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جتــري احلـــكــومـــة حتــضـــيــرات
واسعة الحـتضـان اجتـماع عراقي
تركي مـرتـقب في بغـداد  لالتـفاق
عـلى بــروتـكــول نـهــر دجـلــة الـذي
ـوجــبه حـصـة الـعـراق سـيـحـدد 

ائية.  ا
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
ـائية مـهدي رشيد وارد ا (وزير ا
أعلن عن عـقد اجـتماع احلمدانـي 
ـســتــوى في بــغــداد بــعـد عـالـي ا
بعوث اخلاص شهر رمضان مع ا
لرئيس اجلمهورية التركية للمياه
وأضـــاف أن فـــيـــصـل أوروغـــلـــو)
باشرة (االجتماع سيكون بشأن ا
شـترك واالتفاق ركز الـبحثي ا با
عـلى بـروتـوكـول نـهـر دجـلـة الذي
ـائـيـة). سـيـحـدد حـصـة الـعـراق ا

وكـــان احلـــمـــداني قـــد بـــحث مع
السـفـيـر الـتـركي لـدى بـغـداد علي
رضــا كــونــاي تــطــورات الــوضع
ائـي ب الـبـلـدين. وذكـر الـبـيان ا
ان (اجلــانــبــ بــحــثــا بــحــضــور
تـابعة مديري دائـرة التخـطيط وا
ــوارد ــركـــز الـــوطـــني إلدارة ا وا
أخـــر تــــطـــورات الـــوضع ـــائي  ا
ــــائـي بــــ الــــبــــلـــــدين) واكــــد ا
ـلـحـوظ احلـمـداني ان (الـتــطـور ا
بالعالقات الـتركية الـعراقية خالل
اضي ادى الى حتقيق العام ا
تـقـدم واضح فـي مـجـال الــتـعـاون
ــشـــتــركـــة ضــمن ــيـــاه ا ــلـف ا
حـوضي دجــلــة والـفــرات أضــافـة
ـســتـمـر مع مــبـعـوث لـلـتــواصل ا
رئــيـس اجلــمـــهــوريـــة الـــتــركـــيــة
ياه الـذي اسهم بتجاوز لشؤون ا
الــكــثــيــر من األمــور الــروتــيــنــيـة
السـابقـة والتـوصل لنـتائج جـيدة

في العالقـات ب الـبلديـن) داعيا
ــبــاشــرة اجلــانب الــتــركي الى (ا
بـتـفـعـيل بـروتـوكـول الـتـعـاون في
ـركـز الـبـحثي نهـر دجـلـة وكـذلك ا
ـشــتـرك لــغــرض تـطــويـر قــطـاع ا
ـائـيــة وتـبـادل اخلـبـرات ـوارد ا ا
ـشـتـركة والـبـحـوث والـدراسـات ا
ـشـاريع التـي تصب في وتنـفـيـذ ا
خدمـة البلـدين وحتديـد احلصص

ائية لنهري دجله والفرات). ا
أشاد غوناي (بجهود ومن جانبه 
جـال التـعاون مع بالده الوزارة 
لـغـرض الـتـعـاون في مـجـال إدارة
ـــائــيــة بـــ الــبـــلــدين  ــوارد ا ا
والســـيـــمــــا في ظل الــــتـــغـــيـــرات
ناخيـة التي تشكل حتـديا كبيرا ا
للبلدين). مؤكدا (دعم بالده بشكل
شترك ب البلدين). كبير للعمل ا
في غــضــون ذلك  بـــحث الــوكــيل
الفـني للـوزارة حـس عـبد األمـير

بــكـة مـع مــوارد مــيـســان الــوضع
ـادي في احملـافـظـة . وقـال بـيـان ا
تـلقـتـه (الزمـان) امـس ان (الوكـيل
اجرى جوالت ميـدانية رافـقه فيها
مديري تـشكـيالت الوزارة العـاملة

في احملافظة شمـلت قضائي علي
الـغـربـي والـكـمــيت ونـاحــيـة عـلي
ـــتــابـــعــة عـــمل جلــان الــشـــرقي 
راشنة  والوقوف عن كثب على ا
ــــيــــاه الــــواصــــلــــة تــــصــــاريف ا
للمـحافـظة) الفتـا الى ان (اجلولة
ــشــرح ووقـوفه شـمــلت نــاحــيـة ا
ميدانياً على األعـمال التي تنفذها
تـــشــكـــيـالت الـــوزارة في الـــنـــهــر
الـــرئـــيس من تـــطـــهـــيـــرات لـــرفع
الترسـبات الـطيـنية ومـكافـحة آفة
الشـمبالن) من جـانبه  وجه بـكة
(اجلهـد الهـندسي والـفني الـعامل
الحظات بـهدف إجناز عاجلـة ا
ــــدة احملـــددة) الــــعـــمـل ضــــمن ا
مشددا على (ضـرورة انهاء أعمال
شرح التطـهيـرات وتنظـيف نهـر ا
وتـفـرعـاته من نـبـاتـات الـشـمـبالن
لتـحـقـيق أهـداف الـوزارة الـرامـية
ــركــز الــنــاحــيـة ــيــاه  إليــصــال ا

والقرى الـتابعـة لها). علـى صعيد
اخر اطلقت مديرية زراعة ميسان
دفعـة اولى من سـابـحـات اسـماك
الكارب في اهـوار احملافـظة .وقال
مـديــر اعالم زراعــة مــيــســان رعـد
الدراجي في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس انه (مع بـداية مـوسم تـكـاثر
االسـمــاك والــتـوجــيه بــاألهـتــمـام
ا تشكله وتنمية الثروة السمكية 
من اهـمـية فـي رفد األمـن الغـذائي
ـديـريـة وبـجـهود أطـلـقت ا لـلبـلـد 
يـمونة ومشاركـة مفـقس اسمـاك ا
اكــــثــــر من ســــبـــــعــــة ماليــــ من
سـابـحـات اسـمـاك الـكـارب كـدفـعة
واضـاف اولى في هـور احلـويـزة)
ان (ذلك جـــاء حـــسب الـــبـــرنـــامج
ـديـريـة الـذي  وضـعه من قـبل ا
بالتعاون مع مفقس االسماك). من
بــاشـرت فـرق وزارة جـهــة اخـرى 
ـانـگروف بـزراعة نـبـات ا البـيـئـة 
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والـتـيـار أي يـكـون مـرشح الـكـتـلـة
الـنــيـابـيـة األكـثـر عـدداً وأن يـكـون
لـهم دور في تـقريب وجـهات الـنظر
بـ طـرفي اخـتـيـار مـرشـح رئـاسة
ـبـادرة اجلــمـهـوريـة) مـؤكـدا ان (ا
تـتـضـمن عـدم مـشاركـة الـتـنـسـيقي
في الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة مـع األخذ
بـالنظر تقييماته بالـنسبة للكابينة
الــوزاريــة حــيث ســتــكــون حــصـة
الــشـيـعـة من الـوزارات  12وزارة 
مــتــنـازالً عــنــهــا جـمــيــعــاً لـلــتــيـار
الـــصــــدري) وتـــابع ان (الـــلـــجـــان
الـنـيـابـية الـبـالغ عـددها  12جلـنـة
تـــكـــون رئـــاســـتــهـــا ونـــيـــابـــتـــهــا
لـلتـنـسيـقي وحلـفائه حـتى يتـمكّن
ـعـارضــة ومـراقـبـة مـن أخـذ دور ا

احلكومة). 

حـكــومـة أغـلـبـيـة وطـنـيـة.وقـال في
الـتـغـريـدة إن (نـعـمـة انـعـمـهـا الـله
عـليّ أن مكـنني أن اكـون ومن معي
الــــكـــتــــلـــة الــــفـــائــــزة األكــــبـــر في
االنــتـخـابـات بل فـوز لم يـسـبق له
مـــثـــيل ثم جـــعـــلـــنــا الـــكـــتـــلــة أو
الــتـحـالف الـشــيـعي األكـبـر ثم منّ
عــــليّ بــــأن أكـــون اول من يــــنـــجح
بـتشكيل الكـتلة األكبر وطـنياً إنقاذ
الــــوطن وتــــرشـــيـح رئـــيس وزراء
مـقـبـول من اجلـمـيـع) مـؤكـدا (عدم
اســتــغــنــائه عن ذلك) ومــضى الى
الــقـــول (هــا أنــا ذا أعــطي لــلــثــلث
ـعطل فرصـة للتـفاوض مع جميع ا
الـكتل بال استثناء لتشكيل حكومة
اغــلـبــيــة وطـنــيـة من دون الــكـتــلـة
ـدة من (أول الــصـدريــة) مـحــددا ا
يوم في شهر رمضان وإلى التاسع
مـن شـهــر شــوال) عــازيــاً ذلك إلى
أنـه (ال يـريـد ان يــبـقى الــعـراق بال
حـكومـة فتتـردى االوضاع االمـنية
واالقـتصـادية واخلدمـية وغـيرها)
وطـــالب الـــصـــدر (كـــتـــلـــته بـــعــدم
الـتدخل بـذلك ال إيجـاباً وال سـلباً 
وانـه أبرأ ذمـته أمام اجلـميع). الى
كــــشـف مـــــصــــدر فـي اإلطــــار ذلـك 
الـتــنـسـيـقي عن تـفـاصـيل مـبـادرة
يـعـتزم اإلطـار عـرضهـا عـلى التـيار

الصدري.
ـصـدر في تـصريح امس إن وقـال ا
ـبــادرة تـتـضـمن مـبـدأ األغـلـبـيـة (ا
ـوسّــعـة حـيث تـتـضـمن اخـتـيـار ا
رئـيس وزراء بـعـنوان واحـد اإلطار

ـنـافـسـ احلــكـومـة  هـو حتـدي ا
وامــتــحــان لــلـشــركــاء) مــؤكـدا ان
(امــــــام االطـــــار مـــــدة شــــــهـــــر من
الـتفاوض القناع الـشركاء وتشكيل
احلــكــومـة  واال ســيــعـود الــصـدر
بـقـوة لـتشـكـيل احلكـومـة). واصدر
احلـزب الـيـدمقـراطي الـكـردسـتاني
وحتـالف الـسـيـادة بـيـانـا مـشـتـركا
عـقب تغـريدة الصـدر  جاء فيه أنه
(فـي الوقت الـذي نـثـمن فـيه موقف
الـصدر ومبـادرته نحو اإلسراع في
تـشـكـيل حـكـومـة قـويـة تـعـمل عـلى
ــعــقــدة الــتي ــلــفــات ا مــعــاجلــة ا
تـــواجه الـــشـــعب  فـــإنــنـــا نـــؤكــد
تــمـســكـنـا بــشـراكــتـنــا مع الـكــتـلـة
كن ان تولد حكومة الصدرية وال 
قـــويــة دون شـــراكــتـــهم) واضــاف
(نـعـلن بوضـوح تـمسـكـنا بـتـحالف
إنـقـاذ الوطن بـاعـتبـاره األمل الذي
يـنـتـظره الـعـراقـيون) مـشـددا على
(احلــــوار الــــوطــــني الــــبــــنــــاء مع
اجلـــمـــيع بــعـــيـــدا عن الـــتــدخالت
اخلــــارجــــيـــــة من اجل الــــوصــــول
بــالــبالد الى بـرّ األمــان واحلـرص
عــلى تــفــاهم األخــوة داخل الــبـيت
الــشـيـعي والـتــفـاهم عـلى تــسـمـيـة
مـرشـح الـكـتـلـة الـصـدريـة لـرئـاسـة
مــجــلس الــوزراء وطــرح بــرنــامج
ومــنـهـاج وزاري يـنـسـجم مع واقع
ـكـونـات الـبـالد ويـحـظى بـتـأيـيـد ا
والـقوى الـسيـاسيـة). وكان الـصدر
ــعــطل فــرصــة قــد مـــنح الــثــلـث ا
الـتفاوض مع جميع الـكتل لتشكيل
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يــعـتـزم االطــار الـتـنـســيـقي  طـرح
تــكـون مــخـرج مــبــادرة لالنـســداد 
لـلمـهلـة التي مـنحـها رئـيس الـتيار
الــصـدري  مــقـتــدى الـصــدر بـشـأن
تــشــكــيل احلــكــومــة اجلـديــدة في
ــــاني وقـت عـــزا الــــوزيــــر والــــبـــر
الــسـابـق ابـراهــيم بـحــر الـعــلـوم 
اســبـاب االنــســداد الـســيـاسي الى
ـمنـوحة عـدم تـوازن الصالحـيات ا
دسـتوريـا. وقال خـالل مؤتـمر ازمة
الــتــعـديـالت الـدســتــوريـة امس ان
(حـــالــة االنــســداد الـــســيــاسي في
الــــعـــراق ســـبــــبـــهــــا عـــدم تـــوازن
الـصالحيات التي منـحها الدستور
لـلسلطت التنفيذية والتشريعية)
واضــــاف (نـــؤيــــد رؤيـــة مــــجـــلس
الــقــضــاء األعــلى الــتـي تــتــمــحـور
بشأن إجراء التعديالت الدستورية
الالزمـة لضمـان انسيابـية العـملية
الـسـيـاسـيـة في الـبـالد). فـيـما رأى
اخلـبير فرهـاد عالء الدين في بيان
ــــنــــافــــســــ الــــصــــدر  حتــــدي ا
وامـــتــحـــان الــشـــركــاء. وكـــتب في
تــغــريــدة عــلى تــوتــيــر تــابــعــتــهـا
(الـــــــزمـــــــان) امس ان (الـــــــصــــــدر
ســيــقــضي رمــضــانــا هـادئــا خالل
اعـتـكـافه الـسـيـاسـي  والسـيـما ان
هـذا الشهر سيكون حافال باالفطار
الـسـيـاسي واحلـوار عـلـى شـاشات
الـتـلفـاز) وتابع ان (اعـطاء الـصدر
تـشـكـيل فـرصــة لالطـار الـتـنـسـقي 
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جتــاوز كل الــصــعــاب لــتــكــونـوا
نــاجــحــ وقــادرين عــلى خــدمـة
بـــلــدكـم الــعـــراق) الفـــتــا الى ان
(األطـــفــال األيـــتــام مــســـؤولــيــة
احلـــــكـــــومــــــة واجملـــــتـــــمـع وكل
مـــؤســســـات الــدولـــة والــواجب
يحتم علينا توفير ظروف احلياة
ة لهم ولعوائلهم والسيما الكر
أن الـــــعــــراق وبــــســــبب ظــــروف
احلـرب ضـد اإلرهـاب فـقـد خـيـرة
رجاله الذين تركوا أيـتاماً نعمل
ـمـكـنـة إلسـعادهم بـكل اجلـهود ا
وتـــــوفـــــيــــر مـــــتـــــطــــلـــــبــــاتـــــهم
واحـــتــــيـــاجـــاتـــهـم من أجل شق
طـريقـهم نـحـو مسـتـقـبل أفضل)
وتابع الـبـيان ان (رئـيس الوزراء
بــتـنــاول وجــبـة شــارك االطـفــال 
الغـداء  مـستـمـعاً إلى قـصـصهم
الطـفولـية وكـلمـات الشـكر لـلقائه
كما اجرى معهم جولة نهرية). 
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تـرتب عـلى مخـالـفة الـقـانون ويـفـرض من قبل اجلزاء هـو األثـر ا
الـقـضــاء وقـد يـكـون بــصـورة اجلـزاء اجلـنـائـي بـحق من يـخـالف
القـانون اجلنـائي اما بعـقوبة بـدنية عـلى جسد االنـسان كاالعدام
أو عـلى حـريـته بـسـجنه او حـبـسه وقـد تـكـون الـعقـوبـة مـالـيـة اما
ـدني الــذي يـتـرتب اثـر الـصـورة الــثـانـيـة لــلـجـزاء فــهي اجلـزاء ا
حيث يفرض عند مخـالفة القوان االخرى عدا القـانون اجلنائي 
س هـذا االعـتـداء الـتـعـدي عـلى حق خــاص أو أنـكـاره دون أن 
ـصـلـحـة الـعـامـة أو يـخل بـالـنـظـام االجـتمـاعـي فـتـكون نـتـيـجـته ا
ن حلـــقه وهـــو بــــذلك حق خــــاص  أصـالح الـــضـــرر او أزالــــته 
الـضـرر والـصــورة الـثـالـثـة لـلـجــزاء هي اجلـزاء الـتـأديـبي الـذي
يفرض عند مخالفة القانون الذي ينظم الوظيفة العامة مثل عقوبة
الـتــوبــيخ او االنــذار أو الــفـصل الــتي تــفــرض من قــبل الــرئـيس

األداري للمخالف.
فـأن اجلـزاء يـكـون أمـا بـالـنـسـبـة خملــالـفـة الـقـاعـدة الـدســتـوريـة 
بـصـورتـ االولى جـزاء غـيـر منـظم يـتـمـثل في الـضـغط الـشـعبي
حلـمـايــة الـقـواعــد الـدســتـوريـة  ذلـك أن الـسـلــطـة الـتـي تـخـالف
ا تضع تفسـيرات لتصرفها الدسـتور التعترف بتلك اخملـالفة وا
ـظـهـر عـدم ارتـكـاب مـا حتـاول بـهـا الـظـهـور أمـام الـراي الـعـام 
يخـالف الـدستـور وفـضال عن هذا اجلـزاء فـأن الصـورة الـثانـية
ـنــظم حلـمــايـة الــقـاعــدة الـدســتـوريــة بـنص تــتـمــثل في اجلــزاء ا
ـتـبــادلـة بـ الــسـلــطـتـ الــتـشـريــعـيـة الـدســتـور عـلـى الـرقـابــة ا
ا يحقق التوازن بينهما أذ تنص دساتير الدول التي والتـنفيذية 
ـاني عـلى وسائل مـتـساويـة للـضـغط والرقـابة تـتـبنى الـنـظام الـبر
تـبادلة لكل سلـطة في مواجهة الـسلطة األخرى بـحيث التسيطر ا
أحـداهــمـا عـلى األخـرى وتـخل بـهـذا الـتـوازن ومن أهم الـوسـائل
الـتي تمـلـكـها الـسـلـطة الـتـشـريـعيـة جتـاه الـسلـطـة الـتنـفـيـذية هي
األسـتـجـواب وسـحب الـثـقـة وهـذه الـوسـيـلـة نص عـلـيـهـا دسـتـور
ادة (61/ ثـامـنـا). وفي جـمـهـوريـة الــعـراق لـسـنـة 2005 فـي ا
ـان أداة الـتـوازن الـرئـيـسة بـ الـسـلـطـت ـقـابل يـعـد حل الـبر ا
التشـريعـية والتـنفيـذية ويـعتبـر اهم وسيـلة للـسلـطة التـنفـيذية في
مواجـهة الـسلـطة الـتشـريـعيـة ويعـد سالحا مـوازيا ومـقابال حلق
ان عـلى احلكومـة بارغـامهـا على االستـقالـة او سحب الـثقة البـر
عـنــهـا وقـد نـص دسـتــور جـمـهــوريـة الــعـراق لــسـنـة 2005عـلى
ــادة (64/اوال) مـــنه ـــوجب ا اجـــراءات حل مــجـــلس الـــنــواب 
بـطـريـقــ االول حل ذاتي يـخـتص به مـجـلس  الـنـواب بـنـاء عـلى
طـلقة لعدد وافقة  االغـلبية ا طلب من ثـلث اعضائه والتـصويت 
اعضـائه على هـذا الـطلب وهـذا االجراء ال يـتوقع حـصوله عـملـيا
اذ أن مــعــنـاهــا أن الــســلـطــة الــتــشـريــعــيــة اوقـعـت اجلـزاء (حل
ـان) على نـفـسـها. أمـا الـطـريق الثـاني يـتـمثـل في طلب  من الـبـر
ــوافـقـة رئــيس اجلـمـهــوريـة يـقـدم الى رئـيس مــجـلس الـوزراء و
مجـلس النواب واشـترط النص لـنفاذ هـذا الطلب مـوافقة االغـلبية
ــطـلــقــة لــعــدد اعـضــاء مــجــلس الــنـواب ,وحق احلـل وفق هـذه ا
الــشــروط سـيــكـون من الــصـعـب اجـراءه وبــذلك تـفــقـد الــسـلــطـة
التنـفيـذية وسـيلة الـتأثـير عـلى السـلطة الـتشـريعـية مـقابل امتالك
ـا يـخل مـجـلس الــنـواب لــوسـيـلــة سـحب الــثـقـة من احلــكـومــة 
بالـتوازن السياسي والـدستوري ب الـسلطت (وقـد اشرنا لهذه
قـدمـة الى اجلامـعة االشكـاليـة مـفصال فـي اطروحـة الدكـتـوراه ا

االسالمية في بيروت في سنة 2020).
 واليوم يشهد الواقع السياسي العراقي مخالفة صريحة لقاعدة
ادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دسـتورية منصوص عليها في ا
مارسة مهماته الى ما بتـحديد مدة استمرار رئيس اجلمـهورية 
بعـد انتـهاء انـتخـابات مـجلس الـنواب اجلـديد واجـتمـاعه في مدة
اقـصـاهـا ثالثــ يـومـا من تـاريخ اول انـعـقـاد لـلـمـجـلس ووجـوب
انتـخاب رئـيس جـديد لـلـجمـهوريـة خاللـها اال ان ذلك لم يـحصل
بسـبب عـدم االتفـاق السـيـاسي ب االحـزاب والـقوى الـسـياسـية
كـونة جمللس النواب ورغم ان احملكمة االحتادية العليا اجتهدت ا
اليجـاد مخرج لهذه اخملالـفة الدستورية عـندما اجازت  استمرار
ـمارسـة مـهمـاته حل أنـتخـاب رئيس جـديد رئيس اجلـمهـورية 
ـــوجب الـــقـــرار الـــصـــادر بـــتـــاريخ (2022/2/13) بـــالـــرقم
(17/احتـادية/2022) أال ان هـذا االجـتهـاد وان كـان ضروري
ـنـصب ومـا يـتــرتب عـلـيه من اجـراءات غـيـر لـتالفي حــالـة خـلـو ا
ـعـاجلة االسـتـمرار في مـتـفق عـليـهـا سيـا اسـيـا اال انه لم يكـفي 
مـخـالـفـة الــدسـتـور الى اجل غـيــر مـسـمى بـسـبـب شـرط اغـلـبـيـة
ـادة (70/اوال) من الــدســتـور ــنـصــوص عــلـيـه في ا الــثـلــثــ ا
اخلــاص بـنــصـاب انــعـقــاد جـلــسـة مــجـلس الــنـواب اخملــصـصـة
النـتــخـاب رئـيس اجلــمـهـوريــة   وعـدم الـنص عــلى وجـود (جـزاء
دستـوري) ازاء هذه اخملـالـفة لـذا نرى تـعديل الـنص الدسـتوري
ادة (64/اوال) بـان يكون حل مـجلس النـواب بقرار الـوارد في ا
وافقة رئـيس اجلمهـورية على ان ال من رئيـس مجلس الـوزراء و
يكـون اثنـاء مدة استـجواب رئـيس الوزراء وبذلك يـتحـقق التوازن
بـ السـلـطـت الـتـشريـعـيـة والتـنـفيـذيـة بـان يكـون جـزاء مخـالـفة
الــقـاعـدة الـدســتـوريـة بـقــرار من الـسـلـطــة الـتـشـريــعـيـة في حـال
مخالـفتها من قبل السلطـة التنفيذية بسـحب الثقة عنها والعكس
صحـيح يكون اجلزاء بقرار من الـسلطة التنـفيذية (رئيس مجلس
) في حـال مخـالفة الـقاعدة الوزراء ورئـيس اجلمـهورية مـجتمـع
الدسـتـورية من قـبل مـجلس الـنواب عـن طريق حل اجملـلس بدون
شرط مـوافقـة مـجلس الـنواب عـلى اجراءات احلل ولـضمـان عدم
تعـسف السلـطة الـتنفـيذية في ايـقاع اجلـزاء بحل مجـلس النواب
وألهـمــيـة هـذا االجــراء حـصـرا يـكــون قـرار حل مـجــلس الـنـواب
الــصـادر من الــسـلــطـة الــتـنــفـيــذيـة قــابل لـلــطـعن امــام احملـكــمـة

االحتادية العليا.
{ رئيس مجلس القضاء االعلى
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شـارك رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
الـــكـــاظــــمي األطـــفــــال األيـــتـــام
مناسـبة أسبـوع اليتـيم العراقي

ويوم اليتيم العربي.
وذكر بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
أن (الكـاظمـي يرافـقه ام بـغداد
جـموعة من احتـفى  عالء معن 
األطفال األيتام في متنزه الزوراء
ـــنــاســبــة الــتي قــدم خاللــهــا بــا
األطفال فعاليات مـتنوعة احتفاءً
ــنــاســبــة) ورحب الــكـاظــمي بــا
(باألطـفال وعـبر لهم عـن سعادته
بــلــقــاءهم  وقــدم لــهم الــتـهــاني
ـنـاسبـة حـلول بـيوم الـيـتيم  و

شهر رمضان).
ـــســـتـــقـــبل وقـــال (أنـــتـم قــادة ا
وعــلـيــكم من اآلن الــتـركــيــز عـلى
دراســتـكـم والـتــفــوق ومـحــاولـة
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ابراهيم بحر العلوم

اإلعـــاقــة واالحــتــيـــاجــات اخلــاصــة
ـالـيـة أجنـزت اإلجـراءات الــفـنـيــة وا
ـتـفـرغ دفـعـة ـعــ ا إلطالق رواتب ا
شـهر آذار لـسـنة اجلـاري).  وأعـلنـت
ـعادن عن إطالق وزارة الـصـناعـة وا
ُـتـراكـمـة لـلـدفـعـة األخـيرة الـرواتب ا
من مُــنــتــسـبي مُــعــاونــيـة الــســمـنت
الـشمالية التابعـة إلى الشركة العامة
لـلسمنت العراقية والبالغ عددهم 88
مُـنـتـسـبـاً لـلــمـــــــدة من نـيـسـان عـام
2015 وحـــــتى عــــــام 2016. وقــــــال
ــكـتـب اإلعالمي لــلــوزارة في بــيـان ا
تـــــلـــــقه (الـــــزمـــــان) امس أَن (إطالق
ُــــــدخـــــرة جــــــاءَ بـــــعـــــدَ الــــــرواتب ا
ُــوافــقـات الــرســمــيـة إســتــحـصــال ا
وإكـمـال الــتـدقـيق األمـنـي وبـتـوجـيه
ومُـتابعـة شخصـية من الوزيـر منهـل
عـزيــز اخلــبــاز وبـجــهـود وتــنـسـيق
ُـعاونية مُـستمر من إدارة الـشركة وا
ــعــلــومــات ومــكــتـب الــتــصــاريح وا

األمنية في مركز الوزارة).
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في اجـراء يـعـد األسـرع مـنـذ سـنوات
وزع مــــــصـــــرف الــــــرافـــــديـن رواتب
ـتقاعدين لشـهر نيسان اجلاري عن ا
طـريق ادوات الدفع االلكتروني فيما
وزع مـصـرف الرشـيـد رسـائل نـصـية
ــتــقـاعــدين تــبـلــغـهم عــبــر هـواتف ا
ــذكـور بــنــزول رواتــبــهم لـلــشــهــر ا
ـراجـعـة مـكـاتب الـصـرف وتـدعـوهم 

لتسلمها. 
الية تقاعـدون على وزارة ا وتـمنى ا
اســتـمــرار الــصــرف في األول من كل
ـا حــدث هـذا الــشـهـر شـهــر أسـوة 
وعـدم تأخيرها احياناً الى الثالث او
الـرابع من الشهـر. وقال الرافدين في
بــــــــيــــــــان  إنـه ( تــــــــوزيـع رواتب
ــدني والـعــسـكـري مع ـتـقــاعـدين ا ا
ـعــيـشـة الـبـالـغـة 100 مـنـحـة غالء ا
ألف ديـــنــــار الـــتي أعـــلــــنت عـــنـــهـــا
). واشـار الى  أنه احلـكــومـة مـؤخــراً
ـتـقـاعـدين تـسـلم رواتـبهم (بـإمـكان ا

في السـواحل البـحرية فـي جنوب
ــشـاركــة مـركـز غـرب الـبــصـرة  
شرطـة حمـايـة البـيئـة وبـالتـعاون
والتنـسيق مع مركـز علوم الـبحار
. وقـال مــديــر عــام دائـرة حــمــايـة
ــنــطــقـة وحتــســ الــبــيــئـة فـي ا
ــوســوي ان اجلــنــوبـــيــة ولــيـــد ا
(فـريـقـا مـشـتـركـا بـرئـاسـته تـوجه
الى منـطقـة الـتفـرعات الـشـجيـرية
لبـدء زراعة نبات في خور الزبـير 
رة انـگـروف) مـبيـنـا ان (هـذه ا ا
االولى الـتي يـتم فـيـهـا زراعـة هذا
ا له من اهـمية كـبيرة في النبـات 
حـفظ الـتـوازن الـبـيئـي ومـواجـهة
ناخـية) ولفت الى ان التغيـرات ا
ـشـروع سـيـعـطي لـلـوزارة (هـذه ا
الـــدور الــريـــادي بـــتـــنـــبــنـي هــذا
ــشـــروع الــوطـــني الــهـــام الــذي ا
ــنــطـقــة نــقــلـة نــوعــيـة سـيــنــقل ا

كافحة التصحر). 
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ـنـتـهـيـة لـلـعام ـنتـهـيـة وغـيـر ا الـنـهـائـيـة لـلـمـراحل الـدراسـيـة ا
الـدراسي اجلـاري سـتُـجـرى في مـوعـدهـا دون أي تأجـيل أو
ـتحدث بـاسم الوزارة حيدر فـاروق في تصريح تغيـير. وقال ا
نـتـهـية أمس إن (االمـتحـانـات الـنـهائـيـة لـلمـراحل الـدراسـيـة ا
نـتهـية للـعام الـدراسي اجلاري ستـجرى في مـوعدها وغـير ا
عـنية ـديريـات ا الذي حـددته الوزارة مـسبـقاً بـالتنـسيق مع ا
دون أي تــأجـــيل أو تــغـــيــيـــر) وأضــاف أن (الـــوزارة وجــهت
ـقــرر لـلـفــصل الـدراسـي الـثـاني ــنـهــاج ا ـدارس بــإكـمـال ا ا
ـراحل غـير اسـتعـداداً لالمـتـحـانات الـنـهـائيـة) مـنـوهاً بـأنَّ (ا
ـنـتـهــيـة جتـرى امــتـحـانـاتــهـا عـلى أسـاس مــا  إكـمـاله من ا
مـنــهـاج كل مــادة عـلـمــيـة وإنـســانـيــة). وأشـار إلى أن (بـعض
ـديـريـات اسـتــحـصـلت مـوافـقــات من الـوزارة بـشـأن الـدوام ا
احلــضــوري خلــمــســة أيــام أســبــوعــيـاً إلـى جــانب الــتــعـلــيم
ـنتـهيـة لكون ـناهج الـدراسيـة للـمراحل ا اإللكـتروني إلكـمال ا
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ا التعامل مـعها يكون على غرار خـطط االمتحانات الوزارية 

قرر لها). نهاج ا يخص االمتحانات وإكمال ا
الى ذلك  تـــتــدارس وزارة الــصــحــة رفـع قــيــود كــورونــا عن
ـدارس بـعـد تـراجـع اإلصـابـات. وقـال مـديـر دائـرة الـصـحـة ا
الـعامـة بالـوزارة رياض احلـلـفي في تصـريح امس إن (قضـية
ـا نـتـخـذ قرارات ـدارس قـيـد الـدراسة ور رفع الـقيـود عن ا
بهـذا الـشأن مـسـتقـبالً) مـشيـرا الى ان (اإلصـابات بـكـورونا
ـلقـح وضـعف الفـايروس). تراجـعت بـسبب ارتـفاع نـسبـة ا
وسجلت وزارة الصحة 358 اصابـة بفايروس كورونا مقابل
وقف شـفاء 700 حالـة وبواقع ثالثـة وفيـات جديـدة. واشار ا
الـوبائي الـيـومي الـذي اطـلعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان (عدد
الـفـحوصـات اخملتـبـرية الـتي اجـرتـها الـوزارة لعـيـنات مـشـتبه

اصـابـتـها بـالـفـايـروس بـلغت اكـثـر من تـسـعـة االف  حيث 
رصـد اصـابة 358 كـورونـا في عـمـوم احملـافـظـات) واضاف

ان (الشفاء بلغ  700حالة وبواقع ثالثة حاالت وفاة).

