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يـعـتـزم مجـلس الـنـواب  فـتح باب
ـــــنـــــصـب رئـــــيس الـــــتــــــرشـــــيـح 
اجلــمــهـوريــة بـعــد الـزامـه من قـبل
بـعرض احملـكـمة االحتـاديـة العـلـيا
ـوضوع للتصويت  الذي يحتاج ا
إلى أغــلـبـيـة بـسـيـطـة من مـجـمـوع
ـان الكلي. فيـما تبادل اعـضاء البر
ـــــقـــــراطي رئـــــيـس احلــــزب الـــــد
الـكــردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني
ـــثـــلـــة األمــــ الـــعـــام لأل مـع 

ـــتــــحـــدة في الــــعـــراق جـــيـــنـــ ا
بـالســـــخـــــارت  الــــــرؤى بـــــشـــــأن
اخلــطـوات الــدسـتــوريـة لــشـتــكـيل
قبـلة. وقـال بيان تـلقته احلـكومـة ا
(الـــزمــان) امس ان (الـــلــقــاء الــذي
جـمعـهمـا في مصـيف صالح الدين
فـي اربــيل  نــاقش اخــر تــطــورات
الــعـمـلـيــة الـسـيـاســيـة في الـعـراق
واخلـطوات الدسـتورية في تـشكيل
احلـــكــــومـــة اجلـــديـــدة واحلـــلـــول
ــنــاســبــة الســتــمــرار الــعــمــلــيــة ا
الــسـيـاسـيــة في الـبالد) وتـابع ان
(اجلانب استعرضا مشاكل اربيل

شترك وبغداد والتنسيق والعمل ا
بــيــنــهــمـا واإلشــارة الى دور اال
ـتـحـدة بـهـذا الـصـدد  كـمـا جرى ا
الــتــطــرق الى الــوضع الــســيــاسي
واخــر الــتــطــورات عــلى مــســتـوى
ــنــطــقــة والــعــالـم). وعــد احلـزب ا
ــقـراطي الــكــردسـتــاني قـرار الــد
احملــكـمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا بـعـدم
دسـتورية إعادة فتح باب الترشيح
بــــــانـه ســــــيــــــؤخــــــر تــــــشــــــكــــــيل
احلـكومة.وقال عضو احلزب ريب
سـالم في تــصـــريح امس ان (قــرار
احملــكــمــة الــذي بــعــدم دســتــوريــة

ـنـصب إعـادة فـتح بـاب الـتـرشـيح 
رئـاسة اجلمـهورية سـيؤخر عـملية
ـقبـلـة) واشار تـشـكـيل احلكـومـة ا
الـى ان (مجـلس الـنـواب يـسـتـطيع
حتـقــيق األغـلـبـيـة لـقـرار فـتح بـاب
الــتـــرشح لــرئــاســة اجلــمــهــوريــة
ان  المـتالكنـا األغلبـية داخل الـبر
والســيــمــا ان الــقــرار يــحـتــاج إلى
أغـلبية بسيطة من مجموع حضور
ـان). وأكــد اخلـبــيـر أعــضـاء الــبــر
الـقــانـوني عـلي الـتـمـيـمي أن فـتح
بـاب الترشـيح لرئيس اجلـمهورية
ســيـتم بـنــصف الـعـدد الــكـلي زائـد

واحد والتصويت نصف احلضور
زائـد واحـد.وقال في تـصريح امس
ان (قــرار احملـكـمـة الـذي نص عـلى
عـدم دسـتوريـة فـتح باب الـتـرشيح
ـــنــصب رئــيس اجلـــمــهــوريــة من
ــان جـــديــد من قــبل رئـــيس الــبــر
ذكـــرت فـــيـه انه كـــان عـــلى رئـــيس
ــان عـرض ذلك عــلى اجملـلس الــبـر
لـلـتـصـويت) ولـفت الى ان (الـقرار
ـان بـعـرض فـتح ألـزم رئـاسـة الـبـر
بـاب الترشيح على اعضاء اجمللس
ـــادة  59من لــــلـــتــــصـــويـت وفق ا
ـرة واحـدة فـقط عـلى الــدسـتـور و
أن يـتم انتخـاب رئيس اجلـمهورية
خـالل مــدة وجـيــزة ال تــبــتــعــد عن
ـــــشـــــرع مع عـــــدم اإلخالل إرادة ا

بإجراءات الترشيح األول) 
وكان مصدر قد كشف عن قرب عقد
الـتحالف الثالثي الكـتلة الصدرية
ـقـراطي و الــسـيـادة واحلـزب الـد
الـكردستـاني اجتمـاع جديد .وقال
فـي تــصــريح امـس إن (الــتــحــالف
الـثالثي يـعتـزم عقد اجـتمـاع قريب
ــــقـــــبــــلـــــة من أجل خـالل األيــــام ا
الــتـبـاحث بـشـأن قـرار االحتـاديـة)
مـبيـنا ان (الـتحـالف  سوف يـعمل
عـــلى إعــادة فــتح بـــاب الــتــرشــيح
ـــنــصب رئــيس اجلـــمــهــوريــة من
خـالل اصدار قرار نيابي بتصويت
ـرشح غـالـبـيـة الـنـواب). ووصف ا
ـستـقل لرئـاسة اجلمـهوريـة خالد ا
شــيخ صــديق عــبــد الـعــزيــز قـرار
احملــكـمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا بـعـدم
دسـتورية اعادة فتح باب الترشيح
ـــنـــصـب رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة 
ــقـــراطي واحلــكم بـــالــعــرس الـــد
الــرشــيــد. وقــال في بــيــانه الــرابع
أمـس إن (قرار أعلى مرجع قضائي
بــعــدم دسـتــوريـة إعــادة فــتح بـاب
ـــــنـــــصـب رئـــــيس الـــــتــــــرشـــــيـح 
اجلــمــهــوريــة بــنـاء عــلى قــرار من
رئــــاســـة اجملــــلس جــــاء تـــأكــــيـــدا
بــضـرورة أهـمـيـة اإللـتـزام بـاإلطـار
الــــــدســـــــتــــــوري والــــــقـــــــانــــــوني
وإحـتـرامـهـمـا وهـذا مـا قـد أشـرنا
إلــيه في بـيـانــنـا بـتـاريخ  9شـبـاط

ـــاضي. وذكّـــر الــقـــرار بــســـيــادة ا
مجلس النواب ودوره احملوري في
إتــخـاذ الـقــرارات األسـاســيـة الـتي
حتـــدد مــســار الــبـــلــد. حــيث حــرّر
شهد السياسي من مشكلة القرار ا
خـــطــيـــرة أال وهي بـــنــاء مـــرحــلــة
جـديـدة عـلى أسس غـيـر صـحـيـحة
وغـير سليمة. إن هـذا القرار يُعتبر
ــوقـــراطــيـــة واحلــكم عـــرس لــلـــد
الـرشـيـد). واضاف إن (الـقـرار جاء
كــفّـيال بـأن يـؤدي مــجـلس الـنـواب
األمـانات إلى أهـلهـا فإمـا أن يعود
اجملـلس إلى موقفه األساسي حيث
ــرشــحــ يــؤيـــد اجملــمــوعــة من ا
. أو أن يـلــجـأ بــنـاء عـلى األولــيـ
حتــــــلـــــــيل الـــــــوضع الـــــــداخــــــلي
واخلـــارجي إلى إعـــادة فــتح بــاب
ـــــنـــــصـب رئـــــيس الـــــتــــــرشـــــيـح 
اجلــمــهــوريـة بــشــكــله الــقــانـوني.
وعـــلى اجلـــمـــيع إحــتـــرام الـــقــرار
الــنـهـائي. وقـال أن (قـرار احملـكـمـة
يـــشــكّل فـــرصــة جلــمـــيع األطــراف
ـــعـــنـــيـــة وخـــاصـــة لـــلـــقـــيــادات ا
الـسـيـاسـيـة والـنـواب لـلـخروج من
الــتـحــدي الـقــائم بـالــتـركـيــز عـلى
وجودة وال ـرشحـ ا مـجمـوعة ا
ن شـك أن من ضـــمـــنــــهم رجـــال 
ـهــنـيـة والــتـجـربـة تــتـوفـر فــيـهم ا
والـــبــصـــيــرة واألخالق. ويُـــفــضل
ــــوضـــــوع من أجل اإلســـــراع في ا
إســتـكــمـال اإلجــراءات الـضــروريـة
األخــرى). مــشــيــراً الـى أن (إطــالـة
ـناسب عـمـلـية إخـتـيار الـشـخص ا
ـــنــصب رئــيس اجلـــمــهــوريــة في
إحـــتــمــال إقـــرار دورة جــديــدة من
الــتـرشـيح والــتـقـيــيم سـوف تـمـدد
ــرحـــلــة اإلنــتــقــالــيــة والــســؤال ا
اجلـوهـري هـنـا هل يتـحـمّل بـلـدنا
ذلـك في ظل الــــظــــروف احلـــالــــيـــة
ــفــاجــآت اجلــديـدة احملــتــمــلـة? وا
مـــذكــرا بــأن اخلــطــوات األولى في
الـــبـــحث عـن أرضـــيـــة مـــنـــاســـبــة
لــلـتـرشح بـدأت بـالــشـتـاء الـذي قـد
طـــال عــلى اجلــمــيع وقــد آن أوان
ربــيع مــنــتــظَــر يــنــعم به شــعــبــنـا

باإلستقرار واإلزدهار).

إلى اجلـهات اخملتـصة بها) مـبينا
ان (الـلجنة خالـفت القوان حسب
ــــا ســـمــــحت قــــرار احملــــكـــمــــة 
لـلـمـتـضـررين إقـامـة الـدعـاوى على
احلــكــومــة) مـؤكــدا ان (قــرار عـدم
شــرعـيــة جلـنـة أبــو رغـيف يــعـطي
ــــتـــضــــرر حق إقــــامـــة الــــطـــرف ا
طـالبـة بـالتـعويـضات الـدعـاوى وا
ـــعـــنـــويـــة) وقـــررت ـــاديــــة او ا ا
االحتــاديــة في وقت ســابق الــغـاء
جلـنة االمـر الديواني اخملـتصة في
ـهـمة مـكـافـحة الـفـسـاد واجلرائم ا
الـــتي اســـتــحـــدثــهـــا الــكـــاظــمي 
خملـالفـتهـا الدستـور ومبـدا الفصل

ب السلطات .

ـــوجـــودة من بــاب الـــقـــانــونـــيــة ا
االســتــثــنــاء يــعــد مــخــالـفــة الصل
الـــنــصـــوص الــتـي مــنـــعت تــأسي
مـحــاكم اسـتـثـنـائـيـة او اقـامـتـهـا)
وتــابع انه (بـأمــكـان الـذين صـدرت
بـحقهم احـكام  اللـجوء الى قواعد

تصحيح القرارات القضائية).
 مـن جــــانــــبه  أوضـح اخلــــبــــيــــر
الــقــانــوني عــلـي الـتــمــيــمـي قـرار
احملـكـمـة بشـأن عـدم شـرعيـة جلـنة

أبو رغيف.
وقــال في تـصــريح امس إن (جلـنـة
أبــو رغـيـف تـعــتـبــر مــنـحــلـة مــنـذ
وحتال جميع صدور قرار احملكمة 
لـفات الـتي تـمتـلكـها قـضـاياهـا وا

الـسـلطـات بـأتخـاذ قـرار يودي الى
انــتــهـاك حــقــوق الـفــرد او احـداث
ضـرر مـادي  او ادبي يـتـرتب عـليه
طالبة بالتعويض  والسيما حق ا
ان هـــذا الــلـــجــنـــة شـــكــلـــة خالفــا
لـلـسـيـاقـات االداريـة  كـون الـنـظام
الــقــانــوني في الــعــراق قــائم عــلى
اســـــاس فــــكــــرة امــــتـالك قــــضــــاة
التحقيق صالحية التحقيق في اي
فـــعـل جــرمـي  وال يـــجـــوز جلـــهــة
اخــرى خـارج مـؤسـسـات الـسـلـطـة
الـقضائية اجـراء التحقيق من دون
مــوافــقــة الــقــضــاء) ولــفت الى ان
ـارسـون هـذه (ضـبـاط الـتـحـقـيق 
الـصالحية من باب االستثناء  اما
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رأى خـــبـــراء قـــانـــونـــ  ان قــرار
احملـكـمـة االحتاديـة الـعـليـا بـالـغاء
جلـنة االمـر الديواني اخملـتصة في
ـهـمة مـكـافـحة الـفـسـاد واجلرائم ا
الــتي اسـتــحـدثــهـا رئــيس الـوزراء
مـصطفى الـكاظمي برئـاسة الفريق
اول احـــمـــد ابــــو رغـــيف بـــســـبب
مـخالـفتهـا الدسـتور ومبـدا الفصل
بــ الــســلــطــات  تــمــنح الــطــرف
ـتـضـرر حق اقامـة الـدعـاوى على ا
احلـكومة لـلمطـالبة بـالتعـويضات.
وقال اخلبير وائل منذر لـ (الزمان)
قــيــام امـس انه (من حــيـث االصل 
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تـغـلب فـريـق نـوروز عـلى ضـيـفه الــصـنـاعـة بـأربـعـة أهـداف ذات اجلـولـة 
باراة التي جرت على  ملعب السلـيمانية وتناوب على تسجيل لهدف فـي ا
ربـاعــيـة نـوروز كل من حـسـ ابــراهـيم في الـدقـيـقـة  29 وبـنـيـامـ اكور
هـدف في الدقيقت  33و 86 وواسـو رستم في الدقيقة 89 وحمل هدف
الـصـنـاعة الـوحـيـد توقـيع الالعب مـاجـد لـفـتة في الـدقـيـقة 49 وبـذلك رفع
بينما ـركز الرابعة عـشرة نوروز رصـيده بهذا الفـوز الى النقطة  26 في ا
ـركز الـثالـثة عـشرة  فـيما جتمـد رصيـد الصـناعـة عنـد النـقطة  26 في ا

تعادل فريق القوة اجلوية ايجابيا مع فريق الكرخ بهدف لكل منهما.
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ثله في مباراة الشرطة وزاخو التي بهدف  حسم التعادل اإليجابي أمس 
اقــيــمت عــلى مــلــعب زاخــو الــدولي ضــمـن مــواجـهــات االســبــوع الــرابع
ـمـتـاز بكـرة الـقـدم. وافـتـتح الـشـرطة والـعـشريـن من مـنافـسـات الـدوري ا
الـتـســجـيل عن طـريق الالعب مــحـمـد داوود في الـدقـيـقـة  56 واسـتـطـاع
زاخو ان يـعدل النتيجة عن طريق فرانك سيدريك في الدقيقة  79من عمر
وبهـذا التعادل وصل الـشرطة الى الـنقطة  64 في صـدارة التريب اللـقاء 
ركـز الـسابع. وحلـساب ـقابل اصـبح رصيـد زاخو  36 نـقطـة في ا في ا
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احمد ابو رغيف

ايــــــران). فـــــيــــــمـــــا دعــــــا رئـــــيس
اجلـــمـــهـــوريــة بـــرهم صـــالح الى
ــبــرمــة بـ تــفــعــيـل االتــفــاقــات ا

الـبلدين. وذكر بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (صالح استقـبل في قصر
الـسالم  قـاضي الـذي نقل حتـيات
رئــيـسي الى رئـيس اجلـمـهـوريـة 
فــيــمــا حــمّل صــالح حتــيــاته إلى
الـــرئـــيس اإليــرانـي وجــرى خالل
الــلـقـاء بـحـث الـعالقـات الـثــنـائـيـة
ــتــيــنــة بــ الــبــلــدين اجلــارين ا
ا وأهـميتها للشـعب الصديق 
ــنــطــقــة) يـــخــدم الــبــلــديـن وكل ا
والــتــقى رئــيس مــجـلس الــقــضـاء
األعلى فائق زيدان قاضي وبحثا
اإلشــكــالـيــات الــقـانــونــيـة إلكــمـال
معامالت عوائل الشهداء. واوضح
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(اجلـانب بـحثا خالل الـلقاء الذي
اإلشـكـالـيات جـمـعـهـمـا في بـغـداد 
الــقــانــونـيــة في إكــمــال مــعـامالت

عوائل الشهداء). 

تــثــمـيــنــاً لـتــضـحــيــاتـهم وخــدمـةً
لـعـوائلـهم). من جـهته قـدَّم قاضي
ـنـاسـبـة (الــتـهـنـئـة لـلـحـلـبـوسي 
إعــادة انــتــخــابه رئــيــســاً جملــلس
الــنـواب بــدورته اخلـامــسـة نـاقالً
حتـيـات الـرئـيس إبـراهـيم رئـيسي
ورئــيس مـجــلس الـشـورى مــحـمـد
بـاقـر قـالـيـبـاف إلى رئـيس مـجلس
الــــنـــواب الـــذي حـــمَّـل مـــســـاعـــدَ
الـــرئـــيس الـــضـــيف حتـــيـــاته إلى
الـرئـيس اإليـراني ورئـيس مـجلس
الـشـورى مـقـدمـاً شـكـره لـلـتـهـنـئـة
والــدعـوة الـرسـمـيـة لـلـزيـارة الـتي
وعــد احلــلـبــوسي بـتــلـبــيـتــهـا في
أقــرب وقت). كـمـا اســتـقـبل رئـيس
مـــــجـــــلس الـــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الـوفـد االيـراني بـرئـاسة الـكـاظـمي
قـاضي.وذكـر بـيان تـلقـته (الـزمان)
امس ان (مساعد الرئيس االيراني
نــقل في مــســتـهل الــلــقـاء حتــيـات
رئـــيــسي والــنـــائب األول لــرئــيس
اجلــمــهـوريــة مـحــمــد مـخــبـر الى
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نـــاقــشت الــرئــاســات الــثالث  مع
مـسـاعـدَ الـرئـيس االيـراني رئـيس
مــــؤســـســــة الـــشــــهـــيــــد وشـــؤون
ـــضــحــ أمــيــر حــســ قــاضي ا
ـرافـق له افـاق الـتـعاون والـوفـد ا
بـ البـلديـن وتطويـر الشـراكة في
مـجاالت مختـلفة. وقال بـيان تلقته
ان (الـزمـان) امس ان (رئيـس البـر
مـــحــمــد احلــلــبـــوسي  اســتــقــبل
قــاضي بـحـضـور رئـيس مـؤسـسـة
الـــشـــهــداء عـــبــد اإللـه الــنـــائــلي 
وجـرى التطرق الى مذكرةَ التفاهم
ــشــتــركــة الـتي تــضــمــنت بــنـود ا
ومـواد آللـيـات الـتعـاون والـشـراكة
ــا يـخــدم قــضــيـة بــ الــبــلــدين 
الـشـهـداء والـضحـايـا وعـوائـلهم)
واكــد احلــلـبــوسي (دعم الــسـلــطـة
ـذكرة الـتفـاهم وعمل الـتـشريـعيـة 
مــؤسـسـة الـشـهـداء وكل مـا يـخـدم
هـذه الـشـريحـة ويـضـمن حقـوقـها

الك الـدائم والعـقود لـشهـر شباط ا
ـــــاضـي. وذكـــــر بـــــيـــــان أمس أن ا
(الــوزارة بـذلت جـهـوداً مــتـواصـلـة
ــالـيـة لــتـأمـ الـرواتب مع وزارة ا
ــاضي) وأضــاف لــشـــهــر شــبـــاط ا
الـبـيان أن (الـيـوم اخلمـيس سـيتم
اطالق الـصـكـوك لـصـالح الـشـركات
الـعـامـة وتشـكـيالت الـوزارة). وقرر
مــصــرف الــرشــيــد إطالق بــطــاقــة
متصلة ببطاقة نخيل للموظف من
حـــامـــلـي مـــاســـتـــر كــــارد نـــخـــيل.
وأوضـح بيـان أمـس أن (من مـيزات
تــلك الــبــطــاقـة يــودع فــيــهــا مـبــلغ
خــمــسـة ماليــ ديـنـار كــحـد أعـلى
حلـــامـــلــــهـــا). واضـــاف أن (ســـقف
ــضـاف لــهـذه الـبــطـاقـة الــرصـيـد ا
ــــقـــدار ثـالثـــة رواتـب شـــهــــريـــة
اعــتـمـاداً عــلى أقل راتب  إيـداعه
في بــطـاقـة نـخــيل خالل مـدة ثالثـة
أشـــهــر األخــيــرة و اســـتالمه من

وظف).  قبل ا
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أطـلــقت دائـرة احملـاسـبـة في وزارة
ـــالـــيـــة دفــعـــات تـــمـــويل رواتب ا
دني والعسكري لشهر تقاعدين ا ا
آذار اجلـــــــاري فـي وقـت تـــــــلــــــــقى
ـــتــقـــاعــدون رســـائل نــصـــيــة من ا
مــصــرف الــرشــيــد امس تــبــلــغــهم
بــنـزول رواتــبـهم . وأكــدت الـوزارة
فـي بــــيــــان أمـس أن (عــــلى إدارات
مـصرفي الـرشيد والـرافدين وهـيئة
الــتــقـــاعــد الــوطـــنــيــة اســـتــكــمــال
ــتــقــاعــدين إجــراءات دفـع رواتب ا
ـدني والـعسـكري لـلـشهـر اجلاري ا
عـبــر بـطـاقـات الــدفع االلـكـتـروني).
ن ــتـــقــاعـــدين  ودعت (جـــمـــيع ا
سـتـصـلـهم رسائـل نصـيـة مـراجـعة
ـصــارف ومـنــافـذ الــصـرف فــروع ا
االلـي إلســــتالم رواتــــبــــهـم). عــــلى
صـعـيد آخـر أكدت وزارة الـكهـرباء
تــأمــ رواتب مـوظــفــيــهـا بــصــفـة
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االزدهـار والتـنمـية) ورحب رئيس
بالـوفـد الـضيف مـجـلس الـوزراء 
وأكــد (أهــمــيــة تــنـمــيــة الــتــعـاون
ـستـويات الـثـنائي عـلى مـختـلف ا
والـــصــعــد واطــلع بــإيــجــاز عــلى
جتـــربــة مـــؤســســة الـــشــهــداء في

وتـــطـــلـع احلـــكـــومـــة الــــكـــاظـــمـي
اإليــرانــيــة إلى تـطــويــر الــعالقـات
زيد الـثنـائيـة ب الـبلـدين وإلى ا
ـشتـرك في مـخـتلف مـن التـعـاون ا
ــا يـــحــقق مـــصــالح اجملـــاالت و
الـشعـب اجلارين وتـطلـعاتهم في
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الخالء تــســـتــعــد وزارة الــصــحــة 
دفــعـة جـديــدة من مـرضى احلـاالت
عقدة للعالج خارج العراق. وقال ا
بـيان لـلوزارة تـلقـته (الزمان) امس
انه (تــنـفــيـذا لـتــوجـيـهــات الـوزيـر
هــاني مـوسى الــعـقـابي  يــسـتـعـد
قــسم االســتـقــدام واالخالء الــطـبي
بـالـوزارة  الخالء  65 مـريـضـا مع
مـرافـقـيهـم للـعالج خـارج الـعراق).
ورصـــــدت الــــوزارة امس  نــــحــــو
 1267 اصـابة مـقابـل شفاء 2343
حـــالــة وبــواقع  14وفـــاة جــديــدة.

ــوقف الـــوبــائي الـــيــومي واكـــد ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عــدد الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
الــتي اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات
مـشتبه اصابتهـا بالفايروس بلغت
اكـثـر من  15 الـفـا  حـيث  رصد
اصـابة  1267 بـكـورونـا في عـموم
احملـافـظات) الفـتـا الى ان (الشـفاء
بـلغ  2343حـالـة وبـواقع  14وفـاة

جديدة).
وتـــــــابـع ان (اكــــــثـــــــر من  35الـف
شـــخص تــلـــقى جــرعــات الـــلــقــاح
نتشرة ـضاد في مراكز الـوزارة ا ا

ببغداد واحملافظات). 
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ظهـر واضـحـاً في احلروب األخـيـرة أعـتمـاد اجلـيـوش على
ـوجـهـة عن بـعـد حلسم سالح اجلـو والقـوة الـصـاروخـيـة ا
احلــروب  ظــهــر ذلـك جــلــيــاً في حـــرب أجــتــيــاح الــعــراق
2003 واآلن في احلـــرب الـــروســيـــة - األوكـــرانـــيــة  أذ
أعتـمـد التـحـالف الدولي بـقـيادة أمـريـكا عـلى ثالثـية سالح
ـدى واألعالم في حسم اجلو والـقـوة الصـاروخـيـة بعـيـدة ا
عركة  لم نشهد معارك تقليدية على األرض سوى بعض ا
ـعــارك الـصــغــيـرة في الــبـصــرة  مــعـركــة الـدبــابـات في ا
ـطــار  ومــاعــداهــا كــانت جــيـوش الــنـاصــريــة ومــعــركــة ا
الـتـحـالف تــقـطع الـطـريـق الى بـغـداد بـســهـولـة حتت غـطـاء
ـعـركـة قـبل أن تـبـدأ  يـتـكـرر جـوي كـثـيف وأعالن حـسم ا
شهـد في احلرب الـروسية - األوكـرانيـة احلاليـة أذ يقود ا
الـروس حــربــًا من الـســمــاء مع كـثــافــة نـاريــة بــاسـتــخـدام
دى لتقضي على البنية التحتية وجهة بعيدة ا الصواريخ ا
العسكرية ألوكرانيا وتدمر نقاط القوة لديهم مع بث الرعب
في وسـائل األعـالم بـأســتـعــراض قـوافل اجلــيش الـروسي
على األرض  لـآلن لم نشـهـد معـارك تقـلـيديـة على األرض
ويتـقـدم اجلـيش الروسي فـي األراضي التي نـظـفـها سالح
ـهم اجلـو والـقـوة الــصـاروخـيـة من الــتـواجـد الـعــسـكـري ا
للعدو. مايهـمنا هو األستفادة مـن هذه التجارب وان يتوجه
األهــتــمــام احلـــكــومي لــبــنـــاء قــوة جــويــة مــتـــمــكــنــة وقــوة
ـتلـك الـسـماء صـاروخـيــــــة تـصون أمـنـنـا الـقـومي  مـن 

يكسب احلرب !

تــشـكــيل جلـنــة تـقــوم بـالــتـحــقـيق
واتـخاذ القرارات اخلاصـة بقضايا
ــنــظــومــة الــفـــســاد خــارج اطــار ا
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االلـــغـــام تــــســـيـــر حـــمالت تـــوعـــويـــة
وارشـاديــة بـأسـتـمـرار بـهـدف  حتـذيـر
ـواطنـ النتهـاج سلـوك سليم  وآمن ا
ـــضــار جتـــاه مـــثل هـــذه اخملـــاطـــر وا

احملدقة اجلسيمة).
والـقت مفارز االسـتخبـارات العسـكرية
الـتابعة لوزارة الدفاع  على ما يسمى
ـالي  لـواليـة دجـلـة واحـد ـسـؤول ا بـا
مــعـاونـيه فـي مـحـافــظـة صالح الـدين.
وذكـرت خـلـيـة اإلعالم األمـني في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس انـه (بـعـمـلـيـت
ــعــلــومـة نــوعــيــتـ تــمــيــزتــا بـدقــة ا
االســتـخـبــاريـة لـشــعـبـة اســتـخـبـارات
الــفـــرقــة ١٤ أحــدى مــفــاصل مــديــريــة
إالسـتخـبارات العـسكـرية في الوزارة 
الـتي اكدت وجـود عنـصرين من داعش
فـي قـــريــتـي وادي الـــشـــوك وســـديــرة
الـتابعت لقـضاء الشرقاط  وعلى اثر
ذلـك  الــتــنــســيـق مع اســتــخــبــارات
الــفــوجـ االول والــثــاني ضــمن لـواء
ــشـاة ٥١ وبــاشـراك قــوة من الـفـوج ا
حـيث تمـكنت خاللهـا من القـاء القبض
ـالي واليـة ـسـؤول ا عـلـى مـا يـسـمى ا
بعد نصب كم دجـلة وأحد معاونـيه 
ــطــلــوبـ مــحــكم لــهــمـا وهــمــا من ا
ــادة اربــعــة لــلـــقــضــاء وفق احـــكــام ا
إرهـــاب). وتـــمـــكن جـــهــاز مـــكـــافـــحــة
االرهــــاب من الــــقــــبـض عـــلـى ســــتـــة
إرهــابـيـ في مــنـاطق مـخـتــلـفـة.وقـال
الــنـاطق بــاسم الـقـائــد الـعـام لــلـقـوات
ـسلـحة اللـواء يحيى رسـول في بيان ا
تــلـقــته (الـزمــان) امس انه (بـنــاءً عـلى
تــوجــيـــهــات الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات
ُـسلـحة نفـذت مفارز اجلـهاز سلـسلة ا
أبـتـدأت في من الــواجـبـات الـنــاجـحـة 
بـغـداد وأُختُـتمت في مُـحـافظـة أربيل)
واشــار الى ان (رجــال اجلــهــاز  الـقت

الـــقــبـض عــلى إرهـــابـــيــ أثـــنــ من
عــنــاصــر عــصـابــات داعش فـي إحـدى
أحـياء العاصمـة ومتهم آخر في قضاء
ـحافـظة األنـبار) وتابع ان الـفلـوجة 
(اجلـهـاز نـفـذ  واجـبـ في مُـحـافـظتي
نـينوى و صالح الدين أسفرا عن إلقاء
الــقــبض عـلى عُــنــصـرين مـن عـنــاصـر
داعـش) الفـتـا الى ان (اجلــهـاز اعـتـقل
داعـشي هـارب من الـعـدالة بـالـتـنـسيق
ُـكـافـحـة اإلرهاب ـديـريـة الـعـامـة  مع ا

في أربيل). 
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مـن جــهـــة اخــرى. أصـــدرت مــحـــكــمــة
دة جـنايـات ميـسان حـكمـ بالـسجن 
 15عــامــا بـــحق مــتــهــمــ اثــنــ عن
خـطف مـواطن في مـحـافظـة الـبـصرة .
وقـال مـجلس الـقضـاء األعلى في بـيان

واشـارت في بيان تلقته (الزمان) امس
ـركـز قـام بـضـبط ادويـة الـى ان (ذات ا
بـشـريـة ومسـتـلـزمات طـبـيـة متـعـرضة
لــــســـوء اخلـــزن و كــــذلك عـــدم وجـــود
وافقات اخلاصة من وزارة الصحة). ا
واكـدت ان (عمليات الـضبط تمت بناءا
عـــلى مــعـــلــومـــات جــهـــاز اخملــابــرات
الـــوطــني و بـــالــتــعـــاون مع اجلــهــات
الــــســـــانــــدة و اتــــخــــاذ اإلجــــراءات
الـقانونية بحقهـا وفقا لقانون الكمارك

عدل). النافذ رقم 23 لسنة 1984 ا
وألـتقى مديـر عام دائرة شـؤون األلغام
ظــافـر مــحـمـود خــلف أمس مــديـر عـام
دائــرة أوقــاف احملــافــظـات فـي الـوقف
ــسـيــحي أمـيـمــة بـايــزيـد أســمـاعـيل ا
كون رافق لها كمـمثل عن ا والـوفد ا
سيحي  وبحث االيـزيدي  في الوقف ا
مـعهم تفعيل األنشطة التوعوية وباقي
أعـــمـــال شـــؤون األلـــغـــام األخـــرى في

قضاء سنجار .
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وأوضـح بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(مــسـاعي تـوعــويـة كـانـت قـد تـبــنـتـهـا
دائــرة شــؤون االلــغـام في وقـت سـابق
ؤسسات مـتمثلة باالنفتاح على كافة ا
الـثقافية والـدينية واالجتـماعية بهدف
تــفــعـيل أنــشــطـة تــوعــويـة وأرشــاديـة
مـخـتلـفة ومـاهـذه الزيـارة لوفـد الوقف
ـــســــيـــحي والـــديـــانـــات االخـــرى اال ا
ـباحثـات الهادفة الى اسـتكمـاالً لهذه ا
مــعــاجلـــة مــخــاطــر مــخــلــفــات داعش
االرهـابي في قضاء سـنجار وأسـتثمار
دور رجـــال الـــدين حلث اجملـــتــمـــعــات
ـتأثرة عـلى ضرورة التعـاطي السليم ا
مـع مـــخـــاطـــر االلـــغـــام وغـــيـــرهـــا من
ــشــكـــوك بــهــا االجـــســام الــغـــريــبـــة ا
االخـــرى). واضــاف ان (دائـــرة شــؤون
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األولـى بـــهـــدف إحـــيـــاء الـــتــراث
ــديــنــة الــبــيــئـي واالجــتــمــاعـي 

العمارة.
ــســابــقــة ــديــريــة ان (ا وقــالت ا
أقيـمت بالـقرب من نـاظم الكحالء
شاركة 10 اجديـة  في منطـقة ا
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ــتــهــمـ تــلــقــته (الــزمـان) امس إن (ا
وبـاالشتـراك مع آخريـن قاموا بـخطف
اجملــنى عــلـيه مـن الـبــصـرة وتــقـيــيـده
وعــصب عـيـنـيه ومــسـاومـة أهـله عـلى
مـبـالغ مـالـيـة ضخـمـة) مـشـيرا الى ان
تهم يأتي استنادا (احلـكم بحق ا
ــادة الــرابــعــة اوال وبــداللــة الحــكــام ا
ادة  8من قانون مكافحة اإلرهاب).  ا
أفـــاد مـــصــدر أمـــني وفـي الــعـــمـــارة 
بــانــتـحــار إمــرأة وجــنـديــاً من ســكـان
ديالى داخل وحدته العسكرية بسبب
مــشــاكل عــائــلـيــة ونــفــســيــة.وقـال في
تــصـريح امس إن (امـرأة اقـدمت عـلى
االنـتــحـار شـنـقـا في مـنـطـقـة سـراجق
الـتابـعة لـناحـية الـسالم شرق بـعقـوبة
بــسـبب مـشـاكل عــائـلـيـة) واضـاف ان
(الـــســلــطــات األمـــنــيــة طـــوقت مــكــان
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اقتـرح صنـدوق النـقد الـدولي على
احلـــكــومـــة الـــعــراقـــيــة  تـــقـــلــيل
االعــتــمـــاد عــلى الـــنــفط بـــتــنــويع
مـــصـــادر الـــداخـل مـــا يـــســـهم في
صـمـود واســتـدامـة االقــتـصـاد في
ـسـتـقـبـلـيـة مـواجـهـة الـتـحـديـات ا
بــشـــكل أفــضل داعـــيــا الى زيــادة
اإلنــفــاق فـي جــانــبي االســتــثــمــار

وشبكة احلماية االجتماعية.

