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وخالل والـتعـاون مع هذه الـبلدان 
ــؤتــمــر ســيــتم تــبــادل اخلــبـرات ا
ـية)وكل ـواجهـة ازمة الـغذاء الـعا
نظمـة الفاو والسهيل التي الـثناء 
بــذلت جــهــود كــبــيــرة اثــمــرت عن

ؤتمر). اقامة هذا ا
ـؤتـمـر وحتــدث رجب قـائال (هـذا ا
يــأتي ضــمن ســلــســلــة مــؤتــمـرات
ـشـاركة دول اقـلـيمـيـة من امريـكا
الالتـينية وشـمال افريقـيا والشرق
ــؤتـــمــر وســتـــقــدم الـى ا االوسـط 
ـــواجـــهــة الـــعـــام لـــوضع االسس 

حتـديـات كبـيرة خـصوصـا جائـحة
ــنـاخــيـة كــورونــا والـتــغــيـبــرات ا
والـنـزاعـات القـائـمـة التي لـهـا اثار
مــــــبـــــاشـــــرة فـي حتـــــقـــــيـق االمن
انــا وصـلت الـعــراق مـنـذ الــغـذائي
يـوم رغم الظروف الصعبة وهذا

حتدي كبير).
ؤتمر  وقـالت السهيل (في هذا ا
الــتـــعــاون مع وزارتي اخلــارجــيــة
والـــزراعـــة واقـــمـــنـــا الــعـــديـــد من
الــفــعــالــيــات اســتــعــدادا له وهــذا
ثـلي العـديد ـؤتـمر سـيحـضـره  ا

ـنظمـات الدولية من دول الـعالم وا
حــيث لم يــشــهــد الـعــراق مــنـذ 54
سـنة اجتماعـا مثله.والعراق يرأس
االن الـشـرق االقـصى ) مـؤكـدة(رغم
الــتـحــديـات الــكـبــيـرة واالجـراءات
ـثـل ـؤتمـر حـضـور  سـيـشـهـد ا
عـن اكثر من  17 دولـة ونـتـمنى ان
نـــحــقـق جنــاحـــا كــبـــيـــرا في هــذا

ؤتمر). ا
فـــيــمـــا بــيــنـت وزارة الــزراعــة  ان
ـؤتـمـر سيـكـون انـعـطافـة كـبـيرة (ا
عــلى صـعــيـد دعم الــعـراق وواقـعه

الــــزراعي الـــدولـي من خالل ابـــرام
ـتعـلقـة بتـحسـ سبل االتـفـاقات ا
الــعـيش وتــوفـيــر الـغـذاء وتــأهـيل
البنى التحتية للمشاريع الزراعية
فـضال عن دعم اجملتـمعـات الريـفية
ــــرأة الــــعـــامــــلـــة فـي اجملـــاالت وا
الـزراعيـة والصنـاعات الـتحويـلية
وبــشـقــيـهـا الــنـبـاتـي واحلـيـواني
كــــذلك الــــتـــعــــاون الـــزراعـي عـــلى
ـسـتـوى اإلقـليـمي وإيـجـاد فرص ا
اســتـثــمـاريــة وتــسـويــقـيــة فـعــالـة

للمراحل والسنوات القادمة.

ــصـالح الـعــراق الـعـلـيـا تـؤمن 
وتــــدرك أن الـــعـــالم يــــنـــظـــر إلى
ــقــراطــيـة جتــربــة الــعــراق الــد
بإمـعان وإن هـنـاك مراهـنات من
قـــبل أعـــداء الــعـــراق عــلـى فــشل
قـراطـيـة في إنتـاج مـجـتمع الـد
مــتـوائم ومــتـعــايش ومـســتـقـر).
ولـــفت الى ان (الـــعـــراق يــواجه
حتـديات كـبـيـرة وكل دول الـعالم
تـــواجه حتــــديـــات مــــخـــتــــلـــفـــة
ــســـتــويــات مــخــتــلــفــة وألن و
هـــدفــنــا جــمــيـــعــاً هــو االرتــقــاء
ــــتـــــلك كل بــــالـــــعــــراق الـــــذي 
االمــكــانـات لــيــكــون في مــصـاف
الدول الـنـاجحـة فـإن التـحـديات
الـتي تـواجـهـنـا كـبـيـرة). وطـمأن
الــشـــعب بــالـــقــول ان (أي خالف
ســـيـــاسي ســـوف يـــتــوقـف أمــام
مـــصـــالح الـــوطن الـــعــلـــيــا وأن
ــــتـــلك اجلــــمـــيـع في الــــعـــراق 
ـسؤوليـة والصبر من احلكمة وا
ـــســـتـــقــــبل وأن الـــدولـــة أجـل ا
حاضرة بكل مؤسساتـها للتأكيد
ــقــراطـــيــة والــقــانــون بـــأن الــد
ـتبـادل واحلوار هي واالحتـرام ا
سـقـوف إدارة احلـوار الـسيـاسي

للعراق اليوم وغداً).

فيما أكد رئيس اجلمهورية برهم
صــالح  أن اسـتــذكــار الـشــهـداء
ـراجعة األداء الـسياسي فرصة 
و أشــــــار الـى أن الــــــوقـت حـــــان
لــتـثــبـيـت احلـكم الــرشـيــد. وقـال
صــالح إن (اسـتــذكــار الـشــهـداء
راجعة األداء السياسي" فرصة 
مــؤكــداً: "حــان الــوقت لــتــثــبــيت
احلــــكم الــــرشـــيــــد) وأوضح أن
(استمرار الـوضع الراهن لم يعد
مـقـبـوالً وهـذا يـتـطـلب الـتـكـاتف
ورص الــصـــفــوف). وشــدد عــلى
ـسار السلمي القول (يجب دعم ا
ـقراطي والـشـروع بـتـشـكيل الـد

حكومة جديدة مقتدرة).
وقــال رئـــيس مــجــلـس الــقــضــاء
األعلى الـقاضي فـائق زيدان (أن
العـراقيـ يتـطلـعون الى مـرحلة
اإلصالح واإلعـمــار). واضـاف إن
(الـعـالم يـشـهـد حتـديـات كـبـيـرة
ـرحـلـة والـعـراقـيــون يـتـطـلـعـون 
اإلصالح واإلعـمــار). وأضـاف أن
(العراق جتـاوز واحدة من أخطر
التحديات بتكاتف شعبه) مبيناً
أن (الــعــراقــيــ قــدمــوا دروسـاً
حيـة في التعـاون ووقوفـهم صفاً

واحداً ضد اإلرهاب). 

وقـويـة). وأوضح أن (الـعـقالنـيـة
وسـعة الـرؤيـة تمـنح احلـكـومات
الــقــدرة عـلى اســتــيـعــاب جــمـيع
الــطـاقـات والــكـفــاءات الـوطــنـيـة
ـعــارضـة في خــدمـة ــوالـيــة وا ا
الــــدولــــة وهـي ذاتــــهــــا تـــــمــــنح
ـــعــارضـــة الـــقــدرة عـــلى إبــداء ا
ـعــاجلـة الــرأي والـنــقــد الـبــنــاء 
اإلشكاليات بعيداً عن الشخصنة
ـزاجـيـات). وتـابع واالنـفـعــال وا
(نـــــحـن بـــــأمـس احلـــــاجــــــة الى
الـتـكـامـل في األدوار الـسـيـاسـيـة
بعيـداً عن لغة االتـهامات وفرض
الــقــنــاعـات واالســتــبــداد بـاآلراء
نـاهج وال ننـسى أن األهداف وا
الكبـرى تمنح أصـحابهـا احلكمة
وسـعة الـصـدر واألفق بـعـيداً عن

االنغالق والتفرد والعناد). 
و أكـــد رئــيس مـــجــلـس الــنــواب
مــحـمــد احلــلـبــوسي أن الــعـراق
على أعتـاب مرحلـة جديدة وعلى
أ االســـتــعــداد لـــيــكــون قـــبــلــة
لـــلـــمـــنـــطــــقـــة والـــعـــالم . وقـــال
احلـــلــبـــوسي أن (الـــعـــراق عــلى
اعتـاب مرحـلة جـديدة و على ا
االسـتــعـداد لـيـكـون لــلـمـنـطـقـة و
الـعـالم) وشـدد عـلى الـقول ان (ال
عـودة الى االخـفاقـات الـسـابـقة )
ـسـاعي بـأن يـكون مـشيـراً الى (ا
هناك تداول للسلطة دون تهديد)
ـان أكـثـر قدرة واضـاف أن (الـبـر
تطلبات احمللية). على حتقيق ا
وكشـف رئيس الـوزراء مـصـطفى
الكاظـمي عن وجود رغبـة دولية
بـوضع الـعـراق ضـمن مـسـاحـات
االســتـثــمـار االقــتـصــادي.  وقـال
خالل االحـتــفـالـيــة انه (يـجب أن
نـنـتـبه جـمـيعـاً إلى أن اخلـالفات
السـياسـيـة مهـما اشـتدت فـيجب
أن ال تــــصل إلـى خالفــــات حـــول
أسس بناء الـدولة فجـميع قوانا
ـة الــسـيـاســيـة الـوطــنـيـة الــكـر
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وضعت الكـتلة الـصدرية عـقبة
جـديــدة امــام جــلـســة اخــتــيـار
مـرشح لــرئــاسـة اجلــمـهــوريـة
قرر انعقادها يوم غد األثن ا

ـقــاطـعــة  في خـطـوة بـاعالن ا
غـيــر مــحـســوبـة عــلى خــلـفــيـة
مـتــغــيـرين  األول تــقــد احـد
رشـح اخلـمسـة والعـشرين ا
ـنــصب دعــوى حملــكــمـة عـلـى ا
االحتاديـة يـطـالب بـاصـدار أمر
والئي بـوقف جــلـســة انـتــخـاب
الرئيس والـثاني احلمـلة التي
شنها خصوم التحالف الثالثي
عــلى مــرشـح احلــزب الــوطــني
الكردستاني هـوشيار زيباري 
رشح االحتاد نافس الشـديد  ا
الــوطــني الــكــردســتــاني بــرهم
صـالح فــيـمــا رجـحت مــصـادر
اضـطـراره لالنـسـحـاب لـصـالح
رفيـقه في احلزب عـبـد اللـطيف
جــمـــال رشـــيــد  الـــذي صـــعــد
نــشــاطه لــهــذا الــغــرض  وقـدم

ــاضي في بـرنــامــجه اخلــمــيس ا
مؤتمر صحفي.

وأعـلـنت الـكـتــلـة الـصـدريـة امس
. وقال مقـاطعـة جـلسـة غـد االثنـ
ـانية رئيس الكـتلة الـصدريـة البر
حسن العذاري في مؤتمر صحفي
امس إنه (بــــأمـــر زعـــيـم الـــتـــيـــار
الـصـدري الـسـيـد مـقـتـدى الـصـدر
تقـرر مقـاطعـة جـلسـة يوم االثـن
قبل اخملـصصة النتـخاب رئيس ا
اجلـمـهـوريـة ويـتـسـتـثـنى من ذلك
ـان). الـنــائب األول لــرئـيـس الـبــر
وأشــار الـــعـــذاري الى أنه (تـــقــرر
ــفــاوضــات مع أيــضــاً جتــمــيـــد ا
الـكـتل الـسـيـاسـيـة بـشأن تـشـكـيل

احلكومة).
وبـذلك فـان الـتـحـالـفـات الـسـابـقـة
ـربـع االول  واعـطت عـادت الـى ا
زخمـاً جديـداً لـلمـعارضـ لـتاكـيد
أحقيـتهم في تمـثيل الـكتلـة االكبر
عـــــدداً واعالن شــــــروط تـــــألـــــيف
احلكومة وهو ما يرفضه الصدر.
وجـدد الــعــذاري امس  الــتــأكــيـد
عــلى حــكــومــة وطــنــيــة أغــلــبــيــة

إصالحيـة في تغـريدة عـلى تويـتر
مردداً ما قاله الصدر.

وكان اخلبير الـقانوني بارق شبر
قـد عــد قــرار احملــكـمــة االحتــاديـة
الـصــادر بــشــأن مـفــهــوم الـكــتــلـة
األكــبــر بـــدعــة ال اســـاس لــهــا في
الدستـور وال في اي قانـون وليس
لــهــا أي أســـاس مــنــطـــقي والــكل
يفـسـرهـا علـى مقـاسه الـسـياسي.
وأضـاف (وحـتـى مـفـهــوم الـكــتـلـة
النيابيـة األكثر عددا فارغة من اي
معـنى وال حتل تـعـقـيـدات تـشـكيل
احلكـومـة وليس بـإمـكان اي كـتـلة
كــبـــيـــرة عـــدديــا ان لـم يــكـن عــدد
مــقــاعــدهــا اكــثـــر من ثــلــثي عــدد
كـنـها أعضـاء مـجلس الـنـواب ال
تشكـيل حكـومة مـهمـا كان اسـمها
أغلبية وطـنية او أغلبـية سياسية
واخلـلل في الــدسـتــور الـذي حـكم
ــقـراطــيـة الـتــوافـقــيـة عـلى بـالـد
اساس ثالثة مكـونات وأعطى لكل
مـكـون حق الــفـيـتــو وذلك بـجـعل
انـتــخــاب الـرئــاســات الـثـالثـة في
صـفـقـة واحـدة وحق الـفـيـتـو لـكل

مكون في تغيير الدستور). مشيراً
الى انـه ال يـــــتــــــصـــــور ان (هـــــذه
احلقـيقـيـة غائـبـة عن معـظم أفراد
الطبـقة السـياسية واخـيرا اتضح
انهم كـانوا يـخفـون هذه احلـقيـقة
واطن هذه الـلعبة من اجل عن ا
احلـفــاظ عـلى نــظـام احملــاصـصـة

وتوزيع الغنيمة فيما بينهم).
واتــهـم رئــيـس مــجـــلس الـــنــواب

االسبـق اسامـة الـنـجـيـفي الـقوى
السـنيـة بـالقـصور في حتـالـفاتـها
الـســيــاسـيــة مـبــيــنـا ان (الــقـوى
اخلـارجـيـة هي من اوصت الـقـوى
السـنـيـة والـكـرديـة بـالـتحـالف مع

التيار الصدري).
وقـال الــنــجــيـفـي ان (اسـتــعــجـال
القوى السنية بـالتحالف مع جهة
شـيـعــيـة مـحــددة وتـرك اخـرى قـد

قـبـلة بـسـرعة يطـيح بـاحلكـومـة ا
قياسية).

واوضح ان (الـــتـــحــالـف الــســـني
الــكــردي مع طــرف شــيــعي جــرى
على اثر توجيـهات دولية من اجل
ضـرب طـرف اخــر وعـلى اجلــمـيع
عــــــــدم جتـــــــاهـل قــــــــوى االطـــــــار

التنسيقي).
ــــــــقـــــــراطي وردّ احلـــــــزب الـــــــد
الـكــردســتـانـي بـزعــامــة مـســعـود
البـارزاني اجلـمعـة علـى تغـريدة
زعــيم الــتـيــار الــصــدري مــقــتـدى
ـرشح الـصـدر بـشـأن الــتـصـويت 
نصب رئـيس اجلمهورية احلزب 
 وحدد الـصـدر  شرطـاً لـتـصويت
نـواب الـكــتـلــة الـصـدريــة لـصـالح
ــــقــــراطي مــــرشح احلـــــزب الــــد
الـكــردسـتــاني . وقـال الــصـدر في
تدويـنـة (إذا لم يـكُ مرشـح احلزب
ـقراطـي احلـليـف بل مـطـلـقاً الـد
لـرئـاسـة اجلــمـهـوريـة مــسـتـوفـيـا
لـلـشـروط.. فـأدعـو نـواب اإلصالح
لـــعـــدم الــتـــصـــويـت له). في وقت
نـافس بـرهم صالح تبـدو فـرص ا

في تضـاؤل بحـسب مصـدر اطلع
عــــــلى مــــــداوالت وفــــــد االحتــــــاد
الـوطـني الـكـردسـتـاني مع الـقـوى
الــســيــاســيــة في بــغــداد ومــنــهــا
ـالـكي اجـتـمـاع الـوفـد مع نـوري ا
الـقـيـادي في االطـار الــتـنـسـيـقي 
الـذي بحـث تـشكـيـل احلكـومـة مع
الـطـالــبـاني  .فـيــمـا قـال مــسـعـود
حـيــدر مــســتــشــار رئـيـس احلـزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني خالل الـد
استـضافـته في  قـناة الـشرقـية إن
(مــجـــلس الــنـــواب قــام بــتـــدقــيق
ـنـصب رئـيس رشـحـ  أسـمـاء ا
عمول اجلمهورية وفقا للقوان ا

بها). 
وأضاف حيدر أن (اعالن هوشيار
زيــــبــــاري مــــرشــــحــــا لــــرئــــاســـة
اجلــمــهــوريــة جــاء بــعــد مــرحــلـة
الـتــدقـيـق) مـبــيـنــاً أن (هـوشــيـار
زيـــبــــاري يــــســـتــــوفي الــــشـــروط
ــذكــورة).  وتــابع لــلــمــســبـبــات ا
حـيـدر أن (تـغـريـدة الـصـدر تـأكـيد
منه على احترام مؤسسات الدولة
ودعم عملـية اإلصالح).   وأوضح

أن (هـناك حتـالـفـا له مـرشـح وهو
زيبـاري وشـرط الـصدر اسـتـيـفاء
نـصب رئيس الشـروط اخلاصـة 
اجلمـهورية يـنطـبق علـى زيباري
ويبقى مـرشحـنا).  وأكـد حيدر أن
(زيــــبــــاري هــــو مــــرشـح حتــــالف
األغـلــبــيــة الــوطـنــيــة الــذي يـضم
ـقراطي الصـدريـ وتـقـدم والـد
وأن اجلميع في التـحالف الثالثي
وأطــــراف فـي اإلطــــار قـــــالــــوا ان
مـرشح بـارزانـي سـيـكــون رئـيـسـا

للجمهورية).
وكــان مــصـــدر مــقـــرب من حــركــة
امـتـداد قــد اعـلن (لن نــدخل قـاعـة
ـــان مـــادام هـــنـــاك اتـــفـــاق الـــبـــر
لترشيح بـعض الفاسـدين لرئاسة
اجلمهـورية ولن تكـون شهود زور
عــلى مــشــهـــد خــارج جــمــهــورنــا
وضحـى الجل تـغـييـره ولن نـدخل
ونـكــمل الــعــدد اال اذا  االتــفـاق
على مرشح جديد ال شـبهات عليه
ولم يـــــــكـن من ضـــــــمـن احلــــــرس

 .( القد
وفي تطور استقبل رئيس حكومة

إقـــلــــيم كــــردســـتــــان مـــســـرور
الـــــــبـــــــارزاني امـس رئـــــــيس
اجملــــــــلس األعــــــــلـى اإلسـالمي
العـراقي همـام حـمودي والـوفد

رافق له. ا
وقال بيان تلـقته (الزمان) امس
انه (جـرى في الـلـقـاء الـتبـاحث
حــــــول آخـــــــر الــــــتـــــــطــــــورات
ـــســـتـــجـــدات والـــعـــمـــلـــيــة وا
الــــســــيــــاســـيــــة فـي الــــعـــراق
ـبذولة باإلضـافة إلى اجلـهود ا
لتشكيل احلكومة اجلديدة و
التـأكـيـد على أهـمـيـة التـنـسيق
والتقريب ب القوى واألطراف
ـصـلـحـة الـسـيـاسـيـة من أجل ا
الــــعـــــامــــة وحـل الــــعـــــقــــبــــات
واخلالفـات مـن خالل احلـوار)
واضـــاف ان (حــــمــــودي أشـــاد
بـالــتــجـربــة الــنــاجـحــة إلقــلـيم
كـــردســـتــان) مـــشـــيـــراً إلى أن
(جنــــاح اإلقــــلـــــيم هــــو جنــــاح
للـعـراق كلـه وال بد من تـضـافر
اجلهود لتقد أفضل اخلدمات

للمواطن العراقي كافة).
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عرض اركان السيـاسة العراقية
ـــــــواقف رؤاهـم وراجـــــــعـــــــوا ا
وجـددوا التـأكـيـد عـلى الـثوابت
في االحـتــفـالـيـة الـســنـويـة الـتي
اقـيــمت امس في بــغـداد بــذكـرى
اسـتــشـهـاد الـسـيــد مـحـمـد بـاقـر
احلــكـــيم واكــدوا عــزمـــهم عــلى
تــــضــــافـــــر اجلــــهــــود وجتــــاوز
ـرحــلـة فـيـمـا بـعـثـوا حتـديـات ا
بـرســائل اطـمـئـنــان الى الـشـعب
الـــذي يــــراقب بـــقـــلق تـــطـــورات
ـــشــــهــــد و االســـتــــحـــقــــاقـــات ا
الدستـورية. فـقد اكد رئـيس تيار
احلـكـمة الـوطـني عـمـار احلـكيم
ـدنـيـة ـنـشــآت ا أن اسـتــهـداف ا
والـــبــعـــثــات اخلـــارجــيـــة خــرق
مرفـوض. ودعا (ألن يـكون الدعم
ألي مرشح في احلـكومة الـقادمة
خــاضـعــاً لـلــبــرنـامج احلــكـومي
واألهــلـــيــة الـــكــامـــلــة لـــلــمـــهــام
نصب نـحها ا التنفيـذية التي 
ــــــرشح). واشــــــار الى لــــــذلـك ا
(حــــاجـــــة الـــــعـــــراق لــــرئـــــيس
جـــمــهــوريـــة قــادر عـــلى اتــخــاذ
القرارات واخلطـوات الدستورية
بـعــيـداً عن الـضـغــوط احلـزبـيـة
ويـتــحـمل كــامل مـسـؤولــيـته في
إدارة الكـابيـنة الـوزارية وتـنفـيذ
ـــقــرّ بــرنـــامــجـــهــا احلـــكــومي ا
وحتـــقــيق الــنــجـــاح بــعــيــداً عن
الـــــضـــــغـــــوط واالنـــــحـــــيـــــازات
الـســيـاسـيـة). وأضــاف (نـحـتـاج
ارس وزيراً ومسؤوالً حكومياً 
دوره القـانوني في تـنفـيذ برامج
مؤسـسته واختـيار فـريقه بـعيداً
عـن احلــســـابـــات الـــســيـــاســـيــة
صالح الـفئوية الـضيقة وأن وا
يكـون مـسؤوالً وطـنيـاً حـراً لبـلد
ذي ســــيـــادة وقـــرار وحــــكـــومـــة
خـادمــة وراعـيــة ودولـة مــقـتـدرة

جتــاوز 3750 مــــتـــطـــوعـــا و27
مـــــؤســــــســـــة اعـالمـــــيـــــة و120
اعالميا). وتقدمت االمانة العامة
لـلـعتـبـة بـالشـكـر واالمـتنـان عـبر
بيانهـا للمرجعـية الدينيـة العليا
لـنـجـاح الـزيـارة. وقـال آمـر لـواء
 36 في احلـشـد الــشـعـبي قـوات
لواء االمـام علي الـهادي يوسف
ياحي  أن (حركـة زوار العتبة ا
ــقـدســة طـبـيــعـيـة الــعـســكـريـة ا
بــبـــركــة تــظـــافــر جـــهــود قــوات
احلشد الشعبي والقوات األمنية

واجليش العراقي) . 
واضـــاف أنــــنـــا (لم نـــســـجل أي
خــــــرق أمـــــني ســـــواء فـي داخل
مـديـنـة سـامـراء أو مـحـيـطـها أو

طرقها).
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أعـلـنـت االمـانـة الـعـامـة لـلـعـتـبـة
قـدسـة عن مشـاركة العـسـكريـة ا
اكـــثــــر من مــــلــــيـــونـي زائـــر من
مـخــتـلف احملـافــظـات في احـيـاء
ذكـرى اسـتـشـهـاد اإلمـام الـهـادي
عليه الـسالم  وقال رئـيس جلنة
الــزيــارة لـــيث جــاسم ان (اعــداد
الــــزائـــريـن قـــد بــــلــــغت حــــسب
ـقـدمــة من اجلـهـات الــبـيـانــات ا
اخملــــتــــصــــة ابـــــتــــداءً من يــــوم
ولـغايـة امس اكـثر من اخلمـيس
مـــلـــيــــوني زائـــر من مــــخـــتـــلف
شـاركة احملافـظـات والبـلـدان و
اكــثـر من 320  مــوكــبـا خــدمــيـا
واكثر من 70 هيئة سـاندة بعدد
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يـنـطـلق في بـغـداد يـوم غـد االثـن
ــــؤتـــمـــر االقــــلـــيـــمـي الـــســـادس ا
والـثـالثون لـلـشـرق االدنـى وشـمال
افـريـقيـا بالـتـعاون مع مـنـظمـة فاو
دة يوم حتت وتـتواصل اعمـاله 
عــــنــــوان (الــــتــــعـــافـي ومــــعـــاودة
الــتـشـغـيل: االبــتـكـار من أجل نـظم
غـــذائـــيــة زراعـــيــة أفـــضل وأكـــثــر
اخــــضـــــراراً وأكــــثــــر قــــدرة عــــلى
الـصـمود لـتحـقيق أهـداف التـنمـية
واسـتـبـاقـا لـلـمـؤتـمـر ـسـتـدامـة)  ا
شـهـد فـنـدق الـرشـيـد امس الـسبت
انـعـقـاد مـؤتـمـر صـحـفي بـحـضـور
وزيــــر الـــــزراعــــة مــــحــــمــــد كــــر
ـسـاعـد ـديـر الـعـام ا اخلـفــاجي وا
ـنـظمـة االغـذية والـزراعة في اال
ـمـثل االقــلـيـمي ــتـحـدة (فــاو) وا ا
لــلــشـرق االدنى وشــمــال افـريــقــيـا
ــــــثل عــــــبــــــداحلــــــكــــــيم رجـب و
ــنـــظــمــة الـــعـــــــــراق الــدائـم في ا

صفية السهيل.
وحتـدث وزيـر الـزراعة في مـسـتهل
ــؤتــمــرالــذي حــضــرته (الــزمـان) ا
ؤتـمر سيشـهد حضور قـائال(هذا ا
نـــوعي واقـــلـــيـــمي رغـم الـــظــروف
الــصــعـــبــة وتــمت تــهــيــئــة كــافــة
ــشــاركــة 17 ــســـتــلــزمــات له و ا
وزيـرا وهـذا احلـضور يـعـد اضـافة
وهذه االسـتجابـة فرصة تـاريخـية 
لــلـعــراق لـتــحـقــيق االمن الــغـذائي
ودعم الــسـلــة الـغـذائــيـة لـتــحـقـيق
اكـتـفاء ذاتي وتـقد الـدعم للـثروة
احلـــيــوانـــيـــة وصــنـــاعــة االلـــبــان
زارعـ وهناك ومـساعـدة صغـار ا
فـرصـة كـبـيـرة لـلـتـعـاون في مـجـال
االمن الـغذائـي ومكـافحـة التـصحر
ــؤتــمـر ســيــوفـر فــرصــة طـيــبـة وا
بـحـضور وزراء زراعـة دول اجلوار
ــــنـــاقــــشـــة مــــوضـــوع اجلــــفـــاف
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الـــرســمـــيـــة ســـجـــلت الـــواليــات
ـتــحـدة أكـبــر عـدد من الــوفـيـات ا
جــراء كـــوفــيـــد من حـــيث األرقــام
ـــطـــلــــقـــة تـــلـــيــــهـــا الـــبـــرازيل ا
والـهـنـد.تـسـبــبت جـائـحـة كـوفـيـد
بــوفـاة مــا ال يــقل عن  5,7مالي
شــخص في أنــحــاء الــعــالم مــنــذ
بــدئــهــا في كــانــون األول/ 2019
بـحـسب حـصـيـلـة لـوكالـة فـرانس
بــرس اجلـــمـــعــة لـــكن مـــنــظـــمــة
ـيـة تـقـول إن الـعدد الـصحـة الـعـا
رت إلى الفعلي قد يكون أعلى 

ثالث مرات.

ـعــدل وفق بـيـانــات الـســلـطـات ا
الـصــحــيــة.وقـالـت مـديــرة مــراكـز
مكافـحة األمـراض والوقـاية مـنها
روشيل والينسكي (ال تزال حاالت
االستشفاء مرتـفعة ما يدفع قدرة
الرعاية الصـحية والقـوى العاملة
لــديــنـــا إلى أقــصـى حــدودهــا في
بــعض مــنـاطـق الـبـالد). وال يـزال
امـركـيــون يـتـوفـون جــراء كـوفـيـد
ئـة منهم بأعداد كـبيرة ألن  64با
فـقط اســتـكــمـلـوا الــتـطــعـيم رغم
توفـر اللـقاحـات العـاليـة الفـعالـية
عــلى نــطــاق واسع.ووفق األرقــام

ـتــحـدة تـتـجـاوز 900 الـواليـات ا
ــيــاً جتـاوزت حــصـيــلـة ألف . عـا
الوفيات جراء كوفيد في الواليات
ــتــحـدة  900 ألف حــالـة أمس ا
وفق حــصــيــلــة جلــامــعــة جــونــز
هوبكـنز.وجتاوز الـبلد عـتبة 800
ألف وفــاة فـي مــنــتـــصف كــانــون
األول  أي قبل شهر ونصف شهر
فـــقـط.وانـــخــــفض حــــالـــيــــا عـــدد
ـتـحـورة ــرتـبـطـة بــا اإلصـابـات ا
أومــيــكــرون لــكن عــدد الــوفــيـات
الـــيــــومـــيــــة يـــواصـل االرتـــفـــاع
وتـسـجل  2400وفـاة يــومــيـا في
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أعـــــلــــنـت وزارة الـــــصــــحـــــة عن
تـســجـيل  4316 إصـابــة جـديـدة
بفـيـروس كورونـا وتـماثل 4922
ـوقف شـخــصــا لـلــشـفــاء. وقــال ا
الـــــوبـــــائـي الـــــيـــــومـي امس  أن
(حاالت الـوفاة اجلـديـدة بكـورونا
بــــلــــغت  23 حــــالــــة في عــــمــــوم
مـحـافــظـات الـبـالد) الفـتـا إلى أن
(االشـخـاص الـذين تـلـقـوا الـلـقاح
خالل  24 ســــاعــــة بــــلـغ عــــددهم
6524). حصيلة وفيات كوفيد في

‚«dF « œuN−Ð bOA¹ w Oz—
WIDM*« s √ rOŽbð w
واســـــتــــقــــرارهـــــا) مــــعـــــربــــاً عن
(اسـتنـكاره ألي عـمل يصدر من أي
طـــرف بــهـــدف زعــزعــة اســـتــقــرار
الـــعــراق وأمــنـه والــتــأثـــيــر عــلى

مكانته اإلقليمية والدولية).
وكـــان وزيــر اخلــارجــيــة اإليــراني
حس أمير عبد اللهيان قد قال إن
(مــــــا يـــــحـــــدث عـــــلـى الـــــورق في
مـفاوضـات فيـينا جـيد ولـكنه ليس
كــافـيـا وعــلى األمـريـكــيـ إظـهـار
حـسن نواياهم وذلك بحدوث شيء
مـلموس على األرض). وأضاف في
تــصــريح لــلــصــحــفــيـ امـس (مـا
يـسـعى إلـيه الـوفد اإليـراني بـشأن
الـــضــمـــانـــات يــأتي عـــلى جـــمــيع
الــصـعـد الـسـيـاســيـة والـقـانـونـيـة
واالقـتصادية وقد  التوصل إلى
تـفـاهـمـات في بـعض األجـزاء لـكن
ــفــاوض مـا زال الــوفــد اإليــراني ا

الـنـظـر). من جـانـبه أشـاد رئـيسي
(بــــجـــهـــود الــــعـــراق في تــــقـــريب
نطقة وجهات النظر وتدعيم أمن ا
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بـــحث رئــيس مــجــلس الــوزراء
مـصطـفى الكـاظمي فـي اتصال
هـــاتــفي مع الـــرئــيس اإليــراني
إبـــراهـــيم رئــيـــسي الـــعالقــات
الـثنائية ب البلدين.وذكر بيان
حــــكــــومي امس أن (االتــــصـــال
شــهــد الــتــأكــيــد عــلى تــوســيع
الـتعاون والتنسيق ب البلدين
فـي مــخـــتــلف اجملـــاالت وعــلى
الـصـعـد كـافـة). وأكـد الـكـاظـمي
أن (الــــعـالقــــات بــــ الــــعـــراق
واجلــــمـــــهــــوريــــة اإلسالمــــيــــة
اإليـرانـية مـتمـيـزة) مشـيراً الى
أن (الـعـراق يـطمح إلى تـوسـعة
هـــذه الـــعالقـــات). وشـــدد عــلى
ـبــادرات اإلقـلــيـمــيـة (أهــمـيــة ا
الــرامــيــة إلى تــقــريـب وجــهـات

يــسـعى بـجـديـة لـلـحـصـول عـلى
ضـمـانـات مـلـمـوسة مـن اجلانب
الــــغــــربـي وضــــمــــان الــــتــــزامه
بـالـتـعهـدات وفق اتـفـاق فيـيـنا).
واضـاف (لـقـد أبـلـغـنـا بـصـراحة
األطـراف األمـريـكـيـة الـتي نـقـلت
رســـــائل هـــــذه األيـــــام من خالل
وسـطاء أنه يـجب عليـهم إظهار
حـــسن نـــوايــاهم وإظـــهــار ذلك
يـعني حدوث شيء ملموس على
األرض ورفـــع جـــــــــــــــــــــــــزء مــن
ـعــنى احلـقــيـقي الــعـقــوبـات بــا
كن لـلـكلـمة وبـصورة واقـعيـة 
أن تــكـون تـرجـمـة جـيـدة حلـسن
الـــنــيـــة الــتـي يــتـــحــدث عـــنــهــا
األمـريكـيون). وأشـار إلى أن (ما
يــــــــحــــــــدث عـــــــلـى الــــــــورق في
ــفــاوضـات بــشـأن الــعـقــوبـات ا

جيد ولكنه ليس كافياً). إبراهيم رئيسي
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بـيـان تلـقتـه (الزمـان) امس ان (قوة من
الـلــواء الـثـامن الـفـرقـة الـثـانـيـة شـرطـة
احتـــاديــة وقــوة أخـــرى من الــلــواء 42
شاة احلادية عـشرة وبالتنسيق فـرقة ا
مع الــشــرطــة احملــلـيــة وشــرطــة جنـدة
بــغــداد قــامت بــواجـب اســنــاد مــفـارز
الـدوائـر البـلديـة في الكـاظـميـة ومديـنة
الــصـدر وذلـك خالل تـنــفـيــذهم حـمالت
إلزالـــة الـــتــجـــاوزات احلـــاصـــلــة عـــلى

الـشارع وساحات بيع وجزر االغنام مع
لحاني رفـع سكراب وحديد مـن شارع ا
ضـمن مديـنة الكـاظميـة  فيمـا  تأم
ـوظـفي بـلـديـة الـصدر األولى احلـمـايـة 
قـــسم الـــتـــجـــاوزات وتـــمــا إزالـــة ثالث
سـاحات لـبيع وجزر االغـنام في وهران
وســـوق احلي ومــصــادرة  47 رأس من
ـواشي). والـقت القـبض على مـتهـم ا
ــادة 4/1 ارهــــاب اثـــنـــاء اثـــنــ وفق ا

االلـــعــاب الـــتي وجـــدت مــعـــهم بــداخل
الـقـاعة  في احـد الفـنـادق ضمن مـنطـقة
الــكــرادة بــبــغـداد). واضــاف انه (تــمت
ضبوطة الى واد ا تهم مع ا احالة ا
اجلــهــات ذات االخــتــصــاص لــيــنــالــوا

جزائهم العادل وفق القانون).
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ـواطـنـ عـلى ـنـاشـدات ا واسـتــجـابـة 
مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي وتـنـفـيذاً
لـتوجـيهات الـفريق الركن قـائد عمـليات
ــــرســـومـــة بــــغـــداد وضـــمـن اخلـــطط ا
ـروري لــلـمـسـاهـمـة بـتــخـفـيف الـزخم ا
ـواطـن في حـركـتهم وتـقـليل مـعـاناة ا
الـيـومـيـة  بـاشـر اجلـهـد الـهـنـدسي في
قيادة عمليات بــــغداد وباالشتراك مـــع
مالكــات امــــانــة الــعــاصــمــة والــدوائـر
الـبـلـدية بـفـتح  شارع 20/ الـصـقالوية
في مــنـطـقـة الـغــزالـيـة  وذلك بـحـضـور
ـثلـ عن مكـتب القـائد الـعام لـلقوات
ـقر ـسـلحـة وقيـادة عمـلـيات بـغداد وا ا
ـتقـدم/ الكـرخ والفـرقة الـثانـية شـرطة ا
ـنصـور ومدير احتـادية ومـدير نـاحية ا
بـــلــديـــتـــهــا كـــمـــا  رفع الـــســيـــطــرة
ـــوجــودة عــلـى الــطــريـق الــرابط بــ ا
ــثــنى ودوار الـــتــاجي الــتي مــجـــســر ا
وضـعت لـدواع امـنـيـة في وقت سـابق)
وتـؤكد قـيادة عمـليـات بغداد االسـتمرار
بـــهــذا اإلجـــراء وفق ضــرورات أمـــنــيــة
تـــخـص مـــخـــتــــلف مـــنــــاطق وأحـــيـــاء
الـــعــاصــمـــة. وعــلى ضــوء مـــنــاشــدات
ـــواطــــنـــ عـــبـــر مـــواقـع الـــتـــواصل ا
االجــتــمـاعـي الزالـة امــاكن بــيع وشـراء
واشي غير النظـامية واخملالفة وجـزر ا
ــنــاطق لـــلــشــروط الــصـــحــيــة داخـل ا
الـسكنية استمرت القطعات األمنية في
قـيـادة عمـليـات بـغداد بـتنـفـيذ واجـبات
الكات الدعم واالسناد وتأم احلماية 
الـدوائر البلديـة ومفارز رفع التجاوزات
فـي جـانــبي الــكــرخ والـرصــافــة.  وقـال
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مــحــاولـتــهم الــدخــول الى بــغـداد وفي
سـيـاق مـتصل الـقت قـوة من الـلواء 55 
شاة الـسابعة عـشر القبض على فـرقة ا
مـتهم بـاالرهاب خالل الـتفـتيش الـدقيق
لـــلــعــجالت واالشــخـــاص في ســيــطــرة

االنتصار ضمن قاطع الكرخ. 
فـيـمـا تـسـتـمـر قطـعـات الـفـرقـة الـثـانـية
ـمـارســات االمـنـيـة شــرطـة احتـاديـة بــا
نـاطقي وواجـبـات البـحث والـتفـتيـش ا
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دني في ميسان كـشفت مديرية الدفاع ا
عن انــتــشــالــهــا جــثــة سـائـق صـهــريج
مــقــتــول ومــرمي في خــزان الــصـهــريج
ــديـريــة ان (االجـهــزة االمـنــيـة وقــالت ا
عـثرت عـلى جثة سـائق صهـريج صباح
الـيوم في منـطقة الـطبر الـتابعـة لقضاء
اجملـر في ميـسان  قـتله ذبـحاً من قبل
). مـــبــيـــنــة  ان (االجـــهــزة مـــجــهـــولــ
اخملــتـصــة عـثــرت عـلـى اجلـثــة في تـلك
ــنــطـقــة وانــهـا فــتــحت حتـقــيــقـا في ا
عرفة مالبساته ونقلت اجلثة احلـادث 

لدائرة الطب العدلي). 
وبــنــاءً عــلى مـعــلــومــات اسـتــخــبــاريـة
ـيـدانـيـة تـمـكـنت ـصـادر ا وتـســخـيـر ا
مــفـارز جـهـاز األمن الــوطـني في بـغـداد
اسكة لالرض من باالشتراك مع القوة ا
ضــبط كـدس لـلــعـتـاد في أحــد بـسـاتـ
قـضاء الـطارمـية احـتوى على  20 كـيلو
غـــرامـــاً من مـــادة الــسي فـــور شـــديــدة
االنـفـجار و  3 قـنـابـر هـاون مع صاعق
تـفجـير وحاويـة عتاد; وقـال بيان تـلقته
(الــــزمــــان) امـس اته (جــــرى رفــــعــــهــــا
وتـسلـميـها الى اجلهـد الهـندسي لـلقوة
ـاسكة). ولتعزيز االمن واالستقرار في ا
عـموم مناطق بغداد وتنفيذاً لتوجيهات
الـفـريق الـركن قـائد الـعـمـليـات تـمـكنت
قـوة من اللواء 15 الـفرقـة االولى شرطة
احتـــاديـــة بـــاالشـــتــراك مـع مــفـــرزة من
اســتـخـبـارات الــلـواء ومـفـرزة من االمن
الـــســــيـــاحي بــــالـــتـــنــــســـيق مـع قـــسم
اسـتـخـبـارات وامن عـمـلـيـات بـغـداد من
غــلق قـاعـة لـلــرولـيت مـخــالـفـة لـشـروط
وضـوابط دائرة االمـن السيـاحي . وقال
بـيان تلـقته (الزمـان) امس انه ( القاء
الــــقـــبض عـــلى 28 شـــخـــصـــاً من رواد
الــقـاعـة بـيـنـهم 14  شــخـصـاً يـحـمـلـون
جـنــسـيـات مـخـتـلــفـة ومـصـادرة جـمـيع
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ــطــرودة من االمـتــحـان كـشــفت قــيـادة شــرطـة نــيــنـوى عن ســبب وفــاة الـتــلـمــيـذة ا
باحملـافظة. وذكـرت قيـادة الشرطـة في بيـان امس (بخصـوص حادث وفـاة التلـميذة
س م ر ح  والتي تـدرس في مـرحـلـة الصف الـسـادس االبـتدائي في مـدرسـة اغـادير
سـتشفى ن التي  نـقلهـا الى ا ـنطـقة موصل اجلـديدة في اجلـانب اال االبتـدائية 
وتسـليمها بـكتاب من مركز الـشرطة اخملتص الى دائرة الـطب العدلي  نود اعالمكم
بأن قـائد شرطة نينوى اللواء ليث احلمـداني أمر بتشكيل فريق عمل من ثالثة ضباط
البـسة حـادث الـوفاة بـعـد اخذ مـوافـقات قـاضي الـتحـقيق حتـقيـق اكفـاء للـتـحقـيق 

اخملتص والتعاون مع دائرة الطب العدلي).
وأضاف البيان أن (فريق العمل انتقل
الـى مـحـل احلــادث والـتــقـى مع جلــنـة
ــشــكـلــة من قــبل الــتــحــقــيق االداري ا
ـديـرية الـعـامـة لتـربـية نـيـنوى داخل ا
ـدرسة  وكـذلك االستفـادة من كامرات ا

راقبة). ا
wB ý oŠ

وأشــار إلى (دوين افـادة والـد اجملـنى
ــدعي بــاحلق الــشــخــصي عــلــيــهــا وا
وكــذلك تــدوين افــادة عــمــهـا كــمــخــبـر
وشــاهــد في الــتــحــقــيـق) واضـاف ان
(الـنـتائج األولـية لـلتـحـقيق تـشيـر بأن
اجملـنى علـيهـا لم تُطـرد من داخل قاعة
ـدرسـة قـبل االمــتـحـان وخـرجـت من ا
ـ  8صــبــاحـا  أي قــبل بـدء الــســاعـة ال
االمـتحـان). وتابع البـيان أن (الـنتائج
االولـيـة لـلـطب العـدلي تـشـيـر أن سبب
الـوفاة مـرض في القلب وكـذلك اليوجد

اثار شدة خارجية).
وبــــ (بـــعــــد االنـــتــــهـــاء مـن مـــراحل

الـتحـقيق وتدويـن كافة شـهود احلادث
وكـذلك احلصول على النتـائج النهائية
لـتـقـريـر الـطب الـعـدلي سـيتم اعـالمكم
درسة وعدم عـن اسباب خروجهـا من ا
دخـولـهـا الى قـاعـة االمـتـحـان وسـيـتم
اتـخاذ كـافة االجراءات الـقانونـية بحق
مـن تــثــبت ادانــته مـن قــبل الــقــضــاء).
وأكــد الـبـيـان أن (الــتـحـقــيق سـيـكـون
شـفافـاً وعادالً ونـزيهـاً). مطـالبـا جميع
ــــواطــــنـــ الـى (اخــــذ االخـــبــــار من ا
ـصادر الرسمية وعدم ترويج االخبار ا
الـكـاذبة واالبـتعـاد عن الشـائعـات التي
ـــســـتـــقـــر في تـــربـك الـــوضع اآلمـن وا

دينة). ا
ووجه وزيـــر الـــتــربـــيـــة عــلـي حــمـــيــد
الــدلـيــمي امس اجلـمــعـة بــسـحب يـد
احــدى مـعـلـمـات مــدرسـة الـذاريـات في
ـا نــيـنــوى حلـ انـتــهـاء الــتـحــقـيق 
نـسب لهـا من ضربـها احـدى الطـالبات

شي. وافقادها القدرة على ا

ـسـلح حـيث تـمـكنت من واالسـتـطالع ا
الـقـاء الـقبض عـلى مـتـهمـ اثـن وفق
ادة  240مـن قانون العقوبات العراقي ا
والـتي تـخص قـضـايا الـنـزاهـة وغـسيل
االمــوال مع ضــبـط عــدد من االســلــحـة
واالعــتـدة ضــمن جــانب الـكــرخ  فـيــمـا
تـــمــكــنت قـــوة من الــلــواء 15 الـــفــرقــة
االولـى شـرطـة احتـاديــة بـاالشـتـراك مع
مـفـرزة من مـكـتب اسـتـخـبـارات الـكرادة
ومــفــرزة من مــكــتب مــكــافــحــة االجتـار
بـاالعـضـاء الـبـشـريـة ومـفـرزة من جـهاز
االمـن الـوطــني من الــقـاء الــقــبض عـلى
مـتهم بـاالجتار باالعـضاء الـبشريـة بعد
ان  نــصب كــمـ مــحـكم له وبــاجلـرم
ـشـهـود في مـنـطـقـة الـكـرادة. واضـاف ا
واد تـهم  وا الـبيان انه ( تـسليم ا
ــــــضــــــبــــــوطـــــة الـى اجلــــــهـــــات ذات ا
االخـــــتــــصـــــاص إلتــــخـــــاذ اإلجــــراءات
الــقـانـونــيـة بـحــقـهم لــيـنـالــوا جـزائـهم

العادل وفق القانون).
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وانــــــطـالقــــــاً من احلــــــرص عــــــلى اداء
ــطــلــوبــ من الحــقــة ا واجــبــاتـــهــا 
اإلرهــابــيــ واخلــارجــ عن الــقــانـون
ـهم لـلــقـضـاء لـيــنـالـوا جـزاءهم وتــقـد
الـعـادل . تـمـكـنت قـوة مـن الـفوج االول
الـلـواء الـتـاسع عـشر الـفـرقـة اخلـامـسة
شــرطــة احتـاديــة وبــتــنـســيق وإســنـاد
مــفـارز اجلــهـد االسـتــخـبــاري من الـقـاء
ـطــلــوبــ وفــــق الــقــبض عــلـى احــد ا
ـادة  /4 ارهـاب في مـحـافـظـة كـركوك  ا
وقـال بـيان ان (الـتـحـقيــــقـات بإنـتـمائه
إلـى عــصــابــات داعش وأحــد عــنــاصــر
ن يــقــدمــون الـدعم مــفــرزة إرهــابـيــة 
الـلـوجسـتي والـعامـل عـلى اسـتالم ما
تـــســـمى (الـــكـــفـــاالت)  وتـــمت إحـــالــة
اإلرهــابي إلـى اجلــهــات الــتــحــقــيــقــيـة
اخملـتـصـة إلكمـال اإلجـراءات الـقانـونـية

بحقه). دني ينتشل سائقاً مقتوالً من صهريج ≈½UA²‰∫ الدفاع ا

مــســتـــقــيم لــغــرض الــتــنــظــيم االداري
ـهني في عـموم مـحافـظة ذي قار في وا
ـسـتوى الـقريب كـافـة االصعـدة وعلى ا
وتـــراقب عن كـــثب جـــمــيع االشـــكــاالت
واخلـطا وتعمل على معاجلتها بصورة
تدريجية لغرض النهوض باحملافظة). 
واعـلـنت شركـة نفط ذي قـار مبـاشرتـها
بـاالعتـماد عـلى الطـاقة الـبديـلة لـتوفـير
الـطـاقـة الحـد اقـسـامـهـا في حـقـل صـبة
الــنـفــطي. وذكـر مــديـر قــسم الـكــهـربـاء
حـازم إسـماعـيل كاظم فـي بيـان تابـعته
(الــزمـان) امس ان (الـغـرض من تـوفـيـر
الـطــاقـة الـبـديـلـة هــو تـقـلـيل اسـتـهالك
الـطاقة الكهـربائية من الشبـكة الوطنية
ـرحلـة االولى في حقل وسـيـتم تنـفيـذ ا
صـبـه الـنـفـطي والـذي سـيـغـطي حـاجـة
ـــراقــبـــة والــكـــامــيــرات مـــنــظـــومــات ا
الــداخــلــيـة واخلــارجــيـة داخـل اجملـمع
ـالكـــات الــــنــــفــــطي). ولــــفـت الى ان (ا
الــهـنـدســيـة والــفـنـيــة بـاشــرت بـإعـداد
ـنظومـات الطاقة الـتصامـيم اخلاصة 
الـــبــديـــلــة حـــيث ســيـــتم اســـتــحــداث
مـنظـومـة طاقـة شمـسيـة في حقل صـبة
همة الـنفطي وأخرى لتغذية االحمال ا
في مـحطة الكـهرباء الرئـيسية في حقل

صبة النفطي).