من أي مــــكــــان يــــتــــواجـــدون فــــيه).
وحــــددت وزارة الـــعـــمـل والـــشـــؤون
االجـتـماعـيـة مـوعـداً إلطالق الـدفـعة
ــتــفـرغ. ــعــ ا الــثــالــثــة من راتب ا
وذكـر بــيــان أن (هــيــئــة رعــايـة ذوي

منهل عزيز اخلباز
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اعـلن الـعـراق والـسـعـودية  ان اول
ايـام شـهـر رمـضـان سـيـكـون الـيـوم
الــسـبت بــعــد ثـبــوت رؤيــة الـهالل.
وقـال ديوان الوقف السني في بيان
تـلقـته (الـزمان) امس انه ( ثـبوت
رؤيـة هالل الشهـر  وسيكـون اليوم
الـسبت هو اول ايام صـيام الشهر).
فـيـما اكـدت الـسـعوديـة ثـبوت هالل
رمــضـان في وقـت حـددت ســلـطــنـة
عــمــان ومــالــيـــزيــا وانــدونــيــســيــا
هـو أول يـوم غــد األحـد  وبــرونـاي 
أيــام الــشــهــر.وحـــدد مــركــز الــفــلك
مـوعـد بــدء شـهــر رمـضـان الــدولي 
باحلسابات الفلكية. وقال ان (هناك
إمـكانـية لـرؤيـة الهالل بـالتـلسـكوب
من أجــــزاء من الـــعــــالم اإلسالمي 
ونـظـرا حلدوث االقـتران قـبل غروب
الـشمس و الـقـمر في جـميع مـناطق
الـعـالم اإلسالمي فـقد جـرت الـعادة
ـثل هذه الظـروف أن تعلن غـالبية
دول الـــعــالـم اإلسالمي بـــدء شـــهــر

وهــو رمــضــان فـي الــيــوم الــتــالي 
الـيوم السبت  وستـكون عدته فيها
30 يــومـا) وتــابع (أمــا بــالـنــســبـة
لـــلـــدول الــــتي تــــشـــتــــرط الـــرؤيـــة
الـصحـيحـة بالـع اجملـردة فقط أو
تـشترط الـرؤية احمللـية الصـحيحة
وهـذه دول قـلـيـلة فـيـتـوقع أن يـبدأ
فــيـــهـــا الـــشــهـــر يـــوم غـــد األحــد 
وســتـكــون عــدته في بــعـضــهـا 29 
رجع يـومـا او 30 يـومـا).  وأفـتى ا
الـديــني عــلي الـســيـســتـاني بــشـأن
ـرضى خالل حــاالت جـواز إفـطــار ا
الـصيام. وقال مـكتبه في بيان امس
(يـجـوز اإلفـطـار لـلـمـريض  إذا كان
الـصوم يـؤدي إلى إصابـة الشخص
ــرض مـا سـواء كــانت له أعـراض
فـعـلــيـة كـاحلـمى والـصـداع أم ال او
في شــدة مـــرضه او تــأخــر شــفــائه
ـكتب قـد اعلن ان غدا مـنه).  وكان ا
االحـد غـرة الـشـهـر. وقـررت االمـانـة
الــعـامــة جملــلس الـوزراء تــقــلـيص
الـدوام الرسمي سـاعة واحدة خالل

رمضان. 
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ـنـصـور قـبــضت عـلى مـتـهم صـادر ا
ــــادة 442 ق.ع بـــــحـــــقه امـــــر وفـق ا
(سـطــو مـسـلـح) من قـاضي مـحــكـمـة
حتقيق الكرخ الـثالثة.  وضمن قاطع
مــســؤولــيــة الــفــوج الــثــانـي الــلـواء
الــســادس في مــنــطــقــة حي الــعــامل
تمكنت قوة من الفـوج بإلقاء القبض
ــركــز شــرطه عــلـى مــتــهم مــطــلــوب 
ـاده  453 ق.ع نـصب احلـريـه وفق ا
واحتيال.  وقال بيـان تلقته (الزمان)
ـتهـم امس انه ( تسـليم جـميع ا
ـطـلـوبــ إلى اجلـهـات اخملـتـصـة وا
إلكــمـــال اإلجــراءات الـــتـــحــقـــيــقـــيــة
والــقــانــونــيــة بــحــقـهـم). بــنـاءً عــلى
ـــصــادر مـــعـــلـــومــات أمـــنـــيـــة مـن ا

ــواطــنــ تــفــيــد االســتــخــبــاريــة وا
بـوجود حـالـة خطـف صبي بـعـمر 12
ــســؤولــيــة في عــامــاً ضــمـن قــاطع ا
منطقـة الشعلـة ببغداد  تـمكن اللواء
اخلـامس الفـرقـة الـثـانيـة من تـشـكيل
فــريق عـمل أمــني بـإمــرة آمـر الــفـوج
االول الــلـــواء اخلــامس ومـــفــرزة من
استخبارات الفوج ومفرزه من مكتب
األمن الـوطنـي وبعـد الـتـحـري وجمع
ــعــلــومــات  الــقــاء الـقــبض عــلى ا
مـــتـــهــــمـــ اثـــنـــ خـالل عـــمـــلـــيـــة
االســتـدراج بــكـمــ مــحـكم وحتــريـر
اخملـــطـــوف خالل وقت قـــيـــاسي إثــر
ـســاومـة عـلى مـحــاولـة اخلـاطــفـ ا
مبـلغ مـالي لقـاء اطالق سـراحه حيث

ــطــلــوبــ الـى قـسـم مــكــافــحـة من ا
ادة 28 مخدرات تـلعفـر وفق احكام ا
ــــؤثــــرات مـن قــــانــــون اخملــــدرات وا
الـعقـلـيـة. حيث جـرى تـسـليـمه جلـهة
الـــــطــــــلب اصـــــولـــــيــــــا . واعـــــلـــــنت
وكــالــةاالســتــخــبــارات عن ضــبط 30
كــيــلــوغـــرامــاً من مــادة الـــكــرســتــال
اخملدرة في الـنجف وتـمكـنت قوة من
الـــلــواء اخلـــامس شـــرطــة احتـــاديــة
ـســؤولـيه في مــنـطـقـة ضـمـن قـاطع ا
الـغـزالـية مـن تنـفـيـذ واجب  خالله
الــقـبض عــلى مــتـهم ضــبط بــحـوزته
ـشــهـود مــادة  الـكــرسـتـال بــاجلـرم ا
تقدر 40 غرامـاً كـما  الـقـبض على
شــخــصــ عـثــر بــحــوزتــهم اقـراص
مخـدرة في مـنطـقة الـصـابيـات. فيـما
تــواصل قــوات الــشــرطــة االحتــاديــة
عـمــلـيـاتـهــا بـفـرض سـلــطـة الـقـانـون
وتــعـزيــز األمن بـهــدف احلـفــاظ عـلى
ــتــلــكـاتــهم من ــواطــنـ و ارواح ا
اخلارج عن القانون  حيث تمكنت
قــطـعـات الــفـرقــة الـثـانــيـة وبــإسـنـاد
اجلـهـد االسـتـخـبـاري الـتـابع لـوكـالـة
االستخبارات والتـحقيقات االحتادية
في بغـداد من تـنفـيـذ امر قـبض بحق
ادة (456 ق ع نصب مـطـلوب وفـق ا
واحـتـيـال) ضــمن قـاطع الـفـوج االول
اللواء الثامن في منطقه "ام اجلدايل"
باإلشتراك مع مكتب أجرام التاجي .
كــمـا شــرعت قـوة من الــفـوج الــثـاني
الـــلــواء الــســادس شـــرطــة احتــاديــة
باالشتراك مع مـفرزة من مركز شرطه
حي العامل بإلقـاء القبض على متهم
ــــوجب ـــادة (295 تــــزويـــر)  وفق ا
الـقـرار الـصــادر من مـحـكـمـة حتـقـيق
الـبـيـاع .  وبـكـمـ مـحـكم نـفـذت قوة
من الــفـوج الــثـالث الــلـواء الــسـادس
باالشـتراك مع مـكـتب مكـافحـة اجرام
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شهود ألقي القبض عليهما باجلرم ا
  تــسـلــيم الــطـرفــ اصـولــيـا إلى
اجلهـات اخملـتصـة إلكمـال اإلجراءات
الـتــحـقــيــقـيــة والــقـانــونـيــة. أعــلـنت
مديرية شرطة مـحافظة ميسان عن 
إلقـاء الـقبض عـلى متـهم قـتل شقـيقه
بـعـد مـرور  10سـاعـات عــلى ارتـكـاب
ـــة فـي حـــادثـــة وقـــعت خالل اجلـــر
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ــديــريــة فـي بــيــان أمس ان وقــالـت ا
(قــــوةً من قــــسـم شــــرطــــة الــــبــــلــــدة
وبـــاالشـــتـــراك مع مـــفـــارز ودوريــات
شرطة النجدة وبإشراف مدير القسم
العـميـد محـمد راضي لـفته  أعـتقلت
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افادت تقاريـر صحفيـة امس باعتقال
ابــو ســعـــود ابــو ريــشــة عم الــشــيخ
سـطام ابـو ريـشة جنـل الشـيخ أحـمد
ابــو ريــشـة بــتــهم قــيل انــهـا كــيــديـة
تـــتــعــلق (بـــاالرهــاب) اال ان شــهــود
افـادوا بـان سـطــامـاً قـام بـاطالق نـار
في الهـواء عقب فوز مـنتـخب العراق
عـلى نـظـيـره االمـاراتي. وقـال سـطـام
انه ( اعتقال عمي ابـو سعود بتهم
كـيـديـة تـتـعـلق بـاالرهـاب .. ودلـيـلـهم
تـصـوير له عـنـدمـا قـام بـاطالق الـنار
عـــقب فـــوز مـــنــتـــخب الـــعـــراق عــلى
االمــــــارات). وكـــــــانـت قــــــوتـــــــان من
احلبـانيـة واخـرى من بغـداد اعتـقلت
ابـو سعـود شـقـيق الشـيخ احـمـد ابو
ريشة وحـاليا تـطوق مقـر سطام ابو
ريـشـة واعـلـن سـطـام (انـا في مـقـري
ولن اســـلم نــفــسـي ابــداً .. مع رجــال
تـقـدم الشـهـادة عـلى حـسـاب مـصالح

دنيوية). 
dzUAŽ qšbð

واضـــاف (انـــا ومـــعي رجـــال والــدي
الشهـيد عبـد الستـار ابو ريشة داخل
مـــقـــري .. تـــطـــوقـــنـــا قـــوات ســوات
والتكـتيكيـة) وقد تدخـلت عشائر من
االنبار النـهاء هذه األزمـة.  واستناداً
الى مـــعــلـــومـــات دقــيـــقـــة لــشـــعـــبــة
استـخـبارات الـفـرقة 15 وبالـتـنـسيق
مع اسـتـخبـارات الـفـوج الـثـاني لواء
شاة 73  القـاء الـقبض عـلى احد ا
جتـار اخملــدرات ومـروجــيـهــا   بـعـد
نــصب كــمـ مــحــكم له في ســيــطـرة
ـقـدم الـركن حـيـدر الـقـلـعة الـشـهـيـد ا
سابقا مدخل قضاء تلعفر وبصحبته
عجلة هونـداي يستخدمهـا للمتاجرة
تهم والترويج. وقال بـيان امس ان ا
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اكـد مـحـافظ ذي قـار محـمـد هـادي الـغـزي ان (خـطـة عام 2022  شـمـلت كـافـة االقـضـية
ـشـاريع  وحـسب النـسـبـة السـكـانيـة لـلوحـدات االداريـة " وتـضمت الـوجـبة والـنـواحي با
الـتـاسعـة بواقع ثالثـة مـشاريع لـسـوق الشـيوخ ومـثـلهـا لقـضـاء الغـراف ولقـضـاء النـصر
ايـضا  وثالثة مـشاريع لـقضاء الـبطحـاء مشاريع واربـعة مـشاريع لقـضاء الدوايـة  وخطة
ـدينـة الرفـاعي اربعة مـنهـا  رفعـها ضمن متـكامـلة لقـاء الشـطرة وبـواقع ستـة مشاريع 
خطط الـدوائر وتنـفيـذ ثلـثلة مـشاريع لـقضـاء اجلبايـش ومشروعـ لقـضاء الـقلعـة ومثـلها

نار). لناحية الطار وخطة متكاملةلناحية بني زيد ومشروع واحد لناحية ا

متهم أقـدم على قتل شـقيقه بـواسطة
بــنــدقــيــة صـيــد (كــســريــة) وذلك إثـر
مــشــاجـرة بــســبب خالفــات عـائــلــيـة
وقعت ضمن آحـد أحيـاء مركز مـدينة
الـعـمــارة). وأشـارت  إلى (أسـتـمـرار
ـــتــهـم في شــعـــبــة الــتـــحــقـــيق مع ا
عرفة تفاصيل مكافحة إجرام البلدة 
ـــة بـــعـــد أن تـــمت أكـــثـــر عـن اجلــر
ديرية  عن إحالته إليهم). وكـشفت ا
تفاصـيل  حادث قتل في قـضاء اجملر
وقالت في بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
ة قـتل انـهـا (تـمـكنـت من كـشف جـر
مـضى عــلـيـهـا 19 يـوم في احملـافـظـة
مبينة تفـاصيل احلادثة بأن إلى أحد
ـواطنـ  تـعـرض حلـدث قـتل حيث ا
كــان يــسـتــقل دراجــة نــوع تك تك في
قـضـاء اجملـر الـكـبـيـر).   وأوضح انه
( جـــمع مــــعـــلــــومـــات  هــــامـــة من
ــتـابــعـة ــصــادر االسـتــخــبـاريــة وا ا
ـوافـقات األصـولـية احلـثيـثـة وأخذ ا
وبــفــتــرة قـيــاســيــة  أثـمــرت جــهـود
ة الفـريق عن كشف مالبـسات اجلـر
والــــتـي حــــصـــــلـت بــــتـــــاريخ 9 آذار
اجلاري).  مـوكدا ان (شـعبـة مكـافحة
اجملــر الــكــبـــيــر. تــمــكـــنت من الــقــاء
ــــشـــتــــركـــ الـــقــــبض عــــلى احـــد ا
ــة والـذي اعــتــرف صــراحـة بــاجلــر
ـتـهـمـ الـهـاربـ بـقـيـامه مـع احـد ا
بـقــتل اجملـني عــلـيه بــواسـطـة سالح
نــاري بــســبب خالفــات مــاديــة بـيــنه
تـهم الهارب). هـذا و اتخاذ وب ا
االجـراءات الـقـانـونـيـة الالزمـة بحـقه
ادة  406 من قـانون وتـوقيـفه وفـق ا
العـقوبـات العـراقي. وقضت جـنايات
مـيـسـان احلـكم بـاالعـدام شـنـقاً حـتى
ــتـــهم ح .ط .غ حــسن ــوت بـــحق ا ا
طـراد غــلـيم الـكــنـاني بـتــهـمـة خـطف

مواطن. قبوض عليهما في بغداد dŽ÷∫ الشرطة تعرض إثن من ا
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الـكلمة الطيبة دواء رباني المتصاص الغضب والشحناء والبغضاء والكراهية
من قـلوب اآلخرين  فتفعل في اإلنسان ماال تـفعله األدوية القوية  فهي حياة

وت قائلها  ..... خالدة ال تفنى 
الـكلـمة الـطيـبـة هي حيـاة القـلب وهي روح الـعمل الـصالح فـإذا رسخت في
ــؤمن وانــصــبغ بــهــا  وواطــأ قــلــبُـه لــســانَه وانــقــادت جــمــيعُ أركــانه قــلـب ا
وجـوارحه  فهي دليله إلى العمل الصالح والعمل اخمللص  فال ريب أن هذه
رضي لله سـبحانه وتـعالى  فهـي درب النجاة تقـبَّل وا الـكلمـة تؤتي العـمل ا

.... دوماً
الـكلمة الطيبة تـؤلف قلوب الناس جميـعًا من كل طبقة وصنف وفي كل مكان
وزمـان وهي طريق اجلنة وطريق اخلير واحلـق  فالكلمة الطـيبة تخلق احملبة
ـودة والرحمة ب النـاس  وتقتل البغـضاء واحلقد والكـراهية  لنجعل من وا
ألسنتنا ناطقة بالكلمة الطيبة والكالم احلق واخلير  ولنبني عالقات يسودها

الوئام والتقدير واالحترام ......
ـرسـلـ  وسـمة الـكـلمـة الـطـيـبـة هـدايـة الـله وفـضلـه لعـبـاده  وهي رسـالـة ا
ثمرة الـتي تثمـر الثمر الـنافع  وتهدي ومـن  فالـكلمة الـطيبة كـالشجـرة ا ا
إلى الـعمل الـصـالح الـنافع   عـكس الـكلـمـة اخلـبيـثـة التي شـبـهت بالـشـجرة
اخلـبـيـثـة الـتي تـقـتل الـعـمل الـصـالح   وتـأخـذ بـاإلنـسـان إلى أمـور ال حتـمد

عقباها ...
ــثل األعـلى ألمــته لم يــكن فـظـا ورسـولــنـا صـلـى الـله عــلـيه  وآله وســلم هـو ا
ودة غـلـيظـا بل كـان سـهـلًـا سمـحـا  يـدعـو الـناس إلـى التـسـامح والـعـفـو وا
واأللـفة ليـنًا دائم البـشر يـواجه الناس بـابتسـامة حـلوة ويبـادرهم بالسالم
ـصافـحة وحـسن احملادثـة عـلمـنا أدب الـتخـاطب وعفـة اللـسان  والـتحـية وا

ودة واخلير ..... فهو قدوتنا إلى التسامح والعفو وا
فـكم من كلمة طيـبة كتب الله بـها الرضوان   تدفع عن مـسلم أذى أو تنصر
مـظلومـا أو تفـرج كربه  أو تعـلم جاهـلًا أو تذكـر غافـلًا أو تهـدي ضالًا أو
تـرأب صدعًـا أو تـطفئ فـتـنة ! وكم مـن مشـاكل حـلت  وكم من صِالت قويت
 وكم من خـصـومات زالت بـكـلمـة طيـبـة  فديـنـنا اإلسالمي دعـانـا إلى األمر
يسور عروف  والقـول الكر  والقـول الل  والقـول السديد  والـقول ا بـا

 والقول احلسن  فالكلمة الطيبة  نعمة من نعم الله علينا ..
فـالــبـر  شيء هــ وجه طــلـيق وكالم لــ فــلـنــرطب ألـســنـتــنـا
بـالـكـلــمـة الـطـيــبـة الـتي تــزيل اجلـفـاء وتـذهـب الـبـغـضـاء
والـشحـنـاء والكـراهـية واحلـقـد   وتدخل إلـى النـفوس
ـودّة والـوئـام  فــالـكـلـمـة الـسـرور والــهـنـاء واحملـبــة وا
الـطـيـبـة ترفع صـاحـبـهـا أعـلى الـدرجـات  وتـعتـقه من

النار ....

ــوضـوعـيـة عـنـد تــالـيف الـلـجـان احـرص كل احلـرص عـلى اعــتـمـاد الـدقـة وا
ـشاركـ جتاة تـطابق الـتخـصصـية السيـما فـي االنتـقاء السـليـم العضـائها ا
هني الـعام منه او الدقـيق مع الهدف الذي جاءت من تـخصصهم العـلمي او ا

سمياتها كافة . ؤلفة  اجله اللجان ا
عـندها سـتجد وبال شك سـرعة ودقة مـتناهـية في االجناز
وفي اغــلب االحـيـان قــد ال تـســمع اي عـمق خلالف في
ـقـدمـة او ان تـشـاهـد بـأم عـينـيك اي وجـهـات نـظـرهم ا
مـشاحنات ومنـاكفات تقف عائـقاً امام حتقيق االهداف

بفاعلية.
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خطة الـعمل على انـشاء مبـان جديدة
لــعـدد من الــدوائـر احلــكـومــيـة تالئم
ـــراجـــعــــــــ احـــتـــيــاجـــات وزخم ا
كـــدائـــرتي الـــضـــريـــبـــة والـــبـــلـــديــة
واالهـتــمـــــــــام بـالـقـطــاع الـسـيـاحي
وبــنــاء مــســرح وانــشــــــــــاء حــدائق
رئــــيـــســــيــــة وتـــطــــويــــر شـــــــــوارع

احملافظة).

االمني بـتـشيـيد بـنايـة لقـيادة شـرطة
ـــوقع مالئم مـن الــنــاحــيــة ذي قــار 
االمنـية  فـضال عن االهتـمام بـجانب
الــسالمــة عـبــر دعم مــديــريـة الــدفـاع
ـدنـي بـتـزويــدهـا بـســيـارات اطـفـاء ا
ـتـلكـئة مـنذ ـباني ا جديـدة واكـمال ا

سنوات).
وتــابع ان (االتــفـــــــــاق شــمل ايــضـا

واشـــــار الى ان (اخلـــــطــــة يـــــجب ان
تتضمن خلق فرص لـتشغيل الشباب
من ابـناء احملـافـظة كـمـشاريع مـديـنة
اور الــســيــاحــيــة واكــمــال كـورنــيش
الـناصـريـة و معـمل تـدويـر النـفـايات
الفـتـا الى اهــمـيـة اشـراك اجلـامـعـات

في احملافظة ضمن اخلطة).
ولـــفـت الى (ضـــرورة دعـم  اجلـــانب

ــشـــاريع الــبــنى خــطــة مــتــكـــامــلــة 
التحتية في احملافظة لسنة 2022.

واضــاف الـــغــزي في بـــيــان امس ان
(االم الـعام حمـيد الـغزي وجه بان
تتضمن خطـة العام اجلاري مشاريع
جلـمــيع الــوحـدات االداريــة وان يـتم
توزيعهـا وفقاً للكـثافة السـكانية لكل

قضاء او ناحية).

الــعـربـيــة مـضــيـفــا "انـنـا نــحـيي كل
اجلهود الـتي اسهـمت في جناح هذه

الفعاليات العربية".
كـمــا حتـدث رئـيس الـلـجــنـة الـدائـمـة
لإلعالم الـعـربي نبـيل جـاسم عن اهم
التوصيات التي اعدتها اللجنة خالل
اجـتمـاعـهـا السـابق وركـزت فـيه على
ــا ــهـــمــة و الـــعــديـــد من احملـــاور ا
يــتـــعــلق بـــقــطـــاع اإلعالم كـــاخلــطــة
االســـتـــراتــيـــجـــيــة لـإلعالم الـــعــربي
والــقـضــيـة الــفـلــسـطــيـنــيـة وجــائـزة

االبداع وتوصيات اخرى عديدة.
ـــكـــتب اجـــتـــمـــاعه بـــعــد واخــتـــتم ا
ـرفوعة التـصويت علـى التوصـيات ا
اليه من قـبل الـلجـنـة الدائـمة لإلعالم
ــقــتـرحــات الـدول الــعـربـي واالخـذ 
الـعـربـيـة عـلـيـهـا فـضال عن مـنـاقـشة
آلــيـــات انــضـــاجــهـــا بــشـــكل يــتالءم
واحلاجة لها لتطبيقها بشكل عملي.

ان الــــعـــراق حـــرص عــــلى االلـــتـــزام
ـــخــرجـــات وبــنـــود االجــتـــمــاعــات
الــســابــقــة في الــدورات االعــتــيــاديـة
جلــامـعــة الـدول الــعـربــيـة في قــطـاع
اإلعالم واالتـــصــال وفـي مــقــدمـــتــهــا
القضية الفـلسطينيـة واالستراتيجية
اإلعالمية العـربية والتـصدي لظاهرة
االرهـاب ومكـافـحـة خـطاب الـكـراهـية
والتطـرف كما دعم الـتميـز و االبتكار
العـربي فضال عن الـتعـليم و الـثقـافة
والـصحـة ولـيس انـتـهاء بـاخلـريـطة

ستدامة). اإلعالمية للتنمية ا
من جــــهــــته حتــــدث االمــــ الــــعــــام
ـــســــاعــــد/ رئـــيـس قـــطــــاع اإلعالم ا
واالتـصال في اجلـامـعـة احمـد رشـيد
خـــطــابي عن اهـــمــيــة انـــعــقــاد هــذه
االجــتــمـاعــات ومـنــاقــشـة جــمــلـة من
ـدرجـة في جـدول ـهـمـة ا الـقـضـايـا ا
اعمـال االمانـة العـامة جلـامعـة الدول

جمللـس وزراء اإلعالم العـرب مـجـاهد
ابـو الهـيل جنـاح انعـقـاد اجتـمـاعات
االمانة العامة جلامعة الدول العربية
ـنـاقـشـة جـمـلة في الـعـاصـمـة بغـداد 
مــواضـيع مـهــمـة وحــسـاســة تـرتـبط
بــقــطـاع اإلعـالم في الــوطن الــعـربي
وشــــهـــدت تــــفـــاعـال من قــــبل الـــدول
شاركة في الفـعاليات التي تأمل ان ا
تـسـتـمـر من خالل مـبـادرات ولـقاءات
اخرى يجـري التنسـيق لها بـالتعاون
ـواضيع مع اجلامـعة لـلتـركيـز على ا
همة واحليوية في بلداننا العربية. ا
وقال رئيس اجلـهاز الـتنفـيذي لهـيئة
ؤيد خالل اإلعالم واالتصاالت علي ا
كـلـمـته ان (هـذه الفـعـالـيـات الـعـربـية
تـأتي انــسـجـامـا مـع رؤيـة وسـيـاسـة
الـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة في االنـــفـــتـــاح
والــتـفــاعل مع الــقــضـايــا و الـهــمـوم
شتركة مضيفا العربية واالقليميـة ا

نظمـات للتصـويت على توصيات وا
اللجنة الدائمة لالعالم العربي.

ـــكــتب الــتـــنــفــيــذي وبـــارك رئــيس ا
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الـــتــــنـــفـــيـــذي جملـــلس وزراء اإلعالم
العـرب الذي عـقد في بـغداد بـحضور
ـثــلي الـدول الـعــربـيـة واالحتـادات

X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

اخــتـتــمت االمــانـة الــعـامــة جلـامــعـة
ــكــتب الــدول الــعــربـــيــة اجــتــمـــاع ا

WÝuK¼ Âö

األول حيـاتنـا عبارة عن الـذي بعـمري واجهـنا صـعاب دائـمة وجنـحنـا وفزنـا
لم نركن الى أزمـة متـجـددة وأخرى الـعمل حتـت الضـغط
الـراحة اال في السـن األخيرة رغم كل شـيئ الشعور
بـاحلـريـة شـعور ال يـوصف اسـتـذوقـهـا كـالعـسل رغم
ــرارة الــصـبــر واحلـكــمــة والـشــجـاعــة رفـاق بـعض ا

ن يجزع. ة  نتصر الهاد والهز ا

بغداد
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حَـظّْرَت أمـيركـا واردات الـنفط من روسـيا وتَـدرس أوربـا هذا اخلـيار كـجزء
من عـقوبات اقتصادية جَرّاء عمليتها الـعسكرية في أوكرانيا وسَيَتسبب هذا
احلـظـر حسب قـول وزيـر الـطـاقة الـروسي بـكـارثـة في سوق الـنـفط الـدولـية
بـاألمد القصير بـارتفاع أسعار النفط  5-4مـرات من مستواها ما قبل العملية
ـا أكثر للـبرميل. لنـقرأ التاريخ ,في سـبعينات لـيصل بها إلى  300 دوالر ور
اضي وجَـرّاء تـأمـيم الـنـفط العـراقي وقـيـام الـثورة اإليـرانـيـة قـفزت الـقـرن ا
أسعار النفط أربع اضعاف من  3 دوالر إلى  12 دوالر للبرميل واستطاعت
أمـيركـا وأوربا الـتَـكيّف االقـتصـادي معـهـا وحتويـلهـا لـصاحلـها حـيث جرى
ُـستـهـلك الـنهـائي عـلى الـنـحو اآلتي تـقاسـم الزيـادة في أسـعـار النـفط عـنـد ا
ـئة ئـة للـمنـتج و 93 بـا (حـسب كـتاب أول رئـيس إيراني بـني صدر):  7 بـا
لـلمـستـهلكـ وهو تـقسـيم مـغمـوس بدمـاء كارثـة احلرب الـعراقـية/اإليـرانية
وأحلـقوه بـكـارثة حـرب الـكويت وأنـهـوه بكـارثـة حرب احـتالل الـعراق ال شك
فـي أمـر الــتَـكــيّف االقــتــصـادي ألمــيـركــا وأوربــا مع تــداعـيــات حـظــر الــنـفط
الـروسي حيث سيسمح حجم اقتصاداتها الـكبير بامتصاص صدمة ارتفاع
األسـعار ونقص اإلمدادات النفطـية وسيؤول إلى خزائنهـا فرق السعر قادما
ـا ـقـابل ر ـصـدرة لـلـنـفط ,كـمـا هـو عــهـده دائـمـا ولـكـنــهـا بـا من الـبــلـدان ا
سـتسبب في كارثة فـقدان حليفـتها أوكرانيـا لكيانها الـوجودي كدولة (حسب
تـصريـحات لـلرئـيس الروسي) واإلضِـرار الفـادح باالقـتصاد الـروسي و يرى
الـرئيس الروسي في فرض الغرب للعقوبـات االقتصادية الشاملة على بالده
ــثــابـة "إعالن حــرب" وإذا تَــسَـبــبت هـذه ومـن ضـمــنـهــا احلــظـر الــنــفـطي 
الـعقـوبـات بـكـارثة القـتـصـاد بالده كـما يـقـول عـنـدها: "ال مـعـنى لـوجـود هذا
الـعالم بـدون وجود روسـيا  ,في الـربع األول من الـقرن الـعـشرين قـال رئيس
أمـيركي ال أتذكر اسمه: "نحن مسـتعدون للعوم في بـحار من الدماء للوصول
إلى مـنابع النفط" وتقول خطة للرئيس كارتر سُميت باسمه عام " :1976 إننا
عـلى استعداد لندفع الدم مقابل ضمـان استمرار تدفق النفط" ولكن الرئيس
بـايدن يقـول اليـوم: (إننا زاهـدون بالـنفط الـروسي) ويرد علـيه الرئـيس بوت
قـائال: (إن وجود النفط الروسي في أسـواق العالم هو ضمـان وجودي للعالم

نفسه). هل سيشهد العالم قريبا... "نهاية التاريخ" النفطي . 