االنــتــعــاش هــشــاً وغــيــر مــكــتــمِل
فــإجــمـالي وعــرضــة لــلــتـحــديــات 
الـــنــاجت احملـــلي احلــقـــيــقـي غــيــر
الـــــنــــفـــــطي لـم يــــصـل بــــعـــــد إلى

مستويات ما قبل اجلائحة).
ــــالــــيـــة واضــــــاف انـه (ال تــــزال ا
الـعـامـة تـعتـمـد بـشـكل رئـيس على
اإليـرادات النـفـطيـة وهـو ما يـهدد
بأن أي انـعكـاس في أوضاع سوق
الـنـفط أن يــتـسـبّب وبــسـهـولـة في

إن الغزو الروسي الى أوكرانيا ال يختلف عن الغزو االمريكي للعراق وسوريا وليبيا
وافغانـستان .. وهنا البد أن نـضع بع االعتبـار أن يحاسب كل من يخرق او خرق
ـتـحـدة ومجـلس االمن الـدولي . ان من خـرّب العـراق بـحـجة أسـلـحة مـواثيق األ ا
الدمـار الـشـامل وهي أكـذوبه امـريكـيـة ال أكـثـر  ومن ثم سَـنتّ القـوانـ الـتي تـفتت
الـشعب بـكل كيـاناته وقـدراته وأصوله وهـيبـته العـظيـمة عـلى مرّ الـسن  ,,وحـطمت

البنى التحتية..
ة بحق   هل هذا يضع امـريكا مـوضع احملاسبـة واحالة كل مـن شارك بهذه اجلـر
ستقر الى محكمة العدل الدوليـة ليقتص منها.. وكذلك تفتيت سوريا شعبنـا االمن ا

وليبيا..
ـواثـيق الـدولـيـة حـسب قـوته وتـأثـيـره الـلـعـ عـلى الـعـالم  اذن هـنـاك من يـتالعب بـا
فعـندمـا نريـد ان نـحاسب روسـيا عـلى احتاللـها اوكـرانـيا يـجب ان نبـدأ بالـتحـقيق
وتـعـويض كل الــشـعـوب الـتي تـأثــرت بـاالحـتالل االمـريـكي وشــاركت جـيـوشـهـا في

احتالل وتفتيت العراق وغيره من الدول . 
فـاجلمـيع الحظ كيف تـوحدت الـدول االوربية في دعـم اوكرانيـا مع العـلم انهـا ليست
خـتلف االعـذار  ولكن عـضوا في االحتـاد االوربي ولم يقـبلـوا انضـمـامهـا مطـلقـا 
ـهم الـذي يـجمـعـهم هـو اخلـوف من إتّسـاع الـدّب الـروسي الـذي قد هـناك اجلـانب ا
يـصل الـيـهم بـقوته وسـطـوته الـكـبـيرة اخملـيـفـة ..لـذلك وضعـت جمـيع الـقـوانـ الذي
استهـدفت االقتصاد والتجّار الروس في جـميع دول اوربا .. وسيطرت على أموالهم

التي تمأل بنوك الغرب .
والسؤال الـذي أطرحه هنا أين كانت هذه الدول عنـدما أحتل العراق من قبل امريكا
ة قـتل اكثـر من ملـيون إنـسان عراقي وبـريطـانيـا ومن تبـعهم ومن حـاسب على جـر
ـرضى بـسب االشـعـاع الـكـيـمـيـاوي ..يـضـاف لـهم أعـداد كـبـيـرة من وغـيـرهم من ا

هجرين الذين باتوا اليوم بدون اي دعم دولي ...  ا
واألهـم سؤالي من يـحاسب من أسـاء الى سمعـة العـراق وشرّد شـعبه وحـطم البـنية
وسـرق ثرواته وآثاره ومـقتنـيات القـصور ومحـتويات الـتحتـية ةاالقتـصاد العـظيم له 

تاحف الوطنية  .. ركزية وا البنوك ا
كل هــذه االســئــلــة نــوجــهــهــا الى أعــضـاء مــجــلس االمـن واالحتـاد
ـتـحـدة بـان الـقـانـون الـدولي يـنص عـلى أن االوربي واال ا
يـحـاسب كل من يـخـرق الـنظـام الـدولي إن كـانت روسـيا أو
امريـكـيـا أو بـريـطانـيـا بـارتـكابـهـا جـرائم احلـرب واالعـتداء

بحق الشعوب .

سابقة ستقام وأشارت إلى أن (ا
سـنـويــا ضـمن أنـشـطــة الـشـبـاب
ــديـــريـــة عــلى والـــتي حتـــرص ا
إقــامــتـهــا بــالـتــعــاون مع الــفـرق
ـنضـوية حتت مـظلة التـطوعـية ا

وزارة الشباب).

متسابق وتهدف إلحياء التراث
يساني ودعـوات إلعادة احلياة ا
ـــهن الـــتــراثـــيـــة مــثل لــبـــعض ا
واطـن بـواسطة الصـيد ونـقل ا
الـزوارق والـتي كـانت سـائـدة في

األزمان الغابرة). 

U³Ý‚∫ مشاحيف في سباق جرى في مدينة العمارة
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شــهـــدت مــحــافــظــة ذي قــار اول امس
مـــحــاولـــة أغـــتــيـــال فــاشـــلــة مـن قــبل

مجهول
اسـتهـدفت العـميـد حا شـمخـي مدير
شـرطة قضـاء الشطـرة أدت الى اصابة

ضابط كان برفقته....
ووصـل رئـيس أركــان اجلـيش الــفـريق
الـركـن عـبـد األمـيـر يـارالـله الى قـيـادة

عمليات ديالى.
وذكـر بيـان أمس أن (يارالله وصل إلى
قـيـادة عمـليـات ديالى وعـقد اجـتمـاعاً
أمــنـيـاً مـوسـعـاً مع الــقـيـادات األمـنـيـة

والعسكرية).
وأضـــاف الــــبـــيـــان أن (رئـــيس أركـــان
اجلـــيش يــتــابـع مــيــدانــيـــاً مــســتــوى

االستعداد القتالي).
وتــنــفـــيــذاً لــتــوجــيــهــات قــائــد قــوات
الــشـرطــة االحتـاديــة بـتــنـفـيــذ حـمالت
تـصـلـيح الـعـجـالت وادامـة االسـتـعداد
واجلـاهـزيـة القـتـاليـة لـكـافة تـشـكيالت
الـشرطة االحتـادية اجناز مـعمل ميدان
الـفــرقـة االولى حـمـلـة ادامـة الـعـجالت
تـابعة مـباشرة الـقتالـية واخلدمـية و
مـن قــبل قــائــد الــفــرقــة االولى الــلــواء
مـحمـد جواد جـعفر   فـيهـا تسـخير
الك االخــتــصـاصي الــفـني لــلـمــعـمل ا
واكــمـال إجنــاز آلـيــات الـفـوج الــثـاني
ـشمـولة بـخطة الـلواء الـثاني لـلفـرقة ا
الـتصـليح بفـترة قيـاسية .. وقـال بيان
امـس ان هـذه احلــمالت تــأتي لــغـرض
رفع مـستـويات االسـتعـداد واجلاهـزية

القتالية لتنفيذ كافة الواجبات .
واعـلـنت الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـكـمـارك عن
ضــبط  جــرارات زراعــيـة مــتــروكـة في
مـركز كمرك ام قصر األوسط لتجاوزها

سموح بها . دة القانونية ا ا
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وقــال رئـــيس بـــعـــثــة الـــصـــنــدوق
توخير ميزرويف في تصريح امس
ان (االقـــتــصـــاد الــعـــراقي يـــشــهــد
ـتوقّع أن تـعـافـيـاً تدريـجـيـاً ومن ا
ــالــيــة الــعــامـة تــتــحــول أرصــدة ا
واحلــســاب اجلــاري اخلــارجي من
عجز مزدوج ذو خانت إلى فائض
مــزدوج  والســيـــمــا مع تــوقــعــات
اســــتـــــمـــــرار اجتــــاه الـــــتــــعـــــافي
الــــــــتـــــــدريـــــــجـي اال أنه ال يـــــــزال

عمان
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الـسؤال .. مـاذا لو وضع حـلف النـاتو صـواريخه وقـواعده اجلـوية والـبريـة والبـحرية
ا تعتبر نفسها االعظم ? على حدود روسيا التي تعتبر نفسها قوة عظمى او ر

أما كان من األفـضل للرئـيس االوكراني ان يجـعل من اوكرانيـا بلدا مـحايدا بدال من
إدخال نـفـسه وبلـده في معـركـة ال طاقـة له بـها  ثم يـحاول حـل مشـاكله الـثـنائـية مع

فاوضات ? الروس عن طريق ا
ان الرئـيس الـروسي بوتـ لـديه حلم إعـادة الـقطـبـية الـثـنائـيـة ولديه الـقـدرة على ذلك
ولهذا حـاول الغرب اسـتدراج الرئـيس االوكراني لضـمه حللفـهم والرجل ذو اخللـفية
الـفنيـة الكوميـدية وليست الـسياسيـة وثق بهم فكـانت الكارثة عـليه وعلى شعـبه كبيرة
إذ تركوه وحـده في الساحة داعـم له بالتـصريحات الرنـانة والعقـوبات التي ال تغن
سـتحـيل أنْ تقـبل روسيـا بوضع وال تـسمن من جـوع  فكـان علـيه أن يـفكـر أنَّ من ا
حـلف الـنـاتـو ألسـلـحتـه وقواعـده عـلى حـدودهـا الـبـريـة والـبـحـريـة وان ال تـغـره وعود
الــغـرب . انــا لـست مـع بـوتـ ألنـه سـاهم كــثـيــرا في إيـذاء الــعـرب ومـواقـف روسـيـا
مـعـروفـة مـنـذ زمن االحتاد الـسـوفـيـتي الى الـيوم فـهي لم تـفي مع الـعـرب  بـعـهد وال
مـعـاهـدة ومـعـروف أن أول من اعــتـرف بـأسـرائـيل هـو االحتـاد الـسـوفـيـتي ومـعـروف
سـكوت روسـيـا االن عـلى الطـيـران االسرائـيـلي الـذي يجـوب األجـواء عـلى هواه رغم
وجـود مـنـظـومة الـدفـاع اجلـوي الـروسـية s400 الـفـائـقة الـدقـة والـطائـرات الـروسـية

تطورة في سوريا . ا
أمـا الرئـيس االوكـراني فـقـد سـاهمـت بالده في دمـار العـراق خالل الـغـزو األمـريكي
الـغـربي له عام 2003 وكـان مع الـكيـان الـصهـيـوني في حربـه على غـزة عام 2021
حيث تبـاكى في تغريدة له عـلى تويتر عـلى مظلومـية هذا الكـيان الذي اغتصب أرض
العـرب في فـلسـطـ واجزاء من مـصـر واالردن ولبـنـان وسوريـا مـنذ اربـعـة وسبـع
ارس نفس القمع واالحتالل سنـة وقتل واسر وشرد أهلها واليزال 
ـقـدسـة. لـكن يـجب أنْ تـقال عـلى أهل هـذه األرض الـعـربيـة ا
اآلراء بــتــجــرد تـــام ولــهــذا فــإن ســكــوت بــوتــ عن حتــويل
أُوكـرانيـا الى قاعـدة لـقوات الـناتـو يعـني تسـليم روسـيا الى
الغرب او خنوعها أمامهم الى قيام الساعة وهذا ما يرضاه

القيصر الروسي اجلديد احلالم بتسيد العالم من جديد .

}j³∫ مديرية الكمارك تضبط جرارات متروكة  في ميناء ام قصر

يـقال انه في السـياسـة ال يوجد شيء ثـابت ومستـقر وهـو يتغـير باسـتمرار ويـتشكل
ـتـغـيـرات حسـب حجم بـحـسب تركـيـبـة الـلـحـظة واالتـفـاق كـون االتـفـاقات تـعـد من ا
االزمة وهذا يطـابق فكرة الفـيلسوف اليـوناني هرقلـطيس بان احليـاة متغيـر مستمر
وهذا ما يحصل اليوم بالضبط في العملية السياسية بل في النظام السياسي برمته
تنفذة واألحـزاب على تقبل النتائج النهائية والتي حينمـا أجبرت االنتخابات القوى ا

قاعد النيابية. عدتها رابحة رقم تساقط ا
لــكن عـدم اسـتـقـرار الـسـيـاســة في الـبالد اثـرت سـلـبـاً عـلـى جـمـيع مـفـاصل الـدولـة
واخـرها ما اثـير من لغط حـول اقتحام مـحكمـة استئـناف الكرخ وهـذا مدعاة لـلخطر
اذ تـعـتـبر الـسـلـطـة الـقضـائـيـة مـيـزان العـدل واصل ثـوابت احلـكم في الـعـراق كـما
يـقودنـا هـذا االمـر بـتـأثيـراته الـسـلـبـية عـلى قـرارات غـيـر خـاضعـة لـلـمـزايـدات ولعل
تعلقان بـنجل محافظ النجف االشرف السابق خير رسومـ اجلمهوري ا سحب ا

دليل على ذلك.
الـغريب في االمـر ان مـجلس الـنـواب فتـح جلـساتـه وأصدر بـعض الـقرارات وحـديد
مـوعـدا النـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة دون اعالن الـكـتـلـة األكـثـر عـدداً الـتي سـتـهـيئ
النتخاب رئيس الوزراء اجلديد وترجح الكفة الى طرح الرئاست بسلة واحدة فيما
اذا اتـفق الـبـيت الـشـيـعي اوال ثم الـكـرد عـلى تـمـريـر مـرشح الـكـرسي الـرئـاسي مع

احتدام االزمة ب احلزيب احلاكم في إقليم كردستان.
الية والتي وال ننسا تأثير عامل الالستقرار السياسي على جلسة استجواب وزير ا
عـقدت لـ(حـفظ مـاء الـوجه ورد اعتـبـار) بإعالنه انـه (ال إمكـانـية في الـوقت احلـاضر
تـغييـر سعـر الصرف) وبـدأ يستـعرض بطـوالت الورقـة البيـضاء ولم اشك للـحظة ان
ـتـحقـقـة واغلق احلـسـاب واالفواه األعضـاء صـفقـوا له ابـتهـاجـاً باإلجنـازات غـير ا
التي نادت باحملـاسبة والتغيير وبقي االمر كما هو عليه ومر مرور الكرام وال مبادرة

عدومة وذوي الدخل احملدود (والك الله يااااالفقير). النتشال الطبقات ا
 هنـاك صعـوبة بالـغة بـفهم مـايجـري على السـاحة الـسيـاسية وتـقلـبات اشـبه بطقس
الـعـراق في فـصل الـربيـع (مغـبـر جـاف وغيـوم). الـضـبـابيـة في أصل مـصـيـر شعب
بـأكـمـله مـقـيت وغـيـر مـرغـوب ونـحن نـؤكـد عـلى مـصـارحـة الـشـعب الى اين تـسـيـر
القـافلـة وعنـد أي مـحطـة سيـتوقف? فـهو احـوج بتـقـد الضـمانـات من غيـره شعب
ــقــنـعــة وسـوء اهـلــكـتـه حـروب الــطـاغــيــة ومـقــارعـة اإلرهــاب والــفـســاد والــبـطــالـة ا
ـعـيـشـة..امـا آن االون ان يـتــمـتع الـعـراقـيـون بـحـصـة من االمن واألمـان خـارج عن ا
ـعـمـول به مـنـذ سـنـ طـويـلـة فألمـن واألمـان ال يـتـحقـقـان بـالـقـضـاء عـلى الـسـيـاق ا
ادي ـة وايـقـاف الـتـفـجـيـرات بل مـا احـوج الـعـراقي الـيـوم الى تـأمـ دخلـه ا اجلـر
لـيـتـمـكن من احلـفـاظ عـلـى اسـرته من الـضـيـاع فـكم من شـاب
وفتـاة انحـرف الى اجملـهول وكم من طـفل بـات حتت مطـرقة
ـثـابـة إطالق الـضوء العـمـالـة. االلـتـفـات الى هـذه النـقـطـة 
األخـضـر لـكل الـعراقـيـ بـان غـداً سـيـكـون أجمـل وحافالً

باإلجنازات التي تردي الى طريق العيش الرغيد.

خـلق ضــغـوط عــلى الـتــمـويل مـرةً
أخرى).

 مـشـددا عـلى (ضـرورة ان تـواصل
السـيـاسـات االقـتـصـاديـة الـتـركـيز
عـــلى احلـــدّ من مـــواطِن الـــضــعف
وعـلى دعـم الـتــعـافـي االقـتــصـادي
دون زيادة حـدة التـضخم مـحلـياً)
ولــفـت الى ان (ذلك ســيُــسـاعــد في
تعزيز صمـود واستدامة االقتصاد
ـكــنه من مـواجــهـة الـتــحـديـات و
ـسـتقـبـليـة بـشكل أفـضل) مـبيـنا ا
ان (تنويع االقتصاد وتعزيز تنمية
الــــقــــطـــاع اخلــــاص يــــعــــدان أهم
الــعــوامل لـتــحــقـيق الــتــنـمــيـة في
العراق ويتـطلب إجراء إصالحات

واسعة النطاق).
wŽUD  Õö «

 داعيا الى (مكافحة الفساد
وحتـسـ حـوكـمة وكـفـاءة الـقـطاع
الــعــام إلى جــانب إصالح قــطـاعي
ــالــيـة) الــكــهــربــاء الــقــطــاعــات ا
ومــضى الى الــقــول ان (الـتــضـخم
فـي الـعـراق يـعـكـس إلى حـدّ كـبـيـر
ــيــاً ونــظـراً ارتــفــاع األســعـار عــا
جملـمــوعـة من الــعـوامـل اخملـتــلـفـة
كــاالنـتــعــاش الــسـريـع في الــطـلب
ي وتــعـــطّل سالسل اإلمــداد الــعــا
وتـدهـورالـقـدرة اإلنـتـاجـيـة بـسـبب
جـائـحة كـورونـا) مضـيـفا (ويـبدو

أن أثـر تخـفيض قـيـمة الـدينـارعلى
التضخّم كان مـحدوداً وبشكلٍ عام
ــألـوف أن يـسـتـمـر فـإنه من غـيـر ا
ـرة واحـدة تــعـديل سـعـر الـصـرف 
فى الــتـأثــيـر عــلى الـتــضـخم بــأيـة
طريقـة تذكر بـعد مرور أربـعة عشر

.( شهراً
وتـابع (يـنــبـغي لـلـســيـاسـات الـتي
تهدف إلى احـتواء التـضخم وأثره
أن تأخـذ في ع االعـتبـار هشـاشة
الـــتــعـــافي فـى الــعـــراق واألهــداف
ـتــمـثـلـة في تـنـويع طـويـلـة األمـد ا
االقــــتـــصـــاد وتــــعـــزيـــز الــــقـــطـــاع
اخلـــاص) الفــتـــا الى ان (هـــذا مــا
يـفـسـر ندرة قـيـام الـدول ذات سـعر
الصرف الـثابت برفع قـيمة عمـلتها
فى الـتــاريخ االقــتـصــادي ولــنـفس
ـسـتـحسن االسـبـاب لن يـكون من ا

ان يقوم العراق بذلك).
 واســتـــطــرد بــالــقــول ان (ارتــفــاع
األســـعــار يـــؤدي إلى تــآكـل الــقــوة
الشرائـية لدخل األسر ومـدّخراتها
والسـيمـا ان أكثـر من خمس سـكان
العراق يعيشـون في فقر وتكتسب
حـمـايـة الفـئـات الـضعـيـفـة من آثار
وحتـقيق الـتضـخم أهمـية قـصوى 
ذلك ينبـغي أن تولي مـوازنة العام
اجلاري تعزيز التحويالت النقدية
سـاعدة األسر األشد فقراً وجهة  ا

خالل هـذه األوقـات الـصـعـبـة كـمـا
ان مــواصـلـة الـعــمل عـلى حتـسـ
تغطـية شبكـة احلماية االجـتماعية
ســيُـسـهِم في ضــمـان مـسـاعـدة مَن
ساعدة هم في أمسّ احلاجة إلى ا
حــقــاً عالوةً عــلـى ذلك ســيُــســهم
ـــــعـــــاشـــــات ربـط الـــــزيـــــادة فـى ا
ــوظـــفــ الــتـــقــاعـــديــة ورواتـب ا
ـدنـية ذوي الـعـاملـ في اخلـدمة ا
ــتـدنــيــة بــالــتـضــخم في األجــور ا
حـمـايـة القـوة الـشـرائيـة لـدخـولهم

ويحول دون وقوعهم في الفقر). 
اليـة علي عبـد االمير وكان وزيـر ا
عالوي قـد اكد ان إعـادة الـنـظر في
سعـر الصرف لـلعمـلة بصـورة غير
مدروسـة يؤدي إلى فـوضى مالـية.
ان وقـال عالوي خالل جلـسـة البـر
ـاضي وضعت ان (مـوازنة الـعـام ا
وفق خـطط إصالحـيـة اسـهـمت في
وضـع احلـلــول ومـعــاجلــة الـوضع

الي). ا
ولــفـت الى ان (مــنـــافع تــخـــفــيض
زاد من إيــرادات قــيـــمــة الــديـــنــار 
ئة) مبينا احلكومة بنسبة 23 با
ان (ارتــفــاع األسـعــار في األسـواق
احملـلـيـة لم يـكن بــسـبب تـخـفـيض
سعر صرف الدوالر فقط بل نتيجة
يـة منذ لزيـادة أسعـار الغـذاء العـا
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اطــلـــقت وزارة الــعـــمل والــشــؤون
االجــتـمـاعــيـةالــدفـعــة الـثـانــيـة من
ـــتــفـــرغ لـــلـــشـــهــر ـــعـــ ا راتب ا

اضي.  ا
وقـــال بـــيـــان لــهـــيـــئــة
رعـــايـــة ذوي االعـــاقـــة
واالحتياجات اخلاصة
بــــالـــــوزارة تــــلـــــقــــته

(الـزمـان) امس أنه (
اطالق الـدفعـة الـثانـية
ــــــــــعـــــــــ مـن راتـب ا
ــتـفـرغ لـشـهـر شـبـاط ا
ـــــاضي فـي بـــــغــــداد ا

واحملافظات).
بــــدوره  قــــال رئــــيس
الـهــيــئـة احــمــد هـادي
بنية إن (الهيئة أكملت
جــــــمـــــيـع االجـــــراءات
ـــتـــعــــلـــقــــة بـــاطالق ا
الـراتب لـلـمـتـسـلـم
سابقا) داعياً اياهم

ــنـــافــذ الـــصــرف إلـى (الــتــــــوجه 
ــالــيــة لــتــســـلم مــســتــحــقـــاتــهم ا
وااللــتــزام بـاإلجــراءات الــوقــائــيـة
حـفــاظـا عــلـيــهم من وبـاء جــائـحـة

كورونا). 
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نــظـمت مـديـريـة شـبـاب وريـاضـة
مـــيــســان بــالــتـــعــاون مع قــيــادة
الـــــشـــــرطــــة وعـــــدد من الـــــفــــرق
الــــتـــطـــــــــــــوعــــيـــة مـــســــابـــقـــة
ــشـــاحــيف الــتي تــقــام لــلــمــرة ا
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شعار وزارة العمل

احلــادث وفـــتــحت حتــقــيـــقــا لــكــشف
مـالبــســاته فــيــمــا اخــلت اجلــثــة الى
الــطب الـعـدلي) وتـابع ان (جـنـديـاً من
ــقــداديــة أقـدم عــلى ســكــنــة قــضــاء ا
االنـتـحار بـإطالق النـار على نـفسه من
بــــنـــدقـــيــــته اخلـــاصــــة داخل وحـــدته
الــعــسـكــريــة في مـحــافــظـة مــيــسـان 
نـتيـجة ضغـوط نفـسية).  كـما اعـتقلت
مــديـريـة شـرطــة مـيـسـان  82مــطـلـوبـا
اضي.  بتهم جنائية خالل االسبوع ا
ـــديـــريـــة فـي بــيـــان تـــلـــقـــته وقـــالت ا
(الـزمان) امس ان (مفارز شـرطة البلدة
وفــــوج طـــــوار مــــيــــســـــان الــــثــــالث
وبـاالشـتراك مع لـواء الـقوات اخلـاصة
وباقي تشكيالت االجهزة االستخبارية
ارسات  اعـتقلوا 82 مـطلوبـا خالل 

امنية ضمن القاطع). 
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ـــثــــلـــة اضـــافـت  وزارة الـــنــــقل 
ــوانئ الـعـراق بـالــشـركـة الــعـامـة 
ســــيـــارات إطـــفــــائـــيـــة  حــــديـــثـــة
ومـتــخـصــصـة الى اســطـولــهـا في
مـــيــنـــاء خـــور الــزبـــيــر الـــنـــفــطي

التخصصي .
ــوانئ فــرحــان وقــال مــديـــر عــام ا
الــفـــرطــوسي ان (مـــوانئ الــعــراق
تتـمـيـز بجـاهـزيـتـها واسـتـعـدادها
خملــــــتــــــلـف حــــــاالت الــــــطــــــوار
ـــتـــوقـــعـــة في واحلـــوادث غــيـــر ا
نشآت الـتابعة لها وفي رافق وا ا

القطـاع العام واخلـاص  مشيرا
الى توجـيهات وزيـر النقل الـكاب
ناصـر الشبلـي التى تقـر بالسالمة
هي االهـم أوالً وأخـيـراً ولـتــحـقـيق
هـذة الـغـايـة يـتم تـطـويـر وحتـديث

جانب السالمة واإلطفاء).
ـديـر الـعـام فــيـمـا اوضح مـعـاون ا
لــلــشــؤون الــفــنــيــة أحــمــد جــاسم
االسـدي ان (عـدد سـيـارات اإلطـفاء
يـبــلـغ اربـعــة ســيــارتــان مــنــهــمـا
مـخـصـصتـان لـتحـمـيل ونـقل مواد
االطـــفــــاء كـــالــــرغـــوة ومــــا شـــابه
واالخـريـتــان هـمـا سـيــارتـا اطـفـاء

ــعــدات حـديــثـة كــامــلـة مــجــهـزة 
وكـامــرات مـراقــبـة وذراع مــتـحـرك
يـــبـــلـغ طـــوله  22 مــــتـــراً وســـوف
يــخــضع الـعــامــلــون عـلى مــنــهـاج
تـدريـبي احتـرافي من قـبل الـشـركة
ـصـنعـة). ويـجـدر اإلشارة الى ان ا
ســيــارات االطــفــاء  صــنــاعــتــهـا
وتـوريدهـا عن طـريق مـشروع بـناء
package ) ـسـمـيـ الـرصـيـفـ ا
4A© وهن احـــدى اكـــبـــر مــشـــاريع
هـيئـة الـقـرض الـيـابـاني لـلـمـرحـلة
الـــثـــانـــيــة ومـــراســـيم الـــتـــســلـــيم
واالسـتـالم  تـمت بـحـضـور مـعـاون

دير العـام للشؤون الـفنية رئيس ا
ــهــنــدســ احــمــد جــاسم نــعــيم ا
ومـدير مـينـاء خور الـزبيـر الكـاب
ـــشــروع حـــيــدر فـــاخـــر ومـــديـــر ا
هـندس منتـظر عبـد الرزاق كاطع ا
ــشـروع وقــام الـســيـد في مـخــيم ا
ــعـاون بـتـوزيع الــشـهـادات الـتي ا
ـصـنــعـة الى مــنـحـتــهـا الــشـركــة ا
مـنـتـسـبي قـسم الـسالمـة واالطـفاء

الذين اكملو الدورات التدريبية .
واعـــــلـــــنت عـن رســـــو ست ســـــفن
جتــاريــة تــدريــجــيــا عــلى ارصــفـة

ميناء ام قصر الشمالي .
qIM « WOLM

وقـال الـفــرطـوسي (ان هـدفــنـا هـو
تنـمية الـنقل الـبحري واالنـتقال به
الى الصـدارة استـنادا لـتوجـيهات
وزير الـنقل الكـاب ناصر الـشبلي
بـضـرورة تــقـد حـلـول مــتـكـامـلـة
تماشيـا مع متطلبـات العصر الذي
نــحــتـاج فــيه الـى دعم الـتــقــنــيـات
احلــديــثــة) .مـضــيــفًــا ان (ارصــفـة
ميـناء ام قصـر الشـمالي استـقبلت
ست ســـفـن جتـــاريـــة بــــحـــمـــوالت
مـــتــنـــوعــة وحـــاويــات وســـيــارات
وانـابـيب وجـرت عـملـيـات الـتـفريغ
والــــــشـــــــحـن واالرســـــــاء واالقالع
بـالــتـعــاون والـتــنـســيق بـ ادارة
الحة البحرية). يناء وعمليات ا ا
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حـذرت ناحـيـة كـنـعـان التـابـعـة لـقـضاء
بعقـوبة  من ظاهرة بـيئية غـريبة تهدد
 20 قــريــة زراعــيــة  عـلـى احلــدود بـ
ديالى وبغداد.وقال العضو السابق في
مـجـلس نـاحـيــة كـنـعـان شـرق بـعـقـوبـة
جــمـال الـشــمـري لـ  (الـزمـان ) أمس ان
ـاضــيــة بــرزت ظــاهـرة (االشــهـر ال 4ا
غـريـبـة ألول مـرة مــنـذ سـنـوات طـويـلـة
وهي انخفاض مـياه االبار االرتوازية).
وأضاف أن  ( تلك االبار تـشكل شريان
احلـيــاة في اكـثـر من 20 قـريــة زراعـيـة
تـقع ضـمن حــوض بـزايـز كــنـعـان قـرب
احلـدود االداريــة الـفــاصـلـة بــ ديـالى

وبغداد ) . 
wM √ Â«e

وأوضح الــشـــمــري ان  ( االنــخــفــاض
ـا تنـضب مياه ـئة ور جتاوز الـ50 با
االبار خالل شهرين او ثالثة في ظاهرة
تـهــدد وجـود هــذه الـقــرى الـتي تــشـكل
حـــزام امـــني لـــقـــطـــاع جــنـــوب ديـــالى
بالكامل وتمنع تسلل االرهابي صوب

مدن اخرى ) . 
واشــــــار الـى ان  (نــــــضــــــوب مــــــيــــــاه
االبـاريـأتي بـسـبـب حـدة اجلـفـاف وقـلة
االمــــطــــار )  الفـــتــــا الى ان  (الــــوضع

قبل ) .  سيكون كارثيا في الصيف ا
و طــالب الــنــائب عن مــحــافــظـة ديــالى
صـالح زيــــني الــــتــــمــــيـــمـي اجلــــهـــات
احلــكــومـــيــة بــ (الــتـــحــقــيـق في مــلف
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اخـتـفاء مـئات الـكـرفانـات من مـخيـمات
الــنــازحـ فـي قـضــاء خــانــقــ والـتي
كلفت الـدولة اكثر من 30 مليار دينار )
. وشـدد الــتـمــيـمي في بــيـان تــلـقـته الـ
(الـزمـان )  عـلى  (كـشف مـصـيـر مـئات
الــكـــرفـــانــات الـــتي اخـــتــفت بـــظــروف
وأســبــاب غـامــضـة ولـم يـتــبـقـى مـنــهـا
سـوى 30 كــرفــان   مــبــيــنــا أن كــلــفــة
الكـرفان الـواحد تـبلغ 10 ملـيون ديـنار
مـا يـثـيـر تسـاؤالت وعالمـات اسـتـفـهام