تـشـهـدها اقـضـيـة ونواحي احملـافـظة)
ــتــابــعــة كــافــة طـلــبــاتــهم مع ووعــد 
ـركزيـة. واشـار الـغزي الى احلـكـومـة ا
انـه ســـبق ان ( االتـــفـــاق ايـــضـــا مع
مـسؤول تنسيـقيات اخلريجـ بتعليق

االحتجاجات لنفس الغرض اعاله). 
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وعــقـد االجـتـمـاع االول لـلــجـنـة تـقـاطع
الـعمل الوظـيفي برئاسـة  نائب محافظ
ذي قـــار رافـع الـــشـــامي  حــــيث تـــمت
مـخاطـبة كـافة دوائـر احملافـظة بـتزويد
وظف والعقود اللجنة بكافة بيانات ا
واالجـور لغرض تدقيقها وتقاطعها مع
ـشاريع لـغرض الـعـقود الـعـاملـ في ا
تــوزيع فــرص عــمل عــادلــة بــ ابــنـاء
احملــافــطــة وفــتح مــجـال لــلــخــريــجـ
الـعاطـل من تنـظيم عقـود عمل وبدات
الــلــجـنــة اعــمـالــهــا و تـوجــيــة كـتب
رســـمــيـــة بــذلك ونـــدعــو كـــافــة ابـــنــاء
ـن لـديـه اكـثــر من فــرصـة احملــافــظـة 
عـمل ان يقدم طلب رسمـي بفسخ العقد
ـبــرم مع احملـافـظـة وهـذا يـسـاهم في ا
حتـقيق فـرص متـكافـئة بـ كافـة ابناء
احملـــافـــظــــة  واشـــار الـــشـــامي الى ان
(احلــكـومـة احملــلـيـة في ذي قــار تـعـمل
عـلى رسم خارطة طريق سليمة ومسار

واكـد احملـافظ (الـتـوصل الـى اتفـاق مع
ــثــلي اخلــريـجــ وبــعــد عـدة اغــلب 
يـقـضي بـتـعـلـيق اجـتـمــاعـات مـتـكـررة 
دة  3اشـهـر نـشـاطـاتـهم االحتـجـاجـيـة 
التـاحة الـفرصـة امام احلـكومـة احمللـية
ـتابـعة واستـمرار حـملة االعـمار التي
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الــتــقى مـحــافظ ذي قــار مــحـمــد هـادي
ـثـلي اخلريـج الـغـزي  مع عدد من 

ــعــتـصــمـ امــام ديــوان احملـافــظـة  ا
لــبـحث مـطـالـبـهـم والـعـمل عـلى ايـجـاد
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ـرشح في فـتـرة الـدعـايـة ) ...هـذا قول ( ال تـصـدق الـعـريس في فـتـرة اخلـطـوبـة  وال ا
ـصري جالل عـامر الـذي فارقـنا الى جـنات الـنعـيم في القـاهرة  قـبل مدة  لزمـيلـنا ا
وقـد  نشره في كـتاب له  وهو قول كـما يبـدو يشكل حـقيقة  ثـابتة شـأنا ام ابيـنا  فلو
اطلعنـا على ارقام حاالت الطالق التي تـنظر بها احملاكم في عمـوم البالد  لوجدنا إنها
ر  ففي بعض احملـاكم جند ان من ب خمس حاالت زواج  تـقابلها ثالث تفوق الـتصوّ
او اربع حـاالت طالق  ومعـظمهـا  او كلـها بسـبب الوعـود التي ينـطق بهـا اخلطيب في
ايـام اخلطـوبـة  او الـزوج في شهـر الـعسـل  ثم تصـبح مع اولى ايـام الـزواج هواء في
شـاكل  وتـصل الى غـرف الـقـضاة  في شـبك  ووعـود ال تـسـتنـد عـلى واقع  فـتـبـدأ ا

احملاكم  لتنتهي الى ... الطالق!
واحلـال يـنـطــبق عـلى الـسـيـاسـيـ  فـفي ايــام االنـتـخـابـات .. كالمـهم عـسل  غـيـر ان
الـنـتـيـجـة  جندهـا عـصـائـر من الـبـصل .. فـوعـد بال وفـاء عداوة بـال سبـب ..  ترى كم
شـاب في اجلامـعة او الـوظيـفة او محـل السكـن  وعد زميـلته بـالزواج  ثم نـكل وعده 
مـتـنـاسـيـا خـيــبـات االمل لـدى من وعـد  ونـاسـيـاّ ان الـوفــاء بـالـوعـد من شـيم الـنـفـوس
ا وعد  وكم صديق اودعناه سرا الشريـفة ومن العار على الرجل ان يعـد ثم ال يفي 
 علـى وعد بـعدم افـشاءه  ثم رأيـناه شـائعـا عـند االخـرين  وكم تصـريح لسـياسي او
ـتلك شـيئـا من عطـر احلقـيقة مسـؤول  بشـأن عام  ثم ظـهر لـلعلـن انه مجرد كالم ال 
انـه مثل وردة من البالسـتك ... كثيـرة هي الوعـود التي نسـمع بها  غـير انهـا مثل قول
نـزار قبـاني ( خـيط دخان ) .. ان من ال يـحـترم وعـده   ال يـحتـرم نـفسه  هـكذا اذن 
الكثيـر من األحالم  والكثير من خيبات األمل  والكـثير من الوعود  وفي النهاية  كُل

شيء يتبخر ! .. 
 ان الـوفـاء بـالـوعــد  له أهـمـيـة كـبـرى  وهــو ضـرورة اجـتـمـاعـيـة مــلـحـة حـتى ال يـدخل
ـرء االنـسـان في دائـرة الـنـفــاق ومـعـروف ان الـنـفـاق هـو أن يـظـهـر ا
خالف ما يبـطن فيـظهر اخلـير ويبـطن الشر.. ان الـوعد هو أن
يـقــوم الــشـخص بــإبالغ أنه ســوف يــفـعل شيء مــعــ يـخص
كن أن يـقـوم به سوى األشـخاص ـسـتقـبل والوعـد أمـر ال  ا
لـتزمون بكل كـلمة تخـرج من فمهم مهـما كان األمر اجلادين ا

صعب عليهم..

الـوصـول إلـى االتـفـاق النـهـائـيّ خـدمة
ـــنــطـــقــة وإســـتــقـــرارهــا ـــصــلـــحــة ا
يّ. وإنــعــكــاس ذلك عــلى الــســلم الــعـا
وفـي مــــحـــور آخــــر  الــــتـــطــــرق إلى
الـــوضع األمــنيّ في اخلـــلــيج والــيــمن

وخطورة التصعيد وتعميق االزمات.
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وأكّـــد الـــوزيـــر حــســـ إنَّ اســـتـــقــرار
ـنـطـقـة هو أيـضـاً أسـتقـرار لـلـعراق ا
ومـن هنـا فـإنـنا مـسـتـعدون لـبـذل كـافة
اجلُــهُـود من أجـل الـعـمـل مـعـاً مع دول
ـنطقة إليـقاف العنف. وأشـار اللهيان ا
إلـى العالقـات الثـنائـيَّة بـ السـعوديّة
واجلُــمــهــوريّــة اإلسالمـيّــة اإليــرانــيّـة
وحتــسـنـهـا في مـجـاالت مـعـيـنـة وأكّـد
اجلـــانـــبـــان عــلـى ضــرورة إســـتـــمــرار
ـــبـــاحـــثـــات الـــتي بـــدأت في بـــغــداد ا
كما بحثا ووصـلت إلى اجلولة الرابعة
الـتـعاون الـثالثيّ الـسعـوديّ واإليرانيّ
والـــعــراقـيّ من أجل الـــبــدء بـــاجلــولــة
اخلــامـســة لـلـمــبـاحـثــات.  وفي مـجـال
الــعالقــات الــثـنــائــيّـة  الــتــطـرق إلى
مُــخــتـلف الــقـضــايـا الــثـنــائـيّــة واتـفق
الـوزيران على اجتماع قريب يجمعهما

في طهران.
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بــحـث وزيـر اخلــارجــيَّــة فــؤاد حــسـ
ـنــطـقـة مـنـهـا تــطـورات األوضـاع في ا
الـــوضع األمــنيّ في اخلـــلــيج والــيــمن
وخـطـورة التـصعـيد وتـعمـيق االزمات
وأكّد الوزير حس في نظيره االيراني
حـسـ أميـر عبـد اللـهيـان إنَّ إستـقرار
ـنـطـقـة هو أيـضـاً إسـتقـراراً لـلـعراق ا
ومـن هنـا فـإنـنا مـسـتـعدون لـبـذل كـافة
ـنـطـقـة اجلُــهُـود والـعـمل مـع مع دول ا
إليـــقــاف الــعــنف. وقــال بـــيــان تــلــقــته
(الــــــزمـــــان) امس ان (جـــــاء ذلـك خالل
إتـــصــال تـــلــقـــاه حــســـ من نـــظــيــره
اإليــرانيّ عــبـد الــلــهـيــان). واضـاف ان
(اجلـانـبـ وتـطـرقـا إلى مـجـمـوعـة من
ـــهــمــة في الـــقــضـــايــا احلــســـاســة وا
ـنطقة وقدم وزير اخلارجيَّة اإليرانيّ ا
لـــنــظــيـــره الــعــراقيّ إيـــجــازاً عن آخــر
ُفـاوضات اجلـارية ُـستـجدات حـول ا ا
ـشـروع الـنـوويّ مع فـي فـيـيـنـا حــول ا
ـــعــنــيــة اجلـــانب األمــريـــكيّ والــدول ا
كن األخرى مُنوهاً أنَّ هناك خطوات 
ـسـار). إعــتـبـارهـا إيـجــابـيـة في هـذا ا
مـن جـانــبه عـبــر حــسـ عن ســعـادته
بـاستمرار العملية الـتفاوضية مُتمنياً
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وافــاد بـيـان أن (الـوزيــر تـابع وبـشـكل
مـباشـر قضيـة احدى مـعلمـات مدرسة
الـــذاريــات والـــتي نــقـل عن قــيـــامــهــا
بـــحــسـب احــد اولـــيــاء االمـــور ضــرب
ـا تـسـبب لـهـا ابـنــتـهم عـلى الـرأس 
بــشــلل نــصــفي افــقــدهــا الــقـدرة عــلى

ـشي ). وكـلف الوزيـر بحـسب البـيان ا
مـدير عام تربية نيـنوى بزيارة الطالبة
رحــمـة وعــائـلــتـهــا واالطـمــئـنــان عـلى
صــحـتـهــا واالسـتــمـاع الى شـهــادتـهـا
حــول احلــادث ومــتــابـعــة الــتــحــقـيق
بـنـفـسه واعالن الـنتـائج بـشـكلً عاجل

مــشــدداً عـلـى ان (الـطــلــبـة والــتالمــيـذ
جـمـيعـهم امـانة في رقـابـنا ولن نـسمح
الحــد بــالـتــجـاوز او ايــذائــهم مــطـلــقـاً
وسـنـكون الـسنـد االمـ إليصـالهم الى

مبتغاهم العلمي من دون أذى).
كـما نبه الـدليمي ان (االنسـان التربوي

ــهــنـة ــتــهن هـذه ا الــذي اخــتـار ان 
عـلـيه أن يكـون مربـيـاً انسـانيـاً قبل ان
يــكـون مـعـلـمــًا او مـدرسـاً وان يـراعي
ظــــروف الـــــطــــلــــبــــة فـي كل االحــــوال
ـقصر سيحاسب واالوقـات مبيناً أن ا

وفق القانون دون تردد او تأخر).
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... وكان لزامـا عليـنا أن نكـون معجـب إلى حدّ الـهوس بكلّ ما

جاء به تشرين:
التكتك

ان واألكفان في البر
مزقة والدشداشة ا

ما مررت يومـا بالطريق الرابط ب قـرية ( الهويدر ) الـغافية في حضن مديـنة بعقوبة 
قـال ان تسمـيتهـا جاءت من كثرة انـتاجهـا للرمـان الذي يفوق وقـرية ( اخمليـسة ) التي يُ
حاجة السـوق  ( فيخيـس )  بعضه جراء  اخلـزن واألمطار بحـسب لهجتـنا الدارجة .
تعرج في أكثر من موضع بالتوازي مع مجموعـة قرى مستلقية بدالل على نهـر ديالى ا
 بـستان طـويل يسـتغرق قـطعه أكـثر من نصف سـاعة بـالسيـارة   ينـعشك أريج قداحه
وخـضرة أشجـاره وزقزقـة عصافـيره  مـا مررت بهـذا الطـريق اال وتكسـرت احلسرات
لكية الباردة وحتى في صدري  ولعـنت احلكومات التي تعاقبت على حكم بالدنا من ا
ـكـان اخلالب سيـاحـيـا  اذ كان اجلـمهـوريـات الـدمويـة  لـفـشـلهـا في اسـتـثمـار هـذا ا
ـد عـلى ضـفاف نـهـرها قـرى لـلعـرسـان ومـدنا لأللـعـاب وكازيـنـوهات ـقدورهـا أن تـشيّ
لالســتـرخــاء  لـكن ذلك لم يــحـصـل  بل حـتى لم يــرد عـلى بــال مـســؤولـيــهـا  مع انه
ـظم من مدخـوالت احملافـظة والـدولة  وتـوفر فرص مـشروع رابح يـدر أمواال طـائلـة  تعّ

ستوى االقتصادي لسكانها . عمل لشبابها  وترتقي با
نـطـقة ة من صـديـقي االسـتاذ حـسـ شـحاذة الـذي يـسكـن ا قـبل أشـهر وبـدعـوة كـر
جتـولت بـالسـيـارة في هـذا الطـريق  فـلم أسـمع سوى أنـ بـسـات الـبـرتقـال والـرمان
تـشـكـو من الـعـطش  وعـبـث احلشـرات بـأغـصـانـهـا وجـذوعـهـا  بـيـنـمـا بُـحـت أصوات

عني إليجاد حل لهذا الدمار . أصحابها من مناشدات ا
ـتنـاغم مع حـاجـاتـنـا  مـا عادت ازاء هـذه الكـوارث وغـيـاب الـتـخطـيط االسـتـراتـيـجي ا
الزراعة بضمـنها البستـنة مجدية اقتـصاديا  وأصبحت الـبسات عبئـا على أصحابها
ـسـتوردة من دول  فمـردودات انـتـاجـها ال تـسـد كـلفـهـا  فـالـسوق مـكـتـظـة بالـفـواكه ا
نـتـوج احملـلي مـنـافـستـهـا  والـسـبب يـعرفه اجلـوار وغـيـرهـا  وبـأسعـار يـتـعـذر عـلى ا
اجلمـيع بأن أسـاليب الزراعـة لدينـا مازالت بدائـية وكـلفهـا باهظـة على عكس مـا يجري
هن فـي البلـدان االخرى  هذا وغـيره أدى الى اهمـال الفالح لـبساتـينهم  والـعمل 
وها وعرضوها للبيع كـقطع سكنية  او اقامة مشاريع جتارية مختلفـة  ومنهم من جرفّ
ـدن او عـلى أطـرافهـا  وهـو مـا رأيته في مـكـانهـا  ال سـيـما تـلك الـواقـعـة في مراكـز ا

العاصمة ومحافظتي ديالى وكربالء .
دن ليـس باجلديـد القول : ان لـذلك تداعيـات خطيـرة  منـها ما يـتعلق بـتلطـيف أجواء ا
وحتـس منـاخها بزيـادة نسبـة األوكسج  فـضال عن كونهـا متنفـسات للخالص من
ـدن  وقضـاء أوقـات لالسـترخـاء  ومـا تضـفـيه هـذه البـسـاتـ من جوانب ضـوضـاء ا

جمالية في أماكن وجودها .
ـالـية بـصرف ان تـعـامال عبـثـيا يـجـري مع هذه الـبسـاتـ من أناس حتـركـهم الدوافع ا
النظر عمـا يترتب عليها من أضرار  انظروا الى القتـل اجلائر لبسات النخيل الواقعة
ؤدي الـى منـطـقـة الدورة فـي بغـداد   مع مـا تـشـكله من الـى جانب الـطـريق الـرئـيس ا
ـناطق الـقريبة  ا يبـعثه مصـفى النفـط من مخلـفات دخانـية مضـرة بسكان ا مصـدات 
نطقة او ما فعله العـابثون في محافظـة النجف بتجريـف أشجار معمرة لهـا تاريخ في ا
الـواقــعـة بــ مـديــنـتي الــنـجـف والـكــوفـة بــحـسب مــا نـشــرته بــعض مـواقع الــتـواصل

االجتماعي . 
ال يقـيم بعـضنـا اعتـبارا لألشـجـار  وكأن وجـودها لم يـأت لتـحقـيق توازن في الـبيـئة 
على عكس ما يحدث في بعض الدول التي تنظر ألشجارها باحترام كبير  وتعاقب من
يقطـعهـا  ووصلت الـعنـاية بهـا الى درجة الـتدوين عـلى جذوعـها بـحلقـات معـدنيـة عمر
ساكن تعد بعضهـا الذي بلغ مئات الـسن  ويُقال ولـست متأكدا : ان األشجـار في ا

من ب مكوناتها عند البيع والشراء .
نـطقي أن تترك احلكومة احلبل على الغارب  او تمنع أصحاب البسات من من غير ا
التصرف بـها عندما تفقـد جدواها االقتصادية  وبضـمن ذلك جتريفها ألي غرض كان
 ولـكن للـحفـاظ علـيهـا من التـجريف أدعـو احلكومـة الى شرائـها من
ـصلحة الـعامة  وقبل هذا وذاك أصحابـها وتوظيفـها بحسب ا
ـتعلق البـد من اعادة الـنظر بـسيـاستـنا الـزراعيـة  وال سيـما ا
ــعـنـيـ : لـوال مــنـهـا بـاســتـيـراد الـفــواكه واخلـضـر  واذكّـر ا
ستطاعنا الصمود بوجه احلصار األمريكي الزراعة مـا كان 
ـاضي  وأخجل من القول لهم الظالم ابـان تسعينـيات القرن ا

: الزراعة نفط دائم .

أتـصل بي أحـد األصـدقـاء من غـيـر الـعـراقيـ وقـال: انـتم الـعـراقـيون
طـيـبـ تـغـفــرون لـلـمـسـيئ وإذا عـاد حتـاسـبـونه عن أول إسـاءة
صائب صعودا يـفرقكم أي شيئ بسيط وال جتتمعون إال في ا
الكبيرة تصبرون طويال وتنفجرون سريعا حتبون وعلى حلظة
ما أدري شيصير الكالم ليس لي هذا رأيه كنت أستمع فقط.
{ عن مجموعة واتساب
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اسـتقـبل مـحافـظ ميـسـان علي دواي
الزم في مــكــتــبه اخلــمـيـس عـدداً من
ـواطنـ من اهـالي نـاحـيـة السالم ا
مـنـطـقــة اجلـزيـرة وقـال بـيـان تـلـقـته
(الزمان) امـس ان (دواي استمع الى
ــشــاكل الــتي تــرتــبط طــلــبــاتــهـم وا
وارد باخلدمـات العامـة والزراعة وا
ائـية  ,حيـث  توضـيح تـفـاصيل ا
ــــدرجـــة ضـــمـن خـــطط ــــشـــاريع ا ا

احملــافـظــة فـيــمـا يــخص مــنـاطــقـهم
والــتـوجــيه بــادراج مـشــاريع اخـرى
ضــمن خــطــة عـام  2022ومــتــابــعـة
ـشاكـل من قبل اجلـهات الطـلـبات وا
الـقـطـاعـيـة ورفع مـوقف بـاالجراءات

تخذة). ا
وقــام دواي الزم بـــجــولــة مــيــدانــيــة
تـفـقديـة لإلشـراف ومـتـابـعـة عدد من
ـشـاريع في مـركـز احملـافـظـة مـنـهـا ا
مشروع انشاء مدرسة سعة  24صفاً

في مـركـز احملافـظـة ومـشـروع إنـشاء
ـعـهـد بـنـايـة األقـسـام الـعـلـمـيـة في ا
الـــتـــقــني ومـــشـــروع تــأهـــيل شــارع

ستشفى اجلراحي. ا
وشـــــدد عـــــلى ضـــــرورة تـــــكـــــثـــــيف
باالهتـمام باإلعمـال وتنفـيذها حسب
طلوبة ووجه . اجلهود واصفات ا ا
ومــضــاعــفــة الــعــمل من اجـل اجنـاز
ـشـاريع بـالـوقت احملـدد ألهـمـيـتـهـا ا

واطن. كونها تصب خلدمة ا

برحـيل االستاذ احلـقوقي الـبارع طارق
ع حــــرب فـــقَـــدَ  الـــعــــراق واحـــدا من أ
ـتـميـزة قـامة شخـصـياتـه القـانـونيـة ا
قانـونية من قـلمـات القانـون واحملاماة
تـمـيزت بـالـشجـاعـة واجلرأة في احلق
وفي التـشخـيص القانـوني. وشخـصية
اجتـمـاعيـة مـحـبوبـة وبـصـمة بـغـدادية
مــتـمــيــزة فـقــد بـرع االســتــاذ حـرب في
الـقـانـون وفي عـشـق بـغـداد واالهـتـمـام
بــتـــراثــهـــا. وقــد شـــيــعت بـــغــداد يــوم
األربــعـاء جـثـمـان الـراحل حـرب الـذي

فارق احلياة إثر نوبة قلبية.
…U Ë d

وقد تـفاعل آالف الـعراقـي عـلى مواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعي مع خــبـر وفـاة
اخلــبــيــر الــقــانــوني اخملــضــرم طـارق
حـرب مـسـتـذكـرين نـشـاطه وحتـلـيالته
في الــسـيـاســة وتـطـبــيـقـات الــقـانـون
والتـراث البـغدادي وأحاديـثه اليـومية
عـبـر وسـائل اإلعالم. فال يـفـوت يوم اال
وهــنــاك حـــضــور لــهــذه الـــشــخــصــيــة
الــبـــغــداديـــة في وســـائل االعالم ونــال

بذلك جماهيرية لم يسبقه اليها احد.
 وطـارق حــرب كـاتب ومـحـامي ولـد في
بـغـداد عـام 1945 حـصل عــلى شـهـادة
بـكـلـوريـوس فـي القـانـون مـن اجلـامـعة
ــســتـــنــصــريــة عــام 1975 وشــهــادة ا
ــاجـســتـيــر في الــقـانــون من جـامــعـة ا
بغداد عام 1980 ودبلوم القانون العام
من جامعة االسكـندرية.  وعمل االستاذ
حرب بعد 2003 رئيسا لتحرير جريدة
ـان) ثم رئـيـسا جلـمـعـية الـثـقـافة (البـر
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الـقـانونـيـة الـعراقـيـة سابـقـاً فضالً عن
قـيامه بـتدريـس مواد  الـقانـون في عدد

عاهد احلقوقية . من الكليات وا
 تــعـــرفت عــلى الـــصــديق طــارق حــرب
(يـرحمه الـله) حـ كان من احـد مراتب
الـدائـرة الـقـانـونـيـة بـوزارة الـدفـاع في
السبعينـات وكيف  منحه رتبة مالزم
حـقـوقي من قـبل الـقـائـد الـعـام لـلـقوات
سلحة بناء على حصوله على شهادة ا
البكـالوريوس في القـانون من اجلامعة
ـسـتـنـصــريـة واسـتـمـر الى ان وصل ا
لـرتـبة رائـد. وكـان متـمـيزا في مـؤلـفاته
حــيث ان مــعـــظم الــكــتب الـــقــانــونــيــة
الصـادرة عن الدائرة الـقانونـية بوزارة
الــدفــاع كــانـت من اعــداده حــيث صــدر
كتب شـروحات في القـوان العـسكرية
مــثل قـــانــون الــعــقــوبـــات الــعــســكــري
وقـانـون اصـول احملـاكـمات الـعـسـكـرية
وقـانـون اخلـدمـة الـعـسـكـريـة  والـدليل
الـقــانـوني عـام  1988وغـيــرهـا وكـانت
مـرجعـا جلمـيع احلـقوقـي في الـقوات
ـسـلحـة الـعراقـيـة.  كمـا انـني شاركت ا
معـه في بـعض الـلقـاءات الـتـلـفـزيـونـية
فـي نــدوات قـــانــونـــيــة. وقـــد عُــرِفَ عن
الـــراحل حـــرب اهـــتـــمــامـه بـــالــوقـــائع
ة التاريخية والقـصص التراثية القد
التي وثـقها من خالل مـؤلفاته الـرائعة.
مـثل الـتــراث الـبـغــدادي وتـصـوف اهل

ة. بغداد ومحالت بغداد القد
وعـــــــــرف عـن الـــــــــراحـل جــــــــــرأتـه في
الـتـحــلـيالت والـتـفـســيـرات الـقـانـونـيـة
بـشــكل أثــار غـضب أطــراف مـتــضـررة

فـقــبل أقل من  24 ســاعــة عـلـى وفـاته
تـــوقع طـــارق حـــرب أن تــرد احملـــكـــمــة
قامة من االحتادية الدعوى القضائية ا
أطـراف اإلطـار الـتـنـســيـقـيـة الـتـسـيـقي
الـتنسـيقي بـشأن تـسمـية الكـتلـة األكبر
عدداً فـي خسـارة ثالـثة خالل أسـابيع
وقعه يوم وقال حرب في بـيان نشـره 
االول مـن شــــبــــاط أنه "بــــاإلشــــارة إلى
ــدعــ الــذين ــقــامــة مـن ا الـــدعــاوى ا
طـلــبـوا فــيــهـا بــطالن انــتـخــاب هـيــئـة
رئـاسـة مـجلس الـنـواب احلـالي وقـبول
قدمة من الكـتلة النـيابيـة االكثر عـددا ا
اإلطـــار الـــتـــنـــســـيـــقـي في ذلك الـــيـــوم
وبـبــسـاطـة نـقــول ان نـتـيــجـةالـدعـاوى
ومصيرها سيكون كمصير من سبقها".
وبـــيَّن حــرب أن "احملـــكــمـــة االحتــاديــة
سـتــتـولى رد هــذه الـدعــاوى ورفـضــهـا
وعـــدم قـــبـــولـــهـــا اســـتـــنـــادا ألحـــكـــام
ادة(105) من قانـون اإلثبـات".  وأثار ا
اخلـــبــيــر الــراحل الـــكــثــيــر من اجلــدل
مؤخـراً بتـصريحـات جريـئة توقع فـيها
خــســارة األطــراف الــتي تــبــنت دعــوى
ان الطعن في االنتـخابات وجلـسة البر
األولى فـضالً عن قـضـيـة الـكتـلـة األكـثر

عددًا.  واشتـهر الراحل بـرهانه على رد
ان األول دعوى الطـعن في جلسـة البر
ـزق هوية حيث راهن عـلى انه سوف 
نـــقـــابــة احملـــامـــ في حـــال مـــررتـــهــا

احملكمة االحتادية.  
W d  W Ëd «

كــانت طـروحــاته يــرحــمه الـلـه جـريــئـة
وشــجــاعـة ولـم يـهــادن أحــدا وهــذا مـا
سـبب له الـكــثـيـر من ســوء الـعالقـة مع

تضررة. الكتل ا
من أبرز مؤلفات طارق حرب:

ؤلفات أبرزها: لديه العديد من ا
ســلـــســلـــة شــروحـــات الـــتــشـــريــعـــيــة
الــعــســـكــريــة والــعـــقــوبــات واالصــول
واخلـدمـة والتـقـاعد الـعـسكـرية -1983

.1988 
الدليل القانوني 1983.

مــــقـــاالت فـي الـــدســــتـــور 2005 طـــبع
 . .2007

 تشريعات عام 2007 طبع 2008.
 قوان 2006 طبع 2008.

 مباحث في الدستور االنتقالي 2008. 
 التطورات الدستورية 2009.

 النظام الدستوري القانوني 2009.

طارق حرب

صدام حس

ـــعـــارك الــتـي مــزقت مـــنـــهــا خالل ا
الــبالد.ويــقــول رئـيس هــيــئــة االثـار
والـتـراث لـيث مجـيـد حـسـ لـوكـالة
فـرانس بـرس “لـديـنــا االمـكـانـيـة أن
جنــعل من الــقـصــور مــتـاحـف عـلى
األقل في بغداد.”ويضيف “نستطيع
أن نـقيم مـتـحفـا لـلـسجـاد أو مـتحف
الــــعــــائــــلـــــة احلــــاكــــمــــة أو لــــلــــفن
االسالمي.”لكنه يـشير الى أن بعض
الـقــصـور “ضــخـمــة جــداً ويـحــتـاج
إعــادة تـأهــيــلـهــا إلى مــوارد مـالــيـة
طـائـلة.”وبـدأ تـشيـيـد هـذه الـقـصور
اضي في نـهايـة ثـمـانـينـات الـقـرن ا
واســـــتــــــكـــــمـــــلـت في مـــــنــــــتـــــصف
الــتـســعـيــنــيـات في ذروة احلــصـار
االقــــتــــصــــادي الـــــذي فــــرض عــــلى
الـعـراق.ويفـيـد مـسـؤولـون أن صدام
حسـ زار بعـض هذه الـقصـور مرة
أو مـرتـ فـقط لــكـنـهـا كـانت حتـظى
بــحـمــايــة مـشــددة من قــوات أمـنــيـة
خـاصـة ولم يــشـاهـدهـا أنـذاك سـوى
عـمــال شـاركـوا بــتـشـيـيــدهـا.ويـقـول
مــســؤول حــكــومي لــوكــالــة فــرانس
بــرس فــضـل عــدم كــشف أســمه إن
“الـبيـروقـراطـية والـفـسـاد حاال دون
اصالح الـــقــصــور وحتــويـــلــهــا إلى
مـرافـق سـيـاحــيـة وتــراثـيـة.”وتـضم
بـغــداد مـجـمــعـات لـقـصــور رئـاسـيـة
حتول قسم منها الى مـبان حكومية.
كــذلـك حــول أحـــدهــا الى “جــامـــعــة
أمـيــركـيـة ”خـاصــة فــتـحت عــلى يـد
مـسـتـثـمـر عراقـي في قـصر “الـفاو”
ــــنـح لالســــتــــثــــمــــار أول قــــصــــر 
اخلـــاص.ويــقع هــذا الـــقــصــر الــذي
ـباني حتيط به بـحـيرات وعـدد من ا
الصغيرة من احلجر والرخام األنيق
قـــرب مـــطـــار بـــغـــداد. وكـــان مـــعــدا
الستـقبـال كبـار الضـيوف لـكنه حول
الى مقر للجيش االميركي بعد العام

.2003

ويـــشــعــر مــايــكل مـــونــلــكس رئــيس
“اجلامعـة األميـركية ”بفخـر باحلال
الـــتي أصــبح عــلــيـــهــا اجملــمع بــعــد

تأهيله.
ــبــاني األخــرى كــانت ويــقـول “كل ا
محطـمة والشـبابيك مـدمرة واالفاعي
عــلـى الــبالط والــطــيـــور تــنــتــقل في
فــــــــــضـــــــــــاء ه كـــــــــــانـت (فـــــــــــعـالً)
فوضى.”ويتابع مونلكس وهو ينظر
الى حــروف “ص.ح ”احملــفـــورة في
زيـنة بنقوش ملونة سقوف القصر ا
“صدام حـسـ كان لـديه غـرور كبـير
وتـــــــــرى حـــــــــروف أســــــــــمـه فـي كل
مـكان.”واضاف “كـنـا نـتـسـاءل ماذا
نفـعل بهـا أنزيلـها أم نـغطـيها? ”لكن
في النهاية كان القرار باالبقاء عليها
كــــــــمــــــــا هي ألن هــــــــذا “مــــــــكــــــــان
كان تاريخي.”ويختم مبـررا رمزية ا
ب”أنه قصر الدكـتاتور السابق اآلن
ؤسـسـة تعـليـمـية لـفـائدة كل حتـول 
.”وفي الــبــصـرة أقــصى الـعــراقـيـ
جـنــوب الـعـراق بـنـى صـدام حـسـ
ثالثـة قــصـور كـبـيــرة تـطل عـلى شط
العرب بـات اثنان مـنها مـقرا للـحشد
الــشـعــبي حتــالف فــصـائـل مـوالــيـة
إليــران بـاتت مــنـضــويـة مع الــقـوات
األمــنــيــة فــيــمــا حتــول األخـيــر إلى

متحف تابع لوزارة الثقافة.
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ويـقـول قـحطـان الـعـبـيـد مـفـتش آثار
تـراث الـبــصـرة بـفـخـر “اسـتـطــعـنـا
تــغــيـيــر رمــزيــته الـدكــتــاتــوريـة الى

رمزية ثقافية.”
وتعتبر البصرة “احملافظة الوحيدة
الـــــتـي جنـــــحـت فـي حتـــــويـل أحـــــد
القصور الى مبنى الئق وتراثي وفقا
سـؤول موضـحا “هنـاك عدد لهـذا ا
كــبــيـر مـن الـقــصــور أكــثـر من 166
مــــــبـــــنـى بـــــ قـــــصــــــر ومـــــنـــــزل”
فـخم.وتسـعى الـسـلطـات احملـلـية في

dB∫ احد قصور صدام وقد حتول الى متجع
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الدليل االنتخابي للمحافظات 2009.
ـرشـد في انتـخـابـات مجـلس الـنواب  ا

.2010
االعالم العراقي بـ التشـريع والقضاء

.2011
 الوجيز في الوزارة العراقية 2011.

احلياة االدارية العراقية 2011.
 التطور الوزاري في العراق 2011.

 وزراء العراق 2013.
 نشوار 2013.
 لطائف 2013.

 تصوف اهل بغداد  2014.
بغداديات تراثية 2015.

 بغداد تراث وتاريخ 2017.
 الـــتـــراث الـــبـــغـــدادي / دار الـــشــؤون

الثقافية 2019.
 بغداد في تراثـها من البناء الى 1985

طبع 2019.
 مـــوســوعـــة الــتــراث الـــبــغــدادي ج 1

منمنات بغدادية 2019.
 موسوعة التراث البغدادي ج 2.

 حكايات بغدادية 2020.
 مـــوســوعـــة الــتــراث الـــبــغــدادي ج 3

حوادث بغدادية 2020.
 مـــوســوعـــة الــتــراث الـــبــغــدادي ج 4

وقائع بغدادية 2020.
 مـــوســوعـــة الــتــراث الـــبــغــدادي ج 5

ليالي بغدادية 2020.
ــــقـــاالت ــــئـــات من ا  كــــمـــا ان لــــديه ا
اليومية التي كان ينشرها في الصحف

وباالخص صجيفة الزمان.
صاب  وختاما نـقول حسبـنا في هذا ا
ـضئ بــرحــيل طـارق حــرب هــو اإلرث ا
لــــلــــراحل في اهــــتـــمــــامه بــــالــــوقـــائع
التـاريخـية الـتي وثقـها خالل مـسيرته
في اجملــال الــقــانــوني والــفــولــكــلـوري
ــئـــات من والـــعـــشـــرات من الـــكــتـب وا
ـقــاالت الـيــومـيــة. ومـا عــرف عـنه من ا
فصاحة في اللـغة والقانون وقدرة على
الـبالغــة واالســتـذكــار..  نـســأل الـله له
ـغـفــرة وإنـا لـله وإنـا إلـيه الـرحـمـة وا

راجعون.  
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بغداد
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الالجـدوى صـفـة عــامـة لـلـكـتـابـة في الـعـراق حـيث كــان الـتـعـبـيـر عن الـرأي مـحـدودا قـبل
عدا طلقة في الرأس طلق ايضا  االحتالل وصار مطـلقا بعد الغزو أال انه ال يرتب اثرا بـا
سـتبدة ال تترك ـاذا االنظمة ا ا جعلني افـكر دائما   او خـطفا من جهـات غير رسميـة  
ا األمر سيان ?? اعـود فأقول يبدوا ان الكلمة كانت لها الكتاب  (يشـخبطون) براحتهم طا
اثر كبير في سـابق االزمان واألدلة كثيـرة منها ان اصحـاب الكلمة لم يـكونوا يودعون في
ثال كانوا مودع في (نكرة السجون فالـنواب وجماعته من اصحاب الكلمة عـلى سبيل ا
السلمان ) ليغلق ملفهم ومع ذلك صدحت حناجرهم بقصائدهم الشهيرة وسأذكر ما جاء
منها في الغـزل فقد باتت السياسة مقرفة حـتى لو صدرت عن هؤالء العظام  ومنها (( يا

ة )) و (( يا عضد ياللي شتالك عايش بفي النخل )) . حر
رجـعية قـالت ((بحت اصـواتنا )) ) وا سرفـ كيف سـيؤثـر صوتي وصوت غـيري عـلى (ا
ولم تغير شـيئا  ومن ال يخاف الله وكتبه ورسـله  ومن ال ضمير له هل سيخشى من قلم
عبـداخلالق وغـيره ??? وهـو يـعلم كم بـلغت حـالة االفالت مـن العـقاب من مـبلغ  وهـو يرى
جنم الـربيعي عـلى الشاشـة مرة يصـرخ ومرة يبـكي ومعه ارقامه اخملـجلة والـصادمة دون
جـدوى .. نعم دون جـدوى .. بـيـنمـا كـانت مـائـة نسـخـة من مـنـشور من احلـزب الـشـيوعي

مكتوبة باليد حترك الشارع احيانا .
ـعنـية اعتـاد السـادة القـضاة ان يـطلـبوا اضـبـارة العـقار من مـديريـة التـسجـيل العـقاري ا
ألغراض تـنفـيذ قـانون حـجز ومـصادرة االمـوال .. واعتـادت دوائر التـسجـيل الـعقاري ان

تتمسك بعدم الرد مهما استخدم القضاة من تعابير قوية في تأكيداتهم ..
قــضـيـة األمس بــدأت مـرافــعـاتـهــا مـنـذ نــيـسـان 2021 وكــانت اخلـطــوة االولى هي طـلب
ـبكـر وارتـداء الـقاط ل يـبـدأ بـالنـهـوض ا رافـعـات مـسـتمـرة بـتـكرار  اضـبارة الـعـقـار وا
رافعـة لساعـات وهي التي تطـول دقيقة وربـاط العنق وروب القـضاء الواقف بـانتظـار بدء ا
واحدة حيث ال كالم يقـال كون التسجيل العقـاري لم يرسل اضبارة االرض ويحدد موعد

الحق ونعود بخفي حن  ونتهيأ إلعادة الفيلم الهندي الحقا .
ـاذا ال يــجـيـبــون ?? وهـنـاك ــرة حـصل اخــتالف بـســيط حـيث ســألـني الـقــاضي :  هـذه ا
اذا ال يـجيبـون فليسـت قضيتي هي األولى مـشكلتـان في الرد اولهـما ان القـاضي يعرف 
ولن تـكن االخـيرة  هـو يعـرف كمـا اعرف انه يـنبـغي لي الـذهاب شـخصـيا الى الـتسـجيل
ـقسوم  وهذا ال يجـوز لي ذكره امام القـضاء ألني سأكون مطـالبا بدليل العقاري ودفع ا
نطق يقول ذلك وأال فـليوضحوا لي فـكرة بديلة عدا ان ال هـيبة ألحد عند قانوني  بينـما ا
وظف الـبسيط جـاء به حزب والوزيـر جاء به حزب واالثـنان يأتـمران بأوامـر الدولة احـد فا
الـعـمـيقـة  واألحـزاب مـاذا تـريد مـنـهـمـا ??? تغـطـيـة نـفقـات احلـزب وقـضي األمـر الذي به
عـنية ونـسخة تستـفتيـان .   لو كنت قـاضيا لـكنت كتب كـتابا شـديد اللـهجة الى الـدائرة ا
منه للدائرة االعلى ونسخة منه الى مكتب الوزير وألى مكتب السيد رئيس مجلس القضاء
وظف فاسق ان وضوع اخلـطير  فال يـجوز  عاجلة هـذا ا االعـلى مطالبـا بعقـد اجتمـاع 

يــغـلب الــقـضــاء ويـغــلب الــدولـة ويــذلـهــمـا  وأن ذلـك خـيــر لـهم من
االنـغـمـاس في مـوضوع االطـار الـتـنـسيـقي وتـمـاسكـه من عدمه
ومـوضوع البـيت الشيـعي والبيـت الكردي والسـني (فكـلها ما
تـوكل خـبـز) فهي مـن اعطى بـيـتا شـيـعـيا يـحـمي الـفاسق من
الشـيعـة وهو من اعـطى بيـتا سنـيا يـحمي الـفاسق من الـسنة
ـكــونـاتـيـة لـيـخــرب الـبـيت الـعـراقي وهي الـتي بــنت الـبـيـوت ا
وظف الفاسق وتخرب مؤسـسات الدولة رحمها الـله ليتمكن ا

من حتدي القضاء والدولة برمتها.
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لـئن كان ( لقمان) مـشهوراً بحـكمته ومواعظه ونـصائحه  فانه لن يحـجبها يقـيناً عن فلذة
كـبـده  فـهـو الشك حـريص أشـد احلــرص عـلى سالمـته تـواّقـا الى ان يــنـعم بـالـطـمـأنـيـنـة

والسعادة .
وهذه هي احدى وصاياه البنه وهو يعظه حيث قال له : 

(يا بُنيّ
اجعل لنفسك ألفَ صديقٍ واأللف قليل  وال جتعل لنفسك عدواً واحداً والواحد كثير) 

عنى أَلَمَّ به الشاعر فقال : وهذا ا
وليس كثيراً ألفُ خِلٍ وصاحبٍ 

وانَّ عدواً واحداً لكثيرُ 
ـسـلك الـعقالني الـصـائب وهو مـفـتاح االكـثـار من األصدقـاء وجتـنب ايجـاد األعـداء هو ا
عادالت كلها فتحل اخملاوف محل السكون الراحة االجتمـاعية حيث أنَّ العداوات تقلب ا
كن واالستقرار وتـتسع دوائر القلق واالضطراب كلـما اتسعت أعداد األعداء ومن هنا 

القول :
أنَّ من له العديد من األعداء لن يذوق طعم الهناء .

-2-
نطق وهناك مَنْ يسـته بالناس  ويزعم أنه القويّ وعدُّوه الضعيف وبالرغم من أنَّ هذا ا

سته بالضعيف : مرفوض يُقال لهذا ا
ال حتقرن صغيراً في عداوتهِ 

إنَّ البعوضة تُدمي مُقلةَ األسدِ 
-3-

لـقد دعاني الى كتـابة هذه السـطور العجـلى وقوفي على حاالت يـختلف فيـها بعض الناس
مع غيرهم فيسارعون الى جعلهم في خندق األعداء ..!!

ويترتب على ذلك :
أنهم ال يدخرون وسعـاً في مضمار سَوْقِ التهم اليهم وتوجـيه أفظع ألوان الكلمات النابية
بحقـهم بغـية تسـقيطـهم والتشـهير بـهم اجتمـاعيا مع انّ االخـتالف في الرأي أمر طـبيعي

وهو كما قال الشاعر :
( ال يُفسد للود قضية ) 

-4-
ـقـنـعة انّ الـراي والـرأي اخملـالف ال يـوجـبـان اخلـصام ويـبـقى احلـوار واحلـجـة الـبـلـيـغـة ا

هم : السبيل األمثل حلل هذه االختالفات وا
ان يبقى الكـيان محفوظا والصف مرصوصاً  بعيداً عن التشظي

وتأجيج النيران .
-5-

ركب نغرق جميعا اننا جمـيعا في مركب واحد وح يغرق ا
وهذا ما ال يريده اي واحد منّا يقيناً .

فطوبى لالخـوة الساع الى لَمِّ الشملِ ونـبذ الفرقة وجتنب
العداوات .
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االختـالف الثقافي يـتعمَّق في الدين أو الـطائفة واجلـنسية والـقومية بـسبب النظـرة الدونية
تبادلة لـشعب متـجاورين كما هو احلـال ب الفرس والتـرك والعرب. الروس األرثدوكس ا
تحضرة بـقادة متعقلـ تصادقوا ونحن بقادةٍ وبولندا الكاثـوليك. وغيرهم لكن الشـعوب ا
ـشاعـر الـعامـة مـا زلنـا نـتحـارب. وقـد نخـسـر التـاريخ كـله إذا قـطعـنـاه كمـا نُـقطع تـؤجج ا
ـانيـا البروتـستانـتية وبـولندا الدجاجـة وكلمـا ذهبنـا إلى الوراء أكـثر كانت الـرؤية أفضل.أ
الكـاثوليكية: 17/6/1991 وقعتـا اتفاقية حسن اجلوار والتعاون الودي وب فترةٍ وأخرى
عـتا ـرور كذا سـنـة علـيـهـا ويجـددون عـهد الـتـعاون. 26/1/1934 وقـَّ يحـتـفل الـرئيـسـان 
سلح فاوضـات والتخلي عن النزاع ا ميثاق عدم االعـتداء وتَعَهَّد البلدان بـحل مشاكلهم با
لـعشـرة سنـوات والـعالقات تـوتـرت ظاهـريـاً بسـبب نزاع حـدوديـة واقتـرح وزيـر اخلارجـية
ـانيا النـازية بسبب البـولندي يـوزف بيوسوتـسكي على فرنـسا إعالن حرب مشـتركة ضدَّ أ
انتـهاكـها مـعاهـدة فرسـاي وإعادة التـسلح ورفـضت فرنـسا.فـرنسـا الكـاثولـيكـية وبـريطـانيا
ئة عام  1429 -1337بدأت برغـبة إنكلترا في التخلص من التبعية البروتـستانتية: حرب ا
الـفرنسـية فاحـتلت فـرنسا. وبـقيَ الشعـبان في حالـة حرب لسـبعمـئة سنـة.اإلنكلـيز يتـهمون
الفـرنسـي بـالبـخل واجل والـقذارة وفـرانسـوا بيـبليس ) 1553 - 1494ال تـكن سكـيراً
) سـتنـدال (اإلنكـلـيز أكـثر كـإجنـليـزي). نابـلـيون األول (اإلنـكـليـز أُمَّة مِـن البـقالـ اجلـشعـ
الـشـعوب تـبـلداً وبـربـريـة). الرئـيس جـاك شيـراك (الـشيء الـوحيـد الـذي فعـله الـبـريطـانـيون
ألوربا أنهم جلـبوا مرض جنون البقر). وفي مذكراته وصفَ تشرشل األمريكان في احلرب
ية الـثانيـة باحلمق والـتكبـر والغرور وقـال عن رفضهم اإلنـزال في النورمـاندي (دوماً العـا
بسـبب عجرفـتهم يـجربـون كل الطرق اخلـاطئـة قبل أنْ يـأتوا مذعـن إلى الـصواب!). لكن
كـرهه لـلـفـرنـسـيـ أشـد انـفـجـر في وجه "شـارل ديـغـول" (إذا مـا اضـطـرت بـريـطـانـيـا إلى
االخـتـيار بـ أوروبـا وعـرض الـبحـر فـإنـهـا سـتخـتـار دومـا عـرض البـحـر)". والـيـوم تُـفَضل
تحـدة على القيـام بدور حقيقي في بـريطانيـا أنْ تلعبَ دوراً ثانـويَّاً في شراكة مع الـواليات ا
ـتـحدة شـراكة مع أوروبـا.شـباط  2003خطبَ دوفـلـيـان وزيـر خارجـيـة فـرنسـا في األ ا
ـسـؤولـية ـثـالـية وحـراس الـضـمـيـر. ا مـعـارضـاً قرار احلـرب ضـد الـعـراق (نـحن حـراس ا
ـلكه يـجب أن يقودانـا إلى إعطـاء األولوية لـنزع السالح في الثـقيلـة والشرف الـكبـير الذي 
سـبيل السالم. فرنـسا بلـد عجوز وأوروبا الـتي أنا منـها قارة عجـوز تقول لـكم هذا اليوم
أوروبا التي عرفت احلـروب واالحتالل والهمجية). وضجت القاعة بالتصفيق وهو نادراً ما
يـحدث في مجـلس األمن. في األول من آذار أعلن جاك شـيراك في مقـابلة تـلفزيـونية (بغض
النـظر عن الظـروف ستـمارس فرنـسا حق الـفيتـو وتصـوت ضد قرار احلـرب). فظـهر ويلي
)! تصـعيداً لـلحرب في مـسلـسل عائلـة سميـبسـون (الفرنـسيون قـرود مسـتكيـنة تأكـل اجل
الـنفسـية التي تـبنَّاهـا الساسـة األمريكـيون والبـريطانـيون (فرنـسا قد أغـلقت أذنيـها للـمنطق
واحلجة). شيراك كـان ضحية لالستشهاد االنتقائي فقد قال (وضعي هو هذا مهما كانت
سـاء أنه ليس هنـاك أي أساس لشن ها تعـتبر هـذا ا الظـروف فإن فرنـسا سـتصوت ال ألنـَّ
ساء تعني حرب في سبيل حتقيق هدف وضعناه بأنفسنا وهو نزع سالح العراق). هذا ا

هـذه اجللسـة من جلسـات مجلس األمن وبـالتالـي فإنَّ فرنسـا ليست
دولة سلمـية وال تستبعد خيار احلرب بعد استنفاد طرق احلوار
كـافة. ومهـما كانت الـظروف تعـني: مهمـا كان تصـويت أعضاء
مـجــلس األمن اآلخــرين. االســتــشـهــاد االنــتـقــائي واقــتــطـاع
النصوص غالباً ما ينجح في استمالة الرأي العام كاستشهاد
) ويصمت. طـرق الغش والتـدليس هذه أحدهم (ويل للـمصلـ

سرعان ما تنفضح وتكشف حمق مستخدميها. 

