد محرج حسب تصريح قيادي من حزب البرزاني"من تلك القوى
ــواقع األجـنـبـيـة الـتي عـادة مـاتـقــوم بـضـرب مـصـالح شــركـاء الـكـرد كـا
ادة  140والكـرد يـرغـبـون احلـديث مع وقانـون الـنـفط والـغـاز وتـنـفـيـذ ا
شـخص واحـد ال مـجـمـوعـة امـا احلـلـبـوسي فـهـو ايـضـا يـعـلم ان هـنـالك
ـنصب وان تـبقـى االنبار أمواج وتيـارات قويـة ستـمنـعة من الـعودة إلى ا
ومـطــلب هي بــيت الــسـنـه الـتـي تـوحــدهـم وهـذا اســتــحــقــاق انــتـخــابي ,
جماهيري البـد منه ولكن اعتدنـا في العراق أن نعـيش على وقع مفاجأت
ـا من الالعب اخلـارجي الــذي لم نـسـمع لــة اال هـمـسـا فــنـحن مـعـكم ر
ننتظر احملـطة األخيرة الـتي يقف بهـا الباص وسنرى
من هوالء الـذين سيـصلـون هذة احملطـة ومن الذي
تخلف وهـلك ولم يحصـل على شي من الكـعكة ال
ا سنراة خلف القضبان أن صدقت الرؤيا بل ر

ونفذت حكومة الصدر مخططها ...
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ـوجب الحـتــرام كـامل الــتـزامـاتــهـا 
االتـفاق والـتي بـدأت الـتراجع عـنـها
في  2019ردا عــــــلى انــــــســــــحــــــاب
واشنطن.وأتـاح االتفاق رفع عـقوبات
اقتصـادية عن إيران في مـقابل احلد
من أنشطتها النووية وضمان سلمية
بـرنامـجـهـا. اال أن مفـاعـيـله باتت في
حـكم الالغيـة مـذ انـسحـاب واشـنطن
في عـهـد تـرامب.وأبـدى الـرئـيس جـو
بــايـــدن الــذي خــلـــفه مــطــلع ?2021
اسـتـعـداده إلعـادة بالده الى االتـفـاق
الـنـووي لكـن بشـرط امـتـثـال طـهران

مجددا لبنوده.

ــــبـــاحــــثـــات.وبـــدأت الـــتــــقـــدم في ا
فـاوضات في نـيسـان/أبريل. وبـعد ا
تعـليـقها زهـاء خمـسة أشـهر اعـتبارا
من حـزيـران/يـونـيـو  اسـتـئـنـافـها
فــي أواخــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــريـن
الثاني/نـوفمـبر.وتشـدد طهران خالل
باحثات على أولوية رفع العقوبات ا
التي أعـادت واشنطـن فرضهـا علـيها
بـــعــــد انـــســـحــــابـــهـــا مـن االتـــفـــاق
واحلصول على ضمانات بعدم تكرار
ــقــابل االنــســحــاب األمــيــركي. في ا
ـتــحــدة واألطـراف تــركـز الــواليــات ا
األوروبيـون عـلى أهـميـة عـودة إيران

 2015بــشــأن بـرنــامــجـهــا الــنـووي
وذلـك مـع األطــــــراف الــــــتي ال تــــــزال
منـضويـة فيه أي فرنـسا وبـريطـانيا
ـانـيـا.وتـشـارك وروسـيـا والـصــ وأ
ـتــحــدة الـتي انــســحـبت الــواليــات ا
بـــشـــكل أحـــادي من االتـــفــاق الـــعــام
 2018بــشـكل غــيـر مــبـاشــر في هـذه

باحثات. ا
ÂbIð oOI%

ــــاضـــيــــة عــــكـــست وخـالل األيـــام ا
ـفـاوضـات ـعـنـيـ بـا تـصـريـحـات ا
أكـــــــان مـن اجلــــــــانـب اإليــــــــراني أو
األطـــراف اآلخـــرين حتـــقــيـق بــعض

عام مـنذ اسـتئـناف مـباحـثات إحـياء
االتــفـاق الــنـووي فـي فـيــيـنــا أواخـر
تشرين الثـاني/نوفمـبر.وأتى خطاب
رشـد األعـلى الذي يـحظـى بالـكلـمة ا
الفصل في السـياسات العـليا للبالد
ـلف الـنووي في الـذكرى ا فـيـها ا
السـنويـة الحـتجـاجات أهـالي مديـنة
ـــقــدســة ضــد نــظــام الــشــاه في قم ا
 ?1978قـبل نــحـو عـام مـن انـتـصـار
الثورة اإلسالمـية بقـيادة اإلمام روح
الــله اخلـمــيـنـي.وتـخــوض إيـران في
الـوقت الـراهن مـبـاحـثـات في فـيـيـنـا
برم العام تهدف الى إحياء االتفاق ا

فـي اخلـــطـــاب الـــذي بـــثـــته قـــنـــوات
الـتـلـفزة بـشـكل مـبـاشـر "عـلى سـبيل
ــــثـــال أن نــــفـــاوض نــــنـــاقش أو ا
نتفاعل أحـيانا مع العـدو هو مسألة

أخرى".
وتابع "الثورة تقول لنا بضرورة عدم
ـا يـقـوله الـعـدو. لم نـسـلّم الـتـسـلـيم 
حـتـى الـيـوم وان شــاء الـلـه هـذا مـا
ســـــــيـــــــكـــــــون عـــــــلــــــيـه احلـــــــال في
ـسـتـقـبل".ولم يـتـطـرق خامـنـئي في ا
خطـابه بـشكل مـباشـر الى مـباحـثات
ــرة األولى الــتي فــيــيـــنــا اال أنــهــا ا
يقـارب فيـها مسـألة الـتفـاوض بشكل

ـــرشـــد { طـــهـــران (أ ف ب) - رأى ا
األعـــلى آيــة الــلـه عــلي خـــامــنــئي أن
التـفاوض ال يـعني "الـتسـليم لـلعدو"
في خـطاب األحـد يـأتي بـينـمـا جتري
إيـران مـبـاحـثـات مع الـقـوى الـكـبـرى
إلحياء االتـفاق النـووي تشارك فـيها
تحدة بشكل غـير مبـاشر الواليـات ا
الــــعــــدو الـــلــــدود لــــلــــجـــمــــهــــوريـــة
اإلسالمـــيـــة.وقـــال خــــامـــنـــئي "عـــدم
الــتـسـلــيم لـعــدو مـســتـكـبــر هـو أحـد
مـبـاد الـثـورة (اإلسالمـية). ال يـجب
الــتـســلــيم لــلـعــدو وال يــجب أن يـتم
التسامح مع غطرسة العدو".وأضاف
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تعلن محافظة ذي قار (الـعقود احلكومية) عن مناقصـة مشروع (انشاء شوارع متكاملـة البنى التحتية في حي الغـدير ضمن قضاء سوق الشيوخ) ضمن
لحقة بها عدلة الصادرة من وزارة التخـطيط والضوابط ا خطة تنمية االقاليـم ٢٠٢١ واستنادا لتعليمات تنـفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لـسنة ٢٠١٤ ا
شـروع سوف تـنشر في ـناقـصة الـعامـة لهـذا ا وازنـة العـامة االحتـادية لـعام ٢٠٢١ ان وثيـقة الـدعوة لـتقـد العـطاء (االعالن) عن ا وتـعلـيمـات تنـفيـذ ا
قدمي العطاءات كافة من عتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح  اجلرائد الوطنية. وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا الدول ا
قدمي العطاء ان اسلوب الدفع وبإمكان مقدمي العطـاءات شراء وثائق العطاء باللغة الـعربية بعد تقد طلب حتريـري الى العنوان احملدد بالتعليـمات 
ـؤتمـر اخلاص بـاالجـابات عـلى اسـتفـسارات شـاريع في ديـوان احملافـظة وسـوف يـتم عقـد ا وجب وصل شـراء يـقطع من قـبل قـسم حسـابـات ا سـيـتم 
صادف ٢٠٢٢/١/١٣ في بـناية (مديريـة بلديات ذي قـار) فعلى الراغـب من الشركات ناقصـة عند الساعـة (١٢) ظهرا من يوم اخلـميس ا شاركـ في ا ا
ذكـورة ادناه عـلى االقل والشـركات الـعربـية واالجـنبـية من اصـحاب االخـتصـاص مراجـعة قسم ـصنفـ من الدرجـة ا ؤهـل وا ـقاولـ العـراقيـ ا وا
شروع علما ان سعر العـطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد على ان العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نـسخة من الوثائق اخلاصة با
ـستمـسكات يـتم تقد هـوية الـتصنـيف االصلـية للـشركات الـعراقيـة واوراق التـسجيل لـلشركـات االجنـبية عـند شراء الـعطـاء على ان يتـضمن الـعطاء ا

التالية:-
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

وعـد الـنهـائي لتـقـد العـطاء واخلـبرة تـطلـبـات الفـنيـة: اخلبـرة الـعامـة للـشـركة تـقد عـقد واحـد مـنجـز خالل مدة ال تـتـجاوز (٣) سـنوات قـبل ا أ- ا
ـبلغ  ال يقل عن (٥٫٦٥١٫٤٦١٫٠٠٠) فـقط خمسـة مليار وسـتمائة وواحـد وخمسـون مليون واربـعمائة ـماثلة) ولـعقد عدد (١) و التـخصصيـة (االعمال ا

وواحد وستون الف دينار عراقي للسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازه بنجاح وجودة كاملة
عدات:- ب- الكوادر الفنية :-                                                                       جـ - االليات وا

الية: تطلبات ا د- ا
ـالية هي (٢٠١٢ - ٢٠١٣) الي الـسابق الـذي يظهـر حتقيق االربـاح للـسنتـ االخيرتـ في حال تـوفرها او الـسنتـ التي سـبقت االزمة ا اوال:- االداء ا

(كشف احلسابات اخلتامية) مصادقة من محاسب قانوني.
ـبلغ اكبر او (٥٨٠٫٦٢٩٫٥٥٨) فـقط خمسمـائة وثمانون شروع  الـية لتنـفيذ ا اليـة (السيولـة النقدية) من خالل تـقد ما يثـبت القدرة  وارد ا ثانيـا:- ا

مليون وستمائة وتسعة وعشرون الف وخمسمائة وثمانية وخمسون دينار عراقي.
ثالثا:- معـدل االيراد السنوي ان يكـوون اكبر من او يساوي (٤٫٧٠٩٫٥٥٠٫٠٠٠) فقط اربـعة مليار وسبـعمائة وتسعـة مليون وخمسـمائة وخمسون الف

دينار عراقي (وعلى ان ال يقل عن سنت وال يزيد عن عشر سنوات) وخالل السنوات العشرة.
تطلبات القانونية: هـ ـ ا

ملوكة قـدمة في القائمة السـوداء الشركات ا ـصالح لم يتم ادراج الشركة ا اوال:- االهلية وتشمل (جـنسية الشركـة مقدمة العطاء  –ال يوجد تضارب با
لـلدولـة (ان تثـبت انهـا مستـقلـة قانـونيـا وماليـا وانهـا تعـمل وفق القـانون التـجاري وان ال تـكون وكـاالت تابـعة لصـاحب العـمل) غيـر مسـتبـعدة من قبل

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
شاركة في نع ا ثانيا:- لم تظهر عقود غير منفذة خالل ال (٥) سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء لم يصدر بحق الشركة مقدمة العطاء قرار 
ـوقوفة ـطالـبات ا ـدة ال (٥) سنـوات السـابقـة جميع ا دة و ـناقـصات بدولـة صاحب الـعمل اسـتنـادا الى قرار صادر بـحقه مـصادرة ضـمان عـطاءه و ا

جموعها اكثر من ٣٠ % صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل  حلها ضد مقدم العطاء. سوف لن تشكل 
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. ثالثا: - عدم 

رابعـا:- شهـادة تأسـيس الـشركـة مع مالحظـة في حـال كون الـشركـة مقـدمـة العـطاء اجـنبـية تـقـوم بتـقد اوراقـها كـافـة ومصـدقة لـدى وزارة اخلارجـية
العراقية.

ـقاولة حسب مـا مطلوب في اجلدول قـاول او الشركات ا ـقاول صادرة من وزارة التـخطيط وتكـون درجة وصنف ا خامسـا:- هوية تسـجل وتصنيف ا
ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا
وجب خـطاب ضمان بـنكي او صك مصدق او سـفتجة صادرة قدمي الـعطاءات  ٢- كل العطـاءات يجب ان تتضـمن ضمان للـعطاء (التـأمينات االولـية) 
من مصـرف معـتمـد في العـراق وبنـسبة  ١ % من مـبلغ الـكلـفة التـخمـينـية لـلمشـروع ومعـنون الى جـهة الـتعـاقد (ديوان مـحافـظة ذي قـار/ قسم الـعقود
قاول) الذي ترسو عليه نـاقص الفائز (الشركة او ا ناقصة وعلى ا دة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق ا ناقصة ويـكون نافذ  احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم ا
ـناقـصة مبـاشرة بـعد اصـدار كتاب االحـالة قـبل توقـيع العـقد تقـد خطـاب ضمـان بحـسن التنـفيـذ بقـيمة ٥ % من مبـلغ االحالة عـلى ان يكـون خطاب ا

صارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. ضمان صادر من احد ا
عاييـر التأهيل احملددة نـاقص مستـجيبة عنـد تلبيتـها  قدمة من ا ٣- يتم اعتـماد الوثائق القـياسية الصـادرة من وزارة التخطيـط وتكون العطـاءات ا
ـا تتطـلبه الوثيـقة القـياسية ـناقصـة وفي حال عدم الـتزام مقدم الـعطاء  طـلوبة في شروط ا الـية ا فـيها بفـروعها كـافة والشروط الـقانونـية والفـنية وا

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
نـاقصة وان تـتحـمل الـشركة الـتي يـحال بعـهدتـها الـعمل كـافة الـضرائب نـاقصـة اجور الـنشـر واالعالن والخر اعالن عـن ا ٦- تـتحـمل من ترسـو علـيه ا

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز عن ٧- يلتـزم الطـرف الثاني بـان يشـغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمـالة مـوظفيه الـعمالـة الوطـنية عن طـريق مراكـز التشـغيل اال في حـالة اعتـذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا توفير االعداد واالختصاصات ا
٨- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقد عـطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافليـة في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة

مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

قاولة. ثال لرب العمل بعقد ا عد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها  ستفيدة مسؤولية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا
 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.

قـدم على الـعطاءات بـاستكـمال النـواقص التي تسـمح بها الـتعلـيمات خالل سـبعة ايـام من تاريخ فتح قـاولب واجملـهزين ا  ١٢- تلـتزم الشـركات وا
كن قبولها. عطاءاتهم وبخالفه ال 

صنعـة واجملهزة داخل الـعراق للمـشروع مع مراعـاة االلتزام بالـضوابط السـعر والنوعـية اجملهـزة مدى مطابـقتها  ١٣- تكـون االولوية للـمواد االوليـة ا
طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . للمواصفات ا

تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا
ـصادف ٢٠٢٢/١/٢٣ الى الـعنـوان الـتالي مـحافـظـة ذي قار قـسم العـقود  ١٥-ان اخـر يـوم لتـقد الـعطـاءات نـهايـة السـاعـة (١١) ظهـرا من يوم االحـد ا
احلكـوميـة في مـقرهـا الـكائن في الـنـاصريـة  - االدارة احملـليـة - قـرب مصـرف الـرشيـد  - فرع ذي قـار ٥٣٥ (مـبنى هـيـئة االعـمـار سابـقـا) على ان تـكون
قدمة بـالدينار العراقي حصرا رقـما وكتابة وان يوقع على جمـيع مستندات العطـاء وتكون الكتابة واضحـة وخالية من احلك والشطب وتكون االسعار ا
قاول بصحـته ويعتبر التبليغ من خالله قاول مع ذكر العنوان الكامل لـلشركة ورقم الهاتف والبريد االلـكتروني ويلتزم ا جميع االوراق مختومة بخـتم ا
دنيـة وبطاقـة السكن وال يسـمح التقـد عن طريق البريـد االلكتروني ملـزم واصوليا وكـما يقـدم البطاقـة التمويـنية ومـا يؤيد حجـبها وهويـة االحوال ا
ثليهم الراغب باحلضور الى مبنى ديوان محافظة ذي قار القد في شارع النيل وسوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ـناقـصة عطـلة رسـميـة فيـؤجل الى اليوم الـذي يلـيه على ان تـقدم الـعطـاءات داخل ظروف مغـلقـة ومخـتومة تأخـرة. واذا صادف يـوم فتح ا الـعطـاءات ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ومثبت عليها رقم واسم ا
توفرة. شروع من التخصيصات ا  ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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١
٢

الكوادر الفنية
مهندس مدني
مساح

العدد
٢
٢

عدات العدداالليات وا ت
٢شفل ١
٨قالب ٢
١كريدر ٣

٢حادلة ضلفية ٤
٢حادلة مطاطية ٥
٢حادلة ستيل ٦
١فارشة ٧
٢تنكر ماء ٨

١خباطة مركزية ٩
١معمل اسفلت ١٠

١٨٫٢٥٣٫٥٩٨٫٠٠٠٧٢٠
يوم

١٫٠٠٠٫٠٠٠
مليون

انشائية
رابعة

صادقت مدةسعر الكشف ا
العمل

سعر العطاء التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

سوق
الشيوخ

وقع ا

انشاء شوارع
متكاملة البنى
التحتية في حي
الغدير ضمن قضاء
سوق الشيوخ

شروع اسم ا

مديرية
بلديات
 ذي قار

الدائرة
ستفيدة ا

{ انـقـرة (أ ف ب) - قـتل ثالثـة جـنود
أتـراك امس الـسـبت في انـفـجـار عـبوة
نـاســفـة في جــنـوب شــرق تـركــيـا عـلى
احلـدود مـع سـوريــا حـسـبــمـا أعــلـنت
وزارة الـدفاع في أنـقرة.وقـالت الوزارة
إن اجلـنـود قتـلـوا في بـلـدة أقجـة قـلـعة
ـحافظة شانلي أورفة عندما انفجرت
قـــنــبـــلــة مــحـــلــيــة الـــصــنع "وضـــعــهــا
إرهـــــــابــــــيــــــون" بـــــــدون مــــــزيـــــــد من
الـتــفـاصــيل.وتـقع عــلى اجلـانب اآلخـر
من احلــدود الــتـركــيــة بــلـدة تـل أبـيض
الـسوريـة الـتي تسـيطـر عـليـها الـقوات
التركية وفصائل سورية موالية منذ أن
شــنت أنـقــرة عــمــلــيـة عــســكــريــة ضـد
مــــــقــــــاتـــــلــــــ أكــــــراد في تــــــشــــــرين

األول/أكتوبر 2019 .
ولم حتـمل الـوزارة مسـؤولـية االنـفـجار
ألي مـنظمة بـاالسم لكنهـا كانت تشير
عـلى ما يـبدو إلى مقـاتلـ أكراد.شنت
أنـقـرة عـددا من الـعـملـيـات الـعـسـكـرية
في تـــركــيـــا والـــعــراق وســـوريـــا ضــد
مـقـاتــلـ أكـراد يـنـتــمـون أو يـرتـبـطـون
بــــحــــزب الــــعـــــمــــال الــــكــــردســــتــــاني
احملـظــور.واحلـزب الـذي تـتــهـمه أنـقـرة
وحـلفاؤها الغربـيون باإلرهاب يخوض
تـــمـــردا ضــد الـــدولــة الـــتــركـــيــة مـــنــذ
.1984في شـمال سوريا شنت تركيا
عـمــلــيـات اســتـهــدفت وحــدات حـمــايـة
الـشعب الكردية في  2016و 2018و

.2019
وتــقـــول أنــقـــرة إن الــوحــدات فـــصــيل
"إرهـابي" حلزب الـعـمال الـكردسـتاني
رغم أنـهـا اضـطلـعت بـدور رئـيسي في
ـتـحـدة ضد احلـرب بـقـيـادة الـواليـات ا
ـتـطرف في تـنـظـيم الـدولة اإلسالمـيـة ا

سوريا.
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.كـثـر الــكالم في الـسـنـوات االخــيـرة عن ظـهـور اسـواق ومــزادات وعـلـوات في احلـيـاة
السـياسية الـعراقيـة. هي شبيـهة بسوق مـريدي وعلـوة جميلـة وبورصة شـارع الكفاح
ـشـتـرك بــيـنـهـمــا األسـرار اخلـفـيـة ـعـاني. الـقــاسم ا لـكـنــهـا تـخـتــلف في الـوظـائـف وا
. ومع ذلك فـالـفرق كـبـير بـ عـلوة شـبـوهة والـفـساد اآلدمـي وبيع الـذ والصـفـقـات ا
وت ; األولى تـمنـحنـا عـيش البـقاء والـثـانيـة تمـنـحنـا ا اخلضـروات وعلـوة الـسيـاسيـ