حـول عـملـيـات هدر كـبـيرة لـلـمال الـعام
إلى جــــانب اخــــتــــفــــاء الــــكـــثــــيــــر من
ـسـتلـزمـات الكـهـربائـيـة من مـخيـمات ا
الــنــازحـــ ) . ودعــا الــتــمــيــمي   الى
(تــدخل حـــكــومـي عــاجل ومـــحــاســـبــة
ــــســـؤولــــة عن اخــــتــــفـــاء اجلــــهــــات ا
الـكــرفـانــات ومــسـتــلـزمــات مــخـيــمـات
الـــنـــازحـــ )  . ومن جـــانب آخـــر قــال
مـصــدر لــ (الـزمـان)  ان  ( 12 مـتــهـمًـا
بتـزوير وبـيع بطـاقات لـقاحـات كورونا

في بعقوبة والذين  اعتقالهم من قبل
قــوة امـــنــيـــة قــبل اســـابــيـع  اطــالق
صـــراحــــهم بـــكــــفـــالــــة حلـــ اكــــمـــال
التحقيقات في ااتهم الواردة بحقهم

ـعتـقـل كـانوا صـدر ان  (ا واضـاف ا
16 بيـنهم 4 نسـاء اغلـبهم من مـوظفي
دائـرة صـحـة ديـالى اال ان الـتـحـقـيـقات
األولــيـة اثـبت بـراءة الـنـسـاء من الـتـهم
و اطـالق سـراحـهن فــيـمـا بـعـد فـيـمـا
ـتبـقـ حلـ اطالق اسـتـمـر احتـجـاز ا
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وصل  مـستهال عـرضه باالشارة ا
الى تـاهـيـل كـنـيسـتـ فـي ديـر مار
كــوركـيس هـمــا الـكـنــيـسـة الــعـلـيـا
والــسـفـلى  اضـافـة النـشـاء سـور 
ــــنع حــــاالت خــــارجـي  لــــلــــديــــر 
الـــتــــجــــاوز واالخـــتــــراق من قــــبل
االغـراب  كـمـا اسـهـمـنـا  بـافـتـتاح
اضي ـطـرانـيـة خالل الـعـام ا دار ا
لـيــشـهــد مــثل هـذا احلــدث عـودتي
ـديــنـة شــخـصــيــا  كـاول مــطــران 
ـوصل بـعد مـحـنـة الـتـهـجـيـرمـنذ ا
ســيــطــرة الــتــنــظــيم عــلى مــديــنــة
2014 ـــــــــوصـل صــــــــيـف عــــــــام  ا
واالسـتقـرار في الـدار التي تالصق
كنـيسـة مار بولـص التي كانت اول
ـديـنة كـنيـسـة يـقـام فـيـهـا قـداس 
وصل  من خالل رئيس الـكنيسة ا
الـكـلــدانـيـة الـكـرديــنـال مـار لـويس
ـيالد الـذي اعـقب سـاكـو في عـيـد ا
ـوصـل  في عـام حتــريـر مــديــنــة ا
ـشــاريع الــتي 2017 ومن ضــمـن ا
بـاشـرنـا بـها هـي اعمـار كـنـيـسة ام
ــعـــونــة  في مــنــطــقــة الــدواســة ا
ـالصـقــة لــهـا اضــافــة لـلــمــدرسـة ا
واحملالت فـي واجــهــة الــكـــنــيــســة
ـذكـورة حـيث بـاشــرنـا كـمـرحـلـة ا
اولى بـــــرفـع االنـــــقـــــاض واعـــــداد
ـطلوبـة للشـروع باعمال اخلرائط ا
التـاهيل والـترميم كـما لـدينا الـنية
ــدرســـة الى مــدرســة لــتـــحــويل  ا
وذجيـة يتم التعـلم فيها اهليـة  
وفق االسـالـيب احلـديـثـة لـلـتـعـلـيم
االلـكــتـروني ونــسـبـة مــا اجنـز من
تـلك الـعـمـلـيـات يـتـراوح ب 20%
ـشروع الثـاني  فهـو الشروع اما ا
بــاعـمــار كـنــيــسـة الــطـاهــرة او مـا
تـعـرف بـكـنـيــسـة الـديـر االعـلى في
زار محـلة الـشفاء وايـضا تـعرف 

طرانـية  التي  الطـاهرة ومقـر ا
تفـجيرهـا بواسطـة زرع عبوات في
مــحـــيــطــهـــا في عــام 2004 حــيث
اسـتــذكـر انــنـا اقـمــنـا قــداسـا عـلى
شاركة كال من كان  انقاض ذلك ا

ـطـران الـشـهـيـد فـرج رحـوو االب ا
ؤمل الشهيد رغيد كني حيث من ا
ـطــرانـيـة ان نـقــوم بـازالـة  مــقـر ا
الـــتي تـــعــرضت لـــلــدمــار الـــكــامل
ـذكورة  بـسبب عـملـيـة التـفجـير ا
ويـتم انـشاء مـقـراخر  لـلـمطـرانـية
بـدال عـنـهـا اكـثـر بـسـاطة مـن حيث
الــــتـــصــــمــــيم  وذلـك في اجلــــهـــة
اخلــلـفــيـة من كــنـيــسـة الــطـاهـرة 
حــيـث ســـنــهـــتـم بــاعـــادة حـــدائق
الـــكــنـــيـــســةالـــواســـعــة واظـــهــار
الـواجـهـة  االصـلـيـة وقـد بـاشـرنـا
بـالـفــعل بـتــلك االعـمـال مـع نـهـايـة
ـاضي والـعـمل مـتـواصل  الـعـام ا
العــادة الـــكــنـــيــســـة الى طـــرازهــا
ـعـمـاري الـسـابـق امـا مـا يـتـعـلق ا
ـــنـــطـــقــة بـــكــنـــيـــســـة الـــعـــذراء 
الــدركــزلــيــة فــهـي قــيــد الــتــرمــيم
والـتـاهيل وسـتـكـون مهـيـاة العادة
افـتـتــاحـهـا خالل االحـتــفـال بـعـيـد
ـقــبل حــيث خــصـصت الــقـيــامــة ا
ــبـالغ الالزمــة لـذلك تــبـرشــيـتــنـا ا
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قـال مـطـران الـكـنـيـسـة الـكـلـدانـيـة
ـــوصل  ان االخـــيـــرة ــــديـــنـــة ا
شــرعت بــحــمــلــة اعــمــار وتــاهــيل
جملــمل  الــكــنــائس الــتـابــعــة لــهـا
والـتي تعـرضت ابـان حقـبة داعش
لــلــتــخــريب والــتــدمــيــر  واضـاف
طران ميخائيل جنيب في حديث ا
خــــاص جلــــريـــــدة (الــــزمــــان ) ان
االســـتـــعــدادات جـــاريـــة  من اجل
تـوثـيق الــزيـارة الـتـاريــخـيـة الـتي
اجـراهـا بابـا الـفاتـيـكان فـرنـسيس
ـوصل بــاقـامـة ـديــنـة ا لـلــعـراق و
مـتـحف صـغـيـر يـوثق تـلك الـزيارة
وتـــابع جنـــيب حـــول مـــا شــهـــدته
اضي كـنيـستـنا فـخالل االسبـوع ا
قـمـنابـاالحـتفـال بـبيت الـقـربان في
كنـيسـة مار بولص الـكلـدانية  من
خالل العمل الفـني الذي اسهم فيه
الــفــنـــان الــســويــســـري فــرانــســو
مــيــشــيـل  والــذي اســتــنــهض من
ـوصل  كــمـا خـالله روح مـديــنــة ا
من دواعـي ســـرورنـــا ان يـــشـــتــرك
ــديــنـة  اخــوتــنـا  مـن مـســلــمي ا
باعـمال الـتاهيـل من حدادة وصبغ
ــرافق الـكـنــيـسـة وبــقـيـة وجنـارة 

كنائسنا.
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كما نسعى القامة مسرح او ستيج
خـــاص ســيـــتــزامـن افــتـــتــاحه مع
حــلــول الـذكــرى الــســنــويـة االولى
لـلـزيـارة الـبـابـويـة  الـتي اجـراهـا
بابا الفـاتيكان فرنـسيس للعراقفي
مـــطـــلـع اذار (مـــارس ) من الـــعـــام
اضي  وخـص في احدى فـقراته ا
ـوصل  حـيث سيـحـتضن مـدينـة ا
هـذا الـستـيج بـعضـا من مـقتـنـيات
تــلـك الــزيـــارة  من خالل الـــعــرش
الذي جلس عليه البابا وهو يؤدي
صـالة خـاصـة فـي حـوش الـبــيـعـة
ن مـن مـــــديـــــنــــة بـــــاجلـــــانـب اال
ـوصل  اضـافــة لـلـصــلـيب الـذي ا
ـعـروف ـوصـلي ا اجنــزه الـفـنـان ا

عـمـر قـيس بـاالضافـة لـلـهـرار الذي
ارتــداه الــبــابـــا في تــلك الــصالة 

ثابة متحف صغير . وسيكون 
وفي سـيـاق متـصل افـصح مـطران
ـوصل الى الـكــلــدان في مـديــنــة ا
الـشـروع بـتـاسـيس مـركـز لـلـحـفاظ
على اخملطوطـات التابعة لـلكنيسة
وحـفـظـهـا من الـتـبعـثـر والـفـقدان 
ـركـز مـشـيـرا السـهــام مـثل  هـذا ا
بــــاحلــــفـــاظ عــــلى اخملــــطــــوطـــات
الــتـــاريــخــيـــة  وعــدم بــعـــثــرتــهــا
اوبـالــتــالي  فــقـدانــهــا  حـيث من
ـــؤمل ان يــــحـــتـــضـن مـــثل هـــذا ا
ــقــر الـبــطــريـركي الــصـرح داخل ا
الـــصـــيـــفـي  في بـــلـــدة عـــنـــكـــاوا
وسـيشـتمل عـلى عدة مـراحل منـها
تـثبـيت االرض التي سـيقـام علـيها
ـركــز  اضـافـة لـلــتـنـســيق بـغـيـة ا
ولـة للمـشروع  كما ايجاد جـهة 
ــــؤمل ان يــــكــــون من ضــــمن مـن ا
ـركز مـتـحف مـتـخصص اجـنـحـة ا
ـــســتـــخـــدمــة في حلـــفظ االواني ا
اقــامــة الــقــداديس وتـاريــخــيــتــهـا
وكـــلـــهـــا تـــخــتـص  بـــالــتـــعـــريف
بـــكــــنـــائس الـــكــــلـــدان في عـــمـــوم
ـنع تـبـعـثـرهـا وبـالـتالي الـعـراق  
احملـافـظـة عـلـيهـا من الـفـقـدان كـما
في الـنــيــة اضـافــة جـنــاح في هـذا
ـــتــحف يــحـــكي مــا تـــعــرضت له ا
كـنائـسنـا من هـجمـة تنـظيم داعش
والتدمير الذي احدثه هذا التنظيم
مـن كــســـر لـاليــقـــونـــات وتــشـــويه
لـــلــتــمــاثــيل  ومــا خـــلــفه في تــلك
ــتـلك احلـواضــر وفي احلــقـيــقـة 
نــحـو 8000 مـخــطــوطــة تــتـراوح
تـواريـخـهـا لعـهـود غـابـرة في عـمر
الكنيسة لكن هـنالك مخطوطة تعد
االقــدم من هــذه الــســلــســلـة حــيث
يرتقي عـمرها للـقرن العاشر وهي

حوذرا ما راشعيا  ..
ـطــران جنـيب فـيــمـا اســتـعــرض ا
ابــرز حــمالت االعــمــار والــتـاهــيل
ـدينة اخلـاصة بـكنائـس الكـلدان 

 اضـافة لـلشـروع بتـرميم وتـاهيل
كــنـيــسـة مـســكـنــتـة  حــيث اسـهم
مـتـبــرعـ جـادوا بـتــبـرعـاتـهم من
داخل الــوطـن وخــارجه لـالســهــام
ـذكـورة حيث بـتـعـمـير الـكـنـيسـة ا
بوشر بـرفع االنقاض من الكـنيسة

للشروع باعمال التاهيل.
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ـا يتـعـلق بـكنـيـسة شـمـعون امـا 
ـدفن اجملـاور لـكـنـيـسـة الـصـفـا وا
مسكنتة  فـبالرغم من ان الكنيسة
كانت مـتروكـة ومهـجورة  اال انـنا
بـاشـرنـا بـازالـة الـتـجـاوزات عـنـها
ورفع االنـقـاض عن هـذه الـكـنـيـسة
استعدادا لتاهيلها اضافة لكنيسة
ـعروفـة بالـسفـينة الروح الـقدس ا
ــنــطــقــة حي الــنـور و الــواقــعــة 
والتي لـها موقع خـاص في نفوس
ابــنــاء كـنــيــســتــنــا كــونــهـا كــانت
شــاهــدة عــلى اخــتــطــاف مــطــران
الــكــنــيـــســة  فــرج رحــو  ومن ثم
العثور على جثته بنحو اسبوع

في اذار (مـــارس ) عـــام 2008 الى
جـــانب اغــتـــيــال االب رغــيـــد كــني
ورفـاقه الشـمامـسة بـالقـرب منـها 
وذلك في حزيران (يونيو ) من عام
رحلة اعداد 2007 حيث مازالنـا 
ـــشـــروع الـــتـــنـــدرات اخلـــاصـــة 
ـوافـقات الـتـاهيل  واسـتـحـصال ا
لـلـشروع بـاعـمال تـاهـيلـهـا على ان
تـنــطـلق هـذه االعـمـال في الـصـيف
ا يـتـعلق الـقـادم ان شاءالـله امـا 
بـدير سـعـيد او مـار ايـليـا والواقع
ــنــطــقــة الـغــزالنـي  فــقــد قــمــنـا
بــاعـمـال تـســيـيـجـه بـغـيــة حـمـايـة
مــلــكـيــته وعــدم الــســمـاح مـن قـبل
اجلـهــات بـالـتـجـاوز عـلـيه رغم انه
مـفــجـر بـالـكــامل اضـافــة لـلـشـروع
بـاعـمـال تـاهيـل كـنـيـسـة مـار افرام
  الــتي لم ــنــطــقــة وادي الــعــ
يـطـالـهـا الـتـدمـيـر لـكـنهـا خـضـعت
العمـال قلع اجلـدران واالرضية من
ـقـاولـ الـذين تـعـاقـد مـعهم قـبل ا

تنظيم داعش .

Y∫ مطران الكنيسة الكلدانية يتحدث الى الزمان b
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ســــراحـــهـم بـــكــــفــــالـــة حلــــ اكــــمـــال
الـتـحـقـيـقـات) .  واشـار الى ان  (دائـرة
صـحــة ديـالى عـمـدت الى اجـراء عـاجل
بتعميم ارقام 400 بطاقة لقاح مختفية
مـن اجل الـغـاء ارقـامـهـن بـشـكل رسـمي

لتفادي استغالهن ) . 
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الـى ذلك قـــال عـــضـــو مــــجـــلس ديـــالى
الــسـابق حــقي اجلــبــوري لــ (الــزمـان)
أمس ان (15 عـــشـــيـــرة ضــمـن حــوض
اتـفـقت على 3 قرارات قـداديـة شـمـال ا
مـهـمـة لـتـعــزيـز االمن الـداخـلي ابـرزهـا
ن يـتـورط بـأعـمـال ارهـابـيـة الـبـراءة 
وانه هـو مـن يـتــحـمل تــبـعــات اي فـعل
اجرامي والـتعاون مـع االجهزة االمـنية
واســنـــاد قــواته ســـواء من اجلــيش او
الـشـرطـة او احلـشـد الـشـعـبي ودعـمـهم
ــعـلــومـات). واضــاف اجلـبـوري ان بـا
ـشهد االمني له (مشاركة الـعشائر في ا
دور مـهم وبـارز في انـهـاء مـا تـبـقى من
فـــــلـــــول داعش االرهـــــابي وتـــــعـــــزيــــز
االســـتـــقـــرار في اكـــبـــر حـــوض زراعي
مـحـرر في ديـالى مـؤكـدا بـان الـعـشـائـر
لـعـبت دور مـهم فـي الـسـنـوات االخـيرة
في درء مــــخـــاطــــر االرهـــاب واســــنـــاد
الـقـوات االمـنـيـة واحلـشـد الـشـعـبي ) .
واشــار الـى ان( الــعــشــائــر مــســتــعــدة
الســـتــنــفــار االف من شـــبــابــهــا في اي
ـــواجـــهــة خـاليــا داعش واجب امـــني 

االرهابي في اي منطقة ) .
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اقـــتـــرحـــات نـــقـــابـــة احملـــامـــ
الـعـراقيـ عـلى مجـلس الـنواب
االفــــــــادة مـن اعـــــــضــــــــائـــــــهـــــــا

كمستشارين في جلانه . 
وقــالت في رســالـة مـوجــهـة الى
ــان انـه (بــالــنــظــر إلى ان الــبــر
ـهـام الـتي تـضـطـلع بـها أغـلب ا
ــوقــر جلــان مــجـــلس الــنــواب ا
ذات طــابع حــقـــوقي وقــانــوني
وبـــقــصــد اســتــكــمــال الــشــروط
الالزمـــــة الصـــــدار الـــــقـــــوانــــ
ــــا يــــؤمن والــــتـــــشــــريــــعــــات 
ــعـوقـات ـعــاجلـات الــعـمـلــيـة  ا
االهــداف الــتي تــســعى الــيــهــا
االمـــــر الـــــذي تــــطـــــلب تـــــقــــد

ذكور). االقتراح ا
واكدت في الرسـالة التـي وقعها
الـــنــقـــيب ضـــيــاء الـــســعــدي ان
(الــــنـــقــــابـــة تــــرشح احملــــامـــ
الـــكــفــوئــ بــصـــفــة مــشــاورين
قانونـي للـجان اجمللس الوارد
ذكـــرهـــا في الـــنــظـــام الـــداخــلي
جمللس النواب بصورة مجانية
ـا يــخــدم الــعـمــلــيـة أو بــأجــر 
الـتــشـريـعـيــة واسـتـكــمـالـهـا من

ـــا يــؤمن جـــمــيـع الــوجـــوه و
مـــشـــاركـــة الـــنــــقـــابـــة من خالل
احملـــامــــ ذوي االخـــتـــصـــاص
واخلـبــرة واالقـتـدار ومن حـمـلـة
الــشـهــادات الـعـلــمـيــة الـعــالـيـة
فتـسـاهم والى ابعـد احلدود في
اصـــــــــدار قـــــــــوانــن او اجــــــــراء
تعديالت على الـقوان النافذة
وايجاد احللول لالزمات احلادة
واخلطيرة التي يعيشها العراق

وشعبه).

ضياء السعدي

تفريغ: آليات
ؤانئ تفرغ ا

شحنة
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"قـضي االمـر الـذي فـيه تـسـتـفـتـيـان" ال عـودة لـسـعـر صـرف الـدوالر مـقـابل
ـالـيـة عـلي عالوي الـديـنـار وهـذا مـا خـلـصت إلـيه اسـتـضـافـة الـسـيد وزيـر ا
ــكن الـعــودة لـســعـر صـرف ووكـيــلـته حــيث ان الـرجل حتــدث وقـال أنه ال 
وازنـة من عـجز مـالي كبـير الـدوالر في الظـروف احلالـية الـتي تـعاني مـنهـا ا
وفـساد في االيرادات غير النفطية وانهيار قطاعات الدولة االنتاجية كالزراعة

والصناعة. 
ا وعـلينا القول بصراحة إن احلكـومة غير جادة في تنفيذ اإلصالحات أو ر
هي غـير قـادرة عـلى اإلصالح; ألنهـا في األخـير هي نـتاج كـتل سـياسـية في
ـكن حتـقــيق اإلصالح مـا لم يـكن غـالـبـهــا ال تـريـد إصالحــاً حـقـيـقـيــاً وال 
كن مـدعوماً من قبل اغلب الـكتل السيـاسية ويحظى بـرضى شعبي وكيف 

ناكفات السياسية?. تنفيذ هذه اإلصالحات في ظل هذه ا
واذا مـا اردنا أن نتحدث بواقعية عن اإلصالحات التي اعلنتها احلكومة فهو
كالم نـظري في غـالبه باسـتثـناء رفع قـيمـة الصـرف. فيمـا انهـارت القـطاعات
عاجلـة مشكلة االنـتاجية كـالزراعة والصـناعة وعدم وضع احلـلول الواقعـية 
ـنـافـذ الـواردات غـيـر الـنــفـطـيـة األخـرى الــتي تـعـاني مـنــهـا كـالـفــسـاد في ا
احلـدوديـة وما يـتـحـصل منـهـا من الـرسـوم والكـمـارك حـيث أن الواردات في
هـذا القطاع ال تتناسب مع ما مخطط لهـا ووفقا الحصائيات رسمية بينت أن
ـا كـان مــخـطـطـا لــهـا في مـوازنـة ـئــة فـقط  االيــرادات وصـلت نـحـو 40 بـا

.2021
الـيـة بصـراحـة وصعـوبـة ومرارة اضي حتـدث وزيـر ا في جـلسـة االثـنـ ا
وإلم عن اإلصالحـات التي أريـد لهـا أن تتحـقق من خالل ما سـمي ب"الورقة
ـالي واالقتـصادي حيث الـبيضـاء" التي قـدمتهـا احلكـومة إلصالح الـقطاع ا
اشــار إلـى أن الــوزارات الــســانــدة اخــفــقت في تــنــفــيــذ بــنــود هــذه الــورقــة
ـسـؤول العـراقي احلـالي أن يـكون اإلصالحـيـة.. لهـذا دائـما مـا نـؤكـد على ا

بدأ". واقعياً في خططه ألن "الواقع في العراق مختلف عن ا
ـكن أن يـحـقق أهدافه مـالم تـتدخل اذا البـد من الـقول أن الـسـيد عالوي ال 
وزارات سـاندة له في مقدمتها الدفاع والداخلية واالمن الوطني والتجارة
ـائيـة.كمـا أن احلـكومـة احلالـيـة لم حتدد تـرتيب وارد ا والـزراعة والـعمـل وا
ـوازنات بـ مـا هو أهم وهـام ومهـم حيث انـها االولـويات في الـنـفقـات في ا
هم التذكير بحكومة السيد وازنات بنفقات غير ضرورية. ولعل من ا اثـقلت ا
حـيـدر الـعـبـادي الـتي خـصــصت مـوازنـات لـثالث سـنـوات بـلـغت نـحـو 200
مـليـار دوالر. في ح أن مـوازنة الـعراق في الـعام 2021 بـلغت  88 مـلـيار

دوالر.وفي مـوضوع مـعـاجلة أزمـة القـطاع اخلـاص فأن
احلـكــومـة عـجــزت عن حـمــايـته فـقــد هـاجـرت رؤوس
االمـوال نـتيـجـة ابـتـزاز رجال األعـمـال من قـبل قوى
مـسلحة مرتـبطة بجـهات سياسـية وصلت حد فرض
اتـاوت على اي مسـتثمر مـشاركتـها في اي مشروع

يتم التخطيط النشائه.    

نـظومة الشفـافيـة بداية مـهمـة إلصالح النـظام السـياسي وتـرسخ الثقـة 
وبـدايـة مكـافحـة الـفسـاد تـشريع قـانون حق إدارة احلكم

ـعـلـومات إسـتـحـقاق إصالحي وحق اإلطالع على ا
من حــقــوق اإلنــســان ومن أســاســيــات مــكــافــحـة

الفساد. 
إلى مجلس النواب مع التقدير.

{ عن مجموعة واتساب

إننا متعبون بالقدر الذي لم يعد يحتمل حتى الكتابة عنه...
عتم.... أردت دائمـاً أن أفتعل الفــــرح واخلــــروج من ثقــــب النــــفق ا
دوي الذي يصطدم بالسراب في إننا نشعر مع إقتراب الوقت باإلنهيار ا

كل األشياء التي لم تكتمل ....
وإننا نـتصـيد األعـذار التي جتعـلنـا أكثر هـشاشـة والتي تـبقيـنا عـلى بعد

مسافات وهمية....
ـاذا دائـمــاً نـبــحث  عن أكـثــر األشـيـاء ظــلـمـة وأعــمق الـذكــريـات إيالمـا

وتتركنا نستنزف قوانا.... 
ـاذا نــقف فـي مـنــتــصف األشــيـاء فـي كل مـرة... نــخــاف من اخلــطـوات
ـتسـارعـة .. نـخـاف من الـتـعـلق اجلنـوني بـاحلـيـاة.. وكـأنـنـا نخـشى من ا

اإلنفصال عن حداد أثوابنا الرمادية...
صيدة التي إعتدنا مقاربتها... ونخشى من إنتزاع أنفسنا من ا

ركونة في ة ا أو إننا إعتدنـا رؤية الوجود من صفـحات الكـــــتب القــــد
زاوية اإلدراج.

-1-
كثيـرا ما يتردد عـلى األلسن مصـطلح " البـديل " و " البدائل " فـقيل مثالً
دارس بسبب كوفيد  19 كورونا فما هو اذا ألغينا حضور الطالب في ا

البديل ?
وهكذا يتكرر السؤال في مواطن عديدة .

-2-
والسؤال اآلن :

هل ثمة في " العبادات " التي يتقرب بها الصاحلون الى الله سبحانه من
رسوم ? نهج ا بدائل  اذا كانوا عاجزين عن أدائها وفق ا

واجلواب :
نعم 

يزان : هناك بعض البدائل عن عبادات مهمة لها ثقلها في ا
مَنْ منّا ال يعلم ما هي أهمية قيام الليل والتهجد فيه ?

تهجدين : ألم يقرأ قوله تعالى مادِحًا األبرار ا
(كانوا قليال من الليل ما يهجعون وباألسحار هم يستغفرون) 

الذاريات /  18- 17
غيـر أنَّ بعض الـعوارض الـصحـية قـد ال تـمكنّ االنـسان مِنْ اإلتـيان بـتلك

الطاعة فما هو البديل ?
جاء في رواية عن الرسول االعظم (ص) قوله :

اذا عجز عن الليل  أن تكابدوه فال تعجزوا عن الكلمات األربع :
سبحان الله 
واحلمد لله 

وال اله االّ الله 
والله أكبر .

فانها الباقيات الصاحلات .
صلى الله عليك يا رسول الله 

لقـد جِئْـتَنَـا بـشريـعةٍ سـهلـةٍ سَـمْحـة  لم تَحْـرِمْ أحداً مِنْ
فُـرص الـتـقـرب الى الـلـه طـبـقـاً ألوضـاعه اخلـاصـة

وبعيداً عن اجلرح واإلعنات  
والقران الكر يقول :

{ انّ مع العسر يسرا } 
الشرح / 6
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ . بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادنـاه والعائد الى مديرية تعلن جلنة البـيع وااليجار في مديرية بـلدية العمارة عن اجراء مـزايدة علنية لتـأجير االمالك ا
زايدة مـراجعة سكرتـير اللجنـة في مقر بلديـة العمارة خالل فتـرة (١٥) خمسة عشر بلـدية العمارة فـعلى الراغب بـاالشتراك في ا
يوما تـبدأ من اليوم الـتالي لنشـر االعالن مستـصحبا مـعه التأميـنات القانـونية الـبالغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة الـتأجير
دة اعاله من تاريخ النـشر وعلى قاعـة مديرية ويـنادى للمـزايدة في الساعـة العاشرة والـنصف صبـاحا في اليوم الـتالي النتهـاء ا
زايدة اجور النشر زايدة عـطلة رسمية يكون موعدهـا اليوم الذي يليه ويتحمل من تـرسو عليه ا بلـدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنية وبطاقة السكن ويكـون عليه مراجعة مديرية بلدية ترتبة على ذلك وبنسبة (٢%) مع جلب هـوية االحوال ا صـاريف ا وكافة ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا

وحد القد جزء منكشك رقم ١١١ الكراج ا
سنة واحدة١٢ م٢العقار ٤٢ نهر الكحالء ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

وحد القد جزء منحانوت رقم ٢١٢ الكراج ا
سنة واحدة١٢ م٢العقار ٤٢ نهر الكحالء

حانوت رقم٣
 ١٥ و

وحد القد جزء من الكراج ا
العقار ٤٢ نهر الكحالء

سنة واحدة٣٦ م٢

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٢٠٠٠٠٠ مليون ومائتان الف
دينار

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٧٢٣٢ ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار
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بينة ادناه: بالنظر لنكول مستأجرين االمالك ا
عدل. رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

بـيـنة تـعـلن جلنـة الـبـيع وااليجـار في مـديـرية بـلـدية الـعـمارة عـن اجراء مـزايـدة علـنـيـة العادة تـأجـيرهـا مـجـددا ولالمالك ا
ـزايدة مراجعة سـكرتير اللـجنة في مقر تفاصيـلها ادناه والعـائدة الى مديرية بـلدية العـمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
بـلدية العـمارة خالل فتـرة (١٥) خمسة عـشر يوما تـبدأ من اليـوم التالي لنـشر االعالن مستـصحبـا معه التأمـينات القـانونية
البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) من الـقيمة التقديـرية وينادى للمزايدة في الـساعة العاشرة والنـصف صباحا في اليوم التالي
زايدة عطـلة رسمية يـكون موعدها دة اعاله من تاريخ الـنشر وعلى قاعـة مديرية بلـدية العمارة واذا صـادف يوم ا النـتهاء ا
ـترتبـة على ذلـك مع جلب هـوية االحوال ـصاريف ا ـزايدة اجـور النـشر وكـافة ا الـيوم الـذي يلـيه ويتـحمل من تـرسو عـليه ا
ـصادقـة الكمال ـدنية وبـطاقـة السكـن ويكون عـليه مـراجعة مـديريـة بلديـة العـمارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا ا

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

ابو رمانة مقابل السوقكشك رقم ١٥٦٠
سنة واحدة١٢ م٢٦٢٤/١٦٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQð ◊Ëdý

طـالبـة بالـتعـويض او اللـجوء الى لك الى الـبلـديـة عنـد احلاجـة اليه وخالل فـترة الـتأجـير او عـند انـتـهاء الـعقـد دون ا يسـلم ا
احملاكم اخملتصة.

ابو رمانة مقابل السوقكشك رقم  ٢٥٦١
سنة واحدة١٢ م٢٦٢٤/١٦٢

سنة واحدة٩ م٢قطاع ١٥ شعبانكشك رقم  ٣٢٣

ابو رمانة جزء من العقاركشك رقم ٤١٩٠
رقم ٢٣١٤/١٦ سنة واحدة٩ م٢ ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون 
الف  دينار

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء منكشك رقم ٤٣٤٧
رقم ٣٢٣/٥٢ حي احلس العقار ا

سنة واحدة٩ م٢ ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٥٣٤٨ ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٦٣٣٩ ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

القيمة التقديرية احلالية

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء من
رقم ٣٢٣/٥٢ حي احلس العقار ا

مجاور كراج االقضية والنواحي جزء من
رقم ٣٢٣/٥٢ حي احلس العقار ا

حي الرسالة جزء من العقار ١٧١٤/١١٢
الهادي
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ــــــــــرقم ١٩٩٤٠٥ في فـــقـــد الـــوصـــل ا
٢٠٢١/١١/٢٣ الــــصـــــادر من مــــديــــريه
ـواطن مصـطفى بلـدية الـعمـارة باسم ا
ــبــلـغ قـدره ١٢٥٠٠٠٠ مــجــيـد كــر و
مـلـيـون ومـائتـان وخـمـسـون آلف ديـنار
عـن قيـمـة تـأميـنـات كـشك رقم ٢٢ قـطاع
١٥ فـعـلى من يـعـثـر عـليـه تـسلـيـمه إلى

جهة اإلصدار

{ كــيـــيف (أ ف ب) - حـض الــرئـــيس
ــيــر زيـلــيــنــسـكي األوكـرانـي فـولــود
اليـهـود في كل أنحـاء الـعـالم على رفع
الـصــوت امس األربــعــاء بـعــد هــجـوم
صــــاروخي روسـي اســــتــــهــــدف بـــرج
الـتـلفـزيـون في كـيـيف فـي مـوقع شـهد
مذبـحـة نـازيـة طـالت أكـثر من  30ألف
ــــيــــة يــــهــــودي خالل احلــــرب الــــعــــا
الثانية.وقـال زيلينـسكي وهو يهودي
"أنا أخـاطب اآلن جـمـيع يـهـود الـعالم.
أال تـرون مـا يـحـدث? لـهـذا الـسـبب من
هم جدا أال يلزم مالي اليهود حول ا
العالم الصـمت اآلن". وأضاف "النازية
ولدت في صمت. لذلك ارفـعوا الصوت
. ارفـعـوا الـصوت ـدنـيـ حـيـال قـتل ا
".بــرمـيل خـام حـيـال قــتل األوكـرانــيـ
غــرب تــكـــســاس الــوســيـط األمــيــركي
يـتــجـاوز  110دوالرات عـلـى خـلــفــيـة

الغزو الروسي ألوكرانيا.
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الى ذلك جتاوز سعـر برمـيل خام غرب
تــكـــســـاس الــوســـيط األمـــيــركي 110
دوالرات األربــعــاء مــتـــجــاوزا عــتــبــة
قـيــاسـيــة مـنــذ الـعـام  2013مـدفــوعـا
بـاحلــرب في أوكـرانــيـا الــتي مـا زالت
ادة تثير اخملـاوف بشأن تـوريد هذه ا
اخلام احليوية.وقرابة الساعة 07,30
بـتـوقـيت غـريـنــتش بـلغ سـعـر بـرمـيل
خام غـرب تـكـسـاس الـوسيط 110,18
دوالرات بعـد ساعـات من جتـاوز خام
بـــرنت عــــتـــبـــة  110دوالرات أيـــضـــا
ليسجّل  111,78دوالرا للبرميل.وكان
ـتـحـدة االحتـاد األوروبي والـواليـات ا
في طليعة الدول التي فرضت عقوبات
صارمة على مـوسكو مـا أثار مخاوف
من توقف الـصـادرات الـروسيـة عـلـما
أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط
اخلام في الـعالم.وقـال أندي مكـورميك
احملــلل لــدى "تي رو.بـــرايس" "تــبــقى
مشـكالت سـلسـلـة التـوريـد والضـغوط
التضخـمية مصـدر القلق األول للـكثير
سـتثـمريـن حول الـعالم".وأعـلنت من ا
الـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـثالثـاء أن
دولها األعضـاء ستفرج عن  60مليون
بـرمــيل نـفـط من احـتــيـاطي الــطـوار
حـفـاظــا عـلى اســتـقـرار الــسـوق عـقب
الــغــزو الـــروسي ألوكــرانـــيــا.وأوضح

الـرئـيس األمــيـركي جــو بـايـدن إن 30
ملـيونـا من هذه الـكمـية سـتفـرج عنـها
ــتــحـدة.ويــأتي ذلك فــيــمـا الـواليــات ا
كــانت أســـعــار الــنـــفط اخلــام تـــرتــفع
بـســبب نـقص اإلمــدادات واالنـتــعـاش
ي بــعـد رفع الـقــوي في الــطــلب الــعــا
فـروضة في الكـثير القيـود الصحـية ا
ـــكـــافــــحـــة جــــائـــحـــة من الــــبـــلــــدان 
نظمة قـرر عقد اجتمـاع  كوفيد.ومن ا
"أوبك+" ستشارك فيه روسيا األربعاء.
وقـال اجلـيش الـروسي امس األربـعـاء
إنه استولى عـلى مديـنة خـيرسون في
جـنــوب أوكـرانــيــا في الـيــوم الــسـابع
لـغـزو مــوسـكـو هــذه الـدولـة اجملـاورة
والية للغرب. وأوضح الناطق باسم ا
وزارة الدفاع إيغور كـوناشينكوف في
تصـريـحـات تـلـفزيـونـيـة إن "الـوحدات
ـسلحة سيطرت الروسية في القوات ا

بشكل تام على خيرسون".
وقــبل دقــائق مـن ذلك عــنــد الــســاعــة
 06,43بتـوقيت غـريـنتش كـان رئيس
ديـنة إيغور كولـيخاييف أعلن بلدية ا
ـنـطـقــة مـا زالت حتت الــسـيـطـرة أن ا

األوكرانية.
وكتب على فيسبوك "ما زلنا أوكرانيا.