محـافـظة بـابل إلى حتـويل قـصر في
مــديــنــة بـــابل األثــريــة إلى مــتــحف.
وقع األثري ويطل هذا القصر على ا
وقـــد شــيــد عـــلى تل صــنـــاعي عــلى
أرتـفاع 90 مـتـراً.ويـضم قـصـر بـابل
أيـضـا أحـرف صــدام مـنـقـوشـة عـلى
اجلـــدران وكـــذلك نـــقــوشـــا لـــصــدام
ـة مثل وملـوك من احلـضارات الـقد
نبوخذنصر الثاني.حتمل جدران كل
عـارك التي خـاضعـها قاعـة أسمـاء ا
الـــــعـــــراق خـالل حـــــربـه مع إيـــــران
(1988-1980) مـــــــثل “رمـــــــضــــــان
مبارك ”و”محمد رسول الله.”تتدلى
هجورة اليوم في القـاعات الكبـرى ا

ثريـات متهـالكـة فيمـا انتـشرت على
اجلدران كـتابات لـزوار أتوا اللـتقاط
ـــــبـــــاني صــــور.وحـــــول عـــــدد من ا
رافق اخلـدميـة احمليـطة بـالقـصر وا

إلى منتجع سياحي.
ويــقــول عـبــد الــسـتــار نــاجي مــديـر
وقع منـتـجع بابل “عـندمـا دخـلـنـا ا
الـعام 2007  كـان بحـالـة يـرثى لـها
احلــكـومــة احملـلــيـة قــررت أن يـكـون
ـــوقـع مـــتـــنــــفـــســــا ألهـــالـي بـــابل ا
ـــنـــاطق اجملــاورة واحملـــافـــظــات وا

االخرى.
ويوضح معمـاري كان يعمل في زمن
الــنــظــام الـســابق إن “احلــكــومـات

تـعـاقبـة لم تـ شيـئـا ولم تسـتطع ا
ـا قــام به صـدام في بـنـاء أن تـقـوم 
الـقـصور.”وعـلى ضـفـاف نـهـر دجـلة
يـضـم اجملـمع الــرئـاسي في تــكـريت
أكــــثــــر من ثـالثــــ قــــصــــراً حتــــول
ــعـارك مــعـظــمـهــا إلى أطالل جـراء ا
ضـد تنـظـيم الدولـة االسالمـية فـيـما
استحـال مبنى صـغير فـيه يطل على
نـــهــر دجــلـــة إلى مــزار لـــكــونه كــان
شـــاهـــداً عــلـى إعــدام مـــا ال يـــقل عن
1700 مــن اجملــــــــــــــــــنــــــــــــــــــديــن فـي
حـــــزيــــران/يـــــونــــيــــو 2014 بــــعــــد
أخــتــطـافــهم من مــعــسـكــر ســبـايــكـر

القريب.

{ بــغــداد-(أ ف ب)  –شــيّــد صــدام
حــســ إبـان فــتــرة حـكــمه عــشـرات
القصور واجملـمعات الفـخمة حفرت
أحـرف اسـمه األولى عـلى جـدرانـهـا
لـكن مـعـظـمـهـا بـات الـيـوم ركـامـا أو
قواعـد عـسكـرية أمـا مـا تغـلب منـها
علـى امتـحان الـزمن فـقـد وجد حـياة
جديـدة بـعد حـقبـة الـدكتـاتور.ويـزيد
عـــدد هـــذه الـــقــصـــور واجملـــمـــعــات
ــئــة تــضم مــبــاني الــرئــاســيــة عن ا
ضــخــمـة فـي سـبـع مـحــافــظــات لـكن
غالـبـيتـها في بـغـداد ومديـنة تـكريت
مـسـقط رأس صـدام حـسـ الـواقـعة
عــلى بــعـد  180كــيــلـومــتــرا شــمـال
العـاصمـة.على اجلـدران اخلرسـانية
الـضــخـمـة حـفـر الــدكـتـاتـور أحـرف
اســـمه األولـى إضـــافــة إلـى أســـمــاء

معاركه ضد إيران وغيرها.
W dJ  «dI

إثر سقوط النـظام السابق مع الغزو
األميـركي العام 2003 نهبت غـالبية
هذه القصور قبل أن حتولها القوات
االجنبية إلى مقرات عسكرية.واليوم
أصبح عدد قليل منها منشآت مدنية
فـيــمـا تـرك وأُهـمل أو دمــر مـا تـبـقى
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يــشـــهــد مــســتــشـــفى الــفــرات األوسط
الـتـعـليـمي في قـضـاء الـكوفـة نـقـلة في
تـوسـيع اخلـدمـات الـطـبـيـة  وإفـتـتـاح
أقـــســـام وردهــات وصـــاالت جـــديــدة 
عاينة وتـطوير خدمات التـشخيص وا
عـــلى الـــرغم من تـــداعــيـــات ڤــايــروس

كورونا .
ـــســـتـــشــفـى خــلـــيل وأوضـح مــديـــر ا
الـــيــاســـري لـ( الــزمـــان ) أمس أن (من
ضــــمـن اإلجنـــازات الــــتـي حــــقــــقــــهـــا
ـاضي  هـو بـنـاء ــسـتـشـفى الـعــام ا ا
وفــتح صـاالت الـعــمـلـيــات في الـطـابق
الــثـاني  وشــمـلـت  عـمــلـيــات(جـراحـة
الــعــظــام والــكــســوروجــراحــة بــولــيـة
وجــراحــة الـعــيــون)  وصـالــة الـوالدة
واجلـــنـــاح اخلـــاص  وردهـــة اخلـــدج

نزلي) . عقم وا ا
مـــضــيــفــاً (و كـــذلك إجــراء عـــمــلــيــات
جـراحية بلغت أكثر من 24 الف عملية
بـ الـكبـرى وفوق الـكـبرى والـوسطى
واخلــاصـة والــصـغــرى  و أن طـوار
ـستـشفى استـقبـلت اكثر من 65 الف ا

اضي) . حالة طارئة خالل العام ا
 وأشـار الياسـري الى أنه (قد  إعادة
ركزة تـأهيل ردهة األنعاش والـعناية ا
وبــــعض الــــردهـــات األخــــرى وقـــاعـــة
الـتــدريب  وكـافـة اجملـامـيع الـصـحـيـة

سـتـشـفى) . الفـتـاً إلى أنه (قد  فـي ا
تــوفــيـر جــهـاز فــوتــوثـيــرابي عـدد/ 4
ـعــقم قـسـم األطـفـال  لــردهـة اخلــدج ا
وفـــتح وحـــدتـــ خلـــدمـــات األســـنــان
وإجـــراء احلــشـــوات  وجـــهــاز فـــاكــو
لــعـمــلـيــات الـعــيـون إلجــراء عـمــلـيـات
ــيــزة مــثـل قص الــســائل نــوعـــيــة و
الــزجــاجي وتـهــدل األجـفــان وأمـراض
 توفير جـهاز تفتيت الـشبكية  كـما 
احلـصى لـعمـليـات اجلـراحة الـبولـية 
فـيما يخص النـاظور بإستخـدام تقنية

الليزر).
·d  bM

وأعـلـنت دائـرة الـتـحـقـيـقـات في هـيـئة
الـنـزاهـة الـعـامـة عن ضبـطـهـا مـسـتـند
ـشـروع صيـانـةٍ وهـميٍّ وأدوية صـرفٍ 
مُـنـتهـيـة الصالحـيـة مُجـهَّزة من وزارة

ثنى.  الصحَّة في مُحافظة ا
واشـارت الدائرة  في معـرض حديثها
تي الضبط الـلت نُفـذَتا بناءً عن عـمليـَّ
ـرتــ قــضــائــيَّــتــ إلى أنَّ عــلـى مُــذكـَّ
ثنى الذي (فـريق عمل مكتب حتقيق ا
ُحـافـظة ـاء في ا ة ا انـتـقل إلى مُـديريـَّ
تـمكَّن بعد التحري والتدقيق من كشف
شـروعٍ وهميٍّ لم صـرف مـبالغ مـاليَّـةٍ  
يُـنفَّذْ عـلى أرض الواقع) الفتةً إلى أنَّه
ُــخــصَّص ألعــمـال ــبــلغ ا َّ صــرف ا )
صــيـانـةٍ وتــأهـيلٍ في قــسم الـســيـطـرة

ـاء ة ا الــنـوعـيــة (اخملـتــبـر) في مُـديــريـَّ
بــدون تـنــفـيــذٍ حـقـيــقيٍّ مـؤكــدةً ضـبط
ــبــلغ مُـــســتــنــد الـــصــرف اخلــاص بـــا

صروف). ا
وأضافت الدائرة إنَّ (الفريق قام خالل
ةٍ ثــانـيـةٍ بــضـبط  5600شــريط عــمـلــيـَّ
َّ الـــتالعـب في تـــاريخ انـــتـــهــاء دواءٍ 
واد صالحيَّتها) مُشيرةً إلى أنَّ (تلك ا
ة َّ جتــهـيــزهـا من قــبل وزارة الــصـحـَّ
ـــــثــــنـى- قــــسم ـــة ا إلـى دائــــرة صـــــحـَّ
الـصـيـدلة الـذي قـام بـدوره بتـوزيـعـها
ـــة في ـــســــات الــــصـــحــــيـَّ ُــــؤسـَّ عــــلى ا

ُحافظة). ا
وأوضـحت أنَّ (الفـريق الذي انـتقل إلى
دائـرة الصـحَّة و 13مُـستـشفـى ومركزاً
ُحافظة كشف عن حصول صحياً في ا
حـاالت تالعبٍ بتـاريخ انتهـاء صالحية
اضي األشـرطة احلقـيقي شهـر أيلول ا
وعـن طـريق وضـع لـيــبل آخــر بــتـاريخ
ــقـبل صالحــيــةٍ لـغــايـة شــهـر تــمـوز ا
بـقصـد التضـليل والـتمـويه على تاريخ
انـتــهـائه). وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
َّ تـنـظـيم مــحـضـري ضـبط امـس انه (
أصـولـيَّـ في الـعـملـيَّـتـ وعـرضهـما
ُـبـرزات اجلـرمــيَّــة عـلى قـاضي رفــقـة ا
ُختصَّة بالنظر ثنى ا مـحكمة حتقيق ا
في قـضايـا النـزاهة; التـخاذ اإلجراءات

ُناسبة). القانونيَّـة ا

UI¡∫ محافظ

ميسان يلتقي
اهالي السالم
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

¡UC  w   U¹bK?³ « wŠ Í—U− Ë WÞd?A « wŠ Í—U−  W?J³ý cOH?Mð) ناقصـة العامة واخلاصة بـ تعلن محـافظة ميسان/ قـسم العقود احلكـومية عن اعالن ا
WŁöŁË WzUL?FÐ—«Ë —UOK?  ©±[¥∏≥[±μ∞[∞∞∞® وبكلفـة تخمينـية مقدارها (≤∞≤± WM  —ôËœËd²?³ « Ø rO U ô« W?OLMð W?½“«u درجة ضمن تـخصيصات ( »*?W½uLO© وا

ÆÂu¹ ©≥∞∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « Êu LšË WzU Ë ÊuOK  Êu½ULŁË
ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنـوان (ميسان - العمارة - الشبـانة/ قسم العقود احلكوميـة) بناية مجلس قضاء الـعمارة سابقا وللحصـول على معلومات اضافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان(صادر من «d?Ž —UM¹œ n « ÊuŁöŁË ÊU?MŁ«Ë WzU?/ULŁË ÊuO?K  dAŽ W?FÐ—«® ©±¥[∏≥≤[∞∞∞® ١- التأميـنات االولية والـبالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

احلكومية .
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU ? « ©≤∞≤≤Ø≤Ø≤≤® ·œUB*« ©¡U?Łö¦ «® Âu¹ Êu?JO?Ý WB U?M*« oKſ b?Žu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≤Ø≤±® ·œUB?*« 5M?Łô« Âu¹ ÊuJ?OÝ WB? UM*« ozU?ŁË lO³?  bŽu  d?š« Ê« ULK?Ž
?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®
ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
©≤∞≤≤Ø≤Ø±μ® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (» ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عـلى استـفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
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ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö
ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس مدني

٢- فــنـي (مــســاحــة) / عـدد
(٢)

بلغ (١٣٣٫٤٨٣٫٥٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

ـاثل واحد مـنجـز وخالل مدة ال تـتجاوز ٢- يقـدم عمل 
بلغ وعد الـنهائي لـتقد العـطاء و (١٠) سنـوات قبل ا

ال يقل عن (٤٤٤٫٩٤٥٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (الثامنة) واجازة 
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شتريات اخلارجية. عادن / الشركة العامة لصناعة االسمدة / القسم التجاري/ شعبة ا يسر وزارة الصناعة وا
رفقة وجب الوثائق القـياسية ا درجـة تفاصيلها ادنـاه  واد ا ـؤهل وذوي اخلبرة لتـقد عطاءاتهم لتـجهيز ا بدعـوة مقدمي العطاءات ا

مع مالحظة ما يأتي:-
ؤهلـ والراغب بـاحلصول على معـلومات اضافـية مراجعـة مقر الشركـة العامة لـصناعة االسـمدة / البصرة - ١- عـلى مقدمي العـطاءات ا
خـور الزبـير او االتـصـال بالـهاتف (07802780915)  او E-mail: scf@gov.iq (من االحـد الى اخلـمـيس / من السـاعـة السـابـعة صـبـاحاً

قدمي العطاءات .  حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي ) وكما موضحة بالتعليمات 
الية اآلتية: تطـلبات ا الية: عـلى مقدم العطاء ان يقـدم أدلة موثوقة تثبت قدرته عـلى القيام با طلـوبة :- (أ) القدرة ا ٢- متطـلبات التأهيل ا

احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنت متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد. 
ـاثلة من شركـات القطاع الـعام في العراق (عـقود جتهيز  اخلـبرة والقدرة الـفنية:- عـلى مقدم العـطاء ان يقدم دلـيالً موثقاً بـأن لديه أعمال 

سابقة)
٣- بإمكان مـقدمي العـطاء شراء وثائق الـعطاء بـعد تقد طـلب حتريري الى الـعنوان احملدد في ورقـة بيانـات العطاء وبـعد دفع قيـمة البيع

للوثائق البالغة (٢٥٠٫٠٠٠) الف دينار (غير قابلة للرد) / يتم ختم الوثائق.
ؤشرة ازاء كل مناقصة من اجلدول ادناه بعـملة الدوالر االمريكي على شكل صك مصدق او خطاب ٤- يجب تقد ضمان العطاء بـاال قيام  ا

ركزي العراقي دة (٣٠) يوم من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا ضمان او سفتجة نافذة 
٥- تقدم العطاءات بثالثة ظروف (فني / جتاري / مستمسكات) وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم الشركة وترسل بيد مخول رسمي .

٦- االسعار النهائية تكون DDP واصل مخازن الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية - خور الزبير .
ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي (بناية قسم االعالم والعالقات العامة / شعبة العالقات العامة / الشركة العامة لصناعة االسمدة
/ خور الزبير / البصرة / (جمهورية العراق)

٩- يـتم تـسلـيم الوثـائق اخملتـومة الـتي  استالمـها مـن قبل مـقدم الـعطـاء بعـد ختـمهـا من قبـله في ظـرف مسـتقل مع تـسلـيم وثائق الـقسم
ـذكورة في القـسم الثاني (١١-١-ح) في ظـرف اخر مع نسخـة اضافيـة من القسم الرابع في ـطلوبة ا الـرابع ومتطـلبات الـتجهيـز والوثائق ا

موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا ليوم ٢٠٢٢/٣/١ وسوف يهمل اي عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة.
ـتأخـرة سـوف ترفض وسـيـتم فتـح العـطاءات وفي حـالة مـصـادفة يـوم الـغلق عـطـلة رسـمـية يـكون الـغـلق في الـيوم الـذي يلـيه. الـعـطاءات ا
ثليـهم الراغب باحلـضور في العنوان االتي مـقر الشركة الـعامة لصنـاعة االسمدة / خور الـزبير / البصرة بـحضور مقدمي العـطاءات او 

في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ .
كنكم زيارة زيد من التفاصيل   و

www.industry.gov.iq موقع الوزارة         www.scf@scf.qov.iq    موقع الشركة االلكتروني

S.N

1

BID Bond

$ 700

Estimated Cost

$ 70.000

Tender No

1/T/SOF/2022

Description

MOTOR P-711

2 $ 1100$ 105.0002/T/SOF/2022ELECTRICAL MOTOR 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł
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≤∞≤≤ WM  ©≥® r — WB UM  ÊöŽ«
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

œUL²Žô«® w  WŽUÝ Ø ≥Â ≤∞∞ WFÝ WFL−  ¡U  …bŠË eON&Ë VB½) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعالن ا
?WM ±≥∞≥) وبكـلفـة تخـميـنيـة مقـدارها  —ôËœËd?²³? « Ø rO U? ô« WO?L?Mð W?½“«u درجـة ضمن تـخصـيصات ( ?ö×J¡© وا « ¡UC?  w  ©WJ?³A? «Ë q UM? « j)« l

ÆÂu¹ ©≤∑∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊuF³ÝË W LšË WzULŁöŁË ÊuOK  Êu½ULŁË bŠ«ËË ÊU²zU Ë —UOK  ©±[≤∏±[≥∑μ[∞∞∞®
ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنوان (ميسان - العـمارة - الشبانة/ قسم العقود احلكوميـة ) بناية مجلس قضاء العمارة سابقـا وللحصول على معلومات اضافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼d?O?ſ ô w© وعلـى شكل خـطـاب ضمـان(صادر من «dŽ —U?M?¹œ n « d?AŽ W?F?Ð—«Ë W?zU/U?L?ŁË Êu?OK?  d?AŽ U?M?Ł«® ©±≤[∏±¥[∞∞∞® ١- الـتأمـينـات االولـية والـبالـغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

احلكومية .
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابـل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكوميـة لغرض شـراء الوثائـق القيـاسية عـلى ان يتم دفع مبـلغ مسـتندات ا

للرد. 
WŽU ? « ©≤∞≤≤Ø≤Ø≤≤® ·œUB*« ©¡U?Łö¦ «® Âu¹ Êu?JO?Ý WB U?M*« oKſ b?Žu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≤Ø≤±® ·œUB?*« 5M?Łô« Âu¹ ÊuJ?OÝ WB? UM*« ozU?ŁË lO³?  bŽu  d?š« Ê« ULK?Ž
?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®
ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
©≤∞≤≤Ø≤Ø±μ® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (» ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عـلى استـفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö
ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

±≤∞∂ ∫œbF «
≤∞≤≤Ø≤Ø≤ ∫ a¹—U² «
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ــشــروع / مــهــنـدس ١- مــديـر ا
او مهندس (مساحة) (مدني)

٢- فني (ميكانيك) / عدد (١)
فني (كهرباء) / عدد (١).

ــبـلغ (١٢٨٫١٣٧٫٥٠٠) ديـنـار ١- سـيـولــة نـقـديـة 
عراقي

ـــاثل واحـــد مــنـــجـــز وخالل مــدة ال ٢- يـــقــدم عـــمل 
ـوعـد الــنـهـائي لــتـقـد تــتـجـاوز (١٠) ســنـوات قـبـل ا
ــبــلغ ال يــقل عـن (٣٨٤٫٤١٢٫٥٠٠) ديــنـار الــعــطــاء و

عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (الثامنة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł
ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

≤∞≤≤ WM  ©∂® r — WB UM  ÊöŽ«
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

l  WŽUÝ Ø ≥Âμ∞ WFÝ WF?L−  ¡U  …bŠË qO?GAðË VB½Ë eO?N&) ناقصـة العامة واخلاصة بـ تعلن محـافظة ميسان/ قـسم العقود احلكـومية عن اعالن ا
?WM ±≥∞≥) وبـكـلـفة تـخـمـيـنيـة مـقـدارها ?  —ôËœËd?²?³? « Ø rO? U ô« W?O?L?M?ð W?½“«u? ـدرجـة ضمن تـخـصـيـصات ( ?dO?)« W?O?ŠU?½ W?³?½U?GA© وا « W?¹d?  w  W?J?³?A? «

ÆÂu¹ ©≤∑∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « Êu LšË WzULF³ÝË ÊuOK  ÊuF³ÝË bŠ«ËË WzULFÐ—« ©¥∑±[∑μ∞[∞∞∞®
ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنوان (ميسان - العـمارة - الشبانة/ قسم العقود احلكوميـة ) بناية مجلس قضاء العمارة سابقـا وللحصول على معلومات اضافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من ا «dŽ —UM¹œ n « dAŽ WO½ULŁË WzULF³ÝË ÊuOK  W?FÐ—«® ©¥[∑±∏[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

احلكومية .
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابـل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكوميـة لغرض شـراء الوثائـق القيـاسية عـلى ان يتم دفع مبـلغ مسـتندات ا

للرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≤Ø≤≥® ·œUB*« ©¡UFÐ—ô«® Âu¹ ÊuJOÝ W?B UM*« oKſ bŽu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≤Ø≤≤® ·œUB*« ©¡UŁö¦ «® Âu¹ Êu?JOÝ WB UM*« ozUŁË lO³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ
?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®
ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
©≤∞≤≤Ø≤Ø±∂® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»UF?Ð—ô¡) ا ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عـلى استـفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö
ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

±≤∞π ∫œbF «
≤∞≤≤Ø≤Ø≤ ∫ a¹—U² «

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

ــشــروع / مــهــنـدس ١- مــديـر ا
او مهندس (مساحة) (مدني)

٢- فني (ميكانيك) / عدد (١)
فني (كهرباء) / عدد (١).

بلغ (٤٧٫١٧٥٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

ــاثـل واحــد مـــنــجـــز وخالل مــدة ال ٢- يــقـــدم عــمـل 
ـوعــد الـنـهــائي لـتـقـد تــتـجـاوز (١٠) سـنــوات قـبل ا
ـبــلـغ ال يـقـل عن (١٤١٫٥٢٥٫٠٠٠) ديــنـار الــعــطــاء و

عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 



www.azzaman.com

ÊU F  5 (« b

بيروت

جنيرفان البارزاني

 UOB 5 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7190 االحد 4 من رجب 1443 هـ 6 من شباط  (فبراير) 2022م
Issue 7190 Sunday 6/2/2022

خـصـوصــاً وقـد تـعـزّز دور الـعـشـيـرة عـلى
مسـتوى الدولة وفي مواقفها في ظلّ نظام

احملاصصة الطائفي  –اإلثني.
في هـذه األجواء هناك من جاء يفاحت لؤي
أبـو الــتــمّـن لـيُــنــشـئ حـزبــاً بــاسـم "حـزب
الوطـني العراقي" الذي تـرأسه جدّه محمد
جـعفـر أبو الـتمّن الـعام  1922بـعد أن قاد
جـمعـية حرس اإلسـتقالل فـي العام 1919
وساهم فـي ثورة الـعـشرين وبـعـد فشـلـها
هــرب إلى إيــران ولـكــنه عـاد إلى الــعـراق
لك بعـد تأسيس الـدولة العراقـية وتولي ا
فـيصل األول الـعرش كـمـا تعـاون جدّه مع
يــاسـ الـهــاشـمي ونـاجي الــسـويـدي في
تـــأســـيس حــزب اإلخـــاء الـــوطــني الـــعــام

.1930
كــان كلّ من يــأتــيه يــســمع مــنـه ويــحـاول
مــنـــاقـــشــتـه ولم يـــســتـــطع أحـــد إقـــنــاعه
لإلنخـراط في العـمليـة السـياسيـة القـائمة
عـلى احملـاصـصـة بل كـان يردّد مـع نفـسه
كـمـا أخـبـرني عـبـر الـهـاتف مـثالً مـشـهوراً
قـائالً "عرب وين طنبورة وين" وخاطبني:
 فــهـــؤالء يـــريــدون بـــعـــد رحـــلــة حـــافـــلــة
بـالــتـجـريـب والـشك واحلـداثــة والـنـقـد أن
أعود الـقهـقري ألقـبل بكـوني وريـثاً حلزب
جـدّي الـذي لـم أره أصالً فـقــد تـوفّي وأنـا
هـد. وتاريخه غير تاريخي و قناعاته في ا
غــيـر قــنــاعـاتي عــلى الــرغم من إعــجـابي
بـآرائه وبالـدور الـذي لـعـبه لـكن الـظروف
ـرت واالمـكــانـات اخــتـلــفت وطـبــيـعـة تـغــيّ

الصراع تعقّدت.
ولــذلك رفض جــمـيع الــدعـوات تــلك الـتي
حاولت إقـناعه بدخول الـعملية الـسياسية
أو تـــشـــكـــيل حـــزب أو الـــعـــودة لـــلـــعـــمل
السـياسي أصالً فـقد تخـلّى عنه طـواعية
حـتى وإن بقي يـتابع ويـحلّل ويُـبدي رأياً
ــسـلــكي الــســيـاسي لـكــنه خــارج الــرأي ا

الضيّق.
عـــاد من رحــلـــته إلى بـــغــداد أكـــثــر هـــمّــاً
وشــعـوراً بـاإلحـبـاط والــقـنـوط وظلّ عـلى
ــتـــلك أي أوهــام حــول هــذه احلـــال ولم 
تــقــدم الــوضع أو حــدوث انــعــطـافــات في
احلــيــاة الــســيــاســيــة خــصــوصــاً تــردّي
األوضـــــاع في ظـلّ دســــتـــــور قــــائـم عــــلى

كونات.  ا
وأخـــبـــرني أن أكـــثـــر مـن دعــوة وصـــلـــته
لـلــتـرشّح لالنــتـخـابـات لــكـنه رفض قـائالً
كـيف أقبل بـاالحـتالل األمـريكي وبـدسـتور
قــائم عــلـى الــتــوافق الــطــائــفي  –اإلثــني
ـعــاهـدة تـفـرض شــروطـاً عـلى الـعـراق و
بـالـهـيمـنـة األمـريـكـية وذلـك منـذ مـنـاقـشة
مـوضوع االنسـحاب األمريـكي من العراق.
وقــد وقف بــشــدّة ضــدّ حـمــلــة الــتـطــهــيـر
الـطــائــفي فـي الــعـام  2006إثــر تــفــجــيـر
مرقـدي اإلمـام احلـسن العـسكـري وعلي
الـهــادي وكـانت الـطـائـفــيـة في كلّ حـيـاته
ـــاً بـــاحلـــريّـــة آخـــر همٍّ لـه فـــقـــد ظلّ حـــا
والــعــدالــة األســاس فـي مــواطــنــة عــادلــة

ومتكافئة.
UH «u  Àö

ــكن أن أخــتــتم بــهــا هــذه ثالث ســمــات 
الـسرديـة االستـعاديـة عـلى الرغم من وهن
ـناسـبة رحـيل الـصديق الذاكـرة أحـيانـاً 

لؤي أبو التمّن:
 أولها  –وطـنيّته األصيلة فعلى الرغم من
كلّ ما حصل له لم ينس دروسه األولى في
الـــعــــمل الـــســــيـــاسي وهــــو حب الـــوطن
والـتــضـحــيــة في ســبـيــله ومــا االنـتــمـاء
الـــســــيــــاسي ســــوى الـــســــبـــيـل إلى ذلك
واستـنـاداً إلى مـا تـقدم لم تـدفـعه عـذاباته
ومــا تــعــرّض له في قـــصــر الــنــهــايــة إلى
التـعـاون مع قـوى ال تضـمـر اخليـر لـوطنه
مهـمـا كانت ادعـاءاتهـا وظلّ يـقظـاً وحذراً
إزاء تـــلك احملـــاوالت ســواء أيـــام احلــرب
الــعـــراقــيــة  –اإليـــرانــيـــة أو خالل فـــتــرة
احلصـار الدولي اجلـائر أو عشـية وبـعيد

احتالل العراق. 
وثـانـيـها  –عروبـته الـطـافـحة فـقـد تـطوّع
بــعـد نـكـسـة حــزيـران / يـونـيـو  1967مع
قـاومة الفلسطينية وظلّ داعماً لها على ا
الرغـم من مالحـظاتـه حول نـقـاط ضـعـفـها
وتخـفـيض سـقـف نـضالـهـا . وعـلى الـرغم
من مــيــله حلــلـول واقــعــيــة حــسب تـوازن
القوى لكنه لم يكن مع اتفاق أوسلو الذي
ـثل احلـدّ األدنى من احلـقوق يـعتـبـره ال 
الــوطـنــيـة الــفـلــسـطــيـنـيــة بل هــو تـنـازل
بــاجملــان عن حــتى مــعــايــيـر احلــدّ األدنى
تـحدة لعام 1947  والـذي هو قرار األ ا
والــذي جتـــاوزته "إســـرائـــيل" بـــالــكـــامل
خـصوصاً بعدوان  العام    1967والسيّما
بـاحتاللها القدس. ولم يكن لؤي مع بعض
األعـمـال الـتـفـجـيـريـة أو االنـتـحـارية الـتي
ـدني وكـنا قد تـناقشـنا أكثر تسـتهدف ا
ـا حتـققه من مـرّة حول ضـررهـا قـياسـاً 
نـاهـيك عن خـســارة جـزء من الـرأي الـعـام
ـلــتــبس في ــشــوّش أســاســاً وا الــدولي ا

مواقفه إزاء القضية الفلسطينية.
ـته وإنـسـانـيـته فـقـد كان وثـالـثـها  –مدنـيّ
حـضـاريـاً يـقـرّ بــحق االخـتالف ويـأمل في
قــــيـــــام دولــــة حتــــتــــرم حــــقــــوق األفــــراد
واجلمـاعات. يـنعم فـيهـا اجلمـيع باحلـرية
والـعدل وهما األساس الذي كان يحلم به
يـــضـــاف إلـى ذلك ســـلـــوكـه االجـــتـــمـــاعي
ـتــمــدّن واحـتــرامه لــآلخــر وخـصــوصـاً ا
للـمرأة وكـان من أكثـر الداعـي حلـقوقـها

وتمكينها. 
ــكــنـنـي أن أقـول أن لــؤي كــان مــعــتـدّاً و
ـــر عــــنه في كلّ بـــرأيـه ويـــحـــاول أن يـــعـــبّ
الــظـروف واألحــوال بـشــجـاعــة واجـتــهـاد
ـالــئــاً أو مـداهــنـاً أو وقـنــاعــة . لم يــكن 
بــاطــنـــيــاً بل عـــلى الــعــكـس من ذلك كــان
صـــريــحــاً وواضــحــاً وجـــريــئــاً أخــطــأ أم
رات كان يراجع أصـاب وفي العديـد من ا
نـفـسه ويـغـيّر مـوقـفه وكـثـيراً مـا ضـحـكـنا
على بـعض مواقفنا. وبـقدر ما كان يحاول
تـشـكيـل رأي خـاص به ومـراجـعتـه ونـقده
بـ ح وآخر فـإنه في الوقت نـفسه كان
يـحــتــرم اآلخـر ويــحـاول أن يــسـتــمع إلـيه
ويــتــفــاعل مــعه. ودائــمــاً مــا كــان يـردّد ال

يُفسد في الودّ قضية.
وقد تـعزّزت تلك القـيم الوطنيـة والعروبية
واإلنسـانية لـديه سواء ح كان شـيوعياً
أو بعـدمـا ترك الـعـمل الـسيـاسي وانـشغل
بــالـــعــمل الــعــام وذلـك مــا يــؤكــد مــعــدنه
األصــيل ومــروءته وشــهـامــته الــتي تــكـاد
ن يـخـتـلف مـعه في تكـون إجـمـاعـاً حـتى 

وقف. التوجّه وا
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بـات حـديث الـسـاعـة هـي جـلـسـة مـجـلـس الـنـواب لـيـوم غـد االثــنـ وهل سـيـبـقى
الدكتـور برهم صالح رئيساً للجـمهورية أم سيغادر ليـحل السيد هوشيار زيباري
بـدالً عـنه? ولـلـحـديث عن مـوضـوع انـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة بـغض الـنـظـر عن
تـفسـيـر احملـكـمـة االحتـاديـة لـلـمادة 70 أوالً من دسـتـور جمـهـوريـة الـعـراق لـعام
2005 وبيـان األغلبـية الواجب تـوافرها لـلشروع بـالتصـويت على انتـخاب رئيس
اجلمـهورية على افتراض أن النصاب سيكـون بثلثي أعضاء مجلس النواب; فأن
البـعض يعول كـثيراً عـلى انتخـاب صالح. كمـا حصل عام 2018 حـينمـا انتصر
ـقـراطي فـؤاد حـسـ لـكـن يـجب أن يـتـذكـر اجلـمـيع أن ـثل احلــزب الـد عـلى 
شـاكل الكـثيـرة التي حلـت بالعـراق منـذ العام 2019 هي بـسبب االخـطاء التي ا
ـسـار الـدسـتوري فـي الـعام 2018. وهـنـا البـد من الـقـول أن اخلـطأ حـصـلت بـا
قـراطي الكردستاني عام 2018 لن يـتكرر في اجلسـيم الذي وقع به احلزب الد
الــعــام 2022 ألن هــذا احلـــزب لــديه خــطط ومــنــظــريـن ومــفــكــرين وضــعــوا في
رة بالسيد احلـسبان الفخ الذي سقطوا به في العام 2018 فـحينما جاءوا هذه ا
زيـبـاري لم يـكن قـرارهم اعـتـباطـيـاً بل جـاء نـتـيـجـة تـخـطـيط ودراسـة مـعـمـقة فـهم
قراطي ليسـوا هواة للسياسية اضافة إلى وجود اعـتبارات شخصية مايزال الد
الكـردستاني يـتذكرهـا وهي كسر كـلمـة الرئيس مـسعود بـارزاني من قبل حتالف
الـبـنـاء عام 2018 حيـنـما وعـدوه أن مرشـحه سـيـفوز بـرئـاسة اجلـمـهوريـة وهذه
ـكن أن تـنسـى من قـبل السـيـد الـبـارزاني أضـافـة إلى عـامل غـاية في اخلـيـبـة ال
قـراطي الكـردستـاني مع في التـيار الـصدري أسهل االهمـية وهـو أن تعامل الـد
واضمن واريح من الـتـعامل مع االطـار التـنسـيقي ألن األول هـو بنـيان مـرصوص
ـعـنى أن الـتـعـامل مع الـسـيـد الـصـدر وتـيـاره يـعـني ولـديه قـيـادة قـويـة وواحـدة 
رشح الـرئـاسة زيـبـاري وهذا ضـمان ( 74مـقـعداً) بـنـسـبة %100 لـلتـصـويت 
ـقـاعـد الـسـنـيـة الذي ـتـلك غـالـبـيـة ا احلـال ينـطـبق عـلى حتـالـف السـيـادة الـذي 
ـقراطي الكردستانـي الذي صوت في الشهر رشح الد سيـصوت بغالبيـته نوابه 
ـرشح الـسيـادة مـحمـد احلـلـبوسي بـحـسب االتفـاق الـثالثي الـذي يضم ـاضي  ا
ـقراطي الـكردسـتاني (31 مـقعـدا) وحتالف الـتـيار الـصدري ( 74مـقعـدا) والد
ـعـنى أن الـسـيـد زيـبـاري لـديه اآلن مـا يقـرب من (174  ( الـسـيادة (69 مـقـعـداً
ـا أن جتـربة أنـتـخاب رئـاسـة مجـلس الـنـواب في التـاسـعة من الـشـهر مـقـعداً) و
ـاضي قـد أثار مـوضـوعاً مـهـماً وهـو إحـتمـالـية مـخـالفـة بـعض النـواب لـقرارات ا
زعـمائـهم فـأن ذلك يـعـني أن عشـرة مـقـاعـد ستـكـون غـير مـضـمـونه وهي متـعـلـقة
سـتحيل ـقراطي سيـكون من ا بتـحالف السـيادة ألن نواب الـتيار الـصدري والد

مخـالفة رأي زعيمـيهما. أذاً الـسيد زيباري سـيدخل جلسة
ـقـبل ولـديه مـا يـقـرب من مـجـلس الـنـواب لـيـوم االثـنـ ا
ستقل وحتى 164 – 160 مقـعداً ناه عن النواب ا
بــعض احلــزبــيـ الــذيـن لـديــهم عـالقـات ومــصــالح مع
أربـيـل وهـذا احلـال مـخــتـلف مع حـظـوظ الــسـيـد بـرهم

صالح الذي يعول على نواب من كتل مختلفة.
                                        { باحث وإعالمي
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اضي جاءت نـتائج االنـتخـابات الـتشـريعـية الـتي جـرت في العـاشر من اكـتوبـر ا
ـتغـير ـتـغيـرات بالـنسـبة لـترتـيب الـقوى الـسيـاسيـة  لكن ا مـحمـلة بـالعـديد من ا
ستقل على اكثر من 42 مقعد مع إقرار الترشيح االكبر واالهم كان بحصول ا
ستقلون? وهل هم على الفـردي وبدفع من رغبة اجلمهور بالتغيير... فماذا فعل ا
ـسـؤولـيـة الــتي انـيـطت بـهم? وهـل يـتـوحـدون ويـشـكــلـون قـوة ضـاغـطـة في قـدر ا
ان الـقـادم ام يـنـغـمسـون في مـزايـا الـسـلـطة وتـذهب ريـحـهم مـتـفـرق دون الـبـر

وجهة???.
ـستقـلون تـواجدا وظـهورا في الـساحـة بعـد اعالن النتـائج; مع بعض لقـد حقق ا
القوى الـصغـيرة منـها حتديـدا اجليل اجلـديد صاحب الـثمـانية مـقاعد; وبـأسماء
ستـقلة بـ 30 مقـعد وحـركة امتـداد بتـسع مقاعـد واشراقة مثل الـكتـلة الشـعبيـة ا
كانـون بست مقـاعد ولو جـمعنـاها لشـكلوا 53 نائـبا مـستقال لـو جتمعـوا لكان له

ان القادم. خطا جديدا وصوتا مدويا في البر
سـتـقلـ وتشـتـتهم لـكن اجلـلسـة االولى في تـسمـيـة الرئـاسـات اظهـرت ضـعف ا
وغــيـر بــعض احلــركـات االســتـعــراضـيــة فـانــهم لم يــكن لــهم وجـود يــذكـر ال في
مفـاوضة القـوى الكـبيرة وال فـي كسر الـنصـاب وكان بامـكانـهم ذلك... ولو حدث

لشكلوا جماعة ضغط مهمة يحسب لها الف حساب ومن اليوم االول.
سـتـقـلـ نـفـسـهـا مـثل الـكـتـلة والـيـوم نـشـهـد انـشـقـاقـات واسـتـقاالت فـي قـوى ا
ستـقلـة وحركة امـتداد  فـهل فشلت الـتجـربة ام هنـاك امل?. ان رغبة الشعـبيـة ا
اجلمـهور بالتغيـير اوال; وعدم وجود قوى سيـاسية جديدة في الـساحة ثانيا; هي
ـان  لـذلك فـان األمل مـا زال مـعلـقـا عـلـيهم ـستـقـلـ الى قـبـة البـر من دفـعت بـا

للـنهوض بواجـباتهم بـتحقـيق آمال وتطـلعات نـاخبيهم من
وقف اوال; ومفاحتة نواب كوتا خالل وحـدة اخلطاب وا
ـكــونــات ثـانــيـا; وتــشــكـيـل اطـار ســيـاسـي يـضم كل ا
ستـقل سـتقلـ ثالـثا; هي الفـرصة الوحـيدة امـام ا ا
ــطــلــوب قــبل ان تــذهب ريــحــهم لــلــنـــهــوض بــدورهم ا
وجتـربـتـهـم الـتي مـا زالت في بــدايـتـهـا لــكـنـهـا مــخـيـبـة

لالمال.

حادثة من العيار الثقيل
أحد وزراء الدولة احلالية حناطة..