موسكو
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واعــلن مـــحــافظ ذي قــار عن ارســال
الوجـبـة التـاسعـة من خـطة مـشاريع
احملـــافـــظـــة الى صـــنـــدوق االعـــمــار
ــصــادقــة عــلــيــهــا والــتي لــغــرض ا

تتجاوز الـ 40 مشروعاً.
WFÝUð W³łË

وذكـــر الـــغـــزي في بـــيـــان تـــابـــعـــته
(الـزمـان)  ان الـوجــبـة الـتـاسـعـة من
قـتـرحة لـعام 2022 ـشاريـع ا خطـة ا
 ارســالــهــا الى صــنــدوق االعــمـار
ـــصــــادقـــة. وأضـــاف ان لــــغـــرض ا
ـقـتــرحـة جتـاوزت الـ 40 ـشــاريع ا ا
مـــشــروعـــاً مــوزعـــة بــ  12 وحــدة
اداريـــــة واعــــلـن الــــغـــــزي عن ادراج
ثـمــانـيـة مــشـاريع كـبــيـرة في مـجـال
الكهـرباء للتـنفيـذ ضمن خطة تـنمية
االقــالـــيم لـــلـــمـــحــافـــظـــة . وقــال ان
شاريـع الثمـانية سـتنـفذ في اطار (ا
خـطـة احلـكــومـة احملـلـيـة لـلـنـهـوض
بـواقع الكـهـربـاء في احملافـظـة قـبيل
حـلــول مـوسم الــصـيف حــيث يـزداد

الطلب على الطاقة). 
تـخصـصة ودعا الـغزي (الـشركـات ا
الراغبـة بالتنـفيذ الى مـراجعة دائرة
الــعـقـود احلــكـومـيــة في الـنــاصـريـة
لالطالع عـلى شـروط الـعـمل وتـقـد
الـــعــطــاءات وفق الـــطــرق وااللــيــات

الـــقــــانــــونــــيــــة) . واوجـــز احملــــافظ
شاريع بتشييد خطوط ( 11 ك ف ) ا
قــــابــــلـــــوات ارضــــيــــة.  واألعــــمــــال
ـشروع حتـس وتـطوير التـكمـيلـية 
شبـكات األحـياء الـسكـنيـة مع كهـربة
األحـياء اجلـديـدة وحتـس وتـطـوير
شـبـكـات األريـاف وكـهـربـة القـرى في
قضاء الـشطـرة وناحيـة أكد وتشـييد
وحتـسـ وتـطـويـر شـبـكـات كـهـرباء
لعـدد من االحـياء الـسكـنـية في مـركز
مدينـة الناصـرية . وجتهـيز محوالت
تــوزيـع ســعــة ( 400 كي في أي) الى
مـــديـــريــة تـــوزيع كـــهــربـــاء ذي قــار.
وتـشيـد وتـأهيل شـبـكات كـهـرباء في
الطار والكـرمة والعكـيكة والفـضلية.
وجتـهيـز مـحـطـات متـنـقـلة ( 11/33ك
ــشـروع ف). واالعــمــال الــتــكـمــلــيــة 
حتـســ وتـطـويــر شـبـكــات االحـيـاء
السكـنية مع كـهربة االحـياء اجلديدة
وحتـســ وتـطـويــر شـبـكــات الـقـرى
الـريـفـيــة وكـهـربـة الـقـرى في نـاحـيـة
اور. وجتهـيز ونصب مـحطـة متنـقلة
ــــديــــريـــــة تــــوزيع (31. 5ام فـي اي) 

كهرباء ذي قار.
وقال الغزي انه عقد اجـتماعاً  نهابة
ــاضي مع االمــ الــعــام االســبــوع ا
جملـــلس الـــوزراء نـــتج عـــنه  وضع
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ـواد الغـذائـية شـهدت مـحالت بـيع ا
في محافظة كربالء اقباالً واسعاً من
قـبل الـعـوائل الـكـربالئـيـة لـشـراء مـا
يحتـاجونه استـعداداً لشـهر رمضان
ـواد الغـذائية بـارك فيـما شـهدت ا ا
كـــألـــرز وزيت الــــطـــعـــام والـــســـكـــر
والـبـقـولـيـات والـطـحـ ارتـفاعـاً في
األســـعــــار بـــســــبب ســـعــــر الـــدوالر
وتــنــاقص قـيــمــة الــديـنــار الــعـراقي
وقــالت الـــعــوائل لـ(الــزمــان) . (كــان
فـروض ان تكـون هنـاك رقابـة على ا
ا التسمح ان تكون حركة السوق و
ــــواد هــــنــــاك زيــــادة في أســــعــــار ا
الــغـذائـيــة مـشــيـرين الـى ان أسـعـار
ـواد الــغـذائـيـة اخــذت في الـتـزايـد ا
فمـثالً ان سـعر بـطل الـزيت قد وصل
الى اكثر من ثالثة االف دينار). فيما
شهـد سـعر الـكيـلـو غرام الـواحد من
مـــادة الـــســــكـــر الى الـف ومـــئـــتـــان
وخــــمـــســـون ديـــنـــاراً وكـــذلك مـــادة
العدس حيث وصلت الى الفي دينار
وكــذلك مـــادة الــطــحــ حــيث وصل
سـعــر الـكـيس الـواحــد الى اكـثـر من
خمسة وثالثون الف دينار وأضافت
الــعــوائـل ان ارتــفــاع ســعــر الــدوالر
يـجـعـلنـا امـام مـخـاوف كـبـيـرة وهذا
ــا يـجــعــلـنــا ان نــقـدم عــلى شـراء
ـــواد الــغــذائــيـــة خــوفــا من زيــادة ا
ـثل بـعـودة الـبـلد الى أخـرى وهذا 
احلـصـار االقتـصـادي مـثل مـا مـررنا
ـاضـيـة) مـؤكـدين به في الـسـنـوات ا
(ضـــرورة االلــتــزام وزارة الـــتــجــارة
ـواد الغذائية شـهريا وعبر بتوفير ا
الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة كـما ان تـوزيع
ـواد الـغـذائيـة خالل شـهر وجـبتي ا
رمــضــان قــد تــشــهــد انــخــفــاض في
كن ان نـسيـطر األسعـار وبالـتـالي 
على حركـة السوق وتـصبح األسعار
ثـــابــتـــة) في حــ تـــمــنـى أصــحــاب
ـــواد الــغـــذائــيــة من مـــحالت بــيع ا
الــتـجــار (بـعــدم اسـتـغـالل مـنــاسـبـة
شهـر رمضـان والـعودة الى األسـعار
السابقة التي كـانت تباع بها أسعار
ـتـمـثـلـة ـواد ومـنـهــا الـبـقـولـيـات ا ا
ــاش والـــلــوبــيه بــالــفــاصـــولــيــا وا
واحلمص . بعد قرار مجلس النواب
بـــحــمــايـــة االمن الــغـــذائي والــذ قــد
يــشـكـل دلـيل الــعـافــيــة عـلى أســعـار
ا يعود مثـلما كان سابقا السوق و
ـا يـضـمن لـلـمـواطـن حـقـهم في و
الغـذاء كمـا نـتمـنى ان تشـهد أسـعار
ا واد الغـذائية انـخفاض كـبير و ا

واطن جميعا) . تفرح ا
سـتشـار االقتـصادي الى ذالك رأى ا
لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح
أن اجلـدل الذي حـدث بـسـبب قـانون
األمن الـــغـــذائي جــدل حـــتـــمي كــون
القانون يـحتوي على صـرفيات وهو

س شرائح اجملتمع الفقيرة.
وقــــــال صـــــــالـح في تـــــــصـــــــريح إن
(احلــكـــومــة في الـــوقت احلــاضــر ال
تــوجـد لــديـهــا مـوازنــة لـهــذا الـعـام

فــالـصــرف يـكــون اسـتــنـاداً لــقـانـون
ــالــيــة رقم  6 لــســنــة 2019 اإلدارة ا
عـدّل الذي يـحتـوي على الـفقرة 13 ا
التي جتيز الصرف وفق قاعدة 1/12
ـصـروفـات اجلـاريـة والـفـعـلـيـة من ا
اضية بشكل ستمرة من السـنة ا وا
مــســتــمــر أي صــرف فــعــلي ولــيس
طـارئـاً أي أن هـذا الـقـانون جـاء من

فائضات النفط).
وأضــاف أن (قــاعـدة  1/12 حـســبت
سعـر بـرمـيل الـنفط  45 دوالراً لذلك
فـــإن هــنـــاك فـــائــضـــاً ومن أجل ذلك
ـالـيـة مـشـروع قـانـون قـدمت وزارة ا
فـيه شـقـان: األول سـقف مـصـروفـات
بــحــدود  35 تـــريــلــيـــون ديــنــار 25
تـريلـيـون دينـار مـنهـا لـدعم البـطـاقة
ــزارعــ والـرعــايـة الــتــمـويــنــيـة وا
االجــتـــمـــاعـــيــة ومـــنـــحــة الـــفـــقــراء
والــتـصــدي لـلــفـقـر كــلـهــا ضـمــنـهـا
والشق الثـاني هناك  10 تريلـيونات
ديــنـار لـالقـتــراض وقــد يـكــون هـذا
االقــتـــراض حتــوطــيــاً وال تــلــجــأ له
احلكومـة وهنا أصـبح لدينـا نوعان
من الـصـرف; األول لـطـوار الـغذاء

والثاني 1/12.
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وتـابع (لـذلك ســيـكـون هـنـاك نـوعـان
من الــصــرف; األول يــغــطــيه قــانـون
ـــالــيــة والـــثــاني يـــغــطــيه اإلدارة ا
قـانـون طـوار الـغـذاء" مـنـوهـاً بأن
"السؤال هل أن هذا القانون سيكون
وازنة العامة? وهذا كان بديالً عن ا
سـبب جــدال مـجـلس الــنـواب بـشـأن
ان هذا القانون كـون اجتاهات البر
نـحــو إصـدار قـانـون يــخص الـغـذاء
ان يطلب والفقراء فقط كمـا أن البر
ـوازنـة إذا مـا كـان تـقـد مــشـروع ا
مـن صالحـــيــات احلـــكـــومـــة إرســال

.( القوان
وبـــــيّن أن (عـــــدم إرســــال قــــوانــــ
صـــدرت وفق تـــعـــلــيـــمـــات مـــجــلس
الــــوزراء عن حــــكــــومــــة تــــصــــريف
األعـــمــال أنه ال يـــحق  لــهـــا تــقــد
مـــشــاريع الـــقــوانــ وال يـــحق لــهــا
كن الـتعـيـ ولـكن عنـد الـضـرورة 
تعطيل هذه التعليمات" موضحاً أن
ـان قـد يـخـتـصـر هـذا الـقـانون "الـبـر
على الـدعم الـغذائي ومـنحـة الفـقراء
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بغداد

-1-
ح تتراكم الـذنوب واخلطايا وتتواصل حـلقات العصيان والـتمرد قد يخيّل لصاحب

ا وقع فيه.. ألى بالنقاط السوداء أنه ال خالص له  الصحائف ا
-2-

انّ الشيـطان يُزين له مواصلة مـشاويره احملمومة ويـصده عن اإلقالع عما أنزلق إليه
..

سار السليم فالشـيطان ال يُريد له أنْ يتوب  وال يُريده ان يـؤوب الى رشده والتزام ا
.

-3-
واذا كان باب التـوبة مفتوحاً على مصراعيه في أيام الـسنة كلها  فانّ شهر الصيام

حتديدا هو شهر التوبة واالنابة الى الله .
-4-

وسم االلهي للعتق من النار انه ا
 فمن لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له الى قابل ( اي الى العام القادم ) 

-5-
واعظ واالخالق ذِكْرُ ( الفضيل بن عيّاض التميمي )  ويتردد في كتب ا

وهو من كبار الزهّاد 
أتدرون كيف كان الفضيل في بدايات أمره ?

كان  –على ما جاء في تاريخه  –يقطع الطريق 
وكان قد عشق جارية وبينما هو يرتقي اجلدران اليها سمع تاليا يتلو قوله تعالى :

( ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ) 
 / 16احلديد

وكان استماعه لهذه االية سببا لصحوته من سبات عميق وما كان منه االّ أنْ قال :
يا رب 

قد آن  
وتاب .. 

وعظة . ن تُطلب منه ا ثم أنَّ الرجل أصبح 
ويحكي :

ان الرشيد العباسي قال له يوماً :
ما أزهَدَكَ ?

فقال له :
أنتَ أزهدُ منّي 

ألني أزهدُ في الدنيا وأنت تزهد في اآلخرة ومتاع الدنيا قليل .
-6-

ولتكن هـذه التذكرة اخمللصة سبـباً لتجديدك التوبة مِنْ كُلّ ذنب
قارَفْتَـهُ وليكن أول أيـام شهر الـعظيم أول أيـام توبتك الـصادقة

فالتائب من الذنب كمن ال ذنب له .
والله يحب التواب .

اللهم انـا نتوب اليك من سـيئات أعمـالنا فاقـبلنا تـائب واغفر
. لنا خطايانا يا أرحم الراحم

f d U
مـنطقـتنـا جمعت أيـدولوجـيات الـعالم شرقـا وغربـا أال أن هذه األيدولـوجيـات عوملت
وكأنـها دين ال يأتـيه البـاطل من ب يـديه وال من خلـفه فالن إسالمي وفالن عـلماني
وفالن ليبـرالي وآخر شـيوعي.... واحلق يـقال إنهـا مسمـيات ال واقع لـها وال فهم وال

تطبيق بل يجهلها من يحملها.
نـرى الـيــوم هـجـومـا الذعــا عـلى مـا يـســمى بـاألحـزاب الــديـنـيـة جملـرد أنــهـا تـسـمت
"باإلسالمي" لكن حقيقة األمر ال هي طبقت اإلسالم وال تعرف ما ينبغي أن يطبق وال
كن أن تـقود احلـكم في عصـرنا تأتي كـيف يطـبق وهل فعال هـنالك رؤيـة إسالميـة 
مـن استقـراء الواقع أم هي محض تـمثيل حـالة من الـثيوقـراطية كي تـعطي الشـرعية
ا تزعم تمـاما كما يزعم العلماني وهو يكرر  أن لنفسـها رغم أن سلوكياتها ال تمت 
العلمـانية هي إبعاد الدين واألحزاب الدينية غير منتبه أن هذه أحزاب تسمى بالدينية
كمـا هـو يـزعم الـعـلـمـانـيـة وانـها ال تـخـتـلف عن طـمـوحـاته إال أنـهـا في الـسـلـطـة وهو
ـنطـقة حتـكمـها حـكومـات علـمانـية فـما خارجـها فـعلى مـدى قرن من الـزمان ودول ا
حصل? هل حلقت بـاحلداثة? هل أنتجت منهـجا? هل كان لها رؤية إصالحـية حقيقية
أكثر من تطـلعها إلى الكـرسي والتعامل مع أحزابهـا وكأنها ديانات ال تـقول خملالفها
ـا تــقـول خــائن عــمـيـل مـخــرب وهــكـذا لــيس من اخــتالف واألحـزاب كــافــر وإ
اإلسالمـية نـفس الشيء حـ تمـسك بـالسـلطـة ال تعـرف ما تـفـعل وكيف تـدير الـدولة
وان أحـبت إن تـضــفي طـابـعـا إسالمــيـا أتت بـاحلـرام واحلالل وكـأنــهـا تـتـعـامل مع
عـقيـدة شعب وليس مـع حياة شـعب مدنـية أو بـقوانـ وسلوكـيات جتـاوزها الـعصر

وظنية.
ـسـمـيـات الـعـصـريـة فـهـو ال يـرى نـفـسه كـيف يـرفض أمـا الـذي يـحب أن يـسـمى بـا
ا ال اآلخر وال يرى نـفسه محوال اآلليـات إلى أيديولوجيـات ويبدأ يفلسـف تداخلها 

يبرر تنوعها.
ـا مـصـفـوفـة (matrix) عـقـلــيـة األنـسـان اجلـامـدة عـلى الـعـقـائـد لـيــست سـبب وإ
ـوثـوقيـة وتـقيـيـد الفـكـرة هي السـبب ويـظن أن هـذا من قوة الـشـخصـيـة ومصـداقـية ا

بدأ. ا
 عندما نـقل العلـمانيون الـفكرة كانت احـدى آليات احلـداثة وكذلك غيـرها هي آليات
ـال وتـطــورت عـبـر الـزمن فـهي عـلـمـيـة تــخـضع لـلـتـجـربـة ومـنـاقـشـة حلـمـايـة راس ا
شوهة ـوثوقيـة جزء من الـثقافـة ا اخملـرجات وال موثـوقية بـاي شيء أما عنـدنا فان ا
ـصداقـية بـان تؤمن بـاألمور "قـلبـا وقالـبا" يـتغـير احلـجر التي تـوارثتـها أجـيال وان ا

قربك وال تـتغير مع الزمن واحلدث فكانت االشتراكية والتدين
االفــتـراضي الــتـاريــخي ولــيس اإلسالم نـفــسه أقــرب لـهـذه
الثـقـافـة ومـيل الـعـاجـز لـتـبـني اسـهل اإلجـابـات بال تـدقيق
ـسـمـيـات األخـرى كـالـعـلـمـانـية وذات الـشيء عـند زاعـمي ا

والليبرالية.
شـكـلـة يـفاقـمـهـا الـنأي عن الـقـراءة واالسـتـقراء  هـذه هي ا

ا افتراضيا رافض للحقيقة. جتعلنا نعيش عا
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ــضي وغـــيـــرهــا من الـــقـــضــايـــا و
بـالـقــانـون كـمـا أنه يــسـتـطـيع أن ال
يــصــوّت عــلى هــذا الــقــانـون ولــكن
الـــضـــرر ســـيــكـــون عـــلى الـــشــرائح
الـفقـيـرة ألن القـانـون يـخص شرائح
الرعايـة االجتماعـية وزيادة الـبطاقة
ان قد يصوّت التموينية لذلك فالبر
عـلى بـعض فـقـرات الـقـانـون ويـلـغي
ـــضي بـــالـــقـــانــون الــبـــاقي وقـــد 
ـوازنـة بـأسرع ويـطـالب احلكـومـة 
ـــكن). وأشـــار  إلى أن (هــذا وقت 
الية القانون ينتهي بانتهاء السنة ا

وازنة). أو بتقد قانون ا
وكان أم عام تيـار الفرات النائب
مـحــمـد شـيــاع الـســوداني قـد سـجل
الحـظـات بشـأن مـسودة جـملـة من ا
قانون (الدعم الطار لألمن الغذائي
والتـنميـة) مؤكـدا انه وبعد االطالع
مــسـودة الــقـانـون وتــقـريــر الـلــجـنـة
الـيـة خالل جلـسـة مجـلس الـنواب ا
ــاضي االعــتــيــاديــة يــوم االثــنــ ا
ان (عدم واوضحت ورقة قدمها للبر
وجود سـنـد قانـوني جملـلس الوزراء
في حكومة تصريف االعمال اليومية
يتـيح تقد مـشاريع الـقوانـ وكما
نص عـلـيه الـنـظـام الـداخـلي جملـلس
الــوزراء لـــعــام 2019 كــمـــا  تــضــمن
مــشــروع الـقــانــون وفق مــا جـاء في
ـادة 4 ـادة  3ثــانــيــاً الــفــقـرة  3وا ا
مـخـالـفـات دسـتـوريـة وجتـاوزا عـلى
صالحــيــات مـجــلس الــنــواب حـيث
صــــــادر صالحـــــيـــــات اجملـــــلـس في
(والـــتــأكـــد من الـــعــدالـــة في تــوزيع
الـــثـــروة وفق الـــتــعـــداد الـــســـكــاني
واحملــرومــيــة كــمــا جــاء في احــكــام
ادة 62 من الـفقـرة اوال وثـانـيـاً من ا

الـــدســــتـــور).  و اشـــار الـى انه (في
الية في االستضافة االخيرة لوزير ا
مـــجــلس الـــنــواب وضــمـن الــعــرض
ي حـول تـغـييـر سـعـر صرف الـتقـد
الـديـنار وتـأثـيـره في زيـادة االسـعار
اقـــتــرح في خـــتــام الــعـــرض تــقــد
مـــشـــروع قـــانـــون تــــمـــويـل طــــار
لـــلــــتـــخــــفـــيـف مــن حــــدة الــــفـــقــــر
بتخصيص مالي قدره  9,600ترليون
ديــنـــار (لــلــحـــمــايـــة االجــتــمـــاعــيــة
وحتسـ الـبطـاقـة التـمـوينـية ودعم
مـــشــــاريع الـــشــــبـــاب الـــصــــغـــيـــرة
ــــــتــــــوســــــطـــــــة وزيــــــادة رواتب وا
ــتــقــاعـــدين)  و ذكــر (تــفـــاجــئــنــا ا
ـشروع هـذا الـقانـون بـسـقف مالي
35 ترلـيون ديـنـار وبإدخـال التـنمـية
ومـــواطن صــرف اخـــرى وبــالـــشــكل
الــذي ظــهـر بــأنه قــانــون لـلــمــوازنـة
ـالـيـة الـسـنـويـة االمـر الـذي يـثـيـر ا
تساؤال مـفاده مـا اذا كان هنـاك سند
قـانـوني حلـكـومـة تـصـريف االعـمـال
اليوميـة في تقد مشـاريع القوان
فــلـــمـــاذا ال تــقـــدم مـــشــروع قـــانــون
ــالــيــة لــلــعــام اجلــاري). ــوازنـــة ا ا
واســتــدرك الـــســوداني بــالــقــول انه
ـادة 3 ثــانـيــاً الــفــقـرة /2 (ورد في ا
تـنـفيـذ مـشـاريع جـديـدة ونـشـير الى
وجود 1452 مشروعا متوقفا حتتاج
الى 24  تــرلــوں ديــنــار الكـمــال هـذه
شـاريع فضالً عن كـلف تغـير سـعر ا
صرف الدينـار واالندثار الذي حصل
ـتــوقــفـة مــنــذ عـام ــشـاريـع ا عــلى ا
ــــــادة 5 2014. وشـــــــدد عــــــلـى (ان ا
والـتي تتـضـمن اسـتثـنـاء من احـكام
ــالــيـة ـادة 13 من قــانـون االدارة ا ا
رقم  6   لــســنـة 2019 امــر مــرفـوض

ويسيء اسـتخـدامه فـي ظـل الفـساد
ـسـتـشـري بـالـوزارات ومـؤسـسـات ا
الـدولـة). كـذلـك تـغـيـيـر االسـعـار بـ
سنة الـتعاقـد والسنـوات التي تلـتها
ال الـعام االمر الـذي يسـبب هدراً بـا
شـاريع متـوقفة في حال بـقاء هـذه ا

والدخول في مشاريع جديدة). 
ادة 2 ثالثاً فاوضح اما بخصوص ا
(انــهـا تــشـيـر الـى اقـتــراض بـحـدود
10تـرلـيـونـات ديـنـار وهـذه سـيـاسـة
خـاطــئـة سـبق وأن رفـضــهـا مـجـلس
الــنــواب في مــوازنـة 2021 والمــبـرر
لــــهــــا اآلن فـي ظل ارتــــفــــاع). وبـــ
السوداني (لم جنـد أي تخصـيصات
مـالــيـة واضــحـة حملـافــظـات الـوسط
واجلـــنـــوب األكـــثـــر فـــقـــرأ كـــذلك لم
يـــــتــــضـــــمن مـــــشــــروع الـــــقــــانــــون
تخـصيصـات ماليـة محـددة للحـماية

االجتماعية).
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و اكـــد ان (مــــانــــحــــتــــاجه فـي هـــذا
شروع فعال هو التخفيف من الفقر ا
واطـن من الفئات وتقليل مـعاناة ا
ـتـوسطـة وعـدم الـتوسع الـفقـيـرة وا
خارج هذا االطـار وهنا نـقترح زيادة
تـخـصيـصـات احلـمـاية االجـتـمـاعـية
لــغـــرض الــتــوسع بــشــمــول االفــراد
ـن هم دون خط الــــفــــقــــر واألســــر 
وزيــادة مـــقــدار االعـــانــة الـــنــقـــديــة
ـا يـتــنـاسب مع ارتـفـاع الـشـهــريـة 

االسعار
ونسـبـة التـضـخم). كذلك تـخـصيص
ـطـلـوبـة السـتـيـراد مـفردات ـبـالغ ا ا
الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة من قـبل وزارة
الـتـجارة وبـشـكل مـبـاشـر بـعـيداً عن
عـقـد الـسـلـة الـغـذائـيـة الـذي يـشـوبه

فسـاد ومالحـظات جـوهـرية. وايـضا
صرف مـستحـقات الـفالح لألعوام
2020 و2021 أمــا االعـوام الــســابــقـة
ـشـكـلة فـتـعـتـمـد مـحـاضـر الـلـجـان ا
لـــهـــذا الـــغـــرض في مـــكـــتب رئـــيس
مجـلس الوزراء والـتي تضم وزارات
(الـتـجــارة والـزراعــة وجـهــاز االمـن
ــثــبـت فــيــهـــا مــقــدار الـــوطــني) وا
الـكـمـيــات وحـسـب احملـافـظـات بـعد
تدقيقها امنياً  واهمية زيادة رواتب
ادة 36 تـقاعـدين وحـسب احكـام ا ا
ـوحــد رقم 9 من قــانــون الــتــقــاعــد ا
لـســنـة 2014 نــتـيــجـة زيــادة نـســبـة
الـــتــضــخـم). ونــوه الـــســوداني الى
ـــشـــروع (ضــــرورة أضــــافـــة مــــادة 
الـقـانون تـتـضـمن تـأسـيس صـندوق
لـــدعم احملــــافـــظـــات األكــــثـــر فـــقـــراً
طـلوبة لـتنـفيذ بـالغ ا وتخـصيص ا
مــــشـــاريع الــــصــــحـــة والــــتـــربــــيـــة
واخلــدمــات في احملــافــظــات االكــثـر
فــــقـــــراً وحـــــسب مـــــؤشــــرات وزارة
ــــراكـــز الــــتــــخـــطــــيـط. وتــــمـــويـل ا
ـذكـورة في الـتـخـصـصـيـة الـطـبـيـة ا
قرار مـجـلس الوزراء رقم 138 لسـنة
2019  وفـق مــــا جــــاء بـه ألهــــمــــيــــة
راكز من وضوع ومـا تقدمه هـذه ا ا
خـــدمــة لــلــفــقـــراء وخــاصــة مــرضى
السرطان والقـلب واجلهاز الهضمي
في جــمـيـع انـحــاء الـعــراق). واشـار
الـى انه (ولـــــغـــــرض دعم الـــــزراعــــة
واالمـن الـــــــغـــــــذائـي ومـن اجل ان ال
تقتصر معاجلتنا على االستيراد لذا
ـطلـوبة بـالغ ا يتـوجب تـخصـيص ا
وسم الزراعي الصيفي ستلزمات ا
ـوسم الـشـتـوي 2023-2022 2022 وا

بيدات). من البذور واالسمدة وا

lC∫ مواطنون يتبضعون اخلضار إستعداداً للشهر الفضيل
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ُـطـلع بـتـاريخ بـغـداد  ان الـشـاعر حتـدث احـد االخوة  من اهـالي بـغـداد األصالء وا
ادي  وحـالتهُ التـسر صديق الـعراقي "مـعروف الـرصافي " كـان يشكـوا من العـوز ا

عاشي اليتناسب مع ابداعهُ الشعري الثري . وال تُغيضُ عدا  بل وان وضعه ا
وفي يوم من األيام ابـلغَّ احد مدراء الـبنوگ الـشاعر الـكبيـر بتخصـيص راتب شهري
لهُ من احـد وجهـاء بغـداد   وعنـدما اسـتفـسرَّ  الشـاعر عن اسـم الوجيـه ابلغـهُ مدير
الـبنگ ان الـوجيـه البـغدادي رفض ان يُـذكـر اسمه امـام الشـاعـر   استـمر  مـعروف

تبرع . الرصافي بتقاضي راتبهُ شهرياً  من البنگ دون معرفة ا
وفي احد األيـام  ابـلغَّ  مـديـر الـبنگ الـشـاعـر مـعروف الـرصـافي ان راتـبهُ قـد انـقطع
تبـرع الذي أثر على ُتبرع  وأزدادَّ فـضول الشاعـر ليعـرف شخصيـة ا بسبب وفـاة ا
نـفسه بـأن يخصص راتـب شهري لـشاعر مُـبدع مـثل الرصافي  لـكن الشـاعر جوبه
ُـتبرع  ُتبـرع من قبل مـدير البـنگ طبقـاً لوصيه ا بـالرفض واالمـتناع من ذكـر اسم ا
ذهب الــشـاعــر مـعــروف الـرصــافي الى سـوق الــشـورجــة الـذي يــديـرهُ جتــار بـغـداد
ـت احـد  إال ان احد وسـألـهم هـل تـوفي احـد الـتـجـار هـذا االسبـوع  فـأبـلـغـوه لم 
احلمالـ ابلغ معروف الرصافي  ان ( نورية العورة ) قد توفت قبل اسبوع  "ونورية
نطقة  بقيَّ االسم عـالق في ذهن الشاعر  وعندما عاد الى مدير العورة" مـعروفة با
البنگ وابلغهُ ان  ال أحد من التجار  قد توفاه الله هذا االسبوع  وان من توفيت هيَّ
نورية العورة فقط فأجابهُ مدير البنگ انها هيَّ من خصصت الراتب لشاعرنا الكبير
الـذي توفي عام 1945 وترك لـنا مجـموعـة شعـرية وكم هـائل من االبداع يـحق لنا ان
نـفخـر به  مات الشـاعر وبـقى تأريخـهُ الشعـري زاخر  وتوفـت "نورية الـعورة" وبقت

قصة تضحيتها واهتمامها باالبداع منقوشة بالذاكر .
عارضة  وفـكرة العراق اجلديد  هل  قراطيـة وحكم احزاب ا وفي ظل ثقافـة الد
لكون حق عالجهم رض وال وتون من ا ُبدع  نرى فناني  االهتمام باالبداع وا
  وشـعراء اليـجدون قـوت يومهم  ومـحاولـة عديدة لـتحـويل بيـوت الفن واالبداع الى
ـكن ان تصل اليه اليدين استثمـار لصالح جتار  واسـتئثار منـقطع النظـير بكل ما 
وتنظر الـيه العيني  دون االلتـفات الى حاجة اصحاب الفكـر النير ومنابر االبداع 
ن وقـفوا ـسـرح الهـادف  والـشـعـراء   اصـحـاب الـكلـمـة احلـرة الـنـبيـلـة  وقـادة ا
نيع بقصائدهم وفنونهم اخملتلفة ليمنعوا بلد احلضارات من اإلنهيار  وهل كالسد ا
يوجد اسـمى من الكلمة والعمل الهادف  النـضاج وأحياء وعي األنتماء الوطني لدى

واطن .  ا
ال اريد ان اقول شيء سوى

كن ان نَعتَّبر  من قصة "نورية العورة"  هل 
وكم "نـوريـة العـورة " نحـتـاج في زمنـنا احلـاضـر كي نُضـمد

بها جراح االبداع النازفة  .
ة لالهــتـمـام بـكل نـسـخــة مـنهُ الى اصـحــاب الـضـمـائــر احلـيـَّ

بدع .  اشكال الفنون وا
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ئة في تظهـر انخـفاض بنـسبة  70 با
اســتــقـبــال ضــحـايــا حــوادث الـســيـر
لـلــدراجـات الـنــاريـة بـشــكل اسـهم في
خــــفض الســـتـــنـــفـــار في الـــردهـــات).
واضـــاف الـــعـــزاوي ان (انـــخـــفــاض
ضـحـايـا طــرق ديـالى بـسـبب حـوادث
الـدراجـات النـاريـة بـدء مـلمـوسـا بـعد
ـساء تطـبـيق قرار حـظر سـيـرها في ا
والـتــشـديـد فـي االجـراءات الـعــقـابـيـة
لــلـمــخـالــفـ مــبـيــنـا ان اكــثـر من 50
ـؤسـفة حتـصل ـئـة من احلـوادث ا بـا
في الليل بـسبب عدم الـتـــزام البعض
ـتــهــورة خـاصــة من قـبل والــقـيــادة ا

  .( راهق الشباب وا
واشــار الى ان  (ضــحــايــا الــدراجـات
الـنـاريـة شــهـدت في االشـهـر االخـيـرة
قـــفـــزات غـــيـــر مــــســــــــــــــبـــوقـــة في
مـعـدالتـهـا عـلى نـحـو اثـار قـلق الـراي
ــــنع قــــيــــادة الــــعــــام وسط دعــــوات 
راهقـ واالطفال الدراجات من قـبل ا
الــــصـــغــــار النــــهم االكــــثــــر عــــرضـــة

للحوادث) .