واحلزن واليأس من احلياة.
صـحيـح إن من يقـرأ الـتـاريخ ال يدخل الـيـأس إلى قـلبـه أبداً. سـوف يـرى الـدنيـا أيـاماً
يداولهـا الله ب الـناس األغـنياء يـصبحـون فقراء والـفقـراء ينقـلبون أغـنياء. وضـعفاء
األمس أقـويـاء الـيـوم. وحـكـام األمس مـشـردو الـيــوم والـقـضـاة مـتـهـمـون والـغـالـبـون
مـغــلـوبـون والــفـلك دوار واحلـيــاة ال تـقف واحلــوادث ال تـكف عن اجلـريــان والـنـاس

يتبادلون الكراسي.
رء ال حـزن يستـمر وال فرح يـدوم. لكن تاريخ العـراق اليوم فـيه من النوادر مـا يجعل ا
قـراطية الـلصوص ويـضحك عـلى ما بعض مـآثر االجـداد (بعد الـضيق يأتي يلـعن د
الفرج) رغم عجـاف السنوات وعذابات الزمن وأحزانه وفقر احلال وضياع األنسان

ب بحث عن سكن يعيش فيه وبحث عن وطن في وطن! 
ــشـهـد الـدرامي احلـزين. مــثـلـمـا تـأسـست مــافـيـات سـيـاسـيــة لـلـعـمـلـيـة سـأخـتـصـر ا
السـياسـيـة وظهـور تـماسـيح مال تـبـتلع احلـرام وتـخرّب االقـتصـاد وتـقتـله ويـسيـطر
ريضة. اكتشفـنا فجأة أننا أمام جيش الدجالون وكهـنة السياسة والدين على الـدولة ا
ـسـتــشـارين تـخـتـبئ في مــعـاقل قـصـور الـرئــاسـات الـثالث جـاؤوا من كل حـدب من ا
وصوب ينسـلون من سالالت هجينـية متفرقـة ال يجمعـهم رابط إال انهم من قوم يأجوج
ومأجوج الياتـون على شيء إال ودمروه وال يتكـلمون إال شهادة زور ونـفاق. حتسبهم
"أيـقاظـا وهم رقود  “آذانـهم مغـلـقة ومـعـطلـة وعـيونـهم مـصابـة بالـرمـد لكـنـهم باحلق

عسول معجبون وبالتمليق بارعون! كارهون وبالكالم ا
ـســتـشـار في بـالدنـا إذا كـان مـؤهـال في خـبـرته ال اعـتــراض وال حـسـد عــلى وجـود ا
ـستـشـار عادة مـا يكـون خبـيرا أو وتخـصصـه ويقـدم نصـيحـة علـمـية صـحيـحة. ألن ا
مـحـتـرفـا مـتـمـرسـا في مـجـال مـعـ ولـديه مـعـرفـة واسـعـة وأفق مـسـتـقـبـلي ومـبـدع
ستشار أن شورة وأسلوبها وملبي للواقع ومتغيراته واألهم في ا ومتجدد في نـوع ا

علومات الصحيحة بدون زيف وتمليق.  يصنع السيناريوهات والبدائل ويقدم ا
سـتشار وظيـفة علـمية تخـصصيـة وليست بـابا لالرتزاق والنـفي السيـاسي أو موطنا ا
ستشار لألقـرباء واألصدقاء وبـؤرة للفاشـل ومعوقي الـعقل. ألن ما يحـدث لوظيفـة ا
ـهـارات بل هو من في الـعـراق هـو نوع من الـدمـار الـوظـيـفي واقتـالع للـتـخـصص وا
زايـدات االنتخابـية واحملاباة بـ الكتل. هي براءة ثـوابت تقالـيد نظام احملـاصصة وا

اختراع عراقي بامتياز!
qAH « W O

سـتـشار الـعـراقي عنـدنـا اليـوم هـو أما وزيـر تـرك وزارته نتـيـجة الـفشـل أو الفـساد ا
طـلوبة أو عابر سبيل تائه يبحث انيـا منبوذا من الشعب لم يحقق األصوات ا وأما بر
ـتعـددة; لص سـارق وعـسكـري دمج ومـتزلف ـواهب ا عن وظيـفـة ألنه من أصـحاب ا

بألوان احلياة ومنافق سياسة باجلينات ومتخلف في الدراسة أو مزور شهادات.
ـستـشـار وآخـرهـا وظـيـفة بل هـنـاك تـقـلـيـعات حـكـومـيـة وحـزبـية جـديـدة في اخـتـيـار ا
مـستـشار تـلفـزيوني أو إعالمي. واقـصد هـنا اخـتيـار الوجـوه التـلفـزيونـية من احملـلل
" الـذين ظهـروا بالـصدفـة بعـد عام 2003 لتـكون أبـواقـا إعالميـة فقط "االسـتراتـيجـي
لتحـس الـصورة القـبيحـة للـرؤساء وقادة األحـزاب وجتمـيلهـا على طـريقة "الـبوتكس"
هانة و"الفلر". هناك تـسابق بينهم للظفر بالوظيـفة اجلديدة من خالل التزلف والتملق 
إلى القـادة. اعـرف الكـثيـر مـنهم كـانوا يـصـدعون رؤوسـنا لـيل نـهار بـالـنقـد ويقـدمون
ستشار" "داللون" في أنفسهم حماة للشعب والوطن لكنهم فجأة أصبحوا بعد لقب "ا

احلكومة واألحزاب!         
لوءة بـالرواتب واالمتيازات ستشـارين يعيش بطـالة مقنـعة لكن جيـوبهم  الـكل من ا
يعيشون في مـكاتب ضخمة من خلفهم الصور الـقبيحة واألعالم ويقتادون على موائد
الـرؤساء ويـتـفـاخرون كـالـطـواويس أمام الـشـاشـات كأنـهم من غـيـر زمـانهم. واألدهى

ال احلرام!       أنهم يتقاعدون ومعهم مالعق الذهب ورواتب ا
بجل في حياتنا الـسياسية بعد عام 2003. ستشـار ا سأوجز قصة بـراعة اختراع ا
ـنـاصب احلـصـص الـطـائـفـيـة وأحـداث الـتـوازن فـهـو وجـد لـسـد الـنــقص في تـوزيع ا
ن يـزعل أو يشاكـس أو يتمـرد. ومنذ عام السـياسي في العـمليـة السيـاسية وتـرضية 
ـسـتــشـارين في الــدولـة الـعـراقــيـة بـاآلف ولـيس 2005 إلى عـام 2018 وصل عـدد ا
سـتشارين. ـؤسسـات حتى لـقبت بدولـة ا ـئات في الـرئاسـات الثالث والوزارات وا با
ا كان البعض مـحقا من باب التندر عندما ارجعوا أسباب تخلف العراق وانهياره ور
بني على ستشارين وكثرة االجتهاد ا السياسي واالقتصادي والتعليمي لكثرة عدد ا
ـا يــتـعـلق بــتـعـيـ اخلــطـأ واخلـطـيــئـة!بـدأ الــفـسـاد يــدب أوال في الـرئـاســات الـثالث 
ـنـتـديـات واألحـزاب ـؤسـسـات والـنـوادي وا ـسـتـشـارين لـيـفـتح شــهـوة الـوزارات وا ا
ـستـشـارون يـتزاحـمـون أفواجـا عـلى أبـواب رئيس لـيـشيـات لـهـذا األمر. فـأصـبح ا وا
ان. فصار تقـليدا وظيفيـا مثلما أصبح حال اجلمهورية ومـجلس الوزراء ورئاسة البـر
ـشكـلة الـعـاطلـ والفـاشـل واألبـناء واألقـربـون. حتى حتـولت رئاسـة اجلـمهـورية في

أحد الدورات إلى بيت سعيد لثالثة أخوات  تعينهم مستشارات لوالدهم الرئيس. 
والقـصة لم تـنتهـي فالرئـيس احلالي له 3 مسـتشارين من الـنواب الـسابـق الذين لم
ـاضـيـة عام 2018 وهم من جـمـاعـة أياد انـيـة ا يـحـالفـهم احلـظ في االنتـخـابـات الـبـر
ـسمـيـات مخـتلـفة سـتـشارون  ـان له عشـرات ا الـكي. ورئـيس البـر عالوي ونـوري ا
منـهم أساسـيون وبـعضـهم فخـريـون. وكذلك احلـال لرئـاسة الـوزراء الذين تـزدحم بهم
ـكـاتب جـلـهم في الـتـسـمـيـات فـقط وقـلـيل مـنـهـم من يـعـطي مـشـورة صـحـيـحـة غـير ا

صاحلة لطبيعة احلكم ونظامه السياسي الفوضوي.
ـنـهج لـلـحـياة ال جـدال إن هـنـاك كـارثـة صـنعـهـا الـنـظـام الـسـيـاسي لـلـبـلـد وتـدمـيـر 
سـتشـارين مخـازنهـا مستـهلـكة ومـتعـفنة الـعراقـية. حيـث "زاد الط بـله" أن "علـوّة " ا
ـنتـهي صالحـيته بـالـتاريخ ـعسـول ا زاخرة بـأنـواع البـضـائع الفـاسـدة; تبـيع الـكالم ا
ستشارون ولو صدقوا" والوقائع وتصـنع اخلراب وتشوه احلقائق بلسانـ "كذب ا
زيف وتـقدم لـنا "حـدودات " من صنع سـتنـقعـات اآلسنـة مآسي الـواقع ا وتنـهل من ا
ـثالـيـة; يثـرثـرون بـالبـاطل في جـنة زيـفـة باأللـفـاظ ا اخلـيـال. تبـشـر باآلمـال اخلـادعـة ا

األرض بينما الشعب الصابر التعيس يتعذب في النار!  
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اجملــاالت الــســيــاسـيــة واالقــتــصــاديـة
واالجتماعية والتربوية الخ.

ـعـروف لـلـدولة ـعنـى ا فـهـي دولـة بـا
ــيــة والـــذي تــشـــرحه الــكـــتب االكـــاد
ــدرســيــة في الــعــلـوم الــســيــاســيـة وا
ـرحـلـة والــقـانـون الــدسـتـوري. انـهــا ا
ــتـطـورة لـلـمـجـتـمع الـبـشـري والـتي ا
ــقـراطــيـة ــواطـنــة والـد تــتــمـثل في ا

ؤسسات والقانون. وا
ـعـنى انـهـا تـمـثل او وهـي حـضـاريـة 
ـركـب احلضـاري الـقـادر عـلى جتـسـد ا
ـعادلة احلضارية مـعاجلة اخللل في ا
مـن خالل منظومـة القيم الـعليـا. وكلمة
ستخدمـة كصفة للدولة ال "حـضارية" ا
تـــعـــني حـــضــارة مـــا من احلـــضــارات
وجـودة في العـالم االن لكـنها الـست ا
ــــكن ان تـــعـــني مــــنـــظـــومـــة الـــقـــيم
ـشـتـركـة ب احلـضـاريـة  االنـسـانـيـة ا

هذه احلضارات. 
واحلـديثة صفة اخـرى للدولة تعني ان
هـذه الدولـة تمثل عـصرهـا على اساس
قــاعـدة لـكـل عـصـر حـداثــته. وغـني عن
الــقــول ان الــعــمــود الــفــقــري حلــداثــة

عصرنا هو العلم. 
فـالـدولـة احلـضـارية احلـديـثـة مـشروع
ـــواصـــفـــات ولـــيـــست دولـــة بـــهـــذه ا

مشروع حضارة بعينها.
واوصـاف الـدولـة احلـضاريـة احلـديـثة
ـكن ان تتـجسد او ال تـتجـسد في اية
دولـة تـرغب في ان تـطـلق عـلى نـفـسـها
صـفة دينية او عقائدية او ايديولوجية
اخــــرى. فـــداعش مـــثال اطــــلـــقت عـــلى
قبورة صفة االسالمية لكنها دولـتها ا
لـم تــكن حــضــاريــة ولم تــكن حــديــثــة.
والـعـكس يصح في حـاالت اخرى. ومن
هــنـا اقـول بـل ادعـو من يـريــد ان يـقـيم
دولــة اسالمـيـة ان يـجـعـلـهـا حـضـاريـة
حــــديــــثــــة ومن اراد ان يــــقــــيـم دولـــة
عـلـمـانـيـة عـلـيه ان يـجـعـلـهـا حـضـارية
حــــديــــثــــة ومن اراد ان يــــقــــيـم دولـــة
مــكـونـات عـلـيه ان يـجـعـلـهـا حـضـاريـة
حـديـثة. وهـكـذا. احلضـاريـة واحلديـثة
صـفـتـان مـلـحـقـتـان بـالـدولـة. فـالـدولة
ـكن ان تـكـون االسـالمـيـة او غـيـرهـا 
ـكن ان ال تكون. حـضارية وحـديثة و
صـحـيح ان الدولـة االسالمـية قـاعدتـها
الـتـشريـعيـة الـهيـة لكن تـطـبيـقهـا فعل
بـشري. وكل فعل بـشري قابل الن يكون

حضاريا وحديثا او بالعكس. 

ــــعـــادلــــة واذا اردنـــا اخــــتالل هــــذه ا
حتـــقـــيق الـــنــهـــضـــة والــقـــضـــاء عــلى
الــتــخـلـف فـيــجب اصالح هــذا اخلـلل.
ولـــو نــظــرنـــا الى جــهـــود االنــبــيــاء و
ـفـكرين في هـذا الـصدد لـوجـدنا انـها ا
كــلــهــا تـهــدف الى مــعــاجلـة اخلــلل في
ـعـادلـة احلـضـاريـة في مـجـتـمـعـاتهم ا
عــــلـــمـــا ان هـــذا اخلـــلل قـــد يـــخـــتـــلف
مـوضـوعه او مـصداقه من مـجـتمع الى
اخـــــر. وهــــذا مــــا جنــــده في اخــــتالف
مـضـامـ دعوات االنـبـياء الـتـفـصيـلـية
رغـم اتــفـــاقــهم في اخلـــطــوط الـــعــامــة
لــدعـواتـهم. فــوجـدنـا نــوحـا يـدعـو الى

االصالح العقائدي: "
(ولـقد ارسـلنـا نوحا الـى قومه اني لكم
نــذيـر مـبـ ان ال تــعـبـدوا اال الـله اني
اخـاف عليـكم عذاب يوم ألـيم  ووجدنا
الــــنـــبي شـــعـــيـب يـــدعـــو الى االصالح
االقـتصادي : والى مدين اخاهم شعيبا
قــال يـقــوم اعـبــدوا الـله مــا لـكم من اله
يزان اني كـيال وا غـيره وال تنـقضوا ا
ادكـم بـخـيـر واني اخــاف عـلـيـكم عـذاب
ــكــيــال يـــوم مــحــيـط ويــقــوم اوفـــوا ا
ـيـزان بالـقـسط وال تبـخـسوا الـناس وا
اشـــــيـــــاءهـم وال تـــــعـــــثـــــوا في االرض
مــفــسـدين. ووجــدنـا لــوطـا يــدعـوا الى
االصـالح االخـالقي: ولــــــوطـــــا اذ قـــــال
لـقـومه اتاتـون الفـحشـة مـا سبـقكم بـها
. انـكـم لــتــاتـون مـن احــد من الــعــلــمــ
الـرجال شهوة من دون الـنساء بل انتم
قـوم مـسـرفـون ووجدنـا مـوسى يـدعوا
الـي االصالح الــسـيــاسي: اذ قــال هـوو
واخـوه هارون لـفرعـون: انا رسوال ربك
فارسل معنا بني اسرءيل وال تعذبهم. 
وهـــكـــذا تـــخـــتـــلف دعـــوات االنـــبـــيــاء
ـعـادلـة بــاخـتالف مـواضع اخلــلل في ا

ركب احلضاري.  احلضارية او ا
ـفـكـرون الـوضـعـيون وهـذا مـا قـام به ا
مـن بـــعـــدهم فـــدعـــا مـــارتن لـــوثـــر الى
االصـالح الـــديــــني وكــــوبـــرنــــيـــكـــوس
وغــالـيـلـو الى االصـالح الـعـلـمي وجـان
جـــاك روســو الى االصالح الــســيــاسي
وكـــــــــــــــارل مـــــــــــــــاركــس الـى االصـالح

االقتصادي. 
مـاذا نـعـمل جملـتمـع متـخـلف اذا تـعذر
اقامة الدولة االسالمية حتى مع القول
بــانــهــا ضــرورة حـضــاريــة كــمــا يـرى
الـــصـــدر  لـــســـبب مـــا فـــهل تـــنــتـــفي
الـــضـــرورة احلــضـــاريــة? هـل تــنـــتــفي

الــكــامل في حـيــاتــهـا".تــصح  فـرضــيـة
الــــصــــدر هــــذه عـــلـى صـــعــــيــــد االمـــة
االسـالمية  بـصورة عـامة. لـكن الصدر
الحـظ ان هــذه الــشــروط الــثالثــة غــيــر
جموعها في االمة االسالمية مـتوفرة 
الــتي وصــفــهـا بــانـهــا "مــجـمــعــة عـلى
ـان" باالسالم رغم انه "ضعيف في اال
الــــغـــالـب ومـــحـــدود لــــدى كـــثــــيـــر من
االشـخاص" مع عـدم توفـر الفـهم الفهم
الــصـحــيح له حـيـث قـال:"فـاالمــة تـؤمن
ـــانــا اجــمــاعــيــا ــبــدأ االسالمي ا بـــا
ولـكـنهـا ال تفـهم فهـما اجـماعـيا" فـاالمة
"ال تـفـهم االسالم فـهمـا صـحيـحـا كامال
بـــالــرغـم من انــهـــا ظــلت بـــاقــيـــة عــلى
ـانـهـا به". وعلى هـذا االسـاس اطلق ا
الــصـدر نــشـاطه الـفــكـري االسالمي من
اجـل حتــقــيق "الــفــهـم الــعــام لــلــمــبــدأ
االسـالمي" الــــذي اعـــتــــبـــره "ضـــرورة"
.."تــسـتــكـمل بـه االمـة الــشـرط االسـاس
لـنهضتها". كـانت هذه هي نظرة السيد
الـصـدر للـمـسألـة في السـتـينـات والتي
نـــشــأ حــزب الـــدعــوة عــلـى اســاســهــا.
وخـالصـة الـنـظـرة و جـوهـرهـا ان احـد
شـروط الـنـهـضـة غـيـر مـتـوفـر في االمة
االسـالمية كمـا درسها وحـللها وفـهمها

الصدر انذاك. 
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ولـم يطـرح الصدرُ الـسؤالَ الـذي طرحه
الــسـيـد مـحـمـد حـسـ فـضل الـله بـعـد
24ســنـة في لــبـنـان ومــضـمـونه: اذا لم
نـسـتطع اقـامة الـدولة االسالمـية فـماذا

نفعل?
وانــا طــرحت بـدوري الــسـؤال الــتـالي:
مــــاذا نـــعـــمل جملـــتـــمـع غـــيـــر اسالمي
مـتخلف كـاجملتمع في رواندا من اجل

ان ينهض من تخلفه?
هـل هناك نظـرية للنهـضة لكل احلاالت
ســواء كــان اجملـتــمع اسالمــيـا ام غــيـر
اسـالمي او كان اسـالميـا من الـنـاحـية
الـتـاريـخـيـة لـكن ال يـفـهم االسالم فـهـما

صحيحا من الناحية الواقعية?
شــعـرتُ انـنـا بــحـاجـة الى نــظـريـة لـكل
احلـــــاالت. وشــــعــــرتُ انـه بــــاالمــــكــــان
الــتــوصل الى مــثل هــذه الــنــظــريـة اذا
توصلنا الى السبب اجلوهري للتخلف
احلـضاري الذي تعاني مـنه اجملتمعات
سـواء كانـت اسالميـة ام غير اسـالمية.
ــعـادلــة احلــضــاريـة وبــالــعــودة الى ا
ـكن الـقـول ان الـسـبب اجلـوهـري هو

ـــا في ذلك ـــعـــادلـــة احلـــضــاريـــة  ا
مـنظومة القـيم العليا احلـافة بعناصر

ركب احلضاري. ا
وكـــان الـــصـــدر يـــعـــتـــقـــد ان الـــدولـــة
عـاجلة هذا اخللل االسـالمية كفـيلة 
حـيـث قـال:"ولن تـسـتطـيـع اي دولة ان
ـركـب احلـضـاري النـسـان تــقـدم هـذا ا
الـــــعـــــالـم االسالمـي ســـــوى الـــــدولــــة
االسـالميـة"  ولـهـذا اعتـبـر  ان الـدولة
االسـالمـــيـــة ضـــرورة حـــضـــاريــة اي
ـــعـــاجلـــة  هــــذا اخلـــلل في ضــــرورة 
ـعادلـة احلضـارية. النـها حسب رأيه ا
ـكـنه تـفـجـير ـنـهج الـوحـيـد الـذي  "ا
طــاقـات االنـسـان في الـعـالم االسالمي
واالرتـفاع به الى مركزه الطبيعي على
صـعـيـد احلضـارة االنـسـانيـة وانـقاذه
ــــا يـــعـــانــــيه من الــــوان الـــتـــشـــات
والـتـبعـية والـضـياع"; وهي عـبارة عن
"مـــركب حــضـــاري قــادر عـــلى حتــريك
االمــة وتــعـبــئــة كل قـواهــا وطــاقـتــهـا