ة.. ؤ رة وا يا سادة يا كرام  نستعيد واحدة من الذكريات ا
هذا الـوزير الذي يـشغل وزارة مـهمة األجـدر بوزيرهـا أن يكـون على درجة عـالية

من الوعي والثقافة. 
أسـتـاذ اللـغـة الـعربـيـة في  اجلـامـعة وجه سـؤاالً لـلـطالب الـذي أصـبحَ وزيـراً بأن
يـقـرأ نـصـاً ورد في أجـابـة الـسـيـد الـوزيـر احلالـي ومن ضـمن هـذا الـنص أجـابة

تضمنت  أسماً ما وهو
(حنا طه) 

وأذا بالـطالب العبقري النابغة الوزير احلالي  يلفظ األسم
ـصرية سـلسالت ا ـصريـ في ا على طـريقـة األخوة ا

ويقول حناطة.???
هنـا جن جنـون  أستـاذ الـلغـة العـربيـة باجلـامعـة  وبدأ
يـلـطم عـلى رأسـهِ ويـسـتـشـيط  غـضـبـاً ويـوبخ الـتـلـمـيـذ
اجلـاهل الذي أصبحَ  وزيـراً في  حكـومة الـزمن األغبر

زمن زعاطيط السياسة .
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فيـد أنَّ نتوقف عـند غرف الـدردشة (اخلاص) في مـواقع التواصل االجـتماعي من ا
ثل ثـقافـة رقمـية.إذ ونبـ االستـخدام األمـثل لـها; ألنَّ اسـتخـدامهـا بشـكلٍ صحـيح 
ـواقـع الـتــواصل االجــتــمـاعـي أنَّ الـبــعض يــسيء اســتـخــدام نــوافـذ ــتــابع  يالحظ ا
الـدردشـة (اخلـاص) بأمـور مـنـهـا: - كثـرة بـوسـتـات التـحـيـة (صـباح اخلـيـر ومـساء
ـهمـة التي سـتلم ويـفـقده الـكثـيـر من الرسـائل ا ـَّا يـربك ا اخلـيـر وجمـعة مـبـاركة) 
تـتعـلق بـعـملٍ أو بنـشـاطـاتٍ ثقـافـية أو اجـتـماعـيـة فـضالً عن أنَّهـا مـضـيعـة لـلوقت في

االرسال والرّد.
-  سوء فهم لـعبارة (متـصل أو نشط) التي تـظهر في نـوافذ الواتسـاب أو التطـبيقات
َّا ـقـابل جاهـز ومتـاح في ذلك الـوقت;  األخـرى إذ يفـهمـهـا البـعض أنَّ الـشخص ا
نحـهم صالحية اقـتحام وقـته اخلاص وكم تسـببت عبـارة (متصل أو نـشط) بسوء
فهم أو خصـام حتى ب األزواج لعـدم الرَّدّ عن الرسائل بشـكل فوري دون أن يخطر
قـابل قـد يكـون منـشـغالً بأمـر مـهم أو في حالـة نـفسـيـةً أو صحـية ال على الـبـال أنَّ ا
تــسـمح بـالــرد الـســريع! - بـعض مــسـتــعـمـلـي غـرف الـدردشــة في مـواقـع الـتـواصل

االجـتـمـاعي (أقـول الـبـعض ولـيس األعم األغـلب) يـبـدو لـديـهم
مـشكـلة في حـياتهم الـعاطـفيـة أو االجتمـاعيـة أو وقعوا في
كن أن تـكون بـديالً عن غرف شبـهة أن غـرف الدردشـة 
الـنـوم!ومـا ذكـر أعاله هي بـعض الـسـلـبـيـات ولـيس كـلّـهـا
ا ال يـقبل الشكّ إلـى عدم الثـقافة بالتـأكيـد وهي تشيـر 
ــثــقف الــرقـمـي يـدرك جــيــداً مـعــنى نــوافـذ الــرقـمــيــة; فـا

الدردشة ومتى يستعملها وكيف يستثمرها.
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ــزيــد من الـتــضــيـيق األحــداث اجته إلى ا
على احلـركة الشـيوعية والـيسارية بل إن
الـــســبـل ضــاقت حـــتى عـــلى الــعـــديــد من
قـــيــادات وكـــوادر  احلــزب احلـــاكم الــذي
خــسـر ثـلـث قـيـاداتـه والـعـديــد من كـوادره
ــعـروفــة وذلك بــعــد أن اسـتــفــرد صـدام ا
حــســ بــالـســلــطــة وإثـر مــجــزرة "قــاعـة
اخلــــلــــد" في الــــعــــام 1979. وكــــان أحـــد
وقـف من حركة خان النص اته هو ا مـجسّ
الـعـام  1977الـتي  قـمـعـهـا بـشـدّة وزاد
األمـر بــتــعــمـيـم اإلرهـاب وأتــذكّــر بــأنـني
استـلمت منه أكثر من رسالة قبل مغادرتي
إلى الـعـراق يــنـتـقـد فــيـهـا مـوقــفـنـا وهـو
ــوقف اخلــاطئ الـذي تــورّطـنــا به وكـان ا
هنـاك في صـفوفـنـا من هو مـتـحمّس أكـثر
من احلــكـومــة في قــمع احلـركــة الــديـنــيـة

االحتجاجية. 
حـ حصلت احلرب العراقية  –اإليـرانية
كــان مــوقـفـه ضـدّ انــدالع هــذه احلـرب ولم
يعـوّل علـى استـمرارهـا لإلطـاحة بـالنـظام
الــــقـــائم كــــمــــا وقف ضـــدّ أي مــــحـــاوالت
الختـراق األراضي العراقية. وأتذكّر رسالة
وصلـتني مـنه تـعلـيقـاً على كـتابي "الـنزاع
الــعـراقي  –اإليــراني"  1981مــفــادهـا: أن
هـــذه احلـــرب ال مـــصـــلـــحـــة لـــنـــا فـــيـــهـــا
تـحـاربون مـن قيـادات الـبلـدين كالهـما وا
نــا ولـكن الــضـحــايـا من الــطـرفـ هم ضـدّ
الذين يـعنـوننا. ولـكن ح انتـقلت احلرب
إلى األراضي الـعراقيـة كان بصـراحة ضدّ
ــشــروع احلـربي والــســيـاسـي اإليـراني ا

ستقبل. ثّل خطراً على ا واعتبره 
ومثـلما كان ضدّ غـزو الكويت العام 1990
فـلم يكن مـوقفه مع غـزو العـراق من جانب
ـتـحـدة وقـوات الـتـحـالـف وقد الواليـات ا
ـر عن ذلك بــأشـكـال مـخـتـلـفـة مـنـهـا في عـبّ
الــــنـــدوة الــــتي  تــــنـــظــــيــــمـــهــــا لي في
اسـتـوكــهـولم (أيـلـول/ سـبـتـمـبـر  1990).
وبــقــدر مـــا كــان قــريــبــاً مـن الــتــوجــهــات
نبـر الشيوعي حينها السـياسية حلركة ا
لكـنه كـان يـعتـبـر أن العـديـد من قـياداته ال
تخـتـلف عن القـيـادات التـقـليـديـة األخرى
وإن كان بـعضها متقدماً فكرياً واجتماعياً
عـنى السياسي من ذات وثقـافياً لكـنها با
الــقـمـاشـة ومـن مـصـنع واحــد لـذلك شـكّك
ا كان بنـجاحـها عـلى الرغم مـن إعجابـه 
يــصـدر عـنـهــا من مـواقف حــرّكت الـسـاكن
سـكـوت عنه وأثـارت جدالً واسـعاً كـما وا
كان حـساساً إزاء االنتهـاكات والتجاوزات
ـا أكـتبه . وكان يـنـاقـشـني علـى العـديـد 
مـن أعـــمــــدة كـــانت هـي األخـــرى لــــيـــست
ــســـتــقــبل وتــضع عالمــات مــتــفــائــلــة بــا

استفهام كثيرة.
خالل زيـارتي تـلك للـسـويـد دعـاني وثالثة
أو أربعـة أصدقاء كـما أتذكر بـينهم جورج
فــرانـســيس وريــاض الــبـلــداوي وصــبـاح
بوتـاني إلى سـفـرة بـالـبـاخـرة لـثالثـة أيام
من سـتــوكـهـولم إلى هــلـسـنـكي "فــيـلـنـدا"
متعة لم يترك قضية وخالل تلك الـسفرة ا
ـا فـيـهـا نـقـد بـعض ـا ونـاقـشـهــا مـعي  إلّ
تـوجـهـاتـنـا ومواقـفـنـا وقـد الـتـقـيت بـتلك
الرحـلة صديق العـائلة احلمـيم عبد الغني
اخلـلــيــلي الـذي أصــرّ عــليّ أن يـضــيــفـني
لـثالثة أيـام في مـنـزله وقـد اسـتـمعت إلى
معـانـاته حـيث  تـهـجـيـره وعـائلـته إلى
إيران بـحجّة التبعـية اإليرانية  وقد جئت
ـوسـوم "من هو عـلى ذكـر ذلك في كتـابي ا
الـعـراقي?" دار الـكـنـوز األدبـيـة  بـيـروت
2002 حـيث نشـرت شهادتـه كما شـكا لي
ن فـــيــهم مــرارتـه من بــعض األصـــدقــاء 
ــقـربـ وقـد بـكى أمــامي أكـثـر من مـرّة ا

فـاخلــلــيــلي عــاطـفـي جـداً وحــســاس جـداً
وصـادق جــداً وأتـذكــر أنه جــاء إلى بـراغ
في النـصف األول من الـسـبعـيـنيـات لـكنه
ظلّ لـثالثة أيام يبكـي ثم قطع سفرته وعاد
إلى بـغــداد ولم تـنــجح مـسـاعــيـنـا جــعـفـر
يـــــاســــ وأنـــــا من ثــــنـــــيه عـن الــــعــــودة
ــنــاسب ومــحــاولــتــنــا تــهــيــئــة الـظــرف ا
إلخــراجه من الــواقـع الــذي كــان ضــاغــطـاً
عـلـيه. والـتـقـيـنـا هـو ولـؤي وأنـا أكـثـر من
مــرّة وبـــصــحـــبــة آخـــرين أتـــذكّــر مـــنــهم
الـروائي إبـراهـيم أحـمـد وصـباح بـوتـاني
الــذي أبــلــغــنـي أن أحــد أركــان الــســفــارة
الـعــراقـيـة الـذي تــرك الـعـمل مــنـذ نـحـو 4
سـنوات يـودّ الـلقـاء بي وهـو صـديق قد
وعرفـت أنه الصديق عبد األمير أبو طبيخ
الذي التقيت به بالفعل بعد استشارة لؤي
أبو الـتـمّن وكـان شديـد احلذر خـشـية من
مـعــرفـة الــنـظـام مــكـان ســكـنه أو حــركـته
ـنــاسـبـة فـأبــو طـبـيخ أصــبح سـفـيـراً وبـا

للعراق في تركيا بعد اإلحتالل.
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حــــ بـــــرع لــــؤي فـي الــــكـــــتــــابـــــة عــــلى
الـفــايـسـبــوك كـان يـقــول لي تـصــوّر بـعـد
سـاعـة هنـاك مـن يردّ عـلـيّ وكأن هـنـاك من
ـد فقـلت له ال تسـتجيب تخـصّص بالـترصّ
للـردّ والردّ على الردّ ألنك سـتكون اخلاسر
األكـبـر فـســوف يـغـلـبك عـشـرة أو خـمـسـة
عـشر حـتى وإن كـان رأيك سـديـداً لـكـنّهم
ســيــردّون عـلــيك  20 مــرّة أخــرى وهــكـذا
حـتى تتـعب وتسـتـسلم لألمـر ألنه ليس ذا
جــدوى. قل مـا تــريــد ودعـهم يــقـولــون مـا
يـــريـــدون دون أن تـــعـــطـــيــــهم الـــفـــرصـــة
ـــســألــة لالســـتــمــتـــاع بــإيـــذائك وعــامل ا
بـاإلهـمـال وعـدم االكـتـراث. ولـعلّ ذلك قـبل
ـدفـوعة أن تنـشـأ اجلـيوش اإللـكـتـرونيـة ا
األجــر وكـان يـقــول لي أفـعل ذلك لــكـنـني
أريـد أن أوضح أحيـانـاً فـأسـتـجيـب ولكن
بـعدها أندم. ثم ردّد عليّ قوالً لإلمام علي "
ـا وغــلـبـته ومـا جـادلت ـاً إلّ مـا جــادلت عـا

جاهالً إلّا وغلبني".
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كلـمـا يـرد ذكر لـؤي أبـو التـمّن عـلى لـسان
من يـعرفه حتى وإن كان ال يحبّه أو ضدّه
لــكـنه ســيـضــطــرّ إلبـداء اإلحــتـرام له ألنه
شـخـص مـحــتـرم وفـي تـعــزيـة لــلــصـديق
مـــحــمــد دبـــدب بــوفــاته قـــال أنه: إنــســان
مــحـتـرم ونـظـيف وعــقالني وهـو مـا كـنت
أســـمـــعه عـــنه مـن عـــدد من الـــبـــعـــثـــيـــ
والقـومـيـ ناهـيك عن الـشـيوعـيـ حتى
وإن اخـتـلفـوا مـعه وقـد سـمـعت مـن كر
ــا وآخــريـن الــكــثــيـــر من اإلشــادات به ــلّ ا
ــلّـا في بـراغ في وكــنت قـد عـاتــبت كـر ا
أواسط السـبعيـنيات كيف سـمحوا حلسن
ـطيـر وهم يـعرفـون أنه جالداً أن يـجلس ا
ـلــوا إلطالق سـراح مــعـنـا وكــيف لم يــتـدخّ
لـؤي أبــو الـتـمّن إذا كـانـوا يـزعـمـون أنـهم
نقـابة حـتى وإن اختـلفـنا سـياسـياً أو في
طير منسّب من واقف وكان جوابه أن ا ا
ـا تـقرّره القـيـادة ونحن حـزبـيون نـلـتزم 
القـيادة حـتى وإن كان لنـا رأي آخر فـإننا
نـــحـــرص عـــلى عـــدم إظـــهـــاره ونـــظنّ أن
مـــــدرســـــتـــــكـم هي األســـــاس فـي ذلك في
: مـا مـحــاولــة اإلشــارة إلى كــتــاب لــيــنــ
الـعـمل? وهــو الـذي يُـعـنى بـالـتـنـظـيم وقـد
صــدر في الـــعــام  .1903ويـــقـــصـــد بــذلك
الضـبط احلزبي وخـضوع الهـيئات الـدنيا
لــلـهـيـئــات الـعـلـيــا والـتـنـفـيــذ الـلّـاشـرطي
لـلــتـعـلـيــمـات حـتى وإن كــان لـلـرفـيق رأي

آخر.
وهــو األمـر الـذي اســتـعـدته أكــثـر من مـرّة

احلـزبــيـة والـطالبــيـة وقـاد حــمـلـة داخـله
ليـؤكد فـيها االنـحياز إلى صـالح الكرد في
كـــفـــاحـــهم من أجل حـــقـــوقـــهـم الـــعـــادلــة
ـشـروعـة والـتـنـديـد بـعـمـلـيـات القـصف وا
الـعــشـوائي الـتي طـالـت قـرى كـرديـة آمـنـة
دون أن ينـسى انـتـقاده لـبعـض ارتبـاطات
احلــركـة الـكـرديـة لــكن ذلك شيء وقـضـيـة
الــشــعب الــكــردي شيء آخــر. وقــد صــوّت
ـؤتمر لـصالح موقف لـؤي في ح فشل ا
ـوقف احلزبي الرسمي من الـتأثير وهو ا
ـسـؤولــ احلـزبـيـ عـمالً ه أحـد ا مـا عــدّ
. وكـنت قـد الــتـقـيـته في تـخـريـبــيـاً مـريـبــاً
وارشــــو الــــعـــام  1973خالل حــــضـــوري
لإلشـراف وإلقاء محـاضرة في مدينة ووج
عـلى الــطـلـبـة الـعــراقـيـ والـعـرب اجلـدد
مــني لـلـحــديث شـاكـر الــدجـيـلي الـذي وقـدّ

وصل للدراسة العام 1973.
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لم أنس مـــوقف لـــؤي وحــســـاســـيــته إزاء
اغتـيال الشهيد سامي مهدي الهاشمي في
أواخـر أيـلـول / سـبـتـمـبر 1968 وهـو من
ــة بــكل مـا ـركــزيــة وهي جـر الـقــيــادة ا
تــعــني الــكــلــمــة من مــعــنى وقــد اتــهــمت
ــركـزيـة" بــارتـكــابـهـا الــقـيــادة "الـلـجــنـة ا
وتـقــول حـيـثـيــات الـقـضـيــة الـتي حتـدثت
عــنـهــا أكــثـر مـن مـرّة أن احلــزب كــان قـرّر
توزيع بـيانات باسم احتاد الطلبة في عدد
من الكـليات ومنها كلية االقتصاد والعلوم
الـسـيـاسـيـة وحـصل احـتـكـاك مع جـمـاعة
ـركـزيـة و إطالق الـنـار فـسقط القـيـادة ا
سامي مـهـدي الـهاشـمي مـضرّجـاً بـدمائه.
كنا نلحّ على ضرورة كشف القاتل وإدانته
وفـصله من احلزب وهـو أقل إجراء يُـتّخذ
بـحـقّه وخالل تـلك الــفـتـرة شـابَ نـوع من
ـر عالقـة عـدد من الـرفـاق مع احلزب الـتوتّ
ـوقف وكـان لـؤي من بـيــنـهم وقـد رويت ا
وسومـة "شبح عامر كامـالً في مداخلـتي ا
ــنــشـورة في عـبــد الــله ومــكــر الـتــاريخ" ا
ـتــمـدّن بــتـاريخ 9 أيـار / مــوقع احلــوار ا

مايو 2014.
لـم يــكن لـــؤي أبــو الــتـــمّن ضــدّ اجلـــبــهــة
الوطـنية لكـنه لم يكن يريد االنـبطاح أمام
د البـعث إلمالء شروطه والـتأثـير على تمـدّ
قراراتـنـا حـتـى وإن سـلّمـنـا كـونـه احلزب
الـقـائـد لـلـجـبـهـة والـسـلـطـة والـدولـة لـكن
" الــواقـع شيء آخــر وكــان ضــدّ قــرار "حلّ
ـقـراطـيـة (احتـاد الـطـلـبـة ـنـظـمـات الــد ا
ــرأة) الـذي واحتــاد الـشــبــيـبــة ورابــطـة ا

صدر بزعم "جتميدها" في العام 1975.
 وكـان لـؤي ضـدّ اتـفـاقـيـة 6 آذار / مـارس
1975 الــتي اعــتــبــرهــا تـنــازالً من جــانب
احلكـومـة الـعـراقيـة لـصـالح إيـران الـشاه
وخـصوصـاً بـشأن شط الـعـرب وكانت لي
مـعه حــوارات ودردشــات ورســائل. وحـ
اجـتمعنا فـي بودابست العام  1975باسم
جلنـة التـنسـيق الـتي تمـثل احتاد الـطلـبة
في اخلـارج كـان هـنـاك تـنـاغـمـاً بـيـنـنـا في

واقف. التوجهات وا
كــان يـأمل الـعـودة إلى بــغـداد لـكن مـسـار

بـعــد االحــتالل الــعـام  2003مع الــصـديق
مــحـمـد دبـدب سـواء فـي بـغـداد أو عـمّـان
وكان دبـدب كـلمـا جـئنـا عـلى ذكر لـؤي أبو
التـمّن أو حـس سـلطـان كـان يشـيـد بهـما
ـا حصل من تـصدّع واقـفـهمـا ويأسف  و
ثل العربي في الـعالقات ولكن كما يقول ا
الشـهيـر: "سبق الـسيف الـعذل"  كـما يـقال
فـاحملــذور قــد حــصل واســتــمــرّت مــحــنـة
الــعــراق من الــدكـــتــاتــوريــة إلى االحــتالل

وتوابعه.
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بـعد االحتالل عاد لؤي إلـى العراق والتقى
الــعــديــد من األصـــدقــاء الــقــدامى وكــانت
مــوجــة تـــأســيـس لألحــزاب اجلـــديــدة قــد
ة وقد ـا فيها ألسماء أحزاب قد سادت 
بادرت بـعض الشخـصيات إحـياء ذلك على
الــرغم من اخـــتالف الــظــروف فــقــد شــكّل
نــصــيــر اجلــادرجي حــزبــاً بـاسـم "احلـزب
ــقـراطـي" حـيث كــان والـده الــوطـنـي الـد
كــامـل اجلــادرجي رئــيــســـاً لــلــحــزب مــنــذ
تـأســيــسـه الــعـام   1946 وشــكّل مــجــيــد
احلــاج حـــمـــود حـــزبــاً آخـــر بـــاالسم ذاته
ـــقــراطي أســمــاه احلـــزب الــوطـــني الــد
وأضـاف له األول  وشـكّل الـســيـد مـقـتـدى
الصـدر تـيّـاراً اسـتـنـد فـيه عـلـى إرث والده
السـيد مـحـمد صـادق الصـدر وأعلن عـمّار
احلكـيم الحقاً عن تيار بـاسم "احلكمة" بعد
ـى مسـؤولـيـة اجملـلس األعـلى خـلـفاً أن تولّ
لـوالـده الـسـيـد عـبـد الـعـزيـز وعـمّه الـسـيـد
مـحــمــد بــاقــر احلــكــيم  كــمــا أصــبح دور
ـرجع مـحــمــد رضــا الـســيــســتـاني جنـل ا
الكـبير الـسيد عـلي السيـستاني كـبيراً بل
أن له الــــقـــول الــــفــــصل في الــــعــــديـــد من
الـقـرارات الــهـامـة الــتي تـتــعـلّق بـتــشـكـيل
ـتعـاقبـة وكذلك في احلكـومات الـعراقـية ا

بعض القرارات األخرى.
قراطي الكردستاني ولم يخفِ احلزب الد
موقع الـعـائـلـة البـارزانـيـة الـتي يـقف على
رأسهـا الزعـيم الكـبيـر مصـطفى الـبارزاني
في تـأسيس وقيـادة احلزب كجـزء تاريخي
من احلركـة الوطنية الكردستانية فاستمرّ
مـسـعـود رئـيــسـاً لـلـحـزب وأصـبح رئـيـسـاً
لإلقـليم ومن بعـده جنيرفـان البارزاني إبن
أخــيـه إدريس كــمـــا أصــبح مـــســرور جنل
مسـعود رئيساً للـوزراء بعد أن كان رئيساً
جلهاز اخملابرات. ليس هذا فحسب بل إن
عائـلة الطـالباني الـتي كانت تنـتقد احلزب
ــقـراطي الــكـردســتــاني لـعــشـائــريّـته الـد
اجتــهت هـي األخـرى إلـى تــكـريـس زعــامـة
الـعــائـلـة فـأصـبح دور هـيـرو خـا بـارزاً
إضـافة إلى جنلي جالل الطالباني الرئيس
الــســـابق وكــذلك بـــقــيــة أفــراد الـــعــائــلــة

التـقيت لؤي بعد خروجه من قصر النهاية
 في بـيت أهل رجاء الـزنبـوري  قرب مـنزل
والــده الـطــبـيب صــادق أبـو الـتــمّن وقـرب
مــنـزل عــبــد الـرزاق شــعــبـان والــد ريـاض
ومــنــزل صــالح شــعــبــان وجــلــيــلــة كــاظم
شـــعـــبـــان وكـــان قـــد حـــمل مـــعه  بـــعض
احلــكـايــا والــقــصص الــتي ال تــخــلـوا من
. الــطــرافــة وإن كــان بــعــضــهــا مــأســاويــاً
ـر أحد تـعـليـقاته الـتي قـال فيـها لي: وأتذكّ
تصـوّر كـنت أشعـر بـالـشفـقـة أحيـانـاً على
ادين فهذا سالم الشكرة ال أدري متى اجلـلّ
عتقل ينـام? ألنه موجود طيلـة الوقت في ا
عـتقـل في اللـيل يعذّب وفي الـنهار مع ا
يتـجوّل ب السجنـاء لدرجة أنني شعرت
بالـعطف عليه وضحكنا بألم ومرارة. كان
الوحـيـد الـذي يـعـرف بـيـتـي والـذي أعرف
بـيـته وقـد عـرفـته بـبـيـتي اجلـديـد بـعد أن
ـا انتقلنـا إليه خالل تلك الفتـرة الصعبة كنّ
 وكنت بـكامل االطمئنان بأنه مهما حصل
فإن األمـر سيـكون علـى ما يرام فـللـصداقة
اسـتــحـقــاقـاتــهـا عــلى الـرغم أنــني تـركت
ـنــزل لـبـضـعـة أشــهـر حـتى خـروجي من ا
العراق. وكنت ح وصلت براغ طلبت من
مهـدي احلـافظ تفـعيـل زمالـة لؤي وهـو ما
ّ قـــبـــولـه لـــلـــدراســـة في حـــصـل حـــيث 
بـولونيا للعام  1972 – 1971وح صدر
قـبــوله لــلـدراســة في بـولــونـيــا أرسـلت له
بـرقــيــة أبــلــغه بــذلك وقــلـت له: حــبّــذا لـو
ه إلـيـنـا دون انـتظـار تـذكـرة الـسـفر تـتـوجّ
وبالفعل جاء لزيارة براغ وبقي فيها ألكثر
من شـهر إلى ح مـوعد الدراسـة وبعدها
ه إلى وارشـو وبــقي فـيــهـا ثم انــتـقل تــوجّ

إلى ستو.  .
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شــكل لـــؤي أبــو الـــتــمن في وارشـــو ثــقالً
كبـيـراً وكـان قـطـبـاً مـؤثراً عـلى الـرغم من
قــراره تــرك الــعـمـل احلــزبي وكــان مـعــظم
ن يـعـرفـهم سـابـقـاً حـ رفـاق بـولـونـيـا 
كـان مــسـؤوالً عـنـهم في احتـاد الـطـلـبـة أو
في احلـزب وحصل أن حـدث نقـاش بشأن
ـوقف من الهجوم احلكومي على الشعب ا
الـــكـــردي الـــعــام  1974وانـــدالع الـــقـــتــال
ـوقف الرسـمي للـحزب هو مجـدّداً وكان ا
ا فيه حمل الـوقوف إلى جانب احلكومة 
الــسالح ضــدّ "اجلــيب الــعــمــيل" هــذا من

الناحية السياسية.
ـهنـية فـقد سـاهمـنا في  أما من الـناحـية ا
شق جــمـعـيــة الـطــلـبــة األكـراد في أوروبـا
لــــصـــالـح احلـــكــــومــــة بل واخــــتـــرعــــنـــا
شخصيات من أصول كردية لم نعرفها من
قبل لـنـدخلـهـا إلى جمـعـية الـطـلبـة األكراد
لــزيـــادة عــددنــا وذلك بـــانــدفــاعــات غــيــر
مــحـدودة من رفــاق بـعـضــهم أكـراد وكـان
تـبــريــر ذلك هـو احلــفــاظ عـلى مــا يــسـمى
باجلبهة الوطنية التي كان التعويل عليها

عيار األساسي للتقييم. هو ا
 وحــ انـعــقـد مــؤتـمــر جـمــعـيــة الـطــلـبـة
العـراقي في بولونيا وقف لؤي ضدّ تلك
الـقــرارات الـتي لم حتظَ بــتـأيـيــد الـقـاعـدة
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نــــــــفــــــــسه
مــــتــــاخــــر
كـــــثـــــيـــــرا
جـراء عقم
الــنــتــائج
والــــفـــوز
الـــيـــتــيم
وفــــــــشل
وتـاخـره
فــــــــــــــــي
مـــلــعــبه
وخــارجه
وســــــــــط
رفـــــــــض
جـمـهـوره

الــكـبــيـر الي
تبرير للحــالة .

مـصـاعب مـعـقـدة سـواء من االدارة
طالبة بالتعاقد مع العبــ أكفاء ا
وضغط اجلمهور الذي يعـــــــــيش
صــدمـة الـنـتـائج والـتـرتـيب وكـانه
ـنــافـســـــــــة من يـوم غـد سـيـبـدأ ا
دفــــاعــــا عن الــــبــــقــــاء الغـــيــــر في
مـــهـــــــــــمــــة شـــاقـــة تــــشـــغل اهل
ــدرب الـــبــصـــرة في ان يـــتــمـــكن ا
الثـالث من حتـــــــــقـيق االمور ولو
وقف مـتاخـرة امام عـمـليـة انقـاذ ا
ـــــــــكن وصـفـه في فـتـرة الــذي ال
ـر فـيـهـا الـفـريق من عـصـيـبـة لم 
قـــبل صــحــيـح انه هــبط لـــلــدرجــة
الثـانيـة في الســـــــــبعيـنيـات لكنه
لـيس بـاحلـالـة الـتي عـلـيـهـا الـيوم
وهــو عـاجـز في مــواجـهـتـهم حتت
اي عنوان ومستـوى والفريق يجد

جمهوره اجملنون .
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ويـامل الشـرطة مـتصـدراجملمـوعة
بـكل ثــقـة وتـصــدى لـلـمـهــمـة مـنـذ
البداية واستـمتع مع جمهوره في
الـــنـــتـــائج بـــســـجل نـــظـــيف دون
خـــســـارة53مـــبـــتـــعـــدا عن اقـــرب
مـالحـــقـــيه 16نـــقــــطـــة وحتـــرص
االسـماء عـلى مواصـلة الـدفاع عن
ــهــمــة ومــواجـــهــة الــتــحــديــات ا
واستـيعـاب االمور والـتصـدي لها
ـيـز من حـيث بـثـقـة بـعـد ظـهـور 
النـتائج واالفضـل هجومـا ودفاعا
ويـــعـــيش االخـــضـــر مع الـــكل في
النادي بـتحقـيق حلم لقب الدوري
بعدما اخـذيتحدث بثـقافة النتائج
ــطـلــوبــة حتت انـظــار االنــصـار ا
ويجـد الفريق نـفسه امام الـفرصة
ـوسـم عـلى ــثـالــيــة في انــهــاء ا ا

افضل ما يكون.
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ـرحـلـة الـثـانـيـة صـراع اخـر بـ ا
فـرق الــكـهـربــاء واربـيل والــقـاسم
واالمـــانــــة والـــكــــرخ ومـــحــــاولـــة
االبـتــعـاد اكــثـر عن دائــرة اخلـطـر
الــتي ســبق وخــرج مــنــهــا اربــيل
والــقـاسـم والـكــرخ وبــات االمــانـة
مرشح لدخ لها بعدما تراجع كثرا
فـي اجلـوالت االخــيــرة النه خــسـر
ـــوقع جنـــاحــــات الـــبــــدايـــة فـي ا
اخلـــامس عــــشـــر 19عـــلى بــــعـــد
ـتـواجـد في نــقـطـتـ من نـوروز ا
ـنــطـقــة واحلـال لــلـكــرخ سـادس ا
عـــشــر  17مــتـــقــدم عـــلى نــور وز
بـفـارق األهـداف ومـؤكـد ان الـفرق
ــذكـورة التــريــد ان تــواجه بــعـد ا
اكثـر خـيـبـة الـنـتـائج الـتي تـشـعر
ـرارتـهـا ويـجـد الالعـبـ الــيـوم 
أنفسهم امام مسؤولية الدفاع عن
ـشـاركـة الـتي بـاتت تـهـتـز الـيوم ا

حتت أقدامهم.
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ـيــنــاء تـواجه والزالت مـشــاركــة ا

مسار البطل.
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كــمـا تــعــثــر الــزوراء في اكــثـر من
واجب عــنـدمــا خــســر ثالث مـرات
وفـــشل في الـــتـــفــوق عـــلى اي من
اقــرانـه اجلــمــاهــيــريــة بــخــســارة
الـطالب والــشــرطـة والــتــعـادل مع
اجلـــويــة كـــمــا تـــخــلـى عن بــعض
ـــطــــلـــوبــــة وهي في الــــنـــتـــائـج ا
تناول في اخر الـدقائق ليتراجع ا
رابـعـا 36 وله مـبــاراة مـؤجـلـة مع
الديـوانيـة يكـون قد خـاضها امس
درب وهو االخـر الذي تـعاقـد مع ا
ايــوب اوديــشـو الن اجلــمــهــور لم
يكن راضيا عن عصام احلمد الذي

عاد لفريقه السابق االمانة.
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وشكل نـفط الوسط حضـورا جيدا
فبعد ما تصدر الدوري لعدة ادوار
في صـــعـــود ســـريع لـــكــنـه تــوقف
ذكورة في وتوازن وأنهى الفترة ا
وقع الـثالث بعـدما قدم مـباريات ا
مــهــمـــة عــنـــدمــا دفع غـــني شــهــد
بـتـولـيـفة تـمـكـنت من الـتـواجد في
ـوقـع الـثـالث 37 في ظل تـوازنه ا
داخل وخــارج الــنــجف ويــحــضى
بــاهـــتــمـــام اقــرانه حـــتى نـــهــايــة

وسم. ا
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وقـدم الـطـالب أنـفـسهـم بـافـضـلـية
حــيث الـوصــافـة بــاســتـحــقـاق37
عندما قادهم قحطان جثير بنجاح
فـي فـتــرة جــيــدة تــاركــا ســلــســلـة
مـشـاركاتـهم الـفـاشلـة عـندمـا تـقدم
بــتــشــكــيل مــنــاسب فــرض نـفــسه
ــــيـــز عن بــــشـــكل مــــخـــتــــلف و 
ــواسم عــديـدة مــشـاركــات تــعـود 
ومـؤكـد من يـخـلف جـثـيـر يـريد ان
تــــــتــــــواصل االمــــــور بــــــاالجتـــــاه
الصـحيح دون تعـثر بـوجود نفس
الالعـبـيـ وقدراتـهم الـتي حـقـقوا
فـيـهـا الـفـوز إحـدى عـشـر مرة وان
ـوعد الـذي ينـتظره يـكونـوا على ا
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ــمـتــاز بـكـرة تـكــون فـرق الـدوري ا
راجـعة سـريعة الـقدم قـد خضعـت 
رحـلة األولى شـاركـة في ا لـواقع ا
ــقــبل خـالل فــتـرة والــتــحــضــيــر ا
الــتــوقف الـتـي بـدأت من الــسـادس
ـاضي ومــؤكـد عـشــر من الــشـهــر ا
جـرى الـبـحث والتـركـيـز في عمـلـية
الــتـحــضـيــر الـتـي شـمــلت انـتــقـال
وانـتداب العـب واحلـال لـلمـدرب
ـبـاريـات التـجـريـبـية قـبل خـوض ا
االسـتـعــدادايـة لـلـمـرحــلـة الـقـادمـة
ــقـررلــهـا ان تــنـطــلق غـد االثــنـ ا
ـهـمــة االحـقـة لم وتـقـر الــفـرق ان ا
تكن سهلة امام الصراع على اللقب

وتفادي الهبوط للدرجة االولى.
 وحتاول الـفرق أن تقـدم ما عـندها
امـام مـبـاريـات مـحـدودة سـتـفـرض
عليها ان تقدم االفضل بعدما رافق
مــنــافــســات اال ولى من تــداعــيــات
الـنـتــائج والـتــرتـيب الــتي نـتـوقف
عندها اليوم في قراءة سريعة فيما
ــواقع الـتي تـغـيـرت مع يـتـعـلق بـا
ــ بــطل الــدوري والــكـأس الــغـر
اجلـويـة في مـشـاركـة لـيـست خارج
ـستوى أهدافه وال زال لم يـظهـر با
اضي في ـوسم ا الذي كـان عـليه ا
ــوقع اخلـامس  34عــلى بــعـد18 ا
ـتـصـدر الـشـرطـة بـعـد خـمس عـن ا
خــســارات كــمــا بــقي من دون فــوز
خالل االدوار اخلـــمــســـة االخـــيــرة
بالـتعـادل مع زاخو وخـسارت من
الـنـفط ونـفط الـوسط والـتـعادل مع
رحـلة بـالتـعادل الـزوراء واختـتم ا
بهـدف مع الصـناعـة ما دفع االدارة
التعاقد مع حكيم شاكر بعد اعتذار
شـنـيـشل الذي سـيـكـون امام مـهـمة
شـاقة ويـحـتاج إلى جتـنب الـهزائم
لــلـعـودة لـلــمـنـافــسـة احلـقــيـقـيـة و
ســيـقـود الـفـريق في أول لـقـاء عـنـد
اخلــــروج الـى مــــديــــنــــة الــــقــــاسم
االربــعـاء ومـؤكـد ان حـكـيم سـيـجـد
األمــر صـعـبـا النه مـطـالب بـتـعـديل
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ـغلـقة لـاللعاب قاعـة الشـهيـد حيـدر كامل بـرهان ا زار مـحافظ ذي قـار محـمد هـادي الغـزي 
لالطالع على البنى التحتية ووضع خطة الستمرار االنشطة الرياضية فيها. الرياضية

واطلع الـغزي على الـنقص احلاصل في بـعض التجـهيزات داخل الـقاعة  مـؤكداً على اهـمية
تـغطـية احـتياجـات القـاعة وسـد النـقص احلاصل في الـبنى الـتحـتية واعـادة تاهـيلـها  لـتقوم

ناط بها كصالة رياضية جتمع عدد من االلعاب الرياضية . بدورها ا

ÊU d  bONA « W U  bIH  ÍeG «
 UNKO Q  …œU S  t u Ë

v d*« w

 b b'« ‚«dF « »Ò—b

 W U “ d  nA Q  ∫ÍdC(«
o ô X Ë w  q  u √

ÊU e « ≠œ«bG

ــبـيـة ــكـتب الــتـنـفــيـذي لـلــجـنـة األو عـقـد ا
الوطنـية العـراقية إجـتماعه الـدوري الثاني
ـطـروحة في نـاقـشـة أهم الـقضـايـا ا عـشـر 

بي العراقي. شهد األو ا
ــكـتب الــتـنــفـيــذي في االجـتــمـاع ونــاقش ا
ــبــيــة نــتــائج زيـــارة رئــيس الــلــجـــنــة األو
شترك السبانيـا وإبرامه إتفاقـية التعـاون ا
ـبـية االسـبـانـيـة بـاالضـافة مع الـلـجـنـة األو
لــنــتـائـج زيـارة الــنــائب األول الـســيــد إيـاد
جنف الى الـبـرتـغـال ولقـائه رئـيس الـلـجـنة
ـبـيـة الــبـرتـغـالـيــة والـتـحـضــيـر لـعـقـد األو
ـــبـي مـــشـــتـــرك مع إتـــفــــاقـــيـــة تـــعـــاون أو
الــبــرتــغــال.كــمــا أثـــنى اجملــتــمــعــون عــلى
ـســتـوى الـكـبـيـر والـنـتـائج الـطـيـبـة الـتي ا
ـنتخب الوطني الـعراقي بكرة اليد حققها ا
في بطولة أ آسـيا األخيرة الـتي أختتمت

قــبـل أيــام فـي الــســـعـــوديـــة وإقــتـــرابه من
حتقيق حلم الـتأهل لكأس العـالم بكرة اليد
ــنـــتــخب لــوال اخلـــســارة األخـــيــرة إمـــام ا

الكوري اجلنوبي.
ـكتب الـتنـفيـذي أيضـاً حتضـيرات وبحث ا
االحتــادات الـوطـنـيــة ألبـرز االسـتــحـقـاقـات
قبلة في دورة األلعاب بية اخلارجية ا األو
ـبـية لـلـصـغار بـالـعـاصمـة مـوسـكو في األو
روسـيـا ودورة ألـعــاب الـتـضـامن االسالمي
ــديـنــة قـونــيـا في تــركـيــا ودورة األلـعـاب
ــــديــــنــــة هــــانـــــتــــشــــو في اآلســــيــــويـــــة 
.ورأس االجتماع رعد حمودي رئيس الص
ــبـيـة الــوطـنــيـة كـمــا حـضـره الـلـجــنـة األو
النـائـبان األول والـثـاني إياد جنف وحـيدر
اجلـمـيـلي وسـتـة أعـضـاء هم هـيرده رؤوف
وإبراهيم البهادلي و بـيداء كيالن وبختيار

فريق وباسم أحمد وعدنان طعيس.

طـــويـال وأمـــامــــنـــا 48 ســــاعـــة
للتحضير للنهائي.

وأ مــــــــــــــــــــــدرب
حــــــــــــــــــــــــراس
ــــنــــتــــخب ا
قــــــــــــــــــائـال:
اجلــــــهــــــاز

صـلـحة الـفـني متـرابط ونـعـمل 
نتخب. ا

وجنح منتـخب مصر في جتاوز
نظيره الـكامـــــيروني بركــــالت
الــتــرجـيح 1-3 بــعـــــــد مــبـاراة
مــاراثــونـيــة امــــــتـدت إلى 120
دقــــيــــــــــقـــة دون تـــســـجـــيل أي
نتخب ضرب هدف.يذكر أن ا
مـوعـدا أمام الـسـنـغال في
ـبـاراة الـنـهـائـية أل ا
أفـريـقـيـا يـوم األحد

قبل. ا

قـبل اخلوض بهكذا ملف حساس وشـائك ومثقل بتبعة قد حتمل من
االسـقـاطــات والـتـدخالت واخلـسـائـر مـا ال يــحـتـمل ان نـقع بـخـطيء

جديد فيها..
هــنـاك ثالث نــقــاط حـتــمــيـة يــجب ادراكــهـا قــبل الــتـســمــيـة او ركب
ن يـدرك مـعـنـاهـا ـسـؤولـيـة خـطـيـرة  ـتـشـعب  حـصـانـهـا اجلـامح ا

ويتحمل شرفها !!
األولى : - تتمثل في ضرورة ان تبتعد التسمية واليات االختيار عن

أي ضغوط فيسبوكية او إعالمية او تدخالت غير فنية .
بـارات حـاسمة هـمة وطـنيـة خاصة تـتعـلق  الـثانـية : - ان تـكون ا
ـسـؤوليـة لـتـسـمـية ـدرب بكـامل الـصالحـيـة وا فـقط .. وان يـتـحـلى ا

ساعد كافة . مالكه ا
ـدرب من أصحـاب اخلبـرة والتـجربـة والهدوء الـثالـثة : - ان يـكون ا
واالتـزان والعقل الـتدريـبي القادر عـلى الصبـر والفهم والـتعاطي مع

سؤولية العالية . همة بدراية والتحلي با ا
بـنظرة فاحصة قبل انطالق التصـفيات النهائية ومن خالل ما عرض
ؤشرات واجنـز حتى االن .. فان اجملمـوعة األولى هي األقوى وكل ا
تـشير الى ان الـثالث منهـا ( ياباني او سـعودي او استرالي ) - مع
كـامل االحترام للمنتخب العماني اجملتهد  –سـيكون االقوى واالقدر
عـلى إزاحة أي منتخب ثالث يات من مجـموعتنا سواء كان ( العراق
ـنـتخب الـسوري او االمـارات او لـبـنان )  –بـعـد ان انتـهى مـشوار ا

فاجئة اعدها من اكبر مفاجئات التصفيات . وضاعت حظوظه 
ـتبـقـية لـلعـراق لـيس لهـا قـيمـة ما دامت ـباراتـ ا هـذا ال يـعني ان ا
األمـور محسومـة للثالث االخـر .. وما بعده خـامس أمريكا اجلـنوبية
ــقــبــلــة امــام ــبــاراتــ ا بــكل اقــتــداره وقــوتـه .. بل ان الــفــوز في ا
شاور وإعادة ضي قدما بتكملت ا االمـارات وسوريا سيضمن لنا ا
ـواهب والـقدرات الـهـيـبة لـلـكـرة العـراقـيـة واثـبات ان كـرتـنـا تمـتـلك ا

عقدة وصعبة .. عزل عن ظروف البيئة العراقية ا
قـبلة في الـتصفـيات االسيـوية لكـاس العالم من هـنا فان مـباراتيـنا ا
الك التدريبي وان سـتكون مهـمة جدا .. وعلـينا ان نحـسن تسميـة ا
بارات فقط .. ساعدين وان يـكون التكلـيف  ال نـتدخل في تسمـية ا
ـكن ان يـتـعـاقـد االحتـاد الـعـراقي مع وبـعـد ان يـوفق الـلـه فـريـقـنـا 
ــهــمــة حــاز عــلى ثــقــــــــة ــشــوار ان جنح بــا ــدرب في تــكــمــلـة ا ا
ـسـاره اجلـمـاهــيـر واالحتـاد وتـمـــــــكن بــإعـادة مـشـوار مـنـتــخـبـنـا 

وسكته الصحيحة .
ــبــاراتــ حــاســمــة واالمل لم يــفــقــد بــعـد .. وعــلى ا
اجلـميع اجلـماهيـر وصحـافة ومسـؤول وبيت
ــدرب اجلــديـد ريــاضي ... ان يــقــفــوا مع ا
عنويات نتخب في اجناز مهمتهما فان ا وا
سـيكون لها الدور األكبر واحلافز األهم في

طلوب والله ولي التوفيق !! حتقيق ا
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أكــد عـــصــام احلـــضــري مــدرب
حــراس مـرمى مــنــتــخب مــصـر
أنه سيـكشف في وقت الحق
سـر زجــاجــة مـحــمــد أبـو
جــــــبـل حــــــارس مـــــــرمى
الــفــريق بــعــد تــألــقه في
ركالت الــــتـــرجــــيح أمـــام

الكاميرون.
وقـــــــال احلـــــــضـــــــري في
تصـريحـات صحــــــــــفية
ـــبـــاراة: مـــبـــروك بــــعـــد ا
ــــصـــــر وشــــعـب مــــصــــر
والــــــــــوطـن الـــــــــــعــــــــــربـي
والـالعــــــبــــــ واجلــــــهـــــاز
الــفــــــــني أتـمــنى أن نـعـود
ـبـاراة بـكــأس الـبــطـولـة فـي ا

النهائية.
وأضـــاف أوجه حتــيـــة خـــاصــة
حلـراس مــرمى مــنـتــخب مــصـر
الجتـهادهم وجهـدهم الكـبير في

الفترة األخيرة.
وأكـــمل مــحـــمــد أبــو جـــبل كــان
يـــحـــمل زجـــاجـــة ســأطـــلــــــــق
عـلــيـهــا زجـاجــة االنـتـــــــــصـار
لــــــكن ســــــأكـــــشـف ســـــرهــــــا في
وقـــــــت الحق بــنـشـر صـورتـهـا
حـــتى يـــعـــرف الـــنــاس كـــيـــــف
نـــعـــمـل حـــيث نـــعــــمل من أجل

بلدنا.
وشـــــــــــــــــدد لـن

نـــــفــــرح

بية كتب التنفيذي في اللجة االو 'WM∫ اجتماع ا
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إلى كـشـف األخـطــاء والــعـمـل عـلى
جتـــاوزهـــا.وأشـــارَ نـــاصـــر إلى أن
هـنـاك برنـامـجاً مـسـتقـبلـيـاً وضعه
الكُ الـتـدريـبي سيـتـخـلله الـعـديد ا
بـارياتِ الـودية مع مـنتـخبات من ا
أعلى مـستـوى من التـي واجهـناها
ـالقاةِ ـعـسـكـر ونـسـعى  في هـذا ا

بـيـنـهم احملـتــرفـون خـارج الـعـراق
ـدرب عـماد وسـنـعـمل عـلـى إيـفـاد ا
مــحــمــد إلى الــدول الــتي يــحــتـرف
شاهـدتهم عن قربٍ فيـها الالعبـون 
واختيار األنسب من بينهم لضمهم
ـدرب لـلـمــنـتـخب إضــافـة إلى ان ا
وقع اخـتــيــاره عـلى العــبـ اثــنـ
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أعــرب مــهــاجم بــايــرن مــيــونـخ روبـرت
لـيفاندوفـسكي عن دهشته لـعدم تصويت
الــنـجـم األرجـنــتـيــني لــيـونــيل مــيـسي
لــصــاحله في تــصــويت جــائـزة الــفــيــفـا
ألفـضل العب في الـعـالم.ونـقلـت صحـيـفة
مـــاركـــا اإلســـبــانـــيـــة أن مـــيــسـي أشــاد
بـليفانـدوفسكي وقال إنه يـستحق الفوز
بــالــكـرة الــذهــبـيــة لــعـام 2020 لــكــنه لم
يـــصــوت له في جــائـــزة أفــضل العب في
الـــعـــالم لـــهـــذا الـــعـــام.وفـــضل مـــيـــسي
الــتــصــويت لــزمــيـلــيه فـي بـاريـس سـان
جـيرمان الفـرنسي كليان مـبابي ونيمار
إضــافــة إلى مـهــاجم ريــال مـدريــد كـر
ـة.وأعــرب الــنـجـم الـبــولــنـدي عن بــنــز
قـبوله بقـرار ميسي دون شـكوى.واحتفظ
لـيـفـانـدوفسـكي بـجـائزة أفـضل العب في
الـــــعـــــالـم في حـــــفـل "األفـــــضل" لـــــعـــــام

ــهــاجم الـــبــولــنــدي Æ2021وتُـــوّج ا
الـبـالغ  33عـامـا بـاجلائـزة الـفـردية
لـلـمـرة الثـانـية بـعـد عام 2020 في
ستوى نـهاية عـام مزدهر عـلى ا
الــــشـــخـــصـي بـــالـــنــــســـبـــة لـ
ــــهــــاجم "لــــيــــفــــا".وســـــجل ا
الـــبـــولـــنـــدي مــرعـب حــراس
ـرمى في "بـونـدسـلـيـغا" 41 ا
هـــــدفـــــا في 29 مـــــبـــــاراة في
اضي محطما بفارق ـوسم ا ا
هـدف الـرقم الـقـيـاسي الـسـابق
الكــــثــــر عــــدد من األهــــداف في
ـسجل باسم اني وا الـدوري األ
ـدفعجي" مـهاجم بـايرن أيـضا "ا

الـــراحل غـــيـــرد مــولـــر الــذي 
ه خـالل احلـفـل االفـتــراضي تــكــر

في زيوريخ السويسرية والذي حافظ
عليه منذ موسم 1971-1972.

جدد يـحترفـان في أوربا فضالً عن
تـواجد شـربل شـمعـــــــــون في هذا
عـسكـر والذي جـاء من أستـراليا ا
بـــاإلضــافـــةِ إلى بــلــــــــــنــد إزاد من
هــولــنــــــدا بــيــنــمــا غــابَ بــســبب
اإلصابـةِ احملتـرف في السـويد االي

علي.
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اخـتتمَ مـنـتخبُ الـشـباب مـعسـكره
الــتــدريــبيّ الــذي أقــيم فـي مــديــنـةِ
ـدة  12يـومـا أنـطــالـيــا الـتــركـيــة 
ـعــسـكـر 4 ــنـتـخـب في ا وخـاضَ ا
مــبـــاريـــات أمــام فـــريق شـــاخـــتــار
دونــســيــتـك األوكــراني وخــســرهــا
بثالثـة أهداف لهـدف ومع نـظيره
كسيـكي وهُزم بهدفٍ من دون رد ا
وواجه داينمو كـييف وخسر أمامه
أيــضــاً بــثالثــة أهـداف من دون رد
باراة الرابعة مع بينما تعادلَ في ا
مـنـتـخبِ شبـاب أذربـيـجان بـهـدف

. لهدف
وقـالَ عــضــو االحتــاد مــشـرف
مـنـتـخب الـشــبـاب مـحـمـد
ناصر إن معسـكر أنطاليا
نتـخبَ كثيراً أفادَ ا

بـــعــد أن خـــاضَ مــبـــاريــاتٍ
ـسـتـوى مع مدارس عـالـية ا

كرويةٍ مختلفة.
ــــبــــاريـــات وأضــــافَ قــــوة ا
رجــــعت بــــالــــفــــائــــدةِ عــــلى
ـزيدَ من اجلـمـيع ومـنـحت ا
اخلـبـرة لالعـبـ بـاإلضـافـةِ

مــنـــتــخــبـــات الــبــرتـــغــال وكــوريــا
اجلنوبية ومصـر في العراق قريباً
بعد أن أبدوا موافقتهم على ذلك.
واخــتــتمَ عــضــو االحتــاد مــشــرف
الك ـنــتـخب مــحـمـد نــاصـر إن ا ا
ـنـتخب الـتـدريبي سـيـبـقي أبوابَ ا
مـــفـــتــوحـــةً لالعـــبـــ اجلــدد ومن

نتخب الشباب الك الفني والالعب  V∫ ا M
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بـاريات ـا مع بقـية زمالئه وشـارك في ا { مـدريد- وكـاالت: تدرب مـهاجم ريـال مدريـد كر بـنز
شكالت العضلية التي كان يعاني منها. ويبدو أن الالعب قد أصبح في صغرة ليظهر تعافيه من ا ا
قـبل في إطار وضع يـسمح له بـالظـهور مـرة أخرى حـ يسـتـضيف ريـال مدريـد غرنـاطة األحـد ا
لك الـليـغا. وشعـر ريال مـدريد بـغيـاب جنمه الـفرنـسي ح تـعرض لإلقـصاء من ربع نـهائي كـأس ا
ا قد غاب عن ذلك الـلقاء بشكل احترازي علـى يد أتلتيك بيلـباو على ملعب سان مامـيس. وكان بنز
ـدرب كارلـو أنـشيـلوتي عـدم اخملـاطرة بـإشراكه فـي مبـاراة بهـذه القـوة. ويـسعى الـريال حـيث قرر ا
اضية لتحقيق الفوز على غرناطة بعدما تعثر في آخر مبارت أولًا التعادل أمام إلتشي في اجلولة ا
لك. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد من الـليجا ثم اإلقصاء من كأس ا

 50 نقطة متقدمًا بـ  4 نقاط على أقرب مالحقيه إشبيلية.