ابتهال الـدايني لـ(الزمان) ان  ( ملف
النـزوح خالل احـداث تنـظـيم القـاعدة
اغلق نهـائيا فيـما بلغ عـدد النازح
بـعــد احـداث تـنــظـيم داعش  26 ألـفـاً
و 874 اســرة مــنــهــا  7632 اسـرة لم
ــنــاطــقــهـا حــتى االن تــســجل عــودة 
ألسـبــاب مــخــتــلــفـة مــنــهــا الــتـكــيف
ـــعــيـــشي او عــدم وجـــود الــظــروف ا
الئمـة للعودة ) اخلدمية او األمـنية ا
.  وأشارت الى  ( وجود اكثر من 300
ـقـداديـة اسـرة نـزحت خـالل احـداث ا
في قريـة نـهر االمـام في تـشرين االول
 2021 ولم تعد حـتى االن إضافة الى
اكــــثــــر من  2000 اســــرة نـــــزحت من
حـوض الـوقف شـمـال شـرق بـعـقـوبـة
بـسـبب احلــوادث والـظـروف األمـنـيـة
ولم تعـد الى منـاطقهـا حتى  الى ذلك
قـال مـديـر اعـالم صـحـة ديـالى فـارس
انـه (وفق الـــــعــــــزاوي لـ(الــــــزمـــــان) 
االحـــــصــــائــــيــــات مـن خالل ردهــــات
ستـشفـيات احلكـومية الطـوار في ا
سواء في بعقـوبة او بقـية مدن ديالى

الــفالحــيـة في ديــالى رعــد الـتــمــيـمي
ان (ســـمـــاســـرة وجتـــار لـ(الــــزمـــان) 
مرتبـط بـإقليم كـردستـان عمدوا في
االيام االخيرة الـى عمليـات شراء غير
مسبوقة للحنـطة وبأسعار عالية جدا
في مــؤشــر يــســتـدعـي وقـفــة من قــبل
اجلـهــات احلـكـومــيـة ألنه اثــار الـقـلق
خاصة واننا في مرحـلة صعبة وازمة
غــذائـــيــة بــســبب حـــرمــان ديــالى من

زراعة محاصيل احلبوب).  
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واضاف الـتـميـمي ان (كمـيـات كبـيرة
مـن احلــنــطــة  نــقــلــهــا من مــنــاطق
ديــالـى الــزراعــيــة الـى كــردســتــان بل
وصل احلـــال الـى شـــراء مــحـــاصـــيل
وهي لم حتــصـد وهــذا االمـر يــحـصل
ألول مـرة) مـؤكـدا (اهـمـيـة الـتـحـقـيق
الـشـفـاف واعالنه لـلـراي الـعـام لـبـيان
حــقـيــقـة مــا يـحــدث ألنـهــا بـدء يــثـيـر
عالمات استفهام كبيرة جدا في االيام
االخـيــرة ) .  فـيـمـا قــالت مـديـر دائـرة
هجرين في محافظة ديالى الهجرة وا

بـوجــود مـقـالع احلـصـى والـرمل مـنـذ
عقـود طويـلة وهي تـزود قطـاع البـناء
في احملـافــظـة واحملـافــظـات اجملـاورة
ا حتتاجه بكمـيات كبيرة). واضاف
اجلـبـوري  ان ( ارتـفـاع سـعـر صـرف
الدوالر في االشهر االخيرة تسبب في
قالع بسبب ضرر بالغ على اصحاب ا
واد زيادة غـير مـسـبوقـة في اسعـار ا
ـكائن اخلـاصة االحتـياطـيـة لآلالت وا
بـإنـتـاج احلــصـو والـرمل مـا ادى الى
ـئــة خـاصـة وان اسـعـار اغالق  50 بـا
الـــرمل واحلـــصى لـم تـــرتــفـع بــشـــكل
يـسـهم في احـتواء الـزيـادة احلـاصـلة
ـواد االحتيـاطية). واشار في اسعار ا
الى ان  (العشرات من العـامل فقدوا
فــــرص الـــعـــمل في مــــقـــالع احلـــصى
والـرمـل بـعـد اغالق ابــوابـهــا مـؤخـرا
ـثل نـقـطـة مـؤكـدا بـان هـذا الـقـطـاع 
ناطق عدة تعـتمد بشكل نشاط مهمـة 
ـقــالع في تـامـ مـبــاشـر عـلى عــمل ا
مـصـادر رزقـهـا). ومن جـانب آخـر قال
رئــيس االحتــاد احملـلـي لـلــجــمـعــيـات

ابــوابـهــا في ديــالى  مــشــيـرا الى ان
الـعـشـرات من الـعـامـلـ فـقـدوا فرص
الــعـمل. وقــال اجلــبـوري  لــ(الــزمـان)
امس ان ( 4 منـاطق في ديالى تـتمـيز
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اعـلن عـضـو مـجـلس مـحـافـظـة ديـالى
الــسـابق كــر اجلــبـوري  عن اغالق
ئـة من مـقـالع احلـصـو والرمل  50 بـا
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q∫ أحد مقالع الرمل في ديالى —
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جتــتـــاح الــســوق الـــعــراقي والــوطن
الــعــربي مـن خالل تــصــنــيع االلــواح
العازلة وسـنقدم منـتجات تنـال الثقة

واالعجاب).
ــعـرض شــركـة ــشـاركــ في ا ومن ا
جـوتن لالصـبـاغ وعـنـهـا قـال مـندوب
الشركـة اسد الـله وسام  انهـا (شركة
نـرويــجـيـة ونـحن الــوكـيل احلـصـري
قـامت بــطالء اشـهـر الصـبــاغ جـوتن 
عالم واجـمل البـيوت على مـستوى ا
العالم منـها برج خليـفة وبرج التوام
فـي مــالــيـــزيــا وبــرج بـــتــرونــاس في
الــصـ وفـي الـعــراق مـجــمع بــوابـة
العراق ومشفى احلس العسكري).
ــــعــــرض  قــــدم عـــازف وفـي اروقـــة ا
الـكــمـان مـهـنـد كــر وهـو عـضـو في
الفرقة الـسمفونيـة الوطنيـة العراقية
وسيقية  لبتهوفن عزوفات ا اجمل ا
واخـــرى من الـــفــلـــكـــلــور ومـــوزارت 
امـتعت العـراقي والـتراث الـبـغدادي 

احلضور.

من مـجـمــوعـة من اخلـبـراء احملـلـيـ
واالقــلـيــمـيــ اخملـتـصــ بـتــسـويق
الــعــقــاروهي الــوكــيل احلــصــري في
تسويق وبـيع مجمع الـروان السكني
ومـجم ومــجـمع الــنـســيم الــسـكــني 

اجلنائن السكني في الفلوجة).
ـعرض ـشـاركـة في ا ومن االجـنـحة ا
وقـالت مــجـمــوعـة شــركــات حـلــبـجــة
مندوبـة الشركـة اسراء خالد ان (دور
مجـمعـات سـكنـية الشـركـة تسـويـقي 
وشــقـق سـكــنــيــة وجتــاريــة في فــلل
اربـيل وقـريـبا لـديـنـا مـشـروع سـكني
في بغداد). وقـال مديـر عام مجـموعة
ــعــمــار اوس الـــصــنــاعــيـــة صــادق ا
ان(مـجـموعـة اوس الـصـنـاعـيـة تضم
ثالثــة مــعــامل مــعـمــلــ كــونــكـريت
جاهـز ومعـمل النتـاج السنـدويج بنل
نـنتج نـوعـ عـادي ومقـاوم لـلـحريق
.نــشــاطــاتـنــا في كل انــحــاء الــعـراق
جنـهــز كـافــة االنـواع لـدوائــر الـدولـة
حـــيث اســتــطــاعـت مــنــتــجــاتــنــا ان

”U  5 U  ≠ œ«bG
تـتــواصل عـلى ارض مــعـرض بـغـداد
الــدولي فــعــالــيــات مــعــرض الــعـراق
الــدولي لـلـعــقـار واالســتـثـمــار ويـعـد
ـالي حــدثـاً مـهــمـاً من حــيث الـثــقل ا
اذ يـجـذب اخملـتـص واالسـتـثمـاري 
سـتـثمـرين في كـافة في الـعقـارات وا
الســــتـــعــــراض مــــشـــاريع اجملــــاالت 
ـــــشــــاركـــــة فـي كـــــافــــة اجلـــــهـــــات ا
ــثل مــنــصه االخــتــصـــصــات وهــو 
مثالية لبيع الـعقارات وتنوع الفرص
واالستـثماريـة والعـقارية وهـو ايضا
جــســـر لــلـــتـــواصل بـــ الــشـــركــات

االستثمارية والعمل معها .
عرض  وجتولت (الزمان) أمس في ا
شاركة منها وب أجنحة الشركـات ا
ــسـتـقـبل لالسـتـثـمـار شـركـة بـوابـة ا
والــتــطــويـر الــعــقــاري حــيث الــتـقت
مــنــدوب الـشــركــة مـحــمــد عـمــرالـذي
ـسـتـقـبل شـركـة عـراقـية قـال(بـوابـة ا
مـختـصـة بتـسـويق الـعقـارات تـتالف

محمد شياع السوداني
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{ واشــنـطن (أ ف ب) - أبــدت الـواليـات
ـتّـحـدة أمس "قلـقـهـا العـمـيق" إزاء قرار ا
الــرئـــيس الــتــونــسي قـــيس ســعــيّــد حلّ
ـان مــشــدّدة عـلى وجــوب الــعـودة الــبــر
سـريـعـاً إلى "حـكـومـة دسـتـوريـة". وأعـلن
سـعـيّـد األربعـاء حلّ مـجـلس النـواب بـعد
ثـمانية أشهـر على تعليقه أعـمال السلطة
الـتشريـعية وتـولّيه السـلطتـ التنـفيذية
والـتشريـعية. وأصـدر الرئيس قـراره بعد
سـاعـات عـلى حتـدّي نـواب قـراره تـعـليق
أعــمــال اجملــلس وعــقــدهم جــلــســة عــبـر
الــفــيــديـو صــوّتــوا خاللــهــا عــلى إلــغـاء
االجـراءات االستثنائية التي أقرّها سعيّد
مـــنـــذ  25تـــمـــوز/يـــولـــيــو  .2021وقـــال
ـتحـدّث باسم اخلـارجيـة األميـركيـة نيد ا
بــــرايـس خالل مــــؤتــــمــــر صــــحــــافي إنّ
تّـحدة قـلقـة للـغايـة إزاء قرار "الـواليـات ا
ـان بـشـكل الــرئـيس الـتــونـسي حلّ الـبــر
أحــــادي وإزاء تــــقــــاريــــر مــــفــــادهـــا أنّ
الــسـلــطــات الـتــونــسـيــة تـفــكّــر بـاتّــخـاذ
إجـــراءات قـــانـــونـــيـــة ضــدّ أعـــضـــاء في

ان". البر
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ـسؤولـ التـونسـي  وأضـاف "أبـلغـنا ا
بـاستمرار بأنّ أيّ عـملية إصالح سياسي
يـجب أن تكـون شفّـافة وشامـلة وأن تُـنفّذ
بـــالــتـــنــســـيق مـع مــروحـــة من األحــزاب
الـسياسية والـنقابات العـمالية واجملتمع
ـتــحـدّث عـلى أنّ "عـودة ــدني". وشـدّد ا ا
ـا في سـريــعـة إلى حـكـومـة دسـتـوريـة 
ان منـتخب هي أمر بـالغ األهمية ذلك بـر
ـوقــراطي وسـنــؤمّن دعـمـاً لــلـحـكـم الـد
ـاً لإلصالحـات واسـع الـنـطـاق ومـســتـد
ساعدة االقتـصاد التونسي على الالزمـة 
االنـتعـاش". وكان سعـيّد رأى في اجـتماع
الـنواب "محاولـة انقالبية"  إجـهاضها

مـتّـهـماً الـذين شـاركـوا فـيه بالـتـآمـر على
أمـن الــدولـــة وطـــلب من وزيـــرة الـــعــدل
إطالق مـالحــقـــات قــضـــائــيـــة بــحـــقّــهم.
ــان راشـد واخلــمــيس عـبّــر رئــيس الــبـر
الــغــنــوشي عن رفــضه قــرار ســعــيّـد حلّ
مـــجـــلس الـــنـــواب مـــؤكّـــداً أنّ اجملـــلس
ـوقــراطـيـة ســيـواصل نــشـاطه إلنــقـاذ د
الـبـلـد الـذي انـطـلـقت مـنه مـوجـة "الـربيع
ـنطـقـة.وفي واشـنطن أدلى الـعـربي" في ا
جــاريــد كــوشــنــر صــهــر دونــالـد تــرامب
ومـستـشاره بـإفادته اخلـميس أمـام جلنة
حتـقيق نيابية مكلفة تسليط الضوء على
هــجــوم شــنه آالف مـن أنـصــار الــرئــيس
األمـيـركي السـابق على مـبـنى الكـابيـتول
ــاضي.وجــاريــد زوج إيــفــانــكــا الــعـــام ا
تـرامب كان أقرب مستشاري ترامب وأول
فـــرد من عـــائـــلـــته يـــدلـي بــإفـــادتـه أمــام
الــلـجـنــة.وحتـدث جــاريـد عـبــر الـفــيـديـو
بـعدمـا وافق طوعـا على الـرد على أسـئلة
الــــــلـــــــجــــــنـــــــة من دون تـــــــلــــــقـي أمــــــر
ــثـــول.وهــاجـــمت أعــداد مـن أنــصــار بـــا
تــــــرامـب في الـــــــســــــادس من كــــــانــــــون
الــثــاني/يـنــايـر  2021مــقـر الــكـونــغـرس
سـعـيـا لـتـعـطيـل عمـلـيـة تـثـبـيت فـوز جو
بــايـدن في االنـتــخـابـات الـرئــاسـيـة الـتي
جـرت في تشـرين الثاني/يـناير .2020في
ـكـلف مــلـفـات ذلك الــيـوم كــان كـوشـنــر ا
حـسـاسـة مـثل عـملـيـة الـسالم في الـشرق
األوسـط عائـدا من رحـلـة إلى السـعـودية
ولـم يــــــــقض الــــــــلــــــــيـل فـي الــــــــبــــــــيت
األبـيض.وتـخـتتم إفـادة كـوشـنر أسـبـوعا
من الـتسـريبـات الصـحافـية حـول األشهر
الــســـابــقــة لـــلــهــجــوم الـــذي هــزّ ركــائــز
ــوقـراطـيـة األمـيـركـيـة.وقـالت إيـلـ الـد
لـوريـا عضـو جلنـة الـتحـقيق لـ"إم إس إن
بـي سي" إن كـــوشـــنـــر "كــان قـــادرا عـــلى

تـقد معلومات لنـا طواعية للتحقق من
وجهة نظره وإثباتها" بشأن االنتخابات.
وأضــافت أن الـتـحــدث مـعه "كــان مـفـيـدا
حـــقــا".وأرســلت الـــنــاشــطـــة احملــافــظــة
فـرجــيـنـيـا تـومـاس زوجـة عـمـيـد قـضـاة
احملكمة العليا كالرنس توماس أكثر من
عــــــشــــــرين رســــــالــــــة بــــــ تــــــشــــــرين
الــــثــــاني/نــــوفــــمــــبـــر  2020وكــــانــــون
الــثــاني/يـنــايـر  2021إلـى مـارك مــيـدوز
رئــيس مــكـتب دونــالـد تــرامب تـنــاشـده
عـــرقــلــة إعالن فــوز بـــايــدن.وظــهــر اسم
جـاريـد كـوشـنـر في إحـدى هـذه الـرسائل
الــــــتـي حتــــــمـل تــــــاريخ  13تـــــــشــــــرين

الثاني/يناير وجاء فيها
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 "نـقلت للتـو على بريدك اإللـكتروني على
جـيمـايل رسالـة إلكـترونـية وجـهتـها إلى
جـاريد هذا الصباح ... إن تنسيقا أفضل
سـيسـاعد من اآلن فـصاعـدا اخليّـالة على
الـــوصـــول وكــــشف الـــتـــزويـــر وإنـــقـــاذ
أمـيركـا".كمـا كشـفت وسائل اإلعـالم ثغرة
حلــــوالى ثــــمــــاني ســــاعـــات فـي ســـجل
االتـصاالت الهـاتفية الـتي أجراها ترامب
مـن الـــــبــــــيت األبـــــيـض في  6كـــــانـــــون
الــثــاني/يــنــايـر  ?2021وحتــديــدا خالل
الـفـترة الـتي اقـتحم فـيهـا أنـصاره مـبنى
الـكـابيـتـول.وأوضحت الـلـجنـة أن ترامب
قـد يـكـون اسـتـخـدم قـنـوات اتـصـال غـيـر
رسـمـيـة مـثل هـواتف بـبـطـاقـات مـسـبـقة
كن تعـقب اتصاالتـها وهو ما الـدفع ال 
نــفـاه الـرئـيـس الـسـابق بـشــدة.كـمـا تـود
الــلـجـنـة االسـتـمـاع إلـى إيـفـانـكـا تـرامب
سـتشارين األولى الـتي كانت من دائـرة ا
لـوالـدهـا وكـانت في الـبـيت األبـيـض يوم
الـهجـوم على الـكونغـرس وتفـيد وسائل
اإلعـالم بـأنــهــا تــوســلت إلـى والــدهـا أن

يـندد بـأعمال الـعنف.وأفـادت إدارة بايدن
الـثالثاء بـأنهـا ترفض أن تـضمـن جلاريد
كــوشــنـر وإيــفــانـكــا تــرامب "صالحــيـات
الـسـلطـة الـتنـفيـذيـة" التي تـسـمح بإبـقاء
بـــــعـض االتـــــصـــــاالت بــــــ الـــــرئـــــيس

قتل خمسة أشخاص على الـذي تسبب 
األقل "وسّـــعت (حتــقــيــقــاتــهــا) لــتــشــمل
الـتـحضـيـرات لـلتـجـمع االنتـخـابي" الذي
ـا أقــامه تــرامـب قـبـل أعــمــال الـعــنـف 
يـشـمل كـل من "سـاعـد في الـتـخـطيـط لـها

غـداً يُـخـتتم »إكـسـبو  2020دبي بـعـد نصف عـامٍ عـلى افـتتـاحه. شُـيدت
ا فوقها مـدينة مساحتها ضعف إمـارة موناكو ما حتت األرض أوسع 
ـطاعم واألسواق والفنادق ال تُـرى الشَّاحنات النَّـاقلة آلالف األطنان إلى ا
ـعــارض تـتــحـرك حتـت األرض بال ضـجــيج مع بــنـيــة حتــتـيَّــة عـالــيـة وا
تطوع اجلـودة طرقات ومجارٍ وأبـنية ضخـمة ومحطـة مترو. بلغ عـدد ا
ُــنـظـمــ ثالثـ ألــفـاً مِن  180جــنــســيــة مع أمن صــارم ال تــشــاهــد ا
. زاد عدد الزَّائـرين على  22مـليـوناً يـدخلون حـمايـات وعسـاكر وسِالحـاً
ويـخرجون بسالسة. شـاركت القارات كافة  192دولـةً كلُّ دولةٍ عرضت

ما لديها من تاريخ وحاضر ومستقبل.
خـلت واجـهـات األجـنـحــة مِن شـعـارات عـقـائـديــة سـيـاسـيـة مـا عـدا دولـة
» نـقشت على واجـهة جنـاحها: »إن شـعبهـا حرّ ومصـمم على البـقاء حُراً
ـة ـسـا ونـست مـا تـعـرضه لـلـمـسـتـقــبل. غـيـر أنَّ زيـارة سـلـطـان الـفـرقـة ا
(الـــبُــهــرة) كــانت شــيــئـــاً آخــر! لم نــعــرف مِن قـــبل أنَّ أهم االخــتــراعــات
واالكـتـشـافــات بـدأت أوهـامـاً في دورات إكــسـبـو الـتي بــدأت مـنـذ ثالثـة
قـرون ثم دخـلت حـيز الـتَّـنـفـيذ وال وجـود البـتـكـارات األسلـحـة. حـضرت
أفـريقيـا كافـة وكان الـفن في مقـدمة عروضـهم كلّ دولة قـدمت تاريـخها

وطقوسها عبر موسيقاها وأغانيها.
تـخبـرك معـارض الـدُّول ماذا كـانت علـيه واحدة مِـنـها لم تـخش أن أهلـها
كـانوا عبـيداً للـمالك األميـركان لكـنهم عمـروا أرضاً كانت بـوراً أنزلهم
الـنّخـاسـون عـلى سـطحـهـا مِن الـسّـفن مقـيـدين فـزرعـوا وشقـوا الـغـابات
الك ورداً عـلى الـعبـوديـة سَمَّـوا تلك األرض »لـيـبـريا «نـحـتاً ـصـالح ا
من »ليبرتي .«حـضر رؤساء ورؤساء وزارات مِن الفنان كرئيس وزراء
ألـبـانـيــا ورئـيس لـيـبــريـا كـان العب كـرة اخــتـلط في انـتــخـابه الـرِّيـاضي
والـسِّـيــاسي كـان الـبــيض والـسُّـود يــرحـبـون به بــإكـسـبــو رافـعـ أعالم

األندية التي لعب لها.
ـلك يـرث وال يُـعـ وال يُـنـتـخب وكلُّ جـالـيـة تـرحب بـوفـدهـا ـلـوك فـا إال ا
بـالغناء والـهتاف فال ننسَ هـناك مائـتا جنسـية تعيش بـاإلمارات مِن غير
. كـان وجـود الـنِّـسـاء حـاكـمـات ورئـيـسـات الـقـادمـ إلكـسـبـو خـصـيـصـاً
انـات الفـتاً لـلنـظـر. رأيت وفوداً كلَّ أعـضـائهـا بيـضـاً والرَّئـيس أسود بـر
ورأيتُ الـعكس أيضاً كلُّ رئيـسات ورؤساء الوفود يـدعون إلى االستثمار
والـسـياحـة بـبـلـدانـهم إال الـدّول الـفـاشـلة قـالـهـا رؤسـاء وفـودهـا بـصوت

خفيض.
كـان الـعـدد( (192دولـةً وعـلى مـدى سـتـة شـهـور في احـتـفال كـلّ دولة
ـفـوض الـعـام إلكـسـبو  ?2020وزيـر الـتَّـسـامح والـتَّـعـايش يـقف يـومـيـاً ا
اإلمـاراتي يُلقي خطابه ارجتاالً مستعرضاً تاريخ الدُّول وحجم عالقاتها
الـثقـافـيـة واالقتـصـادية مـع بالده واخلُطب بـاإلنـكـليـزيـة والـعربـيَّـة حسب
ألـسـنـة الـوفـود. اسـتـرعى الـتـفـاتـي حـفـظه ألسـمـاء الـرُّؤسـاء ومـرافـقـيـهم

وبعضها جتاوزت حروفه ربع السَّطر.
يُـخـتتم إكـسـبو 2020األول بـالـشَّـرق األوسط وآسيـا مـنذ  .1972حتـدث
نصة لغرضٍ رؤسـاء وفود الدُّول كافة عن عروض دولهم دون استغالل ا
آخـر مـا عـدا رئـيـسـة الـوفـد األمـيـركي ذكـرت زيـارتـهـا جلـنـاح أوكـرانـيا
الي »إكـسـبو «اجلـامع بـ العـلوم . سـيـفتـقـد ا إلعالن مـوقف سـياسيّ
والـفنون ففي جنـاح الرؤية حضـر الفالسفة والعـلماء القـدماء مِن الكندي
إلى ابن سـينا والفارابي واحلـسن بن الهيثم بـصور حيَّة كأنـهم يتحدثون
كان فمدينة بأحدث التّقنيات مرسوماً ماذا ستكون إلـيك بنظرياتهم. أما ا

عليه بعد إكسبو وقبلها كانت رماالً تنفخ فيه »صِالل الفال.«
ـي مريح. ـيـاً نـحو بـيـئـة نـظـيـفـة ومـسـتقـبل أ كـان إكسـبـو اجـتـمـاعـاً عـا
خـتلف أديانهم جتمعهم اجـتمع على أرضه البَشر 
ـوزعة ب األبنـية حضر مـصليات مـتعددة األديان ا
/ ومَن »مَن شب ومَـن شــاب/ ومَن أظـــلم كــالـــفــحمِ

اس أشرق كا

»—nOý∫ الرئيس األميركي السابق دونالد ترمب يقف مع صهره ومستشاره جاريد كوشنر

ومـستشاريه طي الكتـمان.وتوشك اللجنة
عـلى إصدار نتائج الـتحقيق وتـعتزم عقد
جلسات استماع علنية في الربيع.وذكرت
صـحيفة واشنطن بوست أن وزارة العدل
الـتي حتقق من جهتهـا أيضا في الهجوم

لندن
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إن جنـاح االطـار الـتـنـسـيـقي في تـعـطــيل انـعـقـاد جـلـسـتـ إلنـتـخـاب رئـيس
بـادرات تساهم في خـروج العراق من اجلمـهورية يـحمله مـسؤوليـة التـقدم 
االزمة السـياسية وإال فإنه سيكـون متهما بالسعي لـلتعطيل ألغراض خاصة
ـتوقـعة ـبادرات ا بزعـاماته واحـزابه وال عالقة لـهـا بالـعراق دولـة وشعـبا وا
من االطار يـجب ان تـنفـتح عـلى كل القـوى العـراقـية وان ال تـبـقى محـصورة

باحلراك ب االطار والتيار.
ـا ان االطـار الـتـنـسيـقي يـرفض شق الـصف الـشـيـعي ويـسـعى الى وجود
كون كونات وباالخص ا كتلـة شيعية كبرى فعليه العمل لتوحيد صف بقية ا
الكـردي وزعامـات وقوى االطار مـؤهلـة لتـقد مـبادرة والـقيـام بوسـاطة ب
قـراطي الـكـردستـاني واالحتـاد الـوطني احلـزبـ الـكرديـ الـكبـيـرين الـد
ـواجهـة الراهـنة فـكال احلـزب يـنتـظران مـثل هـذه الوسـاطة لـتجـاوز حـالة ا
كن ان يـؤدي الى تفكيك التحالف الثالثي وما جنم كمـا ان التوافق بينهما 
عـنه من اسـتقـطـابات وجـمـود وهـو ما سـيـتيح حـتى لـلتـيـار الصـدري فـرصة

للتراجع عن تصلبه.
كـن أن تنـجح إال إذا  ان أي مـبـادرة لـلـتـوافق بـ احلـزبـ الـكـرديـ ال 
نـصب رئيس اجلـمهـورية وتـقد ـرشحـ احلالـي لـلـحزبـ  التـخلي عن ا
مـرشح تـوافقـي بدال عـنـهمـا يـتـعهـد بـأمرين االول هـو اتـاحـة كامل الـفـرصة
الـدسـتوريـة لـلـحـوار بـ القـوى الـسـيـاسـيـة قبل تـكـلـيف اي مـرشح لـرئـاسة
رشح احلاصل على الوزراء بـتشكيل احلكومة واالمر الثاني هو ان يكلف ا

كون الشيعي. دعم أكبر عدد من قوى ونواب ا
تـفـكيـك أزمة احلـزبـ الـكـرديـ ستـحـبط اي اصـطـفـافات قـائـمـة عـلى فـكرة
االغلبـية وبالـتالي لن يجد الـصدريون بدا مـن العودة للـتفاهم مع بقـية القوى
الـشـيـعيـة وقـد حاول الـصـدر فـعال اطالق مبـادرة جلـمع احلـزب الـكـردي
اضي لكن وانهـاء خالفهما وضمهما مجتمع الى حتالفه خالل اليوم ا
ـتـلــكـهـا االطــار الـتـنــسـيـقي ـتـلـك الـدعم واالدوات الـتـي  الــصـدر لم يــكن 

همة. وبالتالي فإن االطار أكثر قدرة على النجاح في هذه ا
بادرة قراطي الكردسـتاني واالحتاد الوطني ينـتظران هذه ا رجح ان الـد ا
ـصالح بـلهـفـة بعـدمـا صار اخلالف بـينـهـما يـهـدد الكـثيـر من الـتفـاهـمات وا
ـشــتـركـة بـيــنـهـمـا فـي اقـلـيم كـردســتـان وعـلى االطــار اسـتـثـمــار الـفـرصـة ا

بادرة. واالسراع بتقد ا
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الــلـجـنــة الـدولـيـة لــلـصـلــيب األحـمـر في
جـــنــيف أن عـــمــلـــيــات إجالء مـــدنــيــ
اجلـمـعة من مـدينـة ماريـوبول احملـاصرة
لـيـست مؤكـدة بعـد.وقـال ايوان واتـسون
"ال نـــزال مـــتـــأمّـــلــ ونـــتـــحـــرك نـــحــو
مـاريوبول (...) لكن لم يـتضح بعد ما إذا
كـــان هـــذا ســيـــحـــدث الــيـــوم" وذلك في
تـصريحات للصحافـي في جنيف بينما
كـان فــريق لـلـصـلـيب األحـمـر يـضم ثالث
ســيـارات وتـســعـة مـوظـفــ يـتـوجه إلى