للمعركة صد التخلف".
حــ حتـدث الـصــدر في حـزيـران عـام
1960عـن الـشــرط االسـاسي لــنـهــضـة
االمــــة قــــال: "ان الــــشــــرط االســــاسي
لــنــهـضــة االمـة -ايــة امــة- ان يـتــوفـر
ـبـدأ الصـالح الـذي يـحدد لـها لـديـها ا
اهـدافـها وغـايـاتهـا ويـضع لهـا مـثلـها
الـعـلـيـا ويرسم اجتـاهـهـا في احلـياة".
ـبدأ الـصالح وبـيّن انه يـعني بـتـوفر ا
بدأ فـي االمة ثالثة امـور هي:"وجود ا
الــصــالح اوال وفــهم االمــة له ثــانــيـا
ـــانــهـــا به ثــالـــثــا". وقــال انه "اذا وا
اســـتــجــمــعت االمـــة هــذه الــعــنــاصــر
الـثالثة" وهي اشبه بـالشروط "اصبح
بـامـكـانـهـا ان حتـقق لـنـفـسـهـا نـهـضة
حـقـيقـية وان تـوجد الـتـغيـير الـشامل

وصـف االمـام الـشـهـيـد الــسـيـد مـحـمـد
بـاقـر الـصـدر الـدولـة االسـالمـيـة بـانـها
"ضــرورة حــضــاريــة" مع مـالحــظـة ان
الـــســـيـــد الـــصـــدر لم يـــقـل ان الـــدولــة
االسـالميـة هي "الـضـرورة احلـضـارية"
الن (ال) الـــتــعــريف كــانت ســتــحــصــر
الــــضــــرورة احلــــضـــاريــــة بــــالــــدولـــة
االسـالميـة فقط وهـذا لم يـكن مقـصود
الـصـدر كـمـا ان الصـدر قـال ان الـدولة
االسـالمـيـة ضرورة حـضـاريـة ولم يـقل
ان الـــدولــة االسالمــيــة هي احلــضــارة

االسالمية. 
الـسـؤال الذي نـطـرحه هنـا هـو: ما هي

الضرورة احلضارية?
لـالجابة عن هذا السؤال يجب ان نقرر
ان الــضـرورة احلــضـاريــة تـنــشـأ حـ
ـعـادلة يـحـصـل خـلل يـعـيق اشـتـغـال ا

احلضارية اي:
ح=مxق
او

ح=(انـسـانxق1+ارضxق2+زمنxق3+
علمxق4+عملxق5)

حـــيث ح تــعــنـي احلــضــارة وم تــعــني
ـركب احلضاري (الـعناصـر اخلمسة) ا
و ق تــعــني مــنــظــومـة الــقــيم الــعــلــيـا
ـركب احلضـاري وعـنـاصره احلـافـة بـا
اخلــمـسـة.  و ق 1-5 تــعـني مــنـظـومـة
الـقيم الفرعـية اخلاصة بـكل عنصر من

ركب احلضاري. عناصر ا
واخلـــلل الــذي جــعـل الــســيــد الــصــدر
يـعتقد بـضرورة قيام الـدولة االسالمية
ـــعــاجلـــته هــو: "الـــتــخـــلف" و "الــوان
الـتشتـت والتبـعية والـضياع" بـكلمات

الصدر نفسها. 
وقــد سـبق لي ان عـرّفت الـتـخـلف بـانه
ركـب احلضاري او هـو خلل حـاد في ا

ضــــرورة الـــقـــضـــاء عـــلـى الـــتـــخـــلف
والفساد والضياع والتبعية? 

اجلـــواب ال. فــمــا دامت هــذه احلــاالت
مـــوجــودة فـــالــضــرورة احلـــضــاريــة
ـصـطـلـحـات قـائـمـة. انـهـا الـتـحـدي 
تـويـنـبي الـذي يـحـرّك الـتـاريخ. والبد
شروع مـن االستجابـة لهذا التـحدي 

حضاري اسالمي او غير اسالمي. 
اذاً ما العمل?
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ـطـروحـة هـو اجلـواب احـد االجـوبـة ا
الــذي طــرحه الــســيــد مـحــمــد حــسـ
فـضل الله وهـو: اقامة دولـة االنسان
وهـي ليـست الدولـة االسالمـية لـكنـها
الــدولــة الــتي تــســتــجــيب لــضـرورات
ـا هو انـسان ومـتـطلـبـات االنسـان 
بـدون اشتراط ان يـكون مسـلما فـاهما
لـالسالم مؤمنـا به وبدون اشتراط ان
ـواصـفات يـكـون مـجـتمـعـا مـسـلمـا بـا
الـــتي حــددهــا الــســيــد مــحــمــد بــاقــر
الــصــدر. وقــريب مـن هــذا الــتـفــصــيل
الــذي ذكــره ابن خــلــدون في مــقــدمـته
حــيث قـال: "فـاذا كـانت هـذه الـقـوانـ
مــفـروضـة من الـعـقالء واكـابـر الـدولـة
وبـصرائهـا كانت سـياسة عـقلية; واذا
كـانت مفروضة من الله بشارع يقررها
ويـشرعـها كـانت سيـاسة دينـية نـافعة
فـي احليـاة الـدنيـا و في االخـرة" حتى
ـلك الـطـبـيـعي هـو حـمل الـكـافة قـال:"ا
عـــلى مــقــتــضى الــغــرض والــشــهــوة
والــســيــاسي هــو حــمـل الـكــافــة عــلى
مــقــتــضى الــنــظــر الــعــقــلي في جــلب
ــضــار ـــصــالح الـــدنــيــويـــة ودفع ا ا
واخلـالفـــة هـي حـــمـل الـــكــــافــــة عـــلى
مـقتضى النظر الشرعي في مصاحلهم

االخروية والدنيوية". 
ـلك الـطـبيـعي" يـنـاظر والـواضح ان "ا
االسـتبداد وهو قـرين التخلف بل اشد
درجـات التخـلف. وبديله الـتام "احلكم
الـــــــشــــــرعي" اذا امــــــكـن او"احلــــــكم
الـــعـــقـــلي" احلـــضـــاري بـــالـــضــرورة

والتعريف ايهما امكن. 
هـذا هو منشأ انتزاع فكرتي عن اقامة
الـــدولـــة احلـــضـــاريـــة احلـــديـــثـــة في
ـــركب الـــعـــراق. فـــهـــذه الــدولـــة هي ا
احلــــضـــاري الـــبـــديل الـــذي يـــتـــكـــفل
ركب ـعاجلة االخـتالل  احلالي في ا
احلـــضـــاري  لــلـــمـــجــتـــمع الـــعــراقي
ــتــمــثل في الــتـخــلف في مــخــتـلف وا
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كــان هـنـاك أكـثـر من 6.5 مــلـيـار جـرعـة
مُــعـطـاة في جـمـيـع أنـحـاء الـعـالم. ومع
ذلـك فإن توزيع الـلقاحـات لم يكن عادالً

 . وال منصفاً
عتمدة الى ية ا تـشير اإلحصاءات العا
انـه حتى 6 آب 2021  تـطـعـيم 3.72
ئة فقط (أو  1من 27) فـي البلدان فـي ا
مـنـخـفـضـة الـدخل بـجـرعـة واحـدة على
ـئة (أو 1 األقـل مـقـارنة بـ 60.93 فـي ا
ـرتـفع. من 2) فـي البـلـدان ذات الـدخل ا
ثـال كـان مـعدل تـطـعيم وعـلى سـبـيل ا
األشــخـاص الــذين تـلــقـوا جــرعـة لــقـاح
ـتـحـدة ـمـلـكـة ا واحـدة عــلى األقل في ا
ـتـحـدة األمـريـكـيـة حـوالي والـواليــات ا
ـئــة عـلى ـئـة و65.2 فـي ا 70.92 فـي ا
الـتوالي. ومع ذلك لم يتلق سوى 0.09
ـئــة من الـســكـان ـئـة و 1.15فـي ا فـي ا
جـرعـة واحـدة في جـمـهـوريـة الـكـونـغـو
ـقـراطـيـة وبـابوا غـيـنـيـا اجلـديدة الـد

على التوالي. 
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ال يـزال تــوزيع الـلـقـاحـات بـ الـبـلـدان
ـرتـفـعـة ـنــخـفـضـة الـدخل والـبـلـدان ا ا
الــدخـل مــتــفــاوتًــا حــيث قــامت بــعض
الـبلدان بتأم اللقاحات ألكثر من 100
ـئة من سـكانـها في حـ أن هناك في ا
ـئة دولًـا قـامت بـتـلـقـيح أقل من 5 فـي ا

من سكانها.
ــــتــــحـــدة قــــال األمــــ الــــعــــام لـأل ا
أنـطونيو غوتيريش إن لقاحات كوفيد ـ
 19يـجب أن تـكـون متـاحـة للـجـميع في
كـل مــكــان. وأضــاف إن الـــتــوزيع غــيــر
كن الـعـادل للـقاحـات أمر خـطيـر ألنه 
أن يـؤدي إلى ظـهـور مـتـغـيـرات جـديـدة
زيد من الوفيات. وأضاف ويؤدي إلى ا

الـعديـد من اللقـاحات اآلمـنة والفـاعلة
الـتي  اختـبارها عـلى عشرات اآلالف
ـتــطــوعــ حــول الـعــالم. أعــطى مـن ا
ـيـون الضـوء األخـضر ـنـظمـون الـعا ا
لعدد من هذه اللقاحات لالستخدام في
حــاالت الــطـوار لــلـوقــايــة من عـدوى
سـتجد سارس كوف فـيروس كورونا ا
2- تـضمنت الـلقاحات اجملـازة لقاح

ـرسـال (فـايـزر ومـوديـرنـا) من الـرنـا ا
وثالثــــة لــــقــــاحــــات تــــعــــتـــمــــد عــــلى
الـفــيـروسـات الـغـديـة (أســتـرازيـنـيـكـا
وســــبـــوتـــنـــيك V وجــــونـــســـون انـــد
جــــونـــســـون) وثـالثـــة لـــقــــاحـــات من
ــعـطــلــة (سـيــنــوفـارم الــفــيـروســات ا
). لـقد أنـقذت وسـيـنوفـاك وكوفـاكـس
هــذه الــلــقــاحــات عـددًا ال يــحــصى من
وت رض اخلطير وا األشـخاص من ا
لــكــنـهــا ال تــوقف انــتــشـار الــفــيـروس

تمامًا.
فـي كـــانــون األول 2020 بـــدأت أكـــبـــر
حـملـة تطعـيم في التاريخ في مـحاولة
ــيــة لــوقف جـائــحــة كــوفــيـد ـ 19. عــا
وبــحــلــول شــهــر تـشــرين األول 2021

إن جــائـحــة كـوفــيـد - 19هـي الـتـحـدي
األكــبــر الــذي يــواجه الــبــشــريــة الـذي
تــســـبب في مــعــانــاة بـــشــريــة هــائــلــة
وخـسـائـر اقتـصـادية فـادحـة في جـميع
أنــحـاء الـعـالم. تُـعـدّ الــلـقـاحـات اآلمـنـة
ـواجـهـة هـذا الـتـحـدي أكـثر والـفـاعـلـة 

األساليب الواعدة للحد من الوباء.
انــتــشـــر الــفــيــروس الــتــاجي اجلــديــد
ـرض كـوفـيد ـ 19 بـسـرعة في ـسـبب  ا
جـــمـــيع أنــحـــاء الـــعـــالم بــعـــد ظـــهــور
االلـتهاب الـرئوي الفـيروسي في كانون

 . االول 2019 في ووهان الص
في 11 آذار 2020 أعـــلــــنت مـــنـــظـــمـــة
يـة رسميًـا أن كوفيد ـ 19 الـصحة الـعا
أصـبح وبـاءً. أعطى هـذا دفعـة حقـيقـية
لــلـبــاحـثــ في الـعــشـرات مـن شـركـات
األدويــة والـــتــكــنــولــوجـــيــا احلــيــويــة
الــعــمالقــة واجلــامـعــات لــلــعـمـل عـلى
ـكن أن حتمي تـطـوير لـقـاحات فـاعلـة 
الـنـاس من اإلصـابـة بـفـيـروس كـورونـا

ستجد وتنقذ البشرية من الوباء. ا
وفي مــدة قــيـاســيــة غـيــر مـســبــوقـة لم
تتجاوز العام تمكن العلماء من تطوير

مـن متـغيـرات سارس كوف ـ 2 األخـرى
حـيث ينتشر حوالي 40 إلى 60  أسرع
من مــتــغــيــر "ألــفـا" الــذي كــان مــعــديًـا
بـنـسـبة 50 أكـثـر من الـساللـة األصـلـية
الـتي ظـهـرت في الـصـ في أواخـر عام
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تـغيرات اجلـديدة لسارس الـشائع في ا
كـــوف ـ 2 هـــو أن لـــديـــهم الـــعــديـــد من
الـطـفـرات في بـروتـ سـبـايك - الـهدف
األكـثـر أهـمـيـة لـلـقـاحـات كـوفـيـد ـ الـتي
تــزيـد من قـدرة الــفـيـروس عــلى إصـابـة
اخلاليـا البشرية وجتعل الفيروس أكثر
ضـادة التي أنتجت مـقاومة لألجـسام ا
بـعـد اإلصابـة السـابـقة بـكوفـيد ـ 19 او

التطعيم.   
وبـــحـــلــول تـــشــرين األول 2021 شـــكل
ئـة من مـتـغـير "دلـتـا" أكـثر من 99 فـي ا
مــتـغـيـرات سـارس كـوف ـ 2 فـي الـعـالم
بـأسـره. لـقـد انـتشـر بـسـرعـة إلى بـلدان

ــا فـي ذلك الـــبــلـــدان الــتي  أخـــرى 
ـتـحدة ـملـكـة ا تـلـقـيـحهـا جـيـدًا مـثل ا
ـانـيا تـحـدة األمريـكـية وأ والـواليـات ا
ــا تـســبب في زيـادة حــاالت اإلصـابـة
اجلــديـدة بــكــوفـيـد ـ 19 واالســتـشـفـاء.
تغير "دلتا" في يُظهر االنتشار الواسع 
صـيف 2021 أن تـفـشي كوفـيد ـ 19 في
ـكن أن يــتـحـول أي مــكـان في الــعـالـم 
ــا يــؤدي إلـى تــفــشـي في كل مــكـــان 
بـدوره إلى إطـالـة جـائـحـة كـوفـيد ـ 19.
هذا تذكير برسالة التلقيح الصادرة عن
ية ـتحدة ومـنظمة الـصحة الـعا األ ا
"ال أحـد في مـأمن حـتى يـصـبح اجلـميع
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مـتــحـورات أكـثـر خـطـورة من فـيـروس
ستجد.  كورونا ا

ا في ذلك سارس جميع الفيروسات 
كــوف ـ 2) االسـم الــعــلـــمي لـــفــيــروس
ـستـجـد) تتـغـيـر باسـتـمرار كـورونـا ا
من خـالل الـطـفــرات اجلـيــنـيــة. مـعـظم
الـتـغيـيـرات ليـست مـدعاة لـلـقلق ومع
تغيرات ذلـك هناك قلق من أن بعض ا
قــد تـتــطـور لــتـصــبح أكـثــر عـدوى أو
تـسبب مرضًا أكثر خطورة أو تتجنب
احلــمـايــة الــتي تـوافــرهـا الــلـقــاحـات.
صـنفت مراكـز السيـطرة على األمراض
والـوقــايـة مـنـهـا األمـريــكـيـة ومـنـظـمـة
ـيـة متـحـورات عـدة على الـصـحـة العـا
أنــهـا "مــثـيـرة لــلـقــلق" وتـشــكل خـطـرًا

ية. متزايدًا على الصحة العامة العا
ـنـضبط يـزيـد االنـتـشـار العـالي غـيـر ا
لــلــفـــيــروس من تــكــاثــره في اخلاليــا
الــبــشــريــة وهــو مــا يــزيــد من فــرص
حـــدوث أخـــطــاء (طـــفــرات) فـي مــادته
اجلـينية ينتج عنـها متحورات جديدة
خطيرة خاصة في البلدان التي ال يتم
فـيها تلـقيح السكـان. مثال على ذلك ما
حـــدث في الــهـــنــد في أواخـــر الــربــيع
وأوائل صيف 2021 حـيث نشأ متغير
تـحـور الهـنـدي الذي أعـيدت جـديـد ا
ا أسفر تـسميـته الحقًا بـاسم "دلتـا" 
عـن مـقــتل اآلالف من األشــخـاص غــيـر
احملـصـن في الـغالـب وانتـشر الحـقًا
تحدة ـملكة ا إلى بـلدان أخرى منها ا
ـتـحـدة االمـريـكـيـة وأدى والــواليـات ا
الـى زيادة حادة في عـدد حاالت كـوفيد
ـ 19  وأصــبح الــسـاللــة الـســائــدة في
الــعــالم  رصــدهــا في أكــثـر من 185
دولـة.يـعتـبر مـتغـيـر "دلتـا" أكثـر عدوى

ـسـاواة في الـلـقـاحـات "لـيس أن عــدم ا
فــقط غـيــر أخالقي ولــكن أيـضًــا غـبي
ألنـه ســيــؤدي إلى ظـــهــور مــتـــغــيــرات

زيد من الوفيات".  جديدة وا
ـتكافئ لـلقـاحات ب إن الـتوزيع غـير ا
الي الـبلدان الغـنية والفقـيرة يترك ا
من الــنـاس عـرضــة لـلـفــيـروس الـقـاتل
ويـتيح أيضًا الى ظهور متحورات أكثر
خـطـورة وانـتشـارهـا في جمـيع أنـحاء

العالم.
ـيـة هـدفًا حـددت مـنـظـمة الـصـحـة الـعا
ئة من يًا يتمثل في تلقيح 70 في ا عـا
سـكان جـمـيع البـلدان بـحلـول منـتصف
عـام 2022 مـن خالل مـرفق "كـوفـاكس"
ولــكن لـتــحـقـيق هــذا الـهـدف ســتـكـون
هـنـاك حـاجـة إلى تـوزيع أكـثـر إنـصـافًا
إلى اللقاحات.مرفق "كوفاكس" هو جزء
ي يـــرمـي إلى تـــســـريع مـن جـــهـــد عـــا
تـطـويـر وتصـنـيع لـقاحـات كـوفـيد ـ 19
نصف لكل وضـمان الوصول العادل وا
رفق توفير دولـة في العالم. يستهدف ا
مــــا ال يـــقل عـن مـــلــــيـــاري جــــرعـــة من
عتـمدة من منـظمة الـصحة الـلقاحـات ا
ـشاركـة بحـلول نـهاية ـية لـلدول ا الـعا
عـام 2021 حـيث سـتتـلقى 92 مـن أفقر
ئة الـبـلدان في الـعـالم حوالي 20 فـي ا
من احــتـيـاجـاتـهـا. حــتى نـهـايـة أيـلـول
2021  أحـرز "كـوفاكس" بـعض التـقدم
لــكـنه ال يـزال غــيـر كـافٍ لـســد الـفـجـوة
الــهـــائــلــة في تــوزيـع الــلــقــاحــات بــ
نخفضة الدخل.   رتفعة وا البلدان ا
إن الــتــوزيع األكــثــر عــدالــة لــلــقــاحـات
كـوفـيد ـ  19يـفـيد اجلـميع ألنه ال يـقلل
فـــقـط من خـــطــــر اإلصـــابـــة بـــأمـــراض
خـطيرة والوفاة ولـكن أيضًا من ظهور
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ـسـتـهـدف ألســبـاب تـتـعــلّق بـعـنـاصـر ا
ـــــدى الـــــقـــــصـــــيـــــر األداء وهـــــذا في ا
ـتوسّط بـيـنـما تـطـوير األداء يـعـتني وا
وارد الـبشرية سـتوى أداء ا الـوصول 
ـستويات إلى مـستويـات أعلى من تلك ا
ـابـقـة ولـو لم يـكن هـنـاك قصـور في الـسّ
. ـنافس األداء وبـالتالي التـفوق على ا
ــنـطــلق فــالـتّــحــسـ يــعـني ومن هـذا ا
ـيـانة وال يـسـتـغـرق وقـتاً اإلصالح والـصّ
ـدة طــويالً بـيــنـمـا الــتّـطـويــر يـسـتــمـر 
. طـويلة وتكـلفته أكبـر مقارنة بـالّتحس
ــوارد الــبــشــريــة يـعــني حتـســ أداء ا
التخلّص من العيوب التي تشوبه مهما
وارد كـان مصدرها )الـدائرة العمل أو ا
الـــبــــشـــريـــة( وهـــذا دون احلـــاجـــة إلى
اسـتـثـمـار كـبـيـر في تـغـيـر نـظم اإلنـتـاج
وأساليبه وإمكانياته فالتّحس يكون
ــوارد واإلمـكــانــيـات بـاالعــتــمـاد عــلى ا
ـتاحة وبالتًّركـيز على عالج اخملالفات ا
ـــوارد واألخــــطـــاء الــــتي تــــعــــيق أداء ا
الـبشـرية لـوظـائفـهـا كمـا يـنبـغي بـينـما
تـطــويـر األداء يــكــون من خالل اعـتــمـاد
نـــظم وأســالـــيب وإمــكـــانــيـــات جــديــدة
بـالدوائـر احلـكومـيـة فهـو بذلـك يتـطلّب