ما زلنا نقاوم".
وأضاف "سأحـاول اليوم إيـجاد حلول
جلمع اجلثث وإعـادة الكهـرباء والغاز
ــيـاه والــتــدفــئــة في األمــاكن الــتي وا
قطعت عنها. لـكنني أحذر: النجاح في

القيام بذلك اليوم سيكون معجزة".
ـديـنة ومـحـيـطهـا لـقصف وتعـرضت ا

ــاضـــيــة. مــكـــثف خالل الـــســاعـــات ا
تـاخمة وتتـعرض مـنطـقة خـيرسـون ا
لشبه جزيرة القرم للهجوم منذ بداية
الغـزو الروسي فـجر  24شبـاط. وكان
اجلــيش الــروسي قـــد اســتــولى عــلى
مـديـنـة سـاحـلــيـة رئـيـسـيـة أخـرى في
أوكرانيا هي بيرديانسك ويهاجم في

الوقت الراهن ماريوبول.
عـلى صــعــيـد اخــر بـقــيت مــبـاحــثـات
إحـيـاء االتــفـاق الـنــووي اإليـراني في
منـأى عن تـبـعـات األزمة بـ مـوسـكو
والـغــرب في أعــقــاب الــغــزو الـروسي
ألوكرانيـا لكن خـبراء يـخشون من أن
يلقي النـزاع بظالله عاجال أم عاجال

عــــلى مــــفــــاوضــــات بــــلــــغت مــــراحل
احلـسم.تــشــهـد أروقــة فـنــادق فــيـيــنـا
مـباحـثـات شـاقـة إلحـيـاء اتـفـاق الـعام
 .2015حـول طـاولــة واحـدة يــجـتـمع
ـثــلـو الــقـوى دبـلــومـاســيـو إيــران و
ـــنـــضـــويـــة في االتـــفـــاق (فـــرنـــســـا ا
( ـانيا وروسيا والص وبريطانيا وأ
واالحتـــــــــــــاد األوروبــي ذي الـــــــــــــدور
الــتــنــســـيــقي.يــجـــلس هــؤالء أيــضــا
باسـتـثـناء اإليـرانـي مـع األميـركـي
الذين يشاركـون بشكل غيـر مباشر في
ـبـاحـثـات الــهـادفـة إلعـادة واشـنـطن ا
الى االتفاق الـذي انسـحبت مـنه العام
 ?2018ورفع عقـوبات أعـادت فرضـها

عــلـى طــهـــران لــقـــاء عــودة األخـــيــرة
ـوجب لالمـتـثـال لـكـامل الـتـزامـاتـهـا 

االتفاق.
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بـاحـثات مـراحل فـاصلـة وقد بلـغت ا
يحـسم مصـيرهـا - سـلبـا أم إيجـابا -
ــعـــنـــيــ خالل أيـــام ال أكــثـــر وفـق ا
ـســارهــا.ومع تــصـاعــد حــدة األزمـة
اجليـوسـيـاسـية الـدولـيـة نتـيـجـة غزو
ـبــاحـثـات أوكـرانـيــا أكـد مــعـنـيــون 
فــيـــيــنــا أن مـــا تــشـــهــده الــعـــاصــمــة
ـعارك النـمسـوية لن يـتأثـر بضـجيج ا
حول العاصـمة األوكرانـية.ثمـة سابقة
ــوقف: فــقــد شـهــد الــعـام تـدعـم هـذا ا

 2014بـدايــة الــتــوتــر الــدولي بــشـأن
أوكرانيـا مع إعالن موسـكو ضمّ شبه
جـزيــرة الــقـرم. لــكن ذلك لـم يـحل دون
ا مواصـلـة إيـران والـقـوى الـكـبـرى 
ــتــحــدة وروســيــا فــيــهــا الــواليــات ا
باحـثات الـنوويـة وتتويـجهـا بابرام ا
اتفاق تاريخي في تـموز/يوليو 2015
أيضا في الـعاصمـة النمـسوية.حـاليا
عـتاد ويـجلس بـاحـثات كـا تسـتمـر ا
دبــلــومـــاســيــو روســيـــا والــغــرب الى
الـطـاولـة ذاتــهـا. لـكن مـا يــخـتـلف هـو
درجـة االســتــقــطــاب وبـلــوغ الــتــوتـر
الــدولي مــســتــويـــات لم يــعــرفــهــا في

2014. ير زيلينسكي فولود
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تربـينـا منـذ الصـغر عـلى قيم تـربويـة اساسـية في عالقـاتنـا االسريـة واجملتـمعـية اخلـاصة
بالـتعامل الـسليم الـقائم عـلى احملبة وااللـفة الطـيبـة في السراء والـضراء وفي كل االحوال
والظـروف لن تـتبـدل فيـهـا قيـمنـا االخالقيـة مع االخـرين من افراد اسـرتـنا وابـناء اجملـتمع
الـذي نعيش فـيه سوية في مـختلف الـظروف واالحوال حتـكمنا قـيم االخالص والوفاء دون
ـرصـوص يـشد بـعـضـهم الـبعض ا جتـمـعـنـا روح االخوة كـالـبـنـيان ا تمـيـيـز الي سـبب ا
بـتـمـاسك قــوي ورصـ مـتــحـدين كل الـتــداعـيـات والـتــحـديـات الـطــارئـة مـهـمــا كـلـفت من
صـيريـة الالزمة لـها  –يـكون االحتـرام هو من اهم تـضحـيات ومـقتـضيـاتهـا االنسـانيـة وا
االسس االخالقـية الذي يـجسد حـقيـقة وصحـة قيـمنا الـتربويـة السـليمـة  التي اكـتسبـناها
اط تعـامالتنا وعالقاتـنا مع االخرين  ومدى حـقيقة الـتزاماتنا تـمثلة  في سـلوكياتـنا وا ا
معهم  –وذلك في مدى  احترام ابنـاء االسرة البائهم وفـيما بينـهم واحترام الشـيخ الكبير
اط واحتـرام الصديق واحـترام اجلـار واحتـرام القريب ومـدى التـمسك بقـيم االحتـرام با
ـنتديات وفـي االسواق وفي الطريـق وفي السفر من السلـوك وفق االصول في اجملالس وا
ـسـؤولـيـة الالزمـة اجتاه وفي اي مـوقف انـسـاني يـقـتـضي فـيه واجب االحـتـرام في اداء ا
ـشاعـر االخالقيـة الرصـينة سـاعدة بـروح االخوة االنـسانـية وا االخـر من تقـد العـون وا
يـكون هـو الدافع االساسي الداء واجب االحـترام إلى االخـر  - فان معـنى االحتـرام يعني
ـفـاهيم االخالقـيـة واالنـسـانيـة الـواسـعة بـافـاقـها االنـسـانـية ايـنـمـا تكـون ضـرورتـها تـلك ا
الواجبة  تعبر عـنها بسلوكيات معيـنة من اداب القيم السلوكية الرصـينة بقيمها االخالقية
الـسـاميـة بشـفافـيتـها الـعـطرة بـاحملبـة واالخوة والـرصانـة االصـيلـة الثـابتـة على االخالص
والوفـاء والنـزاهة من اي غـرض كان  –لـذلك جند هـنـاك تمـازج ب مـفهـوم اخللق واالدب
في حقيقة معـانيهما االنسانية في الهدف والغاية االنسانية من اي تصرف وسلوك وتقليد
مع ومحدد ومعـلوم وفق مفاهيم وتقـاليد اجملتمع التي تـعبرعن القيم االصيـلة الثابتة في
ـرحلـة من حـياتـهم احلضـارية وقـد تتـغيـر تلك االداب من  الـسلـوكيـات ولكـنهـا تدور تلك ا
وفق محـاور االخالق واالداب االسـاسـية فـي قيـمـهم اجملـتمـعـية –
هم ان تـبـقى سلـوكـياتـنا مـحـافظـة عـلى قيـمـها االخالقـية فـمن ا
واالدبية العـامة في اجملتمع مهما تغيرت الظروف واالحوال وقد
اط البعض من السلـوكيات ولكنها الحتيد تتطور اوتـتقدم في ا

فاهيم والقيم االخالقية االساسية - عن تلك ا

تـوسطة في العراق من شهر آب ـشاريع الصغيرة وا ؤشرات الرئـيسية لتمويل ا أحدى ا
ـائة ومن ـقـترضـ من الـنسـاء كـبيـر ويـصل نسـبة 23بـا  2012يـب بـوضـوح أن عدد ا

بالغ التي تقترضها النساء هو عادة أقل. ثير لالهتمام فإن متوسط ا ا
خـتـلف ديانـتـهن وطوائـفـهن وثقـافـتهن وقد يـبـدو مفـهـومًا الـقـول بأن الـنـساء الـعراقـيـات 
ـا قد مـتـفهـمـات وحكـيـمات ,فـلديـهن آللئ من احلـكـمة الـداخـليـة تـظهـر في سن مـبكـرة 
يـجـعـلك تـشـعـر بـالـدونـيـة بدونـهن  ,ورغم الـظـروف الـصـعـبـة واخلـاصـة جنـدهن يـتـمتـعن
وهـبة اسـتثـنائيـة في متـابعـة تعـليمـهن والبـحث عن وظائف. إن لـديهن مـثل هذه الـطبـيعة
كن ألحد أن يـؤثر في معـنوياتهن ,وعلـى الرغم من أنهن يتزوجن في النفسـية بحـيث ال 
سن مـبكـرة إال أنهن غالـبًا مـا يقتـربن من حيـاتها الـعائلـية بـطموحـاتهن كي يـنتج عن هذا
. إن لــدى الـعـراقــيـات صـوت قـوي كــونـهن سـيــدات مـنـازلـهن ـ اثـنـ أفـضل مـا في عــا
ومـربيات أجيال ,فنرى الرضـا يبرز من خالل كونهن أمهات صـاحلات في رعاية أطفالهن
وذج تقـليـدي وجمـيل بصـفتهـن أمهات حـانيـات أو زوجات عـطوفات ,ولـديهن ,أذ لديهـن 
ثلن دور أفضل صديق ورفـيق للرجل في كل الظروف واالحوال  ,ورغم كل الكفـاءة كي 
هذا جندهن ال يترددن في اتـخاذ أي خطوة مـهما بدت قاسـية أذا كانت مفـيدة لعائالتهن.
ـضايقات أثناء العمل والتزمن الـصمت خوفاً من خسارة وظيفتهنّ أو وكم منهن تعرضن 
حتى خـوفـاً من االنتـقـام? يتـنوع الـتـحرش اجلـنـسي الذي تـتـعرض له الـنـساء بـ حترشٍ
ـائي وإلكتـروني ونفسي ويـعد التحـرش اجلنسي الـذي تعاني منه لـفظي وجسدي وإ
ـتحـرش غـالبـاً ما ـضايـقـات صعـوبـة نظـراً ألن ا ـرأة في مـكان الـعـمل من أكـثر أنـواع ا ا
يكون في موقع قوة  ,فإن النساء الـلواتي يتقدمن بشكاوى على خلـفية تعرضهن للتحرش
قارنة مع النساء ـطاف عموماً في وظائف وأوضاع جسدية ونفـسية أسوأ با ينتهي بهن ا
ـرأة العراقية هو اللواتي يلـتزمن الصمت. والشيء الـذي يكمل جمال ا
ــوذج الــشــيــخــوخــة لــديــهن  ,وكــأنــهـم يــتــوقــفن عن مــرحــلــة
الـشيـخـوخـة بـعـد فـترة ويـبـقـ كـذلك حـتى سن اخلـمـس ,أذ
يتـقدمن في الـسن بأناقـة وتبـقى بشـرتهن مـخملـية وخـالية من
التـجـاعيـد لفـترة طـويـلة. ويـصعب غـالبًـا تـخمـ عمـرها بـشكل

صحيح وهذا أمرجميل للغاية .
{ كاتب وأعالمي
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ادي ب الدول اال خيار كـنة في حالة االختالف بل النزاع الفكري او ا كل اخليارات 
واجهة. احلرب قد ال يكون هو البديل االجنع او احلكم الفصل في الرد والتصدي وا

ـنضبـطة واحملـافظـة علـيها وقـد يشـير الى الفـشل في امتـالك السيـاسة االسـتراتـيجـية ا
السيما اذا كانت الدولة التي بدأت احلرب بيدها القوة مقارنة بالطرف االخر .

ـادية والعلميـة والتقنية ـوارد البشرية والقـدرات واالمكانيات ا وذلك الن احملافظة على ا
للدولة اقـوى بكثيـر من هدف القيـام باحلرب للحـصول على بعض
االمـتـيازات الـنفـعـية في مـجاالتـهـا اخملتـلفـة والـتي قد ال تـرتبط
شروع السلمي االنساني او انها تدور ضمن احياناً كـثيرة با
ــســوغــة جتـاه ــاديــة ا دائـرة الــشك فـي عــدم تـوافــر االدلــة ا
ــشــروعــة او احلــقــوق االنــســانــيــة ــطــالب ا تــطــابــقــهــا مع ا

نتزعــــــة . ا
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لم تـبقَ مرجـعـيـة دوليـة وإقـلـيـميـة وأفـريـقيـة وعـربـية لـم تُسـدِ الـنـصح بصـيـغـة أو أُخرى
لرئـيس احلكومـة األثيوبـية أبي أحمـد بأن يعـالج موضوع تـأثير "سـد النهـضة" على كل
من مصر والسـودان بالتي هي أهدأ وأعقل وبـحيث ال يكون تشغـيل السد وفق الطموح
ا وفق مـراعاة واقع ملمـوس ويتمـثل في أن هذا الطـموح سينـعكس خراباً األثـيوبي وإ
وجفافاً وفيضانات ستحدث في مناطق زراعية شاسعة في مصر والسودان. وليتصور
الـرئـيس األثـيـوبي أي حـالـة كـارثـيـة سـيـتـسـبـب بـهـا إبـتـهـاجه بـتـسـويق الـكـهـربـاء الـتي
ئة وخمس مليون مصري سيولدها تشغيل السد والعوائد اجملزية من هذا التسويق 
وسوداني تُـصنف حـكومة كل مـن الدولتـيْن "سد الـنهضـة" التهـديد الـوجودي" في حال
تشـغـيـله معـزل عن الـتـفاهم والـتـوافق عـلى قـاعدة مـراعـاة مـصالح اجلـمـيع ولـيس فقط
ـثـلـث الـنـيـلي هـو الــطـرف األثـيـوبي أو بـاألحــرى زعـامـة يـرنـو إلى إبـتــهـاج طـرف من ا

إمتالكها أبي أحمد.
قد جند مَن يرى أن أبي أحـمد يجد في بداية تشغيله للسد على نحو ما حدث في وقت
إنشـغال دول العـالم كبيـراتها وصـغيراتـها بـاألزمة األوكرانـية أن الفـرصة مواتـية لكي
يخـطو خـطوة الـتشـغيل الـتي يحـسب لهـا كثـير الـتحـسب الرئـيس عبـدالفـتاح الـسيسي
وكذلك الرئيس السوداني عبدالفتاح البرهان بإعتبار أن الدول الكبرى لن تكون مهتمة
صري والسوداني بغير األزمـة األوكرانية التي قـد تُسبب حرباً كـونية. ثم إن الرئـيس ا
لديـهما من إنـشغاالت البـال ما يجـعلهمـا يرجئـان أي خطوة حاسـمة مع أثيـوبيا إلى ما
بعد إنحسـار احلراكات الشعبية في السودان الـتي ما زالت تتوالى وتطالب التظاهرات
ـصري إلى أن ـدنـيـ وإلى مـا بعـد إطـمـئنـان احلـكم ا بـتـسلـيم مـقـالـيد الـسُـلـطة إلى ا
تشابكـة سترسو على مـا يطمئن احملروسـة مصر بحيـث تقوم حكومة األحـوال الليبيـة ا
صر بأفضل العالقات وتكون صاحبـة الع الساهرة والقبضة احلاسمة ليبية ترتـبط 
يـلـيشـيات االسـالمويـة تسـلالً إلى مـصر. وإنـشـغال الـبال جتـاه أي محـاوالت إنتـقـال ا
نـاورة والـعرض الـعـسكـري عـلى حدود صـري بـاحلالـة الـليـبـية لم يـتـوقف منـذ تـلك ا ا
مصر مع ليبـيا قبل بضعة أشهر الذي حضره من بـدايته إلى نهايته الرئيس عبدالفتاح
الـسيـسي ثم خـتمه بـلقـاء له صفـة الـرسالـة إلى كثـيرين يـجب أن يـهمـهم األمر وبـالذات
الرئيس التـركي رجب طيب أردوغان بشيوخ قـبائل وشخصيات سـياسية ذات حضور
ـشهـد الـسيـاسي الـليـبي وإن كـانت لم تأخـذ فـرصتـهـا بعـد.  وبـالنـسـبة إلى الفت في ا
الـرئيس عـبدالـفتـاح البـرهان فـإن إنشـغال الـبال الـداخلي الـذي ال يقـتصـر على مـناطق
احلدود التي أوجبت نـوعاً من التحادث والتوافق في شأنها مع الرئيس أبي أحمد فيما
مـوضــوع تـشــغـيل الـســد عـالق أوجــزه صـاحب الـرقـم الـصـعب فـي مـجـمــوعـة احلـكم
الــعـسـكــري الـفـريـق مـحـمــد حـمـدان دقــلـو (حـمــيـدتي) بـعــبـارة "الـســودان بـلـد تــعـبـان
ومضـطرون لـلشـحـاذة رغم أنهـا  مذلـة أتبـعهـا يوم األربـعاء 23 فـبراير 2022 بـزيارة
ضـمون  الـشحاذة مبـاغتـة إلى موسـكو من الواضح أنـها تـتصل  في الـدرجة األُولى 
والـتـعب كـمـا ورد في عـبـارته وكـان أيـضـاً بـتـلك الـعـبـارة كـمن يـحـ قـلوب األلـوف من
ـيادين والـشـوارع ويهـتـفون الـشبـان والـشابـات الـذين ينـزلـون بـ احل واآلخـر إلى ا
بـسـقـوط احلـكم الـعسـكـري من دون أن تـسـتـوقـفهـم حقـيـقـة أسـاسـية وهـي أنه إذا كان
الـسـودان "تــعـبــانـاً ومـضــطـراً لـلــشـحـاذة" في ظل حُــكْم الـفــريق عـبـدالــفـتـاح الــبـرهـان
ـدنـي وهـذه حال لـبـنان خـير مـثال وعـساكـره فـإنه لن يكـون أقل تعـبـاً في ظل حُكْم ا
عـلى ذلك حـيث أن األمـر لم وال ولن يــقـتـصـر عـلى الـتـعب وكـذلك الـشـحـاذة ذلك أن ال
واطىء أقـدام بإسـتثنـاء صناديق د األيـدي ال من الصديق وال من احلـالم  إسـتجابـة 
ـغـربيـة الـتي فيـها من ـصريـة والـقطـرية والـكـويتـيـة واإلماراتـية وا اإلغـاثـة السـعوديـة وا

رضى الذين ال مال عندهم وال طبابة لهم. الدواء والغذاء ما يغيث ا
ـستـبعد أن الـبلـية الـسودانـية ومـثيـلتهـا اللـبنـانيـة على نـحو مـا أوردنا قد ليس بـاألمر ا
طاف والـتشغيل تـعصف بأثيـوبيا في حال مـضى رجلها الـعنيـد أبي أحمد إلى نهـاية ا
العملي لـلتورب الثـاني بعد التشـغيل األول الذي حدث يوم 20 فبـراير/شباط اجلاري
سـتـبـعـد أن تقـف مصـر مـكـتـوفة إتـخـاذ خـطـوة رادعة. (2022). في هـذه احلال مـن ا
ـة أبي أحـمد ونـقـول ذلك عـلى أسـاس أن تشـغـيل الـتـوربـ األول الـذي يـقـوي من عـز
الـتي أضـعـفـهـا بـعض الـشيء حربـه علـى اخلارجـ عـلى سـلـطـته في "الـتـيـغـراي" يـنبه
قارنة مصر والسودان لـكنه ال يقلقهما إلى حد الـرد بخطوة ما على ذلك. وإذا جازت ا
فـإن الغرض من تـشغيل توربـ أبي أحمد كـان مثل مسيَّـرة السيـد حسن والتي جاءت
قاومة حسَّـان اللقيس إغتيل يوم تسمية الـنتاج احلربي األول له "حسَّان" (أحـد قادة ا
4 ديـسـمـبـر/كـانـون األول 2013) الـذي تُـذكـر اللـبـنـانـيـ بـرئـيس حـكـومـتـهم (حـسَّان
ديـاب) الـتي كـثـر الـعصف بـلـبـنـان في ظـلـهـا. في أي حـال كان األمـر مـبـاغـتـاً في فـترة
ـباغـتة احلسَّـانيـة وغيـر واضح حتى إشـعار آخـر ما إذا كانت زمنيـة متـقاربـة. حدثت ا
سـتـذهب أبـعـد من مـعـاجلـة حــالـة من اإلحـبـاط األهـلي في الـوسـط الـشـيـعي الـلـبـنـاني.
تـمثلـة بإصـرار الرئيس األثـيوبي (أبي أحـمد) على تـشغيل ـباغتـة األحمـدية ا وحدثت ا
ـتضـرر. إعتـبر كم سيـربح تسـويقاً التوربـ األول غيـر متـوقف عند حتـفظـات الطرف ا
للكهرباء ولم يعتبر كم ستتصحر أراض في مصر ويسقط مخلوقات من جرَّاء العطش.
قـد يـكـون اإلرتـبـاك األميـركي واألوروبي  _الـروسي في الـتـعـامل مع األزمـة األوكـرانـية
ز األمـ الــعـام حـزب الـله" حـسن شـجـعه عـلى ذلك. كــمـا قـد يـكـون هـذا اإلرتــبـاك حـفـَّ
زيـد من الـوعـيـد. تـلك حلـظـة عـابرة في نـصـرالـله علـى تطـيـيـر مـسـيَّـرته وإرفـاق ذلك بـا
أزمـات مـصيـريـة تـمـاماً مـثل حلـظـة صـحو فـي سمـاء مـلـبـدة بالـغـيـوم. وفي عـلم الـغيب
باغتة احلسَّانية وما باغتتيْن. ا ودرجة منسوب احلذر ما هو متوقع حدوثه بعد هذيْن ا
ـكن حدوثه على ـباغتـة األحمـدية وما  كن أن يـكون الـرد عليـها ما هـو أكثر أذى. وا
تـعـلقـة بـزيارة بـاغـتة احلـمـيدتـيـة ا ـصب. وأمـا ا ضـفـاف النـيل اخلـالـد من النـبع إلى ا
ـا تتـجـاوز حالـة الـتعب الـفـريق محـمـد حـمدان دقـلـو (حمـيـدتي) إلى موسـكـو فـإنهـا ر
والعوز التي يعـيشها السودان إلى ما قد ينبه اإلدارة األميركية إلى تداعيات ناشئة عن
أسـلوب تـصقـيع العالقـات مع العـرب تصب مـستقـبالً في مصـلحـة روسيـا البـوتيـنية...

. ع باغتات _البوتينية. والله ا هذا في حال جتاوزت ا
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زيــــبــــاري بــــقــــرار وصِـف بــــانه ظــــالم
قراطي ا دفع احلزب الد وسياسي 
الـى تــــقـــد مــــرشـح آخــــر هــــو وزيـــر

الـداخليـة في حكومـة االقليم والذي 
ــرحــلـة الــثــانـيــة الـتي تــرشــيـحه في ا
اعـتــرض عـلـيـهـا الـبـعض وطـعـنـوا في
شرعيتها وقد اكدت احملكمة االحتادية
الـــطـــعـن ووالـــفـــقت عـــلـى الـــتـــرشـــيح
ــوافــقــة مــجــلس الــنــواب ــشـــروط  ا

وليس هيئة رئاسته فقط.
وهـكذا أصـبح فريـقا الـصراع; الـشيعي
حـول السلـطة والكـوردي لكسر اإلرادة
أحـــد أهم أســـبــاب تـــوقف او انـــســداد
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية وواضـح جدا أن
اإلطار يضغط باجتاه عدم جناح عملية
ــشــاركــته في انــتــخــاب الــرئــيس اال 
احلـكومـة التي يـصر الـتحـالف الثالثي
عــلى تـشــكـيـلــهـا حتت شــعـار حــكـومـة
ـرفـوضـة من قـبل االغـلـبـيـة الـوطـنـيـة ا
االطـــــار ومن االحتـــــاد لــــكـــــونــــهـــــمــــا
سـيخسران مواقعا تمتعوا بامتيازاتها
ومـكـاسـبهـا طـيـلـة ما يـقـرب من عـقدين
ـا أيـضـا اخلـشـيـة من مـن الـزمـان ور
فـتح ملفـات الفسـاد الكبـيرة التي تضم
ـريـبة لـيـارات والصـفـقات ا عـشـرات ا
والـغـريب انهـم جمـيـعا أرادوا إضـعاف
وظــيـفـة رئـيس اجلـمــهـوريـة وتـقـلـيص
صالحــيـاته لـكـنـهـم اكـتـشـفـوا أنه رغم
ذلك مــفــتـاح لــتـســمــيـة رئــيس الـوزراء
األقـوى في البالد واألمضى في الرفض
ــوافـقــة عــلى كـثــيــر من الـقــوانـ أو ا

شاريع واألحكام. وا

ـثير ويـتحـول الى مجرد ـنصب ا ذلك ا
وظـيفة تـشريفـية بروتـوكوليـة في نظام
ـاني غــيـر مــكـتـمـل يـعـتــمـد رئــيـسـا بــر
لــلـوزراء بـصالحـيـات اوسع مع تـقـز
كـــبــيــر فـي حــجم رئـــيس الــدولـــة عــلى
ـــنــصب خـــلــفـــيـــة ذلك اإلرث الـــثــقـــيل 
الــرئــاســة ومـا تــركه مـن آثـار نــفــســيـة
سـلـبـيـة لـدى اجملتـمع الـسـيـاسي وغـير
الـسـيـاسي فـقـد عمـل مؤسـسـو الـنـظام
اجلـــديـــد عـــلى تـــقـــلـــيص صالحـــيـــاته
وتــكـثــيــفـهــا بـيــد رئـيس الــوزراء الـذي
ـان تــرشــحه الــكــتــلــة االكــبــر في الــبــر
الــــعـــراقي الــــواقف عـــلـى رجل واحـــدة
بـسـبب إصرار الـبعض في عـدم تشـكيل
اجملـلس االحتـادي وهـو الـقـسم الـثـاني
ــان ولــكـي تُــدعم الــعـــمــلــيــة من الـــبــر
الـــســيــاســـيــة بـــ مــكــونـــات الــعــراق
الــرئــيـــســيــة وهي الــكــورد والــشــيــعــة
والـسـنـة الـعـرب في نـظـام تـوافـقـي فـقد
وزعـوا الـرئاسـات الـثالثة عـلى الـشيـعة
ولــهــا مــنـصـب رئـيس الــوزراء كــونــهـا
فـتـرضة لـعـدم وجود تـعداد الـغـالبـيـة ا
عـام للسـكان وللـسنة الـعراقيـ العرب
ــان بـيـنــمـا مـنح مــنـصب رئـاســة الـبـر
مــنـصب الـرئـيس لـلــكـورد عـلى اعـتـبـار
إقـصـائـهم تـاريـخـيـا عن هـكـذا مـنـاصب
مـلكـة العراقـية وحصل مـنذ تـأسيس ا
اتـفاق مـشابه في إقلـيم كردستـان ايضا
وفـي ذات الـفـتـرة أي في 2006م حـيث
اتـفق احلزبان الرئيسيان على ان يكون
رئـــيس جـــمــهـــوريــة الـــعـــراق لالحتــاد
الـوطـني مقـابل ان يـكون رئـيس االقـليم

كــمــا حــصل في مــعـظـم بـلــدان الــشـرق
االوسط وأفــريـقـيـا وأمـريـكـا الالتـيـنـيـة
مـنـذ أكثـر من نصف قـرن ومن ضـمنـها
ــلــكي الــعـــراق الــذي حــطم الــكـــرسي ا
لـيـضـع كـرسـيـا لـلـجـمـهـوريـة في تـمـوز
1958م بـإنقالب عـسكـري دموي نصب
فـيه مـجـلـسـا رمـزيـا لـلـسـيـادة ورئـيـسـا
لك مـطلق مـتـفردا لـلوزراء يـقوم مـقـام ا
الـصالحـيات بـزي جـمهـوري وشـعارات
تــقـدمـيـة مــا لـبث بـعــد خـمس سـنـوات
حـــتى أطــاح به مـــغــامــرون آخــرون من
ـؤمن رفــاقه لـيـتم تــنـصـيب (الــرئـيس ا
رة والذي لم عـبد السالم عارف) هذه ا
يـهـنـأ هو وشـقـيقه عـبـد الـرحمن كـثـيرا
بـاحلـكم اذ اسـتـولـى مـغـامـرون آخرون
فـي انـقالب لـيــلي عـلى الـرئــيس ونـفـيه
الـى خـــارج الــــعـــراق إلجالس جــــنـــرال
ـهـيب أحـمـد حـسن عـسـكـري آخـر هـو ا
البكر على كرسي احلالق الذهبي الذي
لم يــتـمـتع بـاجلـلـوس عـلـيه مـنـفـردا بل
دني صدام حس حتى شـاطره نائبه ا
أزاحـه بالكامل من الكرسي ومن احلياة
لــيــمــارس دوره كــمــنــقــذ لالمــة وقــائــد
لـلـضـرورة ونعـمـة من نـعم الـسمـاء كـما
قـال عـنه مـؤسس حـزب الـبـعث الـعـربي

االشتراكي!.
ن الحـقـته الـلـعنـة هـو اآلخـر كـأقرانه 
سـبــقـوه عـلى كـرسي الـلـعـنـة لـكن هـذه
ـتـحـدة ــرة كـانت عـلـى يـد الـواليــات ا ا
الــتي أســقــطــتـه وأعـدمــتـه هــو وأركـان
قـــيـــادته لـــتـــنــتـــهي واحـــدة من حـــقب
ثـيرة وينتهي معها الـرئاسة العراقية ا

شـبـيـهـاتـهـا قـد أصـابت كـرسي احلـكم
في الــعــراق بـعــد الـســطـو عــلـيــهـا في
تـمـوز 1958 وقــتل كـافـة أفـراد االسـرة
الـــهـــاشـــمــيـــة احلـــاكـــمـــة بــاخـــتالف
ــسـتـهــدف من الـلـعــنـة حـيث تالحق ا
تــلك الــلـعــنـة كل من يــجــلس عـلى ذلك