دينة. ا
وعــقــد االحتـاد األوروبي أمـس اجلـمــعـة
قـمـة افـتـراضـية مـع الصـ عـلى خـلـفـية
تواصل تـزايد من تقارب بـك ا الـقلق ا
مع مــوسـكـو وإحـجــامـهـا عن إدانـة غـزو
هــذه األخــيـرة ألوكــرانــيــا بـعــدمــا حـذّر
ير زيلينسكي الرئيس األوكراني فولود
من انتشار الروس في جنوب بالده.وقال
ـــكـــلف الـــشــؤون الـــوزيـــر الــفـــرنـــسي ا
األوروبـية كليمان بـون "سيركّز االجتماع
عـــلى الـــدور الــذي نـــحث الـــصـــ عــلى
ـارسته أي أن تكون إلى جانب مباد
الــــقــــانـــون الــــدولي دون غــــمـــوض وأن
تـمارس كل التأثيـر والضغط الضروري
عـــلى روســـيـــا".وأعـــلـــنـت روســـيـــا هــذا
األسـبوع خالل مـحادثـات في تـركيـا أنها
تـعـتـزم تـقـليـص نشـاطـهـا الـعـسـكري في
كــيــيف وتـشــرنــيـهــيف لــكن مـســؤولـ
أمــيـركـيـ وأوكـرانــيـ شـكـكـوا في ذلك
وقـالوا إن الـقوات الروسـية تقـوم بإعادة

انتشار.
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ــيـر وقــال الــرئــيس األوكــرانـي فــولــود
زيـليـنكسي في خـطاب ليل أمس اجلـمعة
هــذا جـزء مـن اسـتــراتـيــجــيـتــهم".وحـذّر
زيـلينسكي من أن روسيا تعزز انتشارها
وتــسـتــعـد لـ"ضـربــات قـويــة" في جـنـوب
ــــا في ذلـك مـــاريــــوبـــول أوكــــرانــــيـــا 
احملـاصرة.وقال "نـعلم أنهم يـبتعدون من
ـنـاطق الـتـي نـضربـهـم فـيـهـا ويـركّزون ا
عـلى مناطـق أخرى مهمّـة جدًا (...) حيث
قـد يـكـون الـوضع صـعب بـالـنـسـبـة لـنا"
مـــضــيـــفًــا "في دونـــبــاس ومـــاريــوبــول
بـاجتاه خـاركيف يعـزّز اجليش الروسي
ـعــارك قـويــة".وحـذّرت قــوته حتــضـيــرًا 

وزارة الــدفـاع األمـيــركـيــة (الـبـنــتـاغـون)
اخلـميس من أن تـركيـز اجلهود احلـربية
الــــروســـيــــة عـــلـى دونـــبــــاس في شـــرق
أوكرانيا حيث ستواجه القوات الروسية
وحـدات أوكـرانيـة متـمـرّسة يُـنذر بـنزاع
ـــتـــحـــدث بـــاسم "طـــويـل" األمـــد.وقـــال ا
الـبنـتاغـون جون كـيربي لـلصـحافـي إنّ
ـنـطـقـة إذا مــا أعـطى الـروس "األولـويــة 
دونــبـاس (...) وهي مـنـطـقــة لم يـقـاتـلـوا
فـيـهـا منـذ ثـمـاني سـنوات وهي مـنـطـقة
يـوجد فيها كثـير من اجلنود األوكراني
الـنـاشـطـ لـلغـايـة فـقـد يـستـمـر الـقـتال
لـفترة" طويلة.ويـرى خبراء عسكريون أن
مـوسكو تخلّت عن خطـة التقدم على عدّة
جـــبـــهــات في شـــمـــال وجــنـــوب وشــرق
أوكـرانيـا في اآلن عينه بـسبب صـعوبات
قاومة واجـهتها الـقوات الروسيـة أمام ا
ّــا كـان األوكــرانــيــة الــتـي بــدت أقــوى 
مـتـوقّـعًا.وبـحـسب مـسـؤول أمـيـركـي

نـقـلت روسـيـا نـحو  %20مـن جيـوشـها
من مـــحـــيط كــيـــيف بـــعــد فـــشــلـــهــا في
االســــــتـــــــيـالء عــــــلـى الــــــعـــــــاصــــــمــــــة
األوكـرانيـة.وقال كيـربي للـصحافـي "ما
زلـنا نعـتقد أنه سـتتم إعادة جتـهيز هذه
الــقـوات وإرسـالــهـا مـجــددا إلى مـنـاطق
واصـلـة الـقـتال أخـرى في أوكـرانـيـا ... 
ـا نعـتقـد أنه هدفـهم وهـو الشرق وفـقا 
ــــنـــاطق ــــا فـــيه ا بــــصـــفـــة عــــامـــة" 
االنـفصالية في لوغانسك ودونيتسك في
إقـليم دونـباس.وبعـد أكثر من شـهر على
بـدايـة الغـزو الروسي ألوكـرانيـا ال تزال
طلّة على مـدينة ماريـوبول اجلنوبيـة وا
بــحــر آزوف مـحــاصــرة وحتت الــقـصف
ـتــواصل. وقُـتل أكـثـر من خـمـسـة آالف ا
شخص فيها فيما ال يزال نحو  160ألف
مـدني عـالقًـا فـيهـا.وأكّد زعـيم جـمهـورية
الـشـيـشان الـروسـيـة الـقوقـازيـة رمـضان
قــديــروف الـذي يــقـاتـل اآلالف من رجـاله

فـي مــــاريـــــوبــــول أن  90إلى  %95من
ـدينـة حتت السـيطـرة الروسـية.ونـفذت ا
مــروحــيــتــان أوكـرانــيــتــان ضــربـة عــلى
مـنشأة لتخزين الوقود في بلدة بلغورود
بــغـرب روســيــا حـســبـمــا أعــلن احلـاكم
اإلقــلـيـمي اجلـمـعـة.وكــتب فـيـاتـشـسالف
غـالدكوف عـلى تـلـغـرام "اندلـع حريق في
خـزان الوقود بسبب ضربة جوية نفذتها
مـروحيتان عسكريتـان أوكرانيتان دخلتا
ــــنــــطـــــقــــة الــــروســــيــــة عـــــلى عــــلــــو ا
مــــنـــخـــفـض".وبـــحـــسـب وزارة الـــدفـــاع
الـبريطـانية فـإن "معارك كـثيفـة تتواصل
فـي مــــاريــــوبــــول" لــــكن األوكــــرانــــيــــ
"يـحــافـظـون عـلى سـيـطـرتـهم عـلى وسط
ـقـرر أن حتــصل عـمــلـيـة ــديـنــة".ومن ا ا
إجالء اجلــمـعــة. ولـفـتـت بـعـثــة الـلــجـنـة
الـدولـيـة لـلـصـلـيب األحـمـر في أوكـرانـيا
عـلى تـويتـر إلى أنهـا تـتواجـد في مديـنة
ـفـترض زابـوريـجـيا اجملـاورة الـتي من ا

أن تـصل احلافالت القادمة من ماريوبول
ـتــحـدثـة بــاسم الـلــجـنـة إلــيـهـا.وقــالت ا
لـوسيل ماربو في مقطـع فيديو نُشر على
رور تـويتر "نأمل أن نتـمكّن من تسهيل ا
اآلمن لـلمـدني الـذين يودّون جـدًا الفرار
مـن مــاريـــوبــول. نـــحن هـــنــا أيـــضًــا مع
حـافـلـتـ لـلـمـسـاعـدة".وكـانت احلـكـومـة
األوكــرانـيــة قــد أعـلــنت من جــهـتــهـا عن
إرســـالــهــا عـــشــرات احلـــافالت بــاجتــاه
مـاريوبول فيما أعلـنت احلكومة احمللية
عـبر تـلـغرام عن إمـكانـية الـتوجه صـباح
اجلـــمـــعـــة إلى مـــديـــنـــة بـــيـــرديـــانـــسك
اجملــــاورة.ووصـف األشــــخــــاص الــــذين
ـديـنـة احملـاصـرة تــمـكـنـوا من مـغــادرة ا
ــنــظــمــات غــيــر احلــكــومــيــة ظــروف وا
الـرحـيل بـأنـها كـارثـيـة بحـيث يـتـحصن
اء ـدنـيـون في األقبـيـة ويحـرمـون من ا ا
والــطـــعــام واالتــصــاالت فــيــمــا اجلــثث
مـنــتـشـرة في الـشـوارع. وتـتـهم الـبـلـديـة
مـوسكو بإجالء أكثر من  20ألف شخص
ـسـتوى "رغـمـا عـنـهم" إلى روسيـا.عـلى ا
الـدبـلـومـاسي يـسـعى االحتـاد األوروبي
إلى إقـناع الـص بـالتـخلي عن مـساعدة
مـوسكو في مـواجهة العـقوبات الـغربية
خالل قـــمـــة افـــتــراضـــيـــة اجلـــمــعـــة مع
ان .من جهـتهـا كتـبت رئـيسـة البـر بـكـ
ـالـطيـة روبرتـا ميـتسـوال ليل األوروبي ا
اخلـميس على تـويتر أنـها "بطـريقها إلى
أوكــرانـيــا" لـتــصـبـح بـذلك أولى الــقـادة
األوروبـيـ الذين يـزورون أوكرانـيا مـنذ
بــــدايـــة الــــغـــزو الــــروسي لــــهـــا في 24
شـباط/فبراير.وكان بوت قد هدّد سابقًا
بــأنه سـيـمـنع دخــول الـقـادة األوروبـيـ
ومـعظم النـواب األوروبي إلى األراضي
فـروضة الـروسـية ردًا عـلى العـقوبـات ا
عــلى مـوسـكــو.وأعـلن اخلــمـيس أن عـلى
الــدول "غــيــر الــصــديــقــة" أن تــدفع ثــمن
واردات الـــغـــاز اعــتـــبــارا مـن اجلــمـــعــة
بــالـروبل من حـسـابـات في روسـيـا حتت
طـائلـة قطع اإلمدادات عـنهـا وهو إجراء
يــطــال بــصــورة خـاصــة بــلــدان االحتـاد
األوروبـي.غــيــر أن ســـعــر الـــغــاز يـــبــقى
نـصـوص علـيـها في الـعـقود بـالـعمـلـة ا
وهـي في غــــالب األحــــيــــان الــــيــــورو أو
ـاني ـسـتـشـار األ الـدوالر عـلى مـا قـال ا
أوالف شــــــولـــــتـس.وقـــــال بــــــوتـــــ في
تـصريـحات بـثهـا التـلفـزيون بـعد تـوقيع

مـرسوم بهذا الـصدد أن على األوروبي
ودول أخـرى تـعـتـبر "غـيـر صـديـقـة" "فتح
حـسـابـات بالـروبل في مـصـارف روسـية.
دفـوعـات من هذه احلـسـابات سـتُـسـدد ا
مـقابل عـملـيات تسـليم الـغاز اعـتبارًا من
يـوم غد األول من نـيسـان/أبريل".ويوكل
ــرسـوم الــعـمــلـيــات إلى بـنـك غـازبـروم ا
ـتفرع عن مجموعـة الغاز العمالقة.وفي ا
هـــذا الـــســيـــاق قـــال وزيــر االقـــتـــصــاد
الـفرنسي بـرونو لو مـير خالل زيارة إلى
ـانــيـا "تـسـتـعـدّان" بــرلـ إن فـرنـسـا وأ
لــــوقف مــــحـــتــــمل الســــتــــيـــراد الــــغـــاز
الـــروسي.وبـــعـــد خــمـــســـة أســابـــيع من
احلـرب فرّ  4مـالي الجئ من أوكـرانيا
يــضــاف إلـيــهم نــحـو 6,5مــلـيــون نـازح
ـتـحـدة. ونـحو  %90من بـحـسب األ ا
الـــذيـن فـــروا من أوكـــرانـــيـــا هم نـــســـاء
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وأعــلن مــســؤولــون أوكــرانــيــون مــســاء
اخلــمـيـس أن الـقــوات الـروســيـة غـادرت
مـحـطة تـشـيرنـوبيـل التي كـانت حتـتلّـها
مـــنـــذ بــايـــة الـــغــزو واقـــتـــادت مــعـــهــا
رهــائن.ونـقــلت وكــالـة "إيــنـيــرجـو أتـوم"
احلـكومية األوكـرانية عن موظـف قولهم
إن "احملتل الروس اقتادوا معهم خالل
مـغـادرتهم مـحطـة تشـيـرنوبـيل النـووية
أفــــراداً مـن احلـــرس الــــوطــــنـي كــــانـــوا
يـــــحــــتـــــجـــــزونـــــهم رهـــــائن مـــــنــــذ 24
شـبـاط/فـبـرايـر".ولم يُـعـرف عـدد اجلـنود
األوكــرانـيـ الـذين احـتــجـزتـهم الـقـوات
الــروسـيــة.أعـلن الــرئـيس األمــيـركي جـو
بـايدن اخلـميس أنّ لـديه "مؤشـرات" على
ـير بوت "أقال أنّ نـظيره الروسي فالد
بـعـضـا من مـسـتـشـاريه أو وضعـهم رهن
اإلقــامـة اجلـبــريـة" بـعـد أن "عــزل نـفـسه"
أثـناء مـحاولـته إدارة غزو أوكـرانيا.وفي
أول تصريحات علنية له حول التقييمات
الـغربية للـتوترات الداخلـية في الكرمل
بـشــأن احلـرب في أوكـرانـيـا قـال بـايـدن
أيـضا إنه "مـتشكك" حـيال ادعاء مـوسكو
أنـهــا سـتـقـلص هـجـومـهـا في أجـزاء من
الـبالد.لكـنّ بايدن عـمد إلى الـتخـفيف من
تــصـريـحــاته قـائال إن "هــنـاك كــثـيـرا من
تـعلّقة عـلومات ا الـتكهنـات" حول هذه ا
بـالـرئـيس الـروسي ومعـتـرفـاً في الوقت

نفسه بأنّ ال "أدلة دامغة" لديه بشأنها. دني من ماريوبول وفولنوفاخا √öł¡∫  أوكرانيا تعلن وقف عمليات إجالء ا
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سيـمـا جهـوده من أجل تـصنـيف الـعداء
ي وعــزمه لإلسالم عــلى أنـه خــطــر عــا
عـلى رسم خط غـيـر مــنـحـاز لـبـاكـسـتـان
على الـسـاحـة الـدوليـة.كـمـا دافع عـمران
ـوسـكـو الـتي قـام بـهـا خـان عن زيـارته 
يـوم غـزو أوكـرانـيـا وأثـارت غـضب دول
غربية.وقـال "القادة األوروبيـون أنفسهم
ذهــبـــوا إلى روســيـــا لــكـن بــاكـــســتــان
ـاذا ذهبـتم إلى هناك?+ حتديدا تُـسأل +
وكأنّـنا خدامـهم".ويـشكو رئـيس الوزراء
طـلوبـة على بانـتظـام من التـضـحيـات ا
قــولـه من بـــاكــســـتـــان لالنـــضـــمــام إلى
"احلـرب عــلى اإلرهـاب" الــتي أطـلــقـتــهـا
ـتــحــدة غـداة اعــتـداءات 11 الـواليــات ا
أيـلـول/سـبـتـمـبـر والـتي ال جتـني مـنـهـا
باكسـتان بحـسب اعتبـاره ال اعترافا وال
مكافـأة.وتساءل "هل قـال أي كان +شكرا
قرر أن ا فعلناه?".وكان من ا باكستان+ 
انـية اخلميس لكن تبدأ النقـاشات البر
ــوعـد إلى نـائب رئــيس اجملــلس أرجـأ ا
األحـد وعـلـل الـتـأجــيل بـرفـض الـنـواب
مناقشـة نقاط أخرى عـلى جدول األعمال
قبل النـظر في حجب الـثقة.ونـدد شهباز
شـــريف رئـــيس "الـــرابـــطـــة اإلسالمـــيــة
ـعـارضـة الـبـاكـســتـانـيـة" أحـد حــزبي ا
الـرئـيـسـيـ بـتـعـلـيق اجلـلـسـة.وصـرّح
ـــتــوقـع أن يــصـــبح شــريـف الـــذي من ا
ـقـبـل في حـالـة إطـاحـة رئـيس الـوزراء ا
عمران خان متـحدثا للصـحافي خارج

ـان أن "نـائب الـرئـيس انـتـهك مـقـر البـر
مــرة أخــرى الــقــواعــد بــعــدم الــســمـاح
ناقشة هذا البند من جدول األعمال".
يـــواجه عـــمــــران خـــان بـــطل ريـــاضـــة
الكريـكت السـابق أخطر أزمـة سيـاسية
مــنـــذ انــتــخـــابه عــام ?2018ويــتـــهــمه
خصـومه بسـوء اإلدارة االقـتصـادية في
ظل تـســارع ارتـفـاع الــتـضــخم وضـعف
الروبيـة وبارتكـاب أخطاء في سـياسته
اخلارجيـة.كمـا تواجه احلكـومة تـهديدا
متزايدا من حركة طالبان باكستان التي
أعلنت األربعاء عزمها على شن "هجوم"
عـــلـى قــــوات األمن في مــــطــــلع شــــهـــر
رمضـان.لم تـعـد "حـركـة إنـصـاف" حزب
عـمــران خــان وحــلـفــاؤهــا يــتـمــتــعـون
ـان الـذي يـضم 342 بـأغـلـبـيـة فـي الـبـر
نائبـا بعد انـشقـاق حزب وإعالن نوابه
السبعة نيتـهم التصويت لصالح حجب
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كما سـيصوت أكـثر من عـشرة نواب من
ذكرة.وهـيمن "حركـة إنصاف" لـصالـح ا
ــعــارضــة الــرئـيــســيــان "حـزب حــزبـا ا
الــشـــعب الـــبــاكـــســتـــاني" و"الــرابـــطــة
اإلسالمية الـباكسـتانيـة" على السـياسة
الـوطـنـيــة لـعـقـود تــخـلـلـتــهـا انـقالبـات
عــســكــريــة إلى أن شــكّل عــمــران خــان
حتــالــفــا تــعــهــد خــصــوصــا اجــتــثـاث
الفساد.ويـرى بعض احمللـل أن عمران

خان فـقد أيـضـا دعم اجليـش النـافذ في
السـياسة الـباكـستـانيـة.منـذ استـقاللها
عـام ?1947شــهـدت بــاكــســتــان أربــعـة
انقالبات عسكرية والعديد من محاوالت
االنقالبـات وعاشت الـبالد حتت احلكم

العسكري ألكثر من ثالثة عقود.

ــرجح أن إذا أطـيـح عــمـران خــان من ا
يقود احلكـومة اجلديدة شـهباز شريف
وهو شقيق رئيس الوزراء السابق نواز
شــريف الـــذي أطـــيح عــام 2017بــتـــهم
فساد مزعوم وسجن قبل إطالق سراحه
بـكـفـالـة ي تـشـرين األول/أكـتـوب 2019

لدواع طـبـية.كـمـا ال يسـتـبعـد أن يـتولى
ـــنـــصـب بـــيالوال بــــوتـــو زرداري من ا

"حزب الشعب الباكستاني.
 وهــو جنل رئــيــســة الــوزراء الــراحــلـة
بيـنظـير بـوتو والـرئيس الـسابق آصف

زرداري.
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{ اسالم ابــاد (أ ف ب) - اتـــهم رئــيس
الــوزراء الـــبـــاكــســـتــانـي عــمـــران خــان
ـتـحـدة بـالـتـدخل في شـؤون الـواليـات ا
بالده في وقـت أرجئ بــــدء نــــقــــاش في
ــان حــول مــذكـرة بــحــجب الــثــقـة الـبــر
عنه.وفي كلمة إلى األمة بثها التلفزيون
تلعثم عمران خان ح ذكر باخلطأ على
تحدة على أنها تقف ما يبدو الواليات ا
خلف "رسالة" تثبت برأيه حصول تدخل
ســيــاسي في شـــؤون بــاكــســتــان.وقــال
"قامت أمـيـركا... اه لـيس أمـيركـا بل بـلد
ـكــنـنـي ذكـر اســمه... أعـني أجـنــبي ال 

بلدا أجنبيا تلقينا رسالة".
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وأوردت وســــائـل إعالم مـــــحــــلـــــيــــة أن
ـــذكــورة هي مـن الــســـفــيــر الــرســـالــة ا
الـبـاكــسـتـاني في واشــنـطن نـقـل فـيـهـا
حديثـا سجّـله مع مسؤول أمـيركي كـبير
اعتـبـر أن الـعالقـات ستـكـون أفـضل ب
الــــبـــــلــــديـن إذا تــــرك رئـــــيس الــــوزراء
مــهــامه.وتــابـع "يــقــولــون إن غــضــبــنــا
ســــيــــزول إذا هــــزم عـــــمــــران خــــان في
التـصويـت على حـجب الـثقـة".وسبق أن
ـوضـوع ح ذكـر رئـيس الـوزراء هـذا ا
حتـــدث األحـــد عن "قـــوة أجـــنـــبـــيـــة" لم
يسمّهـا خالل جتمع شارك فيه آالف من
أنـصـاره في إسـالم أبـاد.في كـلــمـته إلى
األمة مساء اخلميس تطرق عمران خان
ـفــضــلـة وال إلى عـدد مـن مـواضــيــعه ا
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ــة وقـوة رغم اعــتـزازهـا بــانـوثــتـهـا اســتـجــمـعت ســحـر كل مــا تـمـلـك من عـز
وسمـاعها مـا يخدش من عـملـيات الفـساد والسـرقة وسوء االدارة الـتي سلبت
حـقهـا في الـتعـليم والـعـيش الرغـيد وتـركـتهـا للـقـدر ليـحدد مـصـيرهـا ومصـير
عـائـلتـها لـتـكره عـلى الـعمـلِ مع اخوتـهـا الصـغـار بسـتوتـة جلـمع النـفـايات من
احلي مقـابل ثمن بـخس يسـاعدهـا وعائـلتـها عـلى االستـمرارِ عـلى قيـد احلياة
ببـطولـةٍ وشجـاعةٍ وكـبريـاء تستـحق وسامـاَ من ارفعِ أوسـمة الدولـة التي تـمنح
تـميزة ولـكن بطـولة سحـر وموقـفهـا دليل فشل للمـواقفِ البـطولـيةِ والوطـنيـةِ ا
قراطي في حمايةِ الشرائح غير القادرة على توفيرِ ابسط سلـطات النظام الد
ـنظـمات انواع الـعيش فـضال عن ضـمان الـتعـليم وهـذا الفـشل تـشتـرك فيه ا
عـنية كوزارة العـمل والشؤون االجتـماعية ومفـوضية حقـوق االنسان وحقوق ا
عـنيـة واجملتـمع احمللي ـدني ا رأة والـشرطـة اجملتـمعـية ومـنظـمات اجملـتمع ا ا
النـهم لم يـعـاجلـوا مـشـكـلـة سـحـر قـبل وصـولـهـا الى اإلعالم أوال والنـهـم غـير
قـادرين عـلى عالجِ اآلثـار الـســلـبـيـة عـلى سـحـر ووالـدهــا الـبـصـيـر وعـائـلـتـهـا
ـنــظـمــات غـيــر قـادرة عــلى رصـدِ مــثل هـذه واجملـتــمع فـاذا كــانت كل هــذه ا
ـالـيـة ورواتب احلـاالت وعالجـهـا فـاالولـى الـغـائـهـا وحتـويل تـخـصــيـصـاتـهـا ا

موظفيها الى هذه الشرائح مباشرة.
# سـحــر ايــقـونــة بــطـولــة وأثـر ايــجــابي والــسـلــطـات
ـسـؤولـة ايـقـونـة فـشل وأثـر سـلـبي عـلـى اإلنـسـانـية ا

واجملتمع.

بغداد
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بغداد

ان احللف او اداء الـيم من اهم شروط الثبوتيـة لتصديق صحة احلوادث في دوائر
الــدولـة وحــتى في الـتــعـامل بــ افـراد اجملـتــمع في الـتــوكـيل او انــاطـة مــهـمـات الى
االشـخاص  او حل مـشاكل اجـتمـاعيـة ولالطمـئنـان على صـحة ادارة الـسلـطات بكل
صدق وامانـة اوجب الدستور على اعضاء مجلس النواب اداء اليم الدستورية وفق

ادة (  ( 50امام اجمللس قبل ان يباشروا باعمالهم بالصغة التالية :- نص ا
اقـسم بالـله العـلي العـظيم ان اؤدي مـهمـاتي ومسـؤليـياتي الـقانـونيـة بتـفان واخالص
وان احـافظ عـلى اسـتـقالل العـراق وسـيـادته وان ارعى مـصـالح شـعـبه واسـهـر على
قراطـي االحتادي وان اعمل على سالمة ارضه وسـمائه وميـاهه وثرواته ونظـامه الد
صـيـانة احلـريـات الـعامـة واخلـاصة واسـتـقالل القـضـاء والـتزم بـتـطبـيق الـتشـريـعات

بامانة وحياد والله على ما اقول شهيد .
ـادت  71و  79عـلى اداء الـيـمـ الـدسـتـوريــة من قـبل رئـيس اجلـمـهـوريـة ونـصت ا
ـادة (  ( 50من ـنـصـوص عـلـيـهـا في ا ورئـيس واعـضـاء مــجـلس الـوزراء بـالـصـغـة ا

الدستور .
في ظـل اداء الـيـمـ الـدسـتـوريـة جلـمــيع الـدورات االنـتـخـابـيـة من عـام  2005الزالت
ادة (  ( 118وهي محددة لـلتنفيذ ونصها × يسن مجلس النواب في مدة ال تتجاوز ا
سـتـة اشـهـر من تـاريخ اول جـلـسـة له قـانـونا يـحـدد االجـراءات الـتـنـفـيـذيـة  اخلـاصة
بتكـوين االقاليم  باالغـلبيـة البسـيطة لالعضـاء احلاضرين ( انـتهت )  وال تزال هذه
ـادة  (  (140نــصــهـا × اوال  –تــتــولى الـســلــطـة ــادة حـبــرا عــلى الــورق وكــذلك ا ا
ادة ( (58من قـانون الـتنـفيذيـة اتخـاذ اخلطوات الالزمـة الستـكمال تـنفـيذ متـطلـبات ا
ـلقـاة على السـلطة سـؤلية ا ادارة الدولة لـلمـرحلة االنـتقـالية بـكل فقـراتها . ثـانيا  –ا
ادة  58من قـانون ادارة ـنصـوص علـيهـا وفق ا الـتنـفيـذية في احلـكومـة االنتـقالـية وا
ـنـتخـبة الدولـة الـعراقـية لـلـمرحـلـة االنتـقالـيـة تمـتـد وتسـتمـر الى الـسلـطـة التـنفـيـذية ا
وجب هذا الدسـتور على ان تنجـز كاملة التطـبيع االحصاء  وتنتـهي باستفتاء في
تنازع عليها لتـحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها 31 ـناطق االخرى ا كركوك وا
ـادة محددة لـلتنفـيذ وال تزال حـبرا على الورق  ) 12/2007/انتهت )  وايـضا هذه ا
ناطق بـسياسة التعريب لم وان االراضي التي استـولى عليها النظـام البائد في تلك ا
ـنطقة وتاججها فئاة تعاد الى اصحـابها احلقيق وهي فتيـلة اشعال نار الفتنة في ا
سـيـاسـيـة في الـسـلـطة بـ حـ واخـر لـكـسب اصـوات انـتـخـابـيـة واصـبـحت واجـهة

لكارثة اجتماعية عند ارتكاب خطأ السامح الله من قبل احد االطراف .
وحـسب تصـاريح من مسـسؤل كـبار عـلى شاشـات التـلفاز بـأن النـواب في السـلطة
وجـودين لديهم التشـريعيـة يتـقاضون رواتب حـراس تعادل اضـعاف عـدد احلراس ا
ـال العـام والتـعـامل مع شركـات وهمـية  لـتعـميـر البالد من وكـذلك عن نهب وسـرقة ا
قــبل مـسـؤلـ في الـسـلـطــة وتـفـشي الـرشـوة بـشـكل مــثـيـر لـلـجـدل في دوائـر الـدولـة
وحتـدثـوا عن مـلـفـات الفـسـاد بـشـكل مـريب  وكـذلك في ظل تـلك الـيمـ الـدسـتـورية

اصبح العراق يتصدرالسجل الدولي االسود للفساد .
ـقدسـة وابقـاء ثقـل ومخـافة احلـلف او اداء اليـم للـحـفاظ عـلى هيـبة ووقـار الـكتب ا
روحيـا على انـفـسنـا فظـاهرة مـرور احلـنث في اليـم لـلمـسـؤل مـجازيـا وللـمواطن
عاجلة ومن قدسـات تستوجب ا البسيط عـيبا وسلوكا مشـينا تعتبـر خلال اخالقيا با
كلف به لـكي نحافظ على ـهام ا االفضل استـعاضتهـا بتعهد خـطي بأن يخلص في ا
قدسة التي تربيـنا عليها البقاء معتقداتـنا وارتباطاتنا الـدينية والوجدانية مع الـكتب ا

احلـلف او اداء الـيمـ مـقدسـا لـكـبح جمـاح الـنـفس االمارة بـالـسؤ
واحلفاظ عـلى سماتهـا في حل مشاكل اجتـماعية كـثيرة واظهار
حـقائق خـفـية العـادة احلقـوق الصـحابـها هـذا ما تـعـودنا عـليه
ـا اال االخالق ما منـذ الـقدم وصـدق الـشـاعر من قـال  وإ

بقيت فإن هم ذهبت اخالقهم ذهبوا   . .   
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وت مـنذ ان عرفنا داعش عام  2014عـرفنا ان مقاتلي هذا التنظيم يرحبون با
حـسب عقيدتهم ليدخلوا اجلنة حيث احلور الع وعددهن  40لكل شخص او

 80كما اكدوا. 
سؤال بريء ??!!!! 

ـئات بل مـا الـذي حدث مـنـذ عام  2019وهم يـسـلمـون انـفسـهم في سـوريا بـا
االالف?.

هل جـاءهم الوحي او األمر ان سلموا انفسكم فقد انتهت خدماتكم ال جنة وال
حور ع بعد االن.   

يــوم  2019-3-13ســلم 3000من مــقــاتــلـي داعش انــفــســـهم لــقــوات ســوريــا
قراطية (قسد) في بلدة الباغور شرقي سوريا الد

يوم  2019 -3-12سلّم نحو ألفي شخص أنفسهم إلى القوات الكردية.
قبل ذلك بايام سلم   275من عناصر تنظيم داعش انفسهم .
يوم - 2019-2-14سلم عشرات العناصر من داعش أنفسهم.

ـقراطـية يـوم  -?27سـلم  350عـنصـرا من داعش أنـفسـهم لـقوات سـوريا الـد
(قسد).