القيام باستثمارات إضافية لتحقيقه.
بـناءً عـلى ما سـبق نـستـنتج أن حتـس
األداء ضـرورة حـتمـيـة لتـصـحـيح اخللل
في حـالــة مالحـظــة تـدني مــسـتـوى أداء
ـــوارد الــــبـــشـــريــــة مـــقــــارنـــة بـــاألداء ا
ـسـتـهـدف مــهـمـا كـان مـصـدره أي أنه ا
ثابة إعادة القطار إلى السكة وهذا
بـاالعـتـمـاد عــلى أقل الـتـكـالــيف بـيـنـمـا
تـطوير األداء يعـتبر خـياراً استراتـيجيا
بـالنـسبـة للـمؤسـسات لـكونه يـستـهدف
الـرقي بأداء مواردها الـبشرية إلى أعلى
ـسـتـويات من خـالل تنـمـيـة كـفـاءاتـها ا
وتـــطـــويــر أســـالــيـب اإلنــتـــاج وظــروف

ـــوارد الــبــشــريــة في مــخــتــلف وتــعــد ا
ــــســــتـــــويــــات اإلداريــــة ومــــخـــــتــــلف ا
الـتـخصـصـات الـدعـامة احلـقـيـقـيـة التي
ورد ـثل ا ـنـظـمـات. و تـسـتـند إلـيـهـا ا
الـبشرى األداة احلقيقية لتحقيق أهداف
ـوارد الـبـشـريـة تـعـد الـيوم ـنـظـمة. فـا ا
مــصـدراً اسـاســيـاً لـلـمــيـزة الـتـنــافـسـيـة
ــســتــدامـة لــلــمــنـظــمــات الســيــمـا في ا
ــعــرفـة وتــقــنـيــاتــهـا مــجــاالت انـتــاج ا
ووسـائل االتصـال احلديـثة فـقد شـهدت
الـعـقـود الـثالثـة االخـيـرة تـوجـهـاً يـدعـو
عرفي لدى لـلتفكيـر بظاهرة االستثـمار ا
وارد الـبشريـة عالية الـعاملـ وتنمـية ا
الـتـأهـيل والتـمـكـ بـقـصـد امتالك رأس
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ـوارد الـبـشريـة من فـأصـبـحت وظـيـفـة ا
سؤولة عن حتقيق الم ا اهم الـوظائف ا
ـسـتويـ احمللي ركـز التـنـافسـيـة على ا
والــقـــطــاعي وضــمن الــنــمــو والــتــوسع

واالبداع وخدمة العمالء.
وفي ذات الـسيـاق البد من حتديـد الفرق
ب حتس األداء وتطوير األداء يقصد
بـــتــــحـــســـ األداء عـالج الـــقـــصـــور أو
ـــوارد االنــــحـــراف في مـــســـتـــوى أداء ا
الـبــشــريــة الـفــعــلي عن مــســتـوى األداء

حتـســ األداء بــأنه يـعــني بــأنه وجـود
مـشـكـلـة حتــتـاج الى حل وهـذا يـتـطـلّب
ــشـكـلـة أو الـقـيــام بـفـعل مــا حلل هـذه ا

التّخفيف من حدّتها.
أي أنّ احلـاجــة إلى الــتّــحــســ تــظــهـر
وارد عندما يكون هناك مشكل في أداء ا
الـــبــشـــريــة يـــعـــني اتــخـــاذ اإلجــراءات
ـمـارسـات الــتي من شـأنـهـا والـقـيـام بــا
تـصــحـيح األخـطــاء واالنـحــرافـات الـتي
كـشفت عنهـا عمليـة تقييم األداء نالحظ
أن عـمــلــيــة حتـســ األداء هي عــمــلــيـة
تـــصـــحـــيـــحـــيــة أي تـــؤدّي إلـى تــدارك
األخــطـــاء كــمــا أنّــهــا تـــتــطــلّب اتــخــاذ
إجـراءات مــعـيّــنـة والـشّـيء اجلـديـد في
هــذه الــطــرح هــو تــطــرقه لــلــعالقــة بـ
جتــسـ األداء وتــقـيــيم األداء حـيث أنّ
عـمـلـيـة الــتّـحـسـ تـرتــكـز أسـاسًـا عـلى
ــوارد الــبــشــريـة نــتــائج تــقــيــيم أداء ا

ووضع برامج لتدريبها وتنمية
كــــفــــاءاتـــهــــا حتـت إشـــراف وتــــوجــــيه
وارد الـبـشـرية في ـسـؤل عـن إدارة ا ا
اجلـــهــاز احلـــكــومي بـــهــدف مـــعــاجلــة
ّ اكتـشافها عند الـنتائج السّلـبية التي 

وارد البشرية. تقييم أداء ا
تـتـجه اجلـهــود نـحـو الـتــنـمـيـة اإلداريـة
لـقـطـاعـات الـعـمل في اجلـهـاز احلكـومي

ـارسات بهدف تطويرهم ورفع أدائهم
ـمارسـات التـخـطيط   ومن أمـثلـة تـلك ا
تـصـمـيم وحتـلـيل الـوظـائف  الـتدريب 
تـــعـــيــ الـــتـــحـــفـــيــز  تـــقـــيـــيـم األداء 
واسـتقطاب ومشاركـة العامل في صنع

القرار.
وال يـخـفى عــنـا إن وجـود نـظــام حتـفـيـز
ـؤسـسـة يـعـد من أهم فـعـال يـطـبـق في ا
مـكونات بـيئة الـعمل النـاجحة والـفعالة
ـــنـــافـــســـة بــ وفـي ظل ازديـــاد حـــدة ا
الـــشــركــات كــان لــزامــا وضــروريــا عــلى
الـشـركـة أن تمـتـلك أنـظـمـة إداريـة فـعـالة
ومـدروسـة لــتـحـقق مـن خاللـهـا الــتـمـيـز
والـتقـدم وتضـمن بـقائـها واسـتمـرارها .
وتـبرز أهـمـيـة وجود نـظـام حوافـز فـعال
في كونه يساهم بدرجة أساسية في

ـعـنـويـة لــلـعـامـلـ ويـنـمي رفع الـروح ا
لـــديــهـم الــوالء واحلـب لــلـــمــؤســـســة او
الـدائـرة احلـكــومـيـة ويـشــعـرهم بـاألمـان
ــاديـة واالسـتــقـرار ويــشـبع احلــاجـات ا
ـعـنــويـة لــديـهم األمــر الـذي يــنـعـكس وا
إيـجابي عـلى إنـتاجـية الـعـاملـ وجودة
قـدمـة ويـزيد من ـنـتجـات واخلـدمـات ا ا
ـــؤســســة ســواء عــلى الــصــعــيــد قــوة ا

ي. احمللي أو العا
وارد ويـنبـغي على اخملتـص وخـبراء ا

البشرية فهم األوضاع االقتصادية
ـــاط الــوظـــيـــفـــيــة والـــتـــوجـــهــات واأل
ــسـتــقـبــلـيــة في مـخــتـلـف الـقــطـاعـات ا

وتفضيالت
الــعـــمالء والـــبــيـــئــات الـــتـــنــظـــيــمـــيــة
والـتكنـولوجـية وبـعد حتلـيل التـحديات
ــصــلــحــة الــتـي يــواجــهــهــا أصــحــاب ا
الــرئــيـســيــ واسـتــيــعــاب تـوقــعــاتـهم
واعـداد دراســة حــالــة كــإعــداد تــقــريـراً
ـــوارد شــــامالً لـــتــــطـــويـــر أداء إدارات ا
ـثابة الـبشـرية والـتي يجب اعـتبـارها 

ومـجاالت الـتـعلم الـذاتي لـضـمان مـرونة
اكــــبـــر فـي تـــنــــفــــيـــذ االعــــمــــال وتالفي
االحـتـمــاالت الـطـارئـة وعــلـيه فــالـنـظـرة
احلـديــثـة لــلـتــدريب تـشــتــمل عـلى ثالث
عـناصر هي: التعـلم الذاتي للفـرد تنمية
ـهارات الـقـدرات واالمكـانـات اكـتسـاب ا
ـهنيـة. والتي تالزم مـراحل حيـاة الفرد ا
ـبكـرة قبل الـعمـليـة لتـبدأ من مـراحلـها ا
تــولــيـه الــعــمل والــتــعـــيــ وتــســتــمــر
ـرافـقته ضـمن حـيـاته الـوظيـفـيـة حتى
تـركه لـلـعـمل لـتـأخـذ مـسـاراً اخـر ضـمن
ـــا بـــعــد احـــالــتـه عــلى نـــفس الـــتــوجه 
الـتقـاعـد في كثـير من االحـيـان.فالـتدريب
والـتـطـويــر يـعـد الــيـوم وسـيـلــة نـاجـعـة
وفـــعــالـــة جلـــعل الـــفــرد الـــعـــامل اكـــثــر
انــســـجــامــاً وتــكـــيــفــاً مع احـــتــيــاجــات
ومـتطلبـات العمل ومـستجداته الـداخلية
ـهم الذي واخلـارجـيـة.فـضالً عن الـدور ا
وارد البشرية في رفع أداء تلعبه إدارة ا
الــعــامــلــ فــهي الــتي تــقــدم الــعــنــصـر
ـتـمـتع بـالـكـفاءة ـتـخـصص ا الـبـشـري ا

نظمة وأداءها. الذي يؤثر على ا
وبــات جــلــيــا لــنــا الــدور الــذي حــقــقــته
ـنظمات اليـابانية وقوتـها ونفوذها في ا
ية األسـواق وخصوصا بعد احلرب العا
الـثانيـة حيث أصـبحت الـسلع الـيابـانية
ـيــة وأخـذت تـنــافس كـافــة الـســلع الـعــا
ـيـا كل ـرتـبــة األولى عـا بـعض الـســلع ا
ذلك بسبب وعيها بدور العنصر البشري
وأهـمـيـته كمـحـرك أسـاسي نـحـو الـتـقدم
والـنجاح.وكـما بيًنـا في مقالـنا فمن اجل
ان يـصل اجلـهـاز احلـكـومي إلى حتـقـيق
ــكـانـة ـنـشــودة وتـصل إلى ا أهـدافـهــا ا
الــتي تــســتــطــيع من خاللــهــا مــنــافــسـة
ـنـظـمـات األخـرى ومـواكـبـة الـتـغـيـرات ا
الـسريعـة في البيـئة كان عـليهـا االهتمام
بـــكل مــا يـــخص مــوردهــا الـــبــشــري من

الـعمل األمـر الذي يـحمـلهـا تكـلفـة أكبر
لـكـنه يـعـود عـلـيـها بـنـتـائج أفـضل عـلى

دى البعيد. ا
وارد البشرية من ولـتحس بيئة عمل ا

هم اتخاذ خالل اإلجراءات التالية: ا
-  الـقيادة النـاجحة:  يـتطلب ذلك حتلي
ـوارد الـبـشـريـة بـالـثـقـة بـالـنـفس قـادة ا
وبـاآلخرين والـقـدرة علـى التـأثيـر فـيهم
ـا يـخـدم مـصــلـحـة اجلـهـاز احلـكـومي
ومـصـلــحـة مــواردهـا الـبــشـريـة في ذات

الوقت
ــوارد الـبــشــريـة: نــعـني به -  تـمــكـ ا
مـنحها بعض الصّالحيات للمشاركة في
ؤسـسة سـؤوليـة بـالدائـرة او ا حتـمل ا
احلـــكـــومـــيـــة وذلك في ظـل تـــعـــهـــدهــا
باالستخدام الفعّال لهذه الصالحيات

ــوارد الـــبــشــريــة - تــنـــمــيــة كـــفــاءات ا
وتـدريبـهـا: يـعني ذلك تـوفـيـر بيـئـة عمل
ـعـارف وظـروف تـمـكـنــهـا من الـتـزود بـا
والـكفاءات الضرورية ألداء وظائفها كما

ينبغي
ـحـفـيـز الـفــعـال: يـعـتـبــر الـتّـحـفـيـز - الــتّ
ـال أحد أهم مـقـومـات بـيـئـة الـعمل الـفـعّ
ويـعـني الـقــدرة عـلى الـتـأثـيـر في دوافع
ـصـلـحـة ـوارد الـبـشـريـة وتـوجـيـهـهـا  ا
ــصــاحلــهـا ــسـاس  ـؤســســة دون ا ا
الـشخصية.ان التـدريب والتطوير يهدف
ــوا رد الـــبــشــريــة الـى الــتــأكـــد من ان ا
الـعاملـة في اجلهاز احلـكومي ودوائرها
ـهـارات ـتـعــددة احلـكــومـيــة تـمــتـلـك ا ا
عـارف الضـرورية للـتعامل والـقدرات وا
مع مـــتــطـــلـــبــات الـــوظــيـــفـــة احلــالـــيــة
ـستـقـبـلـية وزيـادة مـعـرفة الـعـامـل وا
وادراكـــهم بـــثـــقـــافـــة الـــعــمـل واجــواءه
ــنـتج او الــتـنــافـســيـة لــتـعــزيـز جـودة ا
ـــقــدمـــة لــلـــغــيـــر فــضالً عن اخلـــدمــة ا
تــشـــجـــيــعـــهم عــلـى اســتـــثــمـــار فــرص
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وظف. التي تتناسب مع مستوى أداء ا
- طـريـقــة الـتـوزيع اإلجــبـاري: تـتم هـذه
ـــشـــرف بــتـــوزيع الـــطــريـــقـــة بـــقــيـــام ا
مـرؤوســيه حـسـب قـدراتــهم وكـفــاءاتـهم
عـلى شـكـل مـنـحـنـى طـبـيــعي حـيث تـقع
الـنسـبة الـعالـية في أي مـجمـوعة كـبيرة
ــــتـــوســــطــــة ثم تــــتـــدرج في الــــفـــئــــة ا
الـتـوزيعـات بـنـسب أقل بالـتـسـاوي على

نحنى. طرفي ا
- طـريـقـة االخـتـيـار اإلجـبـاري: تتـم هذه
الــطــريــقــة عــلى حتــديــد مــجــمـوعــة من
الــصــفـات اإليــجـابــيــة والـســلـبــيـة ألداء
ـوظف ويقوم الـرئيس بعد وسـلوكيات ا
ذلك بـاختـيـار أي من هذه الـصفـات التي
تـنـطـبق عـلـى كل مـوظف وسـمـيت بـهـذا
االسم بــسـبب أن الــرئــيس مـجــبــر عـلى
اخـــتـــيـــار عـــدد مــــحـــدد من الـــصـــفـــات

وجودة لديه. ا
- طـريــقـة  األحـداث احلــرجـة: وفي هـذه
الــطــريـقــة يـقــوم الـرئــيس بــرصـد كــافـة
الحظات التي توضح كفاءة األحـداث وا
الـــعــامـل أو عــدم كـــفــاءته ويـــســتـــخــدم
الـرئـيس في هـذه الـطـريـقـة سجـال تدون
فـيه كافة األحـداث (إيجابـية أو سلـبية )
ويـستـشهـد ببـعض العـوامل عنـد تقـييم
مـرؤوســيه قـلــيـلي الــقـدرة عـلـى حتـديـد
بـادأة في اتخاذ ـشكلـة أو الظـاهرة وا ا

القرار بالتعاون مع الرؤساء والزمالء.
- طـريــقـة اإلدارة بـاألهــداف: تـقـوم هـذه
ـــرؤوس في الـــطـــريـــقـــة عـــلى إشـــراك ا
حتـديـد األهداف الـتي يـجب أن ينـجـزها
في عـمله ويتم ذلك بالتشاور مع رئيسه
 ومـن ثم مــحــاســبـــته وتــقــيـــيــمه عــلى
أســاس مــا يــتــحــقق من هــذه األهــداف.
ومن أهم مـيزات هذه الطريـقة أنها تهتم
سـتقـبل وتنـمي قدرة الـفرد بـاألداء في ا

على حتديد أهدافه وحتليلها.

اسـتـجـابـة لـتـحـديـات الـعـمل احلـقـيـقـيـة
ـستقبلية.وفي ختام مقالنا نوجز أهم وا
ـتـعددة لـتقـيـيم األداء الوظـيفي الـطرق ا
في اجلـهاز احلكومي منـها ما هو بسيط
ـكن ومـنـهــا مـا هـو مــعـقـد ومــنـهــا مـا 
اسـتـخدامه لـغـرض واحـد ومنـهـا مـا هو
مـــتــعــدد األغـــراض وفــيـــمــا يــلـي نــذكــر
ـــكن بـــاخـــتـــصـــار أهم الـــطـــرق الـــتي 
اسـتـخـدامهـا في تـقـيـيم األداء الـوظـيفي

وهي:
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ـتدرجـة الـبيـانـية : ـقايـيس ا - طـريقـة ا
تـعد هذه الـطريـقة من أبـسط طرق تـقييم
األداء وتــــقــــوم عـــــلى أســــاس حــــصــــر
مـجــمــوعــة من الــســمــات واخلـصــائص
صـداقية ـراد تقيـيمـها مثل اجلـودة وا ا
ثم حتـديـد مدى لـتـقـييم كـل خاصـيـة بدء

من غير مرضية وحتى فائقة.
- طـريقـة الـتـرتيب الـعـام: يقـوم الـرئيس
ـرؤوسـ في هـذه الــطـريــقـة بــتـرتـيـب ا
تـرتيباً تنازليـاً أو تصاعدياً حسب كفاءة
ـيـز هـذه الـطـريـقـة كل مـنـهم واهم مــا 
أنـهـا تـتـفق مع طـبـيـعـة عمـل الرئـيس إذ
ـرؤوسـ انه غـالـبـاً مـا يـقـوم بـتـرتـيب ا

تابعة الفعلية لعملهم. عند اإلشراف وا
ـقـارنـات الـثنـائــة: تـقـوم هذه - طـريـقة ا
رؤوسـ اعتماداً الـطريقة عـلى ترتيب ا
قارنة الـثنائيـة ب كل فرد وباقي عـلى ا
ـوظـفـ األفـراد لـلــوصـول إلى أفـضـل ا

وتــســـاهم الــطــريــقــة فـي جــعل طــريــقــة
الـتـرتيب أكـثـر دقـة حيث يـتم مـقـارنة كل
فرد بالنسبة لكل خاصية بباقي األفراد.
- طـريـقـة  الـقـوائم: وتـتم هـذه الـطـريـقـة
بـاالعــتــمـاد عــلى مــجــمــوعـة مـن اجلـمل
تـوضع في قـائـمــة مـعـيـنـة وهـذه اجلـمل
ـسـتـوى أداء تـعـبـر عن صـفــات مـعـيـنـة 
شرف باخـتيار اجلملة ـوظف ويقوم ا ا
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يـجعـله قـادرا على حـسم االمور
الــتي قـد تـمـنـحه الـتـقـدم اذا مـا
اتت بـقـيـة نـتـائج من يـقف قـبله
ــصــلــحـــته لــكن االول حتــقــيق
الـهــدف الـذي يــبـحث الــوصـول
تحفزين لتقد عنه الضيوف ا
ــطــلــوبــة لــكــسب كــامل االداء ا
الـنقـاط لتـدارك السـقوط مـجددا
في دائـــرة اخلــطـــر الـــتي خــرج
مـنهـا بشق االنـفس ومـا يشـغله
وجـمـهــوره فـقط الـبــقـاء مـوسم
ــمــتـاز بــعـدمــا تـذوق اخـر في ا

حالوته .
ÊU O  W —

وال تخرج رغبة نفط ميسان عن
الـعودة لالنـتصـارات والتـعويل
بـــشـــكل مـــبـــاشــر عـــلـى مــلـــعب
ــديـنـة الـذي مـنـحه ست نـقـاط ا
في الدورين قبل االخير اخمليب
وسيـلعب حتت ضغط جـمهوره
من اجل خـــطف كـــامل الــنـــقــاط
واحلـــفـــاظ ولـــو عـــلى تـــرتــيـــبه
ـــهــدد من الـــكــهــربـــاء واربــيل ا
ويـطـمح نفط الـبـصرة مـواصـلة
حتـقـيق الـنـتـائج بـعـدمـا تـمـكنه
من ايـقـاف هـدر الـنـقـاط لالدوار
اخلـمــسـة الى مـا قـبل االسـبـوع
اضي عندما حقق فوز متوقع ا
عــلى ســـامــراء جـــاء في الــوقت
ـنـاسب قـبل اخلروج لـلـعـمارة ا
في مــهــمـــة لــيــست بـــالــســهــلــة
بــــســــبـب اســــتــــمــــرار تــــذبـــذب
مــسـتــواه ذهـابــا قــبل ان يـفــقـد
تـوازنه في الـبـصـرة فـي الـفـترة

االخيرة.