شؤوم!. الكرسي ا
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لــكن لــعــنـة كــرسي احلــكم في الــعـراق
تـختـلف كثيـرا عن تلك الـتي في مصر
ــســتــمـــيت من أجل حـــيث الــصـــراع ا
اجلـلـوس عـلـيـهـا ولـيس مـجـرد إزعـاج
جلـثة هامدة محنطة منذ االف السن

وأســـبــاب هـــذه الــصـــراعــات كـــثــيــرة
ــوروث ومـــعـــقـــدة النــهـــا تـــرتـــبط بـــا
ـتـكـلس عـبـر مـئـات الـسـن مـن حكم ا
ــلك والــرئـيس األمــيــر والـســلــطـان وا
ـــطـــلـــقـــة والـــقـــائـــد وســــلـــطـــاتـــهم ا
وامـتيـازاتهم الال مـحدودة الـتي دفعت
ــــغــــامـــــرين لـإلنــــقالب كـــــثــــيــــر مـن ا
واجلـلـوس علـى ذلك الكـرسي الـذهبي

ـــاضي شـــاعت مـــنـــذ اواسـط الــقـــرن ا
مـــــعــــلـــــومــــة فـي أوســــاط اآلثـــــاريــــ
والـباحـث عن الـلقى مـفادهـا إن مجرد
إزعـاج مـومـيـاء اي فـرعـون من فـراعـنـة
مــصـر في احلـفــر والـنـبـش أو الـسـرقـة
ـتاجـرة يؤدي الى مـا سُمي بـ (لـعنة وا
الــفـراعـنــة) الـتي تــقـود صـاحــبـهـا الى
ـوت او اجلـنون او الـعـوق كمـا يدعي ا
كـثير من الذيـن اصيبوا بهـكذا مصائب
ـومياءات وسواء إثـر حترشهم بـتلك ا
ـعلـومة دقـيقـة أم مجرد ان كـانت هذه ا
تـكـهنـات أو تـأثيـرات سايـكـولوجـية أو
ا عـضوية فإنها اعتبـرت سببا لكثير 
أصـاب الضـحايـا الذين دفـعوا حـياتهم
ـــا فـــعــلـــوه مـن ازعــاج لـــتـــلك ثـــمـــنـــا 
ـوميـاءات كمـا يدعـون هم وأقربـائهم ا
وبـعيـدا عن مصـر وفراعنـتهـا وحتديدا
فـي قـلب بالد مــا بــ الـنــهـرين بــغـداد
ومـنـذ ذات التـوقيت أو أكـثـر بقـليل عن
ـلوك قـبور الـفـراعنـة ومحـنطـاتهم من ا
ـصـريـ فإن تـلك الـلـعـنة أو واألمـراء ا

قراطي الكوردستاني وبوفاة من الد
الــرئـيس طــالـبــاني واعـتــذار الـرئـيس
بـارزاني عن تمديد رئاسته او الترشح
ـقراطي ان لـهـا من جديـد يـعتـقـد الد
ذلـك التوافق انتـهى ويجب ان ال يكون
ــنـصب حـكــرا حلـزب مـعـ حتت أي ا
ــقــراطـي طــلب من مـــبــرر بل ان الـــد
االحتــاد تـرشـيح اي شــخـصـيـة اخـرى
ــقـراطي مـن قـيــاداته تـنــال رضــا الـد
ـكون وبـقـية االحـزاب ليـكـون مرشح ا
لــكـنــهم اصــروا عـلى تــرشــيح الـســيـد
بـرهم صـالح (الـذي سبق وأن اعـترض
ـــقــراطي في انـــتــخــابــات عـــلــيه الــد
2018م و فــــــرضه مـن قـــــبل نـــــواب
ـكون الـشـيـعـة والـسنـة دون مـوافـقـة ا
ـقراطي الى ـا اضطـر الد الـكردي) 

ترشيح منافس له في حينها.
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وقف ثـانية بعـد انتخابات وقـد تكرر ا
اكـتـوبر 2021 م بـإصرار االحتـاد على
تـرشـيح اعـادة ترشـيح الـرئـيس لدورة
ثــــانــــيــــة دون تــــوافق مع مــــنــــافــــسه
الـــرئـــيـــسي الـــذي دفع الـى الـــســـبــاق
مـرشحه الـقوي هوشـيار زيـباري وزير
الـيـة الـسابق وحـيـنـما اخلـارجـيـة وا
شــــعـــر الــــطـــرف الــــثــــاني أي االطـــار
الـتنسيقي بـحتمية فـوز السيد زيباري
تــعــقــدت االمــور اكــثــر خــاصــة دخـول
إيـــران عــلى اخلط مـن خالل مــشــاركــة
الــسـفـيـر اإليـراني والـقــوى الـشـيـعـيـة
ـنــافـسـة لـلـتـيـار الـصـدري بـالـضـغط ا
عــلى احملــكـمــة ورفض تــرشح الـســيـد
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االولـــيــغـــاركــيـــة لم يَـــشَع في االوســاط
ية بعد 2003.  النخبوية واالكاد

لــقــد تــمـيــزت حــقــبـة مــابــعــد االحـتالل
االمــريــكي بــبـروز اكــثــر من مـجــمــوعـة
أولـيغاركية عراقية حتى باتوا أصحاب
ـبـشـرين بـجـنـة احلكم احلل والـعـقـد وا
في الـعـراق! أدنـاه(بـاخـتـــــصـار شـديد)
أهم تــلك اجملـامـيع االولـيــغـاركـيـة الـتي
تـــتــحـــكم بـــقــرار الـــعـــراق الــســـيــاسي

واالقتصادي. 
أنـبه الى انـني ورغم معـارضـتي لتـحكم
اال ان بـعض االولــيـغـاركــيـا بــالـسـلــطـة
أعـضاء تلك االوليغاركيـات قد يتمتعون
بـــكــــثـــيـــر مـن الـــصـــفـــات الــــوطـــنـــيـــة
وأن تــصـــنــيـــفــهـم ضــمن االيـــجــابـــيـــة
االولـيـغـاركـيـة جـاء النـطـبـاق الـتـعـريف
عـليهم.مع ذلك فأن االوليغـاركية النبيلة
حتى أن وُجدت في الـعراق ضعيفة جداً
بـــســبب قــوة الـــتــحــالف بـــ طــبــقــات
االولــيـغــاركـيــة الـطـفــيـلــيـة الــتي بـاتت

صادر القرار العراقي: تتحكم 
1- أثـريـاء الـعـراق اجلـديـد. بـرزت هـذه
الـطـبـقـة كـشـبـيـهتـهـا الـروسـيـة نـتـيـجة
أعـمـال اخلـصخـصـة الـتي أدت الى بيع
ـتــلـكـاتـهـا أمــوال الـدولـة الـعــراقـيـة و
بـطـريقـة خلت من الـشـفافـية والـوضوح
وخـلـقت طـبـقـة ثريـة من الـتـجـار(وليس
رجــال االعـمـال)الـذين أكـتــفـوا بـبـيع مـا
اســتــولـوا عــلــيه من أمالك الــدولــة.أمـا
ـصـدر الـثاني لـثـروة هـؤالء فقـد تـمثل ا

الن روسـيــا تـوصـف الـيـوم الوكــرانـيــا
بـأنـهـا من أكبـر الـبـلدان واألمـثـلـة على
حـكم االولـيـغاركـيـة. لـقد أدت عـمـلـيات
اخلـصـخـصـة وبـيع أمالك الـدولـة بـعد
سـقـوط االحتاد الـسـوفيـتي الى ظـهور
ـلـيـارديـرات الـروس الـذين طـبـقـة من ا
ارتــبـــطــوا بــعالقــات وثـــيــقــة بــرجــال
وبوت نـفسه هو الـسلـطة والسـياسـة

نتاج أحدى تلك الروابط.
ورغم ان بـعض الـبـاحـثـ فـي الـعـراق
ــهـمـ كـحـنـا بــطـاطـو وعـبـد الـرزاق ا
احلـسني وعـبد اجلـليل الـطاهـروسيار
تـناولـوا جوانب من بـعض ما اجلـميل
كن ان يسمى من وجهة نظري بشبه
االولــيــغـاركــيــة(كــالـشــيــوخ واالغـوات
ــــدارس والـــــضـــــبـــــاط وخـــــريـــــجـي ا
الـتـركـيـة..الخ) خـالل مراحـل تـاريـخـية
اال ان من الغـريب ان مصطلح مـختلـفة

االولـــيــغــاركــيــة  oligarch مـــصــطــلح
يـونـاني االصـل مـعـناه (حـكـم الـقـلة) أذ
arkhein و ان كـلـمة  oligo تـعـني قـلة
تــعـنـي حـكم .أي وجــود نـخــبـة قــلـيــلـة
كـانـة اجتـماعـيـة او دينـية او تـتـميـز 
اقتصادية أو تعليمية أو اسرية تتحكم
ـصادر القـوة والنفوذ والـقرار.وهناك
حـــوالي 13 نـــوع من االولـــيـــغـــاركـــيــة
سـادت في الـعـالم وحتـكـمت بـالـقرارات
الـســيـاسـيـة لـكـثـيـر من الـدول.ورغم ان
ـصــطـلح في أصـله مـحـايـد(لـيـست له ا
داللـة سلبية أو ايجـابية)اال ان كثير من
الـعلمـاء والفالسفـة بدءً بأرسـطو عدّوه
وارد نـظـام يـؤدي الى تـركيـز الـقـوة وا
بــيــد قـلــة من الــشــعب وبــالـتــالي فــهـو
ـوقراطـيـة واحلكم ـبادىء الـد مـضـاد 
ـصـطـلح بـقوة الـرشـيـد. لـقـد برز هـذا ا
بـعـد الـغـزو الروسي في االيـام الـقـلـيـلة

واالجــــتـــمـــاعــــيـــة خـــارج الــــعـــراق في
ـاضي ثـمـانـيـنـات وتـسـعـيـنـات الـقرن ا
الى أنــشـاء جـالـيـات عـراقـيـة سـيـاسـيـة

عارضة.  حتت مسمى ا
وبــعــد االحــتالل حــاول عـراقــيــو لــنـدن
واوربــــا وامــــريــــكــــا وايــــران ودمــــشق
تــســويق انــفــســهم بــانــهم كــانـوا وراء
لء فراغ ؤهل  اسقاط النظام وأنهم ا
احلــكم بـخـاصـة وانــهم أقـامـوا عالقـات
وثــيــقـة مع االمــيــركـان وحــلــفـاؤهم من
الـــغــزاة. ان جــردة بــســـيــطــة لــرؤســاء
الـوزراء الستة الذين تـعاقبوا على حكم
الـعـراق تؤكـد ان جـميـعهـم كانـوا ضمن
اولـيغاركيـة عراقيو اخلارج(4 منهم من
واحـد مـن فـرنـسـا وواحـد الجــئي لـنـدن

من سوريا). 
كـمـا ان نظـرة سريـعة عـلى من تـسلـموا
مــنـاصب وزاريـة او مـا يـعــادلـهـا تـؤكـد

نفس االستنتاج السابق.
قـال الـتعـريف بظـاهرة أسـتـهدف هـذا ا
االولـيــغـاركـيـة في الـعـراق والـتي بـاتت
تـتناسخ وتولـد فئات نخـبوية جديدة ال
تـــســـتــــنـــد الى مـــصـــادر الـــنـــــــــــفـــوذ
الـتـقـليـديـة في الـعـراق بل هي أفراز من
أفـرازات الـنـظام الـسـياسي االجـتـماعي
ـــا بــــعـــد االحـــتالل. أعـــتـــرف أن هـــذه
الـظاهـرة حتتـاج الى دراسات سـياسـية
اجــتـمـاعـيـة اعـمـق من قـبل اخملـتـصـ

وآمل ان يـثـيـر مـا كـتـبـتـه اهـتـمـام اكـبر
هم. وضوع ا بهذا ا

3- أمـــــــراء احلـــــــرب. أدى الـــــــفـــــــراغ
الـسـياسي واالمـني الذي خـلفه سـقوط
الـنظام وأنتشـار السالح وفشل سلطة
مـابعد 2003 عـلى ملء هذا الفراغ الى
بــروز فــئــات مــخــتــلـفــة مـن اجملـامــيع
ـسـلـحـة الـتي يـتـرأسـهـا أمـراء حـرب ا
ال أسـتطاعوا أضافة سلطة النفوذ وا
الى ســلـطـة الـسالح الـتـي امـتـلـكـوهـا.
وفـي حــديث لـي مــؤخـــراً مع أحــد أهم
ـــــــســـــــؤولـــــــ عـن االقـــــــتـــــــصـــــــاد ا
ســألــته عن تــقــديــره لــلــقـوة الــعــراقي
يليشيات ـالية التي تمتلكها أحدى ا ا
ــســلـحــة الــكـبــيــرة فـأجــابــني أن مـا ا
تلكوه من عقارات وأموال ال يقل عن

نصف مليار دوالر!! 
ويــقــيـنــاً فــأن هــنـاك مــجــامــيع أخـرى
وأمـراء حرب آخرون جتاوزت ثرواتهم
ليار دوالر في بلد يرزح 40% حاجز ا
من سـكـانه تـقـريبـا حتت مـسـتوى خط

الفقر.
4- عــراقــيــو اخلــارج. عــلى الــرغم من
ـصـطـلح عـلى نـفـسي ثـقل وطـأة هـذا ا
النـه أحدث شرخـاً جديداً ومـضافاً الى
الـــشـــروخ الـــفـــئــــويـــة الـــتي قـــســـمت
اال اني ال اجد الـعراقي طـوالً وعرضاً
صطلح للتدليل مـناصاً من استخدام ا
عـلى مـجـمـوعـة من الشـخـصـيـات التي
ظـلت تتـداول مراكز الـقرار واحلكم في

العراق بعد 2003. 
لــقـد أدت هــجــرة الـنــخب الـســيـاســيـة

بـــتــــقـــد خـــدمـــات جلــــيش االحـــتالل
ـصـدر االمــريـكي. وكــان الـفــسـاد هــو ا
الـثـالث المـوال هذه الـطـبقـة الـتي باتت
تــمــتــلك الــبــنــوك وشــركــات الــتــجــارة
ــعــنى أن االمــوال الــتي واخلــدمــات. 
جـمـعـتهـا هـذه الـطبـقـة لم تـأت من فعل
entrepreneur- اقــتـصــادي تـنــظـيـمي
ship ادى الـى قـــيــــمــــة اقــــتــــصــــاديـــة
ـا من عــمـلــيـات اســتـيالء وا مــضـافــة

وسرقة وبيع اصول الدولة.
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2- طـبـقـة الـعـوائل واألسـر. بـرزت هذه
الـطـبـقـة بـعد  2003 كـاحـدى اجملـامـيع
ـسيطرة على مقالـيد القرار السياسي ا
فـي الـعـراق. وســواء كـانـت هـذه األسـر
بــخــلـــفــيــات ديــنــيــة أو عــشــائــريــة او
أجـتـمـاعـية فـأنـهـا حـافظت عـلى تـقـلـيد
تـدويـر الـسـلـطـة والـنـفـوذ داخل مـجـال
االســرة أو الـعـائـلـة. وأســتـطـاعت هـذه
األسـر أيـصال أبـنائـهـا الى سدة الـقرار
الـــســيــاسي لـــيس كــوزراء او أعــضــاء
ـان فـحسب بل كـقـادة سيـاسـي او بـر
فـاصل مـهـمة من أمـنـيـ يتـحـكـمـون 
الـقرار الـعراقي. لقـد بات الـتوريث أحد
أهم مـــصــادر الــنـــفــوذ والــســـلــطــة في
الـعراق احلديث. ح النظر الى اسماء
ـنـاصب الـقيـاديـة في العـراق يـتضح  ا
جــلــيـاً أن االولــيــغــاركـيــة االســريـة في
الــعــراق بـــاتت تــلــعب دورا مــهــمــا في

القرار العراقي.
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مـــطــرودة  إن لـم يـــتــهـم بـــالــتـــخـــلف
والــرجـــعــيـــة واالنــقـــطــاع عن الـــعــالم
والعـيش في غـيـر الـزمـان . وأنـا أتابع
ـسـمـوعـة ـنـظـورة وا وسـائل اإلعالم ا
ــقـــرؤة  ومـــذ بــدأت طـالئع االزمــة وا
الــروسـيــة االوكــرانــيــة بـالــتــصــاعـد 
والـرسـائل الــتي تـوجـهـهــا اخلـارجـيـة
ـقيمـة في أوكرانيا العراقيـة للجـالية ا
تتـوالى تتـرا  والتـحذيـرات من اندالع
ـــــغــــادرة  الــــنـــــزاع  واحلث عـــــلى ا
والـدعـوات لـقـضـاء اإلجـازة الـدراسـيـة
بــ األهل مــتــتـابــعــة مــتــتــالــيـة  وال
مستجيب اال القليل  وفي اليوم األول
لقيـام النـزاع  واندالع نـيران احلرب 
منـحت اخلـارجيـة الـعراقـيـة تأشـيرات
دخـول لـلــمـتــزوجـات األوكــرانـيـات من
عـراقـيـ  ووجـهت اخلـطـوط اجلـويـة
العـراقـية بـنقـل الراغـب بـالـعودة الى
الـعـراق وأسـرهم  والـوزارة وكـوادهـا
تقدمة تتابع عن كثب أحوال اجلالية ا
 وبـالـقـطع أن لــيس في ذلك مـنـة  وال
فــيه فـــضل أو جــمــيـل  بل هــو واجب

أمول عن الواقع  منـقطعـة الصلـة با
ـشــوه  إذ حـلت  فـحــدث الـتــحــول ا
الفوضى محل احلرية  واالتهام دون
وجه حق مـحل تـشــخـيص األخـطـاء 
ــــشـــروع  واالبــــتــــزاز مــــحل نــــيـل ا
والـبـلـطـجـة مـحل الـقـانـون  وتـصـدّر
ــبــتــز ــشــهـــد الــلص والــفــاســـد وا ا
والــفـــاشل  وراح يــقـــود الــســفـــيــنــة
ويتحكم بالدفة  وتراجع مد الشريف
والنـزيه والـكـفـؤ  حيث أصـبح عـمـلة

صـطـلحـات لـغةً  كثـيـراً ما تـتـداخل ا
وتـتــقــارب لــفـظــاً  وتــتـبــاين مــعــنـاً 
فالعربية غنية ثرية  حية ال تموت وال
تــنـــدثــر  كـــيف ال وهي لـــغــة الـــقــرآن
الــكـــر  ولـــغــة االمـــة الـــتي حـــمــلت
الـــرســـالــــة وأخـــذت عـــلى عــــاتـــقـــهـــا
مسـؤولـية حـفظـهـا  فسـفـراء الرسـالة
عـــرب  وإن كـــانـــوا أجـــانب  تـــكـــون
العربية متاعهم  وإتقانها وسيلتهم 
ــوروث أداتــهم . في الــعـربــيـة ونـقل ا
صـطلـحـات  لكن مـعـانيـها تتـشابـك ا
مختلفة ال يفصل بـينها غالباً اال خيط
أبــيض  تــشق عـــلى غــيــر اخملــتص 
ويـتـغـزل بـهـا من تـبـحـر في أمـواجـهـا
تـالطمـة  فـخـيط أبـيض يـفـصل ب ا
قراطية والفوضى  وب احلرية الد
والــتــعـــدي  وبــ احلق والـــغــصب 
وبــ الــتــنـــظــيم والــتـــقــيــيــد  وبــ
االنـضــبـاط والــتــكـمــيم  وبـ اإلدارة
ـغاالة  والـتـمـادي  وبـ احلـرص وا
في احلـيـاة كــثـيـر مـا يــقع اخلـلط بـ
الــشــجــاعـــة والــتــهــور  وبــ اجلــ

والــتـــأني  وبــ الـــكــرم واإلســراف 
وب البـخل والتـدبيـر  وب الـتأنيب
والتـعـنـيف  وبـ الـتـدين والـتـشدد 
وب النصـيحة والفـرض  وب الثقة
والـغــفــلــة . في زمن الــراحل الى غــيـر
عـودة  حــيث الــتـحــديـد والــتــقـيــيـد 
وتـكـبـيل احلـريــات وتـغـيب احلـقـوق 
وقــطـع االلــسـن والــرقـــاب  وتـــوجــيه
اإلعالم  وكـــــــســــــر األقـالم  وحــــــرف
التـفكـير  وتـقنـ التـعلـيم  وحتريف
الـتاريخ  كـثـيـراً مـا تـطـلـعـنـا الى يوم
نـــعــيـش فـــيه صـــحـــافـــة حــرة  ورأي
مسـتـقل  وبحـث غيـر مـقيـد  تـطلـعـنا
ـارســة الــشـعــيـرة  وحــريـة حلـريــة 
الـعــقـيــدة  وإبـداء الــرأي  واسـتــقـاء
ـعـلـومـة  ونـقـد اآلخـر  وتـشـخـيص ا

العيوب  وتثبيت االنحرافات .
ÂUEM « bI

ترقبنا يوماً يكـون فيه نقد النظام غير
محظـور  وكشف اخملالـفة جائـز مباح
سؤول متاح   ومحاججة احلـاكم وا
ومناظرة الـراعي والرعية أمـر معتاد .
وبـالــقـطع أن دوام احلــال من احملـال 
وطول الـظلم يُـدمّر  وكـثر الطـرق يفك
ن تـطــلع لـلـحـريـة مـا احلـديـد  فـكـان 
أراد  فأنكسر القيد  ورفعت األغالل 
ـظــلـوم  ولـكن ورحل الـظــالم  وحل ا
بوالدة قيصرية  وعلى يد طبيب وافد
 وبصـالـة جراحـة مـسـتوردة  غـريـبة

وما يـحدث في الـعراق اليـوم  فوضى
ـنـهج  واعالم خالقـة  واسـتـهــداف 
في بــــــعـــــضـه مـــــدســــــــــــــوس هـــــدام
مُستهدِف  والالفت أن راسم السياسة
ـسؤول  ـتـصـدي ا ومـتـخـذ الـقـرار وا
يـقــــــــف مـتــابع مــراقب عــاجــز  أمـام
االسـتـهــداف  الـذي حــرّف حـقـيــقـيـة 
وشــــــــــوّه ســــمــــعــــة  وغـــيّــــر واقع 
وعــرض مُـــحــرّف  وخـــلط رائق  وكل
ذلـــــك بحجة حرية  وذريعـــــــة حق 
ـقـراطـيـة  والـواقــــــــع أن ومـظـهـر د
صـمـته إمـا خــوف من اسـتـهــــــــداف 
أو حتاشي لتعــــــريض  أو خوف من
كــشـف مـــســتـــور  وفي كـل األحــوال 
احلــصــيـــلــة خــلل إدارة ومـــســؤولــيــة
مقــــــــــصر  فأمـا تصـدي وحتمل  أو
تــنــحـي وحتــاشـــــــــي  فــســـمــــــــعــة
ــسـؤول  وتـاريـخه الـوطن أغـلى من ا
أســـــــــمـى مـن االعــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــارات
الشــــــــخصـيـة  فبـ اخلاص والـعام
خــــــــيط أبـيض  وبـ احلـقيــــــــقـية

والتضــــــليل مثله .

ـقـراطـيـة وبـلـد وثـانـيـة في مـهـد الـد
ـــدني  في احلـــريــة ومـــوطـن احلق ا
األولى وقع انـــفــجـــار مــحــدود  دوّى
صـوته  وتـصــاعـد دخــانه  وشـوهـد
عن بــعــد نـــيــرانه  وحــتـى الــيــوم لم
ـــــعــــرف ســـــبـــــبه  وال مـــــوقـــــعــــــه يُ
بالتــــــحديـد  وال مُخلّفـاته  وحينها
سألت أحد كـبار مسؤولـي تلك الدولة
عن خلـفـيـات احلادث  فـأجـاب عـلمي
عــلــمك  لــلــدولــة ســلــــــــطــة تــكــفل 
ومسؤول يـدبر  ومعـني يتابع  وفي
الــبـلــد الــثــاني وقـع حـادث إرهــابي 
ـراسـلـيـها فانـتـقـلت وسـائل اإلعالم 
وعــدتــهــا وعــديــدهــا  وراحت تــنــقل
احلـــدث  ولـــكـن كـــمـــا حـــدث  ودون
استهداف أو افتـعال أو نـــــــقل ما لم
ــــــــثل األول يقع  وبالقـطع أن ذكر ا
ليس دعـوة لعـصر الـتـقـــــــيـيد وعـهد
الــتــكـبــيـل وزمن الــتــكـمــيـم  وعـرض
الـثــاني لـــــــــتــأكـيــد أهـمــــيـة اإلعالم
احلــــــــر  والـــــــــنــــــــقـل الــــــــهــــــــادف 

والتــــــــبصير الصادق . 

والتزام علـى الوطن وحق للـرعية على
الراعي  لكن مـا يلفت الـنظر  ويوجه
االنـــتـــبــاه  ويـــثـــيـــر احلـــفـــــــيـــظــة 
ـــــــدســــــوس  اإلعــــــــالم اخلـــــــاص ا
ـــغــرض  والــتــحــريض والــتــوجــيه ا
ــدروس  إذ ــمــنــهج  والــتــأجــيج ا ا
راحت بــــعض الــــفــــضــــائــــيــــات وهي
مفضـوحة غيـر مستـورة  معــــــــروفة
غير مـجهـولة  تـهاجم وتـتهم وتُـقصّر
وتروج  إلهمـال وتكـاسل وتراخي في

اداء الواجب.
Íb ô« ·u J

والالفت أن صـاحب الــقـرار يـقف أمـام
ترويـجـها صـامت  وقـبـال حتريـضـها
مكـتـوف اليـد  وحـيال تـلـفيـقهـا مُـكبّل
اإلجـراء  وكل ذلك حتت مـظــلـة حـريـة
ــعــلــومــة الــرأي والــتــعـــبــيــر ونــقـل ا
وتـداولـهـا  وبــالـقـطع أن هــنـاك خـيط
ــعـــلـــومــة أبــيـض بــ حـــريـــة نــقـل ا
وتـلـفــيـقــهـا  وبــ تـشـخــيص اخلـلل
وإدعـاءه  وفي واقـعـتـ مـنـفـصـلـتـ

حـــدثت إحـــداهـــمــا فـي دولـــة جــوار 

 ÍdJA « wK

بغداد
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وهي مــقـيـاس لـلـمـخـزون الـذي يـنـتـشـر
بـــإجتــاهـــات ومــتـــجــهـــات مــتـــنــاظــرة
وبــالــتــالـي يــســتــوجب ضــبط اإليــقــاع
لـتـقــلـيل نـسـبـة الـعـشـوائـيّـة والالنـظـام
كوّنات أو األحداث الـناجت عن تفاعـل ا

خصوصاً في إطار برنامج عملها.
وبـعيداً عن اإلدعـاءات (السيـاسية) ذات
الـدوافع االـتي يعـيهـا اجملتـمع البد من
ـسيرة تـقلـيل منسـوب العشـوائية في ا
وفـي جـدول الــتــفــاعالت بــإقــرار الـرأي
الـعلمي الـصائب  مثـلما عـاشه النسيج
اجملـــتــمـــعي من قـــبل بـــدالً من تـــشــابك
اخلــطـابــات  واحلـاالت  اإلســتـثــنـائــيـة
ـفروضـة.  وهنـا وللـمقـارنة الـزمانـيّة ا

أتذكر شعر  للمتنبي:  
( على قدر أهل العزم تأتي العزائم
كارم وتأتي على قدر الكرام ا

وتعظم في ع الصغير صغارها
وتصغر في ع العظيم العظائم )

اط الـسيـاسة الـقـاع هو اخملـفي في أ
ــســمـوع ومــواقــفــهــا واإليـقــاع هــو ا
ـنــظـور مـنـهـا بـأدواته الـعـامـلـة أو وا
تـتصور  بـأنّها إسـتطاعت أن تـتصالح

مع جموع اجلمهور بذلك.
À«b _« ‚e

قـاالت السـابقة وكـعادتـنا في مـعظم ا
ـتفق ـبادىء الـعلـمـيّة ا نـبـدأ ببـعض ا
عـليها بهيئـة مقاربات نحاول جاهدين
ومـجـتهـدين تبـسيـطـها.  وعـليه نـقول
تـمـتـلك جـمـيع األجـسام طـاقـة داخـلـيّة
ـكوّنة هي مـجمـوع طاقات اجلـزيئات ا
لــهــا والــتي  تــزداد مـع ارتــفــاع درجـة
احلــــــرارةحـــــيـث يـــــقــــــال أن اجلـــــسم
اليـحـتوي حـرارة وإنّـما يـحـتوي طـاقة

داخلية.
وفي صــورة مــشــابــهـة فــإنّ عــنــاصـر
ومــكـوّنــات احلـزب الــسـيــاسي تُـظــهـر
طاقتها الداخلية عند سخونة األحداث

الـــعــالم قــد إنــتـــقل  من كــوڤــد-19 الى
كـــيـــيڤ-22 كـــمـــا تــشـــيـــر الـــعــنـــاوين
والــتــفـاصــيل اإلعالمــيّــة إذ لم يـرد في
األخـبار عن وجوب ابراز شـهادة اللقاح
مـن قــبـل الــنـــازحـــ الـــذين يـــعـــبــرون
احلـدود  األوكرانيّة على مدار الساعات

اضية. في األيام القليلة ا
سطور اخلتام:

..سيلجمون الليل في أفواههم
ويحلمون في النهار

وتشرق الشمس في عينيكِ
من فوق الغيوم

وح تمطر السماء
ضي معاً عاشقَ نغسل الهموم

ـوج دون وزورق فـي الـنــهـر  يــحــضن ا
خوف 

فأنتِ مازلتِ في العشق إختيار...
 } } } } }

{ پـروفسـور  فيـزياء الـپالزما- عـضو مـعهد
تحدة   ملكة ا الفيزياء في ا

ودوليّة أوسع.  
من كوڤد- 19الى كييڤ-2:

وعــنـدمــا نـتــابع مــايـجــري من أحـداث
هـنـاك وهـنا بـالـصورة والـصـوت فمَن
ــتـحــدث ومـايــقـوله أو تــقـوله يــكـون ا
األنـباء فالعـديد من حكومات وادارات
الـدول  قد ساهمت أو ساعدت وقادتها
 فـي إحــتالل عــراقــنــا اآلمن في الــعــام
2003 ومـــا بـــعـــده وتـــدمـــيــر الـــبـــنى
اخلـدميّـة وجوانب من اجملتـمعـيّة فيه.
ســيـعـتـذرون الى شــعب الـعـراق ألنّـهم
إحـتــلـوا  أرض الـعـراق سـيـعـتـذر  كلّ
ــاء مـن أســـاء لـــلـــتـــراب واجلـــبـــال وا
والــهـواء والــنـخـيـل. سـيـعــتـذرون الى
بغداد السالم ومن بينهم قادة دول ألن
حـتـمـيـة الـتـاريخ هي اخملـزون وهاهي
تُـسمع في اإليقاع. هكذا  تقول هندسة
ـقـال الذي الـتـنـبـؤات التـي إحتـواهـا ا

سبق هذا  مباشرة.
وقــبل اخلــتـام نــشـيــر الى أنّ إهـتــمـام

فـمـنـهم من كـان كـذا  وأصبـح ثم أمسى
وصــار وسـيـقـال عـنــهم بـعـد سـنـ أو
شـهور  إنّهم كانوا  وسيصبحون وتلك
هـي مــنــاســيب اخملــزون من الــتــذبــذب
اط الشخصية و(األنا) واإليـقاع في  أ
و(األنـــــا األعــــلى) والـــــعــــقل الـــــبــــاطن
ــصـــاحــبــة في الــســـيــرة. فــبــمــوجب ا
قـوانـ عـلـوم الـطبـيـعـة أيـضـاً فإنّ كل
جـسم يبـعث عادة أشعـة حتت احلمراء
وهي غـير منظورة للـع البشريّة التي
تـرى اللون األحـمر وبقيـة ألوان الطيف
الـشـمـسي وتـلـوّن بـعض الـنـاس. وهذه
خـاصـيـة مـفـيـدة جـداً يـسـتـدل بهـا عن
وجودة في القاع األجسام اخملفيّة أو ا
وخـــلـف احلــواجـــز  واألبـــنـــيـــة ويـــتم
استخدام أجهزة طيفية للكشف عنها. 
ولــو أردنــا  مــعــرفــة مــايــخــزنه هــؤالء
الــنـاس من إشـعـاع في الــشـخـصـيـة أو
الـقــاع فـسـنـكـتـشف وال نـكـشف  وهي
مـقـاربة (تـكـنوقـراطـيّة) أو مـايـشبه ذلك
ــــــا كــــــمـــــــا يــــــصــــــورونـــــــهــــــا أو  ر