تـذكروا الـعبـارة الشـهيـرة الـتي قيـلت قبل ايـام من احتالل
بغداد عام    The game is over)2003انتهت اللعبة)

انتظروا لعبة جديدة.
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ـسؤول الـسـابق بـحـجة مـكـافـحة الـفـساد ا
وغــيـــره االمــر الـــذي يــؤدي الـى خــســارة
ـراكمـة وهي خـاصـية اجملـتـمع خلـاصيـة ا

ضرورية لتحقيق التقدم.
لهـذا كله اتـمنى على احلـكومـة اجلديدة ان
ـشـاريع الـذكـية/ تـسـرع في تـبـني فكـرة "ا
ال الالزم االنـتـاجيـة الـصغـيـرة" وتوفـيـر ا
لـتــنـفـيــذهـا بــسـرعــة وتـسـهــيل االجـراءات
تـعلقـة بها ودعـوة الشباب من احلكومـية ا
شاريع اجلنـس الى االنخـراط في هذه ا
وتوفيـر احملفزات التشجـيعية التي يـتطلبها
هـذا االمــر. وافـتــرض ان مـجـلـس الـنـواب
وبخاصة الوجوه اجلديدة فيه سوف يدعم
حتــرك الــدولــة بـهــذا االجتــاه ويُـســهم من
جــانـبه بــتـشـجــيع الـشــبـاب لالنــخـراط في

شاريع الذكية. ا
وارجو ان ال تكون حجة عدم توفر السيولة
ـالــيــة ذريـعــة جــوفـاء لــعــدم االخـذ بــهـذه ا
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اخلدمـات اجليدة هي من اهم مـعالم الدولة
احلضـارية احلـديثـة; بل ان هذه الـدولة في
تــعـــريــفـــهــا الـــعـــام لــيـــست دولـــة عــقـــائــد
وايديـولوجـيات بـقدر مـا هي دولة خـدمات.
ال قـيـمـة لـقـولــنـا ان هـذه دولـة اسالمـيـة او
عـلــمـانــيـة او اشـتــراكـيــة او رأسـمــالـيـة اال
ـواطـنـيـهـا. ـقـدار مـا تـقـدمه من خـدمـات 
فـاخلـدمـات كـمـا يـقـول فـؤاد بن غـضـبـان
تـسـتــهـدف "حتـسـ نـوعـيــة احلـيـاة لـلـفـرد
واجملــتــمـع". ويالحظ مــازن عــبــد الــرحــمن
الهيتي في كتابه "جغرافيا اخلدمات أسس
ومــفـاهــيم" ان اخلـدمـات  حتــظى  بـأهــمـيـة
دن ويعود كبـيرة ومتمـيزة من قبل سكـان ا
السـبب في ذلك لتزايد حاجة اإلنسان لتلك
اخلدمـات وخاصة بعد الـتطور في مستوى
التحـضر الذي تعيشه اجملـموعات البشرية
ستخدمة في وتطور الـتقنيات واألسالـيب ا
تــقــد وتـوفــيـر تــلك اخلــدمــات فـضال عن
اخـتالف وتـبـاين مـسـتـويـات أصـنـافـهـا في
دن وتطورها و ا كان ونـتيجة لتسارع  ا
وارتـفـاع مـسـتـويـات الـتـحضـر الـذي جـعل
أمــر تـوفـر اخلـدمـات بـأشـكـالـهـا وأنـواعـهـا
تـنوعة أمرا ضروريا وأساسيا بل أصبح ا
تـوافــرهـا من مــقـايـيس ومــعـايـيــر وسـمـات
ـهم في الـتـحــضـر الـذي تـمــر به الـدول وا
ذلك يجب أن تكون اخلدمات بكفاءة وكفاية
ونـوعـيـة وكـمـيـة كـمـعـايـيـر تـطـور حـضـاري
ــظــهـرين وتـكــنــولــوجي عــلى اعــتـبــار أن ا

يرتبطان بأهمية وجودها.
واخلــدمـات هي أنـشــطـة تـمـارســهـا الـدولـة
(قطـاع حكـومي) أو مؤسـسات غـير الـدولة
(قطاع خـاص) لتوفير منافع معينة إلشباع
حاجات ورغـبات الناس وتوفيـر مستلزمات
احلـيـاة األسـاسيـة في الـكـهـربـاء والـصـحة
والـتـربـيـة والـسـكن والـطـرق ومـيـاه الـشرب
والـــصـــرف الــصـــحي واحلـــدائق الــعـــامــة
والـترفـيه عن الـنـفس وبقـيـة مفـردات الـبنـية
الـتحـتـية لـلـدولـة. ونتـذكـر ان حكـومـة نوري
ـــالــكـي حـــاولت حتـــقـــيق ذلك عن طـــريق ا
مــشــروع "قــانــون الــبــنى الــتــحــتــيــة" لــكن
ـشروع ـمـاحكـات السـيـاسيـة اجـهضت ا ا

في مجلس النواب لالسف. 
ـيـة لـقـد صــنـفت مـؤســسـة "مـيـرســر" الـعـا
لالستـشارات العـاصمـة العـراقيـة بغداد
ـركز األخـيـر كـأسـوأ مـديـنـة لـلعـيش في بـا
ــدن الــعــراقــيــة الــعــالم. ولــيــست بــقــيــة ا
باسـتثناء مدن كـردستان بافضل حال من

بغداد ان لم تكن اسوأ.
لذا يـتعـ على احلـكومـة اجلديـدة ان تولي
واطن مسألة اخلدمات اهمية قصوى الن ا
الذي مـازال يعـاني من تردي اخلـدمات في
الـعـراق وسـوء نـوعـيـة احلـياة فـي مدنه ال
يـــتــطـــلع الـى شيء اكــثـــر من تـــطــلـــعه الى
حتسـ نوعية حيـاته في مختلف اجملاالت.

وهــذا يــتــطـلـب اوال ان تـدرك احلــكــومـة ان
اخلــــدمــــات اضــــحت عــــلــــمــــا يــــدرس في
اجلامـعات حتت عنوان جغرافيا اخلدمات
 . geography of servicesوهـــــــذا
يـتـطـلب ان يـكون وزراء الـوزارات اخلـدمـية
وكبـار موظفيـها من اخلبـراء اخملتص في
مجاالت هـذا العلـم اخملتلـفة وليـسوا مجرد
ـثــلــ الحـزابــهم. ويـتــطــلب ثـانــيـا وضع
سـتـراتـيـحـية طـويـلـة االمـد لـتحـسـ نـوعـية
ا اخلدمـات التي تقدمهـا الدولة موازية ر
لـستـراتـيـجيـة الـنـظـام التـربـوي احلـضاري
احلــديـث من اجل حتـــديث كل اخلـــدمــات

 . التي تقدمها الدولة للمواطن
ـال ويـتــطـلب ثـالـثـا تـوفــيـر او تـخـصـيص ا
الـكـافي لـتـنـفيـذ هـذه الـسـتـراتيـجـيـة طـويـلة
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ال العام الفسـاد ظاهرة اجتماعية تشمل ا
والـوظيـفـة العـامة و هـو اسـتغالل الـوظيـفة
العامـة لتحقيق منافع شخصية مثل االثراء
ـشـروع وغـيـره و اسـاءة الـتـصـرف غـيـر ا
ـال العـام وسرقـته. ال جـديد في حـديثـنا بـا
عن الفـساد في الـعراق. فهـذا امر مـشهود
ــواطـنــ قـبل مــعـروف مــلـمــوس من قـبل ا
ـية غـيـرهم. وتـؤكـد مـنظـمـة الـشـفـافيـة الـعـا
ـرتبة 160 هذا بـقولـها ان الـعراق يـحتل ا
من ب الـ  180دولـة في الـعـالم.وجـاء في
موقع ويكـبييديا ما نـصه:"يعتبر العراق من
أعـلـى الـدول في مـعـدالت الـفـسـاد اإلداري
[ وهـو مـوجـود بـشـكل مـلـحـوظ في ـالي وا
عـــــدة مـــــرافق إداريـــــة فـي الـــــعـــــراق من
[ والــوزارات األمـنـيــة واخلـدمـيـة الـقـضـاء
ويـعـتــبـر الـسـيــاسـيـون الـكــبـار في الـعـراق
األوائل من ألـذين حتاصـرهم تهم الـفساد
وبـسـبـب ذلك يـعـتــبـر الــعـراق مع عـدة دول
مــثل أفـغـانــسـتـان و الـصــومـال و الـيـمن و
الـــســودان و لـــيــبــيـــا من أكــثـــر الــدول في
مـعـدالت الفـساد حـسب إحـصاء بـاروميـتر
للـفساد.[بسبب الفساد الهائل في العراق
فـــإن هــنـــاك نــقـــصــا هـــائل في اخلـــدمــات
وتـدهـور لـلـبـنى الـتـحـتـيـة وتـدهـور لـلـتـنـمـية
الصـناعية والزراعية".و يكشف الفساد عن
وجــود خـلل حــاد جـدا في مــنـظـومــة الـقـيم
ركب احلـضاري للمجتمع العلـيا احلافة با
ـثل ازمة والـدولـة. فـالفـسـاد في حـقـيـقـته 
قـيـمــيـة عـمـيــقـة في اجملـتـمـع. ويـتـركـز هـذا
اخلـلل القـيـمي في مـنـظومـة الـقيـم الفـرعـية
ـتـعلـقـة بـاالنـسـان. فـاالنـسـان هـو اساس ا
الـفـسـاد او الـصالح في اجملـتـمع. ويـحـمّل
الـقـران الكـر الـنـاسَ مـسـؤولـيـة الـفـساد:
"ظَـهَرَ الْـفَسَـادُ فِي الْبَـر وَالْبَـحْرِ بِـمَا كَـسَبَتْ
أَيْـدِي الـنَّـاسِ لِـيُـذِيـقَـهُم بَـعْضَ الَّـذِي عَـمِـلُوا
". والـنــاس كـلـمــة واسـعـة لَـعَــلَّـهُمْ يَـرْجِــعُـونَ
تــشــمل كـل اعــضــاء اجملــتــمع من حــكــام
ومحـكومـ ومواطـن في مـختـلف مراتب
الــدولــة واجملــتــمـع. ولــهــذا قــال الــرســول:
ـتِهِ ـكُمْ مَـــسْــئُــول عن رَعِــيـَّ ـكُمْ راعٍ وكُــلـُّ "كُــلـُّ
واألمِـيرُ راعٍ والـرَّجُلُ راعٍ عـلَى أهْـلِ بَيْـتِهِ
َــرْأَةُ راعِــيَـــة عــلَى بَــيْـتِ زَوْجِــهــا ووَلَــدِهِ وا

". فَكُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُول عن رَعِيَّتِهِ
وهـذه الـنــظـرة الـشـمــولـيـة لــلـفـســاد تـشـكل
ـعاجلة ومـكافحة منطـلق التفـكير الـصحيح 
الــفــســاد. والـعالج يــجب ان يــكــون شـامال
ايــضـــا يــغـــطي كل اجملــاالت ذات الـــعالقــة
بالفساد بصورة مباشرة او غير مباشرة.
واتـمـنى عـلى احلـكـومـة اجلـديدة وبـدعم من
ان واجملـتـمع ان تتـخـذ خطـوات جادة الـبـر
دى ولـيست دعـائية دى وبـعيـدة ا قريـبة ا
من اجـل مـكــافـحــة الــفـســاد واحلــد مـنه ثم

القضاء عليه. 
ومن هذه اخلـطوات النظام التربوي احلديث
الذي يـتكفل بـتنـشئـة االطفـال على الصالح
ــــال ورفض واالخـالص واحلــــرص عــــلـى ا

الفساد بكافة اشكاله.
ومــنــهــا الــتــخــلص من نــظــام احملــاصــصـة
السياسية والطائفية واحلزبية الذي ثبت انه
 الـبـيـئـة الــتي تـنـمـو فـيـهــا جـراثـيم الـفـسـاد

وتتكاثر.
ومـنهـا مـا يذكـره أسـتاذ الـعـلوم الـسـياسـية
عصـام الفيلي وهو "وجود قـاعدة تشريعات
ية ؤسسـات ماليـة عا رصينـة واالستعـانة 
ال في البالد تمثل تستطيع متابعة حركة ا
عاجلة الفساد إال أنها ال األسس الرئيسة 

شهد العراقي". تزال غائبة عن ا
ومـــنــهـــا تـــبــســـيط االجــراءات احلـــكــومـــيــة
وتـسهـيـلـهـا واخـتزالـهـا واحلـد من احـتـكاك
وظـفـ االمر الـذي يـساعـد على ـواطن بـا ا
سـد احــد اوسع ابــواب الـرشــوة والـفــسـاد

االداري.
ــفــتش الــعــام في ومــنـــهــا اعــادة مــكــاتب ا
الـوزارات ومـؤســسـات الـدولــة والـغـاء قـرار

مجلس النواب السابق بحذفها.
واخـيـرا محـاربـة الـفسـاد عن طـريق اجـهزة
ؤثرات احلكـومية او احلزبية او بعـيدة عن ا

السياسية. 
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ح جـعلت شـبكة االعالم مـوضوع االمـنية
الـعـاشرة لـم يكن يـدور بـخـلدي ان الـشـبـكة
سـوف تــشـهـد تــطـورات درامـاتــيـكـيــة قـبـيل
ـادة. ولكن هذا مـا حصل. فقد كتـابة هذه ا
قــرر مــجــلس االمـنــاء انــهــاء تـكــلــيف نــبـيل
جاسم لـرئاسـة الشـبكـة الذي هـرول بدوره
الى مـحـكمـة الـقـضـاء االداري ليـأخـذ مـنـها
في نـفس الـيـوم امـرا والئيـا بـايـقـاف تـنـفـيذ
قرار مجلس االمناء فيما رد رئيس الوزراء
عــلى مـــجــلس االمـــنــاء بــتـــكــلــيـف الــدائــرة
القـانونيـة في األمانـة العامـة جمللس الوزراء
بإعداد مـشروع قانـون لتعـديل قانـون شبكة
ا يـتضمن إلغاء اإلعالم العـراقي النافذ و
مـجـلس األمنـاء في الـشـبـكة وإعـادة تـنـظيم
بــنــيـــتــهــا اإلداريــة. وهـــكــذا حتــول مــا بــدأ
كاشـكال ب مجلس االمناء ورئيس الشبكة
الى نــــزاع وحتـــدي بـــ مـــجــــلس االمـــنـــاء
ورئـيس الـوزراء. وقـد كـشـفت خـطـوة رئيس
الوزراء عن نـزعة عدوانـية وهجـومية وتدخل
سـافــر في شـؤون شــبـكـة االعـالم الـعـراقي
آرب بـهدف الـسـيطـرة عـليـهـا وتسـخـيرهـا 

واهداف رئيس الوزراء.
اثرت هـذه التطورات على مـخطط كتابة هذا
قـال. فاذا تولى الكاظـمي رئاسة احلكومة ا
اجلديـدة فليس عندي امـنية اقدمها له الني
يائس مـنه بعـد ان  انـكشـاف نوايـاه ليس
ـا ازاء الـعـراق كله. فـقط ازاء الـشـبـكـة وا
فـالرجل رغم امـكـانيـاته الـثقـافـية والـعـلمـية
تواضـعة جدا يبدو والسيـاسية والقـيادية ا
انه عازم عـلى السير في الطريق الذي سار
فـــيه صـــدام حـــســـ وانـــتـــهى الـى اقـــامــة
دكتاتـورية فرديـة مطلـقة وعبـادة للشـخصية
تنـافس الله. هذا مـع يقيـني انه لن يسـتطيع

حتقيق ذلك. 
ـا انــا اتـوجـه بـاالمــنـيــة-الـنــصـيــحـة الى ا
حكـومة ال يرأسـها الكاظـمي او من هو على
شـاكـلـته بـخــصـوص شـبـكـة االعالم وعـلى

النحو التالي:
اوال ان تدرك احلـكومـة اجلديدة الـفرق ب
اعالم دولـة واعالم احلكومـة وان تعرف ان
شـبـكــة االعالم تـنـدرج ضـمن عـنـوان اعالم
الــدولــة او مــا يــعــرف بــاسم الــبث الــعــام
وليـست ضمن اعالم احلـكومـة وال النـاطقة
بــاسم احلـــكــومــة وال خـــاضــعــة لـــســلــطــة
احلــــكــــومـــــة وان عالقــــة رئـــــيس الــــوزراء
ــادة ٧٨ من بــالــشــبــكـة ال تــمــر من خالل ا
الدسـتور التي تقول:"رئيس مجلس الوزراء
باشر عن السياسة سـؤول التنفيذي ا هو ا
الـعــامــة لــلــدولــة والــقــائــد الــعــام لــلــقـوات
ــسـلــحــة يــقــوم بــادارة مــجـلـس الـوزراء ا
ويـــتــرأس اجـــتــمـــاعــاته ولـه احلق بــاقـــالــة
ا من ـوافقة مجـلس النواب" وا الوزراء 
خالل الـقانون رقم    ٢٦ لسنة ٢٠١٥ الذي

ينص على استقاللية الشبكة.
ثــانــيــا ان حتـرص احلــكــومــة عــلـى ابــعـاد
الشبـكة عن احملاصصة احلـزبية او العرقية
ـذهـبيـة خـاصـة عـلى مـسـتـوى اخـتـيار او ا
رئيـسها او تعـي اعضاء مـجلس االمناء او

تغطياتها اخلبرية. 
ثالثـا  ان تدرك احلكومـة ان الشبكـة تتمتع
ــالــيــة ــعـــنى "الــقـــدرة ا بـــاالســتــقـاللــيــة  
ارسـة العمل والتـحريريـة واالدارية عـلى 
ا يـنسجم ويتناسب مع خصوصية العمل
االعالمي وبـــدون اخلـــضــوع لـــلـــمـــؤثــرات
اخلارجـية أو النوازع الذاتية أو االنحيازات
الـشـخصـيـة وبـشـكل مـحـايـد.". وبـنـاء على
هــذا يــجب عــلى احلــكــومــة ان تــتــوقف عن
ـا كانت الـتـدخل بشـؤون الـشبـكـة. رابعـا و
ا كانت الشـبكة احدى مـؤسسات الـدولة و
احلكـومة مسؤولـة عن الدولة فان عـليها ان
الي والتـقني والقانوني الالزم تقـدم الدعم ا
ال وسيلة للشبكة بدون ان تتخذ من هذا ا
ـا كـانت لـلـضـغط عـلى الـشـبـكـة.خـامسـا و
ا كانت الشـبكة احدى مـؤسسات الـدولة و
احلـكـومـة احـدى مـؤسـسـات الـدولـة االكـثـر
اهمـية ودورا في الـدولة واجملتـمع فان على
الـشـبكـة ان تـغـطي اخـبـار احلـكـومـة بـشكل
مـــنـــصف وعـــادل وتـــوصـل صــوتـــهـــا الى
اجلـمـهــور بـشـكل امـ اســتـنـادا الى نص
قانـون الشبكـة الذي يقـول: "اعالم اجلمهور
بالتـطورات السياسية واالجتماعية والثقافية
والـصـحـيــة والـريـاضـيـة والـديــنـيـة وغـيـرهـا
ـهـنــيـة ومـصـداقـيـة وحـيـاد ومـوضـوعـيـة."
الشبـكة ليست معارضة للحكومة وال مناوئة
لهـا.سادسا ان تـدرك احلكومـة ان "مجلس
ـؤسسـة االهم داخل الـشـبـكة االمـنـاء" هـو ا
سؤول عن حماية الشبكة من كل اشكال وا
التـدخالت وفي مقدمتهـا تدخالت احلكومة
وجب قـانون الـشـبكـة الذي يـنص على ان
ـسـؤول عن "مـجـلـس االمـنـاء: هـو اجملـلس ا
رسم الــســـيــاســات الــعـــامــة في الـــشــبــكــة
ومـراقبـة عمـلهـا واحلفاظ عـلى استـقالليـتها
ـا يـضـمن حتـقـيق االهـداف احملـددة بـهذا
الـقـانون ويـعبـر عن مصـالح الـشعب ويـعمل
حــاجـزا يـفـصل مـا بــ الـشـبـكـة ومـصـادر
ـثل خـطوة الـضـغط اخلـارجـيـة." وان حـله 

كبيرة الى الوراء. 
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ــقـبل وحـكــومـته الــعـتـيــدة فـاني اعـلم ان ا
االمر يـنطوي على صعوبة بالغة ولكن البد
مـن حتـمل هــذه الـصــعـوبــة الن احلـكــومـة
ـا تشكلت بعد انـتخابات مبكرة اجلديدة ا
اجــريـت بــهــدف اصالح الــدولــة وانــيــطت
مـهــمـة االصالح في جــانـبـهــا الـتـنــفـيـذي
بـاحلــكـومـة اجلــديـدة وعـلــيـهـا ان تــتـحـمل

همة اجلليلة. اعباء هذه ا
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ـــــا كـــــانت هــــــذه هي اهـم امـــــنـــــيـــــاتي ر
ونصـائحي للحكومـة اجلديدة. وهي امنية-
نـصـيحـة سـبق ان قـدمـتهـا الى احلـكـومات
الـكي ثم العـبادي ثم السـابقـة من  نـوري ا
ـهــدي وصـوال الى مــصـطـفى عـادل عـبــد ا

الكاظمي. 
الـدولـة مسـؤولـة عن تـنـشئـة اذفـال وشـباب
دارس. اجملـتـمع. وتـتم هـذه التـنـشـئـة في ا
ــفــكـرين ــســألـة قــدمـاء ا وقــد ادرك هـذه ا
والـــفالســـفـــة ومـــحــدثـــيـــهم من افـالطــون
وارسـطـو مـرورا بـغـوسـتـاف لـوبـون وجان
جـــاك روســـو وغـــيـــرهـم. ولـــهـــذا تـــبـــوأت
درسـة مكانا مرموقا في اهتمامات الدول ا
مـن حـمـورابي الـى الـثـورة الــفـرنـســيـة ومـا
ـدرســة هي اخـطـر مـؤسـسـة في بـعـدهـا. ا
اجملـتمع ووزارة التربية هي اهم وزارة في
الدولـة. ولهذا اتـمنى من احلكـومة اجلديدة
وضوع اهمية قصوى وذلك ان تولي هذا ا
ــشــروع احلـضــاري احلـديث في بـتــبـني ا
ـدارس وتضع منـاهج وبـرامج ومـقررات ا
ستراتـيجية تربويـة متكاملـة تمتد على مدى
١٢ سنة تـستغرقها الدورة الدراسية عندنا
ــرحــلـة االبــتـدائــيـة في الــعـراق اي مــنـذ ا

رحلة الثانوية السادسة. االولى انتهاء با
ـــشــروع الـــتـــربــوي احلـــضــاري وهـــدف ا
احلـديـث تـنـشـئة اجـيـال مـن الـطـلـبـة تـتـوفر
تحضر واطن ا فيـهم صفات وخصائص ا
ــشــروع حـول الـفــعــال. ويــتــمـحــور هــذا ا
مـنـظـومـة الـقـيم احلـضـاريـة الـعـلـيـا احلـافة
ـركب احلضاري وعنـاصره اخلمسة اي با
االنـسـان واالرض والـزمن والـعـلم والـعـمل
فــــضال عـن فـــكـــرة الــــدولـــة احلــــضـــاريـــة
ــــواطـــنـــة بـــركـــائــــزهـــا االســــاســـيـــة اي ا
ؤسسات والعلم ـقراطية والقانـون وا والد
احلـديث واهــدافـهـا في احلــريـة والــعـدالـة
ـسـاواة واالمن وتـنـمـيـة االنـتـاج وحـقـوق وا
ـا االنـسـان وكــرامـته واخــيـرا احلــداثـة 
تـعـنـيه من االنـفــتـاح احلـضـاري والـتـفـاعل
احلـضـاري والــعـيش في الـعـصـر وامـتالك

ادواته. 
ولـتـحـقيق ذلـك بل لضـمـان حتـقـقه اتـمنى
من احلـكــومـة اجلـديـدة ان تـشـكل اجملـلس
الـدائم لـلتـربيـة والتـعلـيم الذي يـتولى وضع
ـنــاهج الــدراسـيــة الـصــفـيــة والالصـفــيـة ا
ـشـروع الـتـربوي ـقـررات الـتي جتـسد ا وا
احلــضـاري احلـديث. اي ان اجملـلس يـقـوم
ــعـرفي لـلـمـشـروع اي بـتــهـيـئـة احملـتـوى ا
مقابل ال  ? softwareفـيما توفر وزارة
ـادي لــلـمـشـروع اي ال الـتـربـيــة اجلـانب ا
 ?hardwareمع الـــتـــمــنـي في اخــراج
وزارة الـــتـــربـــيـــة من دائـــرة احملـــاصـــصــة
ـذهـبـية او احلـزبـيـة وتـكـليف الـعرقـيـة او ا
ــــشـــروع الــــتــــربـــوي شــــخص مــــؤمن بــــا
احلـضـاري احلـديث وقــادر عـلى مـتـابـعـته.
امــا اجملـلس الـدائم لـلـتـربــيـة فـيـتـشـكل من
اعـضــاء مــتــطـوعــ لــلــعـمـل عـلـى ان يـتم
تكـوين اجلهاز االداري والتنفيذي للمجلس
من مــوظــفي وزارة الـتــربــيــة عـلى طــريــقـة
التـنسيب. وبهذه الطـريقة لن يكلف اجمللسُ
الـدائمُ الـدولـةَ ايةَ تـكـالـيف مـالـيـة اضـافـية.
وغـني عن الـذكـر ان الـلـجـنـة اخملـتـصـة في
ان عليها ان تنسق وتتعاون مع وزارة البـر
التربـية واجمللس الدائم للتربية والتعليم من
شـروع على اجل توفـير مـستـلزمـات هذا ا
ـسـتـوى الـتـشـريـعي والـقـانـوني. وحـسب ا
عـلـمي ان رئـيــسـة جلـنـة الـتـعـلــيم الـنـيـابـيـة
غـيـداء كمـبش الـسابـقـة رحمـهـا الله دعت
إلى  "تشكـيل مجلس اعلى للتربية والتعليم
دى لوضع خـطط انيـة ومتـوسطـة وبعـيدة ا
ـومة يـسن له قـانـون تـضـمن لـقـراراته الـد
بــــعـــيـــدا عن الـــتــــغـــيـــرات والـــتـــجـــاذبـــات
السـياسيـة". وهذه دعوة جـيدة متـوافقة مع

هذه االمنية. 
∫WFÐU « WOM ô«

…dOGB « WO c « l¹—UA*«

تــنـطـلق هـذه االمـنـيــة من عـدة ظـواهـر غـيـر
صحية يعاني منها البلد وهي:

الظـاهرة االولى: االرتفاع الـكبيـر في نسبة
. البطالة ب الشباب من اجلنس

الظاهـرة الثانية: انخفـاض انتاجية اجملتمع
وحتـوله الى مـجـتـمع اسـتـهالكـي مـسـتورد

بالدرجة االولى.
الــظـاهــرة الـثــالـثــة: انـعــدام الـتــنـســيق بـ
اجلـامـعـات وحـاجـة اجملـتـمع من حـيث قـوة
العـمل االمر الـذي يزيـد من حجم الـبطـالة

سنويا.
الظـاهرة الـرابـعة: تـضخم اجلـهاز االداري

للدولة بشكل يفوق حاجة الدولة الفعلية.
ازاء هـذه الــظـواهــر مـجـتــمـعــة فـان الــبـلـد
بحـاجـة الى "مشـروع ذكي" قـادر على حل

هذه الظواهر بخطوة واحدة جبارة.
ـــكن في هــــذا اجملـــال االســـتـــفـــادة من و
اخلبرة الـيابانية في استقـطاب اليد العاملة
وزيــــادة انـــتــــاجـــيــــة اجملـــتــــمع عـن طـــريق
ــشـاريع االنــتـاجــيــة الـصــغـيــرة" سـواء "ا
كـانت مـشــاريع زراعـيـة او صـنــاعـيـة ومـا
يـرتـبط بـها من مـشـاريع خـدميـة او جتـارية
ــشــاريع االنــتــاجــيــة او غــيــرهــا.وفـــكــرة ا
الــصــغــيــرة بــســيــطــة وســهــلــة الــتــنــفــيـذ.
وخالصتـها تـشجـيع الشـباب (من ١٠ فـما
فوق) عـلى تأسـيس شركـات صغـيرة تـقوم
خـتلف االعمال والنـشاطات في اجملتمع
ومـــســاعـــدتــهـم عــلى تـــوفــيـــر الــرأســـمــال
ـيـسرة من ـطـلـوب عن طـريق الـقـروض ا ا
ــــصــــرف الـــــزراعي او الــــصـــــنــــاعي او ا
غيـرهمـا وتقـد اخلبـرات الضروريـة لهم
كن ان وتوفيـر البيـئة القـانونيـة لعمـلهم. و
تــتــأسس االف الــشـركــات من هــذا الــنـوع
الي من الشباب القـادرة على استيعـاب ا
في مــخــتــلف االخــتـصــاصــات في اعــمـال
ــا يــزيـد من الــقـدرة انــتـاجــيــة مـخــتـلــفـة 
االنــتــاجــيـة لــلــمـجــتــمع. وقــد اطـلــقت اسم
شـاريع الذكيـة" النها قـادرة على حتقيق "ا
عـــــــدة اهــــــــداف فـي ان واحـــــــد وفـي وقت
ــشـاريـع الـذكــيـة ــا كـانـت  هـذه ا ســريع.و
ضـمن نـشـاط الـقـطـاع اخلـاص فـيـجب ان
ــا يــلــزم لـتــقــويــة الــقــطـاع تــقـوم الــدولــة 
اخلـاص وتــعـزيــزه وخــاصـة فــيـمــا يـتــعـلق
بالضمانات التي يحتاج اليها العاملون فيه
وخـاصة فـيـما يـتـعلق بـاحلـقوق الـتـقاعـدية.
وكــــانت وزارة الــــتـــخـــطــــيط قــــد بـــاشـــرت
بخطوات اولى في هذا اجملال في عدد من
احملافـظات واستـبشـر الشبـاب بذلك لكن
ـشـروع. وهـذا احلـكـومـة احلـالـيـة اوقـفت ا
من مشـكالت الدولة العراقـية فما ان يأتي
مـــســؤول جـــديــد حـــتى يـــلـــغي مـــا قــام به

اوال ادى ذلك الى تـشـكـيـل حـكـومـات غـير
ـفـهوم مـنـسـجـمـة وبـالـتـالي غـيـر كـفـوءة. ا
ضــمــنـــا ان تــعــدد االحــزاب الـــســيــاســيــة
واخـــتالفــهــا يـــعــكس تــعـــددا في الــبــرامج
الـسـياسـيـة واخـتالفـها. فـاذا اجـتـمعت كل
هـذه االحــزاب ذات الـبــرامج اخملــتـلــفـة في
حكومـة واحدة كانت احلـكومة خلـيطا غير
متجانس من االراء واالفكار والرؤى. ومثل
هـذه احلـكـومــات سـوف تـكــون غـيـر قـادرة
على االنـسجام واالتفاق خاصة اذا تذكرنا
ــوجب ان نــظــامــنـــا الــســيــاسي يـــســيــر 
ــقـراطــيـة الــتـوافــقـيـة او الـتــوافق او الـد
االجـــمـــاع. وهـــذا من عـــيـــوب الـــتــأســـيس