كـــبـــيـــرة وسط مـــخـــاوف اكـــثــر
ـتــفـائــلــ في احلـصــول عـلى ا
الــــنـــقــــطــــة لـــتــــامــــ الـــبــــقـــاء

سادسا28.
j u «Ë W UMB «

ويـــــخـــــرج الـــــوسط الـــــرابع33
ــنـتــشي بــفــوزه االفـضـل عـلى ا
قـابـلة الـصنـاعـة ويأمل الـبـطل 
شـهد ان تـاتي انتـفاضـة الفـرقة
ـتـوازنـة في حتـقـيق الـنـتـيـجة ا
االيـجابـية االولى في الـعاصـمة
امــــام فـــرصـــة احلـــصـــول عـــلى
مــوقع الـزوراء وإحلــاق الـضـرر
بـــالــفـــرق اجلــمـــاهــيـــربــة بـــعــد
االطـاحـةباجلـويـة لـكنه سـيـكون
امــام مـواجــهــة مــعـقــدة في ظل
الـتطـور الذي يـشهـده الصـناعة
الـعــاشـر22 الـذي أنـهى االدوار
اخلـمـسـة دون خـسـارة واضاف
ســبع نــقــاط لـرصــيــده ويــظــهـر
مـــقــــنع و مـــنــــظم وعــــازم عـــلى
التفوق الذي يـخطط لها صادق
ســعــدون في تـــامــ كل فــوائــد
الـيـوم النه يـعـلم طـبيـعـة الـلـقاء
الـقـادم عنـدمـا يـحل ضيـفـا على

اجلوية السبت.
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 ويـســعى اربــيل لـلــفــوز الـرابع
تـواليـا عنـدما يـستـقبل جـيرانه
نــوروز لالبـتـعـاد بــعـد اكـثـر من
مــــواقع اخلـــطـــر بــــعـــد حتـــسن
ـسـتـوى و الـنتـائج وحـسـمـها ا
بشكل جيد واستعادةالتوازن و
اليـسطـرة داخل وخارج مـيدانه
مــعـوال عــلى ظــروف الــلــعب مـا

مع الـفـريق الذي اسـتـقـر بعض
الـــشـيء ويــتـــواجـــد فـي مـــكــان
منـاسب لكـنه قد يـعود لـلمـدينة
ـــبـــاراة خـــالـي الـــوفـــاض الن ا
غايـة في الصـعوبـة وحتديـاتها

بــــــاحلـــــاق اخلــــــســــــارة االولى
باصـحاب االرض والـسؤال هل
ـقـدور كـتـيــبـة حـيـدر عـبـودي
حتـــقــيـق ذلك لــيـــكــون عـــربــون
وسم هـمة لنهاية ا البقاء في ا

تـخـتـلـف عن سـابـقــاتـهـا في كل
شيء من جــانـبـه يـجــد الــنـجف
ني نـفـسه امـام اهم مـواجـهـة 
الــــنـــفـس في حتـــقــــيق االجنـــاز
الــــذي عــــجــــز عــــنه الــــكل وذلك
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أحرزَ فريق شبـاب احلس لقبَ دوري أنديـة كربالء لفئة الـشباب للموسم 2022 / 2021 بـعد تغلبه
بـاراةِ الـنهـائيـة الـتي احتـضنـهـا ملـعبُ كربالء عـلى فـريقِ اجلمـاهيـر بـركالت اجلزاء الـترجـيـحيـة في ا
ـباراة وزيـر الشـباب والـرياضـة رئـيس احتاد الـكرة عـدنان درجـال واألم الـعام الـدولي  وحـضرَ ا
لالحتـاد مـحـمــد فـرحـان والـنـائب األول حملـافظ كـربالء جـاسـم الـفـتالوي ورئـيس االحتـاد الـفـرعي في
بـاراة الطاقم الـتحـكيمي ـقدسة عـبد الـرزاق أكرم الشاله وأعـضاء االحتـاد الفرعي وقـادَ ا كربالء ا

ؤلف من حيدر علي مكصد وحيدر كاظم حمدي ومحمد خضير ومحمد فدعوس. ا
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ــوقـع الــبـــريــطـــاني الـــشــهـــيــر كـــشف ا
اخملتص باإلحصائيات واألرقام “أوبتا
ــنــتـخــبـات عن تــوقــعـاته بــخــصـوص ا
رشحـة للفوز بـكأس أ إفريقـيا لكرة ا

القدم التي تنطلق في الكاميرون.
واســــتــــنــــد “أوبــــتــــا ”في تـــــوقــــعــــاته
وترشـيحاته إلى حـسابات قـام بها وفق
ـــــــوذج الــــــــذكـــــــاء االصـــــــطـــــــنــــــــاعي
بــاإلحــصــائــيــات واعــتــمــد عــلى أرقــام
ـــنـــتــخـــبـــات وبــعـض اإلحــصـــائـــيــات ا
شوار كل منهـا ضمن بطولة رتبطـة  ا
باراة القارة الـسمراء في الـطريق إلى ا

النهائية.
ــوقع الـــبــريــطـــاني الــشـــهــيــر ونــشـــر ا
“تـغـريـدة ”عــبـر حـسـابـه الـرسـمي عـلى
موقع “تويتر إحصائية تتضمن حظوظ
ـرشـحـة لـلـفـوز بـكأس أ ـنتـخـبـات ا ا
إفـريــقـيــا وتـصـدر مــنـتــخب نــيـجــيـريـا
الـــقــــائـــمـــة بــــنـــســـبـــة %14.79  وتاله
ــرتــبــة الـثــانــيـة ــغـرب في ا مـنــتــخب ا
ـــنــتـــخب بــنـــســـبــة %14.77 ومـن ثم ا
ـــركــز الـــثــالـث بــنـــســبــة ـــصــري في ا ا

.12.93%
ـنـتــخب اجلـزائـري حـامل بـيـنـمــا حل ا
الــــلـــــقب حــــسـب تــــصــــنـــــيف الــــذكــــاء
ـركز السـادس بنـسبة االصطـناعي في ا
ائة ووصـيفه في الـنسخة %8.15 ي ا
ـرتـبة ـاضيـة مـنـتـخب الـسـنـغـال في ا ا

الرابعة بنسبة 12.23%.

ويـــــصـــــبح أفـــــضـل العب عـــــلى
اإلطالق".
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واصــلـت عــائــلــة ديــوكــوفــيــتش

مـظـاهـراتـهـا لـلـيـوم الـثـالث عـلى
ـان الــتــوالي أمــام مــبــنـى الــبــر
الـصـربي وأبدى سـيـرديـان والد
نوفاك غضبه الـشديد وقال أمام
: "أنــــا أشــــعــــر ــــعــــتــــصـــــمــــ ا
ــا يـعـيـشه ابـني. بـاالشـمـئـزاز 

إنه أمر مروع".
كن أن يـطـلقـوا على وتـابع: "ال 
بـطــولـتـهم بــطـولـة كــبـرى يـجب
ـغلـقة من تـسـميـتهـا بـالبـطولـة ا

اآلن فصاعدًا. 
لـــســنـــا غـــاضـــبــ مـن الــشـــعب
األسـتـرالي ولـكن من حـكـومـتهم
لم يكن ليـسافر إذا لم يـكونوا قد
سـمحـوا له بالـدخـول".بيـنمـا أكد
شقيق نـوفاك أن هذه اجلـماهير
ستواصل خـروجها للـتأكيد على
ــوقف شـــقــيــقه حلــ دعـــمــهــا 

صــدور احلــكم الــنــهــائي وقــال:
"نتـمنى أن تسـود العـدالة ونأتي
إلى هــنـا يــوم اإلثـنــ بـنــتـيــجـة

مختلفة تسمح لنا باالحتفال".
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أخـــتــــتـــمـت الـــدورة الــــتـــدريــــبـــيـــة
الــتـحـكــيـمـيــة الـتي أقـامــهـا االحتـاد
ـركـزي لـلـمـواي تاي عـلى الـعـراقي ا
مــدار ثالثــة أيـام بــدءاً من الــسـادس
من كــانـون الـثــاني اجلـاري ولــغـايـة
امس .وحـضـر األمــ الـعـام لـلـجـنـة
بية الوطنية العراقية هيثم عبد األو
احلـمـيـد بــاالضـافـة لـرئـيس االحتـاد
العراقي للمواي تـاي مصطفى جبار
عـلگ وعـدد من أعـضـاء االحتـاد كـمـا
حــضـرهــا أيــضـاً أمــ ســر االحتـاد
الــعــراقي لــلــكــيك بــوكــســنغ عــدنـان
وسـوي وقال رئـيس إحتاد الـلعـبة ا
مصطفى جبار علگ ان الدورة شارك
فيهـا خمسة وأربـعون مدربـاً وحكماً

واي تاي شارك في الدورة التحكيمية الحتاد ا ا

اضي عددا مـن البطـوالت والفعـاليات الـرياضية شـهدت نهـاية العـام ا
العـب الرياضـية في عـموم عـراقنـا احلبيب الـتي ضيـفتـها الـقاعات وا
خـصوصـا تـلك البـطوالت الـتي جرت بـصفـة عربـية او قـارية من خالل
ـلف العراقي لتضييف تلك البطوالت عنية بقبول ا اسـهام االحتادات ا
دن العراقـية باحتضـان مثل تلك البطـوالت ليشهد والـسماح بقاعـات ا
العب الـعـراقـيـة الحـتـضـان تلك ـاضي اهم االحـداث بـعـودة ا الـعـام ا
الـبطوالت واسـهام االشقاء بـرفع احلظر الـذي كان مفـروضا على مثل
تـلك الـكـرنفـاالت الـرياضـيـة التـي تسـهم بـشكـل كبـيـر بجـذب الالعـب
ـوهـوبـ لـغـرض تـوظـيف مـهـاراتـهم من خالل تـلـك البـطـوالت وفـتح وا
مـنافذ النجـومية بالنـسبة اليهم خـصوصا وانهم يشـاهدون بام اعينهم
ـا يـسهم جنـوم الـلـعبـة وهم يـتـنافـسـون امام مـراهم وامـام نـاظريـهم 
بـشـكل كبـيـر بادخـال حب الـلعـبـة والتـنـافس الشـريف من اجل حـصد

نقاط الفوز ..
والـكـثيـر من جنـومـنا في مـحـطات سـابـقة يـسـتذكـر اهـميـة ان يـخوض
غـمـار مـنـافـسـاته امام اشـقـائه واقـرانه الن مـثل تـلك الـبـطـوالت تـسهم
ا هـارة واالمـكانـية لـدى االخـرين وحتبب الـلـعبـة النـفسـهم  بـصـقل ا
ن سـبـقهم من يـسـهم بـشـكل وبـاخـر في ان يحـذو حـذو اقـرانـهم او 
ـارسـة االلـعــاب الـريـاضـيـة وعـدم الـتــحـدد بـالـلـعـبـة اجـيــال لـغـرض 
ارسـتـها في الـشـعبـيـة االولى كـلعـبـة لهـا مـتـابعـيـها الـكـثر وسـهـولـة 

الشوارع واالزقة مقارنة بغيرها من الرياضات ..
تابع ان هنـالك بطوالت عربـية جرى تضـييفها قابل يلـمس ا لـكن في ا
من مـدن عـراقيـة لـكن بقي اصـحـاب الشـان االعالمي يـعانـون االمرين
تـابعـات االعالميـة بشان مـثل تلك الـبطوالت في اسـتقـطاب االخـبار وا
حـتى ان بـعض الـصـحف اكـتفـت باسـتـقـطـاب اخبـار تـلك الـبـطـولة من
ـشاركـة لـتقف عـما حـققه ريـاضيي نـتخـبات الـعربـية ا جـانب احـدى ا
ـدن ـنـتــخب فـحـسب مـع الـعـلم ان الــبـطـولـة جــرت في احـدى ا هــذا ا
الــعـراقـيـة وهــذا مـا يـحــسب عـلى الـشــان االعالمي في سـبــيل تـمـتـ
الـتواصل مع الـقائـم من اصحـاب اللـجنة الـتحـضيـرية لتـلك البـطولة
ن يـسـهــمـون بـاضـاءة كل شـاردة وواردة عن ـعــنـيـ  في تــسـمـيـة ا

ذكورة دون ان يحصل مثل هذا اخلرق االعالمي .. البطولة ا
 لـقـد اسـهم االعالم الـريـاضي في الـعـراق بـدور فـعـال واسـهم بـشكل
كــبــيــر فـي ابــراز جــوانب من الــبــطــوالت الـــتي جــرت في وقت ســابق
خـصوصا من خالل تغطية وسائل االعالم على ما شهدته بطولة غرب
اسـيا لـلشـباب التي ضـيفـتهـا كال من مدينـتي اربيل والـبصـرة اضافة
ـبـاراة الـنـهـائـية فـي العـاصـمـة الـعـراقـيـة (بـغـداد) وقـد اسهم القـامـة ا
فـرسـان الكـلـمـة الريـاضـية في تـاشـير كـل ما حـفل في اروقـة البـطـولة
ــذكــورة واســتــقــطــاب الـشــهــادات الــتي صــبت بــكــفــة الــتــحــضــيـر ا
واالسـتـضـافـة الـعـراقـيـة لـلـبـطـولـة بـدلـيل االشـادات والـثـنـاء من جـانب
ـشاركة عمـا حفل به ملف االسـتضافة الـعراقية نـتخبات ا االشـقاء وا
ـنــحـنـا جـرعـة تـفـاءل بــانـهـاء دوامـة االسـتـضـافـة لـلــبـطـولـة وهـذا مـا 
ـلف اسـتـضـافـة بـطـولـة كـاس اخلـلـيج الـتي ـا يـتـعـلق  وتـداعـيـاتـهـا 
شـهـدت الكـثيـر من دوائـر اجلدل بـشان قـبول االسـتـضافـة من عدمـها
ـلف وعدم وانـقـسام الـشارع الـعراقي ازاء الـتداعـيـات احمليـطة بـهذا ا

حسم اوراقه حلد هذه اللحظة ..
وفي اعـتقادي فان لالعالم الرياضي دور كـبير وحيوي في مجال هذه
االسـتضافـة حيث يقع عـلى هذا احملور العبء االكـبر في ابراز الـكثير
لف من اجلـوانب التي تمنح الثقة من قبل االشـقاء اخلليجي حلسم ا
والـقـبول بـاالسـتضـافة لـلـخروج من دوامـة الـتاجـيالت الـتي لم تكن اال
فـاصال مـحـبـطا لـلـجـهـود العـراقـيـة في هـذا الشـان ومن ابـرز االفـكار
الـتي يسهم بها االعالم هو اضاءة مالعب البطولة وابراز كل ما يحيط
ـقام بـهـا من جهـود لـغرض مـنح الـثقـة اوال بـاجلمـهـور الريـاضي في ا
ـنـشات االول وبـالـتـالي االشـقـاء اخلـلـيـجـيـ من اجل بـسط ثـقـتـهم بـا
ـؤهلـة السـتضـافة مـثل تـلك البـطـولة كـمـا ينـبغي ان والـبـنيـة التـحـتيـة ا
يـكـون دور االعـالم اوسع بـشـان فـتح دورات لالعالمـيـ الـشـبـاب في
نشـات لغرض االستقـادة من مهارات االعالميـ في تغطية مـثل تلك ا
هـذه الـبـطوالت واعـداد جـيل اعالمي مـؤهل بـامـكانـه ان يسـهم بـقـيادة
ـكـن لـها ان ـسـتقـبـلـي خـصـوصـا وان الريـاضـة ال الـدور االعالمـي ا
تـسـتغـني عن هـذا اجلانـب دون ان تمـنح كـفتـها
لـتــرجـيح وسـيـلـة عن اخـرى بـحـيث تـبـقى كل
الــوسـائل االمــيـة مـتــاحـة في ســبـيل اضـاءة
االجنــازات الـريــاضـيــة وابـراز الــريـاضــيـ

ن يحققونها .
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متاز Í—Ëœ: احدى مواجهات الدوري ا

ــــان الـــصـــربي إيـــفـــيـــكـــا الـــبـــر
سؤول في داتشيش تصرف ا

أســتـــرالــيـــا وقــال
RTS لـــقــنــاة

احلـكـومـيـة: "نــوفـاك هـو الـفـائـز
احلقيـقي ومن الواضح أنهم لم
يـســمــحـوا لـه بـالــلــعب حـتى ال
يــتــمــكـن من الــفــوز بــالــبــطــولـة

d…∫ امرأة صربية تتظاهر من اجل ديوكوفيتش UE
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ـرحـلة االولى تـدخل مـباريـات ا
ـمتاز جـولتـها مـاقبل لـلدوري ا
االخـــيــرة عــنــدمــا تــقــام إلــيــوم
االثـن اربع مـواجـهات ابـرزها
يــ الــشـــرطــة والــنــجف وغــدا
خـمس على ان تـخـتتم االربـعاء
بــالـلــقـاء الــوحــيـد بــ الـطالب
يناء ويستمر السعي اجلاد وا
ـواصـلـة مـسـار لـلـمـتـصـدر  47
الـنـتـائج اجلـيـدة عـنـدمـا يـدخل
مـلــعب الــشـعب مــزهـوا بــفـوزه
االهـم عــــلـى الــــغـــــر الــــزوراء
واالمل بـتقـد مبـاراة متـكامـلة
ويــنـتـظـر الـلـعب والـعـمل بـذات
الــطــريــقــة الــتي حــســمـت قــمـة
الـعــاصـمــة واسـعــدت االنـصـار
ــر من الـــذين يـــنــتـــظـــرون ان 
ـكــان دون مـشــاكل عـبـر نــفس ا
بـوابة الـضيـوف واحلفـاظ على
نـظــافـة الـســجل حلـ اخــتـتـام
ـرحـلـة احلـالـيـة السـبت االهم ا
وكـل الــــتــــرشــــيـــــحــــات تــــصب
ـتـماسك و ـصـلـحـة االخـضـر ا
عنوية العالية بعد في احلالة ا
حتقـيق اخلطوة الـكبـيرة الدور
ــاضـي والنه اســتـــمــر يـــلــعب ا
بــافـضـل طــريـقــة مـن دور الخـر
ويـــــعـــــكـس نــــفـــــسـه بـــــقــــدرات
نـسـجم الـذي يـقود الـتـشـكـيل ا
االمــور بـثــقــة في افــضل ايــامه
ويـعزز فـرص مـواجهـات اقرانه
الــتي مــنـحــته الــتـقــدم الــكـبــيـر
واالنــفـراد بــفـارق14نــقــطـة عن
اقـــرب مالحـــقــيه فـي مــشـــاركــة

لكامل الـدعم لنوفاك من أجل أن
ـعـامـلـة عـادلـة في مـقر يـحـظى 

احتجازه.
وقالت برنابيتش في تصريحات
لوسائل اإلعالم الصـربية مساء
السبت: "سيبقى نوفاك محتجزًا
حلــ صـدور الــقــرار الــنــهـائي.
تـــأكـــدنـــا من تـــوفـــيـــر الـــطـــعــام
ـــــــــنـــــــــاسـب لـه اخلــــــــــالـي من ا
اجلـلوتـ باإلضـافـة إلى توفـير
أدوات لــلـــتــمــرين لـه وشــريــحــة
اتصال وجهاز كمـبيوتر محمول

من أجل التواصل مع عائلته".
وأضـافت: "قــمـنــا بـالـتــحـدث مع
احلــكــومــة األســتــرالــيــة الــيـوم
ـسنا وكانت احملادثـات بناءة و
نــــغــــمــــة إيــــجــــابــــيـــــة من قــــبل
األســــتــــرالــــيــــ واحلــــكــــومــــة
الـصربـية مـسـتعـدة لتـقد كـافة
الـــضــمـــانـــات الـالزمـــة لـــدخــول

ديوكوفيتش ألستراليا".
من جــهــة أخـــرى هــاجم رئــيس
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تـتواصل ردود الـفعل الـغاضـبة
جتــاه احـتـجـاز الـصـربي نـوفـاك
ــصــنف األول ديــوكـــوفــيــتـش ا
ــــيًــــا بــــفــــنــــدق لالجــــئــــ عــــا
بأسـتراليـا بعد مـنعه من دخول
أســتــرالــيــا من قــبل الــســلــطـات

اخملتصة.
ويـــأتي احــتــجـــاز نــوفــاك بــعــد
فـشـله في تـقـد أسـبـاب مـقـنـعة
لعدم حصوله عـلى لقاح فيروس
كــورونـــا بــحـــسب الـــســلـــطــات

األسترالية.
كـــان مــحـــامـــو ديـــوكـــوفــيـــتش
تـقـدمــوا بـاسـتـئــنـاف اخلـمـيس
اضي ضد قرار إلـغاء تأشيرة ا
دخـول الالعب ألسـترالـيـا ويبت
قبل في مسألة القضاء اإلثن ا