يألفها(مستشارون).
وكـذلك فـالـطـاقـة الـكـامـنـة هي مـقـياس
الــصـعـود  والـنـزول بــداللـة مـاحتـتـويه
ــنــظـومــة من كــتـلــة وفي أي إرتــفـاع. ا
ـقـايـيس من وحــ تُـفـرض مـثل هــذه ا
اخلــارج بــطــرق تـعــبّــر عن مــصـالح أو
بـذرائع تمـليح و تسـطيح مثالً تـتحوّل
الـفـوضى (اخلالّقـة) الى أخالق فوضى
ويـــتــسع مـــقــدار الـالنــظــام فـي حــركــة
ـكــوّنـات ضـمن اإلحـداثـيـات مـحـدودة ا
تفاعلـة مع مسارات إقليميّة الـنطاق وا
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يـر بـوت الـهـجوم عـلى أوكـرانـيا بـخـطابٍ حـشـد فيه استـهل الـرّئـيس الروسي فـالد
ذهب الـتاريخ طامحـاً في العودة إلى مـا قبل حِقـبة االحتاد الـسّوفيـيتي معـرجاً على ا
ا هي جزء مِن تاريخنا الديني جاء في خـطابه: أوكرانيا ليست دولة جارة فحسب إ
سيـحي وهذا كـان تاريخ روسيا بـروسيا القـيصيريـة كان هنـاك ما يسمى الـروس وا
ـعاصـرة بشـكل كامل ومـفصل قـد شُكـلت مِن قبـل روسيا الـقيـصيـرية. لـكنّ أوكرانـيا ا
الشّـيوعيـة التي قامت عام  1917 بانتـهاكات بـحق روسيا وحـولت إلى كيان االحتاد
السُّوفيـيتي وستال ضم ألوكرانيا أراضي روسية.. ثم جاء خروشوف ومنح أوكرانيا
جـزيرة الـقـرم ولكن كـلّ ذلك كان االحتـاد الـسوفـييـتي ) بُثَّ اخلـطـاب من قنـاة الـعربـية
ية والتي ).مـعلوم أنَّ فكرة قيـام االحتاد السوفيـيتي كانت تقوم عـلى مبدأ األُ مترجماً
تـتـجـاوز الـوطـنـية عـلى اعـتـبـار أن الـطـبـقـة الـعمـالـيـة الـتي هي عـمـاد الـنـظـام ال تؤمن
بـاحلـدود اجلـغـرافـيـة وحـسب خـطـاب بـوتـ كـان سـتـالـ يُـهـدي األراضي والـشـعوب
ي الـسوفـيـيـتي فـاحلدود لـلـعـقـيدة ال لـلـجـغـرافيـا وبـهـذا يـحتج لـتشـكـيل االحتـاد األ
تـد تنظيمهم القوميون عـندما كانوا ينـاصرون مصر الناصـريّة داخل العِراق وحيث 
رافع الشـعار وصورة الزعيم القومي ضد بلدهـم.استدعاء أو استحضار التاريخ في
ـبـرر لشـن احلـرب في الـدِّفاع أو احلـروب حـالـة تـكـاد تـكـون عـامـة ومِن غـيـر تـقـد ا
تطوعـ على القتال والـتفاني فيه مِن أجل حقّ تاريخي أو الهجوم يُـشجع اجليش وا
هـدف سامي والقـتال بال هدف وال عقـيدة ال معنى له فـاألوامر العسـكريَّة ليـست كافية
في الـقتـال واإلصرار عـلى النَّـصر.فـعنـدما اجـتاح هـتلـر أوروبا لـلسـيطـرة على الـعالم
اني حـسب النَّازية يـكون العرق اآلري فـي قمة الهرم أظـهر تاريخـاً وعقيدة لـلجيش األ
ـانـيـة الـتي ال تـشـبه الـكـاثـولـيـكـيـة وال ـسـيـحـيـة األ وقـد طـعم ذلك بـعـقـيـدة ديـنـيـة هي ا
البـروتـسـتانـيـة (انـظر: مـقـاالت جـواد علي عـقـيـدة النـازيـة الـدينـيـة في مـجـلة الـرسـالة
1939).كـذلك في احلـرب الـعـراقيـة اإليـرانـية (1988-1980) اِستُـحـضـر تـاريخ فتح
الـعـراق وبالد فـارس وسـمـيت مِن قِـبل اجلـانـب العِـراقـي بــالـقـادسـية الـثَّـانـيـة عـلى أنَّ
القادسـية األولى التي  فيها إسقاط حُكم األكاسرة( 16هجـرية) وكانوا على الدِّيانة
اجملوسية (الزَّرادشـتية) لهـذا االستحضار الـتاريخي معنى إعـادة الفتح. وقد بان ذلك
عـنـد اخلالف مع احلــكم الـشـاهــنـشـاهي(1969 ومـا بــعـدهـا) يــومـهـا قــربت آيـة الـله
اخلميني ودعـمته بشكل مباشر حتى كانت محاضراته في والية الفقيه تُذاع من إذاعة
بـغـداد الــقـسم الــفـارسي بـرنــامج الـنــهـضـة الــرُّوحـيَّـة يــقـدمه مـحــمـود دعـائي(فــاطـمـة
ــوســـوي األصــفــهــاني الــثَّــورة الــطَّــبــاطــبـــائي زوجــة أحــمــد خــمــيـــني ذكــريــاتي/ ا
ـحـافـظـة الـبــائـسـة).فـعـنــد اخلالف مع إيـران الـشـاهــنـشـاهـيـة ســمي لـواء الـديـوانــيـة 
الـقـادسـيـة(1969) حـيث مــعـارك الـفــتح دارت هـنــاك وسـمـيت الــنَّـاصـريــة بـذي قـار
عـركة ذي قـار مع الفـرس قبل اإلسالم. أمـا اجلانب اإليـراني فاعـتبر في استـحضـاراً 
ـان إعالمه احلـربي أن الــنـظـام الـعـراقي كــافـراً واحلـرب ضـده إعـادة اإلسالم واإل
سلم بدأ هذا اخلـطاب التكفيـري قبل احلرب بشهور(أمالي وحترير الشعـب العراقي ا
الـسيد طالب الـرِّفاعي).ليس التـاريخ فقط يُسـتحضر عـند اخلالفات السـياسية احلادة
ــا الــدين أيـــضــاً فــاخلالف الــروسـي األوكــراني ســبــقـه انــشــقــاق في الـــكــنــيــســة إ
األرثوذكـسـيـة الـتي كـانت واحـدة قـبل ثالثـمـائة عـام وثالثـة عـقـود وقـد  أيـضـاً على

ذهب واحد. أساس تاريخي مع أنَّ ا
{ كاتب عراقي
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من حق جنم فـريق نادي الطـلبة الالعب الـدولي السـابق الدكتـور نزار اشرف
ـدربـ جلـأوا الى االعالم لـلـفـوز بـفـرصـة عـمل تـدريـبـية ان يـقـول ان بـعض ا
ولـكن عـضـو الـلـجـنـة االسـتـشـاريـة الــفـنـيـة في االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم
الدكـتور نزار اشرف ال يسـتطيع ان يجـزم بان هذه الوسيـلة االعالمية او تلك
تتـعمد في صـنع هالـة اعالميـة الي مدرب يـلجـا اليـها عـلى سبـيل التـحليل أو
الـتـعــلـيق عـلى حـدث سـاخن او الجــراء حـوار اعـتـيـادي .. االعالم الـريـاضي
ـرئي يـتـناول احلـدث من زوايـاه كـافـة و حدود قـروء وا ـسـمـوع وا الـعـراقي ا
مسـؤوليته تنتهي في االستديـو التحليلي او في موفع احلوار .. ثم ان االعالم
درب او ذاك وهو (االعالم) لم (يجـبر) أي ناد رياضي على التعاقد مع هذا ا
ـســمـوح له فـقـط .. امـا شـطـارة ـنـطــقـة ا يـؤدي دوره وحـسـب ويـتـحـرك فـي ا
درب في تـقد نـفسه فـتحسب له وكـذلك قدرته عـلى تسـويق نفسه الدارات ا

االندية او االحتاد .
 ومـثـلـما نـدافع عن زمـالئنـا االعالمـيـ ونـحـاول ان نبـرأ سـاحـتـهم من تـهـمة
الـتـحــيـز او الــدفـاع عن هــذا الـنـجم الــسـابق او ذاك فـي سـبـيل فــرضه عـلى
ادارات االندية احملـلية لتدريب فرقها فاننا نـشيد بوسائل اعالمنا الذكية التي
جنـحت فـي الـكــشف عن ضــعف حــيــلـة و خــبــرة وكـفــاءة عــدد من ( جنـوم )
هام التدريبية التي انيطت بهم منتـخباتنا الوطنية السابق الذين فشلوا في ا
قـدم بـرنـامج ان الـتـدريب و ارتـكـبـوا اخـطـاء تـثـيـر شـفـقـة احدهـم هـؤالء قـال 
قدم الـبرنامج هـام الفنـية على الالعـب وقـال  وباخـتصار شـديد هو تـوزيع ا
كـن ان تصـبح انت مـدرب الي فـريق الن الـتـدريب عـمل سـهل وهـذا الـنجم
بي نـتـخبـات الـشبـاب واالو يـحـمل اعلى الـشـهادات الـتـدريبـية (بـرو ) ولـعب 
والوطنـي وهو خريج كلـية التـربية الـبدنية وعـلوم الريـاضة .. هذا االسـتسهال
يعـكس ضعف الشـخصـية التـدريبيـة للنـجم سابق االعالم سـاهم في الكشف
عن هـذا الـضـعف والـنجـم السـابق بـعـيـد عن العـمل الـتـدريـبي في هـذه االونة
وعلـى االرجح خسر فرصـة العمل الى اجل غيـر مسمى .. العب دولي سابق
ا عـقلـية فـنيـة .. واقول لـهذا يـة وا اخر قـال ان التـدريب ليس شـهادة اكـاد
كن ان يـة وهل  كـن تغـييب اهـميـة الشـهادة االكـاد الدولي الـسابق كـيف 
تتشـكل العقـلية الـتدريبيـة من خالل الدورات التـدريبية االسـيوية الـصاعقة او
ـعايشة التدريبية في عدد من االندية االوربية .. وأؤكد ان االعالم عن طريق ا
حـتى ولـو سـاهم في (صـنع) فـرصـة عـمل لالعب دولي سـابق فـانه لن يـدخل
ـلـعب ابـدا وال يـســاعـده في تـنـفـيـذ الـوحــدة الـتـدريـبـيـة او قـيـادة مـعه ارض ا

باراة..  الفريق خالل دقائق ا
ـبـاريــات مـدى اسـتــعـداد الالعب الـدولي سـتـكـشـف الـوحـدات الـتــدريـبـيــة وا
السابـق للتـعامل مع الـفرصة الـتدريـبية الـتي توفـرت له وكيفـية اسـتمراره في
س الــيـد نــؤكـد ان ــلـمــوســة  عـمــله .. بــهـذه االدلــة ا
ـدرب احلـالي لن يـنجح الالعب الـدولي الـسابق وا
في عـمله مـهـمـا سلـطت وسـائل االعالم االضواء
عـلـيه ..الـكـفـاءة واخلـبـرة وحـدهـمـا يـسـهمـان في
ـنـتخب ـدرب في الـنادي وا تـوطيـد اركـان عمل ا

وليس االعالم على حيوية دوره .
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ـبـية الـوطـنيـة الـعراقـية الـلجـنة األو
بشارع فلسط في العاصمة بغداد.
وحـــضــر الــتــكــر الـــنــائب الــثــالث
ـبية أحمد حنون لرئيس اللجنة األو
ـكـتب الـتـنـفـيـذي الـدكـتـور وعـضـو ا
ــالـي أحــمــد هــردة رؤوف واألمـــ ا
ــــثل وزارة الــــشــــبـــاب صـــبــــري و
الـــريــاضـــة مـــديـــر عـــام الـــعـالقــات
والــتـــعـــاون الـــدولي فـــيــهـــا أحـــمــد

وسوي. ا
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وأكــد احــمـد حــنــون سـعـي الـلــجــنـة
ـبــيـة الـوطــنـيـة الـعــراقـيـة لـدعم األو
االحتاد ورعايته السيما بعد االجناز
الـكـبـيــر الـذي حتـقق في بـطـولـة أ
آسـيـا األخـيــرة وحـصـول مـنـتـخـبـنـا
ركـز الـسادس قـارياً الوطـني عـلى ا
مــشـيــدا بـرئـيـس االحتـــــــاد الــسـيـد
مـــحــمـــد األعـــرجي ومــجـــلس إدارته

االحتاد.
ـالي للـجنة من جانـبه أعرب األم ا
ـبـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة أحـمـد األو
صبـري عن سـعادتـه بالـتـفاتـة إحتاد
كــرة الــيـد لــروّاده داعــيــاً االحتـادات

األخرى التخاذ اخلطوة ذاتها.
ــبـيـة وقــال صـبـري ان الــلـجــنـة األو
تـــفــخــر بــكــونــهــا جــزءاً من خــطــوة
صري درب احملـترف ا التعـاقد مع ا
شــريـف مــؤمن كــونـه عالمــة فــارقــة
وإضافة نوعية لكرة اليد العراقية.

رضـا رجــبـلــو حـصل عـلـى اكـثـر من
 400وسام مـحلي ببـطوالت داخـلية
في بالده إيران كما حقق 17 وساماً
شاركات اخلارجية على منوعاً في ا
مــســـتــوى قـــارة آســيـــا بــاالضـــافــة
ــبــيـة ــشـاركــته في ثالث دورات أو
كالعب ودخل رجبـلو عـالم التدريب
قـبل عـامـ وكــان ضـمن فـريق عـمل
اللـجنـة الـفنـية في االحتـاد اإليراني

للعبة.
هذا وقد حـضر توقيـع العقد كالً من
الــنـــائب الــثــالث لــرئــيس الــلــجــنــة
ــبــيــة الــدكــتــور أحــمــد حــنــون األو
ـكـتب الـتـنـفـيـذي لـلـجـنة وأعـضـاء ا
ــبــيــة الــدكــتــور هــيــرده رؤوف األو
والدكتور إبراهيم الـبهادلي والسيد
عدنـان طعيس واألمـ العـام للـجنة
ـبيـة الـسيـد هيـثم عـبـد احلمـيد األو
ـالي الـسيـد أحـمد صـبري واألم ا
ومديـر الـقسم الـقانـوني في الـلجـنة
بية السيد علي البدري ورئيس األو
ركـزي للـدراجات االحتاد الـعراقـي ا
السـيـد محـمـود عزيـز ونـائب رئيس
االحتـــاد الـــســـيـــد مــوسـى مــحـــسن
وعـــضــو االحتـــاد رئــيـس الــلـــجــنــة

الفنية فيه الدكتور علي حميد.
وفـي ســـيــــاق مـــتـــصـل اخـــرى كـــرّم
ركـزي لـكرة الـيد االحتاد الـعـراقي ا
مـجـمـوعـة من رواد وأبـطـال الـلـعـبـة
ـقـر وذلك في صـالـة االجــتـمـاعـات 

لــلــمــنــتــخـبــات الــوطــنــيــة جلــمــيع
االحتادات الريـاضية.ولـفت حمودي
ــبــيــة أيــضــاً الى ان "الــلــجــنــة األو
الوطنية العراقية كانت أبرمت عدداً
من إتــفــاقـيــات الــتـعــاون الــريـاضي
تقدمة شترك مع عدد من البلدان ا ا
ريــاضـيـاً ســعـيـاً لــتـســتـفـيــد جـمـيع
االحتــادات الـوطــنــيـة من الــتــنـفــيـذ

فردات هذه االتفاقيات". العملي 
ومن جـــانــبه شــكـــر رئــيس االحتــاد
ركـزي للـدراجات مـحمود العـراقي ا
بـية مبدياً عزيز رئيس الـلجنة األو
إرتـــيـــاحه في ان تــــرعى الـــلـــجـــنـــة
بـية هـذ اخلطـوة التي سـتشكل األو
إضـافة مـطـلوبـة لـرياضـة الـدراجات
في الـــعــراق طـــالـــبــا مـن الــلـــجـــنــة
ــزيــد من ــبـــيــة مــنح إحتـــاده ا األو
ـرجـوة الـوقـت لـتـحـقــيق الـنـتــائج ا
ســيـــمـــا وان مـــنـــتـــخب الـــدراجــات
تـنـتـظـره مـشـاركـتـان مـهـمتـان خالل
شـهر آذار احلـالي في طـواف تـركـيا
وبـــطــولــة آســيــا الـــتي ســتــقــام في

طاجكيستان.
ــدرب االيـراني ومن جـانــبه أعـرب ا
عـن ســعـــادته بـــعــمـــله اجلـــديــد في
الــعــراق واعـداً بــتــقــد كل خــبـرته
ـنـتخـبـات العـراقـية الـتدريـبـية مع ا
وحتـقـيق فـارق مـلـمـوس بـالـنـتـائج
ـستحقات شاركات وا واالداء في ا
درب محمد قبلة.وكان ا اخلارجية ا
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ــــركــــزي وقّع االحتــــاد الـــــعــــراقـي ا
درب للـدراجـات عقـداً تـدريبـيـاً مع ا
االيرانـي محـمد رضـا رجـبلـو يـتولى
ـنــتـخب الــوطـني ــوجـبه تــدريب ا
الـعـراقي واالشـراف عـلى مـنـتـخـبات

الفئات العمرية األخرى باللعبة.
ــبـــيــة ورحّـب رئــيـس الــلـــجــنـــة األو
الــوطــنــيـة الــعــراقــيـة رعــد حــمـودي
ــدرب االيـرانـي آمالً له الــتــوفـيق بــا
ـقبلة مع ريـاضة الدراجات همته ا

العراقية.
ولـــــفـت حـــــمـــــودي الى ضـــــرورة ان
ـدرب يــتــعـاون إحتــاد الــلـعــبــة مع ا
الئمة اجلديد وان يؤمن له االقـامة ا
ــقــبـل وتــأمـ والــنــجــاح بــعــمــله ا
الكـات الـتـدريبـيـة الوطـنـية تـعاون ا
معه واالهـتمـام بشـكل كبيـر في خلق
ـواهب واخلامات ـيزة من ا قاعدة 

الصغيرة.
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وأكّـــد حـــمــــودي حـــرص الـــلــــجـــنـــة
بـيـة على دعم جـمـيع االحتادات األو
ـالـية الـوطـنـيـة بـتـحـمل الـتـكـالـيف ا
ـــدربـــ الـــعـــرب لـــلـــتـــعـــاقــــد مع ا
واألجـانب لــلـمـنـتـخــبـات الـعـراقـيـة
مـشـدداً عـلى "مـتـابـعـة ومـراقـبـة أداء
نتخباتنا نتدبـ  درب ا ونتائج ا
الـوطـنـيـة" واعـداً بـزيـارات مـيـدانـية
ســيــجـريــهــا لـلــوحـدات الــتــدريـبــيـة
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قامة في مصر. حقق العب رماية احلشد الـشعبي زيد طارق فخري رقماً جديداً في بطولة العالم للرماية ا
ـتمثـلة بـشخص رئيـسها وذكـر نادي احلـشد الشـعبي في بيـان أن الهـيئة االداريـة لنادي احلـشد الـشعبي ا
خـالد كبيان بـاركت لالعب النادي للرمـاية الرامي زيد طارق فخـري لتحقيـقه رقماً جديداً لـلعراق في بطولة
ـنتخب الوطني الـعراقي للرمـاية حقق رقماً كـاس العالم للـرماية.واوضح أن العب نادي احلشـد الشعبي وا
ـسـدس الـهوائي  10 مـتـر.وانـطـلـقت الـبـطـولـة في مـصـر في الـسادس جـديـداً مـسجالً 569 عالمـة بـفـئـة ا

اضي وتستمر حتى الثامن من آذار اجلاري. والعشرين من شهر شباط ا
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بغداد- الزمان
أعـلن االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم
ان اإلمـارات ســتـسـتـضــيف مـبـاراتي
الـــصـــ والـــســـعـــوديـــة والـــعـــراق
وسوريا ضمن الـتصفيـات اآلسيوية

ــؤهــلــة إلى كــأس الــعـالـم في قــطـر ا
.2022

وقال االحتاد اآلسـيوي في بـيان على
مــوقـعـه الـرســمي إن دولــة اإلمـارات
ـلعب احملـايد ـتحـدة هي ا العـربـية ا

قبلة باريات التصفيات اآلسيوية ا
التي تشارك فيها الص وسوريا.

وأشـــار إلى أن الــــصـــ تــــســـتــــعـــد
مـلكـة العـربـية الـسعـودية واجـهـة ا
في اجملـمـوعــة الـثـانـيـة في 24 آذار/

ويــفـــرض نـــفــسـه ويــقـــدمـــهــا في
هم . واجهات الصعبة وهو ا ا
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وواصـل الــنـــفـط االخـــر نــتـــائـــجه
ـمــيـزة مـحـقــقـا فـوز ا غــالـيـا في ا
الـوقت الـقـاتل بـهدف الالعـب علي
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WK∫ منتخب روسيا بكرة السلة اثناء مشاركته في بطولة دولية
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بية b∫ احتاد الدراجات يتعاقد مع مدرب ايراني في مبنى االو UF
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قطع الطالب خطوة إضـافية مهمة
عـززوا فـيــهـا مـوقع الــوصـافـة 49
بـعـد الـفـوز علـى الـكـهـربـاء بـهدف
االعـب وكــاع رمـــضــان د 59نــفس
الـذي قــادهم لــلــفـوز الــغــالي عـلى
الــــزوراء بــــهــــدف احلـــسـم الـــدور
وقف بـشكل كبير اضي ويدعم ا ا
لـــــيـــــواصـل اجملـــــمـــــوع تـــــقـــــد
ــطــلـــوبــة بــفــضل ــســتـــويــات ا ا
الـصالبة الـدفاعـيـة وخلق الـفرص
وحـسم االمور بـاالجتـاه الصـحيح
بــعـــدمــا خــرجــوا بــالــفــوز الــرابع
تـوالـيـا في افـضل فـتـرة ووضع لم
يـعتـادوا عـلـيه من قبل واسـتـمروا
بالظهور اجليد وعكس قوتهم منذ
رحـلة احلـاليـة التي امنت بدايـة ا
لــهم الــنــتــائج والــنــقــاط وتـدعــيم
ــوقع واالبــتــعــاد بــفـارق خــمس ا
نـقــاط عن اجلـويــة مـؤقــتـا في ظل
عطاء الالعبـ والتنافس من اجل
خــدمــة الــفـريـق الــذي زادت ثـقــته
يز بخوض مباريـاته في تواجد 
سؤلية بكل شيء وبفضل حتمل ا

ورد االعــتـــبــار الحــد ابـــرز الــفــرق
وسم احلالي احمللية الـذي يعود ا
بشـكل مخـتلف تمـاما عن سـابقاته
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ــتـعـثـر مـؤخـرا النه افـتـقـد االداء ا
لـلـحــلـول وخـلق الــفـرص والـلـعب
دون فـــاعـــلـــيـــة وقـــوة وتـــشـــكـــيل
خـطـورة امــام الـقـدرات الــدفـاعـيـة
لالحمر الذي جنح في التعامل مع
الـنـقاطـة الـسلـبـية لـلمـنـافس الذي
افـتــقـد لــلــتـوازن مع مــرور الـوقت
وكــاد أن يــقع في احملــذور بــسـبب
ضــغط الــنــتــيــجــة الــتـي كـادت ان
تـذهب لـلضـيـوف االفـضل في اخر
الوقت الـذين حـققـوا االهم وارغام
الـزوراء عـلى قـبـول الـتـعـادل الذي
كــان احــلى مـن الــشــهــد و كــاد ان
يبلغ احلسم في مهمة صعبة حتى
ـتفائـل بـسامـراء توقع ان اكـثر ا
يــعـودوا بـنــتـيــجـة ثـقــيـلـة لــكـنـهم
قدموا ما علـيهم و كادوا ان يدموا
قـلــوب جــمـهــور الـزوراء واحــتـاج
الى من يصـنع الهدف امـام تشتت
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واسـتعـاد نـفط ميـسـان توازنه في
ملعبه وب جـمهوره بهدف وسام
سعدون بشباك القاسم د 7ليخرج

ــقـدمـة الــتـقـدم بـكل الــفـوائـد في ا
لـلـمـوقع الـعـاشـر 29مـحـتال مـكـان
الــكــهـــربــاء بــفــارق األهــداف وفي
نــتــيـجــة كــان يـبــحث عــنــهـا بــعـد
ــة اجلـــويــة ومـــهم ان تــاتي هـــز
الـــتــعــويـــضــيـــة بــهــذه الـــســرعــة
واالبـتـعــاد عن مـواقع الـقــلق بـعـد
ترك موقـعه السابق وقـد يسمح له
فـي خـــطـــوة اخـــرى نـــحـــو مـــوقع
افــــضل اذا مــــا جنح في الــــلـــقـــاء
ــقـبل عــنــدمـا يــحل ضــيـفــا عـلى ا
سـامـراء ولـو اكـثـر مـا يـعـاني اهل
الـعـمــارة عـنـد اخلــروج من مـلـعب
دينة الذي الزال يقف معهم وهو ا
ـيـدان مـصدر ـهم عـنـدمـا يبـقى ا ا
ن هـم بـحـجم خـطــر لـلـضــيـوف 
الـــقـــاسم الـــذي تـــلـــقي اخلـــســارة
الــثـانــيـة تــوالـيــا في وضع تـغــيـر
نــحـو الـتـراجع حــتى انه فـشل في
تسـجيل ركلـة اجلزاء امام مـيسان
واالســتـمــرار والــتــواجــد في احـد
ـــؤخـــرة مـــتـــخــلـــفـــا عن مـــواقع ا
صـحوة سـريـعـة تمـكن من خاللـها

دعم رصيده الذي توقف 25.

رحـيم د90  وهــز شــبـاك االمــانـة
ويـدعم مـوقعه الـسـادس واحلـفاظ
ــطــلــوبـة عــلى ســيــاق الــنــتــائج ا
بتـحقيق الـفوز التاسـع برصيد39
ـــوقع افــــضل في ظل والـــتـــطــــلع 
ـتـكـرر من جـولـة تـراجـع الـوسط ا
الخـــرى قــبل ان يـــســتــمـــر الــنــفط
ـــســتـــواه وقـــوته من يـــوم هــزم
الـزوراء ويـواصل تقـد مـبـارياته
ستوى باهتـمام وبفضل حتـسن ا
ـؤثـر مع بـدايـة الـعـام والـظـهــور ا
رحـلة احلـاليـة ليـضيف13نقـطة ا
من الـفوز بـاربع مـبـاريات وتـعادل
في حـصيـلة جـيدة جـدا ويامل في
تـعـثر الـشرطـة في زاخـو لـيتـصدر
ــرحــلــة الــتـــرتــيب الــعــام ضــمن ا
ـزيد الـثانـية االي مـعهـابدا يـقدم ا
من الـعـطاء في وقت تـلـقى االمـانة
ـة العـاشرة بـعدمـا فشل في الـهز
الـدفـاع عن الـنـتـيـجـة قـبل الـتـنازل
عــنــهـا في اخــر الــوقت و اخلـروج
بالـتعـادل ألنه افضل مـن اخلسارة
أمــام احلـاجــة الـكــبـيــرة لـلــنـقــطـة
لـالبــــتــــعــــاد عـن دائــــرة اخلــــطــــر

وتــــصــــحـــيـح االمـــور الــــتي زادت
صعوبة وتراجع مهمة عصام حمد
ـوقف الـذي الـذي جــيـا به النـقـاذ ا
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ـتـذيل الــتـعـادل وفـرض سـامــراء ا
الــسـلــبي عـلى الــزوراء في واحـدة
ا تـظهر اهم من افضل نـتائـجه ر
من الفـوز الوحيـد الذي حـققه على
ـاضـي بـعـدمـا الـقـاسم االســبـوع ا
ادى مـبـاراة تـكـتـيـكـيـة نـحج فـيـهـا
ــنــطــقــة ومــعــهم الــدفــاع بــغــلق ا
احلـــارس في الـــتـــصـــدي لــبـــعض
الـكــرات اخلـطــرة وقـدم الــتـشــكـيل
مستوى مقـبول وتعامل مع الوقت
ــنـافس والــضــغط عـلى واحــراج ا
حامل الـكرة رغـم الفـوارق الكـبيرة
بـينـهمـا فقط كـان بحـاجة لـلتـعامل
ــــــرتـــــدة اجلــــــدي مع الــــــكـــــرات ا
واسـتـغاللــهـا كـمــا يـجب وحتـويل
مـسـار الـنـتـيـجـة امـام حـالـة العبي
الـــزوراء الـــذين فـــقـــدوا تــوازنـــهم
واالنـشـغـال بـتـسـجـيل الـهـدف لكن
دون جـدوى بـعـدمـا كــررسـيـنـاريـو
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أعلن االحتاد الـدولي لكـرة السلة
في بيان له أنه لن يسمح لألندية
شاركة في البطوالت الروسية با
الــتي تـــقــام حتت رعــايـــته عــلى
خــلــفـيــة الــعــمــلــيـة الــعــســكــريـة

الروسية في أوكرانيا.
وجـاء فـي بـيـان نـشـر عـلى مـوقع
االحتـــاد الــدولي لـــكــرة الـــســلــة:
“وفـقـا لـقـرار اجملـلـس الـتـنـفـيذي
ـبــيـة الـدولـيـة أعـلن لـلـجـنـة األو
االحتـــاد الـــدولي لـــكـــرة الـــســـلــة
(FIBA) الـــيـــوم أنه لن يـــســـمح
ـــســـؤولـــ الــروس لـألنـــديـــة وا
ــشــاركــة في مــســابــقــات كـرة بــا
الـســلـة وكــرة الـســلـة 3*3 حـتى

إشعار آخر.”
وأضاف الـبيان “سيـبلغ االحتاد

الـــدولي لــــكـــرة الـــســـلـــة بـــشـــكل
إضـــــــافـي أي قـــــــرارات أخـــــــرى
ستتخذها هيئات منطقة االحتاد

األوروبي لــكـرة الـسـلـة في األيـام
ــقــبــلــة وفي اجــتــمـاع اجملــلس ا
ــركـزي (الــذي ســيــعــقـد في 25 ا

مارس).”
ــــبــــيـــة وأوصت الــــلــــجــــنـــة األو
الـــــــدولــــــيــــــة فـي وقـت ســــــابق
االحتـــــادات الـــــدولـــــيـــــة بـــــنـــــقل
سابـقات الريـاضية من أراضي ا
روســـــيــــــا وبـــــيـالروس وكـــــذلك

. استبعاد أندية هات الدولت
بية الدولية وفرضت اللجنة األو
هذه العقوبات بسبب الوضع في

أوكرانيا.
و بالفعل نقل عدد من األحداث
الرياضية الكبرى من روسيا من
بـــيـــنـــهـــا نــهـــائـي دوري أبـــطــال
ــــــــة ســــــــان أوروبــــــــا فـي مــــــــد
بــطـــرســبــورغ وبـــــطــولــة كــأس
الـعــالم لـلــكـرة الــطـائـرة لــلـرجـال
2022 وعـــــدد مـن الــــبـــــطــــوالت

األخرى.

الـرجـال والسـيـدات الـتي كان من
ـفـتـرض إقامـتـهمـا في مـوسـكو ا

في اخلريف.
وذكر الـبيان أيـضا أن ميـدفـيدف
الـــــذي تـــــفــــــوق عـــــلـى نـــــوفـــــاك
ديـــوكـــوفـــيــتـش واحــتـل صــدارة
ي للرجال وبقية التصنيف العا
الالعبـ الروس والـبيالروس
بــــــإمـــــكــــــانـــــهـم في هـــــذه
الــــفـــــــــتـــرة مــــواصـــلـــة
ــــــــــشــــــــــاركــــــــــة  في ا
نـافسـات وبطوالت ا

اجلراند سالم.
وتــــابع لــــكـــنــــهم لن
يــــــــشــــــــاركـــــــــوا في
ـــنــــافـــســـات حتت ا
اسم أو عــلم روسـيـا
أو بيـالروسيـا حل

إشعار آخر.

دانييل 
ميدفيديف

ـقـبل عـلى مـلـعب الـشـارقـة مـارس ا
بـيـنـمـا ســتـسـتـضـيف سـوريـا خـصم
اجملمـوعة األولى الـعراق في 29 من
ـقــبل عـلى مـلـعب راشـد في الـشـهـر ا
ـنــتـخب الــسـعـودي دبي. ويــعـتــلي ا
صدارة تـرتيب اجملـموعـة الثـانية في
تــصــفــيـات كــأس الــعــالم آســيــا قـبل
اجلولـة التـاسعـة برصـيد 19 نقـطة
ثم الـــيــابــان وصـــيــفــا بـ18 نــقــطــة
ركـز الثـالث برصـيد وأستـراليـا في ا
15 نــقـطــة وبــعـدهــا يـأتـي مـنــتـخب
عمـان رابـعا بـ8 نقاط ثـم الص في
ــركــز اخلــامس بــرصــيــد 5 نــقـاط ا
وأخيرا يـتذيل فيـتنام الـترتيب بدون

رصيد من النقاط.
وكان االحتـاد الدولـي لكـرة القـدم قد
ـــاضي رفع أعـــلـن في يـــوم األحــــد ا
ـالعب الـــــعــــراقـــــيــــة احلــــظـــــر عن ا
وموافقته الرسمية على إقامةِ مباراة
ـنـتـخب الـعـراقي لـكـرة الـقـدم أمـام ا
ـديـنةِ نـظـيـره اإلمـاراتي في مـلـعب ا
الـــدولي بــالـــعــاصــمـــة بــغــداد وهي
مــبـــاراة تــقــام ضـــمن الـــتــصـــفــيــات
ؤهلـة إلى نهائـيات كأس اآلسيويـة ا

العالم. مبنى االحتاد االسيوي لكرة القدم
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ـــكن لـالعب الـــتــــنس الـــروسي
ــصــنف دانــيـــيل مــيــدفــيـــديف ا
األول اجلـــــديــــد عـــــلـى الــــعـــــالم
مـواصـلـة الـلـعب لـكن لـيس حتت

اسم أو عــلم روســيـا بــيــنــمـا 
حـــظــــر بالده وبـــيـالروســـيـــا من

أحداث التنس الدولية للفرق.
وذكر االحتاد الدولي
لـلتـنس والـرابـطة
ـيــة لالعـبي الــعـا
الــــــــــــــــتــــــــــــــــنـس
احملـــــــتــــــــرفـــــــ

ـية والرابـطة الـعا
لـالعــبــات الـــتــنس
احملترفات في بيان
مــشـتــرك أن احتـادي
الـــتــــنس فـي روســـيـــا
وبـــــــــيـالروســـــــــيــــــــا 

حـظــرهـمـا "حلـ إشـعـار
آخر".