عيقة.  ا
ـــعـــارضــة ثـــانـــيـــا ادى ذلك الى غـــيـــاب ا
ــانــيــة. وهـــذا هــدم خــطــيـــر لــلــحــكم الــبـــر
قـراطي الذي ينبغي ان يطير بجناح الد
عارضة هما: حـكومة االغلبية السياسية وا

انية. البر
ــعـارضــة يــغـيـب الـنــقــد الـبــنـاء وبــغـيــاب ا
ــوضـوعــيــة وحتل مــحــلــهــمـا ــراقــبــة ا وا

ماحكة السياسية. ا
ــانـيــة اضـطـر ـعــارضـة الــبـر ـا غــابت ا و
الـــشـــعب  الــذي كـــان يـــأمل ان يــتـــحــدث

النواب باسمه الى النزول الى الشارع. 
وفي مجـتمع كـاجملتـمع العـراقي يكون من
الـصـعب ضبط اجلـماهـيـر الغـاضبـة ضمن
القـانون واالساليب احلضارية في التظاهر
واالحــتـجــاج. وهـذه تــطـورات ســلـبــيـة دفع

. واطن ثمنها الكثير من ا
ولتـجنب هذا فـاني اتمـنى تشـكيل حـكومة
اغـــلــبــيــة ســيــاســيـــة. واشــدد عــلى كــلــمــة
"سياسـية" النهـا ال تعـني اغلبـية مذهـبية او
ا تـعني تـشكـيلـها من عـرقيـة او حزبـيـة. ا
ـذهبـية ثـلـون التـعـددية الـعـرقيـة وا افـراد 
والدينـية واحلزبـية الخ لكـنهم يتـفقون على
بــرنــامج حـــكــومي عــمـــلي واحــد. ولــكن ال
يشـترط في تـشكـيلـها ان تـضم كل من فاز
ـا يـشـتـرط ان تـسـتـنـد في االنـتـخـابـات. ا
حـكـومـة االغـلـبـيـة الـسـيـاسـيـة الى كـتـلـة او
ـانـيـة مــؤلـفـة من ١٦٥ نـائـبـا في قــاعـدة بـر

انية. ثلون االغلبية البر االقل 
في مـقــابل حـكـومـة االغــلـبـيـة الــسـيـاسـيـة
ـثـلون يـسـتـطـيع الـنـواب االخـرون الـذين 
ــذهـبـي والـديــني بــدورهم نــفس الــتــنــوع ا
والـعـرقي (ولـيس احلزبي بـطـبيـعـة احلال)
ـانــيــة الـتي ــعـارضــة الــبــر ان يــشــكـلــوا ا
تـمـارس بـقـوة دور الـرقـيب واحلـسيـب على
احلـكـومـة اضـافــة الى دورهـا الـتـشـريـعي
ـكن ان يشـكلـوا "حكومـة الظل" عـتاد. و ا
الـتي تـعتـرف بـهـا احلـكومـة مـعـنـويا وذلك
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نظـام احملاصصة من ابرز عيوب التأسيس
التي ابـتلي بهـا النـظام الـسيـاسي اجلديد.
وهي تــعــني تــقــاسم مــنــاصب الــدولــة بـ
الـــفـــرقـــاء عـــلى شــــكل حـــصص مـــحـــددة
ومــقـــررة. وكـــانت احملـــاصـــصــة بـــاالصل
لـلمـكونـات االسـاسيـة اي الشـيعـة والسـنة
والــكـرد وهــذه هي احملـاصــصـة الـعــرقـيـة
والـطـائـفـيـة. ثم نـزلت درجـة اخـرى لـتـقـسم
احلــــــصـص بــــــ االحــــــزاب. وهـــــــذه هي

احملاصصة احلزبية.
واحملـاصصـة العـرقيـة والطـائفـية واحلـزبية
ـقـراطيـة. واصل انـحـراف خـطـيـر عن الـد
ـفـكـر لـيـبـهارت هـذا االنـحـراف يعـود الى ا
ــقــراطـــيــة الــتــوافــقــيــة الـــذي اقــتــرح الــد
قراطية للمـجتمعات التعددية.  وطبقت الد
فـي دول قـــلـــيـــلـــة جـــدا ولم تـــنـــجح اال في
سـويـسـرا. وانتـهت الـتجـارب االخـرى على

قلتها الى الفشل.
وبـسـبب الـتــخـلف الـسـيــاسي في اجملـتـمع
الـعراقـي وهذا يـشـمل الـطبـقـة الـسيـاسـية
قراطـية الـتوافـقية ايـضا فـقد انـزلقت الـد
عـلى يـد احـزاب السـلـطة الى  احملـاصـصة

ذكورة انفا. بانواعها الثالثة ا
اذا جعلت احلـكومة هـدفهـا التمـهيد لـلدولة
احلـضـارية احلـديثـة فـانهـا يجب ان تـعمل
من اجل الــتــخــلص من احملــاصــصــة الن
ــواطــنـة هــذه الـدولــة تــقــوم عــلى اســاس ا
والــكـفـاءة والــنـزاهـة; واالنـتــمـاء الـقـومي او
الــــطـــائــــفي او احلــــزبي لـــيـس من شـــروط
ـواطـنة والـكـفـاءة والـنزاهـة. وقـد يـقال انه ا
من الصعب التخلص من احملاصصة دفعة
واحـدة السـبـاب ال اريــد مـنـاقــشـتـهـا االن
النهـا خارج الصدد لكـني استطيع اقتراح
برنـامج تدريجي للتـخلص من احملاصصة.
وســـيــكـــون ذلك عـــلى مـــرحــلـــتــ  االولى
تــخـص احملـاصــصــة احلــزبــيــة; والــثــانــيـة
ـكونـاتـية. واقـترح ان تـخص احملـاصصـة ا
رحلة االولى من احملاصصة نتخلص في ا
عنى التخلي عن مفهوم ان يكون احلزبية 
لـكل حـزب فـائز عـدد من الـوزارات ووكالء
دراء العام وهكذا نزوال الى الوزارات وا
ـــكن الــوصــول الـــيه. وهــذا مــا اخــر مــا 
ســوف اعــود الــيه ثـانــيــة حــ احتـدث عن
ـسـار الـســيـاسي- احلـزبي الـفـصل بــ ا
ـسـار االداري والـتــنـفـيـذي لـهـا. لــلـدولـة وا
ـــرحـــلــة الى ســتـــنــظـــر الـــدولــة فـي هــذه ا
ـســتـقـلـ نــظـرة واحـدة عـلى احلــزبـيـ وا
لك ـواطنة والـكفـاءة. كل مواطن  اساس ا
ـنـصب الـفالني اذا نـفس احلق في تـولي ا
ـــؤهالت الــتي ــواصـــفــات وا ـــلك ا كــان 
ــواطن الـثـاني الــذي يـتـطـلع الى ــلـكـهـا ا
ـــنـــصـب. هـــذا بـــشـــرط ان تـــكــون نـــفس ا
ــنـصب  ويـنص ـا يـتــطـلـبــهـا ا ــؤهالت  ا
تـعلق به. االنتـماء احلزبي عليـها القـانون ا
او الــسـيـاسي حتــديـدا ال يـعـطي افــضـلـيـة
ــنــصب. ومن بــاب لــلــشـــخص في تــولـي ا
اولى فـان االنـتـمــاء الـديـني أو الـطـائـفي او
ـواطن اولـويـة او مـيـزة الـعـرقي ال يـعــطي ا

. ع نصب ا على غيره في تولي ا
رحـلة باعتماد نعم سـوف نسمح في هذه ا
احملـاصصـة التـمثـيلـية لـلمـكونـات في تولي
نـاصب الوزارية حتديدا لتـحقيق الصفة ا
التمـثيلية للحكومة بشكل مرضي للمكونات
ـعــنى ان احلـكـومـة ال االثــنـيـة في الــبـلـد. 
تتـشكل من وزراء من لـون عرقي او طائفي
ـا يـجب ان يكـون فيـها وزراء من واحد ا
مـخـتلف االنـتـمـاءات. فـهي حكـومـة يـتـحقق
فـــيــــهـــا الــــتـــمــــثــــيل ولـــيـس بـــالــــضـــرورة

احملاصصة. 
قـبلة قـترح لـلسنـوات االربع ا ليكـن هذا ا
عـلى ان يـتم الـغـاء احملـاصـصـة تـمـامـا في
الـسـنـوات االربع الـتـالـيـة. وبـهـذا نـكـون قد

حـــقــقـــنـــا خالل ثـــمـــان ســـنــوات احـــد اهم
ـهـدات او مـتطـلـبـات د ح ح  وهو اعـتـماد
ــواطــنــة ومــبــدأ الــكــفــاءة في تــولي مــبــدأ ا

الوظائف احلكومية. 
 ∫WFÐ«d « WOM ô«

»«uM « —«eO²Ý« ÂbŽ

اني. و"هو نظام يفترض ان العراق نظام بر
حكم يُـشكل فيه الوزراء الفرع التنفيذي من
ـان ويـكون مـسؤولًـا أمـام هذه الـهيـئة الـبر
بـحيث أن الـسلطـت الـتنـفيذيـة والتـشريـعية
متـشابكة. في مثل هذا الـنظام يكون رئيس
احلـكومـة بطـبـيعـة احلال الـرئـيس التـنفـيذي
ـانـيـ عـلى حـد سـواء. تـتـمـيـز وكـبـيـر الـبــر
ـانــيـة بــفـصل غــيـر واضح بـ الـنــظم الـبــر
ا يؤدي السلـطت التنفـيذية والتشـريعية 
إلى مـــجـــمــوعـــة مــخـــتـــلــفـــة من الـــضــوابط
ـقــارنـة مع تـلك الـتي وجـدت والـتـوازنـات بـا
في نــظــام رئـاسـي. وعـادة مــا يــكـون هــنـاك
انية ب رئيس تمـييز واضح في النظم البـر
احلــكـومــة ورئــيس الــدولــة فــيــكـون رئــيس
احلـكـومـة هـو رئـيس الـوزراء ويـكون وضع
رئيس الـدولة في كثيـر من األحيان صورياً
هـو في األغـلب إمـا رئيس (مـنـتـخب شعـبـياً
ــان) أو عــاهل وراثي أو إمــا من قــبل الــبــر
(غـــالـــبـــاً مـــلـــكـــيـــة دســـتــوريـــة)". (انـــتـــهى
اني وذج للـنظام البر االقتـباس). وافضل 

طبق في بريطانيا.  هو ا
لـكن هـذا الـوضوح غـيـر موجـود في الـنـظام
ــانـي" الــعـــراقي بل ان اســـتـــخــدام "الـــبـــر
ـاني" لوصف النظام السياسي العراقي "بر
غـيـر دقـيق ومـستـخـدم عـلى اسـاس قـاعدة
ـصــطــلــحـات" "الـتــســامح في اســتــخــدام ا
ــعـمــول بــهــا في الـعــراق. وهــذا مــا جـعل ا
اني" الـعراقي هجـينا. وهذا ما النظـام "البر
وقع فيه الـدستـور ايضا حـ نصت الـفقرة
ــادة ٤٩ عــلى مــا يــلي:"ال الــســادســـة من ا
يـجـوز اجلمـع ب عـضـوية مـجـلس الـنواب
وأي عمـلٍ أو منصـبٍ رسمي آخـر.". ولهذا
جرت العـادة ان يفقد الـنائب مقعـده النيابي
ـان حـ يـصـبـح وزيـرا. ويـصـعــد الى الـبـر
شخص من نـفس القائمـة االنتخابـية للوزير
بحسب قانون استبدال النواب الذي وضعه
مــجـلس الـنـواب لـلـحـفـاظ عـلى االقـطـاعـيـات
الـسـياسـيـة. وقد نـصح االمـام الـسيـسـتاني
بـــعــدم حتـــول الــنــواب الـى وزراء. ولــكن لم
يسمع نصيحته احد حتى النواب الشيعة!
نــــحـن االن امـــام خــــيــــاريـن: امـــا تــــعــــديل
الـدسـتـور والـسـمـاح بـاجلـمع بـ مـنـصـبي
الـنـائـب والوزيـر وهـذا امـر صـعب االن او
عـــدم اســـتــيـــزار الــنـــواب اصال. وهـــذا مــا
رحلة حتديدا الى ان يتم افضـله في هذه ا

تعديل الدستور.
ولــهــذا اتــمــنى عــلـى من يُــكــلّف بــتــشــكــيل
احلـــكــومــة ان يــبـــحث عن وزراء من خــارج
ان عـلى ان بكون الـوزراء من اخلبراء البـر
اخملــتـصـ في مـجـال عـمــلـهم. ال مـشـكـلـة
حــالـيــا ان يـكــون الـوزراء حــزبـيــ سـواء
كانت احلكـومة حكومة اغلبية سياسية كما
ذكـرت في االمـنيـة الـثانـيـة او حكـومـة الكل
كــــمــــا جــــرت الــــعــــادة عــــلــــيه حــــتى االن.
ـسـتـقـلـون افــضل لـبـعض الـوزارات مـثل وا
وزارة الــتـربــيــة ووزارة الــتــعــلــيم الــعــالي.
وسبـب هذه االمـنيـة هي ان الـشخص رشح
نـفـسه لـيـكـون نـائبـا والـشـعب رشـحه عـلى
هـذا االسـاس فـلـيـبقَ نـائـبـا الى ان يـحـسم
ـاني الـشـعب رأيه في مـسـألـة الـنـظـام الـبر
رحـلة سوف في استـفتـاء عام. وفي هـذه ا
ــكــونـاتـي ولـيس نــقــبل بـنــظــام الــتـمــثــيل ا
احملاصـصة احلزبيـة في تشكـيل احلكومة
ـعـنى ان يـشـتـرك في احلـكـومـة وزراء من
كونات على سبيل التمثيل وليس مختـلف ا

احملاصصة. 
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ارتكبت االحـزاب العراقية خطيئة كبيرة بعد
سـقـوط الـنـظـام الـبـعـثي الـدكـتـاتـوري. وهي
ـــقـــاعــد افـــتــراض ان فـــوزهـــا بــعـــدد من ا
انـية يـخـولهـا حق احلـصول عـلى عدد الـبـر
واقع احلـكومية. بدأ ناصب وا منـاظر من ا
االمــر بـــالـــرئــاســـات الــثـالث ثم الــوزارات
سـتـقلـة ثم وكالء الوزارات ثم والهـيئـات ا
بقـية الـدرجـات اخلاصـة  وهكـذا نزوال الى

ادنى الدرجات الوظيفية في الدولة. 
ونــطـلـق عـلـى هـذه الــظــاهــرة الــتـداخـل بـ
سار سار احلزبي وا احلزب والدولة او ا
الـتنـفـيذي. وهـذه مسـالـة سبق ان نـاقـشتـها
االحــزاب الــشــيــوعــيــة حتت عــنــوان عالقــة
احلزب بـالدولة. وكـان هناك دائـما من يدعو
الى الــــفــــصل بــــ احلــــزب والــــدولـــة. الن
. وظـيـفة الـتـداخل بـيـنـهمـا مـفـسـدة لـلطـرفـ
ـاني ـقـراطـي الـبـر احلـزب في الـنـظــام الـد
ـواطــنــ واقــنــاعــهم بــبــرنـامــجه تــثــقـيـف ا
االنتـخابي ثم الفوز باصواتهم التي توصل
ـان يـتم ــان ومن الـبــر مــرشـحـيـه الى الـبـر
تشـكيل احلـكومـة من قبل احلـزب الذي فاز
ـانــيــة زائــد واحـد ـقــاعــد الــبــر بـاغــلــبــيــة ا
بـعضـويـة نـواب يجـمـعـون ب صـفـة الـنائب
والــوزيــر; فـيــمــا يـجــلس احلــزب االخـر في
ـعــارضـة لـيــراقب اداء احلـكـومـة صـفـوف ا
وجودة في ويحـاسبها. ال تطالب االحزاب ا
ـواقع حـكـومـيـة العـضـائـهـا الن ـان  الـبـر
هذا لـيس من "حقوق" احلزب الـفائز وليس
قراطي. اني الد من خصائص النظام البر
الــوظـائف احلـكــومـيــة وظـائف خـدمــة عـامـة
ـــال الــعــام وال يــصح تــدفـع اجــورهــا من ا
تقـاسمـهـا ب االحـزاب. اشدد مـرة اخرى:
ـــمــكـن ان يــتـــولى احلـــزب احلــاكم او من ا
االئــــــتالف احلــــــزبي احلــــــاكم احلــــــقـــــائب
الوزاريـة او حتى وكاالت الوزارات لكنه ال
ـلك حـقـا ابـتـدائـيـا النه حـزبي في وظـائف
الـدولـة االخـرى. هـذه الـوظـائف حـق مـشاع
لكل مواطن تـتوفر فيه شروطها ومتطلباتها.
ـنـاصب بـسبب امـا االسـتـحواذ عـلى هـذه ا
انتماء الشخص الى حزب مع فهذا تمييز
ـــــواطــــنـــــ عــــلـى اســــاس حـــــزبي بــــ ا
ستقل من تولي الوظائف ومصـادرة حق ا
احلـكومـيـة بصـورة عـادلة ونـزيـهة وشـفـافة.
ـواطـنـ الـراغـبـ  عـلى قـدم يـقف جـمـيع ا
سـاواة امام الوظـائف احلكـوميـة ال يتـميز ا
ـقـدار مـا تـتـوفـر بـعـضـهم عـلى بــعض اال 
ـكن فـيــهم شـروط تــولي هـذه الـوظــائف. و
ـواطـن ادارة الـتـنـافس احلر والـنـزيه ب ا
عــلى هـذه الــوظـائف بــشـفــافـيـة وعــادلـة من
خالل مجـلس اخلدمة الـعامة او ايـة وسيلة
ـسـاواة وعـدم الـتـحـيـز في اخـرى تـضـمن ا
. وضمن اسنـاد الوظائف الـعامـة للـمواطـن
ـواطن احلزبي عـلى قدم ـبدأ يـعامل ا هذا ا

واطن غير احلزبي. ساواة مع ا ا
اما االحـزاب فيمكنها ان تواصل عملها في
ـان الــفــرع الــتــشــريــعي لــلــدولــة اي الــبــر
واجملـالس الـشـبـيهـة وبـ صـفـوف الـناس
وذلك لــلــحــفــاظ عــلى اســتــقـاللــيــة اجلــهـاز
االدراي والتـنفـيذي لـلدولـة. وهذا ما اطـلقت
ــــســــار االداري عــــلــــيـه عــــنــــوان: فــــصل ا

سار احلزبي. والتنفيذي للدولة عن ا
وفيـما اقدم هذا االقتراح الى رئيس الوزراء
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االنـــتـــخـــابــــات في الـــفـــكــــر الـــســـيـــاسي
ــقــراطي هي الــيـة لــتــداول الـســلــطـة الـد
سـلـميـا في اجملـتمع. ومن هـنـا جاء تـعريف
قـراطية بـانها "مـنظومـة اليات مـحايدة الد
لـتـداول الـسلـطـة سـلـمـيـا ودوريا عـن طريق

االنتخابات". 
وهي مباراة تنافسية سياسية ودية وليست
مــعـركــة بـ اعـداء وخــصـوم ولــيس الـفـوز

عنى العسكري.  فيها انتصار با
بـاراة هو خدمـة االنسان وموضـوع هذه ا
ــــواطـن. "وَفِي ذَــــــلِكَ فَـــــلْــــيَـــــتَــــنَـــــافَسِ او ا

." الْمُتَنَافِسُونَ
ذلك ان تعـريف السياسة عـندنا هي: رعاية

شؤون الناس.
ـــقــــراطي ومن اجل حتــــســــ االداء الــــد
اخلـدمة لـلحـكومـة اقدم فـي هذه الـسلـسلة
قـاالت مجـموعة امـنيـات لي كمواطن من ا
ن سـوف ـا تــكــون نــصــائح ارجــو  ور
يـتـولى تشـكيل احلـكـومة نـيـابة عن الـشعب

االخذ بها وتنفيذها.
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ان تــعــلن احلــكــومــة انــهــا تــعــمل من اجل
اقــامـــة الــدولــة احلـــضــاريــة احلـــديــثــة في

العراق. 
خالل السنوات التي مرت على العراق بعد
١٤ تــــمــــوز عــــام ١٩٥٨ تــــبــــنت االحــــزاب
الـسـيــاسـيـة الـرئـيـســيـة اهـدافـا وشـعـارات
ايــديــولــوجـــيــة. احلــزب الــشــيـــوعي تــبــنى
ـاركـسـيـة الـلـيــنـيـنـيـة. حـزب الـبـعث تـبـنى ا
هــدف الـدولـة الـقــومـيـة الـعــربـيـة. االحـزاب
االسالميـة تبنت الـدولة االسالميـة. وعمّقت
هــذه االهــداف االيـــديــولــوجـــيــة اخلالفــات
واالنـــقـــســـامـــات في اجملـــتـــمع الـــعـــراقي.
وبـســبب الــتـخــلف احلــضـاري لــلـمــجــتـمع
جـســدت هـذه االنــقـســامـات نــفـسـهــا عـلى
ـارسات صـراعـيـة عـنيـفـة وقـاسـية شـكل 
ذهب ضحـيتها الكثير من العراقي وهدر

ال واجلهد والزمن. بسببها ا
آن االوان ان يــكـــون الــهـــدف هــو اســـعــاد
االنسـان العراقي عن طـريق حتس نـوعية
احلـيـاة التي يـحيـاهـا وتطـويـرها وهـذا ما
ــكن حتـقــيــقه عن طـريـق زيـادة انــتـاجــيـة
اجملـــتـــمع والـــعـــدالــــة في تـــوزيع الـــثـــروة
والــسـلـطــة وحتـسـ اخلـدمــات وتـبـسـيط
االجـــــــراءات وبـــــــسط االمـن واحلـــــــريــــــة
ـسـاواة وتـوفـيـر فـرص الـعـمل الـعـادلة وا
والـســكن والـرعـايـة الـصـحــيـة والـتـعـلـيم

وغير ذلك.
كن حتـقيـقه اال في اطار ومن وهذا مـا ال 
خالل الـدولــة احلـضـاريــة احلـديــثـة االمـر
الـذي جـربته وحـققـته شـعوب اخـرى كثـيرة
في اوروبـــا واســيـــا وافـــريــقـــيــا كـــمــا في
ارك الـيـابان ومـاليـزيـا وسنـغـافورة والـدا
والــنـــرويج وفــنـــلــنــدا وهـــولــنــدا وروانــدا

وغيرها من الدول.
وانــا اعــلم ان اقــامـــة الــدولــة احلــضــاريــة
احلديثة ال يتحقق خالل اربع سنوات فقط
الن االمـــر يــــحـــتـــاج الـى وقت اطـــول الى
اجـــيـــال; لـــكن الـــشــروع فـي الـــســيـــر في
ؤدي الى حتقيق هـذا الهدف يتم الطـريق ا
في حلــظــة هي حلـــظــة اتــخــاذ احلــكــومــة
اجلـديـدة قـرارا بـاتخـاذ الـدولـة احلـضـارية
احلــديـثــة هــدفـا اعــلى لــلــحـكــومــة ومـعــهـا
اجملــتــمع كــلـه. وهــذا هــدف انــســاني عــام
ـــكن ان يــجـــمع حتت مـــظــلــته مـــشــتــرك 
الـعـراقـيـ بـاخــتالف تـنـويـعـاتـهم الـعـرقـيـة

ناطقية. ذهبية واحلزبية وا والدينية وا
والـدولـة احلـضـاريـة احلـديـثـة دولـة قـيـمـية
ـتـخـلـفة ـيـزهـا عن الـدول ا وهـذا هـو مـا 

واالستبدادية والدكتاتورية وغيرها. 
ومنـظـومـة الـقيم الـعـلـيـا للـدولـة احلـضـارية
احلـديـثـة هي الــتي تـمـكن الــفـرد واجملـتـمع
ــركـب احلــضـاري والــدولــة من تــشــغــيل ا
وعــنــاصــره اخلـمــســة (االنــسـان االرض
الزمن الـعلم العمل) من االشتغال بطريقة
تـــضـــمـن حتـــقـــيق االهـــداف االنـــســـانـــيـــة
واخلـدمـيـة التي ذكـرتـهـا قـبل قـلـيل. وتضم
منظـومة القيم الـعليا مفـردات مثل التعاون
والتـطوع والـتسـامح واحلوار والـتهذيب
والـنـظـافـة واالخـالص والـوسـطـيـة وغـيـر

ذلك. 
وتــقـــوم الــدولــة احلـــضــاريــة عـــلى ركــائــز
ـقراطية واطـنة والد واسس متيـنة منـها: ا
ـــؤســـســـات والـــعـــلم وحـــكـم الـــقـــانـــون وا

احلديث. 
وبنـاء عليـه فان على احلـكومـة اجلديدة ان
تـعـمل عـلى تـعـزيـز هـذه االسس اخلـمـسـة
في مــخــتــلف اجملــاالت بــحـث تــكــون هـذه
االسس اسـاســا ومــقـيــاسـا لــتـصــرفـاتــهـا
واجراءاتـها وقـراراتها. وسـوف تتـعلق هذه
كن ان نطلق عليه عنوانا االجراءات فـيما 
عــريــضــا هــو االصـالح احلــضــاري الـذي
ــفـردات االصالحــيـة يــشـمـل الـعــديـد من ا
الـــفـــرعـــيــــة مـــثل: االصالح الــــســـيـــاسي
واالصـالح االقــــــــتــــــــصــــــــادي واالصالح

احلزبي واالصالح التربوي وغير ذلك.
كانت احلـكومات السـابقة تضع الـكثير من
الـتفـاصيل في بـرامجهـا العـمليـة لكـنها لم
تضع تـلك التفـاصيل في اطار رؤيـة شاملة
جـــامـــعــة وقـــد ان االوان بــعـــد عـــقــود من
عـاناة واحلـرمان ان تتـصرف احلـكومات ا
الـعـراقـيـة بـوحـي رؤيـة مـسـتـقـبــلـيـة عـلـمـيـة

متكاملة هي الدولة احلضارية احلديثة.
 ∫WO½U¦ « WOM ô«

WOÝUO « WO³Kſô« W uJŠ

اتمـنى ان يقبل من يُكلّف بتشكيل احلكومة
بـفـكـرة حـكـومـة اغـلـبـيـة سـيـاسـيـة تـقـابـلـها

انية. معارضة بر
جـرت الـعـادة في الـسـنـوات الـسـابـقـة عـلى
تـشـكيل حـكومـة يـشارك فـيـها اجلـميع اي
كل الكـتل السياسـية التي تفـوز بعدد مع
ـانـية. وجـرى تـطـبـيق هذه ـقـاعد الـبـر من ا
قـراطية ـوجب احد قـواعد "الـد الطـريقة 
العـراقية" وهو االستحـقاق االنتخابي. وهو
ـوجب هـذا مـبـدأ لـم يـرد في الـدســتـور. و
بـدأ توهمت القوى الـسياسية ان من كل ا
ــانــيـة ان ــقـاعــد الــبـر من فــاز بـعــدد من ا
يــسـتـحـوذ عـلـى مـا يـعـادلــهـا من احلـقـائب
الـوزاريـة. وجـرى تثـمـ احلقـائب الـوزارية
ـانـية. وفي ـقـاعـد الـبـر ـا ينـاسـبـهـا من ا
وقـتـها كـان لـهذه الـقوى مـن االسبـاب التي
ـا دفــعـتـهــا الى هـذا الــتـصـرف الــغـريب 
اريـد الـتـطـرق اليه هـنـا. لـكن اريـد االشارة

الى النتائج السلبية لهذه الطريقة.
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السليمانية

الـكي رئـيس ائتالف دولـة القـانون خالل ـتوقع ان يـطـرح السـيد نـوري ا من ا
وقت قـصير مبـادرة حلل االزمة السـياسيـة الراهنة واالعـتقاد الـسائد هو إن
بادرات االسـتثنـائية لـتجربـته العمـيقة في الـكي يتـمتع بحـنكة تـؤهله لطـرح ا ا
االدارة واحلـكم الـتي استـمـرت لـثمـان سـنوات وكـذلك مـعـرفتـه بأدق تـفـاصيل
الـعمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وبـنـقاط اخلـالف واللـقـاء بـ الـقـوى الـسـيـاسـيـة ومنـهج
احلـوارات بـ الـكتـل العـراقـيـة من خالل قـيـادته إلئـتالف دولـة الـقـانـون الذي

أثبت قدرته على االستمرار والتوسع والقيادة لبقية القوى.
كـما ان قيادات قوى االطـار التنسيـقي االخرى اظهرت حرصـها على الوحدة
الوطـنـيـة وتمـاسك الـعـملـيـة الـسيـاسـيـة بعـدمـا ادارت بـنجـاح مـعـركة مـواجـهة
داعش ثم أكـدت حنكتـها وباعها الـطويل في احلوار والتـفاوض عبر تـماسكها

للحفاظ على هدفها بتوحيد الصف الشيعي واستعادة منهج التوافق.
رتقبـة للمالكي مـهمة وقادرة على بـادرة ا ولـلمقدمات أعاله نـتوقع ان تكون ا
كـسـر اجلمـود ومع ذلك البـد من االشـارة الى ان الـوضع العـراقي ال يـتـحمل
ـبادرة مرتبط بـادرة أو رفضها من قـبل أي طرف وجناح هذه ا احـباط هذه ا
بـكونها مبـادرة عامة وشاملـة ال تتوجه حلل أزمة مـكون واحد أو التواصل مع
جـهة واحـدة فـقـد أثبت ابـطـال جـلسـات انـتـخاب رئـيس اجلـمـهوريـة ان هـناك
مـكونات وقوى عراقية كثيرة تعاني من خالفات وانقسامات وبقاء هذا الوضع
سـيؤثـر سـلبـا عـلى اي توافـق شيـعي فـاالنقـسـامات سـتـؤدي الى فوضى في
توقعة. فاوضات ا احلوارات وتعدد مراكز القوى وهو ما سيطيل او يعرقل ا
ـرتقبـة يتعـلق في جزء منه بـحل اخلالف الكردي حـول رئاسة بادرة ا جنـاح ا
اجلـمهـوريـة ومن الواضح ان االسـتـمرار في اصـرار كل حـزب على مـرشحه
الـكي ان تسهم في ـبادرة ا كن  لـلمنـصب لن يؤدي الى حل اخلالف لـذلك 
حل اخلالف اذا مـا تبـنت الـدعوة لـلتـوافق ب احلـزبـ الكـردي عـلى مرشح
ـرحــلـة الالحـقـة تـوافـقي مــرضي عـنه من اجلـمــيع ويـكـون عـامل تــهـدئـة في ا
ؤكـد ان السـيد مـسعـود بارزاني وخالل مـفاوضـات تشـكيل احلـكومـة ومن ا
لن يـفـضل مـنـصــبـا او شـخـصـا او مـصــلـحـة ذاتـيـة او حـزبــيـة عـلى مـصـالح
اضـية تـثبت إنه كان الـشعب في اقـليم كردسـتان ومـسيـرته خالل السنـوات ا

دائما مع احللول التوافقية.
كونات بادرة عملية تصالح واسع لتجاوز خالفات ا ومن االفضل ان تشمل ا
االخـرى التي انكشفت خالل عمليـة تعطيل جلستي انـتخاب رئيس اجلمهورية
كن ان يـرافقه من ومـنهـا اخلالف السـني الـذي يقـترب من االنـفجـار مع مـا 