7 WÞU½dſ ¡UI  q³  b¹—b  ‰U¹d  —UÝ Q³½

Íu²A « 5JÐ œUO³*Ë√

{ ســان فــرانــسـيــســكـو-(أ ف ب) -
رفـعت شـركـة "نـايـكي" في نـيـويـورك
دعــــوى ضــــد مــــنـــصــــة الــــتــــجـــارة
StockX اإللــكــتــرونـــيــة األمــيــركــيــة
لــتـــســويـــقــهــا مـن دون إذن أحــذيــة
ريـاضـيـة تـابـعـة لـلـعالمـة الـتـجـاريـة
علـى شكل (NTF ) رمـوز غـيـر قـابـلة
لالسـتـبـدال) وهي مـنـتـجـات رقـمـية
ـكن شـراؤهـا وبـيـعـهـا بـاسـتـخدام
تقـنية "بـلوكتـشاين" (سـلسلـة الكتل)
من دون تـــزويــر مــلـــكــيــتـــهــا. وقــال
مـحامـو الـشـركة إنّ " StockX تـنشئ
رموز (NTF ) تتضـمّن بشكل واضح
شــعـــارات +نـــايــكـي+ وتــروّج لـــهــا
بـــــاســــتــــخــــدام عـالمــــة +نــــايــــكي+
الــتــجـاريــة ثـم تــبـيـع هــذه الــرمـوز
ــســتــهــلــكـ بــأســعــار مــضــخــمــة 
يـــــصـــــدّقـــــون أو مـن احملـــــتـــــمل أن
يـصـدّقــوا أنّ هـذه األصـول الـرقـمـيـة
(كـما تـطـلق علـيـها StockX)  وافقت
عـلــيـهــا +نـايــكي+ بـيــنـمــا الـواقع ال
يـــشـــيــر إلـى ذلك".وتـــســـعى شـــركــة
األحـــذيـــة الـــريـــاضـــيـــة الـــعـــمـالقــة

لــــلــــحـــصــــول عـــلـى عـــطـل وضـــرر
بــاإلضـافــة إلى أمــر قـضــائي يـجــبـر
 StockX عـــــــــــــــــلــى وقـف هـــــــــــــــــذه
ـنـصـة األميـركـية ـبـيعـات.وتـوفّر ا ا
شراء مالبس ومنتـجات تكنـولوجية
وإعـادة بـيـعـهـا لـكـنّـهـا مـتـخـصـصة
ــزادات عــلى األحــذيـة أســاســاً في ا
ـكن أن يـجـد الـهـواة الـريـاضـيـة. و
بـالغ تصل أحـذية يـجري تـبادلـهـا 
إلى مــــئــــات آالف الــــدوالرات مــــثل
حذاء  Air Jordan الشـهيـر. وتعرض
ــنـصــة حــالـيــاً رمــوز غــيـر قــابــلـة ا
لالستـبدال (NFT). وعنـد كتـابة رمز
(NFT) إلى جــانب اسم الــغــرض في
ـنــصـة خـانــة الـبــحث اخلــاصـة بــا
ثال صورة حذاء تظهر على سبيل ا
لــلــبــيع في مــقــابل  500 دوالر كــحـد
ـنـتج إلى أدنى. وتـشـيـر ورقـة بـيع ا
ـكن إعــادة بـيـعـهـا أو  (NFT)أنّ الـ
التداول بها "في مقابل حذاء حقيقي
مـخزن لـديـنا". ووصـفت "نـايكي" في
ـرفـوعـة الـ (NFT) بـأنّـهـا الـدعــوى ا
"طـــريـــقــة جـــديـــدة تـــثــيـــر حـــمــاس

الـعالمــات الــتـجــاريــة لـلــتــفـاعل مع
الــعــمالء في الــعـالم احلــقــيـقي وفي
كن مـيـتافـيـرس" وهـو عـالم مـواز 
الـوصـول إلـيه عـبـر تـقـنـيـتي الـواقع
ـعـزز ويـشـكّل االفـتـراضي والـواقع ا
بــنــظــر كــثـــر مــســتــقــبل اإلنــتــرنت.
وأضـافت الشـركـة "أصـبح هذا األفق
اجلـديــد بــسـرعــة سـاحــةً لــلـجــهـات
الـفـاعـلـة في عـمـلـيـات الـتـزوير الـتي
تــسـتــخـدم الـعالمــات الـتــجـاريـة من
دون إذن بــهــدف بــيـع مــنــتــجــاتــهــا
االفــتــراضـيــة وحتــقـيـق أربـاح غــيـر
مـشـروعــة". وأشـارت اجملـمـوعـة إلى
أنّ  StockX بـــــاعت أكـــــثـــــر من 550
مـنتج (NFT ) يحـمل عالمـة "نـايكي"
الـتـجــاريـة.ولم تـرد الـشـركـتـان فـوراً
عـــلـى طـــلب وكــــالـــة فــــرانس بـــرس
احلصول على تعليق منهما. وبلغت
قـيــمــة سـتــوكي في نــيــســان/أبـريل
ـاضي 3,8مــلــيــارات دوالر بــعــدمـا ا
جـمـعت  255مـلــيـون دوالر. وحـقـقت
نـصـة إيرادات بـقيـمة  400 ملـيون ا
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عن عــدم وجــود "عــروض مــنــاســبــة"
للـحصول عـلى احلقـوق التلـفزيـونية
ــنــطــقـة ــبــاريـات فـي هـذه ا لــنــقل ا

لم جتـــــد مــــشــــتــــرٍ حلـــــقــــوق الــــبث
نـطقة. وأفادت التلفـزيوني في هذه ا
الرابـطة في  13كانـون الثـاني/ينـاير

{ رومــا-(أ ف ب) - أعـــلــنت رابــطــة
الدوري اإليطـالي لكـرة القدم اجلـمعة
عن اســتــمـرارهــا في الــنـقـل اجملـاني
بـاريات "سـيـري أ" عبـر قنـاتهـا على
ـنــطــقـة الــشـرق األوسط "يــوتـيــوب" 
وشـمـال إفريـقـيـا حـصـراً وذلك لـعدم
وجــود نـاقـل رسـمـي هـنــاك.وأطــلـقت
رابـــطــة الــدوري اإليــطــالـي قــنــاتــهــا
اجملــــانــــيـــــة عــــلى "يـــــوتــــيــــوب" في
ــاضي بـعــد انـتــهـاء آب/أغــسـطس ا
عـقـدهـا مع شـبـكة "بـي إن سبـورتس"

القطرية. 
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وكـانت تـبث خــمس مـبـاريـات من كل
مــرحــلـة بــشــكل مــجــاني في الــشـرق
األوسط وشمـال إفريـقيـا.وفي بيـانها
اجلمعة قالت الـرابطة إنه ابتداء من
ـقررة ـرحـلـة الـرابـعـة والـعـشـرين ا ا
بـ الـسـبت واإلثـنـ وحـتى نـهـايـة
بـاريـات العـشر وسـم "سيـتم نـقل ا ا
لــكل مـرحــلـة من +ســيـري أ+ حــصـراً
ـــنــطـــقـــة الـــشـــرق األوسـط-شـــمــال
إفـــريــقــيــا". وقـــررت رابــطــة الــدوري
اإليـطالي االسـتـمرار بـالـنـقل اجملاني
للشرق األوسط وشمال إفـريقيا ألنها

{ بـاريـس - وكـاالت: إحــتـفـل نـيــمـار
جـونـيـور جنم بـاريس سـان جـيـرمـان
الـفــرنـسي ومــنـتــخب الــبـرازيل أمس
الـسـبت بعـيـد ميالده الـ30. وفـي هذا
الـصدد كـشـفت تقـاريـر صحـيـفة أن
نــيـمـار ال يــنـوي قـضــاء لـيـلــة صـاخـبـة
ـناسـبـة بل سـيـحـتفل احـتفـاال بـهـذه ا
بــــهــــا وسـط عــــدد قـــــلــــيل مـن أقــــاربه
وأصــــــدقـــــــائه. وأضـــــــافت أن الـالعب
رة البرازيلي سيتصرف بحكمة هذه ا
ألنـه ال يــريــد أي مــخــاطــرة تــؤثــر عــلى
ـواجهـة ريـال مدريـد يوم 15 جـاهزيـته 
فـبـرايـر شـبـاط اجلـاري في ذهـاب ثـمن
نـهـائي دوري أبـطـال أوروبـا. ولـفـتت إلى
أن نــيــمـار يــريـد اســتـغـالل حتـسن حــالـته

ـشـاركـة تـدريـجـيـا في الـتدريـبـات بـعـد تـعـافـيه من إصـابة وا
العب مــنـذ  28 نــوفـمــبـر بـالــتـواء في الــكـاحـل أبـعــدته عن ا
ـاضي. وذكـرت الـصــحـيـفـة أنه دائـمًـا مـا أثـار تــشـرين ثـان ا
نــيــمـــار اجلــدل مــنــذ وصــوله إلـى بــاريس في صــيف 2017
بسـبب االحتفاالت الصـاخبة بعيد مـيالده والتي تسبق دائما
همة للفريق في دوري أبطال أوروبا. وأبرزت  لو ـواجهات ا ا
واسم الـثالثـة األولى بـقـميص بي بـاريزيـان  أن نـيـمار فـي ا
إس جي كـان يقيم حـفالت يحضـرها أكثر من  200شخص
لـكــنه بـدأ في االسـتــجـابـة لـضــغـوط نـاديه والــتـصـرف بـهـدوء

وحكمة.

ـنطقة عبـر قناتنا على مجاني لهذه ا
يوتـيـوب". وكـانت "بي إن سـبورتس"
صـــاحـــبــــة احلق احلـــصــــري لـــنـــقل
ــنـطــقـة الــدوري اإليـطــالي في هـذه ا
اضي لـكنها لم جتدد وسم ا حتى ا
الـعـقـد بـسـبب الـنـزاع الـقـانـوني بـ
اجملمـوعة القـطرية والـسعـودية التي
تتهمها الشبكة الرياضية بدعم نظام
بث غـــيــــر قـــانــــوني عـــبــــر األقـــمـــار
الصناعيـة يطلق عليه اسم "بي أوت

كيو". 
انتـقدت وفي حزيـران/يـونـيو   2020 
"بي إن" الـشـراكـة بـ رابـطـة الدوري
ملكة الـعربية السعودية اإليطالي وا
الــتي اســتــضـافـت الـكــأس الــســوبـر
بعـدما اإليطـاليـة عامي  2018و 2019 
أقــيـــمت نــســـخــتــا  2014 و 2016 في
العاصـمة القـطرية الـدوحة. وبحسب
ــــتـــخــــصـص "كـــالــــتــــشـــو ــــوقع ا ا
فيـنانـتسـا" دفعت "بي إن سـبورتس"
ــــاضي قـــرابـــة 112 ـــوسم ا حــــتى ا
مـلـيـون يــورو سـنـويـاً مـقـابل حـقـوق
نقل الـدوري اإليطـالي أي قرابـة ثلث
إجمالي الدخل الناجت عن حقوق نقل

مباريات "سيري أ" خارج إيطاليا.
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{ بـــاري- وكـــاالت: دخـل الـــســـويـــســـري شـــيـــردان
بـيك ليـون في محـادثات خالل شـاكيـري مهـاجم أو
ـــاضـــيـــة من أجـل الـــرحـــيل عن صـــفـــوف األيـــام ا
الـفـريق بـحـسب تـقـريـر صـحـفي. ووفـقًـا لـصـحـيـفـة
"ليكـيب" الفرنسية يرغب شاكيري في مغادرة ليون
بـعـد  6شـهـور فقـط من انـضـمامـه لـلفـريـق قادمًـا من
ليفـربول اإلجنلـيزي. ويعـاني شاكيري مـن صعوبة في
ه مستويات متوسطة مع الفريق التأقـلم أدت إلى تقد
الــفـرنــسي حــيث سـجل هــدفــ فـقط في  16 مــبـاراة
وبات يخـشى إمكانية الـغياب عن منـتخب بالده سويسرا
ـقــبل. وأضـافت الـصـحــيـفـة أن شـاكـيـري ـونـديـال ا في ا
ــــاضي مـع ســـيـــون دخـل في مــــفـــاوضــــات األســـبـــوع ا

السويسري وأحد األندية األمريكية.
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عن حـقـوق اإلنسـان واألويغـور بعـيدة
ي خالفاً عـن أن جتري على نطـاق عا
ـا حـدث في .2008وتــتـعـلق الـقـضـيـة
األخــرى الــتي تـثــيــر جـدال بــالــتـأثــيـر
الـبـيئي لـهـذه األلعـاب الـتي جتري في
مـــنــاخ شـــبه جـــاف عــلـى مــنـــحــدرات
تـــغــطــيـــهــا ثــلـــوج اصــطــنـــاعــيــة في
مــنــتــجـعــات هــائــلـة لــلــتــزلج أقــيـمت
للمناسبة.ويأتي ذلك رغم تأكيد رئيس
ـاني ــبــيـة الــدولــيــة األ الــلــجـنــة األو
تـــومــاس بـــاخ اخلــمـــيس أنه "الـــيــوم
ـــكــنـــنــا أن نــقـــول إن الــصـــ بــلــد
لــلـريـاضــات الـشــتـويـة".ويــفـتـرض أن
يـتعامل الرياضيون الذين يبلغ عددهم
حـوالى  2900 ويـتـنـافـسـون على 109
ــبـــيــة مـع ظــروف جـــويــة ألـــقـــاب أو
ثال في اجللسة صعبة على سبيل ا
نحدر الرجال في الـتدريبية الثانـية 
يــانــكــيــنغ وريــاح عــاتــيــة ودرجــات
حـرارة قطبية (ب - 36و- 28 درجة

سار).  في اجلزء العلوي من ا
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ويـركـز معـظم هـؤالء عـلى طمـوحـاتهم
الـريـاضـيـة وعـلى مـشـاركـة فـريـدة من
ـهنـية في مـعظم نـوعهـا في حيـاتهم ا
األحـيـان لـكن آخـرين مثل الـبـريـطاني

بــاسم "عش الــطـائــر" حــفل االفـتــتـاح
لـتكتب الصـ التاريخ.وقبل  14عـاماً
صـمم اخملـرج الـصـيـني تـشـانـغ يـيـمو
عـرضـاً وطنـياً مـلـوناً يـحبس األنـفاس
ه  14ألـف فــــنــــان شـــــارك في تـــــقــــد
وراقـص وبـــهـــلـــواني في ظـل ألـــعــاب
نـاريـة كـثـيـفـة ومـؤثـرات خـاصـة.وكـما
كـان متوقـعاً قدّم اخملرج نـفسه عرضاً
"مــبــتـكــراً" كــمـا وعــد مع اإلقــرار بـأنه
اضـطـر ألن يـأخذ فـي االعتـبـار درجات
احلـرارة في الـشـتاء (- 6درجـة مـئـوية
مـتوقـعة) والـتهـديد الـوبائي لـتصـميم
رة ثالثة حـفله الذي يشـارك فيه هذه ا
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بي الذي رجل األو وعـقب ذلك أوقد ا
وضع فـي هيكل على شكل ندفة ثلجية
رفـــعت فـــوق االســـتــاد مـن قــبـل آخــر
ريـاضــيَـ حـمال الـشـعـلـة هـمـا تـشـاو
جــيـامــ وديـنـيــغـيــر يـيالمــوجـيـانغ.
وخــيّــمت اجلـائــحــة عـلى إقــامـة دورة
األلــعـاب هــذه الـتـي تـأتي بــعـد نــحـو
ـبـيـاد الـصـيفي سـبـعـة أشـهـر من األو
في الـعـاصمـة الـيابـانيـة طـوكيـو الذي
تـأجّل عاماً بسبب كـوفيد أيضاً وشهد
إجراءات صحية صارمة. فالرياضيون

دير الفني لفريق تشيلسي حقيقة ما تردد حول { لندن- وكاالت: كشف توماس توخيل ا
ـاضـية. وكـانت رغـبـته في الـتـعـاقد مـع أحد جنـوم بـرشـلـونـة خالل االنـتـقـاالت الـشـتـويـة ا
تـقارير أشـارت إلى وجود مـفاوضات بـ النـادي اللنـدني وبرشـلونة من أجل ضم الالعب
ـقبل. ونـفى مدرب ـبلي الـذي ينـتهي عـقده في  30 يونـيو/ حـزيران ا الـفرنـسي عثـمان د
ـبلـي في سوق االنـتـقـاالت الـشـتـوية تـشـيـلـسي تـوماس تـوخـيل حـدوث اتـصـاالت لـضم د
" مـضيفا ـاني اجلمعة  أنـا سعيـد ألنه كان سوق انـتقاالت هاد درب األ ـاضي. وقال ا ا
بلي مع توخـيل في بوروسيا ـبلي لم اتصل به. وكان مـوسم د "لكن ال لم أحتدث مع د

انـيا كما  ستـوى الشخـصي لالعب ح توج فـيه بكأس أ دورتـموند هـو األجنح على ا
ثـالي للـمسـابقة. ولم اختيـاره أفضل العب نـاشئ في البـوندسـليـجا وفي الـتشكـيل ا
قبلة بـاريات ا يستقر نـادي برشلونة على مـستقبل الالعب بشـأن مشاركته في ا
أو جتـمــيـده ال ســيـمــا بـعــدمـا رفـض جتـديــد عـقــده أو الـرحــيل في االنـتــقـاالت

الشتوية.

ـدرب اإليـطــالي أنـطـونـيـو { رومـا- وكـاالت: وصف ا
كـونتي مدرب تـوتنهـام فترة االنـتقاالت الـشتويـة بأنها
غـريـبــة جـدًا بـعـد رؤيـة عـدد مـن العـبـيه يـغـادرون رغم
قدومـهم لـسبـيرز قـبل زمن لـيس ببـعـيد. ورغم الـتعـاقد
مع رودريـجــو بـنــتـانــكــور وديـان كــولـوســيـفــسـكي من
يـوفـنـتــوس ادّعى كـونـتي أن رحـيل تــاجني نـدومـبـيـلي
وجيوفـاني لو سيلسو وبرايان جيل إضافة إلى الشاب
جـاك كالرك "دلـيل عـلى بـعض األخـطـاء الـتي ارتـكـبـها
الـنادي خالل نـوافذ االنـتقـاالت في الـسنـوات األخيرة".
ـزيـد من ونـصح كـونــتي مـالك الــنـادي دانـيــيل لـيــفي 
االهـــتــمــام بــهـــذا اجلــانب "لــتـــجــنب تــكـــرار مــثل هــذه
األخـطاء". وقـال كونـتي في مؤتمـر صحـفي مسـاء اليوم
اجلمـعـة قبـل لقـاء بـرايتـون احملـدد مـوعده غـدا الـسبت
ضـمـن الـدور الـرابع من كــأس االحتـاد اإلجنـلــيـزي "لـقـد
أعـار الـنـادي  4 العـبــ وبـاع عـقـد واحـد مـنـهم في يـنـايـر

يبدو ذلك غريبا". وتابع "هذا يعني ضرورة أن تلقي نظرة على
ـاضي لترى مـا فعلـته. عادة يتـع علـيك تعزيـز قوة الفريق. ا
لـكن إذا تـخـلـيت عـن العـبـ بـاإلعـارة كـنت اشــتـريـتـهم قـبل
ا ارتـكبـت خطـأ ما في عـام أو ثالثـة فـهذا يـعنـي أنك ر
ـزيد من ـاضي". وأردف "لهـذا الـسبب عـليـنـا أن نولي ا ا
ستـقبل. عنـدما نذهب إلى سـوق الالعب االهتمـام في ا
يصبح األمر بالغ األهمية حتى ال تفقد جودة فريقك".
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-(أ ف ب) - افـتــتـحت الـدورة { بــكـ
الـــرابــعــة والــعــشــرون من
ـبـيـة األلـعـاب األو
الـــشــتــويــة

ســـيــوضـــعـــون في فــقـــاعـــة صــحـــيــة
ويـخـضعـون لـفحـوصـات يومـية. وألن
بـك تتبع استراتيجية "صفر كوفيد"
ال يُـــــســــمـح لــــهـم بــــأي اتـــــصــــال مع
الــسـكـان.وســتـمـتـلـئ مـدرجـات مـواقع
ـــبــاريـــات جــزئــيـــاً لــكـن احلــضــور ا
سـيكـونون من "الـضيـوف" الذين يجب
عــلــيــهم االلــتــزام بــقــواعــد الــتــبــاعــد
االجــتــمـــاعي.ومن بــ حــضــور حــفل
االفـتـتاح الـذي قـررت دول غربـيـة على
ـتــحـدة مـقــاطـعـته رأســهـا الـواليــات ا
لـلتنديد بانتـهاكات حقوق اإلنسان في
الــصـ قـادة مـن نـحـو عــشـرين دولـة
ومــنــظــمــة مــنــهم األمــ الـعــام لأل
ـتـحدة أنـطونـيـو غوتـيريش ويـوت ا
الـذي التقى "صديـقه العزيز شي".وفي
قـاطعـة أيضـاً وعلى بـعد آالف إطـار ا
الــكــيــلـومــتــرات من بــكــ في لـوزان
بـسـويسـرا حتديـداً تظـاهر نـحو 500
من الـتـبت اخلمـيس أمـام مقـر الـلجـنة
ـبــيـة الـدولـيـة لـلـتـنـديـد بـ"ألـعـاب األو
الـعار". وفي هونغ كـونغ اعتقل ناشط
ـوقراطـيـة اجلمـعـة بتـهـمة مـؤيـد للـد
"الـــتـــحــريض عـــلى الـــتـــخــريـب" قــبل
تـظـاهـرة  التـخـطـيط لهـا ضـد إقـامة
ـبياد.لـكن التعبـئة من أجل الدفاع األو
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العب احمللية UFý—∫ رابطة الدوري اإليطالي ترفع شعارها في أحد ا

وأعلـنت في بيـان أنهـا ستـستـمر بث
"مــــبــــاريــــات دوري الــــدرجــــة األولى
اإليـــطــالي وكـــأس إيــطــالــيـــا بــشــكل
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سجلة لشركة نيكي لصناعة األحذية الرياضية اركة ا √W¹cŠ∫ ا

بياد بك الشتوي ÕU²²∫ جانب من حفل إفتتاح أو ≈
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 أنطونيو كونتي

في الـعـاصـمـة الـصيـنـيـة اجلـمـعة في
حـــفـل افـــتـــتـــاح ضـــخـم في االســـتـــاد
ـديـنـة الــوطـني لـتـصـبح مــعه بـكـ ا
األولـى في الـعــالم الــتي تــنـظّم دورتي
ــــبـــيــــة صـــيــــفـــيـــة 2008 ألــــعـــاب أو
وشـتوية.وأعلن الـرئيس الصيني شي
جـــيــنـــبــيـــنغ افــتـــتــاح دورة األلـــعــاب
ــبـيــة الــشـتــويـة فـي بـكــ قـائالً األو
بـاقتـضاب "أعلن افـتتـاح دورة األلعاب
ـــبـــيــة الـــشـــتـــويــة الـــرابـــعــة األو
".وجـرى والــعــشــرين في بــكــ
حــفـل االفــتــتــاح بــحــضـور
رؤسـاء دول عـدة بيـنهم
ـــيــر الـــروسي فالد
بــــــــوتــــــــ وسط
مـــــــقــــــاطـــــــعــــــة
دبـــلـــومــاســـيــة
خـــصــوصــاً من
الــــــــــواليــــــــــات
ــــــــتــــــــحـــــــدة ا
وبـريـطـانيـا.وبـعد
الــعــرض الـتــقـلــيـدي
ـشـاركـة الـتي لــلـوفـود ا
بــــلـغ عــــددهـــا 91  أعــــرب
ــبــيـة رئــيس الــلــجــنــة األو
اني تـوماس باخ الـدوليـة األ
عـن أمـله في أن تـنـهي الـروح
ــبـيـة اخلالفـات الـعـديـدة األو
الــــتي نـــشــــبت قـــبـل انـــطالق
الـعرس الـرياضي.وتـوجه باخ
لــــلــــريـــاضــــيــــ قــــائالً "خالل
ـــــقـــــبـــــلــــ األســـــبـــــوعـــــ ا

ســـتـــتـــنـــافـــســـون عـــلى أعـــظم
ـكـافآت بـيـنمـا تعـيـشون مـعاً ا
ـــبي فـي سالم حتت ســـقف أو
واحـــد. لـن يـــكـــون هـــنـــاك أي
تـمـيـيـز من أي نـوع".وانـطلق
ــــــبـــــــيــــــاد عــــــلـى وقع األو
مــــــحـــــــاوالت الــــــعــــــمالق
الـــصــيــني طـيّ صــفــحــة
انــتـقـادات تـطـاله بـشـأن
انـــتــــهـــاكـــات حـــقـــوق
اإلنـــســان ومـــخــاوفه
مـن تـفـشـي فـيـروس
كــــورونــــا. وكــــمـــا
حــــــدث في 2008
احـــــــــــتـــــــــــضـن
االســــــــــتــــــــــاد
الــــــــوطــــــــني
ـــــذهل في ا
بـــــــــكــــــــ
ــعـروف ا
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جـوس كـيـنـورثي يـتـقـبـلـون بـصـعـوبة
.وقـال "ال أعــتـقـد وجــودهم في الـصــ
أنه يجب السماح لدولة ما باستضافة
األلـــعـــاب إذا كــانـت لــديـــهـــا ســجالت
مـروعة في مجال حـقوق اإلنسان". أما
سـكان بـك الـذين ينـقصـهم احلماس
ـزيج مـن نـفــاد الـصــبـر فــيـشــعــرون 
درب الـصـيني شـينغ والـفـخر. وقـال ا
ثـل مفاجأة بـالنسبة إن "كل احـتفال 
لـنــا". واضـاف "أنـتـظـر بـفـارغ الـصـبـر
ألرى مــا خـطط له تـشــانغ يـيـمـو ومن
يـــدري ســيــتــمـــكن من تــكـــرار حــفــله
األســـطـــوري لـــلـــعــام  2008. ورأى أن
قــرار عــدم بــيع تــذاكــر لــلــمــتــفــرجــ
صـــــــــائـب. وقـــــــــال إن
"الـــوبــاء كــارثــة
لـلبـشريـة كلـها
عــــلــــيــــنـــا أن
نــــــــــــقــــــــــــدم
تــضــحــيـات

صغيرة".
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ارسات غريبة وسـلوك مزدوج آزاء نخبنا من في تاريـخنا أمراض كثيـرة و
وت مبدعي الـثقافة والعلم والفكر. وهو إننا نقتلهم في احلياة ونتذكرهم بعد ا
بانتـقائية حسب لـون السياسة والـدين والعقيدة. لـقد غادرنا الكـثير بصمت مع
ضـجيـج السـياسـة الـهوجـاء وأيـديولـوجـيات الـبغـض والكـره والتـعـصب حيث
عـرفيـة. الكل سـواسية أوطان ال تـقيم احلـدود ب اإلبداع والـتخـلف واألميـة ا
ـبدع على جاهل إال بتـقد الوالء للحـاكم واحلزب والقبيـلة والطائفة وال فضل 

والقومية.
إذا كـانت أوطـان احلاكم والـسـيـاسة تـقـتل مـبدعـيـنا فـأن الـنـخب الثـقـافـية هي
األخـرى مـسؤولـة في قـتل بـعضـهم الـبعـض. هنـاك مـرض سادي يـعـشعش في
الذات الثـقافيـة يتلـخص; بوجود نـرجسيـة مريضـة تتفوق عـلى التواضع وداء
عـظـمـة تـقـتل األحـاسـيس اإلنـسـانـيـة. فـالـكل ال يـريـد الـبـوح بـأبـداع اآلخـر بل
بـدع مـا يكتب األفراط في الـتهـميش والتـشويه. لـذلك ال نرى إال الـقلـيل من ا
عن األحيـاء ونرى الكـثير من الـكتابـة عن األموات. شخـصيا كـتبت عن الكـثير
ـا هو واجب مـهني بـدع والـزمالء األحيـاء بقـنـاعة دون عـقدّة والمـنّة إ من ا
ـزعجة وأخالقي. لـكنـني وجدت مـوقفـا غريـبا لـلبـعض وهو الـعتـاب والنـميـمة ا
ألنـني قـلت رأيـا إيــجـابـيـا عن أعـمـال اآلخـريـن حـيث صـرت في خـانـة االتـهـام
واجملـامـلة. وهـو يـعكس كـمـا أرى مرضـا من الـسـادية اخلـطـيرة واالضـطراب
النفـسي في نفوسـهم. وصدق الفيـلسوف الفـرنسي (بليـز باسكال) عـندما قال

إن البشر "هم مجد الكون وغثاؤه وحثالته كذلك" .
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عنـدما نـقرأ الـتاريخ األوربي قـد نرى صـورا مشـابهة فـي األنانيـة وحب الذات
بـ النـخب الفـكريـة وقتـال بالـكلـمات والـشتـائم. لكن هـناك الـكثـير من الـليـاقة
ـوضـوعــيـة واحـتـرام اخلـصـوصـيـات بـشـكـل عـام. أمـا عـنـدنـا فـلـهـا أشـكـال وا
مــخـتــلــفـة; تــنـابــز بـاأللــقـاب والــطـوائـف والـقــومـيــات وفـضح اخلــصـوصــيـات
نتـديات وتشـريح عرضي وطولي في قاهـي وا الشـخصيـة ونفاق سـري في ا
الشخـصية اإلبداعية. بل هـناك خرائط للتحريض والـكره بهدف اإليذاء والقتل

خاصة إذا كان اآلخر من فكر آخر.
ـيـمـة الـقـول والـقـيل والـقـال ولـيس عـلى الـكـتـابـات الـنـقـديـة هـنـا اكـتب عــلى 
. قـد نتـفق ونـختـلف عـلى األعمـال الـثقـافـية والـعـلمـية. ـبدعـ ـوضوعـية بـ ا ا
هناك اجـتهادات ورؤى مخـتلفة أو مـتناقضـة إزاء األعمال اإلبداعـية لكن هناك
ـزاج الـشـخـصي واالنـتـقـام مـقــايـيس أخالقـيـة وإبـداعـيـة يـنـبـغـي أال تـرتـبط بـا

الفكري بعقلية قيم ثأر القبيلة.   
ارسات خـطيرة حدثت في جمـعيات واحتادات تمثل أعرف من الـواقع هناك 
مثقـفي العـراق حرضت على أسـماء عـراقية مـبدعـة لها ثـقل عربي كـبير بـالقتل
والـتــهـجــيـر وقـطـع األرزاق. هي نـفــسـهــا الـتي كــانت تـطــبّل لـلــنـظـام الــسـابق

كارم.  قاالت للحصول على ا وتستجديه با
ـا حاولت أن تقطع فـكره الثقافي وتـمحيه وتخلع بل لم تكـتفي بقطع الرزق إ
ـعـتقـد ومحـو األبداع. عـنه إبـداعه في لعـبـة خلط األوراق بـ التـحـريض على ا
بدع ال يـنتهي وقد أخطـأوا في احلسـاب والتاريخ وعـلم فسيـولوجيـا العقل فـا

واليقتل معنويا وال يتقاعد ابدأ! 
ــلــيــشــيــات أعــرف أيــضــا أن هــنــاك إيــحــاءات ورســائل وصــلـت إلى بــعض ا
بـدع وأفـكارهـم بهـدف اإليذاء والـتدمـير واألحـزاب الـدينـية تـذكّرهم بـتـاريخ ا

وغلق منافذ احلياة. 
ـنافـق فـعاش هو وهـذا ما حـدث لبـعض مبـدعيـنا الـكبـار الذين أكـتوى بـنار ا

وعائلته بدون راتب تقاعدي يصارع احلياة ولكن بجبروت ال يقهر!
سأكـون أكثر صراحة بأنني عشت األزمان اخملتلفة وأنواع الغربات ووجدت
بأن الشـخصيـة العراقـية بقـدر ماهي مـتفوقـة بطيـبتهـا بقدر مـاهي مدمرّة في
مـارسـات. فال يـعـجـبـها الـعـجب إال بـنـفـسـها سـلوكـهـا ومـزدوجـة األفـعـال وا
صالح والتوافقات. فال أرى مبدعا وقدراتـها. وال تعترف باآلخرين إال بحدود ا
عـراقـيـا يـتـحدث عـن زميـله احلي إال بـالـسـكـون والـضم أو بـاجلـر واجملرور إال
بعض ما نـدر! لدينا في العـراق مدارس تقافـية وعلميـة نفتخـر بها مثلـما لدينا
مـبدعـون خارقـون بـإنتـاجهم لـكنـها مـحجـوبـة عن الفـعل اخلارجي. هـناك جـلد
للذات وأنـانية قاتلة وعدم اإلحساس بتفوقنا اجلمعي بل نظرة فردية مريضة

مرتبطة باجلينات والتنشئة. ودونية مصابة باليأس وعدم الثقة بالنفس. 
ـبدعـ مع بعـضـهم يقـلل من قـيمـتهم هـنـاك خلل ثـقافي وتـربـوي ب عالقـات ا
اإلبـداعـيـة ويحط من قـيـمـتهم أمـام اآلخـرين.اسـأل أي مبـدع عـراقي عن زمـيله
بدع الـذي أصبح اسـما المعـا ومرموقـا في دنيا الـعرب سـتجد جـوابا ملـيئا ا
فتوحة الـغامضة والكـلمات اللفظـية التي ال معنى موهة واألجوبـة ا باأللغـاز ا
ظـهـر النـاقد الـذي ال يـقهـر. بيـنـما تـسـمع مبـدع أخر من لـها سـوى الـظهـور 
دح لكاتب صغير مغمور حتى يشعرك بانك تعيش جنسية عربية أخرى يكيل ا
في كــون آخــر وزمـان غــيــر زمـانك!نــعم حــدثت مــعـارك ديــنــاصـورات فــكــريـة
وسياسـية وأدبية في كـل األجيال العـربية بعـضها كان سـلبيا حـد االشمئزاز
واآلخـر كان مـوضـوعـيّـا وصحـيّـا لـتـحريك اجلـمـود الـفـكري وتـنـشـيط األفـكار
واحلـوارات من مـبــدأ الـرأي والـرأي اآلخــر. لـكن األخـطــر عـنـدمـا تــتـحـول إلى

نزاعات قبلية للثأر والقتل وانتهاك اخلصوصيات.
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ــبـدعـ مــازال داخل الـوطن ومـنــهم من هـاجــر إلى بـلـدان األمـان هـنـاك من ا
و"الكـفر". كالهما لـهما فلـسفة في البـقاء واخلروج. هنـاك في الوطن من يعيش
ـسـتـقـبل وهـنـاك في غـربـة داخـلـيـة من الـعـوز واحلـاجـة والـفـقـر والـيـأس من ا
ـاء ـتـلئ إال  اخلـارج من يـتـمـتع بــاآلمـان واالسـتـقـرار لـكن خـزّانه خـادع ال 
شكلة مـازالت باقية; أحساس قوي دجلة والـفرات. اختيارين كالهمـا مر.لكن ا
بـالـعظـمـة مازال مـزروع في الذات الـعـراقيـة وغـرور ثقـافي مـريض واستـعداء
غير مـبرر لآلخرين يـتجسد في الـثَّلبُ والطعـنُ والتجريح واجلـفوة واخلصومةُ
نازعـة والعنف والـتحامل. الـكل" يعـتبر نـفسه إمبـراطورا على احلق واللَّـدَد وا

...فال جرَمَ ال تردُّ كلمة على كلمة إال بحرب". 
بدعـ وحال من بقي على قيد وهكـذا هي حال الدنيا وحـال من غادرنا من ا
ـارسات خـارج تغـطيـة الفعـل اإلنساني احلـياة; أمـزجة مـتنـافرة بـالسـلوك و
ناعة األخالقيـة وعودة لضمير التواضع وأبداع يحـتاج إلى منشطات لتـقوية ا
ونــكـران الـذات ومــحـبــة بـقــيـاس قــدسـيــة احلـرف والــرسـالـة. واألهـم مـغـادرة
الـنـرجسـية الـتي مـازالت تنـهش بـاالنا واالنـا األعلى لـتـدمر مـا تـبقى من جـمال
الـروح واألبـداع.بـاخملـتـصـر األبـداع صـفـة إنـسـانـيـة ورقيّ في الـعـقل ورؤيـة
بدع إنسان له بـصيرة تفجّر العلم متقـدمة في اإلدراك والفطنة وعمق الـفكر.وا
بدع سـتقبل بـجودة الـتفكـير والتـأمل. ا عرفـة للنـاس وفراسـة تستـشرف ا وا
ـوضوعية والتواضع.  كم نـبيّ مبدع عندنا يرفع مارسة وا نبيّ في الـسلوك وا
ـلـوثـة بـغـبار داحس ـوضـوعـية ويـتـجـرد عن بـيـئـته ا راية احلـقـيـقـة واحملـبـة وا

والغبراء!?       
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وصل ا

وقوعها في يد التنظيم!
ـهــيــنـة في وال يــقــبل بـهــذ الــطـريــقــة ا
ـــســـتـــثــمـــر األجـــنــبي وال الـــتـــعــامل ا
الـشـركات الـرصيـنـة ذات الثـقل فتـعزف
عـن دخـــول الــــســـوق الــــعـــراقي عــــنـــد
ســـمــاعـــهــا لـــتــلك الـــقــصـص اخملــزيــة

اويصدم بها عند التفاوض!!
ــــا جتـــد ان هـــنــــالك بـــعــــضـــا من ور
يا عروفـة عا الـشركات االجـنبية غـير ا
رخصـة اساسا تـخصصـة او ا وغـير ا
ومن دول مـتـخلـفـة وفاسـدة تـقبل بـهذه
ـهيـنة فـتتـفاوض وتـدفع ما الـعروض ا
مـطلوب مـنها لتـنفيـذ مشاريع لكن دون
ـواصفات وبـجودة رديئـة وهي تشكل ا
ـمـكن ان تـنـهار في خـطـرا مـحـدقا من ا
اي حلـظـة كـمـا أنـهـا تـشـكل عـبـئـا عـلى
االقــتــصــاد الــعــراقي نــتــيــجــة االرقــام

هولة التي تضاف على العقد ا
( وهــنــا اتــكــلم بــشــكل عــام فـي عــمـوم
الــــعــــراق) وهـــنــــا يــــأتي دور الــــدولـــة
ــانـهـا وقــضـائــهـا ومــؤسـســاتـهــا وبـر
بـضــرورة الـقـضـاء عـلى هـذه الـظـاهـرة
اخلطيرة إن كانوا يخططوا حقا لعراق

مستقر ينفتح عليه العالم.
ـسـمـوم مـغروز فـمـا زال ذلك اخلـنـجر ا
في جـــســد الــعــراق عــمـــومــا ومــديــنــة
ـوصل على وجـه اخلصوص فال أمل ا
في أي اسـتقرار وال إعمـار وال إستثمار
 بــوجــود مــلــيــشــيـات وسـالح مــنـفــلت

ومكاتب تخريب إقتصادية.. 
فـمـن يـتـقـدم الـصـفـوف لـنـزعه ومـداواة

وصل الغائرة?? جروح ا

ويـبــرز هـنـا مـوضـوع شـائك وفي غـايـة
ـا يكون احـد اهم اسباب اخلـطورة ور
قـاول ديـنة وعـزوف ا تـراجع إعمـار ا
ـســتـثـمـرين عـنـهـا من داخل وخـارج وا
الــعـراق ويـتــمـثل بـإنــتـشـار مــا يـسـمى
ـكــاتب االقــتـصــاديـة )!! (بــالــلـجــان أوا
ــــــتـــــواجــــــدة في جــــــمـــــيـع دوائـــــر وا
ومـؤسسات الدولـة هنالك دون ان يكون
لـهـا يـافطـة وال مـقرا وال عـنـوانا بل هي
لح مـتغلغة وذائبة وغـير منظورة كما ا
اء وقد تـغير طعـمه ليكون الـذائب في ا
عـلـقمـا وهـو في الـظاهـر صـافيـا رقـراقا

يسحر الضمآن و يسر الناظرين .
كاتب في احلقـيقة تتبع ألحزاب وتـلك ا
مـتــنـفـذة في الـسـلـطـة وهي تـتـمـول عن
طـريق نشاطهم االقتـصادي وبشكل غير
شرعي ,اي على تسمية البعض (خاوة)
سميان عنى جزية داعش فا تـقابلها با
ا والـطـرفان وجـهان لـعمـلة واحـدة ور
هم اقسى واكثر جشعا من ذلك التنظيم
االرهـابي والفرق بيـنهما ان داعش هو
كـاتب تـعود تـنـظيـم واحد بـيـنمـا تـلك ا
لـعـشـرات االحزاب فـان هـربت من واحد
ن ال ـكن ان يتخطاك االخر والويل  ال 

قسوم!!!. يدفع ا
وال اتــكــلم عـن فــراغ فــقــد  طــرح هـذا
ـوضوع عـلى مجلس الـوزراء العراقي ا
ــكـاتب لــغـرض الــســيـطــرة عـلـى هـذه ا
وغـلقـها وكبح جـماحهـا النه اليوجد اي
شــرعـيـة لــهـا وقـد ابــتـدعـتــهـا األحـزاب
بـسـطـوة السالح ,وقـد اوعـز في حـينـها
الــســيـــد فــالح الــفــيــاض رئــيس هــيــأة

ــسـتــشـفـيــات الـعــمالقـة وال مــحـطـات ا
الــتـولــيـد والـتــصـفــيـة وال اعــادة  بـنـاء
ـــــســــاكـن وال اعــــادة عـــــشـــــرات آالف ا
شـردين وال تـعـويـضهم الـنـازحـ وال ا
ـدارس واغــلب اعــمــالــهــا هي تــرمـيـم ا

وبعض الدوائر وبناء مراكز 
وصل , صـحـيـة اغـلبـهـا خـارج حـدود ا
وال نــنـكــر   جــهـود احلــكـومــة احملـلــيـة
ومـحـافظـها وبـلديـتهـا وبعض دوائـرها
اخلـدمـيـة لـكـنـهـا مـا زالت لم تـرتـق بـها
لـتــكـون مـديـنـة حـديـثــة تـصـلح لـلـسـكن

واالقامة  كباقي مدن العالم. 
ويـبـدو ان الـقـرار الـسـيـاسي احلـكـومي
ـوصل من أولـويـاته نـتـيـجة إسـتـبـعـد ا
الـــتـــجــاذبـــات والـــصـــراع داخل اروقــة
مـجلس النواب السابق والـكتل الكبيرة
ــــوصل كـــذلك مـع ضـــعف اداء نـــواب ا
ــيـــزانـــيـــة بــعـــد االنـــهـــيــارات خـــلـــو ا
والــســرقـــات الــفــلــكــيــة الـــتــرلــيــونــيــة
حلــكــومـات فــاسـدة مــتــعـاقــبـة ,وكــانت
حـكـومـة الـسـيد الـعـبـادي ثم عـادل عـبد
ـهدي ثم  السيـد الكاظمي عـينهم على ا
ـانـحـون ـانـحـ لـلـقـيـام بـدورهم  ,وا ا
يـصدون عن ذلك لـعد اسبـاب أولها عدم
االسـتـقرار األمـني في الـعـراق  ثم حجم
لـيشيات ـستشري وسـيطرة ا الـفساد ا
واالحــــزاب عــــلى الــــشــــارع  والــــسالح
ـانح يـنظرون ـنفـلت فضال عن ان ا ا
لــلـــعــراق عــلى أنه مـن الــدول الــغــنــيــة
ويـسـتطـيع ان يتـعـافى وال داعي للـمنح
وال لـلـقـروض الـتي سـتـتـسـرب جلـيـوب

ليشيات والفاسدين!!  ا

وطـال صـبـر الـنـاس عـامـا تـلـو عام علّ
الــضـمـيـر اإلنـسـانـي تـنـفخ فـيه الـروح
لـكـن دون جدوى ,وال يـعـفي ذلـك الدور
احلـكومي فـهي مسؤولـية مـجتمـعية و
وطـنية تتحملـها اعلى سلطة في الهرم

احلكومي. 
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حــيث كــانت ومـا زالت تــخـصص لــهـا
ـيــزانـيـة مــبـالغ ســنـويـة بــائـســة من ا
االحتـــاديـــة ال تــتـــنــاسـب مع ثـــقــلـــهــا
الــسـكــاني وال وضـعـهــا اإلسـتــثـنـائي
ولـالسف فــإن نـوابــهــا لم يــعــتــرضـوا
يـوما عـلى ذلك مع كثرتـهم لكنـهم غثاء
كـغـثـاء الـسـيل ونـتـأمل أن يـتـغـيـر هذا

تعمد من نوابها اجلدد! االقصاء ا
امــا مــا مـشــيــد من مــشـاريع قــامت به
تحدة لالغاثة واالعمار منظمة اال ا
UNDPفــهـي مــتــواضــعــة امــام حــجم
ـديـنـة فـلـيس من الـدمـار الـذي حلق بـا
اخـتصاصها اعادة تأهيل اجلسور وال

 اربـع اعوام عـجاف مـضت على حتـرير
ــوصـل ولم يــحــرك احــد ســاكــنــا ولم ا
تـكلف نفـسها وتبـادر اي جهة حـكومية
ـيـة ولم يـتـحـرك اجملـتمـع الدولي أو أ
ــداواة جــراحــهـا وجنــدتــهــا وال حـتى
بــإنـتــشـال مــاتـبــقى من الــضـحــايـا من
حتت أنـقـاضـهـا وال من حفـرة اخلـفـسة
الـرهيـبة وما زال الـعديد من اهـلها في
اخلـــــيـــــام مـــــشـــــردين وعـــــدة االف من

!! مساكنها مدمرة منذ سن
ـستـوى الـداخلي وكـل من زارها عـلى ا
مــؤخـرا كـان ألغـراض الــدعـايـة وكـسب
االصـــوات ثم مـــالـــبـــثت تـــلك الـــوعــود
ـعـسـول أن إحتـرق كـإحـتراق والـكالم ا
الــــعــــود ,امـــــا زوارهــــا من الــــرؤســــاء
والـسـفراء وغـيـرهم فهـو جلس الـنبض
وألجـنـدات خاصـة بـدولهم ولم يـتـحقق
الـى حد الساعـة اي بادرة ولم يوقع أي
عـقـد ذي اهـمـيـة يـذكـر ومـازال مـطـارها

دمر شاهد على ذلك! ا

احلــشــد الــشـعــبي بــغــلق جــمـيـع تـلك
ـكاتب وتبرئة احلشـد منها لكن يبدو ا
ان ذلـك هو اجـراء لالستـهالك احمللي ,
وبـقـيت تـعمل تـلك اجملـامـيع وتنـشـطر
بــتـزايــد دون اي خـوف مـن الـدولـة وال
سـلطة القانون فال يقف في وجهها اي

قضاء وال أي قوة.
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ـا تــنـوي اي جــهــة الـتــقـد ألي فــحــا
عـطـاء وفي اي دائـرة خـدمـيـة وخـاصة
لـلمشـاريع الضخـمة تتـفاجئ ان هنالك
كـارتـل  داخل تـلك الـدائـرة يـبـلـغـونـهم
بـضرورة دفع احلـصة لـلجـهة الـفالنية
نـقدا وبـنسبـة معلـومة من قـيمة الـعقد
مع تـــهــديــد ضــمــني بــعــدم الــســمــاح
باشرة قبل الدفع ولديهم التفاصيل با
طلوب من بلغ ا ا ا الدقيقة للعقد ور
ـقـاول دفعه قـد يـوازي نسـبـة ارباحه ا
ستـثمر ان كان قـاول او ا ـا يدفع ا ,
عـراقــيـا بـالـدفع مـرغـمـا غـيـر مـغـرم او
ــبــلغ ــقــاولــة ان كــان ا الــعــزوف عن ا
ضـخمـا وال يتـوفر لـديه السـيولـة وقد
انـسـحب هـذا الـتـصـرف حـتى عـلى كل
ـارسـة اي نـشـاط  خـدمي مـن يـنـوي 
وجتــاري(عـيـادات مــكـاتب هـنــدسـيـة
صــيـــادلــة مــكــاتب جتــاريــة واســواق
ومــوالت ومــحــطـات وقــود اهــلــيـة و
دينة الـعدد وآليات)وكل مصـلحة في ا
واقـعـة حتت سـطـوتـهم فـعـلـيهـم الدفع
ــــصــــيـــر واضح بــــاحلـــســــنى او ان ا
بــالـضـبط كــمـا كـانت تــفـعـلـه الـقـاعـدة
وصل قبل والتنظيمات االرهابية في ا
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البـلدان بـبيئـتهـا الدولـية واإلقـليـمية.
إن عـمـل وزارتي اخلـارجــيـة والــدفـاع
هـــــــو وضع الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات وفق
االستـراتـيجـيـة التي تـعـدها وكـالة او
مستشارية األمن الـقومي. وهنا يلعب
مــســتـــشــار األمن الــقــومي NSA دور
الوسـيط  الـذي يحـاول الـوصول إلى
اتفاق من خـالل تنسـيق عمل مـختلف
الوكاالت احلكوميـة واجلهات الفاعلة

عنية للوصول الى موافقة. ا
الـــســــؤال هـــنـــا: : مـــا الـــذي يـــجـــعل
مستـشار األمن القـومي وسيطًـا فعالًا
ومــــســـــتـــــشـــــارًا  كــــفـــــوءاً وقـــــائــــدا
? مــا هي اخلــصـائص إســتـراتــيــجـيــاً
هم ـطـلوبـة والـتي من ا الشـخـصيـة ا

توفرها في مستشار األمن القومي?
لـــقـــد تـــطــــورت عـــمـــلـــيــــة صـــيـــاغـــة
االستراتـيجـيات وعمـلية صـنع القرار
بـشـكـل مـلـحـوظ فـي الـوقت احلـاضـر.
ـــا مـــا يـــكـــون لـــلـــتـــوجـــهــات فـــغــالـــبً
االستراتيجيـة الدور األكبر في تنظيم
ســـيـــاســـات اجلـــهـــات الـــقـــطـــاعـــيـــة
اخلـارجـيــة والـدفـاعـيــة ويـكـون نـظـام

اتخاذ القرار فيها مركزيًا.
من خالل تطوير مناهج نظرية جديدة
لــصـنـع الـقــرار بــشــأن األمن الــقـومي
ـكـن حتـديـد والـدوائــر احلـكــومـيــة. 
العوامل األربعـة الرئيسـية التي تؤثر
علـى عمـلـية صـنع الـقرار في سـيـاسة
احلـكــومـة: (1) الــبـيــئــة الــسـيــاســيـة
الـــداخــلـــيــة  (2) الـــديــنـــامـــيــكـــيــات
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيــة ; (3) دور الـــهـــيـــئــة
االســتـــشــاريـــة ودور الــرئـــيس (نــهج
واحـد يـقـسم الـبـيـئـة الـسـيـاسـيـة إلى
محتوى سـياسي محلي ودولي) ; (4)
تـــــوجـــــهـــــات اإلدارة الـــــرئـــــاســـــيـــــة
ـؤسسـات األخـرى السـيـما وزارتي وا

اخلارجية والدفاع. 
NSA يعـتـبر مـسـتشـار األمن الـقومي
قـائـد فـريق اسـتــراتـيـجي أمـني عـالي
ـبـادرة ـسـتـوى. حـيث يـأخـذ زمـام ا ا

في اجلمع ب اإلدارات.