ترحيله.
w uJ  bOFB

وعبرت رئيسة الوزراء الصربية
آنا برنابـيتش عن تقد بالدها
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أيـامٍ بـغـيـة إجـراء الـفـحـوصـاتِ اجلـديـدة
وظـهـور نـتـيجـةِ الـفـحص الـسـلـبـيـة التي
تتيحُ له العودة الى التدريباتِ من جديد.
ـــنـــتـــخـب ســـوالقـــا في وأوضـحَ العب ا
ـــنـــسقِ اإلعالمي اتـــصـــالٍ هـــاتـــفي مـع ا
لــلـمــنـتــخبِ الـوطــني مـحــمـد عــمـاد: انه
سـيـرى تــطـورَ حـالـته الــصـحـيـة مع أخـذِ
ــقـبل الــعالجــات الالزمــة في األســبــوعِ ا
لكي تـتضـح صورة تـواجده أو غـيابه في
نتخبِ الوطني الذي سيقامُ في معسكر ا
بــغـــداد في الـــســابع عـــشـــر من الــشـــهــر
ــتـضــمن مـواجــهــة مـنــتـخب احلــالي وا
أوغـنـدا وديـاً في احلـادي والـعـشـرين من
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أظهـرت نتـائجُ الفـحوصـات الطـبيـة التي
نـتخب الـوطني ريـب خضعَ لـها العـبُ ا
ســوالقــا في تــايالنــد مع نــاديه بــوريـرام
يونايتد إصابته بفايروس كورونا ما
يـؤكــد غـيــابه عن الـتــدريـبـاتِ مع
نــــــــاديـه وبـــــــــحـــــــــسب
البروتوكول الصحي
ـــــــــتــــــــبـع في ا
تـــايالنـــد الــذي
يـــــلــــزم حـــــاملَ
الــــــفـــــايـــــروس
الـعـزل لــسـبـعـة

في مـــحــافل دولــيـــة. واوضح انه يــوجــد
نـتخـبات مدربـ أخذوا أمـاكن تدريـبيـة 
ـدح في كـرة الـقــدم عن طـريق تـطــبـيل وا

مواقع التواصل االجتماعي.
وأشـار الى أن االخـتـيـار لم يـكن فـنـياً وال
درب ان يـكون قادرا وفق معايـير تـمكن ا
عـلى قـيـادة فـريق عـلى مـسـتـوى مـنتـخب
وطـني وهذا خـلل كـبـير يـؤثـر سلـبـا على

مستقبل الكرة العراقية.
ودعا احتـاد الكـرة العـراقي للـعمل بـشكل
صـــحــــيح في اخــــتـــيــــاراته لـــلــــمالكـــات
ـنــتــخـبــات وعـدم الــتــدريـبــيـة لــتــدريب ا

رفوضة. االختيار بهذه الطريقة ا

ـواجهـتي إيران الشـهـر نفـسه حتـضيـراً 
ونـديال ؤهـلـةِ  ولبـنـان في التـصـفيـاتِ ا

قطر 2022.
ومـن جـــهـــة اخـــرى ذكـــر الالعب الـــدولي
ـدرب احلالي حبـيب جعفر أن السابق وا
اخـتـيـار مــدربي كـرة الـقـدم لـلـمـنـتـخـبـات
الـــوطـــنـــيــة أصـــبح مـن خالل الـــعالقــات
دحـون وال يتحـدثون بسوء عن والذين 

االحتاد.
وقـال حـبيب جـعـفـر في تـصـريح صـحفي
دربـ الذيـن يكـلفـون لـتدريب ان اغلـب ا
ـلـكون "مـنـجزاً" ـنتـخـبات الـوطـنـية ال  ا
كـنهم أن يكـونوا مؤهـل لـقيادة فـرقنا
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ـدافع الـعراقي مـصـطـفى ناظم أكـمل نـادي النـجـمـة البـحـريني تـعـاقـده الرسـمي مع ا
مـتاز لكـرة القدم ونصف لتمـثيل الفـريق في القسم الـثاني من دوري ناصر بـن حمد ا
نهائي كأس مـلك البحرين. ولم يـعلن نادي النـجمة حتى الـلحظة عن الـتوقيع لكن أحد
. ويـنتظـر النجـمة وصول الالعب صـادر كشفت أن الـصفقـة تمت بنـجاح ب الـطرف ا
صدرتـوصل النـجمـة إلى اتفاق نـهائي مع مـصطفى لتـوقيع الـعقد الـرسمي. وأضـاف ا
وسم احلالي وسوف يصل ناظم ليكون أول محـترف عراقي في الدوري البحـريني في ا

ـبـاراة ـصـدر "لن يــتـمـكن مـصـطـفى نـاظم من خـوض ا الالعـب في غـضـون يـومـ فـقط". وتـابع ا
األخيـرة لـلـنجـمـة في الـدور األول أمـام اخلالـديـة يـوم األربـعاء لـكـنه سـيـكون جـاهـزا لـلمـشـاركـة مع الـفريق

انـطالقا من الـقسـم الثـاني". وكان الـنجـمة تـأهل إلى نـصف نهـائي كأس مـلك البـحريـن وسيـلعب مع اخلـالديـة فيـما
متاز برصيد 6 نقاط. ركز الثامن في دوري ناصر بن حمد ا يحتل ا

من جـمـيع مـحـافـظـات الـعـراق فـيـما
حـاضـر فـيهـا مـدربـان مـخـتـصان هم
عــلـي ســاهــر و مــحــمــد حــسن كــمــا
حــاضــر فـيــهــا احلـكــمــان الـدولــيـان

حيدر حميد ومحمود هاشم.
وخـــــتـم عـــــلـگ حـــــديــــــثه قــــــائالً ان
شارك تلقّوا احملاضرات النظرية ا
في طـرق الـتـدريب احلـديـثـة لـلـعـبـة
وآخر مـستـجدات الـتحـكيم لـلنزاالت
واالستـعراضـات كمـا  تطبـيق تلك
احملــاضـــرات بـــأســـلـــوب مـــنــهـــجي
عـمـلي.وفي خـتـام الـدورة قـام األم
ـبــيـة الــعـراقــيـة الــعـام لــلــجـنــة األو
الـسـيــد هـيـثم عـبـداحلــمـيـد بـتـوزيع
ــــشــــاركـــة والــــهــــدايـــا شــــهـــادات ا

. شارك التذكارية ب ا

{ رومـــــا (أ ف ب) - أعــــــربت رابــــــطـــــة
الـــدوري اإليـــطــالـي لــكـــرة الـــقــدم

السبت عن "ارتياحها الكبير"
بـــعـــد فــــوزهـــا بــــالـــدعـــوى
الــقــضــائــيــة ضــد احلــجـر
ــفــروض عـلى الــصـحي ا
العـــبـي أنـــديـــة تـــوريـــنــو
وســـــالـــــيــــــرنـــــيـــــتـــــانـــــا
وأودينيزي.وحـكم القضاء
اإلداري لــصـــالح الـــرابــطــة
الــــتي اســــتــــأنـــفـت قـــرار

اجلـهـات الــصـحـيـة

قـابل أكد الـقـرار القـضائي احمللـيـة.في ا
احلــجـر الــصــحي عـلى العــبي بــولـونــيـا
الـذيـن كـانـوا ســيـواجـهــون كـالـيـاري
ـرحـلـة 21 األحـد ضــمن مـنـافـســات ا
على اعـتبـار أن "العـبَ أو ثالثـة فقط
كــانــوا ســيــحــصــلــون عــلـى اجلــرعـة
الـثالـثـة فيـما سـيـحصـل اثنـان آخران
عـــــلـى اجلـــــرعــــــة األولى فــــــقط هـــــذا
األسبوع".ولم يحضـر بولونيا خلوض
مـباراته أمـام ضـيـفه إنتـر حـامل الـلقب
ــرحــلـة ــتــصــدر ضــمـن مــنــافــســات ا وا
الـعشـرين اخلـميس بـنـاء على تـعـليـمات

مـن الـســلـطــات الـصــحـيــة احملـلــيـة بــعـد
حـــاالت جــمــاعــيــة الصـــابــات بــفــيــروس

كورونا.
وأعربـت الرابـطة اإليـطـاليـة في بـيان لـها
عن أمــلـهــا "في أن نـتــمـكن بــسـرعـة من
تــوحــيــد تــدخل الـوكــاالت الــصــحــيـة
ــا يــتـوافق مـع الـقــانـون احملــلــيـة 
والــبـروتــوكــوالت الـريــاضــيـة".من
ناحيـته طالب إنـتر عـقب تأجيل
مـــــــبــــــــاراته إلـى مـــــــزيــــــــد من
"الــــوضـــوح" فـي الـــقــــوانـــ

تعلقة بادارة الوباء. ا

ريب
سوالقا
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االحتاد الـعام لألدبـاء والكـتاب في
ـي مـعــتــز عــنـاد الــعــراق واالكـاد
ـثل جـامـعة ابـن رشد في غـزوان 
هــولــنــدا واخملــرج فــارس طــعــمــة
ـهـرجـان ــديـر الـفـنـي  الـتــمـيـمي ا
الهربان الـسينمائي والـفنان عقيل
ــيــة الـفــنـون مــهــدي عـمــيــد اكـاد
اجلميلة السابق و سفيرة الطفولة
ــيــة زيــنــة الـــقــره غــولي واالكــاد
ميسون حامد طـاهر رئيس منظمة
اجلـوهـرة لـلتـنـميـة ورجـاء الـعاني
رئـيس مـنـظـمة الـشـمـوخ الثـقـافـية
ـشـتـرك عـلى آلـيـة إقـرار لـلـحـوار ا
الـعـضـويـة - إخــتـيـار مـكـان نـادي
ـثـقـفـ الـعـرب). مـضـيـفا ان (من ا
ـرتقب الـنشـاطات الـقادمـة اللـقاء ا
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ثقف العرب أعلن مؤسس نادي ا
األديب مــحـمــد رشــيـد لـ(الــزمـان )
ـقـبل سيـكون أمس أن (اخلـميس ا
مــوعـــد إجـــتـــمــاع أعـــضـــاء نــادي
ثـقفـ العـرب في بغـداد - مكتب ا
وكـيل وزارة الــثـقـافــة والـســيـاحـة
واآلثار الـدكتـور نوفل ابـو رغيف 
عـضـو اللـجـنة الـتـاسيـسـية لـنادي
ثقف الـعرب  وبحضور  بعض ا
أعـــضــاء الـــنــادي و شـــخــصـــيــات
ثـقـافـيـة ورؤساء مـنـظـمـات  مـنهم
ـالي لـرئـاسـة الـوزراء ـسـتـشـار ا ا
مــظـهـر مـحـمـد صـالح وكـيل وزارة
ـهـجـرين كـر الـنوري الـهـجـرة وا
واألديب حــنــون مـجــيــد أمــ عـام

WOŠd∫ تكر فريق عمل (صهيل) بعد عرضه علر مسرح آشور

مع وزيـر الـثـقـافــة لـتـحـديـد مـوعـد
مـؤتـمر الـقمـة الـثقـافي الـعربي في
ـفـكر بـغـداد  كـمـا  احلـوار مع ا
الــعـــربي عــبــد احلــســ شــعــبــان
ـثــقـفـ  ـشــرف الـعــام لـنــادي ا ا
ــفـاحتــة جـهــات ثــقـافــيـة بــشـأن
إنــعــقـاد مــؤتــمـر الــقــمـة الــثــقـافي
الــعــربي فـي تـونـس و بـيــروت في
ـقبل) .مـوضـحاً الـشـهر اخلـامس ا
(كــذلك نـنــتـظــر مـوافــقـات أنــعـقـاد
مـؤتـمر الـقمـة الـثقـافي الـعربي في
مـــحـــافـــظـــات   دهـــوك و االنـــبـــار
والـنـجف االشرف والـبـصـرة  وقد
تـمت مـوافــقـة مـحــافظ أربـيل عـلى
أنـعـقـاد مؤتـمـر الـقمـة الـثـقافي في

مدينة أربيل قريباً).
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ــنـتـدى الـعـربي ـاضي ا ـدرب الـدولي ضـيـفـه الـسـبت ا ا
ــرأة والــتــدريب وبــالــتــعــاون مع اجلــمــعــيـة لــدراســات ا
حاضرة اللبـنانية لـلتجـديد التربـوي والثقـافي اخليريـة 

افتراضية عنوانها (بناء االنسان).
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ـهـرجـان االول لـلـمـتـاحف الـنـاشـر الـعـراقي شـارك فـي ا
الـعــراقـيـة الـذي اقـيم في هـيت يـومي  7و  8 من الـشـهـر

اجلاري.
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الـفــنـانــة الـســوريـة شــارفت عـلى
االنــتــهـاء مـن كـتــابــة مـشــروعــهـا
الــــــدرامي اجلــــــديــــــد (ســــــيـــــرة
ـسـاتـها وانـفـتـحت) حـيث تـضـع 
الـنـهـائـيـة عـلى الـنص (سـيـنـاريـو
ـــســــلــــسل يــــقع في وحــــوار) وا

ثالث حلقة.
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الشاعـر والصحفي العراقي ضيفـته اجلمعة رابطة بغداد
ــركـز الــعــراق الــثـقــافــيــة عـلـى قـاعــة عــلي الــوردي في ا

الثقافي البغدادي  للحديث عن جتربته االعالمية.
Ê«“u « .dJ «b³Ž

ركز قـيم في القاهـرة حصل عـلى ا االعالمي العـراقي ا
نشورة في موقع بصمة عقل قاالت ا األول في مسـابقة ا

لعام  2021.
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مثـلة السـورية عادت الى عـالم الفن بعـد غياب عـنه منذ ا
 2004 حـــيث شــاركـت مــؤخــرا وعـــلى خــشــبـــة مــســرح
الـقـبـاني بـعـرض (حـكـايـة من بـلـدي) تـأليـف جـوان جان

وإخراج سهيل العقلة.
rO¼«dÐ« ÂUL¼

اضية حـفال مشتركا مع طرب الـعراقي احيا اجلمـعة ا ا
طـرب احمد شـبيبـة في احدى قـاعات التـجمع اخلامس ا

صرية القاهرة. بالعاصمة ا
WKŽ«eš ÊULOKÝ s Š

الــكــاتب االردني صــدرت له عن دار ورد األردنــيــة روايـة
(أفانـتازيا) وتـدور أحداثـها حول شـخصـية الرجل ( س)
أساة في صغره وفـقدان عائلته في حادث الذي تـعرض 
مـروع وانــتــقـاله لــلــمـديــنـة وتــعــرضه لإلســاءة من بـعض

زمالئه في العمل.
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علي حـنون. وبـارك نقـيب الفـنان
الـعــراقـيـ جــبـار جـودي لــلـكـاتب
مـشـيـدا (بـدوره الـفـعـال في أرشـفة
السـينما الـعراقيـة واحلفاظ عـليها
في كتب مـجلدات فـنية رصـينة من
ـوضـوعــيـة ومن حـيث الـنـاحــيـة ا
ـطـبــعي االنـيق) واشـاد االخــراج ا
أيــضــا بــفــيــلم الــرتـل مــؤكــداً بـأن
(الـفــيــلم رســالــة مــهــمــة ووثــيــقـة

لالزمان التي تتعاقب).
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احـتـفت نقـابة الـفـنانـ الـعراقـي
اضي بالناقد السينمائي االثن ا
ــؤرخ مــهــدي عــبــاس وتــوقــيع وا
كــتــابه اجلــديــد (مــخــرجــو األفالم
الــوثـائــقــيـة والــقــصـيــرة) ومن ثم
عـرض الــفــيـلـم الـوثــائــقي (الـرتل)
للمخرج رائد سـلمان وذلك بجلسة
فـنــيـة حـضـرهــا نـخـبــة من فـنـاني
وجنــوم الـعــراق وادارهــا الــفــنـان

ـشاركـة البـاحثة بـ االندلس وبـغداد ) 
ـوســيـقــيـة ـرســومي والــفـرقــة ا اســراء ا
ـايـسـتـرو احـمـد عـبـد اجلـبار .. بـقـيـادة ا
رسومـي عدد من احملاور منها وتناولت ا
ـوشـحـة وجـدلـيـة اصل ونـشـأة اغــراض ا
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وسيقية برعاية مديـر عام دائرة الفنـون ا
ركز الدولي اقام ا ايسترو عالء مجيد   ا
وسـيقى امـسيـة ضمن مـلتقى لدراسـات ا
ـوشـحات ـوسيـقي بـعـنوان ( ا الـثالثـاء ا

ـــشـــرق ــــوشـــحـــات بــــ (ا ا
ـغـرب االنـدلـسي) الـعــربي وا
وتــــخـــلـــلـت االمـــســـيـــة أداء
وشحـات العـراقية لبـعض ا
ـــشـــاركــة الـــفـــنـــان قــاسم
ـوسيقية اسماعـيل والفرقة ا
الـتـابـعـة لــلـدائـرة حـيث قـدمـوا

مـــوشـــحي ( حـــبـــيـــبي عـــاد لي /
اجــفــوة ام دالل ) اضــافــة الى عــرض

مـــجــمـــوعــة من الـــفــيـــديــوهــات لـــبــعض
ـوشـحـات الـعـربيـة الـشـهـيـرة ... وكانت ا
ــداخالت من احلــاضــرين هــنــاك بــعض ا
بــاإلدالء بـــآرائــهم الــتـي اغــنت االمــســيــة
همة التي تخص وسيقيـة ا علومـات ا با

وشح. تاريخ ونشأة ا
ــايــســتـرو عالء كــمــا جــاء في مــداخـلــة ا
مجـيد الذي حتـدث عن الشعـر العربي في
زمن اجلـاهــلـيه وزمن الــدولـة الـعــبـاسـيـة
وفـــتـــرة فـــتح االنـــدلس حـــيث ركـــز عـــلى
ـوشح ودور اخـتالف االراء حــول نـشـأة ا
زريـاب واخلـالفـة الـعــبـاســيـة في انــتـقـال
ــوشح من الـشـرق الـى االنـدلس ومـاهـو ا

الرأي االصح واألكثر قبوال لنشأته.
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قـد تــكـون هــنـاك الــيـوم مــشـادة كالمــيـة بـيــنك و بـ
رئيسك بالعمل .رقم احلظ 21.
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يجـب ان تكـون اكثـر تـنظـيـما و لـديك قـدرة اكبـر على
التخطيط العمالك. 

Ê«eO*«

يــجب ان تــكـــون اكــثــر الـــتــزامــا في عـالقــتك مع من
حتب.يوم السعد االربعاء. 
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االعمال تـسير على ما يرام اليوم و كما خططت لها .
يوم السعد السبت.
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حتدث اليـوم الكثير من الظـروف التى تكون لصاحلك
في العمل.

¡«“u'«

ـستحيل الجنـاح عالقتك و لكن دون جدوى. حتاول ا
. يوم السعد االثن

”uI «

تـتلـقى دعوة من قـبل احلبـيب للـخروج تـفرحك كـثيرا.
يوم السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

خالف يـنــشب الـيــوم بـيــنك و بـ احـد زمـالء الـعـمل
حاول ان حتله بهدوء.

Íb'«

ـتـراكمـة تـرافـقك من الـصـباح الـبـاكـر .يوم االعـمـال ا
السعد االحد.

bÝô«

الـكل يـسعى الـيك و يـطلب ودك حـاول ان تـكون اكـثر
تفهما. 

Ë«b «

قـد تــتـشـاجــر الـيــوم مع من حتب نــتـيــجـة خالف في
وجهات النظر. جتنب اجملادلة.