ولـن يــــســــمح
لالحتادين
ـشاركة با
في بطولة
كــــــــــــــــأس
ديـــــفـــــيـــــز
لـــــــتـــــــنس
لـــلــــرجـــال
وبــــطـــولـــة
بـيــلي جـ

كــــــــــيــــــــــنـج
لــلـــســـيــدات
عــــلــــمــــا بــــأن
روســــــيــــــا هي
حـامــلـة الـلـقب
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي
.ك البـطولـت
مـــا ألــــغـــيت
بـــطــــولـــتي
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أحــتـفــلـت الــفــنــانــة األردنــيــة ديــانــا كـرزون
بـذكـرى إرتـبـاطـهـا بـزوجـهـا اإلعالمي مـعـاذ
العـمري ونشـرت صورة في صفحـتها على
موقع الـتواصل اإلجتماعي.وأرفقـتها بتعليق
كتـبت فـيه (مـثل الـيوم لـبـستـني خـا وعدك
إلي وعـــد انك تـــكــون زوجي وســـنــدي وأبــو

والدي بحبك).
البس كـــاجــوال زهـــريــة الـــلــون وظــهـــرت 
خـطفت من خـاللهـا األنـظار وكـتـبت كرزون
تعـليقـاً طرح الكثـير من التـساؤالت قالت فيه
اً لـكن ال تـسـمح ألحد بـاسـتغاللك (كن كـر
امـنح احلب دون أن تــسـمح ألحــد بـاإلسـاءة
لــقــلــبـك ثق ولــكن ال تــكـن ســاذجــاً اســتــمع
لــآلخـريـن ولـكن ال تــفــقـد هــويــتك .. وانــتـبه
لــنــفــسك جـــيــداً إلى احلــد الــذي ال يــســمح
ـزاجك وفــكــرك وهـدوئك ال بــكــسـرك انــتـبـه 
تسـمح بـضجـيج يفـتت ثبـاتك أو خيـبة تـعيق

صالبتك). 
الى ذلـك انــتــشــرت عــلـى مــواقع الــتــواصل
االجـتـمـاعي فـيـديـوهـات لـلـفـنـانـة الـسـعـوديـة
داليـا مـبـارك مع زوجـهـا خالل احـتـفـالـهـما

بذكرى زواجهما الرابعة.
وظـهـر الــثـنـائي وهـمـا يـرقـصـان عـلى أنـغـام
أغـنية (الـغزالـة رايقـة) وظهـرت مبارك وهي
تـرتدي فـسـتـان عـرس أبـيض المـعـا وبـراقا
وحتـمل بـاقــة من الـورود الـزهـريـة
واعـتمـدت تسـريحة شـعر من
ـنـاسبـة فـيـمـا ظـهر وحي ا
زوجـهـا وهو يـرتـدي بـدلة
عـرس رسـمـيـة بـالـلـون

األبيض.
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رئيـسـة قـسم الـدراسات الـعـلـيا بـكـلـية االعالم بـاجلـامـعة
ــاضي تــدريب ــنــيــســوتــا تــولـت االثــنــ ا االسالمــيـــة 
ـعنـونة (ادارة الـتسويق ـشاركـ في الورشـة العـلمـية ا ا

االعالمي علم وفن).
ÍËUOKF « .d  bLŠ√

مـديـرعام دار اخملـطـوطـات الـعـراقيـة شـارك في فـعـالـيات
البيت الـعربي التي اقيمـت في العاصمة االسـبانية مدريد

دة يوم .  وتواصلت 
 dOBI « d U½ s¹b « ¡öŽ
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الكـاتبة العُمانـية صدر لها عن الـهيئة العربـية للمسرح
ضــمن سـلــسـلــة دراسـات كــتـاب (مالمح احلــداثـة في

سرح العربي). ا

wHMð  UNÐ
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ـطـربــة الـلـبـنـانـيـة نـانـسي طـرحت ا
عــجـرم عـبــر قـنـاتــهـا عـلى يــوتـيـوب
فــيــديـو كــلـيب أغــنــيـتــهـا اجلــديـدة
ـكــيـاجــهـا (150© ولــفـتت األنــظــار 
اجلـــديـــد واخملـــتـــلف. وطـــغت عـــلى
ـرح حـيث الـفــيـديـو كـلــيب أجـواء ا
أدّت عجرم دور موظفة استقبال تقع

{ لوس اجنلـوس - وكاالت - شوقت الـنجمة
ـيـة مـادونـا مـتـابعـيـهـا لـعـمـلـهـا اجلـديد الـعـا
بصـورة نشـرتـها في صـفحـتهـا اخلاصـة على
موقـع التـواصل اإلجـتمـاعي. وظـهرت مـادونا
بـالصـورة بـكامل أنـاقـتـها مـرتـدية مالبس من
اجلــلــد األسـود وســرحت شــعـرهــا بــطـريــقـة
نــاعـمــة لــفـتت األنــظــار وأشـارت مــادونـا في
تـعلـيـقـها أن الـعـمل سـيـطلق في 3 من الشـهر
يـة مـايلي اجلـاري. كمـا نـشرت الـنـجـمة الـعـا
سايرس مـجموعـة صور جديـدة في صفحـتها
اخلــاصـة عـلـى مـوقع الــتـواصل اإلجــتـمـاعي.
وظــهــرت ســايـرس فـي حـفل مـع صـديــقــاتــهـا
ــتــابــعـون أن بـإطـاللـة فــريــدة كــمــا إعــتـبــر ا
حـركاتـهـا بـدت غريـبـة وغـير إعـتـيـادية إال أن
الـــبـــعض تـــرك الــكـــثـــيـــر من الـــتــعـــلـــيـــقــات
الـداعـمــة.وكـانت سـايـرس نــشـرت مـؤخـراً في
صــفــحــتــهـا اخلــاصــة عــلى مــوقع الــتـواصل
اإلجـتمـاعي صـورا أحـدثت من خاللـهـا ضـجة
كبيرة لظهـورها بنحافة مـفرطة حسبما الحظ

{ بومـبـاي - وكاالت - بـعـد الشـائـعات
التي طالت النجمة البوليوودية عليا بهات
والتي تـتعـلق بخـبر زواجـها بشـكل سري

من حبيبها النجم رانبير كابور.
ردت بـهـات قـائـلـة انــهـا (عـنـدمـا تـتـزوج لن
تتكتم عـلى االمر بل ستفـصح عنه وسيعرف

اجلميع عندما يتم زواجها بشكل رسمي).
وقالت بهـات(انها تـعتقـد ان الناس يـثيرون هذه
الـشــائــعـات النــهم يــريــدونـهــا ان تــتـزوج النه
مـوسم زواج لــكــنـهــا ســتـتــخــذ هـذا الــقـرار
الشـخصي الـذي يـتعـلق بهـا وبـكابـور فقط
نـاسب للقيام بهذه عندما ترى انه الوقت ا

اخلطوة). 
واكــدت (انــهــا ال تـــســتــطـــيع انــكــار وجــود
مشاعر حب بينـها وب رانبير وان كل شيء

ناسب). سيحدث في الوقت ا

الفترة الـقادمة في حياتك ستكون مليئة بالتعرف على
أشخاص جدد .

qL(«

تـشـائمـ وال تقـلق سيـكون ابـتعـد عن األشخـاص ا
كل شئ على ما يرام.

Ê«eO*«

.يـوم ـا من صــديق قـد تـصــلك رسـالـة ســعـيــدة ر
السعد االربعاء.
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أنت بحاجـة إلى الراحة لقد بذلت مـجهوداً كبيرا في
حياتك العاطفية.

»dIF «

ــال ــزيـــد من ا ســـتــكــون حـــازم جــدا عـــلى كـــسب ا
اليوم.رقم احلظ.9
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تـمـتـلك قـدرة كـبـيـرة عــلى اصـطـيـاد الـفـرص وتـكـوين
مكاسب مالية جيدة.
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ـنـعك من حتـقـيق تـسـتـطـيـع الـتـخـلص من كل شيء 
أحالمك.رقم احلظ .2
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تـعـبت كـثـيـراً لـذا لـقـد حـان الـوقت لـكي جتـني ثـمـار
تعبك.

Íb'«

حتـتـاج هـذه الـفــتـرة إلى بـذل الـكــثـيـر من اجلـهـد في
عالقتك مع شريكك.

bÝô«

تــشـعــر أنـك بـذلـت مـجــهــوداً كــبــيــرا في عالقــتك مع
شريك حياتك.

Ë«b «

ـشاكل من تـشعـر بـالـضـغوطـات واألزمـات وبـعض ا
الية. الضروري االنتباه للقرارات ا

¡«—cF «

جتــنب الــتـــســرع في اتــخــاذ الــقــرارات الــشــرائــيــة
واحلذر عند بيع عقارات.

 u(«
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
لونة: االسفل ضمن الدائرة ا

ــطـلــوب مـعــرفـتــهـا: (الـكــلـمــة ا
امارة خليجية):

1- خدوش جلدية

2- قامر وجازف

3- لباس

4- من دور العبادة

5- من رواة احلديث الشريف

6- أنبأ

نورة دينة ا 7- من اسماء ا

8- عكس ورم خبيث

9- متقاعس بعمله

رئـــــيـس نــــادي رجـــــال االعـــــمــــال
الثـقافي ادار االمسيـة التي اقيمت
امس االربــعـاء في نــادي الـعــلـويـة
ببـغداد بعنوان (لـنتجول في أروقة

العراق واخلليج فنا وذوقاً).

الـوكــيل الـفـني لـوزارة الــتـعـلـيم الـعــالي مـديـر عـام دائـرة
الـبـحث والـتـطـويـر في الـوزارة الـعـراقـيـة سـابـقـاً ضـيـفـته
اجلـمــعـيـة الــعـلــمـيـة الــدولـيـة جلــودة الـتــعـلـيم واالعــتـمـاد
حـاضـرة إلكـترونـيـة دوليـة عنـوانـها ( قـياس ي  األكـاد

األداء البحثي للباحث واجلامعات).

ـمثـلـة السـورية شـوقت مـتابـعـيهـا عـبر مـواقع الـتواصل ا
ـسـلـسل (بـقـعـة ضـوء) الـذي يتـم تـصـويره االجـتـمـاعي 
حـالـيـاً في الـعـاصـمـة دمـشق بـنـشـر صـور من كـوالـيس
ن رضا الـعـمل الذي يـشـاركـها بـبـطـولته :فـايـز قـزق أ

عدنان أبو الشامات.

طـالب الـدراسات الـعـلـيا الـعـراقي نـال شهـادة الـدكـتوراه
ـنـصـورة فـي جـمـهـورية مـصـر الـعـربـيـة في مـن جـامـعة ا
تـخـصـص تـكـنــولـوجـيــا اإلعالم اجلـديـد والــدبـلـومــاسـيـة

الرقمية.

 ÍdOBM « dOLÝ

الباحث االقتصادي العراقي صدر له كتاب بعنوان(البنك
ـــركـــزي الـــعـــراقـي في مـــواجـــهـــة االزمـــات وحتـــفـــيـــز ا
ي منذر عبدالقادر الشيخلي. االقتصاد) قدم له االكاد

عليا بهات

(فبـراير الـكويت) حـيث ادت وصلـتها
طرب حن وعبد العزيز بعد غناء ا
الـويس.ريـاض الـتي حتـيي ألول مـرة

ÊU e « ≠ X¹uJ «

طـربة العراقـية رحمة رياض أحيت ا
امـســيـة غــنـائـيــة في اطـار فـعــالـيـات

حــفــلـــة غــنــائـــيــة في دولـــة الــكــويت
شـاركت جـمـهـورهـا الـكـويـتي امـسـية

تعة مرضية جلميع االذواق.
 بـدأت وصــلـتــهـا بـأغــنـيــة الـله كـر
لتـواصل مع فراشـة وعد مـني لتـلحق
ـوال مـا عـايش عالقـة هـذه االغـاني 

حب.
تــفــاعل اجلــمــهــور بــشــكل كــبـيــر مع
ـدرجات تـصفـيقاَ ـا اشعل ا رياض 
وغـنـاء حـيث خـتـمت رحمـة وصـلـتـها
بــأغــنــيـة وطــنــيـة اهــدتــهــا الى دولـة
ـنــاســبـة الــعـيــد الــوطـني الــكــويت 

للبلد.
كـما نـشـرت رياض صـورة جـديدة في
صـــفــحـــتـــهــا اخلـــاصـــة عــلـى مــوقع
الـتــواصل اإلجـتـمــاعي ظـهـرت فــيـهـا
بـلـقـطـة عـفـويـة في مـكـان عـام بـرفـقـة

شقيقتها اإلعالمية نعمة رياض.
وأثـارت الـصــورة اعـجـاب كــبـيـر بـ

تابع الذين الحـظوا الشبه الكبير ا
. القائم ب الشقيقت

وكـانت ريـاض نـشـرت صـورا لـهـا من
حـفلـها في الـسعـودية عـلى حسـابها
اخلـــــاص عـــــلى مـــــوقع الـــــتـــــواصل
االجــتـمـاعي وعـبّـرت عن سـعـادتـهـا
بـــاحلــفل اذ عـــلّــقت عـــلى الــصــور

بالقول: 
(يــا الـــله شـــگــد الـــعُال جـــمــيـــلــة
وجمهورها أجمل..شكرًا حلظات
الـعال سُعـدت جدًا بـهذه الـدعوة
ـــــــديــــــنــــــة الــــــعُال وزيــــــارتي 
الـتـاريـخـيـة وسط هـالـصـحراء
الــسـاحــرة ألــهـمــتـنـي كـثــيـرًا
ـواقـعهـا األثـريـة وتـشرفت
ـرايا بـوقـوفي على مـسـرح ا
ـوســيـقى بـرفــقـة أســاتـذة ا

.( الرائع
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تـتواصل فعاليات مهرجان مسرح الشارع
الـتي انطـلقـت مساء  في الـعاصـمة بـغداد
اضي  حتت شـعار (شباب. وعي. االحـد ا
) والــذي تـقــيــمه وزارة الـشــبـاب وتــمــكـ
والــريـاضـة عـلى هـامـش اخـتـيـار (بـغـداد
عـاصمـة الشبـاب العـربي) بتقـد عرض
ـسرح الشـارع لوفدي الـسعودية و فـني 
راكـز الـتجـارية فـلـسطـ في بـاحة احـد ا
بـجانب الرصافـة  بحضور وزيـر الشباب
و الــريــاضـة عــدنــان درجـال و نــخــبـة من

الفنان و جمهور غفير . 
وفـي اليـوم االول مـنـه قـدمت فـرقـة مـسرح
الـــشـــبـــاب الـــتــابـــعـــة لـــوزارة الـــشـــبــاب
ملـكة الـعربيـة السـعودية والـرياضـة في ا
عـرضاً مـسرحـياً بـعنـوان (للـحكـاية بـقية)
من تــألـيف سـلـطــان الـنـوه و اخـراج نـوح
اجلــمــعــان واشــراف يــوسف اخلــمــيس 
ــســـرحي الـى مــقـــارنــة واطـــلع الـــعــمـل ا
مـوضوعية ب اجلـيل القد و احلديث
و دخــــــول احلـــــداثــــــة و الــــــتـــــطــــــور في
ـعلومـات و اهميـة استغالل تـكنولـوجيا ا
ـا الــتـقـنـيــة الـرقـمــيـة بـالـشــكل االمـثل و
يـضـمن تطـور الـشبـاب الـعربي ومـواكـبته
اجملـاالت العلمية بـعيدا عن االستخدامات

تـابعـون. وظـهرت في غـرفة مـظلـمة واضـعةً ا
عـلى رأسـهـا ســمـاعـات ذات حـجم كـبـيـر وقـد
ـتابـعـون في تعـليـقاتـهم على الـصورة أشار ا
أن (وجه مايلـي بدا نحـيفاً جـدا وعنقـها رفيع
وأنــهــا خـســرت بـعض الــكــيـلــوغـرامــات وقـد

إختلفت عن ما كانت عليه سابقاً).
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ـزاج من يــشـاهــدك ; ذلك ان بـعــضـهم ـكن ان تــتـحــكم فـيـه  الشيء  
دى. مشغول البال من اجلهات االربع وأعالهن السماء العالية ا

ـكـن ان تمـضـي نحـو هـدفـك خالـي الـبـال تمـامـا ; حـتى لـو كـنت انت ال
ـمـالـك وفق بـرمـجـة ـســالك وا تـقــود حـافـلـة صــنـدوقـيــة عـمـيــاء تـعـرف ا

وحوكمة آلية .
طعم ..الن النادل طوال احلوار مع الضيفة البارحة قررت مقاطعة هذا ا
االنيقة الـفتية والنـبيلة واجلمـيلة لم يرفع نظـره عن جزمتي (بال مؤاخذة)

النها بتملع .
رة  قال لي :(عندي طلب عند حضرتك يادكتوربس خايف تكسفني  : 

جزمتك كام) ?
اذا ?  45 

(يـاخـسارة لـو كـانت عـلى مقـاسي كـنت قـلـعتـاهـا لك ; انا مـفـهـمتش من
احلـوار مع االمــورة الـبـنــورة وال فـتــفـوتــة .. فـضـلت حــاطط عـيــني عـلى
اجلزمة سألت اجلـماعة العراقـي قالوا لي : دي روغـان !! ودي معناها

ايه) ?
قال صـاحبي الـذي فتح عيـادة نفـسية بـبغـداد بعد نـال شرف االسـتاذية
في علم النفس كاصغر من ناهالها في عمر 35: خليك معي ثم ركز في

قولي:
ـنـبه وكيـفـيتـه قد يـكون ـقصـود طبـيـعة ا ـنـبه : وا هذا مـتعـلق بـطـبيـعة  ا
سمعياً أو بصرياً جماداً أو كائناً حياً وقد أثبتت الدراسات أن الصورة
ـسمـوعه أكثـر إثارة من أكثـر إثارة من الـصوت نـص وإن الكـلمة غـير  ا

سموعة!. الكلمة ا
يز; عـمره مالبس بدلة  التلبس بدلة الفـتة للنظر  .. هـناك زميل ومذيع 

طاعم ). سوداء وتبريره لذلك : إنه(اليود أن يلبس زي جرسونات ا
عندي من اربطة الـعنق لو عقدت واحـدة بنظيرتـها لطوقت خصر االرض
; لـكنـني كـلمـا ظهـرت على الـشـاشة بـادرني احدهم : مـتى تـظهـر بربـطة
الـعـنق الـتي انـتــــــــــقـيـتـهـا لك من ارقى مــحـال االزيـاء من جـزر كـوريـا

موريا.
ـاينـسب الى مظـفـر: آنه التـمن علـيه مـشتـتات ورحت اردد مـا أحفـظه 

البال خذن ثلث حيلي وكبرن سني.
ظل هـتـفـهـا يرن طـوال حـوارهـا مـعه واجلمـيع يـسـأل : من اي بـلـد جئت

بصبغة الشعر القرمزية  ?
كانت غيرها  تقول لي : كل من حاورتهم كوم وزوجي( دوت كوم) .

 ثم حـ عرض احلـوار بـعد ان نـفـذت رغبـتـها الن الـرجل عـدل عن قوله
لي : اريد ان يدفع لي حتى على العطسة!

لـقـد عرض احلـوار ; كـأن ماتـلـقـيته ; صـوتـهـا باكـيـة : اخلائن
الغـشاش لـقد طـلقـني ; لن اشاهـد برنـامجـك بعد االن

إه إه أه ( إنخرطت في موجة بكاء عمياء).
 وينك ياعريان ?إلتمن عليه مشتتات البال وانفضهن

نفض وانهض وال جني!
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في غـــرام أحــد الــنــزالء في الــفــنــدق
الــذي تـعــمل فـيه. وظــهـرت بــإطاللـة
شـبـابـيــة عـصـريـة ومـرحـة بـارتـداء
جــمـبــسـوت أســود بــأكـمــام الـريش
يـتـوسـطه عـنـد اخلـصـر حـزام أسود
عريض. ومن الـنـاحيـة اجلـمالـية لم
كياج الناعم الذي تتخل عجرم عن ا
تـشتـهـر به إلّـا أنـها اخـتـارت الـتألق
بــصــيــحــة مــكــيــاج عــيــون جــديـدة;
فاختارت رسمة االيالينر اجلرافيكي
مـع خط الـــكـــحل الـــذي ال يـــتـــجــاوز
زاويــة الـعــ الـداخـلــيـة مــا أضـفى
ــزيــد من اجلـمــال واجلــاذبــيـة إلى ا
عـيـنـيــهـا. أمـا بـالـنـسـبـة لـتـسـريـحـة
الشعر فتألقت بتسريحة الويفي مع
ترك شعرها مـنسدالً بطبـيعية; األمر
الــــذي زاد إطـاللــــتــــهـــــا عــــصــــريــــة
وحيوية.وفـيديو كلـيب أغنية (150)
هو من إخراج ليلى كنعان واألغنية
من تـــألــيـف وأحلــان نــبـــيل خــوري
توزيع بـاسم رزق وميـكس وماسـتر

مادوناإيلي بربر.

الـسـلـبـيـة ال سـيمـا في االجـهـزة الـرقـمـية
ـسـرحي الـفـلـسـطـيـني فـيـمــا قـدم الـوفـد ا
ـســرح الـشـارع تــنـاول فـيه عــرضـاً فـنــيـاً 
سؤولية الكبيرة خـطر جائحة كورونا و ا
ـلـقـاة عـلى عـاتق الـشـبـاب فـي تـوعـية و ا
تـثقـيف اجملتـمعـات  من خـطر اجلـائحة و
االسـالـيب الـصحـيـة التي جتـنب االصـابة
بــهـــا  وسط تــفــاعـل احلــضــور كــافــة مع

سرحي .  العرض ا
ـشــرف الــفـني لــلــوفـد من جــهــته اعــرب ا
الـسعـودي يوسف اخلـميـسي عن سعادته
الــغـامـرة بـتـواجــده في بـغـداد و مـا القـته
ــشــاركـــة من حــسن الـــوفــود الــعــربـــيــة ا
الــضـيــافـة واالســتـقــبـال و تالقـح االفـكـار
والـتجارب الـشبابـية في مخـتلف اجملاالت
ال سـيما في اجملال الثـقافي والفني مؤكدا
(عــمـق الــتــاريخ االصــيـل لــلــفن الــعــراقي
الــرصـــ و الــهــادف في ســوح الــثــقــافــة
مـشيرا الى ـتجددة)  عـطاء و ا الـعربـية ا
ان (تــواجــد الـشــبــاب الـعــربي في بــغـداد
احملـبـة و الـسالم رسـالـة صـريـحـة لـلـعالم
ختـلف مكـوناته محب اجـمع ان العـراق 

للحياة والسالم والثقافة واالدب) .
وقــدم الــثالثــاء الـوفــد الــتـونــسي عــرضـا
مـسرحيـا بعنـوان( زينة الـبلدات) كـما قدم

يزا.وضمن عروض الـوفد الليبي عرضا 
ــهـــرجــان شــهــد امس االربــعــاء عــرضــا ا
ستنصرية  لدولة صباحيا في  اجلامعة ا
لــبــنــان  والـعــرض الــثــاني من الــعـراق 
سائي فـعاليـات اقيمت وتـضمن العـرض ا
عـلـى مـسـرح الـرشـيـد و مـبـادرة من دائـرة
سـرح  عـرض بـانـتـو ما الـسـيـنـمـا وا
ــشـــاركـــة في بـــعـــده تـــوجـــهت الـــفـــرق ا
ــتــنــبـي لــتــقـد ــهــرجــان  الى شــارع ا ا

. عروض لتونس وفلسط
rOJ×² « WM'

ـهـرجـان  الــتـقى درجـال وقــبـيل انـطـالق ا
بـلجـنة الـتحـكيم الـفنـية والـوفود الـعربـية
ـشاركة فيه واجلهات الساندة للمهرجان ا
ـســرح نـقــابـة مــثل (دائــرة الـســيـنــمــا وا
الـفنان العراقيـ وعدد من الشخصيات
ـــيــة الـــعـــراقـــيــة ذات الـــفـــنــيـــة واالكـــاد
االخـــتــصـــاص) قــائـال: (كــلـــنــا حــرص ان
ــحـي الــصــورة الــتـي يــحــاول الــبــعض
رسـمــهـا عن الـعـراق وعـاصـمـته احلـبـيـبـة
بــغــداد لــذلـك نــشــكــر مــســاهــمــة جــمــيع
هـرجـانات ـسـاعي الـسانـدة لـنا القـامـة ا ا
واالنــشـــطــة). وحــضــر نــقـــيب الــفــنــانــ
الـعـراقـي جـبـارجودي الـلـقـاء التـرحـيبي
نـظـمة هـذا مع االشـارة الى  أن الـلجـنـة ا

ـشــكالت بــطـريــقـة فــنـيـة من احلــاالت و ا
هـادفـة بـعـيـدا عن االسـهـاف و االبـتـذال) 
مـــشــــــــيــرةً الـى (ضــرورة الـــتـــواصل مع
ـــا يــــعـــزز الــــعـــمق الــــعـــالـم الــــعـــربـي 
احلــضـاري والـفـنـي لـبـغـداد الــتي فـتـحت

ذراعــيـهــا السـتــقـبــال  الـشــبـاب
الـعـربي بـكل ود واحـترام

وتقدير) .  

لـلـمـهرجـان اخـتـارت الـفنـان جـبـار جودي
عـضواً فـي جلنـة التـحكـيم التي تـرأستـها
الـفـنـانـة شـذى سـالم وعـضـويـة الـفـنـانـ
ميمون اخلالدي و احمد حسن موسى.

من جـهتـه اشاد مـدير عـام دائرة الـسيـنما
ـــســـرح احـــمـــد حـــسن مـــوسـى بـــهــذا وا
ــتــمــيـز مــهــرجـان الــفــضـاء ــهــرجـان ا ا
الــواسـع مـؤكــدا ان (أي حــرك ثــقــافي او
فـني هو يعكس الوجه الـناصع واحلقيقي
لـلـبلـد) ومرحـبا بـضـيوف الـعراق بـاسمه
.وذكـر مـدير واسم كـل الفـنـان الـعـراقـي
عـام دائرة ثقافة وفـنون الشباب في وزارة
الـشـبـاب والريـاضـة فـائـز طه سالم: أن
(هـنـاك جـهـوداً غـيـر مسـبـوقـة بـذلـتـها
ـهـرجان الـوزارة حتـضـيراً النـطالق ا
والــذي ســيـكــون مــخـتــلــفـاً مـن حـيث
احلــضـور الــكـبــيــر لـقــامـات ثــقـافــيـة
سرح في وفـنية). و اكدت رئيـسة قسم ا
كـليـة الفنـون اجلمـيلة سـهى سالم رئـيسة
ـهـرجـان على ( اهـمـية جلـنـة حتـكيم ا
اقـامة هكـذا كرنفاالت عـربية شـبابية
تـفـاعـلـيـة من خالل مـسـرح الـشارع
الـذي يـعـد حافـزا كـبـيـرا للـتـثـقيف
والـــتـــوعـــيـــة ومالمـــســـة الـــواقع
وتـقـد احلـلـول الـنـاجـعـة لـعـديد
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ــســتــخــدمـون الــتي يــنــتــجــهـا ا
مـــــبــــــاشـــــرة. وفي آذار/مـــــارس
الـــفـــائت ســـعت يـــوتـــيـــوب هي
األخـرى إلـى مـنــافـســة تــيك تـوك
عــلى مــلـــعــبــهــا من خالل إطالق
(يـوتـيـوب شـورتس) الـتي تـتـيح
تــســجـيـل مـقــاطع فــيــديــو تـصل
مدتها إلى 60 ثانية. كذلك دخلت
انستغرام التابـعة جملموعة ميتا
(فــيـــســبـــوك ســابــقـــا) عــلى خط
مـقــاطع الـفــيـديــو الـقــصـيـرة من
خالل تطبيق (ريلز) الذي أطلقته
في آب/أغـسطس 2020 لتـمـك
مسـتخـدميـهـا أيضـاً من تسـجيل

مقـاطع فـيـديو. والحـظت احملـلـلة
في (إنــســـايــدر إنــتــيــلــيــجــنس)
جـازمــ إنـبـرغ أن الــفـجـوة بـ

تيك تـيك توك ويوتـيوب (ضـيقة)
مــعــتــبـرة أن (مــقــاطع الــفــيــديـو
ـكن أن تــسـاعـد تـيك الـطـويــلـة 
توك عـلى الـعـودة إلى مسـتـواها
الــسـابـق). وشـرحـت أن (مـقــاطع
الـفـيديـو الـطـويـلـة تـفـسح أيـضاً
زيد من فرص نشئي احملتوى ا
حتــقــيق الــدخل وتــفــتح الــبـاب
زيـد من أحجـام مقـاطع الفـيديو
لـــتــــنـــمــــيـــة نــــشـــاط تــــيك تـــوك

اإلعالني).
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{ طــوكــيــو (أ ف ب)  –يــعــتــزم
ــلـيــارديـر الــيـابــاني يـوســاكـو ا
مايـزاوا الـذي أمـضى في كـانون
األول/ديـــســمـــبــر 12 يــومـــاً في
مـحـطـة الــفـضـاء الـدولـيـة طـرح
لـوحـة شـهـيـرة لـبـاسـكـيـا لـلـبـيع
مقابل سبـع مليون دوالر آمالً
بـــالــتـــالي في أن يـــحــقـق ربــحــاً

بقيمة 13 مليون دوالر.
وأعلنت دار (فـيليـبس) للمزادات
في بــــيــــان نُــــشــــر االثــــنــــ في
نـيــويـورك أنّ لـوحـة (أنــتـايـتـلـد)
الــفــنـيــة لــلـفــنــان جـان مــيــشـيل
باسكيـا التي يعود تـاريخها إلى
الـــعـــام 1982 ســـتُـــبـــاع في 18
أيار/مـايو بـسعـر قدر بـنحو 70
مــلــيــون دوالر. وتــتــيح عــمــلــيـة
ايزاوا حتـقيق ربح كـبير البيـع 
مـن الــلـــوحــة الـــضـــخــمـــة الــتي
اشتراها عام 2016 مقابل 57,3
ـلـيـاردير مـلـيـون دوالر. وحـطّم ا
الـيابـاني في الـعـام الـتـالي رقـماً
قـيـاسـيــاً بـعـدمـا اشـتـرى  لـوحـة
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الـنـزعــات الـعـنــصـريـة في خــطـاب مـثــقـفـ وصـحــافـيـ في
الـغرب ال تمثل ظاهرة طاغية لكـنها موجودة وتنتهز الفرص
اخملطط لها أو العفوية لكي تتسلل وسط االحداث الساخنة.
ــراسل الــصــحـــفي األمــريــكي الــذي تـــراجع مــعــتــذرا عن ا
الـتعريض بـشعـبي العراق وأفـغانسـتان بـوصفهـما في درجة
إنــسـانــيــة أدنى من االوكــرانـيــ هــو بـرغـي في آلـة كــبــيـرة
ـال واإلمكـانـات ويـسـتـطيع ان ـتـلك سـطـوة ا لإلعالم الـذي 
يـصل أين ما يريـد كونه قوة تأثـير مثل أي سالح وللـمفارقة
فـإنّ إمكاناته العالية والنافـذة تستطيع دول العرب الثرية ان
تـتجـاوزها اضـعـافا مـضاعـفة في حـال كان لـها إرادة ووعي
وتــخـطــيط في تــوظــيف االعالم لــلـوصــول الى اآلخــر ولـيس
ـعارك الـبـذيئـة فيـما بـينـهم في وقت كان ذلك تـسخـيره في ا
ـراسل األمــريـكي وسـواه يـتـفــرجـون ويـسـخـرون من اعالم ا