عضوًا رئيسيًا في فريق صنع القرار
الـــرئــــاسـي بـــشــــأن الــــســــيــــاســـات

اخلارجية و الدفاعية.
في مراجعة بحثية ألدوار مستشاري
ملكة األمن القومي في دول أخرى كا
ـتـحـدة وكـنــدا والـهـنـد وبـاكـسـتـان ا
وإيران وإسـرائـيل وجنـوب افـريقـيا
وفي ســــيـــاق احلـــديث عـن مـــجـــلس
األمن الـــقــومـي تــشـــيــر الـــدراســات
ـتـخــصـصـة الى ضــرورة أن تـعـمل ا
الـــوكـــاالت احلــكـــومــيـــة اخملـــتــلـــفــة
ووكـاالت األمن الــقـومـي مـعًـا بــشـكل
تــــعــــاوني بــــدالً من الــــتــــنــــافس في
صـراعـات الـسـلـطـة من أجل الـتـأثـير
على رئـيس السـلـطة الـتنـفيـذية. كـما
NSA أن دور مستشار األمن القومي
ومــهـاراته الــشــخـصــيـة وتــقــديـراته
اإلسـتـراتـيـجـيـة سـتـسـاعـد في صـنع
ــــزيـــد من الـــقــــرارات الـــرصـــيـــنـــة ا

والفعالة.
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تـتـم صـيـاغــة الـســيـاسـة اخلــارجـيـة
لـلــحـكـومــة وسـيـاســة األمن الـقـومي
وتــنـفـيــذهـا في ســيـاقــات سـيــاسـيـة
وأيـديولـوجـيـة واقـتصـاديـة مـحددة.
تـشمل قـضـايـا الـسيـاسـة اخلـارجـية
الـــعـــديـــد من الـــقـــضــايـــا األمـــنـــيــة.
فالـسيـاسات العـسكـرية والـسيـاسية
والـــدبـــلـــومــاســـيـــة واالقــتـــصـــاديــة
والــتـنـمــويـة والـثــقـافـيــة والـعـلــمـيـة
مــحــكــومــة بـــالــعالقــات الــتي تــربط

في عالم يـشـوبه الغـمـوض وفي بيـئة
دوليـة واقـلـيمـيـة ذات حتديـات جـمة
وفي ظل صراعـات داخـليـة وخارجـية
غيـر متنـبئـة العـواقب  تبـرز احلاجة
هـام مـستـشار الى بلـورة فـهم اوسع 
األمن الـــقـــومـي ومـــا تـــقع عـــلـــيه من
واجــبــات ومـســؤولــيــات لـلــتــنــسـيق
ــشــورة الالزمــة لــلــشــخص وإبــداء ا
سؤول االول في السلطة التنفيذية. ا
تـحدة األمـريكـية اول تعـد الواليـات ا
مـن انـــشـــأ مـــوقع مــــســـتـــشـــار االمن
الـقـومي. حـيث تـمت تـسـمـيـة روبـرت
كتـلر عام 1953 كأول مسـتشار لألمن
الـقـومي بـعــد ان  تـأسـيس مـجـلس

االمن القومي في العام 1947.
منـذ الهـجوم اإلرهـابي على نـيويورك
في  11سبتمبر 2001 أعيد تقييم دور
مـســتــشـار األمن الــقـومي (NSA) في
ـتـحــدة األمـريـكــيـة  فـفي الـواليــات ا
الــســـابق  افـــتــقــر دور وكـــالــة األمن
الـقـومـي إلى الـوضـوح في عـالقـاتـهـا
ا مع اإلدارات احلكـومـية األخـرى  
ـسـاءلة. أدى إلى مـخـاوف تـتـعـلق بـا
امــا بــعـــد احــداث احلــادي عــشــر من
سبـتمبـر سعت واشـنطن إلى حـماية
ـــتــحــدة وحــلــفــائــهــا مع الــواليــات ا
احلــفــاظ عــلـى مــجــتــمع مــنــفــتح من
الــداخل. تــطــلب األمــر إعــادة تــقـيــيم
لـكــيـفـيــة تـفـاعـل الـدوائـر احلــكـومـيـة
وعــمــلــهــا مع وكــالــة األمن الــقــومي.
حـيث أصـبـحـت وكـالـة األمن الـقـومي

مستشـارية األمن القـومي وعدم زجها
في صـــراعـــات داخـــلـــيـــة مـع وكــاالت

اخرى.
- احلــفـــاظ عــلى ثــقـــة بــاقي أعــضــاء

مجلس األمن القومي.
- الـتــأكـد من أن الـهــيـكل الـتــنـظـيـمي
ـشتركة ب لألمن القومي والعـملية ا
الـوكـاالت تـلـبـي احـتـيـاجـات الـرئـيس

رور الوقت. وتتطور 
ـشــورة بـشـأن الـسـيـاسـات - تـقـد ا

إلى رئيس اجلمهورية بشكل سري.
- االبتـعاد عن األنـظار والـعمل بـشكل

عام خارج االضواء.
-  حتـــــمل مــــســـــؤولــــيــــة األخــــطــــاء
واالعتراف بها والـقبول بالعواقب مع

تقد احللول البديلة.
إن مهام مسـتشار األمن الـقومي مهام
إستراتيـجية وعلى مـستوى عالي من
ـــهـــام األهـــمـــيـــة وفـــضـال عن تـــلك ا
االسـتـراتــيـجـيـة فـأن بــعض الـبـلـدان
تـضع مـسـؤولـيـة تـوجـيه الـسـيـاسات
اخلــارجــيــة والـــدفــاعــيــة عــلى عــاتق
رئــيس وكــالــة او مــســتــشـاريــة االمن
القـومي األمـر الـذي يـضع من يـتولى
ـتابـعة ـسؤولـيـة حتت مجـهر ا هذه ا
ــا لـــقــراراته ـــســتـــمــر  والـــتــقـــيــيم ا
االسـتشـاريـة من تـأثـيـر كبـيـر داخـلـيا

 . وخارجياً
يقول ستيـفن هادلي : من دون التمتع
ـكانـة البـروتوكـوليـة للـوزراء " فإن با
مسـتـشار األمن الـقـومي يقـضي جزءا
كـبيـرا من وقـته في جـوهـر الـسـيـاسة
أكـثـر من أي مـسـؤول آخـر. فـإذا كـنت
حتب الـــســيـــاســة أكـــثــر مـن األبــهــة

فستحب هذه الوظيفة".
- Peter Baker, "The Security Ad-
viser Who Wants The Role, Not
The Stage", Washington Post,
2006,
- Julia Pace, "Susan Rice Re-
mains Powerful Force as National
Security Advisor", The Christian

اخلـــــارجـــــيــــــة) عـــــارض حـــــضـــــور
االجــتـمــاعــات الـتـي يـرأســهــا فـرانك
كارلـوتـشي (مـستـشـار االمن الـقومي

االمريكي من 1986 إلى 1987).
عــادة مــا يـتــولى دبــلــومــاســيـون او
عــســكــريـون مــهــام مــســتـشــار األمن
الـــقــومي. ومـن ذلك نــســـتــنـــتج بــأن
خـــلــيط الـــشــخــصـــيــة الــعـــســكــريــة
الدبلـوماسـية هي األقرب لـتولي هذه
ـــكن ان نـــدرج ـــســــؤولـــيـــة لـــذا  ا
مـجـمـوعـة مـن مـواصـفـات مـسـتـشـار
األمن الـقــومي ومـســؤولـيــاته وكـمـا

يلي:
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- حتـلـيل الـقـضـايـا األمـنـيـة وتقـيـيم
ـــتـــوقــــعـــة وحتـــديـــد االجتــــاهـــات ا

أولويات االستجابة.
- الثقـة بالقـدرة على العمـل في بيئة

غامضة وغير متوقعة االحداث 
- الــقــدرة عــلـى الــعــمل حتت ضــغط

إعالمي مكثف
- االعـــتــراف بـــالــقـــيــود واحملــددات
ـــا في ذلـك الـــقـــيــود الـــبـــشـــريـــة  
اخلاصـة بـالعـمل السـيـاسي وتوفـير

وارد الالزمة. ا
ـسـؤولـية - يـتمـتع من يـتـولى هذه ا
ـتــبــادل مع بــاحلــكــمــة واالحــتــرام ا
مرؤوسـيه وأختـيار األكـفأ من بـينهم
-الســـيـــمـــا نـــوابه ومـــدراء وحـــداته
التخصصيـة - مع رغبة مستمرة في
الــتـشــاور مـعــهم وتـطــويـر قــدراتـهم
وإمكاناتهم وتوجيههم بالشكل الذي
يــــضـــــمن جنــــاح مــــهــــمــــتـه ومن ثم

تهيئتهم لتولي مسؤوليات أكبر.
- الـــرغـــبـــة فـي تـــعـــزيـــز الـــتـــعــاون
ـشـترك ولـيس والـتـفـاوض والـفـهم ا
ــواجـــهــة; عــلى مـــســتــوى الــشــأن ا

السياسي الداخلي واخلارجي.
- تـقـد حتـلـيـالت مـهـنـيـة وشـفـافـة
لــلـقـضــايـا وعــرضـهــا عـلى الــرئـيس

للبت فيها.
- احلفاظ على حيادية عمل وكالة او

يـــقـــول ريــتـــشـــارد رومــيـــلت إن "أهم
واجب" لـــــلـــــقــــائـــــد هـــــو تــــطـــــويــــر
اسـتـراتـيـجــيـة تـدرك "أكـبـر الـعـقـبـات
الـتـي حتـول دون الــتـقــدم إلى األمـام"

عاجلتها". وتقدم "مسارًا متماسكًا 
يفـتـرض من الـشخـصـية الـتي تـتولى
مـسؤلـيـة مـسـتـشـار األمن الـقومي ان
تـقـدم خالصـة الـوثـائق والـتـوصـيات
والــتــقـــاريــر الــصــادرة من الــوزارات
اخملتلفة وأن تكون قادرة على إيجاد
ـواقف الـتي رؤيـة مـشـتـركـة تـعـكس ا
تـكـون أحـيـانـا مـتـنـاقـضـة. فـمـثال من
الــصــعـب أن تــتــوافق دائــمــاً وزارات
اخلـارجـيـة والــدفـاع واألمن الـداخـلي

واالقتصادـ 
قـــال ســـتــــيـــفن هـــادلي “إن الـــعـــمل
مـسـتـشـارا لألمن الـقـومي هـو أفـضل
وظـيـفـة في الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة في
ـزيد من كـنك قـضاء ا احلكـومـة. إذ 
الوقت مع الرئيس أكـثر من أي عضو
آخر في فريق األمن القـومي للرئيس.
وأنت أول شــخص يــرى الـرئــيس في
الـصـبــاح عـنـدمـا يـحـضــر لـلـعـمل في
ــكــتب وآخــر شــخص يــراه قــبل أن ا
يتـخـذ أي قرار رئـيـسي في الـسيـاسة

اخلارجية أو األمن القومي.”
من الــضــروري أن يــكــون مــســتــشــار
األمن القومي حريصًـا على ألّا يسلب
دور مـــســؤولي احلـــكــومـــة وخــاصــة
وزيـري الـدفـاع واخلـارجـيـة فـأهـمـية
عـمــله قـد تــتـداخل احــيـانــا مع مـهـام
واعـمـال وزارتي الـدفـاع واخلـارجـية.
ولــعـل تــنــامـي اخلالف قــد يـــتــســبب
بعـرقـلـة اجلهـود احلـكومـيـة في أمور
مؤثرة قد يكون لها عواقب تمتد "عبر

العالم وتؤثر عليه.   ”
يشير الباحث بـيتر بيكر الى ان شدة
اخلالف بـ مـسـتـشار األمـن القـومي
ـــعـــروف بـــريـــجــنـــســـكي مـع وزيــر ا
اخلارجية في حينها سايروس فانس
قد وصـلت الى حد الـتشـابك بااليدي.
كـــــمــــا ان جــــورج شـــــولــــتــــز (وزيــــر
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ـؤثـرات ــكـافــحـة اخملــدرات وا وثــالـثـة 
الـعـقـلــيـة وآخـرى لـلـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة
....... والـالفت الـــــيـــــوم في الـــــعــــراق 
نصب  جتاوز االختصاص في إسناد ا
وغض الــبـصــر عن اخلـلـفــيـة األمــنـيـة 
ــــهــــمــــة أمــــا عـــلـى أســـاس وإيــــكـــال ا
احملسوبية أو الوساطة أو بوسائل غير
مــشـروعـة  واحلـصــيـلـة فــشل وإخـفـاق
وخـــرق وتــــراجع أمـــني  فـي الـــشـــهـــر
الـواحـد قـد يـتنـقل الـضـابط بـ حـمـاية
ــنــشــآت ومـــكــافــحــة اخملــدرات ثم في ا
االسـتخبارات وقبل أن ينـتهي الشهر قد

يعمل في الشرطة اجملتمعية.
hB Ë …œ«e «

ــتــواتــر ــشــاهــد ا وبــالــقــطـع أن هــذا ا
مـرفـوض غيـر مقـبول في الـدول األحدث
جتــربـة من الـعـراق  الــتي كـانت تـرسل
ضــبـاطــهــا ومـنــتـســبــيـهــا الى الــعـراق
لــلــتــدريب واالســتــزادة والــتــخــصص 
ـــؤســـســة ويـــقــيـــنـــاً أن مـــا تــعـــيـــشه ا
الـعـســكـريـة والـشـرطـيـة الـيـوم جـزء من
الـتخـبط والفـوضى التي تـعيـشهـا باقي
ــدنــيـة  الــقــطــاعـات وفـي مـقــدمــتــهــا ا
فـأسـتاذ جـامـعة لم يـكن لـيعـتـلي منـصة

يـرتـدي الـرتـبة األعـلى اال بـعـد اجـتـياز
الـــدورات احلـــتــمـــيـــة  وعــلـى أســاس
همة  الـصنف والتـخصص تسنـد له ا
حـــــتى يـــــصـــــبح أســـــتـــــاذاً في حـــــقل
االخـتصاص  فضـابط للمدفـعية وآخر
لــلـدروع وثــالث لـلــدفـاع اجلـوي ورابع
لالســتـــخــبــارات  وخــامـس لــلــمــشــاة
وقــائـمـة الـصــنـوف تـطــول وفي تـزايـد
مـستمر وعـلى أساس التخصص .......
ؤسـسة العسـكرية على ومـثلما تـقوم ا
ـؤسـسة الـصـنف والـتـخـصص تـقـوم ا
الــشـرطــيـة عــلى الـتــخـصص  شــرطـة
ـة وثــانـيــة قـانــونـيـة ــكـافــحـة اجلــر

يـعد العراق فـي طليعـة البلدان الـعربية
الـــتي آمـــنت وعـــمــلـت وحــثـت اخلــطى
لــتــبــني مــبــدأ الــتــخــصص الــوظــيــفي
والـعـمل به  ومن أجـل ذلك أرسل ومـنذ
وقت مـبكر البعثات  وشيّد اجلامعات 
ـــراكــــز  وأشـــتـــرط اجـــتـــيـــاز وأقـــام ا
ــهــمـــة واعــتالء الــدورات قـــبل تــولـي ا
الحظ أن مبـدأ التخصص ـنصب . وا ا
والــــتـــدريـب تــــبـــنــــاه الــــعــــراق في كل
ـدنـيـة مـنـهـا والـعـسـكـريـة  الـوظـائف ا
فـأسـتـاذ اجلـامـعـة ال يـلـقي احملـاضـرات
دون اجــتــيـاز دورة طــرائق الــتـدريس 
ــنـصب وال والــعـســكــري ال يُـســنــد له ا

احلــلــول حـــدود الــتــرقــيـع والــتــخــديــر
والـتـأميل واجملـتمـع في تراجع والـدولة
كلف في تـهاوي . وبـالقطع أن حـمايـة ا
هـمة  وحتـصيـنه في حدود الـقانون بـا
ـا يـتـنـاسب والـواجب  ـالحـقة و من ا
أمــر ال غـنى عـنه حلــفظ هـيــبـة الـدولـة 
وإنـفاذ القانون  وإال يصبح غياب رجل
األمن أولـى من وجوده  فـمـا قيـمة رجل
نوع من مالحقة أمن منزوع السالح  
عتدي  مهدد باإلقالة إذا ادى الواجب ا
 مالحـق عشائرياً إذا ألقى القبض على
تــاجـــر مــخــدرات  أو مــهــرب آثــار  أو
تـــاجـــر سالح  أو إذا أوقف مـــخـــمــورة
تـثــيـر الـصــخب في سـاعـة مــتـاخـرة من
الـلـيل وبـالـقـطع أن لـيس في ذلـك دعوة
لـــلـــعـــودة لـــزمن االســـتـــبـــداد  وعـــهـــد
االضـطهاد  وحقبـة تكميم األفواه  لكن
هـناك مـائز ب حـفظ هيـبة الـدولة وب
اسـتبـدادها  فالـهيـبة الزمة واالسـتبداد
مـحظور  ودولـة مهابـة مقتـدرة عصرية
هـمة خملتص ال تـنهض اال إذا أسـندت ا
كـفؤ نـزيه مـحمي  بـعيـداً عن اعتـبارات
الـوالء الضيـقة النـاهضة عـلى الطائـفية

والقومية والوالءات الشخصية .

الـذكور واإلناث  والبـد من الشروع في
ــفــاصل تــفـــعــيل االخـــتــصــاص  فـي ا
الـعــلـيـا لـلـدولــة ومـصـدر الـقـرار  دون
تـمييـز ب مؤسـسة عسـكرية ومـدنية 
ـدني األعــلى هـو مـصـدر كل فــالـقـرار ا
الـقـرارات  بلـحاظ كـونه هـو من يسـند
ـنصب  وهـو من يغـير  وبـالقطع أن ا
اعـــتـــمــاده الـــتـــخـــصص واخلـــلـــفـــيــة
ـهـني  سـيـكـون ـيـة واإلعـداد ا األكـاد
ــعــاجلـة كـل األزمـات بــدايــة الــشــروع 
ــدنـيــة والـعــسـكــريـة وعــلى مـراحل  ا
فــحــجم الــضــرر كـبــيــر  وجــذر االزمـة
عــمــيق  ونــوع اإلشــكـالــيــات مــتــنـوع
مــتـزايــد  فــلالمــتـيــازات الــسـيــاســيـة
ظـلـوم وسـائله مـيـدانـها  وإلنـصـاف ا
وأسـاليبه وطـرقه  وللمهـنية ميـادينها
ونـطاقـها احملـصور  فال مـجال العـمال
احملــابـــاة واالعـــتــبـــارات الــطـــائــفـــيــة
والـقـومـيـة واحلـزبـيـة والـسـيـاسيـة في
ـنــصب  فـالــكـفـاءة والــنـزهـة إســنـاد ا
والـقدرة والقابلية هي االعتبارات التي
البـد من أعمالـها لبلـوغ مجتـمع متطور
مـــســـتـــقـــر آمن  خـــالٍ مـن الـــظـــواهــر
ـدمــرة  وإال فـلن تــتـجـاوز الــدخـيـلــة ا

الدرس قبل اجتيازه الدورات احلتمية 
ـديـر عـام ومـا عال أن يـبـاشـر ولم يــكن 
مـهام عمـله قبل اجتيـازه دورة القيادة 
ـــتـــخــصص  ـــهــمـــة اال  وال تـــســنـــد ا
وبــــالـــقــــطـع أن ذلك ال يــــعــــني غــــيـــاب
احملـسـوبـيـة في النـظم الـراحـلـة  وعدم
وجـــود الـــوســـاطـــة  وخــلـــو األمـــر في
ــنـــصب من األســـالــيـب غــيــر أســـنــاد ا
ـشروعـة  فالـوالء للمـنظـومة احلـاكمة ا
والــدرجـة احلـزبـيــة واالنـتـمــاء الـعـرقي
والـطائفي  كانت في مـقدمة االعتبارات
الــــتي ال مــــقــــدم عـــلــــيــــهــــا  ثم يــــأتي
ـية . على الـتخـصص واخللـفيـة األكاد
ــتـصـدي الــيـوم أن يـكــون أكـثـر جـرأة ا
وإقـــدامــاً  في وضع االخـــتــصــاص في
ـنصب مـقـدمة االعـتبـارات عنـد إسـناد ا
ـهــمـة والـوظــيـفـيــة  بـعـد أن أصـاب وا
فاصل الـفشل واإلخفاق والـتراجع كل ا
 فــاخلــرق األمـنـي راح يـومي مــعــتـاد 
ـنـظـمـة أصـبح أمـر ـة ا وتـفـشـي اجلـر
مـشــاهـد  وانـتـشـار الــعـنف اجملـتـمـعي
ضـرب كل مـفاصل اجملـتمع وفي عـمقه 
وتــفــشت اخملــدرات وأصــبــحت ســلــعـة
مـــتــداولــة فـي مــتــنـــاول طالب مــدارس
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و يـوزع على الفائز منهم و يحرم اخلاسر
ــيــســر عـلى ) و يــطــلق لــفظ الــقـمــار أو ا
ـراهــنـات و األلـعـاب و مـخـتـلـف أشـكـال ا
ـــمـــارســـات الـــتى يـــقـــوم بـــهـــا فـــرد أو ا
مـجـموعـة من األفـراد بـحـيث يـقـومون من
ـراهـنة و خاللـهـا بـتقـد مـبـلغ مـعـ و ا
الـــرهــان عـــلـــيه ربــحـــاً أو خـــســارةً و في
احملـــصـــلــة هـــنـــاك شــخـص رابح و آخــر
خـاسر بـناءً عـلى معـاير احلظ و الـنصيب
فـقط دون أيـة مـعـايـيـر مـوضـوعـيـة أخرى
مثـل معايير مسابقـات التنافس العلمي و
ي الــتي تــتــرتب عــلـيــهــا جــائـزة األكــاد
ـتفـوقـ من دون أن تـتطـلب بـالـضرورة ا

دفع مبالغ مالية .
 —ULI « —u  Ë Ÿ«u √

1. لعب الورق 
أي الـشـدة و الــنـرد و طـاولـة الــزهـر عـلى
شـرط و يقصد بالـشرط  إشتراط الالعب
ال أن يـدفع اخلـاسـر للـفـائـز مـبـلـغـاً من ا
كـلفـة الـلـعب و مـا يتـصل به من نـفـقات و

ــتـــحـــضـــرة احلـــالـــيـــة و حـــتـى غـــيــر ا
ـــتـــحـــضـــرة و هــو وبـــاء حـــاد ســـريع ا
الــعــدوى يــفـتـت اخلـلــيــة األجــتــمــاعــيـة

خصيصاً تفكك الرابطة األسروية . 
 —ULI « n dF

ــصــطـــلح الــقـــانــوني الــقـــمــار حــسـب ا
صـطلـحات الـفـقهـية و الـتراث وحـسب ا
ـيـسر  و هـو ( كل الـعـربي مـا يـسـمى بـا
لعب ب متنافس على مال يجمع منهم

إنــتــشــرت في اجلــاهــلــيــة و قــبل مــجيء
أألسالم عـادات و سلوكيـات ذميمـة كثيرة
و كـان من بـ تـلك الـسـلـوكـيـات أسـلـوب

قامرة و قد جاءت الشريعة  ا
األسالمــيـــة لــتــبــطل عـــادات اجلــاهــلــيــة
ولـتحرم القمار بـجميع أشكاله و حتى إن

هذه الظاهرة 
مــسـتـفـحـلـة بـ فـئــة مـعـيـنـة في الـوسط
األجـــتــمـــاعـي في جـــمـــيع اجملـــتـــمـــعــات

أساسي 
1. وجـود العـبــ أو أكـثــر مـهــيـئــ عـلى

ارسة  لعبة القمار . 
ـسـتـلـزمـات الـضـرورية 2. تـوافـر جمـيع ا
ــــــــــــــــكـــــــــــــــــائـن مــن اآلالت و األدوات و ا
هنة و النقود واألشخاص احملترف في ا

ألدارة اللعبة . 
ة القمار  : ??اآلثار السلبية جلر

لـلــقـمـار آثـار ســلـبـيــة عـنـيـفــة عـلى الـفـرد
واجملـتمع منهـا توقع العداوة و الـبغضاء
ــال بـــ الــنـــاس بـــســـبب غـــريــزة حـب ا
اجملـبـولــة في األنـسـان و الـتـي قـد تـدفـعه
لـلقـتل و األيذاء في حـالة اخلـسارة و كـما
يـــســـبـب في تـــفــــكك و تـــشــــتت الـــروابط
األســـرويـــة و حـــدوث الـــطالق و الـــفــراق
وتـشرد األطفال و ضياع مستقبلهم و كما
ـقـامـرات تـصـد األنـسـان عن الـذكـر و إن ا
ـقـامـر الى حـالة الـصالة بـسـبب وصـول ا
ـرضية بـحسب قـامرة ا مـرضيـة تسـمى ا
حتـلـيالت أطـباء و عـلـمـاء الـنـفس والذين

الـربح الــنـاجت من األتـصــاالت فـتــتـحـقق
يسر هنا . شروط القمار و ا

ائدة 5. ألعاب ا
فـي الـكـازيــنـوهــات يـسـتــخـدم مــصـطـلح
ـائـدة لوصف األلـعـاب مثل بالك ألـعاب ا
جـاك  الـرولـيت  الـبـوكـر  و لـعـبة ورق
اعون و واحـد و عشرون و الكونكان و ا
ـسـتـور و الـتـيـمـو . و إن هـذه األلـعـاب ا
ــائـدة  و تــدار بـواســطـة تُـمــارس عـلى ا
وزع شـخص أو أكثر  كمديـر اللعبة أو ا
فى لــعــبـة الــبــوكـر في حــ إن مــاكـيــنـة
احلظ أو ( الـسـلــوت ) آلـة بـهـا ذراع يـتم
حتـريكه ثالثة بكرات بها أشـكال مختلفة
إذا تـطابق أحد األشـكال  فـيتحـقق الفوز

ال تستلزم سوى الالعب  فقط .
6. األلعاب األلكترونية

ـا تـشـمل أي نـوع من أنـواع الـقـمـار  طـا
تتحقق فيه شروطه .
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إشـترطت القانون الشـريعة توافر  ركن

ثــمن مــا يــطـلـب من طـلــبــات من طــعـام و
شراب .

2. اليانصيب 
و هي أوراق مـتـسـلسـلـة من األرقـام تـباع
بـأسعـار زهيـدة بحـيث يحق لـكل ورقة أن
تــشــارك فى عــمــلــيــة الــســحب ألخــتــيــار

األوراق الفائزة .
راهنة  3. ا

و هي الـتي جتــرى بـ الــطـرفــ بـحـيث
ال أو أي يدفع أحدهما لآلخر مبلغاً من ا
شيء آخـر  إن فاز فـريق مـع عـلى فريق
ـــبــــاريـــات آخــــر  ســـواءً أكــــان ذلك فـي ا
الـرياضية أم سبـاق السيارات أو اخليول

أو غيرها .
4. مسابقات التلفزيون 

ـسـابـقـات الـتــلـفـزيـونـيـة و الـتي بـعض ا
تـطالب الالعب بـاألتصـال على  رقم مـع
ـبـلغ و تـكـون تـكـلـفـة األتـصـال هـنـا هي ا
الـذي يــقـامــر به الـشــخص و حـيث إنه ال
يــوجــد مـصــدر  تـمــويل لــلـجــائـزة إال من
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1- يـعاقب باحلبس مدة ال تـزيد على سنة
وبــغــرامــة ال تــزيــد عــلى مــائــة ديــنــار او
بـاحدى هـاتـ الـعقـوبـتـ كل من فتح او
ادار مـحال اللـعـاب الـقـمـار واعـده لـدخـول
الـناس. وكـذلك كل من نظم الـعابـا من هذا
الــقــبــيل في مــحـل عــام او مـحـل مــفــتـوح
لـلجـمـهور او في مـحل او مـنزل اعـد لـهذا

الغرض.
2- ويــعـاقب بــالـعــقـوبــة ذاتـهــا صـيــارفـة

احملل.
3- ويـعــاقب بـاحلــبس مــدة ال تـزيــد عـلى
شــهـر او بــغـرامــة ال تـزيــد عـلى خــمـسـ
ديـنارا من وجـد يلـعب القـمار في احملالت

ذكورة في الفقرة  ا
 4- تــــضــــبـط الــــنــــقــــود واالدوات الــــتي
صادرتها. استعملت في اللعب ويحكم 
 5- ولـلـمـحــكـمـة ان حتـكـم ايـضـا بـاغالق

دة ال تزيد على سنة. احملل 

ـدمن ـقــامـر ا يـسـمــونـهم في اجملــتـمع ا
ومع هـذا إن ألعاب القمار احلـديثة تنشر
في عـدد من الـبـلدان و نـظـمت لـهـا أنـدية
خـاصة و منـحت لهـا تراخـيص حكـومية
في أمـريكا و لـعل أشهرهـا  مدينة ( الس

فيغاس ) للقمار .
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الــقــمـار حــرام بـاألجــمــاع في الــشـريــعـة
األسالمـيـة الـسـمــحـاء بـكـافـة صـورهـا و
أشـكالـها فـأستـدل بقـول البـاري عز وجل
فـي اآلية 29من سـورة الـنـسـاء [ يـا أيـها
الـلذين آمـنـوا  ال تأكـلوا  أمـوالـكم بيـنكم
ــة في ســورة بــالـــبــاطل ] واآليــة الــكــر
الـنساء ( 43) و ( 219) في سـورة البقرة
ائدة .  و اآليتا ( 90 و 91 ) في سورة ا
W1d'« s   w «dF « wzUM'« ŸdA*« n u

ـــوجب أحـــكـــام قـــانـــون الـــعـــقـــوبــات
ــعــدل الـــعــراقي رقم 111 لــســنــة 1969ا
ـشرع اجلنـائي  على ما يلى : - أوردت ا

ادة 389 قانون العقوبات ا



جاري وقال لواليكا عادت"."
-"احرصي على صحبتها وال جتعليها
تغـيب عـنك مـرة أخـرى ولـو أن غـياب

نعه." األعزاء ح يقع ال أحد 
-"تصـور أني لم أسألـها حتى اآلن أين
كــــانـت? ال يــــهمّ اآلن لـــــيس هــــذا وقت
العتـاب. ما أقسى حيـاتي لو أن قطاراً
سـحقهـا.. لكنتُ كـرهت القـطارات التي

أحبها كثيراً إلى األبد.")
وازنـة ب امـرأة تخاف وهـنا تـظهـر ا
ــوت في مــجـتــمع عــلى قــطــتــهــا من ا
ــر وبــ آالف يــســاقــون إلى مــتــحــضّ
ـوت بال سـبب في مـجـتـمع مـتخـلّف ا
ـكن أن لـكـن الـقـطـار يـظــهـر بـوصـفه 
يـكون مجـرماً وقـاتالً ح يـدهس قطة
تـأتـي أمــامه وال حــيـلــة لـه في تــفـادي
ـــوت كــثـــيــرون دهــســـهــا فـي حــ 
ألسـبـاب تـافـه في مـنـاسـبـات قـاهـرة ال
قـيــمـة فـيــهـا لإلنـســان كـمـا هـي قـيـمـة
احلـــيـــوان في مـــجـــتـــمـــعـــات أخـــرى
ـا فـالــقــطـار أعــمى وال يــتـحــرش إال 

يأتي أمامه من غير قصد.
ـعـنـونـة بـ "الـرغـبات تـصـور الـقـصـة ا
ـتــكـسـرة" شــخـصــيـة جــنـدي عـراقي ا
يـــحـــصل عـــلى إجـــازة فــيـــمـــا يـــشــبه
ـعجـزة في ظـروف احلـرب الـقـاسـية ا
ويحاول أن يستـثمر إجازته على أمثل
مـا يكون في اسـتغالل كل دقـيقة فـيها
وفي نهايـة اإلجازة يسافـر مع حبيبته
في الـقـطار لـعلّ فـرصـة لـيلـيـة تـتاح له
ويلـتـقي بهـا في مـقـصورتـها مـتـسلالً
لـكن نــهـايـة الـقـصـة تـعـرض فـشـله في
رور في عربة هذا الطـموح فمـنع من ا
ــــقـــصــــورات وتــــكـــســــرت رغـــبــــاته ا
ورغــبــاتـــهــا وظل الــقـــطــار كــمــا هــو
مـــــســــاحـــــة لم تـــــســــتـــــطع رغـــــبــــات

الشخصيات أن تبلغ مبلغها:
نوع الدخول". (-"قف أين ذاهب? 
-"أريد أن أمرّ من خالل العربة فقط".
ـنـوع ال مرور من هـنـا هذه عـربة "-

مقصورات."
عـنـدمـا عــاد إلى عـربـته مـكـسـوراً مـثل
غــصن يــابس فــار األسى فـي أعـمــاقه
عتم . نظـر عبر الـزجاج ا حاراً مـوجعاً
نـحـو ذلك الفـراغ اجملـهول الـذي تـشقه
ـة. كـان كل شيء واضحـاً كـدمـعة السـكّ

أمــــامـه. عـــربــــات تــــغصّ بــــاجلــــنـــود
ـشــتـعــلـة. ــســاقـ نــحـو اجلــبـهــة ا ا
ـقصـورات تعدو خـلفه ولن وعـربات ا

تصل إليه.
وكان عـقـربا الـسـاعة يـتعـانـقان لـثوان
ثمّ يــفـتــرقــان. اإلحـبــاط حـرّك شــفــتـيه
بابـتسامـة محفـورة بإزميل عـلى حجر
أبيض ومن دون أن يشعر كان يتمتم:
.. حتى -"حـتى لو ركـبـنا قـطاراً واحـداً

لو...")
أصــبح الــقــطـار هــنــا شــيــئـاً ســلــبــيـاً
مكروهاً ح لم يوفـر للعاشق فرصة
ـا يجـعل الـعـنوان مـعـبراً عن الـلقـاء 
مـحتوى الـقصة داخل الـقطار فـمفردة
ـكــانـيــة األكـثـر ـفــردة ا الـقــطـار هـي ا
ـخــتـلف حـضــورا في عــالم الـقــصــة 
كان األصيل للحركات مراحلها ألنها ا
الـسـرديـة في الـقـصـة وهـو مـا يـجـعل
عـــــنـــــوان اجملــــمـــــوعـــــة قــــادرا عـــــلى
االسـتـجـابـة لـقـصص اجملـمـوعـة كـلـهـا
بـفـعل حـضور مـفـردة الـقـطـار بـصورة

كلية ومتعددة ومتنوعة.
تظهر مفردة القطار في قصة "برية في
قـطـار" في نص الـعنـوان لتـكـون عالمة
ــيـــزة وواضــحــة تــعـــبــر عن وجــود
القطـار في م القصة بـصورة رئيسة
وفــاعـلــة وكــان الــقـطــار الــلـنــدني في
القـصـة هو الـواسـطـة التي تـنـقل بطل

القصة إلى حيث يريد:
(كـان الـقــطـار يـحــمـله من تـلـك الـبـلـدة
الهادئة إلى صخب احملطة الكبيرة في
فــيــكــتــوريــا لــنــدن. لم يــدعه ضــجــيج
الــركّــاب أن يـــفــكّــر عــمــيـــقــاً في طــلب
صــديــقه الــنــاشــر الــذي أعــاد صـلــته
احملـبــبـة مـعـه بـعـد ثـالثـ سـنــة عـلى
ذكريات جميلـة ومرّة عاشاها معا في

بيروت ثم تركا كل شيء وهاجرا.
قــبل أن يــنــزل من الــقــطــار تــكــرّر ذلك
ــــشــــتق مـن صـــوت خــــرّبه الــــرنـــ ا
الـدخــان وشـقّت ابــتـســامـة الـتــعـجّب
تـعطشـت آلخر طـريقهـا إلى شفـتيه ا

سكارة في علبته اجملعّدة.)
كاني فـالقـطار هو الـبطل الـقصـصي ا
احلــاضـــر في الــقــصـــة والــقــادر عــلى
احـــتـــواء األحــداث والـــشـــخـــصـــيــات
ـا يكون وعنـاصر القـصة األخرى ور

مــجـيء لــفــظــة "قـــطــار" في عــنــوان
الـــقــــصـــة دلــــيل أكــــيـــد عــــلى هـــذا
احلــضـــور الــواضـح والــكــبـــيــر في

اجملال السردي العام للقصة.
يــحــضــر الـقــطــار أيــضــاً في قــصـة
"الضـفدع الرمـادي" منذ بـدايتها كي
ـــكــــان الـــذي حتـــدث فـــيه يـــكـــون ا
األحـداث الـتي تقـوم بـهـا شـخـصـية
"الـضـفـدع الـرمـادي" الـغـريـبـة وهو
يحـاول ابتـزاز ركّاب القـطار ويقضّ
مضـجع احلـبيـبـ اللـذين يـحاوالن
اجـتيـاز احملطـة األخيـرة في القـطار
كي ينـتقال إلى قطـار آخر الستـكمال

الرحلة:
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ـسّـد كفّـيـها (قـال لصـديـقته وهـو 
ثم يضمّهما بأصابعه الطويلة مثل

حمامة تأنس لدفء عشّها:
-"هذه أطـول مـسافـة بـ محـطـت

سيمضي بنـا القطار تسع دقائق ثم
يـتوقف في احملـطة األخـيرة بـعدها

نغيّر القطار."
-"ســوف أحـسب الـوقت اآلن ألعـرف

سافات." دقّتك في قياس ا
-" ال لـيس اآلن لم يــنـطـلـق الـقـطـار

بعد بقيت ثوان."
-"حسناً قل لي متى أبدأ?"

-"ال لـيس اآلن انـتــظـري انـتـظـري
ابدأي اآلن.")

وهي لــعــبــة بــ عــاشــقــ يـســمح
الـفراغ الذي يـنشأ بـفعل الـرحلة في
الــقـطـار بـوجـودهــا وشـيـوعـهـا بـ
ـــــــســـــــافـــــــرين عـــــــلـى اخـــــــتالف ا
وضـــعـــيـــاتـــهم عـــلى الـــرغم من أن
دخول شـخـصيـة الـضفـدع الـرمادي
ـتّسـخـة يـفرض بـقـبّعـته الـسـوداء ا
مــــســــارات جــــديـــدة عــــلـى احلـــدث
الـقـصـصي داخـل الـقـطـار لـكـنه في
النهاية يقرّ بحضور مفردة "القطار"
كـــعالمـــة مـــركــــزيـــة من الـــعالمـــات
الـقـصصـيـة الـتي تـقـوم علـيـهـا هذه
اجملـــمـــوعــــة وهـــو من الــــعالمـــات
البارزة على وعي القاص في العمل
عــلى مـجــمـوعــة قـصص تــسـيـر في
ســيــاق شــكـلـي ومــضـمــونـي واحـد

يضمن كفاءة التشكيل.
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الوحدة العنوانية في قصص فاحت عبد السالم

ـعنية في الـدول العربية في ضـوء استراتيجـيته للمدة (2020-2025)  يسعى صـندوق النقـد العربي إلى نسج وتـقوية أواصر الـتعاون والتـواصل مع كافة اجلهـات والفئات ا
عرفة االقتصاديـة. في هذا السياق ارتأى الصندوق أهمـية إصدار سلسلة كتيبـات تعريفية تستهدف بهدف حتقيق األهـداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها ونـشر اخلبرة وا

الي لدى النشىء العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه. باألساس تعزيز الوعي االقتصادي وا
تعلقة ام باألسـاسيات واجلوانب اخملتلـفة ا ساعدة على اإل واطن العربي بهـدف ا وتستهدف سـلسلة الكتـيبات الفئات العـمرية الشابة في الـوطن العربي وتخاطب بشـكل عام ا
الية ذات األولوية الـية احلديثة والـذكاء االصطناعي والـعمالت الرقميـة وغيرها من القضـايا االقتصاديـة وا الي وأساسـيات التمويل والـتقنيات ا همة كالـشمول ا ببعض القضـايا ا
ا يقود إلى اإلسهام بفعالية عرفة ودرايـة  ستجدات من حوله  األخرى. يأمل الصـندوق من خالل هذه الكتيبات أن يساهم في تعـزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القـضايا وا

ستقبلية للدول العربية. في حتقيق الرؤى ا
ا يشمل كل من: ُعنون مـؤسسات التمـويل اإلسالمي بهدف إلقاء الـضوء على مفهـوم ودور مؤسسات التـمويل اإلسالمي  ويأتي إصدار العـدد الثامن والعشـرين من هذه السلسـلة ا

ذكورة وما يقابلها في التمويل التقليدي.  ال اإلسالمية وشركات التأم التكافلي مع إظهار الفروق اجلوهرية ب كل نوع من األنواع ا البنوك اإلسالمية وأسواق رأس ا
ـستجدات تندرج هـذه األنشطـة البحثـية في إطار اجلـهود الرامـية إلى حتقيـق رؤية صندوق الـنقد الـعربي لعام  2040في أن يكـون الشريك األقـرب للدول الـعربيـة في تفاعـلها مع الـتطورات وا
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ا أكثر بقليل. انطلق نكمل ساعة أو ر
. وخــمـــنت أن ركــابــاً الــقــطــار مـــجــدداً
صـعدوا إلـيهـا مثـلمـا نزل آخرون ولم

يتغير شي.
قـطـارات تـمـتـلئ وقـطـارات تفـرغ وهي
تــمـرّ جـنب مــا يـجــري هـنـا من دون أن

ينتبه أحد.)
فـالـقــطـار هـو مـحـور الـقـصـة من حـيث
التـأثيـر اجلانبي لألحـداث لكنه عـنصر
رئـيس في جوهـر العـمل القـصصي من
ا حيث احلضور اللـغوي للمفردة ور
تـكون عـبارة "قـطارات تـمتـلئ وقطارات
تفرغ" تـدل داللة واضحة عـلى استمرار
ـفـردة في عالم الـقـصـة وهو حضـور ا
ما يجـعل من عنوان اجملموعـة محتوياً

. للقصص في العنوان وا معاً
ــرأة الــقــطــة والـرجل تــنــتــقل قــصـة "ا
الـقنـفذ" في مـكانـها الـسردي من مـدينة
لــنــدن إلى مــدن الــعــراق أيــام احلــرب
حــ يـكـون الـقـطـار وسـيـلـة مـهـمـة من
وسـائل نـقل اجلنـود حـ يذهـبون إلى
وحـداتهم الـعسـكريـة أو يعـودون منـها
إلى مــدنـــهم وفي هــذه الـــقــصــة الــتي
ـرأة الـقـطة" تـعـتـمـد عـلـى شـخـصـيـة "ا
الـتي حتـاول أن تـنـقـذ "الـرجل الـقـنـفـذ"
ـفارز من خطـر الـقـبض علـيه من قـبل ا
الـــتي تــبــحـث عن الــهـــاربــ ويــكــون
ــكــان الـذي جتــري فــيه الــقــطــار هــو ا

األحداث:
W¹dJ Ž “—UH

(مـا أطول هذه الـليـلة. مـرّت في خاطره
حلـظـة ندم إلنـصـاته لـكالم ابن عمه في
أن الــســفـر بــالــقــطــار أقل خــطـورة من
ـفارز العسكرية السفر بـالسيارة لقلة ا
في القطار. كان البن عميه كشك خشبي
صـغـيـر في مـحـطـة الـقـطـار وضـمن له
اجـــتــيــاز حـــاجــز مـــفــرزة االنـــضــبــاط
الـعسـكري والـصعـود إلى القـطار ح
جـعـله يـقـوم بـدور احلـمّـال الـذي يـنـقل
جتهـيز كشـكه بالبـضاعة. لم يـخطر في
بـال عــنـاصـر مـفــرزة األمن أن يـسـألـوه
عن هـويـته ودفـتـر اخلـدمـة الـعـسـكـريـة
ألنــهم يــعــرفــون جـيــداً ابـن عـمـه الـذي
رافقه حامالً بـقية البـضاعة وماداً يده

فرزة.) كسّرات جلندي ا بكيس من ا
ركزي الذي كـان ا إن القـطار هنـا هو ا
جتــري عـــلـــيه أحـــداث الــقـــصـــة الــتي
ينـحصر موضـوعها في جنـدي مطلوب
ـفرزة الـعسـكرية يـحاول أن يـفلت من ا
في ســفــره بــالــقــطــار وتــبـقـى أحـداث
القـصة تتردد وتـنمو وتتـطور وتتحرك
داخل الـقـطـار بـصـورة كـلـيـة وشـامـلـة
ـفردة القطار األهـمية األكبر في ليكون 
بـناء الـقـصة وتـطورهـا من البـداية إلى

النهاية.
تــتـــحــدث قــصـــة "لــواليــكـــا" عن امــرأة
إجنـلـيـزيــة أضـاعت قـطـتــهـا الـتي كـان
عــنــوان الــقــصــة هــو اســمــهــا وظــلّت
تبحث عنها بقلق وتصرخ باسمها وقد
علقت صورتها في عـنقها وثمة حكاية
أخرى حتـدث في العـراق زمن االحتالل
عن اختـطاف عـدد كبيـر من طالل القوة
اجلـويـة توازي هـذه احلـكـايـة وتـظـهر
ـرأة عـلى صـورة الـقــطـار حـ تـعـثـر ا
قطـتهـا بـعد أن أبـلغـوهـا أن قطـة ماتت
حتت قـطـار لـكنـهـا في الـنـهـاية لـم تكن
قطـتهـا فيـحـاورها الـرجل عن الكـيفـية
الـتي عـثــرت فـيـهـا عـلى قــطـتـهـا وهـنـا

تظهر مفردة القطار وتوابعه:
(-"هل وجدتها قرب محطة القطار?"