¡«—cF «

تشعـر اليوم باحلماسة و الـنشاط و الرغبة في اجناز
اعمالك .رقم احلظ  52.

 u(«
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اكـتب اجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تـسـيــر عـكس عـقـارب
الـــســاعـــة لــتـــصل الى ربط

صحيح للكلمات:
 1- اسم شـــــــخـــــــصـــــــيــــــة

اشتهرت بالكرم
 2- من القارات
 3- مدينة عراقية

 4- دولة افريقية عربية
 5- رقم فردي
 6- عكس حرام

 7- خاطب 
 8- مدينة سورية
 9- يفسر ويشرح

‰ö¼ q³KÐ

نشر الفنان فاروق هالل في صفـحته في (فيسبوك) صورة له مع بلـبل معلقا (البلبل
الوفي مرة اخرى يرافقني مع احتساء الشاي ليته يشاركني)!
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سـرح اجلاد في الفـلوجة عرض منـتدى ا
ـسرح وبالـتعـاون مع دائـرة السـينـما و ا
مـؤخـرا مـسـرحـيـة (صـهـيل) عـلى خـشـبـة
مــسـرح آشــور بـبــغـداد  وهي من تــألـيف
ســـعـــد هــدابي واخـــراج عـــكــاب حـــمــدي
وسـيـنـوغرافـيـا احـسـان مـطـيع اجلـمـيلي

 . وتمثيل عبدالله كر
ــســرحــيــة قــال حــمــدي  (صــهــيل وعـن ا
مــونـودرامــا تـغــازل الـواقع الــعـراقي عن
ـقهـور بعد ان كثب وهي رحـلة االنـسان ا
طــــــعــــــنت احلــــــروب واالزمــــــات ايــــــامه
كـان يبـحث عن هـدنة واسـتبـاحت وطـنه 
مع من حــوله عــسى ان يــر مـاذهب من
حيـاته وتاريـخه ليـصدم عـبر رحـلته بـعد
ان قـاده الـعـطش الى بـئـر هـذا الـبـئـر هو
ــنـفى لــيـوسف هــذا الـزمـان  نــبي الـله ا
يـوسف الـذي تـخـلى عـنه اخـوته وسـعـوا
الى قهره وضـياعه فـصرخ صرخه كـونية
اذا في كل زمـان ومـكان هـنـاك يوسف?)

l  w³FA « À—ù« w¼U1 qLŽ
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مــوضــحــا ان(هي مــجــمـوعــة مــســرحــيـة
ضمت سـبعـة نصـوص مسـرحيـة للـكاتب
ـــبـــدع ســـعـــد هـــدابي وهـي : الـــوقــاد  ا
نساء في الـنباشة ارواح جائحة شرفات 
قــصــة حـب وثــنــيـة صــهــيل  عــاصــفــة  
واالخيرة حملت اجملموعة اسمها). وعن
ـمثل الـشاب سـرحيـة حتدث ا دوره في ا
ـسـرحـية عـبدالـله كـر قـائال(دوري في ا
عركة محروس عسكري خرج من جحيم ا
سرحي فكرة الـعرض ا تتداول االحـداث 
جتـــســـد الـــواقـع الـــذي نـــعـــيـــشه من الم
وحـرمـان وضـيــاع كل شىء وهي حتـذيـر
). وحتدث او رسالة للناس احذروا  الف
ـسرحـية النـاقد عـمـر مصـلح حتدث عن ا
قـائال(صهـيل مـسـرحيـة مـونـودراما وهي
اصــعب انــواع الــتــمــثــيل واالخــراج .من
ـمثل حـيث الـتـمثـيل يـكـون الـعبء عـلى ا
كــبــيــر اذ لــيس هــنــاك تــسـلــيم واســتالم
وعـلـيه ان يـتالعب بـالـطـبـقـات الـصـوتـية
وقد والوانـها حـسب تـغيـير الـشخـصيـة 
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ـمثل الـشـاب عـبدالـله كـر بادائه جنح ا
رغم عــدم اكــتــمــال اخلــبــرة ووقع ايــضـا
بــبــعض الــهـفــوات الــلـغــويــة لـكــنه جنح
ادائـــيــا ) واضــاف (امـــا بــالــنـــســبــة الى
اخملـرج فـقد حـول الـنص االدبي الـى فعل
درامي نـاجح من حـيث الـتـوزيع احلـركي
واالشتغال عـلى منطقـة الوسط وتوظيف
ـفـردات الـتي وضـعـهـا مـصـمم الـديـكور ا
الـــفــنــان مــطــيع اجلــمـــيــلي بــشــكل رائع
ومـصـمم االضـاءة ومـعـد الـصـوت بـشـكل
تعة ودقيقة عام وكانت السينوغرافيا 
ــــؤلف ومـــحــــســـــوبــــة والـــعــــودة الى ا
اهاة االرث واخملرج اسـتطـاعا بـبراعـة 
الـــشـــعــــبي مع الـــرســــالـــة الـــســـمـــاويـــة
ــداخالتــهـا ومــخـرجــات فــنـيــة مـعــبـرة
ــدولب صــادقـــة  ابــتــداء من الـــكــرسي ا
وتــمـــزيق ثـــيـــاب اجلـــنــدي والـــلـــوحــات
ـتــوشـحـة بـالـســواد مـرورا بـاسـتـخـدام ا
ا الـذي كانت القـناع واالزيـاء وخيـال ا
له احلصة االهم من حيث التوصيل  اما
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كشفت وسائل اعالم تركية عن اصابة النجمة التركية هازال كايا
بفايروس كورونا اذ انها أجرت الفحص اخملصص لذلك وأتت نتيجته

ايجابية في ح ان زوجها علي أتاي كانت نتيجته سلبية. كما
مثل التركي جوكهان ألكان كشفت وسائل اعالم تركية عن اصابة ا
نزلي على ان يتابع بفايروس كورونا وهو اآلن يخضع للحجر ا
هنية بعد تخلصه من هذا الوباء وقد تلقى عدد كبير من نشاطاته ا
الرسائل من قبل اجلمهور الذي تمنوا له الشفاء العاجل.و في رصيد
جوكهان عدد كبير من األعمال الدرامية التي حققت جناحا الفتا

منها: احلب على وسادة واحدة في الغربة عائلة زوجي هل يحبني
منوعه جرح القلب ومن ابرز نبضات قلب الغني والفقير التفاحه ا

افالمه(موسم الغار).
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ـنـاسب لتـشـبّعـهـا من الـفن حيث ا
أن آخر أعمالها كـان مسلسل الوتر
ـشـدود عام 2009  ومن بـعـدهـا لم ا
تــشــارك بــأي أعـــمــال رغم أنــهــا لم
تـعــلن إعـتــزالـهــا رسـمــيـاً). وأكـدت
أنـهـا (تـرى أنه من الـواجـب عـلـيـها
التـفرغ لعبـادة الله وشكـره على ما
رزقــهـا من نِـعم) مــشـيـرةً إلى أنـهـا
(بـدأت قــراءة الـقـرآن وكـذلك كـتـاب

تفسير القرآن لألطفال).
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تـــــداول رواد مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
مـثـلة اإلجـتـمـاعي خبـر مـفـاده أن ا
صريـة آثار احلكـيم قررت إعتزال ا

الفن.
وأكــــدت احلــــكــــيم فـي اخلـــبــــر في
تصريح مشيرةً إلى أن (التفاصيل
ـذكورة حـول اعتـزالـها صـحيـحة ا
وأنـهــا تـفـرغـت لـعـبــادة الـله وذلك
مـــنــذ  11 عــامـــاً ألنـه كــان الـــوقت
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ـصـرية مـنة شـلبى أنـهـا واجهت الـعديـد من الـصعـوبات فى فـيلم ـمثـلة ا اشارت ا
ـة) ولـكـنهـا اسـتـعـانت باخملـرج شـريف عـرفـة من أجل كـافـة التـحـضـيرات (اجلـر
ـوقع الـفن أن (شـخـصـيـة نـادية الـتى جـسـدتـهـا بـاألحداث لـلـفـيـلم.وأضـافت وفـقا 
تعـددة ولكن بشكل مركـبة ومليـئة بالـتحديات وبـها العـديد من اجلوانب الـنفسيـة ا
قـوى) مشددة على أن (أصعب دور هـو الشخصية

التى جسدها الفنان أحمد عز). 
وتـــــدور أحـــــداث الـــــعـــــمل فـي فـــــتــــرة
الـسبـعـيـنات وخالل األحـداث يـعاني
عـز من الــهـلـوسـة لــيـدخل إحـدى
ـستشفـيات ولكنه يـهرب منها ا
إذ أنه مـجــرم مـحــتـرف يــرتـكب
الــعــديـــد من اجلــرائـم لــصــالح
بـعض أصحاب النفوذ ويتورط
ــــة كــــبــــرى جتـــعــــله في جــــر
يـعــتـرف بــاجلـرائم الــسـابــقـة
ويــدخل فى صــراع مـع هـؤالء
األشـخاص. الـفـيلم مـن بطـولة
أحـمـد عز مـنـة شـلـبى مـاجد
الـكـدواني سيـد رجب رياض
اخلــــولـي ونــــبــــيــل عــــيــــسى
ومـحمد الشرنوبي وميرنا نور
الــــــــديـن ونــــــــارديـن فــــــــرج
ســــيـــنـــاريــــو وحـــوار أمـــ
جـــمــال مـــحــمـــد مــحــرز
تـألـيف وإخـراج شريف

عرفة.

ؤلف تـوصيلها فقد الشفرات التي اراد ا
اداها اخملـرج بـبـراعة حـيث لم يـكن مرآة
لــلــمـــؤلف بل اســـتــنـــبط صـــورا بــاذخــة
اجلــمـال لــتــطـهــيـر الــبـلــد من خـطــايـا
االخرين  بدموع والـد يوسف وقطرة
حـيـاء نـسـوة الـبـلـد ونـكـايـة بـبـعض
احملــسـوبــ عــلى الــعـروبــة اخـوة
يـــوسف امـــا الـــقـــنـــاع الـــذي كــان
الشعرة التي قصمت ظهر البعير
فــقــد وظــفــهــا لــتــوصــيل مــااراد
ؤلف). من جهته  قال مدير عام ا
سـرح احمد دائرة السـينـما و ا
حـسن مــوسى عن هــذا الـعـمل
(انه واحـــــدة مـن االضــــاءات
التي ارادتهـا دائرتنا وهي
فـــــتح اجملـــــال لإلبــــداع
الــشــبـــابي الــذي يــعــد
الــركــيــزة األســاســيــة
ـسرح في سـتـقـبل ا

البالد).
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ـارسـها كثـيـر مـا نشـاهـد ونـسمـع عن اخملالـفـات واخلـروقات الـتي 
ــسـتـويـات بــعض الـعـامــلـ في مـؤسـســات ودوائـر الـدولــة وبـكـافـة ا
ـسؤولـيات ; دون ان نـلـمس اجلديـة في معـاجلة تـلك االخطـاء التي وا
ـسـؤولـ انـهـا غـير قـد تـبـدو في بـدايـاتهـا بـسـيـطـة وتـوحي لـبـعض ا
مـؤثـرة; ويـتـغـافـلـون عـنـهــا; دون ان يـضـعـوا في حـسـابـاتـهم ان تـلك
االخـطاء ستـنمـو في بيئـتها حـتى تصـبح كالورم  يـصعب استـئصاله
وعالجه; ويؤدي الى هـدر في اجلهد والوقت واالموال; وتـعطيل تطور
ـرتـكـزات الـتــنـمـويـة واحلــضـاريـة في بـلـدنــا الـذي يـعـاني من ــو ا و
الـفسـاد والـفوضى  ; فـكل الـكوارث واالخـطـاء اجلسـيـمة الـتي تؤدي
ـارسـات سلـبـية الى إضـعاف االوطـان وتـدميـرهـا تبـدأ بـإعتالالت و
ـقال; نـتوقف عـند قـصة مـن تراث الـشعوب راح صـغيـرة; وفي هذا ا
; ( إذا ضاع ن كـان له عقالً واعـيـًا وضمـيراً صـاحيـاً عـنوانـها مـثالً 
مالك تـعاديها سمـار ضاع الوطن) ; تقـول القصة : كـانت إحدى ا ا
ـملـكـة ان يتـأكد من نـوايا لـكة أخـرى; وأراد مـلك تلك ا وتنـافـسهـا 
أعدائه; فقـام بإرسال مجموعة من الفرسان الستطالع أحوال ونوايا
جيـش االعداء; وقـد تـمـكـنت هـذه اجملـموعـة من  تـأكـيـد نـوايـا عدوهم
لك ملكة; فكتب قائد اجملموعة الى ا وإستعـدادهم للهجوم على تلك ا
رسـالة خطـية يـب فـيهـا تفـاصيل نـوايا الـعدو وحجـم قوته وأسـلحته
وكل اسـتعـدادت العـدو للهـجوم ومـوعده; وأرسـلهـا للـملك بـيد أفضل
فـرسـانه; فـحـصل في الـطـريق الـوعـر الـذي سـلكـه ذلك الـفارس ; ان
ا أدى الى تطيه;  ضاع مـسمار أحد حدوات احلصان الذي كان 
ضــيــاع تـلك احلــدوة; وبــضـيــاع تـلـك احلـدوة تــعـذر عــلى احلــصـان
مواصلـة الرحلة بعـد ان سقط عاجزا; فـأصبح الفارس يـتخبط سيرا
عـلى قــدمـيه في الـطـريق الــطـويل والـوعـر حـتى قــضى نـحـبه قـبل ان
مـلكة ـهمـة التي تنـذر ا لـكته; وبـذلك  ضاعت الرسـالة ا يـصل الى 
ملكة بهجوم االعـداء; ليهجم بعدها االعداء هجومـا مباغتا على تلك ا
ملكـة بسبب مـسمار حدوة ويدمر جيـشها  ويـحتلهـا; فضاعت تـلك ا
حصان; وهـكذا اصبحت هذه القصة مثـاًال  وحكمة; فيها عبرة ( اذا
ـسـمـار ضـاع الـوطن)  كل هـذا بـسـبب مـسـمـار صـغـير في ضاع ا
ـا أُعـتبِـرَ سـببـاً تـافـها إال انه حـدوة احلـصان والـذي ر
حـقـيـقـة كـان بـدايـة للـكـارثـة . وال خالف عـلـى هذا
االمـر; يـجب عدم االسـتـهانـة  بـأي خطـأ يـحصل
في مـؤسـسـات الدولـة  ألنه قـد يـتفـاقم و يـفضي
الى مصـائب ال حتمد عـواقبـها; كمـا يحصل في
بـــلــدنــا الــيــوم; مـع االسف; (فــمــعـــظم الــنــار من

مستصغر الشرر).
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ـوظف يهـوى ذهـابك وعودتك ـاذا ا يـبـقى االمر مـحيـر الولي االلـباب 
ـاذا هـذا الشـعـور الـذي يـشـعر به عـنـد مـراجـعـتك لدوائـر الـدولـة ? و
ـراجـع ? البـأس فــالـفــيـلـة ــوظف (الـبــعض) انه اكــبـر حــجـمــا من ا ا
والـزرافـات اكـبـر حـجم بـ احلـيـوانـات  اذا اراد مـواطن عـراقي ان
يـنـجـز مـعامـلـته عـلـيه ان يـشـتري (تـكـتك) لـيـبـحث بـ االسـواق على
ـوظــفـ الجنـاز مـعـامـلـتـه وعـلـيه ان يـتـعـلـم اخلـفـة إليـصـال الـهـديـة ا
(الـرشوة) وعـلـيه ان يـتـقـبل انه اعطـى هديـة ولـيس رشـوة  وعـليه ان
ـوظف بأنه مـرتاح يـكون واسع الـصـدر اليضـحك خشـية ان يـشـعر ا
ـوظف  وال يـتـذمر او وتـبـقى مـعـامـلـته اشـهـر واليـبـكي لـئال يـزعج ا
ـوظــفـ ثــأرا لــزمـيــلــهم  اغـلب يـشــتــكي فـســوف يــحـارب من كـل ا
واطـنـ يـعـانون خالل ـوظـفـ واغـلب ا الـوزارات تـعاني من هـؤالء ا
مراجعـتهم لدوائر الدولة  ما احلل ? هل تنفع احلكومة االلكترونية ?
ـوظـفــ واجنـازهم االسـبــوعي ? هل تـنـفع هل يــنـفع مـراجـعــة اداء ا
ـوظـفـ ? هل يـعلم الـعقـوبـات? مـا النـافع ومـا اجلـدوى لـعالج عمل ا
وظف الصـغير مـدى قيمة عـمله واجنازه لالخـرين مع العلم اجنازه ا
ال يتعـدى التهميش او كتـابة اسم او صادر او وارد او شكاوي تبات
في االدراج  ال يـوجــد حل مــثـالي لــبـلــد يـعــاني بـعـض مـوظــفـيه من
الـكـسل الـدائم وهـذه لـيـسـت حـالـة نـفـسـيـة او اجـهـاد نـفـسي بـسـبب
العمل بل بـسبب انهم مشغولون عن اعمـالهم باعمال اخرى ال تنتمي
لـة  هـمـهم الـتحـدث ووجـبـات الـطعـام الـتي التـنـتهي  لن لـلـعـمل بـصِ
ـوظف اخملـلص لـلعمل  لـكن مانسـبتهم الى تخذل كـلماتي اروع ا
غـيـر االكـفـاء وغـيـر الـعـامـلـ  وعلـيـه مـراجعـة كـل مـسؤول مـوظـفـيه
ـنسـوبية  وهل ومـراقبـة ادائهم بـعيـدا عن اجملامالت واحملـسوبـية وا
يستـطيع رب العمل فعل ذلك ? وهل يخشى على كرسيه من محاسبة
ـهـمل ? نـعـيش في دوامـة الـدوائـر احلـكـومـية مـوظـفه ا
وتـذهـب اعـمــارنـا ســدى من دون رقـيـب عـلى من
هـمل سـراق للوقت يسـرق وقتنـا . ان هؤالء ا
واالعمـار وسراق للحقـوق  واليتشجع بعض
ـوظـف مـا لم تـمد يـدك الى جـيـبك بطـريـقة ا
قــبــيــحــة لــتــرضــيه بــهــديــة او تـتــرك حــقك

وترحل.
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أصدر سماحة العالّمة السيد حس الصدر كتابه اجلديد :
( ب القصور والتقصير ) .

وهذا الـكتاب هو اجلـزء الرابع والسـبعون من ( موسـوعة العـراق اجلديد ) التي تُـعنى بشؤون
واطن . وشجون الوطن وا

واذا كان هناك من يلوذ بالصمت وال يتصدى الختراق اجلدار بكلمة  فان هذه احلروف ما هي
االّ مـحاولـة مـتواضـعـة الخـتراق جـدار الـصمت واالدالء بـكـلـمات يُـرجى لـها أنْ حتـظى بـشرف

اخلــــدمـــة لـــلـــديـن والـــعـــلم
واألدب مـــــــضـــــــافــــــــاً الى
تنـهدهـا الى خدمـة الشعب

والوطن,
فــــان وُفـــقَـتْ لـــذلك فــــهـــو
ــــطـــلـــوب واالّ فــــانـــهـــا ا
خــطــوة في الـطــريق الى

شرق . الغد العراقي ا
ومن فصول الكتاب :

-الكلمة الطيّبة صدقة .
-مـاليـــــــــــ حتـت خـط

الفقر . 
-مــــــــــــــــا أروع احلـسَ

االنساني . 
-ثـــنـــائـــيــــة الـــشـــكـــر

للخالق واخمللوق .
-وماذا عن التجارة الرابحة ? .

-الوقاية مطلوبة في كل األحوال . 
-محطة تأمل .

-مع الوصايا احلكيمة .
-رفقا باأليتام .
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سـربت مـن تـســجـيـالت كـامــيـرات
مـراقـبــة في سـجن أيـويـن تـظـهـر
حـراسـا يـنـهــالـون بـالـضـرب عـلى
ســــــجــــــنـــــــاء أو يــــــســــــيــــــئــــــون
عروف أن  11 كاتبا معاملـتهم.وا
عـلى األقل مــسـجــونـون في إيـران
أو صدرت بحقهم أحـكام بالسجن
يـنــتـظــرون أن يـتـم إبالغـهم بــهـا
بــحــسب الئــحــة وضــعــهــا مــركــز
حـقـوق اإلنـسان فـي إيـران ومـقره
نيويورك.وقـالت نوسيل (سـنتذكر
آبت شاعرا وسينـمائيا موهوبا
ولــكـن ايــضـــا مـــفـــكــرا شـــجـــاعــا

وناشطا محترما).

. يـجب عن مــقـتـل بـكــتــاش آبــتــ
مـحـاسـبــتـهـمـا) ونـشــرت مـنـظـمـة
العـفـو الـدولـية في أيـلـول تـقـريرا
اتهـم إيران بـأنـهـا لم تـوفـر مـجال
ساءلة في شأن ما ال يقل عن 72 ا
حــالــة وفـــاة في الــســـجــون مــنــذ
كــانــون الـــثــاني  2010 رغم ورود
تـقـاريـر مـوثـوق بـهـا تـفـيـد بـأنـها
جنمت عـن التـعـرُّض لـلـتـعذيب أو
عاملة السيئة غيره من ضروب ا
كـــــــــمــــــــا جـــــــــاء عــــــــلـى مـــــــــوقع
نـظـمة.ونـشـرت مجـموعـة تـطلق ا
عـلى نــفـســهــا الـعــدالـة لــعـلي في
ـاضي فيـديـوهات آب/أغسـطس ا

الـقــومي والـدعــايـة ضــد الـنــظـام.
وبدأ تنفيذ حكمه في سجن إيوين
بــطـــهـــران في .2020وإلى جـــانب
ـتـهـمـ اآلخـرين كـيـوان بـاجـان ا
ورضا خندان مهبادي مُنح آبت
/باربي في أيلول  2021جائزة ب
فــــريـــدوم تــــو رايـت األدبـــيــــة من
جــــمــــعـــــيــــة بــــ األمـــــريــــكــــيــــة
سؤولة التنفيذية للكتاب.وقالت ا
في اجلـــمــــعـــيـــة ســــوزان نـــوسل
(جتسـدت أسـوأ مـخـاوفـنـا الـيوم
فـيــمـا نــحــزن عـلى وفــاة بـكــتـاش
آبــــتــــ الــــتـي كــــان بــــاإلمــــكــــان
جتـنـبـهــا).وتـابـعت (كــوفـيـد قـاتل
طبـيعـي لكن وفـاة آبـت سـاعدت
فـيـهـا وحـرضت عـلـيـهـا احلـكـومة
اإليرانـيـة في كل خـطوة) مـضـيـفة
أن (آبــتــ حُــرم فـي الــســابق من
الــرعـــايــة الـــطـــبــيـــة و جتــاهل
مـشـكالت صــحـيـة يـعــانـيـهـا وفي
بــــعـض األوقـــــات  تــــكـــــبــــيـــــله
بسريره).وقال مديـر منظمة إيران
حلقـوق اإلنـسـان غـيـر احلـكـومـية
ومقـرهـا الـنـروج مـحـمـود أمـيري
مقـدم إن ()احلكـومـة التي سـجنت
رشد األعلى) علي هذا الكاتب و(ا
خامنـئي مسـؤوالن بشكل مـباشر

{ بـــــــــاريـس (أ ف ب) - تـــــــــوفي
الـكــاتب والــســيــنــمـائـي اإليـراني
ــنـتــقــد لــنــظـام بــكـتــاش آبــتــ ا
طهـران في الـسجـن بعـد إصـابته
بـكـوفـيد- ?19كمـا أعـلـنت الـسبت
عــدة مــنــظــمـــات مــدافــعــة عن
حقوق اإلنـسان مـحملـة قيادة
اجلــــمـــــهــــوريــــة اإلسـالمــــيــــة
مــــســـؤولــــيــــة وفــــاته.وأوردت
رابطـة الـكـتاب اإليـرانـيـ على
تـلـغــرام تـوفي بــكـتــاش آبـتـ

بــعـــدمــا دخل في غـــيــبـــوبــة في
مستشفى مطلع األسبوع.وأكدت
منظـمة مـراسلـون بال حدود على
تــويــتــر وفــاتـه وقــالت إنه (حــكم
علـيه ظلـما بالـسجن سـت سنوات
سـتشفى وكان قيـد االعتقـال في ا
مريضـا بكـوفيد- 19ومحروما من
الرعاية الضـرورية).وأضاف بيان
نـظـمـة أن (مـراسـلـون بال حدود ا
حتمل سـلـطات الـنظـام مـسؤولـية
وفـاته) وأرفــقت الــبــيـان بــصـورة
آلبت بـلبـاس السـجن ومكبال من
الساق بسرير في مستشفى.ودين
آبــــتـــــ واثــــنـــــان من زمـالئه في
رابطة الكتاب اإليراني في 2019
بتهم التـجمهر والـتآمر ضد األمن
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تـضيف دائرة الفنون العامة
فـي الـــســـاعــة  11مـن صـــبــاح
عرض  25لـلفنان الـيوم االثنـ  ا
ـــعــــنـــون ــــبـــدع صــــالح رضــــا ا ا
(شـخـصـيـات من بالدي) وعـنـه قال
ــعـرض لـ (الــزمــان) امس (يــضـم ا
 103لـوحات بورتـريه رسمتـها منذ
ـاضـي وحلـد ثــمــنــيــنــات الــقــرن ا
يـومـنـا هـذا لـشـخـصيـات من اعالم
الــــعـــراق في الــــعـــصــــر احلـــديث
الـتقيتـها في مسيـرتي الفنية
احلـيــاتـيـة) مـضـيـفـا(رسـمت
وجــوهــهم بــكـل مــعــانــيــهـا
لـيـضـلـوا امامـنـا شـامـخ

مدى التاريخ ). 