ضاللي يسود بالد العرب.
الـصحفيون الغربيون الذين اشتعلت قلوبهم من اخلوف ح
رأوا الـنيـران الـتي اعتـادوا عقـوداً طويـلـة على رؤيـتهـا حترق
في الـعراق وسوريـا وليبـيا والسـودان وفلسـط ولبـنان وقد
بـاتت مشاهـد قريبـة من دولهم ومسـاكنهم حـ غزا اجليش
ا يتناسون عن جهل أو غباء ان أوروبا الـروسي أوكرانيا ا
ـالي ـيـتـ أصالً حـصـدت أرواح ا هي مـوطن حـربـ عـا

وال تـزال اجلرائم والـفظـائع التي ارتكـبت خاللهـما شـاخصة
ـان على االغـلب وهؤالء حـتى اليـوم وكـانت بيـد النـازي اال
في قـلب أوربا ولـيسـوا في مكان آخـر حتى احملـرقة الـنكراء
دنـي اليـهود من حـملـة جنـسيات أوربـية لم يـرتكـبها ضـد ا
ا  نفّذها بدم بارد أوربيون مـسلمون أو عرب (متخلّفون) وا
ـتـداول في اخلـطـاب الـسـطحي ـقيـاس ا (مـتـحـضّـرون) في ا
بـشـأن تـصـنـيف قـيـمـة الـعـروق بـالـبـشـرة الـبـيـضـاء والـعـيون
الزرق  بغض النظر عن العقيدة النازية التي كان يزاولونها.
ــيـا بــسـبب ــهـيــمن عـا سـيــبـقـى الـعــرب هـدفــاً في االعالم ا
ـواطـنـ وتـبـدد سـيـاسـات الـعـرب أنـفـسـهم الـتي تـضـطـهـد ا

ثرواتهم وتدين للخارج أكثر من والئها لتراب وطنها.
اعـطـني مـثـاالً واحـداً لدولـة عـربـيـة حـاول إعالمُـهـا اخلارجي
ؤسس تقـدم الذي يفرّخ أصـواتا عنـصرية  تـذكير العـالم ا
عـلم اجلبـر عبدالـله بن محـمد بن مـوسى اخلوارزمي الذي ال
تـقوم أبحاث وكالة فضـاء ناسا او مصانع االبتكار في وادي
الـسيـلكـون في كـاليـفورنـيا أو أيـة عـملـية صـناعـة صاروخ أو
طــائـرة من دون الــتـأسـيـس عـلى ذلك الــعـلم الــذي لم يـكن له
وجـود قــبل ان يـنـبـثق مـا بـ 813 و833 لــلـمـيـالد عـلى يـد
أمـون في بغـداد يوم لم اخلـوارزمي وراعيـه األول اخللـيفـة ا
تـكن  أغلـب العـواصم الكـبـرى تعـرف لـنفـسهـا أسـماء ألنّـها

مجرد براري ومتاهات لقطاع الطرق واللصوص. 
اذا ولـكن ليعـرف العرب انفـسهم اليـوم مَن هو اخلوارزمي و
كانته ودوره في انقطعوا عنه قبل ان نلوم االخرين اجلهلة 

قيام العلم احلديث.
ـلذات الـسـلـطات ومـروج لـقـباحـتـها اعالمـنـا العـربي غـارق 

ومتستر على فظائعها وفسادها وخوائها.
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من أشهـر احلمـقى في التـراث العـربي جحّـا واسمه نـصر الدين
خواجـا. يُـحـكى أن هبّـت ريح شديـدة فـأقـبل النـاس يـدعـون الله
ا باخلـوف وبالتـوبة فـصاح جـحا: يا قـوم ال تعـجّلوا بـالتـوبة إ

هي ريح وتسكن!.
وطلب منه أبوه أن يشتري له رأساً مشوياً فاشتراه وجلس على
قـارعــة الـطـريق فــأكل عـيـنــيه وأذنـيه ولـســانه ودمـاغه وحـمل
باقـيه إلى أبيه. فقال: ويحك ما هذا? قال جحا: هو الرأس الذي
طلـبته!. قال: فأين عيناه? قـال: كان أعمى! قال: فأين أذناه? قال:
كــان أصمّ! قــال: فــأين لـــســانه? قــال: كــان أخــرس! قــال: فــأين

دماغه? قال: كان أقرع!.
يّز واألحمق طـبقاً لـتعريف ابن اإلعرابي هـو من ال نستـطيع أن 
كالمه من رعـونته. وال صحـيحه من سـفاهـته. أمّا احلمـاقة فـإنها
ـعنـى أن األحمق ال مـشـتـقـة من (حـمـقت الـسوق) إذا كـسـدت 

عقل له وال رأي. 
قــال أبـــو يــوسف الــقــاضي: ثـالث صــدّقْ بــاثــنــتــ وال تــصــدّقْ
بــواحــدة. إن قــيل لك إن رجالً كــان مــعك فــتــوارى خــلف حــائط
فمـات فصدّقْ. وإن قيل لك إن رجـالً فقيراً خرج إلـى بلد واغتنى
ماالً فـصدّقْ. وإن قيل لك إن أحـمق خرج إلى بـلد فاستـفاد عقالً

فال تصدّقْ!.  
) لعـبد الرحمن بن اجلوزي ـغفل وفي كتـاب (أخبار احلمقى وا
تــقـرأ الــطـرائف والـظــرائف والـنــوادر وحـكـايــات كـلــهـا فـلــسـفـة
ومـــواعظ وعــظـــات وتــعــرف أن لـألحــمق ســـبــعــ اســـمــاً. ومن
أفون واخلرف والهبنق أسمائه: الرقيع واألهوج واألرعن وا

واألهبل!.
ــرأة احلـمــقــاء: اخلـرقــاء والـهــوجــاء والـداعــكـة ومن أسـمــاء ا

والرطيئة!.
والعـرب تضـرب األمثال بـأكثـر الناس حـماقـة فتـقول: أحمق من

هبنقة!.
ومن حـمـاقـته أنه جـعل في عـنـقه قالدة من عـظـام وخـزف وقال:
أخشـى أن أضلّ نفسي فـفعـلت ذلك ألعرفـها به فـحوّلت القالدة
ذات ليـلة من عـنقه إلـى عنق أخـيه فلـمّا أصـبح حتدث هـبنـقة مع

: يا أخي أنت أنا.. فمن أنا?!. أخيه قائالً
ويكـاد يتفق احملدّثـون ورواة األخبار أن احلمـاقة غريزة وطبع ال
شفـاء لـها وال طـبـيب وال دواء. فقـد أعـيت من يداويـهـا كمـا قال
الشاعر.. عن األوزاعي قال: بلغني أنه قيل لعيسى بن مر عليه
وتى? قـال: نعم بإذن الـله. قيل الـسالم: يا روح اللـه إنك تُحيـي ا
وتــبــر األكـمـه (األعـمـى) قــال: نـعـم بــإذن الـلـه. قــيل: فــمـا دواء

احلمق? قال: هذا الذي أعياني!. 
وجاءنـا التحذير تلو التحذير من صحبة األحمق. وورد في األثر:
ا ال تصـحب األحمق فإنه يشير عليك ويجهد نفسه فيخطئ ور
يريـد أن ينفعك فـيضرك وسكـوته خير من نطـقه وبُعده خير من

قربه وموته خير من حياته!.
وتـظــهـر شــخـصـيــة األحـمق فـي أدب الـشـعــوب فـأنت تــقـرأ عن
شخـصية دون كيشوت في األدب اإلسباني كـما تظهر شخصية
ـلـوك والـشـاعـر الـنـد ـضـحك في مـجـالس ا ا
في صــحــبــة اخلــلـــيــفــة.. ومن الــشــعــراء
الـــنــدامى أبــو دالمـــة وأبــو نــواس ومن
حـسـنات احلـمـقى أن احلـيـاة تـصبح من

لّة!. دونهم 

الـــــذي كــــــتـــــبه مــــــات ســـــيُـــــدخل
الـشـخـصـيـة في تـقـلـبـات عـاطـفـيـة
وجـسدية وأنه سيضع نفسه أمام

اختبارات صعبة.
¡U²

يــشــيــر كالرك إلـى أنّ بـاتــمــان في
ــثّل بــطـالً بــائــسـاً هــذا الــفــيــلم 
ويـظهـر أحيانًـا فاقـداً للمـواصفات
الـبطولـية التي عـادة ما يتّـسم بها
ثّل األبـطال. مـضيفـاً أنّ االنتـقام 
الـقـوة الدافـعة له. ويـطـارد باتـمان
شـخـصيـة ريـدلر (يـؤدي دوره بول
دانـو) وهو سفـاح يشبه بـأسلوبه
الـشريـر زودياك الـسفـاح أو القـتلة
الــذين تــنـاولــهم أخــيـراً مــســلـسل
ـقتبس نـتفـليكس (مـايند هـانتر) ا
من أحـداث حقـيقـية. ويـدّعي ريدلر
أنّ إحــســاسـاً بــتــحــقـيق الــعــدالـة
يــدفــعه إلى الــقــيــام بـحــمــلــة ضـد
الـــفــاســـدين الـــكــبـــار في غـــوثــام
وجتـذب جـرائـمه الـتي تـنـتـشر في
مــــواقـع الـــتــــواصـل أشــــخــــاصـــاً

دينة. مستائ ومحروم في ا
ويــوضح كالرك أنّ مــات كـتب هـذا
الـسينـاريو قبل عـام على إطالق
اإلنتاج (عام 2020) مضيفاً أعتقد
ـنا ومـا كان أنه كـان يـنظـر إلى عـا
يــجـري فـيه. ويــتـابع أنّ أفـضل مـا
فـي غــــــوثــــــام هي أنّــــــهــــــا مــــــرآة
جملــتـمــعـاتــنـا وتــمـثل أشــخـاصـاً
يـــــشــــــعـــــرون بـــــالــــــتـــــهــــــمـــــيش
.وبـيــنـمـا يـشـدد كالرك ومــسـتـائـ

{ لـــوس اجنـــلــيس (أ ف ب)  –لم
يــرغب روبــرت بـاتــيـنــسـون يــومـاً
بـتأديـة دور أحد األبطـال اخلارق
قـبل أن يتـخلّى بن أفلـيك فجأة عن
دور الــــــرجل الــــــوطــــــواط الـــــذي
سـيرتديه باتيسون في أحدث فيلم
من ســـلــســلــة (بــاتــمــان) يــنــطــلق
عــــرضه اجلـــمـــعــــة في الـــصـــاالت
األمـيـركـية. وبـعـدمـا أمضى الـعـقد
ـاضي في الـعـمل بـشـكل أساسي ا
عـلى أفالم فـنـيـة نـالت اسـتـحـسان
الــنـقـاد طـلب روبـرت بــاتـيـنـسـون
ــعــروف بـدوره في “تــواياليت” ا
كلف من مـوعداً للقاء اخملـرج ا
شـــركــة (وارنـــر بـــراذرز) لــيـــطــرح

إعادة إحياء السلسلة احملبوبة.
نـتج ديالن كالرك لوكـالة ويـقـول ا
فــرانس إنّ بــاتــيـســون لــقــد بـحث
عـني… وتطـرّق إلى (باتـمان) خالل
الـلـقـاء الـذي جمـعـنـا. ويـضيف أنّ
ـمثل البالغ 35 عـاماً حتى لو بدا ا
شاركة في قـلقاً بعض الشيء من ا
فـــيـــلـم هـــولـــيـــوودي ضـــخم مـــرة
جــديـدة إال أنّه أعـرب عـن اهـتـمـام

كبير بشخصية باتمان.
ويــــــــــوضح كـالرك أن شــــــــــكـل فكّ
باتيسون ساعد في اتخاذ القرار.
وأفـضى اللقاء الـذي جمع الرجل
ـرتـقب بدء عـن فيـلم (ذي بـاتـمان)ا
عـرضه في الـصاالت األمـيركـية في
4 آذار/مـــارس وهــو من بـــطــولــة

باتيسون وإخراج مات ريفيس.
ويـتناول الـفيلم قـصة بروس واين
الــذي يــتـحــوّل إلى بــاتـمــان بــعـد
فـشـله في كسب ثـقـة شرطـة مديـنة
غـــوثــام وســـكـــانــهـــا خالل عـــمــله
كـمحـقق ليـلي. ويسـتمـر باتـيسون
فـي الـعــمل عـلـى خـطــطه ودوافـعه
دينـة فيما الحـقة اجملرمـ في ا
أدواتـه الــشــهـــيــرة فـي مــكـــافــحــة
األشـــرار ال تــــزال في مـــراحـــلـــهـــا
األولــيـة. ويـتـمـيّــز (بـاتـمـان) حـتى
ــقــارنــة مع أفالم كــريــســتــوفـر بــا
نــــوالن الـــثـالثـــة الـــتـي شـــارك في
بـطـولـتـهـا كريـسـتـيـان بـيل بـجوّه
ــروع. ويـظــهـر بــاتـمـان ــظـلم وا ا
بـائـسـاً وشبه كـئـيب إذ اسـتوحت
هـذه الشخصية سماتها جزئياً من
قـائـد نـيـرفانـا كـورت كـوبـ الذي
حتــضـــر مــوســيــقــاه كــذلك ضــمن

موسيقى الفيلم التصويرية.
ويــقـول كالرك إنّ بـاتــيـسـون الـذي
أدّى دوراً مـساعداً في فيلم اخليال
الــعــلـمي (تــيـنــيت) أراد أن يــلـعب
دوراً يـــتــمـــحــور حـــول (الــقــدرات
اجلـــســديــة). ويــتــابـع مــا لم يــكن
يـعرفه باتيسون هو أنّ السيناريو

عــلى أنّ الــفــيــلم ال يــحـمـل رسـائل
سـياسية أو حسـاسة يشير إلى أنّ
رسـالة الـفيلم تـتمـثل في أنّ العالم
ــسـؤولـ ـان بـا يــحـتـاج إلـى اإل

. ُنتَخب ا
يـؤدي بـاتـيسـون دور بـاتمـان بـعد
بـن أفــلــيـك الــذي لم يـــلق ظــهــوره
كـباتمان في فيلمي (باتمان فيرسز
ســوبـرمــان: دون أوف دجـاسـتس)
و(دجــاسـتــيس لـيغ) اســتـحــسـانـاً
كـبيـراً لدى اجلمـهور. وكـتب أفليك
ـقـرر فـيــلـمـاً عن بـاتـمـان كـان من ا
شروع تـنفيذه لكـنّه انسحب من ا
ـرحلـة مـضطـربة في بـعـد مروره 
حــيـاته تــخـلـلــهـا إدمـانه الــكـحـول

وطالقه من جينيفر غارنر.
ويــقـول كالرك إنّ شــركـة +دي سي
كـومـيـكس+ كـان مـن الـضروري أن
تشهد بعض التحوالت وأعتقد أنّ
بـن كان يـراجـع حيـاتـه ويفـكـر أين
يـــريــد أن يـــكـــون ثم اتــخـــذ قــرار
فرده.  ويشكّل دخول االنـسحاب 
ـثل جديد إلى الفيلم فرصة أمام
اخملـرج للـقيام بـانـطالقة جديدة
ـوجودة عـلى شكل في الـسـلسـلة ا
قصص مصوّرة منذ ثمانية عقود.
ويـوضح كالرك أنّ فكرة مات كانت
تـنطوي على محاولة تقد باتمان
جـــديــد في مـــكــان لم نـــره فــيه من
قــبـل وهــذا االقــتــراح هــو األكــثــر
تـشـويـقـاً واألكـثـر رعـبـاً في الـوقت

نفسه.

{ بـــرلــ -نــيــويــورك (أ ف ب) –
قــــررت أوركــــســـــتــــرا مــــيــــونــــيخ
الـفـيـلـهـارمـونـيـة (االسـتـغـنـاء) عن
قائد األوركسترا فاليري غيرغييف
ـيـر بـوتـ عـلى ــقـرب من فالد ا
ــديــنــة مــا أعـــلن رئــيس بـــلــديــة ا
ايسترو انية الذي يأخذ على ا األ
الــــروسي عـــدم تــــنـــديــــده بـــغـــزو

أوكرانيا.
ــديـــنــة وأوضـح رئــيس بـــلــديـــة ا
الــواقــعـــة في مــقــاطــعــة بــافــاريــا
ــانـيــة ديـتــر ريـتـر فـي بـيـان أن األ
(مـــيــونـــيخ تــســـتــغـــني عن قـــائــد
األوركــســتــرا الــرئــيــسي فــالــيـري
غـــيــرغــيـــيف. وبــذلـك لن تــقــام أي
حـــفـالت ألوركـــســـتـــرا مــــيـــونـــيخ
الــفـــيــلــهــارمــونـــيــة حتت قــيــادته
اعـتـبارا من اآلن). وكـان ريتـر منح
ـاضي غـيــرغـيـيف يــوم اجلـمـعــة ا
حــتى االثـنـ لـكي (يــنـأى بـنـفـسه
بــصـــورة واضــحــة وقــاطــعــة) عن

الغزو الروسي ألوكرانيا.
غـير أن قائد األوركـسترا اخملضرم
الــــبـــالغ 68 عـــامــا وهـــو من بــ
األكــثــر نــشــاطــا في مــجــالـه حـول
الـعالم لـم يدل بأي مـوقف في هذا
الـشأن. وقال رئيس بلـدية ميونيخ
(كـنـت أتـوقع مـنه أن يـعـيـد الـنـظـر
ـه اإليجـابي لـلغـاية ويـراجع تـقو
لــلــزعـيـم الـروسي. لــكــنه لم يــفـعل
ذلـك) مضيفـا (في الوضع الراهن
كـــــان مـن الالزم إرســـــال رســـــالــــة
واضــــــحــــــة إلـى األوركــــــســــــتـــــرا
وجـمهـوره والرأي الـعام وسـياسة
ـديـنة لـنتـمـكن من االستـمرار في ا
ا أن ذلك لم ). لكن “ الـعمل سوياً
يـحـصل لـم يـبق أمـامـنـا أي خـيار
ســـوى االســـتـــغــنـــاء الـــفــوري عن

غيرغييف وفق ريتر.
وإضــافــة إلـى نــشــاطه الــرئــيــسي
كـقائـد لألوركستـرا الفيـلهارمـونية
فـي مــيـــونـــيخ يـــتــولى فـــالـــيــري
غـيرغيـيف أيضا منـصب مدير عام
مـــســــرح مـــاريـــنـــســــكي في ســـان

بطرسبرغ.
وأثـار غيـرغييف اجلـدل مرات عدة
فـي الـعـقـد األخـيــر بـفـعل قـربه من
بـوت الـذي يعرفه مـنذ عام 1992
وتـــصــــريـــحـــاته حــــول ضم شـــبه
جـــزيـــرة الـــقـــرم ومــشـــاركـــته في

حـفالت في أوسيـتيـا اجلنـوبية أو
فـي تــــدمـــــر إلى جـــــانب اجلـــــيش
الـسـوري. ومـنـذ إطالق الـعـمـلـيات
الـعسـكريـة الروسـية في أوكـرانيا
ألـــــغت فـــــرق أوركــــســـــتــــرالـــــيــــة
ومــــهـــرجـــانــــات عـــدة في أوروبـــا
ـتحـدة التـزاماتـها مع والـواليات ا

وسيقي الروسي. ا
وأعــلــنت شــركـة (ديــزني) اإلثــنـ
أنّـهـا عـلّـقت طـرح أفالمـهـا في دور
الـسينما في روسـيا بسبب غزوها
جــارتـهـا أوكــرانـيـا لـيــحـذو بـذلك
عــمـالق الــتــرفــيه األمــيــركي حــذو
الـعديد من الشـركات التي اختارت
االنــسـحـاب من هــذا الـبـلـد سـواء

. مؤقتاً أو دائماً
وقالت ديزني في بيان إنّه (بالنظر
ـبـرّر ألوكــرانـيـا إلى الــغـزو غـيــر ا
ــأســاويـة ولـألزمــة اإلنــســانــيــة ا
فـإنّنـا نعـلّق طرح أفالم في صاالت
ـا في ذلك الـسـيـنـمـا في روسـيا 
قبل لبيسكار ريد آليرت). الفيلم ا

وأضـافت (سنتّـخذ قرارات جتارية
مستقبلية تبعاً لتطوّر الوضع).
ولـفتت الـشركـة إلى أنّهـا تعمل في
الــوقت الـراهن مع مـنــظـمـات غـيـر
حـكومـية لـتقد مـساعـدات طارئة
ـــســاعــدات وأشـــكــال أخـــرى من ا
.  ونأت شركات اإلنـسانية لالجئ
مـتعددة اجلنسيات عديدة بنفسها
عـن روســيــا مـــنــذ أعــلـن الــرئــيس
ـير بوت بـدء قواته هجوماً فالد
عـــســكـــريـــاً واسع الــنـــطـــاق عــلى
أوكـــرانــيــا. من جـــهــة أخــرى دعــا
ـمـثل الفـرنسي جـيرار دوبـارديو ا
الــــقـــريـب من الــــرئـــيـس الـــروسي
ـــيـــر بـــوتـــ فـي تـــصـــريح فـالد
لـوكـالـة فـرانس بـرس الـثالثاء إلى
(وقـف السالح والـتفاوض ”في ما
يــتـــعــلق بــالــنـــزاع بــ مــوســكــو
وكـييف في الـيوم السـادس للغزو
الـــروسـي ألوكـــرانـــيـــا).  وإذ ذكّـــر
دوبـــارديــو الــذي اتــصـل بــوكــالــة
ــوقـفه بـأن فــرانس بـرس لإلدالء 

(روســيــا وأوكــرانـيــا كــانــتــا عـلى
). قال (أنا الـدوام دولت شـقيقـت
ضـــد حــرب اإلخـــوة هــذه وأقــول:
أوقـــفـــوا الــسـالح وتــفـــاوضــوا!).
ويأتي هذا النداء في وقت يواصل
اجلـيش الروسي تـقدمه سـعياً إلى
الـسـيـطـرة عـلى الـعـاصـمـة كـييف
فـي ح تـتـعـرض خـاركـيف ثاني
أكـبر مدن أوكرانيا لقصف روسي.
 ويــحـمل دوبـارديــو اجلـنـســيـتـ
الـفرنسية والروسية وحصل على
جــــواز ســـفــــر روسي في كــــانـــون
الـثـاني/يـنـاير 2013 عـلى خـلـفـية
اعـــــتــــراضه عـــــلى الــــســـــيــــاســــة
الـــضــريــبــيـــة لــلــرئــيـس الــســابق
فرنسوا هوالند. وواظب دوبارديو
مـذّاك عـلى اإلشادة بـوطنه اجلـديد
روســـيــا واصـــفــاً إيـــاهــا بـــأنــهــا
ـتـدحـاً ــوقـراطـيـة عــظـيـمــة  “د
بـــوتـــ مـــشـــبّـــهـــاً إيـــاه فـي أحــد
تـصريـحاته بـالبـابا يـوحنـا بولس

الثاني. 

w  ÊULðUÐ —Ëœ ÍÒœR¹ Êu OðUÐ

‚—U)« qD³ « Âö √

{ يـويـورك (أ ف ب)  –سـتــتـيح
شــبــكــة تـيـك تـوك االجــتــمــاعــيـة
سـتخدمـيهـا نشر مـقاطع فـيديو
تصل مدتها إلى عشر دقائق بدالً
من احلـد األقـصى احلـالي الـبالغ
ثالث دقـــائق وتـــهـــدف مـن هــذه
ـــبــادرة إلـى تــســـجــيـل نــقـــطــة ا
جديدة على منـافستها الـرئيسية
يوتيوب. ويـأتي هذا القرار الذي
أورده عـــــدد من وســـــائـل اإلعالم
األميـركـيـة وأكده لـوكـالـة فرانس
برس الناطق باسم تيك توك بعد
أقل من ثمـانيـة أشهـر على زيادة
دة الـقصـوى من دقـيقـة واحدة ا

إلى ثالث. وأمـل الــنـــاطق بـــاسم
الشـركة الـتابـعة جملـموعـة (بايت
دانس الــصــيــنــيــة) في أن تــوفّـر
ـزيد مـن الـفرص هـذه اخلـطـوة ا
نتجي احملتوى على الشبكة في
كل أنـحـاء الـعـالم.ومن شـأن هـذا
ـــكّن تـــيك تــوك الـــتــغـــيـــيــر أن 
ــتـخــصــصــة أصالً في مــقـاطع ا
الــــفـــيــــديـــو الــــقـــصــــيـــرة ال بل
القصيـرة جداً إذ أن الكثـير منها
ال يــــزال يـــــقل عن دقـــــيــــقــــة من
اقـتـحـام اجملـال اخلـاص بـشـبـكـة
يوتـيـوب التي تـشـكّل مرجـعاً في
ـحـتـويـات الـفـيـديو مـا يـتـعـلق 

{ تــــــونس (أ ف ب)  –أثــــــارت
ــغــنــيــة وجنــمــة مــواقع قــرار ا
التواصل االجـتماعي في تونس
نـــــرمـــــ صـــــفـــــر (جتـــــمـــــيـــــد
بـويـضـاتـها) نـقـاشا فـي تونس
حيث تطـالب نساء بـفتح اجملال
ـــمـــارســة واســعـــا أمـــام هــذه ا
الـطبـيـة التـي يقـتـصر احلق في
الـــلــجـــوء إلـــيــهـــا عـــلى حــاالت

صحية معينة.
وقـد شــجـعـت صـفـر (31 عـامـا)
الـــنــســـاء الـــعـــازبـــات الالتي ال
يــجــدن الــوقت الــكــافي بــســبب
الدراسـة أو العـمل على جتـميد
بويضاتهن بـهدف حتقيق (حلم

األمومة) يوما ما.
ويحصر القـانون التونسي حق
جتــمـيــد الـبـويــضـات بـالــنـسـاء
تزوجات أو العازبات اللواتي ا
يـخــضـعن لـعالج أو يــتـحـضـرن
“لـلــخـضـوع إلى عــمل طـبّي من
شــأنه أن يــؤثـر ”عــلى قــدرتـهن
عـــــلى اإلجنـــــاب خــــصـــــوصــــا
العالجـات الكـيمـيائـية وهـو ما

ال ينطبق على صفر.
وتقـوم العـملـية عـلى استـئصال
الــــبــــويـــضــــات وجتــــمـــيــــدهـــا
وتـخــزيــنـهــا في الــنـيــتــروجـ
ـــدة خــمس ســـنــوات الــســـائل 
قابلة للتجديد بطلب مكتوب من
صاحبـتها ألجل اسـتعمـالها في

حمل الحق.
وأثـار مـوقف صـفـر اجلـدل عـبـر
الـشبـكـات االجتـماعـيـة ووسائل
اإلعالم بـــــشــــأن احلـــــاجــــة إلى
ـرتبط تـوسيع نـطـاق الـقانـون ا

مارسة. بهذه ا
فقـد اعتبـر بعض الـنشـطاء على
سألة ثانوية اإلنترنت أن هذه ا

الـتــجــمـيــد مــطـروحــة ألســبـاب
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة هي مـــشـــكـــلـــة
حــقـيـقـيـة…ألنّ هــنـاك فـارقـاً بـ
العـمر البـيولـوجي الذي يـتحكم
في سـنّ اإلجنــاب وبــ الــعــمــر
اجملــتــمـــعي الــذي يــتـــحــكم في

هنية). تطور احلياة ا
ويــكــشف الــطــبــيب أن جتــمــيـد
ـئة من ثل 15 با البـويـضـات 
ــكن إجــمــالـي نــشــاطـــنــا وال 
جتاهـل ذلك. ومنـذ الـعام 2014
حـــــوالـى ألف امــــــرأة جـــــمّـــــدن
ــئـة بـويــضـاتــهن وزهـاء 80 بـا

منهن عازبات.”
ويــعـتــبـر أن مـراجــعـة الــقـانـون
ــســألــة (ســهــلـة الــذي يــؤطــر ا
ويجب فقط أن تكون هناك رغبة
سـيــاسـيـة خــاصـة وأنه ال مـانع

في ذلك من قبل رجال الدين).
وفي تـقــديـر هـذا الـطـبـيب الـذي
شـــارك في إعـــداد الــقـــانــون في
الـــــعــــام 2001 أن الـــــنص وقع
ـبكر) (لألسف ضحـية صدوره ا
إذ كـان آنـذاك مـتـقـدمـا بـأشـواط

مقارنة بدول مجاورة.
 وتأمل الشرمـيطي في أن تكون
عملـية (مراجـعة القـانون حتدياً

ستكسبه التونسيات).
 وال يـوجــد في اجلـزائــر قـانـون
ـمــارسـة الــطـبــيـة يــؤطـر هــذه ا
الـتي يُــسـمح بـهـا لـلـمـتـزوجـات
ويتم ذلك في مراكز اإلجاب عبر
توقـيع عـقود مع الـنـساء الالتي
ـغرب يـرغـ في ذلك. أمّـا في ا
فـــقــد صـــدر قــانـــون عــام 2019
ــســار الـــطــبي يــحـــصــر هـــذا ا

تزوجات. بالنساء ا
وال يـوجـد لـهـذا االجـراء الـطـبي

أثر في ليبيا.

ـا تـشــهـده الـبالد من مـقــارنـة 
أزمــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة
حـادة فــيـمـا شــدد آخـرون عـلى
وضوع في دولة عربية أهمية ا

رأة.  رائدة في مجال حقوق ا
وكـتـبت إحـدى الـنـاشـطات عـلى
االنـــتــــرنت (لألسـف في تـــونس

هناك عقول وقوان مجمّدة).
رأة دافعـة عن حقوق ا وقالت ا
يـسـرى فــراوس لـوكـالـة فـرانس
بـرس إن (نـرمـ أضـفت طـابـعاً
وضوع وقراطـيا على هـذا ا د
اضي الذي نـادرا مـا طُـرح في ا
في تـــــونـس خـــــصـــــوصــــا وأن
ــدني كــان مــنــشـغال اجملــتــمع ا

سائل أخرى).
وتـــابــــعت (بــــفـــضل شــــبـــكـــات
الــتــواصل االجــتـــمــاعي هــنــاك

الـيـوم حــريـة الـتــعـبـيــر لـلـمـرأة
ومـواضـيـع كـانت من احملـرّمـات
وأصــــبـــحـت تــــنـــاقَـش يـــشــــكل

قراطي). د
تـرغب مـديـرة مـوقع (أرابـيـسك)
اإلخــبـاري الـصــحـافـيـة نــعـيـمـة
الــــشـــرمـــيـــطي (40 عـــامـــا) في
جتــمــــــــيــد بــويــضــاتــهــا مــنـذ

. عام
وتــــكــــشف (ال أجــــد أي أســـاس
مـنــطـقي لـهـذا الــقـانـون احملـبط
الــذي يــقــصي كل امــرأة عــزبـاء
تتـمتع بصـحة جـيدة لكن لـديها
مــسـؤولــيـات مـهــنـيــة وضـغـوط
مـاليـة تـدفعـهـا لتـأخـير مـشروع

الزواج واحلمل) .
كمـا تـأسف الشـرميـطي (لغـياب
دني لدفع التعبئة من اجملتمع ا

ــشــرّع لـتــعـديل هــذا الـقــانـون ا
الـصـادر قبل 21 عـامـا والذي ال
ـــــرأة يـــــتـــــطـــــابـق وتـــــطـــــور ا
ومسـؤوليـاتها).ويـقول الـدكتور
فتـحي زهـيوة وهـو رئـيس قسم
أمــراض الــنــســاء ووحـدة طــفل
سـتـشفى احلـكومي األنبـوب بـا
عـــزيـــزة عـــثـــمــــانـــة في تـــونس
ــتـــخــصص في الــعـــاصــمـــة وا
جتمـيد الـبويـضات (هـناك طلب
مــتـزايــد من الـنــسـاء الــعـازبـات
بشـكل شبه يـومي). ويوضح أن

الطلب
(تــزايــد خالل اخلــمس ســنـوات
األخـيـرة بسـبب تـطـور اجملـتمع
التـونسي حـيث يبـلغ معدل سنّ

الزواج لدى النساء 33 عاما).
ويــتــابع الــطــبــيب أن (عــمــلــيـة

أخـرى لــبـاسـكـيــا مـقـابل 110,5
ماليــ دوالر. ومــايــزاوا الـبــالغ
 46 عاماً هو مؤسس أكبر موقع
البـس واألكــســسـوارات لــبــيع ا
عـــبـــر اإلنــــتـــرنت فـي الـــيـــابـــان
(زوزوتـــاون). ونــــقل  بـــيـــان دار
ـلياردير قوله إنّ (فيليبس) عن ا
الــســنــوات الـــست الــتي امــتــلك
فيها اللوحة مثّلت (شرفاً كبيراً)
له لـكنّ الـفن (يـنـبـغي مـشـاركـته
لـــيـــصـــبـح جـــزءاً من حـــيـــاة كل
شـــخـص). وأوضح الـــبـــيـــان أنّ
لوحة باسـكيا سـتجول دول عدّة
وســـتُـــعـــرض في لـــنـــدن ولــوس
أجنـلـيس وتـايـبـيه قـبل طـرحـهـا
ـــزاد. وتــــصــــدّر مــــايـــزاوا فـي ا
عـــنــاويـن الــصـــحف في كـــانــون
األول/ديـســمـبـر  بـعــدمـا أصـبح
أول سـائح فــضـاء يــابـاني يـزور
محطة الـفضاء الدولـية على م
رحـلــة نـظّـمـتـهــا وكـالـة الـفـضـاء

الروسية.
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