-"ذهــبت إلـى احملـطــة مــثل اجملــنــونـة
سحوقة.. كانوا قد رفعوا جـثّة القطّة ا
ازاد قلـقي ألنـهم وصفـوهـا لي بطـريـقة
مضطـربة. وفي طريق عـودتي هاتفني

تــعـــتــمـــد اجملــمـــوعــة الـــقــصـــصــيــة
ـوسـومــة بـ "قـطـارات تـصـعـد نـحـو ا
الـسماء" لـلقـاص والروائي فـاحت عبد
الــسالم (مـنــشــورات الــدار الـعــربــيـة
للعلوم ناشرون بيروت  (2019على
ــعــنى أن "الـــوحــدة الــعــنــوانـــيــة" 
عــنـوان اجملــمــوعـة هــو عــنــوان كـلي
يــجــمع عــنــاوين قــصص اجملــمــوعـة
حتت مظلته وهو ليس عنوان إحدى
قصص اجملـموعة كـما يفـعل كثير من
كتّاب القصة الذي يجمعون القصص
الــتي نـشـروهــا في فـتـرة مــعـيـنـة ثم
يكتـشفون أنه ال يـوجد رابط ب هذه
ـوضـوع الـقـصص من حــيث وحـدة ا
أو الـــرؤيـــة أو الـــفـــكـــرة فال يـــكـــون
أمــامـــهم ســوى أن يــخـــتــارون أكــثــر
عناوين القصص إثارة بحسب رأيهم

كي يضعوه عنوانا للمجموعة.
إن هذه اجملـمـوعة الـقـصصـيـة جاءت
بـعـنـوان هــو "قـطـارات تـصــعـد نـحـو
الـسـمـاء" يـقـوم في بـنـائه عـلى جـمـلة
ـبـتدأ كـامـلـة تـبـدأ بـخـبـر "قـطـارات" 
مـــحـــذوف تــــقـــديــــره "هـــذه" أو "هي"
واخلــيـر جـاء بـصـيـغـة جـمع لـلـمـفـرد
"قـطـار" ومــا بـعـد اجلــمـلـة اخلــبـريـة
تـأتي جمـلة فـعليـة كامـلة هي "تـصعد
نــحــو الــســمــاء" لــتــتــحــقق مــفــارقــة
عــنــوانــيــة واضــحــة عــلـى مــســتـوى
عنى احلقيـقي الواقعي فالقطارات ا
ـكــنـهـا هي وسـيـلــة نـقل أرضــيـة ال 
السـير إال على سكـة حديد مـخصصة
ـعـنى أنـهـا ال لـهــا بـصـورة دقـيـقـة 
كن أن تـسـيـر عـلى األرض الـعـادية
مـثل الـسـيـارات والـعـربـات وغـيـرهـا
أي أنـهــا أرضـيـة أوالً وعـلـى طـبـيـعـة
ـــكــــنــــهـــا أن أرضــــيـــة خــــاصــــة ال 
تتـجاوزها مـطلقـاً بحيث تـأتي جملة
"تـصعـد نحـو السمـاء" مجـازية حـتماً
بــدرجـة مـجـازيـة عــالـيـة ذات مـفـارقـة

كبيرة.
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تـتــكــون قـصـص هـذه اجملــمــوعـة من
عــــشـــــر قــــصـص هي "حتـت ســــمــــاء
الـــــــقـــــــبــــــعـــــــات/مـن بـــــــغـــــــداد الى
ديـفالي/الـعـراقي الذي حـرر لنـدن/لو
لـم تــــكن احملــــطــــة قــــريــــبــــة/قــــفـــزة
ـــــرأة الــــقـــــطـــــة والــــرجل الـــــقــــرد/ا
الــــقــــنــــفــــذ/لــــواليــــكــــا/الــــرغــــبــــات
ـتــكـسـرة/بـريـة في قـطـار/الـضـفـدع ا
الــرمــادي" وتـشــتـرك هــذه الــقـصص
جـمــيـعــاً في اعــتـمــادهـا عــلى وجـود
مفردة "القطـار" في أحداثها بشكل أو
آخر وتشتـرك أيضاً في مكان احلدث
الــذي هـو مـديـنـة "لــنـدن" الـتي تـكـون
فـيهـا القـطارات وسـيلـة نقل أسـاسية
ـدن ــديــنــة وبــيــنــهــا وبــ ا داخل ا

. األخرى أيضاً
يحـتوي عنـوان اجملموعـة القصـصية
; الـقـسم األول "قـطارات" على قـسـمـ
واقـعي يدل على وسـيلـة نقل مـعروفة
في كل الـعـالم بال اسـتـثـنـاء والقـسم

الـثاني مجـازي "تصعـد نحو الـسماء"
ألنه ال توجد سكة حديد جوية تصعد
من األرض إلى الـسـمـاء فـمعـنـى هذا
أن هــذه الــقـطــارات الـتـي تـصــعـد في
قصص اجملـموعة نـحو السـماء يكون
صـعــودهــا بــاحلــدث الــرمــزي في كل
قـصـة ومـا يـهمـنـا هـنـا هـو مـصـطلح
"الــوحــدة الــعــنــوانــيــة" الــذي يــعــني
حــضــور مــفــردة "الــقــطــار" بــأشــكــال
وأهــداف مـخـتــلـفـة في كـل الـقـصص
بـالــصـورة الـتي جتــعل هـذه الـوحـدة

قائمة وصحيحة.
حتضر مـفردة القـطار في قصة "حتت
سـمــاء الـقــبــعـات" من الــبـدايــة حـيث
تـرتبط "القـبعـات" عنـد الراوي الذاتي

القصصي مع القطار:
(حـ قــفـزتُ إلى الـقـطــار مع انـفـتـاح
بـاب عربته حملت قـبّعـة سوداء معـلّقة
على عـمـود مـتـدلٍّ من السـقف كـسـائر

أعمدة القطارات.
قـلت: مـا أغبى ذلك الـرجل الـذي نسي

قبّعته ونزل.
لم يـخــطـر في بـالي أنّ الــعـمـود لـيس

شمّاعة وال تثبت فوقه قبّعة.)
إذ نالحـظ أن شــــخــــصـــــيــــة الــــراوي
الـقــصـصي مع الـقـطــار والـقـبّـعـة هي
األشـيـاء األسـاسـيـة الـتي تـتـحـرك في
حـدث الـقـصـة وتظـهـر هـنـا تـفـاصيل
مــكــانــيــة في الــقــطــار تــبــدو أنــهـا ال
تـنـاسب مـا يـراه الـراوي حـ تـصور
وجود قـبّعـة مـعلّـقة عـلى عـمود مـتدلّ
من السقف وكانت هـذه الصورة غير
ا يستوجب واقعية وغير صحيحة 
إعادة النـظر أو النـظر على وفق رؤية
مـــغــايــرة تـــدخل في بــاب الـــتــصــور
اخليالي وليس الرؤية احلقيقية لكن
ـهم على صـعيـد العـنوان هـو وجود ا
الــقــطــار كـــمــكــان أســـاسي في بــنــاء

القصة وفي أحداثها اخملتلفة.
كـذلك احلـال في قـصـة "من بـغداد الى
ديــفــالي" ســرعــان مــا تــظــهــر مــفـردة
القطار من بداية السرد القصصي في

القصة على هذا الشكل:
ــفـــزع ورفــعت (فــزّت مـن الــصـــوت ا
رأسها نـحو السماء كـما فعل الركّاب
مـــعــهــا في الــقـــطــار. كــانت األلــعــاب
الـنــاريــة تــفــتح وروداً وتــعـلّـق قالئـد

متناثرة من األلوان البراقة)
وهـنـا تـظــهـر أيـضـاً لـفــظـة "الـسـمـاء"
ـا يجعل متـرافقة مع لـفظة "الـقطار" 
عـنــوان اجملـمــوعـة "قــطـارات تــصـعـد
نـحو الـسماء" حـاضرا هـنا بـشكل ما
فـالـقـطــار في هـذه الـقـصــة هـو مـكـان
مـــــؤثــــر فـي أحــــداث الــــقـــــصــــة وفي
عـنـاصرهـا السـرديـة األخرى ويـتردد
حضوره أكثـر من مرة ويتأكد وجوده
كـثيرا لـكي يعبـر عن العنـوان بصورة

من الصور.
تـبدأ قـصة "الـعراقي الـذي حرر لـندن"
بــحـوار بــ شـخــصــيـتــ ويـحــضـر
الـقطار بـقوة من بدايـة القصـة أيضاً

حـيث إن هات الـشخـصيتـ هما من
عـمــال الـســكك احلــديـديــة في مـديــنـة
ـــعــنـى أن الــقـــطــار مـــفــردة لـــنــدن 

أساسية في أحداث القصة:
(-"أين كـنتَ بحـثنـا عنك في كل مـكان

ولم جندك?"
-"أين يـكـون عــامل الـسـكـة احلـديـديـة

عادة?"
-"أعـرف لكنـنا أردنـا أن حتضر مـعنا

اجتماع العمال اليوم"
ــــاذا أحـــضــــر االجـــتــــمـــاع.. مـــاذا "-

حصل?"
-"غــداً اإلضــراب الـــذي حــدثـــتك عــنه
ـاضي. أعددنـا كلّ شي في األسـبـوع ا
الـــعــاشــرة مـــســاء الـــغــد ســتـــتــوقف
الـقــطـارات في مــعـظم مــنـاطـق لـنـدن.
سـنجـبـرهم عـلى االلـتفـات إلى وقـعـنا

زري") ا
وهــنــا حتـــضــر مــفـــردة "الــقــطــارات"
وعمال القطارات ومدينة "لندن" أيضاً
بوصـفها حـاالت سردية تعـتمد عـليها
ـــضـــمـــون الـــقـــصـــة فـي الـــشـــكل وا
فاإلضـراب الـذي يـقوده عـمـال الـسكك
احلديد إلجبار السلطات على حتس
أوضـاعـهم فـيه شـخـصـيـة عـراقيـة من
ضـمن قـادة اإلضـراب ومن هـنـا يـأتي
عــــنــــوان الــــقــــصــــة فـي قــــيــــام هـــذه
الشخصية بتحرير لندن بحيث يكون
القطار والـقطارات وسكك احلديد هي
ــا يــؤكّـد ــركــز الــسـردي لــلــقــصـة  ا

حضور عنوان اجملموعة ويبرره.
ـوســومـة بـ "لـو لم تـكن أمـا الــقـصـة ا
احملــطــة قــريــبــة" فــواضح مـن عــتــبـة
الـعــنــوان أن مـفــردة "احملــطــة" حتـيل
عــلى الـقـطــار بـالـدرجــة األولى حـيث
جتـري كل أحداث الـقـصة من بـدايتـها
إلى نـهـايـتـهـا بـ عـاشـقـ في عـربـة
الـقـطـار ويـأتي ذكـر الـقـطـار صـراحـة

قطع: في هذا ا
(سـكتـا حـ توقف الـقطـار في محـطة
هــادئـة ونـزلت مــجـمـوعــة كـبـيـرة من
الــــــركـــــاب ولم يـــــبـق ســـــوى ثالثـــــة
أشـخــاص في نــهـايــة الـعــربـة. وكــمـا
العادة في القطار األخير ال أحد يركب
في احملطـات الثالث أو األربع البـاقية
حتى نـهاية اخلط. الـعربة تـكاد تفرغ
غيـر أنّهمـا بقيا مـلتفّ حـول العمود
ــقــعــدين الـقــريــبـ لـم يـجــلــسـا في ا

منهما.)
وهـنــا يـتـضح أن الــقـصـة تـدور حـول
هـذين الـعاشـق وقـد اتـخذا من عـربة
القطار مكانا مثاليا للقائهما على هذا
الـشكـل العـاطفي فـالقـطار حـاضر في
ـشــهــد ومـؤثــر في ســيــاق األحـداث ا
بــشــكل جـــوهــري واضح بــالـــنــســبــة
ــكـان واحلـدث وال لــلـشــخـصــيـات وا
شك في أن وجـود مفـردة "احملـطة" في
عنوان القصة له دور كبير في حضور

مفردة القطار في جوهر القصة.
ـوسـومة بـ "قـفـزة الـقرد" في الـقصـة ا
يـتـحـدث الراوي عن نـوع من الـقـفزات
الـعـسكـريـة في الـتـدريب تـسـمى بـهذا
االسم ويـنسج عـلى صـورتهـا أحداث
كثيرة في قصة طويـلة نسبياً ال يظهر
"الــقــطــار" فـــيــهــا إال بــعــد أن تــشــتــدّ
ــمــكن أن األحــداث بــحــيث كـــان من ا
تـتـوقف حــركـة الــقـطـارات بــسـبب مـا
حـدث لـكن الـقـطـارات ظـلت مـسـتـمرة

في حركتها بال توقف:
ـر فـوق (هــدر صـوت الـقــطـار الــذي 
جسـر صغير مـحاذٍ للـمدرسة وتوقف
في احملطة القريبة. يبدو أن ما يحدث
هــنـا لم يــؤدِ إلى تـعــطـيل الــقـطـارات
ـا ألنـنـا لم وإيـقـاف حـركـة الـنـاس. ر

غالف اجملموعة
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ـــرأة ومـن ثم يــــنـــبــــغي عــــلى ا
ــبـدعـة أن تــعـبــر عن احلـقـوق ا
والـــكــرامـــة اإلنـــســانـــيـــة الــتي
ضـمـنـتهـا الـشـرائع الـسـمـاوية
وبــــخـــــاصــــة رســـــالــــة اإلسالم
كما يـفترض أن يكون السمـحاء
األدب وسـيـلـة لـلـدفـاع عن احلق
ومــــســــانــــدة ورفض الــــبـــــاطل

العدالة ومقارعة الظلم!
األدب الـنـسوي يـنبـغي أن يـهتم
بــــــاجلــــــوانـب الــــــتــــــربــــــويــــــة
ورسـم صــــــورة واألخـالقــــــيـــــــة
الــقـــدوة احلـــســـنـــة في الـــقــول
ـرأة والــفـعـل أمـام األجــيـال فــا
هي األم واألمومة تعني العطاء
بـدون حـدود والتـضـحيـة بدون
واحملـــــبـــــة واحلـــــنــــان قـــــيــــود
والـــــتــــســــامـح من أجـل خــــيــــر
الــبـشــريـة وإنــقـاذهــا من بـراثن

الظلم والفساد.

حسن النوايا للـتكفير عن تقصير
مــجــتـمــعي حــيــالــهـا فـي الـوقت
ذاته يـذهـب الـشق اآلخـر لــلـنـظـر
بعـ الـريبـة لـيس للـنـتاج األدبي
الــــنــــســـوي فــــحــــسـب بل وإلى
صـــاحـــبـــته فـي مـــرات من خالل
ربـــطــهـــا بـــأجــنـــدات إصالحـــيــة
خـــــــارجــــــيــــــة أو وضـع عالمــــــة
اســـتــــفــــهــــام عـــلـى تـــوجــــهــــهـــا
وســلــوكــيـاتــهــا الـشــخــصــيـة في
مـــحــاولـــة إلســقـــاط الــنـص عــلى

حياتها اخلاصة!
ولـكـن أمـام هــذا الــنـوع من األدب
ــكن ان نــتــســاءل مـا الــنـســوي
ــرأة األديــبــة في ــطــلــوب مـن ا ا
رســــالــــتــــهــــا األبــــداعــــيــــة?..مــــا
ـــشــكـالت الــتي ــوضـــوعــات وا ا

ينبغي أن تهتم بها وتعاجلها?!
األدب فضـاء مفـتوح لكـنه يخضع
عـايير اجملتـمع وتقالـيده وقيمه

الــــــــوســـــــطــــــــ الــــــــثــــــــقــــــــافي
ـثـل امـتـيازاً وهو ال ـي واألكـاد
نـســويـاً ولـكـنه تــعـبـيـر عن واقع
حــال أصــبح مــعــتــرفــاً به في ظل
ــرأة بـالــشـؤون تـزايــد اهـتــمـام ا
الـعــامـة وحــصـولــهـا عــلى فـرص
ـــشــاركــة الــتـــعــلـــيم والــعـــمل وا

السياسية واالجتماعية.
bIM « Ê«eO  w  Íu M « »œ_«  

ثـمــة طـرفيّ نـقـيض فـيـمـا يـتـعـلق
بـــالـــتــعـــاطي الـــنـــقــدي مع األدب
الـــنــســـوي الـــعـــربي; إذ في وقت
تــرحّـب فــيه كـــثــيـــر من األوســاط
الــثـقـافــيـة  بـأي نــتـاج نـسـوي ال
لــلـحــفـاوة به من حــيث الـصــنـعـة
األدبـــيـــة بل مـــحـــاولـــة إلثـــبـــات
التـحـضّـر أو البـرهـنة عـلى جـدية
نــــوايـــا اإلصـالح من خالل إدراج
ــرأة كــديــكــور عــصـري في اسم ا
شـهد الثقـافي أو حتى من باب ا

يـتخـلَّص مِن سـطوة الـرَّقابـة بكل
أنـواعــهــا مـدفــوعـاً بــشــكلٍ قـويٍّ
ُــبــاشــر تـارة أو نــحــو الــبَــوْح ا
ـتـســتـر بــاألقـنـعــة تـارةً أخـرى ا
لـيــعـبــر بـكـلّ جـرأة عـمّــا تـعــانـيه
ـــرأة فــهـــو ســواء أكـــان نــصــاً ا
شـعريـاً أو عمالً روائـياً أو قـصة
لم يــــتـــرك بـــابــــاً إال وطـــرقه ولم
يـتـردد في اخلـوض في كـثـيـر من
القضايا االجتماعيّة والسياسيّة.
ـصـطـلح فيه جتن يـبـدو أن هذا ا
رأة ألنه يـتعامل معه على أدب ا
عــــــلى أنـه نـــــوع آخــــــر من األدب
مـعـزول عن اجملـتـمع وقـضـايـاه 
ويرى أنه يحمل مـضام غريبة
فــيـعـزلــهـا عن شــراكـة الـرجل في
مـــواجــهــة احلــيــاة وقــضــايــاهــا
لـكـن الـواقع والــواقع ومــشـكـالته
أن مــصـــطــلح( األدب الـــنــســوي)
أصـــبح مـــتــــداوالً ومـــقـــبـــوالً في

بــأكــمــله وال يــجــوز تَــعْــلـيــبه أو
ـرأة فقط جتـزئته وقَـصْـره على ا
دافـعون ـؤيـدون وا بـيـنمـا يرى ا
ــصـطــلح أنّ هـذا األدب عن هـذا ا
ــكن يـــتــمــتَّع بــخــصــوصــيّــة ال 
جــاوز عـنــهـا في إغـفــالــهـا أو الــتـَّ
ا رأة  الكتابات التي تنتجها ا
ـروري تــصــنـيف يــجــعل من الــضـَّ
كـتـابـاتـهـا في مـجـالٍ مخـتـلفٍ عن
الـكـتـابـة الـذكـوريّة وعـلـى ضوءه
تـتـحـدَّد الـقيـمـة اإلبـداعـيّـة لـلنص
النـسـوي الذي ظـلَّ يتـمـتَّع بكـثـير
من الـسمـات اخلاصـة األمر الذي
ـصطلح دفع بـعضـهم للـتشـبُّث با
عـــلى اعـــتــبـــار أنه أدب مــفـــتــوح
ومــعــبـر عـن الــتــجــربــة الــذاتــيّـة
ويــهــتـم بــالــســـرد في كــثـــيــر من
األحـيـان ويـســعى بـشـكل حـثـيث
ــســـكــوت عــنه ـعـــبــيـــر عن ا لـــلــتـَّ
اجــتـمـاعــيّـاً ويـحــاول جـاهـداً أن

خـوض موضـوعات مـهمـة وطرح
مــــــشــــــكـالت تــــــخص احلــــــيــــــاة
وبـخــاصـة قــضـايـا االجـتــمـاعــيـة
ـرأة وهـمــومـهــا وطـمـوحــاتـهـا ا
وفي ـرأة وذلك من وجـهــة نـظــر ا
ضــــوء خـــبـــراتـــهــــا وجتـــاربـــهـــا

احلياتية! 
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  احلـــقــــيـــقـــة أنَّ أغـــلب الـــنـــقـــاد
فـقـوا عــلى مـاهـيّـة واألدبـاء لـم يـتـَّ
األدب الــنـسـوي حــيث انـقــسـمت
اآلراء بـــــ مــــؤيـــــدٍ ومـــــعــــارضٍ
لـــلـــمـــصـــطـــلح ولـــكـلٍّ مـــنـــهـــمــا
مـسـوّغاته فـمثالً يـعـلل معـارضو
استخدام مصطلح األدب النسوي
رأيــهم في أنه ال يـــجــوز تــقــســيم
األدب إلى نـسـويّ وغــيـر نـسـويّ
ألنَّ األدب بـــشـــكل عــــام مـــهـــمّـــته
األسـاسيّـة على صـعيـد احلياة أن
يـقـدم مـواضــوعـات تـهم اجملـتـمع

لــلــرجـــال فــرصــاً أكـــثــر وشــهــرة
في مـيـدان األدب كــمـا هـو أوسع
احلـال في أغـلب مـجـاالت احلـيـاة

األخرى!
ظــهـر مــصــطــلح األدب الــنــسـوي
وذلـك بعد أن اضي خالل القـرن ا
شهدت الـساحة الثقـافية واألدبية
أســمــاء نـســويــة المــعــة نــافـست
الــــــرجـــــــال في اإلبــــــداع وغــــــزاة
اإلنـتـاج وتـغـلـبت بـعض الـنـساء
عـــلى الـــكـــثـــيـــر من الـــرجـــال في

اإلبـداع األدبي مـوهــبـة ربـانـيـة
عــقــلــيــة يــســتــطــيع أن يــعــبــر
اإلنـسان من خاللـها عن أفـكاره
ومعـتـقـداته وقـيـمه ومـشكالته
عـبـر قـوالب أدبـيـة مـعروفـة من
أهـــمـــهـــا الـــشـــعـــر والـــقـــصـــة
ـقـالة ـسـرحـيـة وا والـروايـة وا
وغـــيــرهــا وال يــوجــد فــرق في
ــــــــوهـــــــبــــــــة بـــــــ الــــــــرجل ا
ولـــــــكن  الـــــــظــــــروف ــــــرأة وا
االجـتــمـاعـيـة الــسـائـدة أتـاحت
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ترفق الوثائق التالية:-
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه.  ناقصة وفي حالة عدم التزام مقدم العطاء  ١- وثائق العطاء مع شروط ا

ناقصة صادر من الهيئة العام للضرائب نافذ لعام ٢٠٢٢. انعة لالشتراك من ا ٢- كتاب عدم 
٣- هوية غرفة التجارة ووثائق الشركة في حالة تقد العطاء من قبل شركة.

عتمدة لهم مع تأييد اجلهة اخملتصة. ال والسيولة النقدية ا الية للمناقص وذلك من خالل حتديد راس ا ٤- الكفاءة ا
نجزة خالل السنوات العشرة السابقة مؤيدة من اجلهات التعاقدية .  ماثلة ا ٥- االعمال ا
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نصور - شارع النقابات    Address:Republic of Iraq – Baghdad – Al-Mansoorالعنوان: جمهورية العراق - بغداد - ا
Web site: www.iraqsfsc.Org
E-Mail:foodstuff1@iraqsfsc.Org    
E-Mail:foodstuff2@iraqsfsc.Org    
E-Mail:foodstuff3@iraqsfsc.Org
E-Mail:foodstuff4@iraqsfsc.Org   

نـاقصـة حتميل ؤهـل وذوي اخلـبرة لـتقـد عطاءاتـهم للـعمل اخلـاص  قدمـي العطـاءات ا ـواد الغـذائيـة اإلعالن  ١- يـسر الـشركـة العامـة لتـجارة ا
واد الغذائية في (مركز مبيعات ابي غريب). وتفريغ ا

واد وازنـة االحتاديـة وينـوي استـخدام جـزء منـها لـتنـفيـذ اخلدمـات (حتمـيل وتفـريغ ا الـية ضـمن ا ٢- تـتوفـر لدى (الـشركـة أعاله) التـخصـيصـات ا
الغذائية كما مب في الشروط اخلاصة).

٣- بإمكان مـقدمي العطـاءات الراغب في شراء وثـائق العطاء بالـلغة (العربـية) بعد تقـد طلب حتريري الى مديـر القسم القانـوني/ الطابق الثاني/
ـستـردة البـالغة ـنصـور - شارع الـنقـابات - مـجاور وزارة الـكهـرباء وبـعد دفع قـيمـة البـيع للـوثائق غـير ا واد الـغذائـية/ ا الشركـة العـامة لـتجـارة ا

ب أعاله. علومات على العنوان ا زيد من ا (٦٠٠٫٠٠٠) ستمائة الف دينار بأمكان مقدمي العطاء الراغب في احلصول على ا
٤- تسليم الـعطاءات الى العـنوان االتي (صندوق العـطاءات الكائن في الطـابق األرضي - االستعالمات) قـبل الساعة (١٢) الثـانية عشر ظـهرا بتوقيت
ـثليهم الراغب تأخرة وسيـتم فتح العطاءات بحضـور مقدمي العطاءات او  صادف ٢٠٢٢/٣/٢ وسوف ترفض العـطاءات ا بغداد ليوم (االربـعاء) ا
صـادف ٢٠٢٢/٣/٢ (بعـد السـاعة ١٢ الـثانـية عـشـر ظهـراً) يجب ان تـتضـمن العـطاءات بـاحلضـور الى مـكتب رئـيس جلنـة الفـتح في يـوم (االربعـاء) ا
بلغ (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثون ملـيون دينار عراقي كتأمينات ركزي)  ضمان العطاء خطاب ضـمان او صك مصدق صادر من مصرف معتمـد من البنك ا

ناقصة. دة العطاء البالغة (٩٠) تسعون يوم من تاريخ غلق ا أولية نافذ 
أسعار الكلفة التخمينية

اجور التفريق والتوظيب
داخل اخملزن

مبلغ التنظيف
قطوع شهريا ا

اصناف البضائع واوزانها اجور الوزن
واكمال الوزن

اجور الوظيب داخل
واد اخملازن او عزل ا
او فتح االكداس

اجور التحميل
والتوظيب على ظهر
واسطة النقل

(١٤٥) مائة وخمسة
واربعون دينار

(٤٠٠٫٠٠٠)
اربعمائة الف دينار

ال غيرها 

كيس زنة ٥ كغم فما
فوق

مجانا مجانا (١٤٥) مائة وخمسة
واربعون دينار

(١٣٥) مائة وخمسة
وثالثون دينار

صندوق او كارتون او برميل
او صفيحة زنة ٣ كغم فما فوق

مجانا مجانا (١٣٥) مائة وخمسة
وثالثون دينار

اجملموع / ٥٦٠ خمسمائة وستون دينار ال غيرها
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣  استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تعـلن جلنة الـبيع وااليجـار في مديرية بـلدية الـعمارة عن اجـراء مزايدة علـنية لـتأجيـر (قطعة ارض النـشاء سوق جتـاري عليـها ١٣٠/٥٢ حي احلس
زايدة مراجـعة سكرتيـر اللجنة في بينة في ادنـاه والعائدة الى مديـرية بلدية الـعمارة فعـلى الراغب باالشـتراك في ا دة ١٥ سنـوات) ا سـاطحة و با
مقر بلدية العمارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشـر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %)
دة اعاله من تـاريخ النشـر وعلى قاعـة مديريـة بلديـة العمارة واذا وينـادى للمـزايدة في السـاعة العـاشرة والنـصف صباحـا في اليوم الـتالي النتـهاء ا
ـترتـبة على ذلك ـصاريف ا زايـدة اجور النـشر وكـافة ا ـزايدة عـطلة رسـميـة يكـون موعـدها الـيوم الذي يـليه ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا صـادف يوم ا
صادقة دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا وبنسبة (٢%) مع جلب هوية االحوال ا

الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

قطعة ارض النشاء سوق
جتاري عليها

ساطحة٧٠٠ م١٣٠/٥٢٢ حي احلس با
دة ١٥ سنة و

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ عشرة مالي دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý
عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا

٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.
باشرة بالبناء ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا

باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ستأجر ا ٤- يلتزم  ا
ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا

ـساطحـة الغيا ـساطحـة في حال عدم الـتشـييد خاللـها يـصادر مبـلغ الضـمان ويعـتبر عـقد ا ـستـأجر بتـقد مبـلغ ضمـان للتـشيـيد يعـادل بدل ا ٦- يـلتزم ا
شيدات الى البلدية دون مقابل. ويؤول ما هو قائم من ا

٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.
طالبة بالتعويض واللجوء الى احملاكم اخملتصة. شيدات الى البلدية عند انتهاء فترة التأجير دون ا ٨- تؤول كافة ا

اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا
شكلة من مديريتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠- يتم جرد ا

١

ت
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تعـلن عمـادة كلـية الـلغات/ وحـدة العـقود احلـكوميـة الكـائنـة في مجمع
درج تفاصيله ادناه لسنة وقع ا زايدة العلنية  عظم عن وجود ا باب ا
 2022 الـتابع لـكلـية الـلغـات وفق قانـون بيع وايـجار امـوال الدولة رقم
زايـدة العـلنـية ـعدل. فـعلى الـراغبـ باالشـتراك بـا  21 لـسنة  2013 ا
الـتي سـتجـري في الـيوم اخلـامس عشـر من الـيوم الـتـالي لنـشر األعالن
مراجـعة شـعبـة احلـسابـات في الكـليـة لـلحـصول عـلى شروط االشـتراك
ـزايدة الـعـلـنـية لـقـاء مـبـلغ قدره (50000) خمـسـون الف ديـنـار غـير بـا
ـزايـدة الـعـلـنـيـة اجـور اخلـدمة قـابـلـة لـلـرد ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا

البالغة 2 %من قيمة االحالة.
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واقعت نوعه وحدودهاجلنسا
واوصافه

مساحته

مجمع باب١
عظم ا

مكتبة استنساخغير منقول
اللغات

18.2 م 2
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تعـلن عمـادة كلـية الـلغات/ وحـدة العـقود احلـكوميـة الكـائنـة في مجمع
زايـدة الـعلـنيـة للـنـادي الطالبي لـكـليـة اللـغات عـظم عن وجـود ا بـاب ا
ـدرجة تـفاصـيلـه ادناه لـسنة  2022 الـتابع لـكلـية الـلغات وفـق قانون ا
عدل. فعـلى الراغب بيع وايجـار اموال الدولة رقم  21 لسنة  2013 ا
زايدة الـعلنيـة التي ستجـري في اليوم الـثالث من اليوم باالشتراك بـا
التالي لنشر األعالن مراجعة شعبة احلسابات في الكلية للحصول على
ـزايدة العلـنية لقـاء مبلغ قدره (100000) مائة الف شـروط االشتراك با
زايـدة الـعلـنيـة اجور ديـنـار غيـر قابـلة لـلـرد ويتـحمل من تـرسـو علـيه ا

اخلدمة البالغة 2 %من قيمة االحالة.
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واقعت نوعه وحدودهاجلنسا
واوصافه

مساحته

مجمع باب١
عظم ا

غير
منقول

النادي الطالبي
لكلية اللغات

637.4 م 2 وسقيفة تابعة
لنادي عدد (2) مساحة
الواحدة (51.6 م 2)
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برم بـيننا ـوجب العقـد ا سبق وان استـأجر النـادي الطالبي لكـلية الـصيدلـة / جامعـة بغداد 
ــبـلغ قـدره ـرقم (٢) فـي  ٢٠١٩/١٢/٢٤ والـفـتــرة من ٢٠١٩/١٢/٢٤ ولـغــايـة ٢٠٢٠/١٢/٢٤  وا
(١٩٫١٠٠٫٠٠٠) تسعة عشـر مليون ومائة الف ديـنار عراقي) ولتسديـد مبلغ تامينـات القانونية
البالـغة (١٫٥٢٨٫٠٠٠ مليـون وخمسـمائة وثـمانيـة و عشرين الف ديـنار عراقي) ولـوجود اعفاء
تـبقـي بذمتـك (١٠٫٦١٣٫٠٠٠ عشرة بـلغ ا للـفتـرة من ٢٠٢٠/٢/٢٠ لغـاية ٢٠٢٠/٧/٣١ اصـبح ا
راجعة دائرة بلغ ننذكركم  مالي وستمائة وثالثة عشر الف دينار عراقي ) ولعدم تسديدكم ا
ـثـلـكم لغـرض تـسـديـد مبـلغ الـدين خالل فـتـرة اقصـاهـا ثـمانـيـة ايـام من تاريخ موكـلي او من 
. تـبـليـغك بهـذا االنذار وجملـهولـيـة محل اقـامتك تـقرر تـبـليـغكم بـصحـيفـتـ يومـيتـ محـليـت

وخالل مدة اقصاها سبعة ايام من اليوم التالي للنشر وبحكمه تعتبر مبلغاً وفق القانون.
نذر: ا

االسم الكـامل: ميـادة طارق عـبد الـله الوكـيلـة عن السـيد عـميـد كلـية الـصيـدلة اضـافة لـوظيـفته
ـوجب الـوكـالـة الـصادرة من وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلمي / جـامـعـة بـغـداد كـلـية

الصيدلة بالعدد / ١٦٥ في ٢٠٢٢/١/١٠ 
رقم وتاريخ هوية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي :١٥١٩٤ في ٢٠١٨/٦/٦

العنوان : كلية الصيدلة / جامعة بغداد
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أنا طفل ولد في الظالم..واعشق الظالم...
أفــرح واغـني فـي الـظالم... أمـارس لــعـبـة
أسـاسهـا الظالم..أصـبر بطـول بال أنـتظر
أن يــحـل الـظـالم عــنـدهــا نــبــدأ لــعــبــتــنـا
الـشـعبـيـة أسمـهـا (عظـيم الـضـاع) عنـدما
يـقـذف العـظم في خضـم الظالم (غـالبـا ما
يــكـون فج بــاجـة) نـبــحث عـنه لـلــظـفـر به
بــدون جــائـزة مـع ذلك نـحـن فـرحــ جـدا
بــالـفـوز .لــكن يـومـا رأيـت ضـوءآ سـاحـرآ
بــعـيـدا في اجلـانب االخـر كــشف لـعـبـتـنـا
وأفــسـدهــا لـكـنـي تـابـعـت الـضـوء شــيـئـآ
فـــشــيــئــآ مــبــتــعــدا عـن مــحــلــتي وأهــلي
.تــســمــرت فـي مـكــانـي وأنــا أرى ســيـارة
(بـوكس ) يخرج منها ضوء ساطع مسلط
عــلى شــاشــة بــيــضــاء يـتــحــرك داخــلــهـا
شـخوصـآ كأنـهم جنوم تـتألأل في الـسماء
وهـم يتحـدثون ويرقـصون...يا ألـهي انها
تـــســمى(ســيـــنــمــا). مـــاعــدت قــادرا عــلى
الــرجــوع لــلـبــيت مــشــيت هــائــمـآ إلى اال
مــنـتـهى ولم يـوقـفـني غـيـر الـنـهـر خـائـفـا
مـرتـعـدا مـنـذهـآل . أال اني سـمـعت بـعـيدا
مـن يـنـادي بـأســمي وهم اخـوتي قـادوني
إلـى الـبـيت ولم أنـام تـلك الـلـيـلـة الـكـبـرى
عــلى اإلطالق. غــيـر أن قــطـار الــعـمــر بـدأ
الــسـيــر يـحث اخلــطى و أصـبــحت شـابـا
يـافـعـا دخـلـت الـسـينـمـا بـذهـن واع مـتـقد
واذا بــالـفــلم الـعـراقـي الـكـبــيـر(احلـارس)
الــذي أصــبـح صـيــرورتـي الــفـنــيــة ومــنه
انـطلـق القرار بـأنه ال بـد من الولـوج لهذا
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الـعـالم الـسـاحـر أنه خـلـيل شـوقي مـخرج
الـفلم حـلمي الكـبيـر في لقائه والـذي فجر
فـي داخلي ينابيع الطاقة الكامنة ودخلت
مـــجــال ألــفن فـي مــســرحــيـــات الــنــشــاط
ـدرسي وأخيـرا حتقق حلـمي واصبحت ا
سـرح الفني لـه زميآل وصـديقا في فـرقة ا

احلديث كذلك عائلتة الفنية الراقية .
مـن الـصــعب جـدا وأنـك في الـبــدايـات أن
تــمــثل مع هــذا الـفــنـان الــذي هــو عـمالق
الـتمثيل في العراق لكنه بأسلوبه احملبب
إلـى الــنــفس يـــجــعــلك ســـلــســا في األداء
مـتنـاغم معه وقـد جتاوزت حـاجز اخلوف
والـتـردد النـه كسـبـك كصـديـق مقـرب ألـيه
اثـناء التمارين فضال على أنه ال يستعمل
عـينيه بـكثرة اثناء الـتمثيل كـالراحل عبد

الله غيث أو الراحل غازي التكريتي. 
œ«bGÐ Õd

عـــنــدمــا يــدخل فــرقــته االثــيــرة مــتــأنــقــآ
ومـــتــعــطـــرآ تــكــون قــد شـــاعت الــفــرحــة
واجلـمال في مسرح بغداد ونحن الشباب
اطـلـقنـا علـيه لـقب (اخلال) النه يـسأل عن
اجلــمــيع وبــدون تــفــريق ويــنــظــر ألــيــنـا
كـفنان كبار أيضا فـأيام الشتاء اجلميلة
دفئـة ب ساقيه نتسارع وهـو يحتضن ا
لتكوين حلقة نصف دائرة حوله جنلب له
(الــصـمـون ) لــيـعـمـلـه بـطـريـقــته احملـبـبه
دفـئة في جـلسـات سمر (الـتوست) عـلى ا
قـل نظـيـرها. هـذا إلى جـانب حـرصه على
الــعـمل اجلـمـاعي الـتـضـامـني في الـفـرقـة
فــعــنـدمــا تــكـون الــفــرقـة فـي وضع مـادي
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بعد االنتقادات والهجوم الشديد الذي تعرض
له فيـلم (أصحاب وال أعـز) وحتديدا الـهجوم
ـصـرية مـنى زكـي علـى هامش ـمـثـلـة ا عـلى ا
إتهـامات الفيلم بأنه خـادش للحياء وقد خرج
عن أطـر الـتـقـاليـد اجملـتـمـعـيـة. جـاء رد الـنجم
صـري أحـمد حـلـمي دفاعـا عن زوجـته منى ا
زكي  وقـال حــلـمي أن (الــفـيـلم الــذي قـدمـته
مـنى زكي هــو فـيــلم راقي) واصـفــاً مـنــتـقـدي
الــفــيـلـم (بــاجلــهـلــة). وتــصــدر حــلــمي وزكي
ــاضــيــة وذلك بــعـد الـتــريــنــد خالل الــفــتـرة ا
مــشـــاهــد زكي فـي الــفـــيــلم  يـــذكــر ان زكي
ــاضي لــعــام شــاركت في مــوسم رمــضــان ا
سلسل لعبة نيوتن والذي أحرز  2021 

جناحا باهراً  وقد لفتت األنظار فيه. 
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اقـــامت كــلــيـــة الــفــنــون
اجلــــمـــيــــلـــة فـي ديـــالى
اضي مهرجان االثن ا
الـــنــتـــاجــات الــطـالبــيــة
لــقــسم الــتـربــيــة الـفــنــيـة
ــــهــــرجــــان الـــذي تـــضــــمن ا
افـــتـــتـــحه رئـــيس جـــامـــعـــة ديـــالى
نعم عبـاس كر معارض فنية عبدا
عـدة وضــمن أروقـة اجلــنـاح اإلداري
في الــكـلـيــة اذ قـســمت الـبــنـايـة الى
ثالثة مواقع للعروض الـفنية تضمن
الــــطــــابق األول عــــروض االشــــغـــال
الــيـدويــة والـطــابق الـثــاني عـروض
لـوحات زيـتـيـة وعلـى سطح الـبـنـاية
عرضت لـوحات اجلـرافيك وكـلها من
نــتـــاجـــات طـــلــبـــة قـــسم الــتـــربـــيــة
ـهـرجـان الـفـنـيـة.وضـمن فـعـالـيـات ا

أقــيــمت عـلـى ارض مـســرح الــكـلــيـة
عــروض لألزيـاء الــعــربـيــة اسـتــلـهم
فيـها الـطلـبة تـصاميـم من احلضارة
العربـية واإلسالميـة وحضارة وادي
الرافـدين .ووفقـا لصـفحـة الكـلية في
(فيسـبوك) تـميز مـهرجان هـذا العام
بـــكـــثــافـــة الـــنـــتـــاجـــات الـــطالبـــيــة
ونـــوعـــيـــتـــهـــا وتـــنـــوع األســـالـــيب
واالجتاهـات الفـنـية احلـديثـة والتي
شــكـلت سـمــة غـالـبــة لـلـمــعـروضـات
نجزة باحترافـية عالية  توظيف ا
الــتـقـنــيـات احلــديـثـة إلبــراز األفـكـار
ـضـامـ الفـنـيـة والـتـربـوية.وفي وا
هرجـان ثمن رئيس اجلامعة نهاية ا
ا جهـود عـمادة الـكلـيـة واساتـذتهـا 
ـهــرجـانـات شـاهــده من تـطــور عن ا
الـسـابـقـة وبـ مـهـرجـان هـذا الـعـام

وتميزه من جميع النواحي.

تنآ لهم (هذا هو أطـراف احلديث فرحآ 
ثقف). جمهور السبعينات الواعي ا
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عـــنــدمـــا مــثـل شــخـــصــيـــة الــبـــخــيل في
مــســرحــيــة بــغــداد األزل إخــراج الــراحل
ــسـرح قــاسم مــحــمـد وهـي اإلبـرز عــلى ا
ـــثل فـــنـــحن طـــيـــلـــة الـــتــمـــاريـن وهــو 
ـعـتـادة أال أنه بــشـخـصـيـته الـتـقـلـيـديـة ا
فـاجئنـا(في اجلنرال بـروفه) بتحـول كبير
ومـــذهل في فـــهم الــشـــخــصـــيــة اذ حــول
طــبــقــته الــصــوتـيـه الـفــخــمــة من الــنـوع
(الـبـاص) إلى طبـقة (الـسبـرانو) الـرفيـعة
جـدا وكـان اكـثـر ابـهارآ وتـأثـيـرآ وعـنـدما
قـابلـة اجابه سـأله احـد الصـحفـيـ في ا
مـن فهمه الشخصية البـخيلة بأنها تبخل
حـتى في إطالق صوتها وهي إجابة ذكية
اذا بـالتأكيد وعندما سـألته انا شخصيآ 
تـأخرت طيلة الشهور من التمرين في هذا
ـتــغــيـر قــال لـقــد حــيـرتــني هـذه الــفــهم ا
الـــشــخــصــيــة فـــأنــا اريــد أن أظــهــره أنه
مــخــتـلـف حـتى عـن زمالئه الــبـخالء وعن
حــاالت الـبـخل جـمـيــعـآ .وقـد حـصل عـلى
ــــوسم ــــثـل في ذلك أ جــــائــــزة أفــــضل 
ـفارقه باألمـر أن ابنته الـفنانة الـكبيرة وا
مـي شـــوقي هي األخـــرى اخـــذت جـــائــزة
سرحـية وبنفس ثلـة في نفس ا أفـضل 
ستوى ـوسم أنها لعـمري سابقـة على ا ا
ي أن يـأخذ ـا الـدولي والعـا احملـلي و ر
رجـل وابنته هذه اجلائزة وبـهذه الطريقة
ــتــزامـنــة.  أمـا من نــاحــيـة االلــتـزام في ا

ضـعـيـف وغـير قـادرة عـلـى تمـويـل ديـكور
ـبــادرين لـيـأتي مــسـرحـيـة مــا فـهـو أول ا
البس الشغل مـبكـرا وقد شمـر ساعـديه 
لـــيــبـــدأ بــعـــمل ديــكـــور جــديـــد من مــواد
مـسـتـعـمـله من مـسرحـيـات سـابـقـة ماسك
ــطـرقـة فـهـو جنـار مــاهـر أيـضـا ويـكـون ا
عــمـلـنــا الى سـاعـات الــفـجـر االولى وسط
الـفرح الـظاهر وغـناء فـناننـا الراحل وهو
ــقـام الــعــراقي بــأمــتــيـاز يــجــيــد قــراءة ا

وأغاني محمد عبد الوهاب .
احـيانا يـتخيل لي أن هـذا الرجل لم يعش
فـترة الـصبـا والشبـاب فقـد بدأ حـياته أبآ
مثل وهو ورحل أبآ .يوما ما جاء احد ا
ثـمل في يوم الـعرض في سـتيـنيـات القرن
ـاضـي وكان لـه عـرضا فـي نـادي السـكك ا
فـي مـسـرحـيـة عنـتـر وعـبـلـة تـلـقـفه خـلـيل
ـاء شــوقي وقـاده إلى احلـمــام وغـسـله بـا
الـبـارد و أعاد وعـيه ونصـحه بـعدم تـكرار
ـــمــثل يـــعــاني احلـــالــة وتـــبــ أن هــذا ا
مـشاكل في بـيته وقد سـاهم في حلـها بكل

عتاد. أبوة كا
خـليل شوقي لم يظهر عـليه انزعاجآ يوما
وهـو يـقـابـل جـمـهـوره بـتـرحـاب كـبـير وال
أخـفي شـيء عنـدمـا أقـول عـنـد انـتـهاء أي
ـثـلـ كـبـار عــرض مـسـرحي مع وجــود 
أيـضا. يكون هو من اكثر الفنان ينتظره
اجلــمــهـور في صــالـة االنــتـظــار كـذلك في
الـشـارع لـيس لـتوقـيع أوتـوغـراف لهم في
ـنـاقـشـة الـشخـصـيـة الـتي أجـنـداتـهـم بل 
مــثــلــهـا وطــبــيـعــة الــعـرض كــذلك تــبـادل

ــســرح فـأنه الــنـمــوذج االمـثل لأللــتـزام ا
واالنـضبـاط ليـس على مـستـوى احلضور
ـبكر فـحسب بل اثـناء التمـرين أيضا اذ ا
يـــدخل في حــوارات مــعــمــقــة مع اخملــرج
وبــقــيـة الــعــامـلــ وال يــفـرق بــأن يــكـون
سرح واحد بكل اخملـرج رائدا أم شابا فـا
االحــوال فـأنـه بـالــنـتـيــجـة هــدفه تــوعـيـة
اجلــمـهــور لـذلك هـو يــكـون طــالب مـطـيع
سـرح رغم الـتزامه الـيومي عـلى خـشبـة ا

في السينما اإلذاعة والتلفزيون. 
حـقـيقـة صعب عـلى هـذا الفـنان أن يـغادر
الــعـراق رغم عــشـقه الــعـظـيـم لـلـعــاصـمـة
بــغـداد الـذي يــتـغـنـى بـهـا دائــمـا غـيـر أن
ضـغوطـات سيـاسيـة واجتـماعـية اجـبرته
ـغــادرة بـعــيـنـ دامــعـتـ وقــلـبـا عــلى ا
يـتوق لـلبقـاء اال أنه قلع قـلعآ رغم تـشبثه
الـكبير. وبعـد التغير عـاد إلى حبه الكبير
بــغــداد ومــســرح بــغــداد وافــتــتــحه بــعـد
الـتـرميم أال أن قـوى الـشر والـظالم جاءت
ـسـرح بـغـداد قد فـي اليـوم الـتـالي فـأذا 
هــــــدم ســــــيـــــاجـه اخلـــــارجـي واألبـــــواب
اخلــارجـيـة كـذلك الـشـبـابـيك وهي رسـالـة
سرح واضحة من البعض بوجوب غلق ا
ـغادرة والـذي أصبح بعـد هذا احلادث وا
مــكـبـآ لـلـنـفـايـات. رحل خـلـيل شـوقي إلى
مـنفـاه ثانـية مـتأثـرا بهـذا اجلرح الـعميق
وغـــادر الــدنــيـــا في حــســـرة وأسف عــلى
الــعــراق الــعــظـيـم .رحل (انــطـونـي كـوين
الـــعــراق) لــروحه الــطــمـــأنــيــنه والــسالم

والذكرى.
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بعـد األنباء عن إصـابتهـا بكورونـا نفت األمر
ـطـربة كـلـودا الشـمـالي وكشـفت في اتـصال ا
مع برنـامج تـلفـازي عن اخلـطأ الـطـبي احلرج
الذي تـعرضـت له ووضعـها الـصـحي حالـياً
بـاإلضافـة إلى انـتهـائـها من تـصـوير اغـنـيتـها
اجلـــديـــدة (ست الـــكل) وســـبب تـــأخـــر طــرح
األغـنـية.وفي الـتفـاصيـل تقـول الشـمالي أنـها
(تعـرضت خلطأ طبي أثناء وجودها في مصر
 تسـبب بتسمم كبير واضطرت من بعدها إلى
االنـتـقـال لـلـبـنـان التـمـام عـمـلـيـة الـعـالج).كـما
اعــتـذرت عن تــأخـرهــا عن طــرح (ست الـكل)
الـتي يـخـرجـهـا جـان ريـشـا في لـبـنـان.وكـانت
الــشـمــالي قـد شــوقت اجلـمــهـور عــبـر مـواقع
التـواصل االجتمـاعي لعـملهـا اجلديـد بصورة

مع كلمة (قريباً).
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ـتحدة والـبروفسور مـلكة ا مدير شـركة (اي دي فاك) في ا
الـزائـر فـي جـامـعـة سـالــفـورد ضـيـفـته امس الــسـبت شـبـكـة
الـعـلـماء الـعـراقيـ في اخلـارج في نـدوة افتـراضـية بـعـنوان

كافحة التزوير بتقنية الهولغرام). (الطرق احلديثة 
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االعالمي الـــعــراقي تـــلــقـى تــعــازي
االوسـاط  الصـحفـية والـدبلـوماسـية
لوفـاة ثالثة من ابناء عمه في حادث
سـيـر مـؤسف على الـطـريق الـسريع
ســائــلـ الــله ــؤدي الى الــنــجف  ا

تعالى ان يسكنهم فسيح جناته.
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ــوسـيـقي ـوسـيــقـار األردني اخـتــارته مـســابـقـة الــتـألـيف ا ا
ية فـي العاصمة الصربية براغ  رئـيسا لدورتها الثالثة العا

قبل. التي ستنطلق في شهر كانون األول ا
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االستشاري الـقانوني العراقي الـراحل تعيد قـناة (الشرقية)
مــســاء الــيــوم االحــد اجلــزء الــرابع من حــواره مع بــرنــامج
(اطــراف احلـــديث) الـــذي يــعـــد ويــقـــدمه االعـالمي مــجـــيــد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.
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اخلـبيـر االقـتـصـادي الـعـراقي ضـيفـه االربعـاء مـلـتـقى الـنـبأ
ـي ضـــرغـــام ابــــو كـــلل فـي الـــنـــدوة لــــلـــحــــوار مع االكـــاد
ــعـنــونــة (ازمــة الـتــوظــيف في الــعــراق رؤيـة االفــتـراضــيــة ا

وحلول).
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ـوســيـقي الــعـراقي نــعـته دائــرة الـفــنـون ـؤلـف ا الـبــاحث وا
سـائـلـ ـاضي  ـوت اخلـمـيس ا ـوسـيـقـيـة بـعـد ان غـيـبه ا ا

لروحه الطاهرة الرحمة.
 d³ł b Uš

الـنـاشـر األردني ومـؤسس دار الـثـقـافـة لـلـنـشـر والتـوزيع 
لـكية ـساعـد ورئيس جلـنة ا ـنصب األمـ العام ا انـتخابه 
الـفكـرية في احتـاد النـاشرين الـعرب في انـتخـابات مـجلس
االحتـاد  بدورته الـعـاشرة 2024 - 2022  الـتي عـقدت في

اضي. القاهرة االسبوع ا
 fOKO Ð …œUO

 سـتـحصل عـلى مـكافـأت مـاليـة كبـيـرة نتـيـجة جـهدك
اضية. الفترة ا
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فــرصــة في احلـصــول عـلـى تـرقــيـة.عــلــيك احلـذر من
ا ال يفيد. التبذير وإالنفاق 
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ــتــمــيــزة جتـعــلـك حتـصـل عـلـى مـزيــد من جـهــودك ا
األموال.رقم احلظ 9.
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 تـشعـر باحلب والرومـانسـية مع شريك حـياتك. تـفكر
شروع جديد. في القيام 
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تـشعر بـتطـور إيجابي بـعالقتك العـاطفيـة جتاه شريك
حياتك.رقم احلظ 2.
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 تـشعـر بـاإلحبـاط نـتـيجـة حـدوث بـعض اخلالفات مع
زمالئك في العمل.
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تـواجـهـك مـشـاكل مــهـنـيــة حـاول الـتــحـلي بـالــصـبـر
واحلكمة. يوم السعد االحد.