مــؤكـداً ان (الــرسـام الــذي ال يـرسم
ــوديل او الــبــورتــريه ال يــعــتــبـر ا
فـناناً). وعنـد سؤاله ان كان يفضل
ــــنـــاظـــر الـــطــــبـــيـــعـــيـــة ام رسم ا
الــــبــــورتــــريه اجــــاب (كـل شيء له
اسـلوبه وحـرفتـه. فأنا عـندمـا كنت
في اخلــارج مــغــتــربـا بــ لــيــبــيـا
تـونس  االمـارات  مـصر وتـركـيا
كـنـت ارسم طـبـيـعـة الـبـلـدان الـتي
ـــهـــا احلـــضـــاريــة ـــعـــا زرتـــهـــا 
وعــنـد عــودتي الى والــســيــاحـيــة 
العراق اجنزت معرضي الشخصي
ــعـنــون مـســارات الـشــمس الـذي ا

ضم تلك الرسومات).
ورضـا من مواليـد ديالى عام 1960
اقــام مـعــارضه الـشــخـصــيـة داخل

الــــعـــراق وخــــارجه ومــــنــــهـــا: في
طــرابـلس عـام  1995 تـونس 2001
أبـــوظـــبي  2002 ابـــو ظـــبي 2003
مــــــصــــــر  2009 تـــــــركــــــيــــــا2015
ومــــعـــرض مــــشــــتـــرك فـي تـــونس
عــــــــــــــام 2000. وفــــــــاز عـــــــمـل له
ـسابقة التي بـاجلائزة االولى في ا
نـظـمـتهـا وزارة الـشـغل التـونـسـية
واعـتمـاده شعارا لـلوزارة.كـما حاز
عـلى عشـرات الشـهادات الـتقـديرية
وكـتب الشـكر والتـقديرو اخـتيار
واقتناء اعماله (من وحي الطفولة)
ـتـحدة في الـقـاهرة مـن قبل اال ا
وطــبــعـهــا وتــوزيـعــهــا عـلـى شـكل
(كــارتــات). ورضـا مــدرس رسم في

بعقوبة.

ــلـقّــحـة بـيــان إن (ولـيــة الـعــهـد ا
بـــشـــكـل كـــامل تــــعـــاني أعـــراض
انفلونزا ولكـنها في حالة جيّدة)
مـشـددًا عـلى أنـهــا وعـائـلـتـهـا في
ـنـزل.وهي احلـجـر الـصـحي في ا
ـــرة الــثـــانـــيـــة في أقلّ مـن عــام ا
تُصاب فيها األميرة فيكتوريا (45
ــاضي أُصـيب ــا). وفي آذارا عـامً
ــا زوجـــهــا األمـــيــر دانـــيــال أيـــضً
بكورونا من دون ان تـعلن السبت
إصـابــته لــلـمــرة الـثــانـيــة. عـلــمـا
أنـهــمــا تـلــقّـيــا ثالث جــرعـات من

اللقاح.

{ ســـتــوكـــهـــولم (أ ف ب) -
ــــلــــكي أعــــلـن الــــقــــصـــــر ا
السـويدي أن ولـية الـعهد
األميرة فـيكتـوريا التي
كـــانت قـــد أُصـــيـــبت
بـــكـــوفـــيــد- 19في
 2021 آذار 
ثـــــــــــــبـــــــــــــتـت
إصـــابـــتـــهــا
بـالـفـايروس
مـرة جــديـدة
الـسبـت.وقال
الــــقـــصــــر في
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قامت مجلة روسية بتصنيف النجمة التركية  هاندا
رأة األكثر أناقة األمر الذي أسعد جمهور أرتشيل با
أرتشل على مواقع التواصل االجتماعي وتوجهوا لها
ية  هايلي بالتهاني في ح ان عارضة األزياء العا

رتبة الثانية بعد أرتشيل. بالدوين جاءت في ا
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   مـصـطـلــحـان غـالـبـا مـايـكـثـر تـداولــهـمـا في االوسـاط الـسـيـاسـيـة
ـا اليخـتـلـفان واالعالمـيـة والـثقـافـيـة واالقتـصـاديـة واالجـتمـاعـيـة  ر
ـضمـون اال ان العـادة درجت على كـثيـرا في الـشكل والـلفظ وحـتى ا
ـسـتعـمل كل مـنـهمـا لـغايـة مـعيـنـة وفي مـجال مـخـتلف تـمـاما عن أن يُ
االخـر وخصـوصـا في مـجاالت الـسـياسـة واإلعالم . وسـنحـاول هـنا
ــضــامــ واالجتـاهــات وفق وجــهــة نــظــرنـا ــعــاني وا حتــديـد تــلك ا
ـسـتـمـرة الـشـخـصـيـة ومن خالل مـعـايـشـتـنـا الـطـويـلـة ومـتـابـعـاتـنـا ا
تعددة لوسائل االعالم ومـا تطرحه من شؤون الـسياسة وتـفرعاتهـا ا
ـتـنــوعـة. فــقـد اعــتـادت احلــكـومـات الــوطـنــيـة عــلى أعـداد خــطـطـا وا
اقتصاديـة وثقافية وحـتى سياسية تـسيرعليـها خلدمة شعـبها وتأم
مصالح بـلدها واستغالل ثرواته في بناء اقـتصاد مت قائم على بنىً
حتـتيـة رصينـة من مصانـع ومزارع ومؤسـسات علـميـة بكل مراحـلها
ـواطـنـيـها وكـذلك بـنـاء قـوة عـسـكـرية ـة  وخـدمـات تـضمـن حيـاةً كـر
موحدة تـعمل على حماية البلـد وابناءه من كل اعتداء او طمع محتمل
قد يهـدده وغالبا ما تكون تلك اخلطط  محددة بفترات ومراحل زمنية
مــحـددة وحـسـب مـاتـمــلـكه من مـوارد تــأتـيـهــا من خالل اسـتــغاللـهـا
لثـرواتهـا الطـبيعـية وغـير الـطبـيعـية بـالشـكل االمثل الـذي يضـمن لها
دة سنـة واحدة او اخلمـسية جناح خطـطها الـسنويـة وهي التي تُعَـدْ 
حـيث تـعـمل الـدول وحـكـومـاتهـا عـلى أعـداد خـطـة خـمـسـيـة تـتـضمن
مـشـاريـعــهـا خالل اخلـمس سـنـوات الـقــادمـة وهـنـاك من احلـكـومـات
والــدول من يـضع خــطـطـا طـويــلـة األمـد قــد تـكـون عـشــريـة ( عـشـرة
) او اكـثر  وحـسب مـامـتـوفـر لديـهـا من احـتـياطـات مـالـيـة وما سـنـ
ـكن أن يـردهـا من مـوارد خالل انـشـطـتـهـا االقـتـصـاديـة اإلنـتـاجـية
والـتـصـديـريـة اخلـارجـيـة والـتـسـويـقيـة فـي الداخـل وكل مـا مـر ذكره
يـدخـل ضـمن مـصــطـلح (اخلـطــة) وهي تـكـون ذات نــوايـا واجتـاهـات
خدمية شـرعية ومشروعة تـهدف خلدمة البلـدان والشعوب وال تتعدى

او تتجاوز على البلدان والشعوب االخرى وحقوقها وسيادتها .
امـا ما يـتم اعـداده من مخـططـات على مـديات قـد تصل الى عـشرات
الـسـنـ لـالسـتـيالء عـلى اراضي وثـروات بـلـدان اخـرى ومـا يـتـطـلـبه
جناح تلك اخملـططات من خطوات خبـيثة تتضمن إنـهاك تلك الشعوب
ودولـها من خالل نـشر الـف واجلـهل واالميـة  ب ابـنائـها ومـحاربة
اقتصاديـاتها بكل مجـاالتها الصـناعية والزراعـية واخلدمية والـعلمية
ـقـاومـة تـلك والــتـكـنـولـوجـيـة وفـرض احلـصـارات عــلـيـهـا إنْ فـكـرت 
اخملـطــطـات اخلــبـيـثــة وتـهــدف هـذه اخملــطـطــات الى الـســيـطــرة غـيـر
باشـرة على مقدرات تلك البلدان من خالل شـركاتها االستثمارية ( ا
االستـعـماريـة ) او عن طـريق انظـمـة وحكـومـات وتنـظـيمـات تـفرضـها
عـلى شعـوب تلك الـبـلدان وهـناك من أصـحـاب النـوايا االكـثـر خبـثا 
باشرة فيقـوم بوضع من اخملططات ماهو اخطر  من السيطرة غير ا
ــشـاريع الــتي سـبق احلــديث عــنـهـا انــفـا فــهـنــاك بـعض اصــحـاب ا
التوسـعية من يَعِـدُ اخملططات الـتي تهدف الى ضم دول الى سلـطتها
ـباشـر بقـواتهـا العـسكـرية واحـتاللهـا عسـكريـا من خالل االحتالل ا
ومـن يـتــعــاون مــعــهـا ولـن تـكــون اهــداف ونــوايــا تـلك
ـشـروع وايذاء اخملـطـطـات إال اخلـبث والطـمع غـيـر ا
ـكن وهذا تـلك الـدول وشـعـوبهـا الى أقـصى حـد 
ـصــطـلــحـان هــو الـفــرق بـ اهــداف واجتـاهــات ا
اعاله ( اخلطـة واخملطط) اللذان  التـحدث عنهما

قال ومن وجهة نظر  شخصية بحتة. في هذا ا
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بـسماكة شـعرة من شعرات الرأس
ومـهـمتـها حـمايـة األدوات العـلمـية
مـن احلــرارة الــشــديــدة لــلــشــمس.
ـــــكن أن تــــصـل درجــــة حــــرارة و
اجلـــانب األقـــرب من الــشـــمس إلى
 125 درجــة مــئــويــة فــيــمــا تــصل
حــرارة اجلــانب األبــعـد مــنــهـا إلى
 235 درجــة حتت الــصــفــر. وهـذه
الـــدرع احلـــراريـــة حـــيـــويـــة ألن
أجـهزة جيـمس ويب العـلمية ال
ــكن ان تــعــمل إال فـي درجـة
حـرارة مـنـخـفـضـة جدا وفي
الــــظـالم. واجلــــديــــد الـــذي
يـحمـله هذا التـلسـكوب هو
انـه ســــيـــــعـــــمل فـــــقط مع
األشــــعــــة دون احلــــمــــراء
تـوسطة وهي الـقريـبة وا
مــوجـات ال تُــرى بـالــعـ
توقع أن اجملـردة. ومن ا
تـســتـمـر مـهـمـة جـيـمس
ويـب الـذي تـبـلغ كـلـفـته
نـحـو عـشـرة مـلـيـارات
دوالر خــمس سـنـوات
ــكن عـــلى األقـل  و

أن تصل إلى عشر.

الـــشــمس وســيــدرس أجــواء هــذه
ـــعـــرفـــة مـــا إذا كـــانت الـــكـــواكـب 
الــظــروف فــيــهــا جتـعــلــهــا قــابــلـة
ـقـرر أيـضـاً ألشــكـال احلـيـاة.ومن ا
إجــراء عـمــلـيــات رصـد أكــثـر قــربـاً
ضـمن النظام الشمسي  للمريخ أو
ــشـــتــري. ألوروبـــا قــمـــر كـــوكب ا
ولـلتمكن من رصد األنـوار الضئيلة
اآلتـــيـــة من أقـــاصـي الـــكـــون كــان
جـــيـــمس ويب يـــحـــتــاج إلـى مــرآة
رئـيـسـيـة أكبـر من أي مـرآة مـرسـلة
ــــدار حـــــتى اآلن. وفُـــــتــــحَت إلـى ا
ــرآة الـثـانـويـة األربــعـاء بـنـجـاح ا
وهي أصـغر حـجمـاً بكـثيـر ومثـبتة
فـي طــرف حــامل الــثالثي الــقــوائم
ـرآة الــرئـيـسـيــة. وتـتـمـثل قــبـالـة ا
رآة في تـركيـز الضوء مـهمـة هذه ا
رآة األسـاسـيـة قـبل تـوجـيـهه مـن ا
نــحــو مـرآة ثــالــثـة ونــحـو األدوات
األربـع.وخطا جيـمس ويب الثالثاء
خـطـوة مـهـمة هي األكـثـر صـعـوبة
هـي نـشـر درعـه احلـراريـة.وتــتـألف
الـدرع من خـمـس طـبـقات كـلّ مـنـها
ضـرب لكـنها بـحجم مـلعـب لكـرة ا

أكـثـر من ملـيـون كيـلومـتـر.وينـبغي
تــــثـــبــــيت كل واحــــدة من الــــقـــطع
الــسـداسـيــة الـثـمـانـي عـشـرة الـتي
ـــرآة الــرئـــيـــســـيــة تـــشـــكل هـــذه ا
طـليـة بالـذهب لتـعكس الـضخـمـة ا
الـضوء بشكل أفضل. وتتطلب هذه
قبلة الـعملية التي تـبدأ في األيام ا
دقـة فـائقـة وتسـتغـرق ثالثة أشـهر.
أمــا األدوات الــعــلــمــيــة فــيــجب أن
ـعـايـرة بـالـغـة تـبــرد وأن تـخـضع 
الـدقـة.ويُـتوقع نـشـر الـصور األولى
الـتي سـيـلتـقـطـها الـتـلـسكـوب عـند
نـهـايـة مرحـلـة إعـداده لبـدء الـعمل
أي في الصيف بعدما تكون مضت
عــلى إطالقه سـتــة أشـهـر.ويُــعـتـبـر
جــيـمس ويـب الـتــلـســكـوب األقـوى
عـلى اإلطالق في تـاريخ استـكشاف
الــفـضــاء وسـيـتــيح مـراقــبـة أولى
اجملــرات الــتي تــشــكــلت بــعـد 200
مـلـيـون سـنـة تـقـريـبـا من االنـفـجار
الـعـظيم.ويُـفتـرض كذلك أن يـساهم
جـيمس ويب في حتقيق تـقدم كبير
في اسـتكـشاف الـكواكب اخلـارجية
الــــتـي تــــدور حــــول جنــــوم غــــيــــر

احلــراريــة في وقت ســابق مـن هـذا
األسـبـوع.وقال نـائب مـدير مـشروع
جـــيــمس ويـب جــون دورنـــيــنغ في
كننا أن مـؤتمر صحافي الـسبت (
نــؤكــد أن عــمــلــيــات الــنــشــر الــتي
أجـريت لـلتـو كانت نـاجـحة بـنسـبة
ئة).وبات في وسع علماء مئة في ا
الــفـلك مــتـعــددي اجلـنــسـيــة الـذين
ـــرصــد ســـيـــســـتـــخـــدمـــون هـــذا ا
الفضائي أن يتنفسوا الصعداء إذ
ـهمة تـسير عـلى الطريق يـبدو أن ا
الـــــصــــــحـــــيـح نـــــحـــــو حتــــــقـــــيق
ـشـروع بـيل الـنــجـاح.وقـال مـديـر ا
ـنـصـرم أوكـس إن (األسبـوعـ ا
ـا كـان ). واضـاف (ر كــانـا رائـعـ
ـهـمـة اجلــزء األكـثـر خـطــورة من ا
لــكن هــذا ال يــعـني أن أي مــخــاطـر

أخرى لم تعد موجودة).
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ولن يــصــبح الــتــلـســكــوب جــاهـزاً
لـــلـــعـــمـل إال عـــنـــد بـــلـــوغه مـــداره
الــنـهـائي عـلى مـسـافـة  1,5مـلـيـون
كـــيـــلـــومـــتـــر مـن األرض أي بـــعــد
اســبـوعـ وهـو حـالــيـا عـلى بـعـد

{ واشـــــنــــطن (أ ف ب) - تـــــمــــكن
الـتلـسكـوب الفـضائي جـيمس ويب
الـسـبت من إتمـام مـرحلـة مـحفـوفة
بـــاخملـــاطــر تـــتـــمــثـل في نـــشــر كل
أجــزائه إذ جنح بــنـســبـة مــئـة في
ـئــة في نـصب مـرآته الـرئـيـسـيـة ا
عــلـى مــا وصــفت وكــالــة الــفــضــاء
األمـيركية (ناسا) هذا اإلجناز الذي
ــــــرصــــــد مـن الــــــبـــــدء يــــــقــــــرّب ا
بـاسـتـكـشافـاته الـكـونـية بـعـد نـحو
خــمــســة أشـهــر ونــصف شــهـر من
اآلن.وقـــــــال رئــــــيـس مــــــهـــــــمــــــات
االســتــكــشــاف الــعــلــمي فـي نــاسـا
تـوماس زوربوكن من مـركز التحكم
(أنـا متأثر جداً بات لـدينا تلسكوب
ــدار)! ويــبــلغ قــطــر مــنـــشــور في ا
ـرآة الرئـيسـية حوالى  6,5 أمـتار ا
وهي تـالياً لم تـكن لتتـسع كما هي
في صاروخ منذ حلظة انطالقه قبل
ا أوجب طي جانبيها أسـبوع 
نــــحــــو اخلـــلـف.وفًـــتِـح أول هـــذين
اجلـناح اجلمعـة والثاني صباح
الـسـبت كـما كـان مـقـرراً. ثم أمضت
فـــرق الـــوكـــالـــة ســـاعــات عـــدة في
تــثــبــيــتــهــا في مــكــانــهــا من أجل
تــأمــيـنــهــا بــصـورة دائــمــة.وجـرى
الـتحكم بالعمـلية من مركز سبايس
تـلسكـوب ساينس إنـستيـتيوت في
بــالـتـيــمـور عـلى ســاحل الـواليـات
ــتـحـدة الـشـرقي. وأظـهـرت صـور ا
ـهنـدس في الـبث احليّ عـشرات ا
ـركز يحتـفلون تعـبيراً عن فرحهم ا
ــرحــلـة لــدى تــأكـيــد إجنــاز هـذه ا
وهـي األخـــيــــرة.ثم حتــــدث رئـــيس
نـاسا بيل نيلسون عبر رابط فيديو
بدا فيها شديد التأثر فقال (يا لهذا
الــيـوم الـرائـع). واعـتـبــر أن (نـاسـا
ــســـتـــحــيل مـــكــان يـــصـــبح فـــيه ا
ــكـنـا).ولم يــسـبق أن أجـريت في
ـاثـلة لـفتح ـاضي أي مـحاوالت  ا
أجــــزاء جــــسم بــــهـــذا احلــــجم في
الـفضاء. ولم يـقتصـر األمر على مدّ
مــــرايــــاه بل نُــــشـــرت كــــذلك درعه
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