ÊUÞd «

ـاديـة.تـبدأ قـصـة حب تـنـجح في حتـسـ أوضـاعك ا
جديدة وتشعر بالسعادة.

Íb'«

عـليك الـتفـكيـر في كيـفية جـني مصـدر دخل آخر.رقم
احلظ.3

bÝô«

الـيوم جـيد لـتنـفيذ أفـكارك والـتواصل مع زمالئك في
العمل.رقم احلظ 6.
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تشـعـر باإلرتـياح والـسعـادة علـى الصـعيـد العـاطفي.
تتقدم سريعاً في وظيفتك.
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تـفــكـر بـإجــراء تـغـيــيـرات عـلـى ديـكـور مــنـزلك ولـكن
الي ال يسمح. وضعك ا

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9 مـربعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خـانات صـغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمـــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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ـعقم من انـتـاج الشـركـة العـامة ـاضي تتـنـاول احللـيب ا طالـبـة في ستـيـنيـات القـرن ا
درسية الذي كان متبعا انذاك. نتجات االلبان في ابو غريب ضمن مشروع التغذية ا
{ (الصورة من صفحة الزمن اجلميل في فيسبوك)
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عربي العـقيدةهو من ـولد كويـتي النشـأة  هو عراقي ا
ــســرح االوائل بل هـــو كــائن مــســرحي وكــاتب اهل ا
عمود تالحقه الكوميديا ان غفل عنها ساعة ويالحقها
ان غـفـلت عـنه وبــيـنـهـمـا زواج مــسـيـحي ابـد االبـدين
.طــيب له اعـــداء وهــو ال يــعـــادي احــدا  قــلـــقه ســبب
ابداعه لكن ابداعه اليـعرف القلق. لم يـكسب من دنياه
على قـدر علـمه وفـنه  فلم يـصـبح غنـيـا في بلـد يصب
الغـنى في جـيـوب سـاكـنـيه عربـا ام غـيـر عـرب لـكنه ال
ليس فـقير احلـال.لون اجلـنوب لـون البـشرة وضـخامة
الـوجـه ضـخــامـة مـن ضـخــامــة اجلـهــد والـعــنــاء كـأنه
مطـلوب لـلغـيـر وعلـيه ان يوفي ديـونه ولم يـحتـاج احدا
وهـــــو في ذروة احلـــــاجـــــة شـــــأنـه شـــــأن زمالئـه في
بـــدين بـــقـــلـــيل مـن االكل او قل بـــاكـل عــادي االقـــدار
والـبــدانـة عــنـوان نــقـاء نــفـسي جــبل عـلــيه .يــسـتــكـثـر
خـصـومه كـويـتــيـته وهـو مـرتـبط بـهــا ارتـبـاط الـسـعـفـة
بـالــســعـفــة والــعـروبــة ارتــبـاطـه االخـر وهــذه التــخـفي
نفـسهـا فمن انـكر عـليـه كويـتيـته ال ينـكر عـروبته وهل

الكويت سوى قطر من اقطارها.
انا احب الكـويت واعلن عن حـبي لها  وافـضل احلياة
بها حتى ودرجة الرطـوبة في اعالي االرقام وكانت لي
ـترادفـة مع االنفـتـاح  السـياسي ومازالت عالقـة هي ا
اني الذي تعلمت قراطي البر والفكري لهذا البلد الد
شقـيقاته اخلـليـجيـات منه احلـياة الـدستـورية.ولـلكويت
امراء في ثـياب هي ذات الـثـياب الـتي يـرتديـها كل من

يعمل فيها من العرب .
جنم مفيد لـبلده الكـويت النه ياخذ باسـمها الى رحاب
العروبة وهي منها مثـل الصخور في اجلبل متجانس
ا احبـبته مع حامـلي جنـسيـتهـا ومع من ينـتظـرون ر
وارحتت له النه اليـــعــرف الــكـــذب عــلى نــفـــسه وعــلى
االخرين وال مـانع عـنده ان يـحـدثك عمـا اليـحبه غـيره

لنفسه.
اي انه كائن طـبـيعي بـعض مـواطنـيه يـعتـبـرونه عراقي

ـسقط ـانع اعـيدوه  االصل  وما ا
الــرأس فــســيــرحب به كل رأس
السيما وهو الوحدوي االصيل.
جنم الكويت جنم عربي بسمرته

الداكنة ودمه النقي. 

الــزيــجــات.واضــاف (الــعــرض انــطــلق
االربــعـاء ويـسـتـمــر حـتى يـوم االثـنـ

عــلى ان تــزيـد ايــام الــعـرض في حــالـة
ـطـلـوب ـسـرحــيـة الـنـجــاح ا حــقـقت ا
ـسـرحي خـاصـة بـعـد تـوقف الـنـشـاط ا
طـيـلـة أكثـر من سـنـتـ بسـبب جـائـحة
كـورونـا وبـعد عـودة احلـيـاة تدريـجـيا
الى طــبـيـعـتـهــا والـتـزامـا بـاإلجـراءات
ــعـنــيـة في الــتي فــرضـتــهـا اجلــهـات ا
مـثلة الـدولة).في سـياق مـتصل قـالت ا
هــيـا الــشـعــيـبي (شــكـراً شــركـة تــذكـار
الـغالـية بـيتي الـثاني أحـبكم وايد ومن
بــعـد غـيـبـة جــايـتـكم بــشيء حـلـو عـلى
مـسرح كتـارا في قطر). ومن جـانبه قال
اخملــرج طـالب الـدوس ان (عـرض زواج
بـاحلالل هـو جتـربـة اجـتمـاعـيـة تـطرح
الـعديد من الرسـائل التي تهم اجملتمع
ولــكن فـي قـالـب كــومـيــدي خــفــيف مع
تــوظــيف لـلــفــنـون الــشـعــبــيـة من أجل

إمتاع اجلمهور).

ديـكــور مـنى الـعـمـبـري أحلـان الـقـايـد
ـشـرف الـعام مـنـتج فـنـي رنـا احلالق ا
عـبـد النـاصر الـقـحطـاني انـتاج شـركة
تــذكــار لـلــشـيـخ فـالح ال ثــاني تــألـيف
ســـعــد دهش وإخـــراج طــالب الــدوس.
ـستـشـار الفـني لـشـركة تـذكار وكـشف ا
ــنـيــاوي وفـقــا لـبــيــان تـلــقـته عــاصم ا
ــســرحــيـة (الــزمــان) امس عـن قــصــة ا
والـــتي تــدور فـي اطــار كـــومــيــدي
حـول قضية غالء
ـهـور من خالل ا
عـــــــائـــــــلـــــــتـــــــ
مـــــتـــــقــــاربـــــتــــ
تـسـعـيـان لـتزويج
بـناتـهم وأبنـائهم
فـــيـــتـــولـــد عن ذلك
صــــــراع بـــــســـــبب
الـشـروط اجملـحـفة
وتـــــدخل اآلبــــاء في
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
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ــــاضي عــــرض انــــطـــــلق االربــــعـــــاء ا
مــسـرحــيـة (زواج بــاحلالل) والـذي من
ـقرر تواصل عـرضه حتى السابع من ا
ـسـرح الـدرامـا في الــشـهـر اجلـاري  
احلي الـثقـافي (كتـارا).العرض بـطولة:
مــحـمـد حـسن نـاصــر مـحـمـد وجنـمـا
الـكويت: هيا الشعيبي وأحمد العونان

ثل  ومـشاركة 
شـــــبــــاب مــــنــــهم:
فــــيـــصـل رشـــيـــد
ســـــوار زيــــتــــون
ابــــــــــــــراهـــــــــــــيـم
الـعـقيـدي احـمد
الــــــــــــعـــــــــــقـالن
وزيــنـب الـعــلي
يــــــــاســــــــمـــــــ
ابــــــــــراهــــــــــيم
سـمـاح الـسـيد
وأســــــــــــــــــــرار
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ـصـري بـبدء تـصـويـر احـدث اعـماله نـتج مـحـروس ا مـثـلـة رانـيـا يوسـف و ا احـتـفلـت ا
ـديـنـة الـسادس من الـتلـفـزيـونـيـة بـعنـوان (عـالم تـاني) داخل احـدى الـشـقق الـسـكنـيـة 
سـلسل بطولة: رانيـا يوسف  نضال الشافعي فـريال يوسف فراس سعيد اكتوبر.ا
ـنـعم حـسام سـميـرة صـدقي صـوفـيـة تـمـيم عـبـده إلـهام عـبـد الـبـديع مـروة عـبـد ا
ـن عــزب مــصــطــفى حــشــيش ادارة انــتــاج: مــيــنــا مــحــروس ومــحــمــد فــارس ا
صـري تأليف اسالم الشـرنوبي انـتاج الـهرم لإلنتـاج الفـني للـمنـتج محـروس ا
يوسف ومن اخراج عـبد العزيز حشاد. تدور احداث (عالم تاني) وفقا لبيان
تـلقـته (الـزمـان) امس حـول فـكـرة (لـو علـمـتم الـغـيب الخـتـر الواقـع) حيث
تـتـعـرض نغـم عازفـة الـبـيانـو حلـادث يـغـير حـيـاتـها رأسـا عـلى عـقب لـتصل
رحلة من مـراحل الشفافيـة الروحية وتسـقط االقنعة عن اقرب الـناس اليها
سـواء كــان زوج او صــديـقــة او اخ فــهي اشـبـه بـعــصــفـورة حتــارب وحـوش
ـة الـوحـوش? هــذا الـتـسـاؤل ســتـجـيب عـنه كـاسـرة فـهل ســتـنـجح في هــز
ـصـري في األحـداث وحتـدده قـدرتـهـا عـلى االحـتــمـال.واحـضـر مـحـروس ا
اسـتـراحـة اول يـوم تصـويـر كـيـكـة (مهـنـئـا الـفنـانـة رانـيـا يـوسف على
قبل لينافس في قرر عرضه في نيسان ا سلـسل الذي من ا ا
مـوسم رمـضان 2022 ) مـتمـنـيـا (جنـاح العـمل خـاصـة بـعد

التجربة الناجحة مع يوسف في مسلسل شارع  9 .
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رانيا يوسف 

كلودا الشمالي

الـفـنانـة الـسـوريـة الـراحـلة تـسـتـعـد دار األوبـرا إلقـامـة حفل
ناسبة مرور سنة على وفاتها  تشارك غنائي عنـها وذلك 
فيه الفـنانات ليندا بيطار نانسي زعبالوي وميس حرب مع

الـــفـــرقـــة الـــعـــربـــيـــة
بـــــــــقــــــــيــــــــادة
ـوسـيـقـار ا
عـــــدنــــان
فتح الله.
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غـربية إمـكاناتـها كافـة من أجل انقاذ الـطفل ريان وظفت احلكـومة ا
الـذي سقط في بـئر في مـنطـقة ريـفيـة وكان الـعالم كـله يتـابع ساعة
كان الذي علق فيه الطفل مع بساعـة عمليات احلفر للـوصول الى ا
ـشهـد احملـزن الـذي تـعاطـفـنـا معه . هـذا ا اليـ دعـوات من قـلوب ا
دنيـ الذين دفنوا في وجرت دموعـنا من اجله يـحيلـنا الى مئـات ا
ـوصل وبـقوا حتت األنـقاض أيـاماً ن من ا بيـوتهم فـي اجلانب األ
وكـان بـاإلمكـان انقـاذهم في تـفادي قـصفـهم ولـيس في احلفـر الذي
كان مسـتحيال في تلك الـظروف لكن موجات الـقصف كانت تتوالى
وصل من يد داعش اإلرهـابي التي كانت فوقـهم في عملـية حتريـر ا
ـفترض انـهم امنون خارج مقـاييس احلـذر من سفك دم العـراقي ا
ــوصل. كـان ظـهـور قـنـاص واحـد ـة بـا في مـنـازلـهم بــالـبـلـدة الـقـد
لـداعش فــوق سـطح مـنــزل احـتــمى اهـله بــالـســرداب مـبـررا كــافـيـا
ـوجـهـة إلطالق صـاروخ من طـائـرة او انــهـمـار سـيل من الــقـذائف ا
ـنـزل اذ كـانت مـجـمـوعة مـن العـوائل يـنـهي حـيـاة عـوائل في ذلك ا
نازل التي فيها سراديب فتحولت الى قبور جماعية لهم. حتتمي بـا
بررات التي ساقهـا مَن ساقها من التحالف الدولي أو مهمـا كانت ا
ـدنـيـ ألنَّ ايـة جـهـة عـراقــيـة فـهي ال تـبـرر الــتـحـريـر بـدفـن مـئـات ا
االقدار جـعـلتـهم عـالـق في مـنـازل متـهـالـكة وأثـريـة في قدمـهـا ب

صف من النيران.
َّ جـرف مــنـازلـهــا بـعــد سـتــة شـهــور من الـتــحـريـر هــنـاك عـوائـل 
بجـرافات وكانوا جثثاً حتت انـقاضها في سراديب وغرف ولم يتم
االسـتدالل عـلى هـوياتـهم واندثـروا بـشكل نـهائي ألنَّ الـعـائلـة كانت
كـلـها حتت األنـقـاض وال يوجـد شـخص واحد نـاج لـيبـحث عـنهم او
كن ـة وال  ـوصل الـقـد يـطـالب بجـثـثـهم. هـكـذا كـان احلـال في ا
ألحـد أن يطـلب نسـيان تـلك الـصفـحة ومـا جرى فـيهـا من معـاجلات

كانت أقسى من الداء نفسه.
ـة ومـا حـولـهـا وكـان ـتـد عـلى طـول الـبـلـدة الـقـد كـان نـهـر دجـلـة 
كـن للـقـوات الـتـسـلل مـنـهـا وحتـقـيق مـوطىء قدم مـسـاحـة هـائـلـة 
ـدنـيـ وتـخـفيـف حمل السـيـمـا في الـلـيل وفـتح مـسـارات لتـهـريب ا
البلـدة عبر زوارق فـضال عن انّ القتـال عبر النـهر كان غـائبا وهو
ابـرز الـقـتــاالت الـتي كـان يـتـمـتع بـهــا اجلـيش الـعـراقي في تـاريـخه
السـيـما في مـعـارك االهوار وجـزيرة ام الـرصـاص ونهـر جاسم في
اذا الـبصـرة في أيـام احلرب الـعراقـية اإليـرانـية. مـا الذي حـصل و
ط الـتـفـكـيـر في اسـتـخدام الـسالح تـغـيـرت حـتى عـقـيـدة الـقـتـال و

دن? وحرب ا
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الـــفـــنــانـــة بـ (احـــتـــرام الــثـــقـــافــة
األمـازيغيـة) منتـقدين استـخدامها
أشـــيــاء عـــشــوائـــيــة مـن جــواريــر
ـــظـــهــر مـــنـــزلــهـــا ووصـــفـــهــا بـــا
األمـازيـغي.كمـا اتهم آخـرون فارس
ـــمــارســة االســـتــيالء الـــثــقــافي

مــطــالــبــيــنــهــا بــحــذف الــفــيــديــو
واالعــتـذار عــنه. واسـتــرجع قـطـاع
ــغــرديـن فـيــديــو ســابق آخــر من ا
لـلــمـغـنـيـة قـامت فـيه بـطالء وجـهـا
ــا أثـار أيــضـا بــالــلـون األســود 

انتقادات واسع
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هـنـاك أغــنـيـة شــائـعـة في روســيـا وجـمــيع دول االحتـاد الـســوفـيـتي
سابـقاً أسمهـا : (هل يريد الروس احلرب). تـعبر عن رفض الروس
ية الثانية   25 مليون انسان . للحرب ألنهم  فقدوا في احلرب العا
نـشأت فـكـرة كتـابـة كلـمـات أغـنيـة (هل يـريد الـروس احلـرب?)  التي
تـعـبر عن رأي الـشعب الـروسي وجمـيع شعـوب جمـهوريـات االحتاد
السوفـيتي سابـقا وقتذاك بـخصوص احلرب ودعـوة للسالم من قبل
الـشاعـر يـفغـيني يـفـتوشـينـكـو في خريف الـعام  1961 خالل رحـلته
إلـى اخلـارج حــيث أنه ســمع مــرارا وتـكــرارا نــفس الــسـؤال خالل
ـتـحـدة األمـريـكـيـة: رحالته إلى بــلـدان أوروبـا الـغـربـيـة والـواليــات  ا

(هل يريد الروس احلرب?)...
ؤتمـر الثاني والـعشرين لـلحزب أذيعت األغنـية أول مرة في عـشيـة ا
الشـيوعي الـسوفيـتي في العام 1961. وفي شـباط/فـبراير أو آذار/
غـني ميـخائيل مارس 1962  بدا أول تـسجيل لألغـنيـة التي أداهـا ا
بيـرنس في البث اإلذاعي لعمـوم االحتاد في برنامج »صـباح اخلير!
في صـيف العام 1962. و تقـد األغنية كهـدية الى جميع مندوبي
ي الــذي عـقــد في ــؤتــمــر الــدولي لــنــزع الــسالح والــسالم  الــعــا ا
موسكـو كتذكار عـلى شكل اسطوانات بالسـتيكية »هل يريد الروس
ـانيـة واالسبـانية . وفي احلروب «بـاللـغة اإلجنـليـزية والفـرنسـية واأل
ي  الـثـامن  لـلشـبـاب والـطالب الـذي عـقد فـي نفس ـهرجـان الـعـا ا
الوقت في هلـسنكي صـدحت األغنيـة حينـما ظهـر الوفد الـسوفيتي
ــلـعب بـأكــمـله لــتـرديـد األغــنـيـة بــلـغـات ووقـفـت جـمـيع الــوفـود في ا
انـية واالسـبانـية  وهـو ما أكد مـختلـفة: اإلجنـليـزية والـفرنـسيـة واأل
مـرة أخـرى شــهـرتــهـا في جـمــيع أنـحــاء الـعــالم. وبـحـكـم الـعالقـات
ة ب الـروس واالوكرانـي والبـيلوروس الـقومـية واالجتـماعـية القـد
كـونـهم يـنـتـمون الـى القـومـيـة الـسالفـية تـؤكـد عـدم رغـبـة الروس في

احلرب مع أوكرانيا.
ـوضوع أن مـاكـنـة الـدعـايـة األمـريـكـيـة والـغـربـية هـي التـي أجـجت ا
وضـخمـته. أن الـعالم الـرأسـمالي ال يـريد الـتـطور االقـتـصادي لـهذه
الـدول الثالثـة وجـمـيع الـدول االوروبـيـة الشـرقـيـة الـتي كـانت تـشكل
مــجـــلس الــتــعــاون االقــتــصــادي (ســيـف بــالــروسي) و(كــومــيــكــون
بـاالنكـلـيزي). وأن دخـول دول أوروبا الـشـرقيـة  ودول بحـر الـبلـطيق
(أستـونـيـا والتـفـيـا وليـتـوانـيـا) الى االحتـاد االوروبي لم يـجـلب لـهذه
ا كبلت بديون ضخمة وأصبحت أسواق للمنتجات الدول التـقدم وأ
األوروبية الـزراعية والصـناعية وفـيها فـروع للبنـوك األوروبية وفروع

للشركات التجارية األوروبية العمالقة. 
حتـاول أمـريـكـا وحـلف الـنـاتـو واالحتـاد األروبي فـرض احلرب عـلى
أوكرانيـا من خالل تصدير مخـتلف أنواع األسلحـة اليها على الرغم
مـن معارضتـها لذلك وتـكرار التـصريحـات لقادتـها ابتـدائا برئـيسها
ــيـر زيـلـيــنـسـكي ووزيــر خـارجـيــتـهـا دمــتـري كـولـيــبـا. وكـذلك فالد
ــتـحــدة فـاســيـلي تــصـريــحـات  مــنـدوب روســيـا الــدائم لـدى األ ا
نـيبيـنزيا أن الـسلطـات األوكرانيـة لم تخطـو خطوة واحـدة نحو تـنفيذ
اتفاقـات مينسك لتسوية النزاع في مـنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
وقـال نيـبـيـنزيـا خالل مـؤتـمـر صـحفي يـوم الـثالثـاء األول من شـهر
ـنـاسبـة انـطالق فتـرة رئـاسة روسـيـا جمللس شـبـاط اجلاري2022  
األمـن الـدولي إنه (لـألسف وعـلى الــرغم من تــصـريــحـات ســلـطـات
كييف بأنـها ملتـزمة بالتسـوية إال أنها لم تـقم بأي خطوة نحـو تنفيذ
ـوجب اتـفـاقات مـيـنـسك). وأضـاف: (نـعـتـقد أنـه يجب الـتـزامـاتـهـا 
تـركيـز اهـتمـام اجملـتمع الـدولي عـلى هـذه القـضـية) مـشـيرا إلى أن
الـسلطـات األوكرانـية تـتحـدث عن استـحالـة تنـفيـذ اتفـاقات مـينسك

وهذا يعني أنها لن تقدم على ذلك  .
ـقترحات الروسيـة للضمانات وفي معرض حـديثه  لوكالة تاس عن ا
األمـنـيـة في أوروبـا قــال نـيـبـيـنــزيـا إنه (من غـيـر الـصــحـيح ربـطـهـا
بالوضع في أوكـرانيا مـثلما يـفعل شركـاؤنا الغـربيون) مـضيفا أن
قـضــايـا األمن في أوروبــا ال تـقـتــصـر عـلـى الـوضع حـول أوكــرانـيـا
فـحسب. وأشـار نـيبـينـزيـا إلى أن الغـرب يـحاول تـقـد روسيـا على
أنـهـا طرف في اتـفاقـيات مـيـنسك ويـطالـبـها بـتنـفيـذهـا بيـنمـا تخـلو
االتـفــاقـيــات من أي ذكـر لــروسـيــا وكل االلــتـزامــات تـخص كــيـيف
ودونـبـاس. ولـذلك أشــار نـيـبـيـنـزيـا (نـحـث زمالءنـا األمـريـكـيـ عـلى
الـتـأثـير فـي أتبـاعـهم األوكـرانيـ لـكن الـرؤية األمـريـكـية التـفـاقـيات
ا هو مينـسك والوضع حـول أوكرانيـا تبـدو لألسف مشـوهة أكثـر 
لدى الـزمالء في رباعيـة نورمـاندي). وفي مؤتـمر صـحفي مع رئيس
الـوزراء اجملـري فيـكـتـور أوربان في مـوسـكو أكـد الـرئـيس الروسى
ير بـوت أنه لن يتـراجع عن طلب ضمانـات أمنية طـويلة األمد فالد
تـحـدة تسـعى جلر بـخـصوص ضـمان أمن روسـيـا  وان الواليـات ا

روسيا إلى حرب بهدف فرض عقوبات على موسكو.
وقال الـرئـيس الـروسي إنه يـأمل فـي منـاقـشـة الـقـضـايـا األمـنـية مع
انويل مـاكرون في موسـكو قـريبا مـشددا على الرئيس الـفرنـسي إ
ضــرورة إيــجــاد طــريــقــة لــضــمــان أمن روســيــا واالحتــاد األوروبي

وأوكرانيا.
وحـذر بـوتــ من أن عـضـويــة أوكـرانـيـا احملــتـمـلـة فـي حـلف شـمـال
األطلسي سـتقوض أمن روسيا معتبـرا أن أوكرانيا ليست إال مجرد
أداة الحــتـواء روســيــا ومـحــاوالت جــرَهـا إلـى نـزاع مــســلح. وشـدد
ـير بـوت عـلى أن األسـلحـة الهـجـوميـة األمريـكـية تـغطي آالف فالد
: لم نتلق ردا غربيا على الكيـلومترات من أراضي روسيا.وقال بوت
مخاوفنا األمنية ومن اخلطأ السماح لدولة بزيادة أمنها على حساب
تـحدة والـنـاتو ضـمانـات أمنـية دولـة أخرى كـما نـريد مـن الواليـات ا

 ( TACC, INTERFAX) .طويلة األمد
في حــ صـرح احملـلل الـسـيـاسي يـفــغـيـني سـيـدروف أن أوكـرانـيـا
ـكن أن تـنضـم الى حلـف النـاتـو  خالل عـشـرة سنـوات أو خـمـسة
عـشر سـنـة ولـكن لـيس األن.  أما الـغـرب وأمـريـكا الـلـذين يـلـوحون
بـفرض عـقـوبـات اقـتصـاديـة أشـد من الـسابق عـلى روسـيـا يـدركون
جيـدا أن هذه العقوبات ال ولم تـؤثر على روسيا في األعوام  2014و
 2015 وقـد نـهض الـقـطـاع الـصـنـاعي والـزراعي في ظل الـعـقـوبـات
ــنـشــورتــ في شـبــكـة األوروبــيـة واألمــريــكـيــة.  انـظــر مـقــالــتـيــنـا ا
االقـــتــصـــاديـــ الـــعــراقـــيـــ بـــتــاريخ  21/12/2018و 27/2/2019

: وسومت ا
1- كـيف جنحت روسـيـا في عكس الـعقـوبات االقـتصـادية األمـريكـية
واألروبية لصالح تنمية وتطوير اقتصادها الوطني? ( 21/12/2018)
 2- ردة فـعل الـقطـاع الـزراعي في روسيـا اإلحتاديـة ازاء الـعقـوبات

األمريكية واالوروبية (27/2/2019).
وفي اتصـال هاتفي مع الـكثـير من األصدقـاء واألقارب في أوكـرانيا
سواء في أوديـسا أو كييف أو خاركوف أو كريفوي روك  أكدوا لنا
تحـدة والغرب خلف واطنـ األوكرانيـ يعرفون أن الـواليات ا أن ا
ـشاكـل ب أوكـرانيا هـذا التـصعـيد االعالمي وهم الـلذين يـخلـقون ا
وروسيـا. أن احلياة تـسيـر بشكل طـبيعي
ــتــلـكــون الـوعي فـي أوكـرانــيـا والــنـاس 
ـعـرفــة مـا يـدور خــلف كـوالـيس الـكـافـي 
الــسـيـاســة األمـريـكــيـة والـنــاتـو واالحتـاد

األوروبي.

{ واشـــــــنــــــطن-(أ ف ب)  –حــــــدّد
باحثون متحورة أكثر قوة لفيروس
ــرض اإليـدز ــســبب  إتـش آي في ا
بـــدأت تـــنـــتـــشـــر في هـــولـــنـــدا في
ـــاضي في تـــســعـــيـــنــات الـــقــرن ا
اكـتشاف علمي نادر يـنبغي أال يثير
توافرة اخلـوف بسبب العالجات ا
عـــــلى مــــا أكـــــدوا. وشــــدد كــــريس
ـانت الباحث واختصاصي علم وا
األوبـئـة في جـامـعـة اكـسـفـورد على
ــتـــحـــورة تــتـــجــاوب مع أن هـــذه ا
تاحة راهنا وانتشارها العالجات ا
يـــتــراجع مــنــذ الــعــام 2010. وأكــد
عد الرئيسي للدراسة التي نشرت ا
في مـجلة ساينس الـعلمية ال داعي
لــلــهــلع. إال ان هــذا االكــتــشــاف قـد

يــســاعـد فـي فـهـم أفـضل لــفــيـروس
إتـش آي في وكــيــفــيــة مــهــاجــمــته
لـلخاليا. وتظهـر هذه األعمال أيضا
ــكــنه أن يــتــطـور أن أي فــيــروس 
ويــصـبح أكـثـر حـدة وهي فـرضـيـة
عــلــمــيــة أجــريت عــلــيــهــا دراسـات
واسـعـة عـلى الـصعـيـد الـنـظري من
دون أن تـتـوافر أمـثـلة كـثـيرة عـنـها
تحورة دلتا من حتى االن. وكانت ا
فـيـروس كـورونـا مـثـاال اخـيـرا عـلى
هــذه الـفـرضــيـة. وحـدد الــبـاحـثـون
 109أشـــخـــاص مـــصـــابـــ بـــهــذه
ــتــحـورة من بــيــنـهم أربــعــة فـقط ا
خـــارج هـــولــــنـــدا في بـــلـــجـــيـــكـــا
وسـويــسـرا. وكـانت غـالـبـيـة هـؤالء
مـن الرجـال الـذين يـقـيـمـون عالقات

ـاثل لألشـخـاص مــثـلـيـة وبـعــمـر 
الـذين يصـابون بـالفـيروس عـموما.
ــــتــــحــــورة نــــهــــايـــة وتــــطــــورت ا
الــثـمـانـيـنـات وخالل الــتـسـعـيـنـات
وبـاتت عـدواهـا تـنـتـقل بـسـرعـة في
مــطـلع االلـفـيـة. وهـي تـتـراجع مـنـذ
الــعــام 2010  عـــلى األرجح بــفــضل
رض. كافـحة هذا ا جـهود هولـندا 

تحورة في بي. وسميت ا
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يـسجل فـيروس إتش آي فـي تطورا
مـــســتــمـــرا بــحــيـث أن كل مــصــاب
يـحمل نسخـة مختلفـة بشكل طفيف
عـن مــصــاب آخـــر وال يــكـــون لــذلك
ـتحورة أهـميـة كبـرى عادة. إال أن ا
ــكـتــشـفـة تــتـضـمـن أكـثـر من 500 ا

انت أن حتـول. واوضح كـريس وا
رصـد مـتحـورة جديـدة أمـر طبـيعي
لــكن إيــجــاد مــتــحــورة جــديــدة مع
خــصــائص غــيــر اعــتــيــاديــة لــيس

طبيعيا خصوصا مع حدة أكبر.
وحــــدد أول شـــخص يــــحـــمل هـــذه
ـــتــحـــورة في إطــار الـــدراســة في ا
الـــعــام  1992 واألخـــيــر فـي الــعــام
2014. إال أن بـاحثـ آخرين حددوا
بـــــــعض األشـــــــخــــــاص اآلخـــــــرين

صاب بها في وقت الحق. ا
وبـــعـــد تـــلـــقي هـــؤالء األشـــخــاص
ــنـــاسب لم يـــظــهــروا أي الـــعالج ا
ـضـاعفـات أكـثر خـطـر إلصـابتـهم 
صـابـ اآلخرين. لـكن مـا مرد مـن ا

حدة الفيروس األكبر هذه?

ــرض عــمـومــا من يــقــاس تــطــور ا
خـالل عـــدد اخلاليـــا الـــلـــمـــفـــاويــة
الــتــائــيــة سي دي  4فـي اجلـسم إذ
يـســتـهـدف الـفـيـروس هـذه اخلاليـا
ــنـاعي. وتـبـ أن من مـن الـنـظـام ا
ـتحـورة لديـهم عدد أقل أصـيبـوا با
من سي دي  4 مـــقــارنــة بــاآلخــرين
لـدى الـتـشـخـيص مع تـراجـع أسرع
ـــرتـــ أيـــضـــا. واســـتـــنـــادا الى
ـصـاب حــسـابـات الــبـاحـثــ فـإن ا
ــتــحــورة في حــال عــدم تــلــقــيه بــا
الـــعالج ســيـــصل إلى عـــتــبــة 350
ـفـويـة تـائـية سي دي  4لـكل خـلـيـة 
مــيــكـرولــيــتـر في الــدم في غــضـون
تـــســـعـــة أشـــهـــر فـي مـــقـــابل ثالث

سنوات للمرضى اآلخرين.
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يـسـتـطيـعـون الـعـزف بالـكـمـامة أن
يـضـعـوا واحـدة مـع اتـبـاع قـواعد

صارمة.
ويــقــول رئـيس فــرقـة  NSO غــاري
غـيـنسـلـينغ هـذا عـالم جديـد عـليـنا
ـسؤول عن جـميـعاً مـضيـفاً أن ا
إدارة األوركـــســتــرا اضــطــروا إلى
الــتــحــول إلى فــريق طــبـي يــجـري
اخـتبـارات أسبـوعيـاً وسُجّل حتى
الـــيــوم عــدد قــلـــيل من اإلصــابــات
بـالــفـيـروس في صـفـوف الـعـازفـ

في الفرقة.
واضـــــطــــرت أوركـــــســــتــــرا داالس
السمفونية  DSO في تكساس إلى
إلــغــاء حـــفــلــتــ وتــقــصــيــر مــدّة
أخــريـ هــذا الـشــهـر بـســبب عـدم
وسـيقـي قـدرتهـا على اسـتبـدال ا

رضى بآخرين. ا

  NSOقــدّمت حــفالت مــوســيــقــيـة
افــتــراضــيــة وعــروضــاً بــحــضــور
جـمـهور صـغـير ووُضـعت فواصل
زجــاجـيـة بــ الـعــازفـ في حـ

تــعــود احلــفالت في مــوسم -2021
 2022 إلى وضع شبه طبيعي.

ويـشيـر إلى أنّ البـديل عن ذلك كان
عدم إحياء أي حفلة موسيقية.
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كــــيف تُــــضـــمَـن سالمـــة عــــشـــرات
ــوسـيـقـيـ الـذيـن يـعـزفـون مـعـاً ا
ـسـرح أثـنـاء الـتـدريـبـات أو عـلى ا
وسـيقية في ظل عدم في احلـفلة ا
قـــدرة الــبــعـض مــنــهـم وحتــديــداً
عــــازفـــو آالت الــــنـــفخ عــــلى وضع

كمامات?
ومـع إزالــــــة فــــــواصـل الــــــزجــــــاج
ـوسـيـقـيـ الذين الـشـبـكي عـلى ا

ـــــيــــــة األولـى مع قــــــائـــــد الــــــعــــــا
األوركــسـتـرا جـانـانــدريـا نـوسـيـدا
بــاإلضـــافــة إلى ســلــســلــة حــفالت
مــكـرسـة لــبـيـتــهـوفن في مــنـاسـبـة

يالده. الذكرى الـ 250
لــكنّ الــوبــاء قــرّر عــكس ذلك إذ لم
تتمكّن الفرقة من إحياء حفالت في
مــركـــز كــيــنــيــدي مــدة  18شــهــراً
وأُرجــــئت احلـــفـالت اخملـــصـــصـــة
لـبيـتهوفن الـتي انطلـقت أخيراً في
شـهر كانون الثاني/يناير وتستمر

حتى  2023.
ويــقــول نـوســيــدا لـوكــالــة فـرانس
بـــرس إنّ مـــا حـــصل كـــان حتـــدّيــاً
. ويـوضح قائـد األوركسـترا صـعـباً
اإليــــطـــالي الــــذي لم يـــتــــمـــكّن من
الـــتــوجه إلـى واشــنــطـن مــدة عــام
كــامل بــســبب اجلــائــحــة أنّ فــرقـة

 19واســتــعــادة رواد يــتـرددون في
الـــــتــــوجه مـــــجــــددا إلـى قــــاعــــات

احلفالت.
كـــــانت أوركـــــســــتـــــرا واشــــنـــــطن
الــســمـفــونــيـة (NSO )  تــنـوي في
مـطلع العام  2020 الـقيام بجولتها

{ واشـنـطن (أ ف ب)  –اســتـأنـفت
فـرق موسيقيـة محترفة عدّة في كل
ـتحـدة عروضـها أنـحاء الـواليات ا
بــحـضـور اجلـمـهـور خالل األشـهـر
األخـــيــرة مـــوفــقـــة بــ إجــراءات
الـوقايـة اخلاصـة بجائـحة كـوفيد-
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غـنـية أثـار مـقـطع فيـديـو نـشرتـه ا
الـلبنانية مـيريام فارس انتقادات
ـغـردين خـاصـة في واســعـة بـ ا
ــغـــاربـــيــة. إذ ظـــهــرت األوســـاط ا
ـجــمـوعـة ــغـنــيـة وهي تــتـزيـن  ا
إكـسـسـوارات وتـعـصب رأسـها في
إطـار حتـد أطـلقـته عـلى إنسـتـغرام
ـــــظـــــهــــر لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــــلـى ا
األمـازيـغي.ويـأتي فـيـديـو الـتـحدي
ـغــنـيــة ألغـنــيـة في إطــار تــرويج ا
جــديــدة أطــلــقـتــهــا تــغــني فــيــهـا
غـربيـة وترتدي مالبس بـاللـهجـة ا
تـــقــلـــيــديــة أمـــازيــغـــيــة.وقـــوبــلت
الـفـيـديـوهـات التـرويـجـيـة حتـديدا
بــانـتــقـادات وردود أفـعــال واسـعـة
عـبـر مـواقع التـواصل االجـتـماعي
اعـتـبـر فـيـهـا بـعـضـهم (مـا تـرتـديه
ت لــلــبــاس األمــازيـغي فــارس ال 
بـصلـة وما هـو إال تشويه لـلثـقافة
األمـــازيــغـــيــة الـــعـــريــقـــة).وطــالب
مــتــابـعــو فــارس في الــتــعـلــيــقـات

ورُشـح بنـديـكت كـامبـربـاتش بدور
كــــاوبـــوي مــــضـــطــــرب في فــــيـــلم
اخملـــرجــة الـــنــيــوزيـــلــنـــديــة جــ
كــامـبــيـون لــلـفــوز بـجـائــزة أفـضل
ـــــثـل جـــــنـــــبــــــا إلى جـــــنـب مع
لـيـوناردو دي كـابـريو عن دوره في
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{ لــنــدن (أ ف ب)  –تــصــدر فــيــلم
اخلـيال العلمي دون للمخرج دوني
فــيـلــنـوف وفــيـلم الــويـســتـرن ذي
بـاور أوف ذي دوغ جل كامبيون
الـــتـــرشــيـــحـــات جلـــوائــز بـــافـــتــا
السينمائية البريطانية لهذا العام
بـحصولهما على  11و 8ترشيحات
عــــلى الــــتــــوالي عــــلـى مـــا أعــــلن

نظمون اخلميس. ا
يـــتــنــافس الـــعــمالن عـــلى جــائــزة
أفـــضل فـــيــلم مـع فــيـــلم الــســـيــرة
بـلــفـاست لـكـيـنـيث بـرانـاه ودونت
لـوك أب عن نـهايـة العـالم لـلمـخرج
آدم مــاكــاي و بــيــتــزا لــيــكــوريس
لــبــول تــومــاس أنــدرســون والــذي
تـدور أحداثه في سبـعينـيات القرن

اضي. ا
ونــال بـلـفــاست سـتـة تــرشـيـحـات
بـيــنـمـا حـصل فـيـلم جـيـمس بـونـد
األخــــيـــر نــــو تـــا تــــو داي عـــلى
خــمـسـة تــرشـيـحـات وكــذلك فـيـلم
لــيـكــوريس بـيــتـزا وويـسـت سـايـد

ستوري لستيفن سبيلبرغ.

دونـت لـوك أب بـيـنـمـا حـصل ويل
سـميث على أول ترشيح له جلائزة
بـــافــــتـــا عن دوره كـــوالـــد ومـــدرب
بـطلـتي التنس الـشقيـقت فـينوس
وســيـريـنـا ولـيـامـز فـي فـيـلم كـيـنغ

ريتشارد.

ـتـطرف فـيـهـا الـرئـيس الـيـمـيـنـي ا
جــايــيـر بــولــسـونــارو في تــشـرين
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واحلـركـة الـنـسـائـيـة في الـبـرازيل.
ويـشهد البـلد حالة من االسـتقطاب
الــشـديــد في بـدايــة الـعــام احلـالي
الــذي يـشــهـد انــتـخــابـات يــتـرشح

في حــديــثه احلــركــات الـنــســائــيـة
مـحقّة وأنا أتفق بـشكل دائم معها.
وأثـار تـصـريح بـواركي جـدالً حول
ـداراة السياسية ثـقافة اإللغاء وا

{ ريــــو دي جـــانــــيـــرو (أ ف ب) –
أثــارت أغــنــيــة كــوم أســوكــار كـوم
أفـــيـــتـــو (مع الـــســـكّـــر واحلـــنــان)
لـلمغـني تشيـكو بواركي ( 77عـاماً)
جـــدالً في الــبــرازيل بـــعــدمــا أعــلن
الـفـنـان الـبـرازيـلي الـشـهـيـر توقّـفه
عن تـأديـتـهـا  اثر مـوجـة انـتـقادات
صــــادرة عن حـــركـــات نــــســـائـــيـــة
اعـتبرت أنّ كـلمات األغـنية تـنطوي
عــلـى  الــذكــوريــة. وألف تــشــيــكــو
بــواركي هـذه األغـنـيـة الـعـام 1966
ط لـلمغنيـة نارا لياو التي تؤدي 
وسيـقي بعدما طلبت بـوسا نوفا ا
مـنه أن يكتب لها أغـنية عن معاناة

امرأة تنتظر عودة حبيبها.
ـغـني ومـؤلف األغـاني في وظـهـر ا
فــيـلم وثـائــقي يـتـنــاول حـيـاة نـارا
ــاضي عـبـر لــيـاو عـرض الــشـهـر ا
مـنـصة غـلـوبوبالي الـرقـميـة وقال

مــــنـــحــــوتــــات تـــظــــهــــر عـــدداً من
احلــيـوانـات من بـيــنـهـا الـسالحف
ـــعــــروضـــة. وقـــال بــــ األزهـــار ا
ـتـطوّع ـتـخـصص فـي الـورود وا ا
فـي حــدائق كـــيــو هـــيــنك رولـــيــنغ
لـــوكــالــة فـــرانس بــرس (حـــاولــنــا
ـكن من األلوان عـرض أكـبـر عـدد 
لــنــقل الــزائــرين إلـى عـالـم األزهـار
اجلــمــيل في كــوســتــاريك). وأشـار
اخلــبـــيــر الــهــولــنــدي الــذي صــبغ
حلـــــيـــــته وشـــــعــــره بـــــالـــــزهــــري
والــبــرتــقـالي لــتــتــنـاغـم مع أزهـار
عرض أتى األوركـيد إلى أنّ هـذا ا
نـظّمون نـتيجـة فكرة عـمل عليـها ا
ـهــرجـان لــعــامـ بــعـدمــا أُلــغي ا
عـــــــام  2021 بــــســــبب جــــائــــحـــة
ــعـرض كــوفــيــد-19. ويــتــضــمـن ا
مـكوّنـات الفتـة تشمل مـجرى مـائياً
وســـراخس ونــبـــتــات أخـــرى مــثل
وظف الـشمرس. وجمّع عـشرات ا
ـتطوّع هذه التشكيالت يدوياً وا
عـلى مدى أسـابيع منـذ بدء وصول

األزهار في كانون الثاني.

{ لـندن) ,أ ف ب) - انـطلق السبت
مــــهــــرجـــان أزهــــار األوركـــيــــد في
ـلــكـيــة لـلـنــبـات في حــدائق كـيــو ا
جـنـوب غـرب لـنـدن مع عـرض أكـثر
مـن خــمـــســـة آالف زهـــرة مـــلـــوّنــة
احـــتــفــاالً بــالـــتــنــوّع الــبـــيــئي في

كوستاريكا. 
ــهــرجــان الــضـوء عــلى ويــســلّط ا
زهـرة غـواريـانت سـتـيـنـيري وهي
الـزهـرة الـوطنـيـة للـبـلـد الواقع في
ـــعـــروف أمــــيـــركـــا الــــوســـطـى وا
بــجـهــوده لـلــحـفــاظ عـلى الــبـيــئـة.
ــهــددة وتـــتــمـــيّــز هـــذه الــزهـــرة ا
بــاالنــقـراض بــأوراقــهـا الــزهــريـة
وتـــنــمــو عــلـى أغــصــان األشــجــار
وجـذوعهـا في الغـابات الـرطبة أو
نحـدرات الصخريـة الواقعة عـلى ا
عــلـى ارتــفــاعــات مــعــيــنــة.ويــفــرد
قرر إقامته حتى  6آذار ـهرجان ا ا
في بـيـوت زجاجـية بُـنيت بـاعتـماد
مـــعـــايــيـــر الـــطـــقس االســـتــوائي
مــــســـــاحــــة لـــــلــــحــــيـــــوانــــات في
كــــوســــتــــاريــــكــــا مـن خالل وضع
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في الوقت الذي يواصل فيه معرض
القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53
شاركة كوكبة من الكتاب فعالياته 
نا العربي استأثرت واألدباء في عا
الكاتبة اللبنانية زينة جرادي باهتمام
عرض عبر روايتها خربشات رواد ا
إمرأة وسجينة خلف قضبان الزمن
الذي  طبعه في بيروت منذ عشرين
يوما و ترجمته إلى اإلجنليزية
عرض مع كتاب ووقعت عليه با
خربشات إمرأة  وعقب توقيعها على
الكتاب أجرت جريدة الزمان الدولية
حوارا معها كما أجرى اإلعالمي
وائل شعبان حوارا تلفزيونيا بإسم
القناة حتدثت فيه عن كتاب سجينة
خلف جدران الزمن فقالت أنه يتناول
رأة التي تعاني من معاناة ا
االضطهاد أما كتاب خربشات
إمرأة فهو يتناول نصوصا نثرية
وأشعارا متنوعة وأعربت زينة
جرادي عن سعادتها بعرض الكتاب
ثل عرسا عرض والذي  في هذا ا
ثقافيا لكل األدباء العرب مشيدة
عرض وإدارته  وكشفت بتنظيم ا
زينة جرادي أنها تلقت أكثر من
عرض لتحويل سجينة خلف جدران
الزمن لتحويلها إلى فيلم أو مسلسل
تلفزيوني وأنها تفاضل ب تلك
العروض إلختيار أفضلها  وعن دور
رأة قالت اإلعالم في إبراز معاناة ا
أن لإلعالم دور كبير فاالديب يعبر
عاناة أما اإلعالم بقلمه عن تلك ا
شكلة   وعن فيسلط الضوء على ا
رحلة القادمة قالت مشروعاتها في ا
أنها تفكر في أعمال جديدة تعالج
مواضيع إجتماعية جديدة .
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