ناطق احملررة. تخوين متبادل يؤثر سلبا على الوضع االمني في ا
اضـية هو اسـتجابـة لضرورات لـقد كان الـتوافق السـياسي خالل السـنوات ا
عروفة وأيضا عراقـية داخلية بينما هـو اليوم استجابة للضـرورات الداخلية ا
نـطقة نـطقـة والعالم فـفي ا ـية التي تـنذر بـخطـر كبيـر في ا لـلضرورات الـعا
تـوجد اصطـفافـات سريـعة وتـوافقات ذات طـبيـعة عـسكـرية تقـف اسرائيل في
مـركزها سواء في القمة الثالثية (اسرائيل مصر االمارات) في شرم الشيخ
ـغرب) او الـقمـة السـداسيـة (اسرائـيل امريـكا االمـارات البـحرين مـصر ا
الـتي عقـدت في الـنقـب بيـنـما يـعـيش العـالم عـلى اعتـاب تـطورات خـطـيرة في
قـبـلة عـلى االتـساع بـدخـول الصـ وحـلف النـاتو مـسار احلـرب االوكـرانيـة ا

ية نفطيا وغذائيا وأمنيا. على خطها والعراق مرتبط بهذه االزمة العا
ـرتـقـبـة يـنـتـظـر مـنـها ان تـسـاهم في حـل سريع الـكي ا ولـذلك فـإن مـبـادرة ا
لـالزمـة الـراهـنـة وتـسـهــيل مـهـمـة تـشـكــيل حـكـومـة جـديـدة فـعــالـة قـريـبـا عـبـر

شموليتها ومرونتها.
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أكد مـديـر عـام دائـرة شؤون األقـالـيم واحملـافـظـات في وزارة الشـبـاب والـريـاضة
ـبي لـتـضيـيف مـبـاريات دوري ـوسوي جـاهـزيـة ملـعب مـيـسان االو طالب جـابـر ا
بي جاهـز الحتضان وسوي في بـيان إن ملـعب ميسـان األو ـمتاز. وقـال ا الكرة ا
ـمتاز بـعد ان  االنتـهاء من أعمـال الصيانـة واالدامة فيه لـيظهـر بحلة مباريات ا
مـبـينـاً ان أعـمـال الصـيـانـة شـملت ـنـافـسـات احمللـيـة جديـدة اسـتـعـدادا النطالق ا
لـحـقة فـيه لـيـكون بـا اجلـاهزيـة لالسـتحـقـاقات ـرافق ا ـلعب وجـمـيع ا أرضيـة ا

قبلة. ا
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ـنـظــمـة لـلـتـصـفـيـاتِ أعـلــنت الـلـجـنـةُ ا
ـؤهـلـة إلى نـهـائـيـاتِ كأس اآلسـيـويّـة ا
آســيـا لـكـرةِ الـصــاالت جـدولَ مـبـاريـات
اجملــمــوعــتــ األولى والــثــانــيــة الــتي
ـديــنـةِ ـركــزيّــة  تــضــيـفــهــا الـقــاعــةُ ا
الــفـجـيـرة اإلمـاراتــيـة في الـفـتـرة من 5

قبل.  ولغاية  7 من شهر نيسان ا
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ديـر اإلداري للـمُنـتخب الـوطني وقـالَ ا
لـكـرةِ الصـاالت علي عـيسى إن الـلجـنة
ـنـظمـة لـتصـفيـاتِ مـنطـقـة غرب آسـيا ا
ـؤهـلة الى نـهائـيـات كأس آسـيا لـكرةِ ا
الــصــاالت أعـــلــنت مــنــهــاجَ الــبــطــولــة
ـبـاريـاتِ التي وتـوقـيت ومـكـان إقـامـة ا
سـيـضـيـفـهـا مـجـمعُ زايـد الريـاضي في
مــديـنـةِ الـفـجـيــرة. وأضـافَ إذ يـسـتـهل
مُـــنـــتـــخـــبـــنــا الـــوطـــني مـــشـــواره في
واجـهة منـتخب اإلمارات الـتصفـياتِ 
فـي الــســـاعــةِ احلـــاديــة والـــنــصف من

ـوافق 5 ــقــبل ا مــســاء يـوم الــثالثـاء ا
ـبـاراة ـقـبل ثم يــلـتـقي في ا نــيـسـان ا
الــثــانـيــة بــالــتـوقــيت نــفــسه مــنــتـخب
الــبـحـرين يـوم  7 مــنه عـلى أن يـتـأهل

ــــنـــتـــخــــبـــان األول والـــثــــاني من كل ا
مــجـمــوعــةٍ إلى نـهــائـيــات كـأس آســيـا
مـبـاشـرةً في حـ تـقـام مـبـاراة مُـلحق
ـركز ـنـتخـبـ احلـاصلـ عـلى ا بـ ا

الـثالث في اجملموعـت من أجل حتديد
الفريق احلاصل على البطاقةِ اخلامسة
في الــنـهــائـيــات. ويـواصـل مـنــتـخــبـنـا
قام الـوطني لـكرة الـصاالت معـسكـرة ا
حـالـيـاً في مـديـنـة الـفـجـيـرة اإلمـاراتـية
ؤهـلة لـبطـولة اسـتعـداداً للـتصـفيـات ا
ـقبل. كـأس آسيـا التي سـتقـام الشـهر ا
ـــــنــــتــــخب ـــــنــــسق اإلعـالمي  وقــــال ا
ــالــكي في تــصــريح الــصــاالت ســيف ا
صـحفي إن مـنتـخبنـا يواصل تـدريباته
في قـاعـة نـادي احتـاد كـلـبـاء الـرياضي
في مـــديــنــة الــفُـــجــيــرةَ بـــشــكل يــومي
وبـواقع وحـدتـ تدريـبـيـت صـبـاحـية
ومـسـائـية إلى جـانب تـدريبـات احلـديد
ـــســبـح واألمــور األخـــرى اخلــاصــة وا
درب الكي أن ا بالتدريبات. واضاف ا
ــنـــتـــخــبـــنــا مـــحــمـــد نــاظم اإليـــراني 
الــشــريــعــة وََصلَ إلـى قــنــاعــة كــبــيـرة
وومــعــرفـة ودرايــة بـنــوعــيـة الالعــيـ
ـســتـوى احلـقــيـقي لـكل ــوجـودين وا ا
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ـذكورة وبـعـدهـا الـعودة نـتـخـبـات ا ا
لــلـــفــريق والـــكل يـــقــدر ان من يـــلــعب
للمنتخبات الـوطنية يفترض ان يكون
جاهزا لكـي يعكس نفـسه في ان يكون
حاضر كـما يجـب مع فريقه وأمـر جيد
ان يلـتـحق العـدد الـكبـير بـاجلـوية من
تقدم على اقرانهم. هؤالء االعب ا
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ـتــابــعـ ويـرى جــمــهـور اجلــويــة وا
اهـمـيـة ان يـظـهـر الــكل بـقـيـادة حـكـيم
شـاكـر عـلـى قـدر الـتـحــدي في الـعـبـور
لـلدور الـتـالي وفـي ان يـكون عـلـى قدر
الـتـحــدي عـبــر عـنــاصـره الـتـي تـلـعب
سوية من فترة وان تقدم االداء العالي
في اخلـطـوة االولى واهــمـيـة ان تـاتي
هـمة بـاالجتاه كمـا يجب لـكي تـسيـر ا

الصحيح .
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وباسـتثـناء كـل من االعبـ فهـد طالب
وهــيـثـم جـبــار وكــرا رنــبــيل وحــسـ
جـبـار فـإن بـقـيـة الالعـبـ سـيـكـونون
ــعـســكـر الــتــدريـبي مـتــواجــدين في ا
للفريق الذي اليشكو من نقص امام ما
مـــوجـــود من العــــبـــ حتت تـــصـــرف
ــدرب الـــذي ســيــكـــون امــام مـــهــمــة ا
التـحدي في ان يـعكس خـبرته كـمدرب
نـتخـبات الـوطنيـة وعمل سبق وقـاد ا
تلك محترفا مـع فرق عربية كـما انه 
فريـق متـكـامل عـنـدمـا يلـعب االغـلـبـية
مــنــهم ضــمن اهـم ثالثــة مــنــتــخــبــات
وطنـية ويـشعـرون انـهم يخـتلـفون عن
غـيـرهم بـفـضل صــفـة الـلـعب الـدولـيـة
وان يـــكـــونـــوا عــلـى أ االســـتـــعــداد
ـذكورة لتـمثـيل اجلويـة في الـبطـولة ا
والـــــعــــــمل إلثــــــبـــــات وجــــــودهم وان
ــســتـويــات و الــنــتــائج وان يــقــدمــوا
يـكونـوا اكـثـر ظـهـورا عـبـر مـواجـهات
ـقـبـلـة وبـعـد مـقـابـلة فـرق اجملمـوعـة ا
ــواجــهـة اجلـزيــرة يــيـنــتــقل الــفـريق 
مومبـاي ستي الـهندي في الـعاشر من
ــــقـــبـل ثم يالعـب شـــبـــاب الـــشــــهـــر ا
الـســعـوديــة في الـرابـع عـشــر مـنه في
رحلة االولى التـي يتوجب ان يجمع ا
ما يقدر عليه من النقاط لدعم مباريات

رحلة الثانية. ا

ــــوقف الن غــــيــــر ذلك ــــشــــاركــــة وا ا
سيعـرقل ويقـلل من التـعامل مع فرص
الــنــجــاح واالســتــمـرار فـي الــبــطــولـة
ـطـلـوب الـة وقـت اطـول ويـنـطـلب ان ا
يــتــحــضــر الــفــريق كــمــا يــنــبــغي الن
االعـبـ اسـتـمـروا في عـمـلـيـة االعـداد
دون تــــــوقـف مـن خالل الـــــــلــــــعـب مع

خوض مـبـاريـات فرق اجملـمـوعـة التي
ــدارس تـــمـــتـــلك مـــدربـــ يـــعـــودون 
تدريبية مـتقدمة وعنـاصر احترافية ال
تـشـبه الـتي تـلــعب في دوريـنـا اطالقـا
واجه ومطـلوب الـبدء بـقوة خلـوص ا
االولى حــصــرا و الـعــمل عــلى خــطف
كـــامل الـــنـــقـــاط مـن النـــهـــا من تـــدعم

سعيا للحصول على فرصة احتراف.
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ورغم الـــفـــوارق بـــ دوري األبـــطـــال
واالحتـــاد اآلســيـــوي لـــكن كـل األمــور
تتوقف على جهود وعطاء االعب في
ـستوى طلـوب على ا تقد الـعطـاء ا
ان بـقدراتهم في العام والـفردي واإل

فـهــذا شيء جــيـد امــام طـمــوحـات اي
العب كان.
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االهم ان يــعــود اجلــمــيع الى مــا قــبل
ســبـعــة ايــام من مــوعــد الــلــقـاء األول
لـــلــفـــريق عـــنـــدمـــا يـــواجه اجلـــزيــرة
قبل حـيث اللقاء اإلماراتي اخلمـيس ا
األول واهـمـيـة ان يـقـدم االعـبـ االداء
ـنــتــظــر مـنــهم والنـه بـطـل وصـاحب ا
لقبي الدوري والكأس احمللي قبل ان
وسم احلالي كما يتراجع ولم يظهـر ا
كــان يــامــله جــمــهــوره الــكــبــيــر وهـو
ـوقع الـثـالث ولم يـبقى تـواجـد في ا ا
نـافسة عـلى الوصافة مع أمامه فقط ا
الـغـر الـطـلـبــة بـسـبب فـارق الـنـقـاط
ــتـــصــدر الـــشــرطــة الــواسع 19 من ا
وكـذلك عــلى لــقب بــطـولــة الــكـاس مع
ــرتـقـب في قـادم الـزوراء فـي الـلــقــاء ا
تـلك فريق مـتكـامل مؤثر االيام لكـنه 
يـلـحث عن االجنـاز كــمـا يـتـوجب عـلى
ـســتـوى وفي ان عـنــاصـره ان تـقــدم ا
ستوى اآلسيوي حتقق النتائج على ا
همـة جدا وتنـتظرته مو في البطولـة ا
اجهات يـتوجب خوضـها برغـبة وقوة
من خالل نـفس الـتـشـكـيل الـذي يـلـعب
وسم ولـو مر بأزمة بقدان منذ بداية ا
ــبــاريــات أثــرت عـلى نـقــاط عــدد من ا
راقب ترتيبه لكنه يحضى باهتمام ا
شاركة وتدرك ادارته طبيعة ونوعية ا
القادمة التي ستـكون مختلفة من اجل
الـدفــاع عن ســمــعـة الــكــرة الـعــراقــيـة
ومــــشــــاركـــــة الــــفــــريـق الــــذي ســــبق
واحــرزلــقب كـــأس االحتــاد اآلســيــوي
ثالث مـرات مـتـتــالـيـة قـريـبـة 2016 و

 لكن هنالك فوارق 2018 و 2017
سـابقتـ حتى من جانب كبيـرة ب ا

. التشكيل خالل الفترت
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وتظـهر الـبطـولة اجلـديدة فـرصة امام
ـمـثـل الـوحـيــد فـيـهـا العـبي الـفــريق ا
لحق في ان بعدمـا خرج الـزوراء من ا
ــبــاربــات من حــيث يــتــعــامــلــوا مـع ا
ـــنــافـــســـة ونـــوعـــيـــة األداء من اجل ا
االنـتــقـال لـلــدور الـثــاني كـمــا مـهم ان
ـهــاري الـفـردي يـقــدم االعـبــ االداء ا
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بــبــدء الــســعـي اجلــاد لــفــريق الــقــوة
ـشاركـة بـدوري أبـطال اجلويـة نـحـو ا
آسيـا الذي سيـلعـب ضمن اجملـموعة
الـثـانـيــة الـتي تـضـم ايـضـا فـرق
الشـبـاب الـسعـودي ومـومـيابي
الـهــنـدي واجلـزيــرة اإلمـاراتي
الـتي تـظـهـر مـنـاسـبـة قـيـاسـا
ــســتــوى اجلـــويــة لــكــنــهــا
لـيـسـت بـالـســهـلــة السـبـاب
مختلـفة المتالكـها لالعب
مــحــتــرفـ وغــيــرهــا من
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــمل
طـلوبـة كما تـقدمـة وا ا
يجب التي سنمر عليها

هنا.
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ــقــدور اجلــويــة ان و
يـكـون مــنـافـســا مـؤثـر
عبر اجملـموعـة بوجود

العبا  عادوا للتو14
بعد تـمثـيل منتـخبات
ـــبي الـــوطـــني واالو
والـــــشـــــبـــــاب خالل
الــفـــتـــرة االخـــيــرة
ضــــــمـن عــــــدد من
الــــــــبــــــــطــــــــوالت
ـــــــبـــــــاريـــــــات وا
ـتـداخــلـة فــيـمـا ا
يرى جهاز الفريق
الـفـني ان ذلك اثـر
في عمـلـيـة االعداد
كـمـا اعـلن مـصـدر
الذي سوغ االمور
بــالــصـعــبــة لــكن
مــــشـــــاركــــتـــــهم
التـخـلـوا اطالقـا
من فوائد عندما
يـصـل ويـحــقق
الالعـب درجــــة
الـــــتــــمـــــثـــــيل
الـــــــــــــــــــدولـي
والــــــوطــــــني
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تـنطـلق منـافسـات بـطولـة العـراق األولى لـلمـراكز الـتدريـبـية الـتخـصصـيـة لبـناء األجـسام
ـنـسق اإلعالمي لالحتـاد بـطـولــة الـصـاالت سـابـقـاً وتـسـتـمـر لـيـومـ مـتـتـالـيـ . وقـال ا
ـيزة من ركـزي لبـناء األجـسام هـشام الـواني في تصـريح صحـفي بجـهود  العـراقي ا
قـبل احتاد بـناء األجـسام تـنطلـق اليوم فـعالـيات بـطولـة العراق األولى لـلمـراكز الـتدريـبية
التخـصصية الـتي ينظـمها االحتاد الـعراقي الوطـني لبناء األجـسام واللـياقة البـدنية على
ؤتمر مسرح الـطليعة في بغداد. وأضاف الواني أن فعاليات اليوم األول ستبدأ بإقامة ا
نـافسة أمام اجلـمهور مبـيناً أن هذه ـيزان ويلـيها يوم غـد اجلمعة الـعرض وا الفني وا
نـتـخـبات الـوطـنيـة ونـتوقع أن الـبطـولـة تعـد من أهم الـروافـد احلقـيـقـة لالعبي األنـديـة وا
ا شهدته البطوالت الـسابقة مـن مشاركة قوية من قبل تشهـد هذه النسخة منافسـة قوية 

الالعب الشباب اجلدد وحسب النظام الدولي فإن األوزان ستكون كاآلتي:
85-60-65-70-75-80- -90-95-100-100+ . 
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العـب إذ إنه يـــعـــمل عـــلى تـــدريـــبـــات
مـكـثفـة سواء أكـانت فـردية أم جـماعـية
مـن أجل ايصـال الفـريق الى اجلاهـزية

التامة. 
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ــالــكـي أن اجلــهــاز الـــفــني واوضـح ا
عسكر نوع اخلطة سيحدد من خالل ا
الـتي سيلعب بها بالتـصفيات النهائية
الســـيــمــا أنـه اآلن في طــور مـــشــاهــدة
ــنــتـــخــبــات ـــبــاريــات اخلـــاصــة بـــا ا
ـنافـسة مـنتخـبيّ اإلمارات والـبحرين ا
لـــتــكـــون لــديـه صــورة كـــامــلـــة عن كل
مــــنـــتــــخب ومــــجــــمـــوعــــة الالعــــبـــ
ـــــوجــــــودين فـي كل فـــــريـق. وتـــــابع ا
ــالــكي أن إدارة الــوفــد قــائــمــة بــكل ا
األمـور مـن مـتـابـعـة الالعـبـ والـسـكن
والـطــعـام ووسـائل الـنـقل وغـيـرهـا من
األمــور اخلــاصـة بــالـفــريق واجلــمـيع
عــازم عـلى حتـقــيق نـتــيـجـة طــيـبـة في

بطولة كأس آسيا.
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حَـضرَ وزيرُ الـشباب والـرياضة رئيس
االحتــاد الـعــراقيّ لـكــرةِ الـقــدم عـدنـان
ـؤتـمر  72لـكـونـغرس درجـال أعـمـال ا
فـيفا الـذي حتتضنهُ الـعاصمةُ الـقطرية
شاركةِ أعضاء الهيئة العامة الـدوحة 
لـ  209احتــاد وطــني. ويــتــألف الــوفـدُ
الــعــراقي إضـافــة الى رئــيس االحتـاد
مـن نــائـــبه الــثـــاني يـــونس مــحـــمــود
واألمــ الــعــامّ مـحــمــد فــرحــان حـيث
ســتـتم مــنـاقـشــة عـدة مـحــاور أبـرزهـا
وافقة الي السنوي للفيفا وا الـتقرير ا
عـــلى مـــحـــضـــر االجـــتـــمــاع الـــســـابق
لـــــكــــونـــــغـــــرس االحتــــاد الـــــدولي 71
والـفـعـالـيـات الـتي أشرف عـلـيـهـا فـيـفا
ـتعـقلـة بلـجان عـام  2021 والـتقـارير ا
ــوازنـة الــفـيــفـا اإلداريــة والـتــدقـيق وا
الـسنـوية لـعام  2023والـتصـويت على
ـوحـدة لـعام 2021 ـالـيـة ا الـبـيـانـات ا
والــسـنــويـة اخلـاصــة بـالــفـيــفـا لــلـعـام
نـــفــسـه. كــمـــا ســـيــتـم ضــمـن مــنـــهــاج
كـونغـرس فـيفـا التـصويت عـلى مقـترح
ـقـتـرحات تـعـديل الـلـوائـح ومـنـاقـشـة ا
ـــدة ــــقـــدمـــة مـن األعـــضـــاء ضــــمن ا ا
الحظات اخلتامـية للرئيس احملـددة وا

ـقـبل. كـمـا سـتـتم مـنـاقـشـة ـؤتـمــر ا وا
ادة  9مـن لوائح الفيفا مـقترح تعديل ا
واخلـاصـة بـالـلـغـات الرسـمـيـة لـلـفـيـفا

وتـــتــكــون من أربع فـــقــرات يــتم حــذف
الـفقرتـ الثانيـة والرابعـة ويتم تعديل

الفقرت األولى والثالثة. نتخب الوطني لكرة الصاالت d…∫ ا
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dLðR∫ مشاركة العراق في اعمال مؤتمر كونغرس فيفا

صـري لتنس الـطاولـة ورئيس اللـجنة اإلحتـاد ا
الـتـنـفـيـذيـة الـعـلـيا أنـه علـى الرغـم من األحداث
ـيــة اجلـاريــة كـان قـرار مــصـر اسـتــضـافـة الــعـا
ـية فى إقامة الـبطولـة تأكيـدا على مكـانتهـا العا
يـة التى الـفعـالـيات والـبطـوالت الريـاضيـة العـا
أشـــاد بــهــا اإلحتــاد الـــدولي لــلــعـــبه من حــسن
الـتنـظيم واالسـتقـبال والـتى كان آخـرها تـنظيم
الــنـســخـة األولـى من بـطــولـة األنــديـة الــعـربــيـة
بـية والـتى أخـتتـمت منـافـساتـها مـؤخرا الـبـارا
ـثـلـون دول وشـهـدت مـنـافـسـات بـ 13 نــادي 
مـصر واألردن والـكويت. ويتـألف الوفـد العراقي
من ( سـمير الـكردي رئيـسا ومحـمد عبـد احلميد
وجـمال جالل مدرب والالعبات ( رسل فاضل –
جنــــلـــة عـــمـــاد  –زيــــنب حـــسن  –هــــديل عـــلي)
والـالعبـ ( سـعـيـد موسى  –مـحـمـد قـحـطـان –
علي عبد االمير  –حسن حمزة  –منتظر فاروق).

الـتحكيم. وأكد الـسيد سميـر علي لطيف الكردي
ــبــيـة الــنــائب االول لــرئــيس الــلــجـنــة الــبــاراو
بي الـعراقـية رئـيس احتاد تـنس الطـاولة الـبارا
رئـيس الوفـد العـراقي بأن بـطولة مـصر الـدولية
لـتنـس الطـاولة لـها أهـميـة كبـيرة جلـميع الـفرق
ـؤهلـة لـبـطولـة كـأس الـعالم ـشـاركـة لكـونـهـا ا ا

قبل  2022 . بأسبانيا فى ديسمبر ا
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واشــار الــكـــردي بــان بــطــولــة مــصــر الــدولــيــة
ـبـيـة) لـتـنس الـطـاولـة يـضـعـهـا اإلحتـاد (الـبـارا
الــدولي عـلى أجـنــدته الـدولـيــة وعـلـيــة يـتـطـلع
جنـــوم الـــعــراق الى الـــوقـــوف فــوق مـــنـــصــات
الـتتـويج وحتقـيق حلم الـتاهل لـكاس الـعالم في
اسـبـانـيـا بـاالضـافـة الى حتـسـ مـوقـع االحتاد
الـعراقي لـلعـبة في الـتصنـيف الدولي. وفي ذات
الــســيـاق صــرح الـســيــد مـعــتـز عــاشــور رئـيس

القاهرة  –ابراهيم محمد شريف
ـبـية ـغـطـاة لـلـقـريـة األو أنـطـلـقت في الـصـالـة ا
حـافظة االسمـاعيلية في لـهيئة قـناة السويس 
جـمهـورية مـصر العـربيـة فعـاليات بـطولـة مصر
ـبـيـة) لتـنس الـطـاولة وتـسـتـمر الـدولـيـة (البـارا
ــشـــــاركــة  120  العب حـــتى الــيــوم الــســـبت 
ـثلون   16 دولـة عربـية واجنـبية وهي والعـبة 
(العراق - الهند - بلجيكا  –سلوفاكيا  –بلجيكا
- كـوت ديـفوار- الـتـشيك- فـرنـسا  –بـريـطانـيا-
الــــيـــونـــان- اجملــــر - األردن- كـــازاخــــســـتـــان-
الـــكــويت- رومـــانــيــا ) بـــاالضــافـــة الى الــدولــة
ـستـضيـفة مـصر . ويـحضـر فعـاليـات البـطولة ا
األســبــاني بــابــلــو بــيــريــز رئــيس قــطــاع تــنس
ــبى بــاالحتــاد الــدولي لــتـنس الــطــاولــة الـبــارا
الـطـاولـة واإليـطـالي فـرانـسـيـسـكـو نـونـو مـدير
سابقات واليونانية تينا كوروتا رئيسة جلنة ا

احتـاد الكـرة ان يـعمل بـشكل مـكثف لـتجـديد
قـبـلة ـنـتخب السـيـما وان االسـتـحقـاقـات ا ا
بـعيدة جداً ويفتـرض ان يكون جهاز تدريبي
ـعــســكـرات ومــنــتـخـب مـتــواجــد يـنــخــرط 
خــارجـيـة طـويـلـة االمــد ويـخـوض مـبـاريـات
كـثـيـرة مع منـتـخـبات كـبـيـرة بغـيـة الـوصول
ثل الـوطن افضل تمثيل. الى مـنتخب الئق 
بي تلك منتخب او وتـابع جبار ان العراق 
ومـنتـخب شبـاب فيه العـب أكـفاء بـاالضافة
ـغـتربـ الـقـادرين عـلى حمل الى الـالعبـ ا
ـنتـخب وخلق تـوليـفة مثـاليـة واعطاء اسم ا
فـرصـة لـلجـهـاز الـتدريـبي لـصـناعـة مـنـتخب

يعيد امجاد الكرة العراقية.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

أكـد الــنـائب األول لـرئـسي االحتـاد الـعـراقي
درب لـكرة القدم علي جبار أن مسألة بقاء ا
عـبـد الـغـني شـهـد عـلى رأس اجلـهـاز الـفـني
ـكـتب لــلـمـنـتــخب الـوطـنـي مـرهـون بـقــرار ا
الـتنفـيدي لالحتاد .  وقال جـبار في تصريح
ـدرب عـبـد الـغـني شـهد صـحـفي إن مـهـمـة ا
ــبـاراتــ كــمـا أعــلـنت هي مــهــمـة وطــنـيــة 
جلـــمـــيع الـــكـــوادر الــتـي رشــحـت لــتـــدريب
درب ـنـتـخب مـبـيـنـاً أن حتـديـد مـصـيـر ا ا
بـعد اخلـروج من التصـفيات مـتروك للـمكتب
الـــتــنـــفــيـــذي وهــذا االمـــر ســيـــحــسم خالل
االجــتـمـاع الـقـادم.  واضــاف جـبـار أن عـلى
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اخــــتــــتــــمـت صــــبــــاح عــــلى قــــاعــــة
ـبـية ـقر الـلـجـنة األو االجـتمـاعـات 
الــوطـنــيـة الــعـراقــيـة في الــعـاصــمـة
بـغـداد فعـالـيـات الـدورة التـطـويـرية
الـثـالـثـة المـنـاء الـسـر في االحتـادات
الـــوطـــنـــيـــة. وشـــهـــد يـــوم اخلـــتــام
محاضرة عن الوضـوح الستراتيجي
ألقاها مـحمد قـصي من كلية الـتربية
الـبـدنـيـة وعـلـوم الـريـاضـة بـجـامـعـة
بغـداد بحـضور عـدد كبـير وصل الى
نــحــو أربــعــ مــشــاركــاً ومــشــاركــة
ـــثــــلـــون أمــــنـــاء ســــر االحتـــادات
الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة فـضالً عن عـدد
بـية ووزارة من موظـفي اللـجنـة األو
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا حلـقوق الـبـيـئـة وا
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االنـسـان. واخـتـتـمت الـدورة بتـوزيع
ــشــاركــة من قــبل رئــيس شــهــادات ا
بـيـة الـوطنـيـة العـراقـية الـلجـنـة االو
رعـد حــمـودي الــذي اكـد خالل كــلـمـة
مقتـضبة الـقاها علـى احلاضرين اكد
سـعـادته الـبـالـغـة بـاقـامـة مـثل هـكـذا
ـبــيـة دورات في اروقــة الـلــجـنــة االو
الــوطـنـيــة السـيــمـا بـهــذا احلـجم من
ـثـلـون الـكـفـاءات ـشـاركـ الــذين  ا
الـشابـة التـي يُعّـول عـليـها كـثـيرا في
سـتـقبل قـيادة احلـركـة الريـاضيـة بـا
الــقـريب كــمـا حــضـر اخلــتـام االمـ
الـعــام الــســيــد هــيــثم عــبــداحلــمــيـد
الي احمـد صبري والسادة واالم ا
كتب التنفيذي هردة رؤوف اعضاء ا

و ابراهيم البهادلي و باسم احمد.
بية  شارك في دورة امناء السر التي اقامتها اللجنة االو Ëœ—…∫ ا

عدسة:  قحطان سليم

فريق القوة اجلوية

حكيم شاكر
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{ مدريـد- وكـاالت: يحـاول نادي لـيفـربول اإلنـكلـيزي عـرقلـة رحيل جنـمه األول محـمد صالح إلى صـفوف بـرشلـونة.
وذكـرت صحيـفة سبـورت الكتـالونيـة في تقريـر لها أن مـفاوضات صالح مع لـيفربـول لتمـديد عقـده الذي سيـنتهي في
ـوسم اجلـاري يـبـدو مـعـقـدا. صـيف 2023  تـبـدو مـعـقـدة. وأوضـحت احـتـمـال وصـول الـطـرفــ حلـلـول قـبل نـهـايـة ا
وأضــافت أنه بـالـنـظـر إلى هـذا الـسـيــنـاريـو فـإن صالح يـفـتح الـبـاب أمـام األنــديـة األخـرى ويـغـريه بـشـدة الـلـعب مع
قـرب منه يدركون أن رحيله عن أنفيلد شبه مستحيل. وبيّنت ليفربول مصمم على عدم تسهيل رحيله برشلونة لكن ا
ا يـعقد ح الـنادي اإلجنـليـزي بأن هـدافه األول ليس لـلبـيع وال نيـة لديه لـالستـماع ألي عـرض  هـذا الصـيف وقد أ
ـصـري صيف الـعـام اجلاري. وتـابعت سـبـورت أن صالح رفض جـميع الـعروض مـهمـة بـرشلـونة في شـراء الالعب ا

واسم األخيرة. لتمديد عقده ألنه يريد أن يكون أحد الالعب األعلى أجرا في العالم بالنظر إلى أدائه الرائع في ا

7
5Ð …b «d « ÁUO*« „d% W½uKýdÐ

‰uÐdHO Ë Õö

ÂbI « …dJÐ UO UD¹≈ W uDÐ

{ ديـترويت - وكاالت: سـجل صادق باي 20
نـقطة ليـقود فريقه ديتـرويت بيستـونز للفوز
عـلـى فـيالدلـفـيـا سـفــنـتي سـيـكـسـرز 102-94
ضـمن مـنافـسات دوري كـرة السـلة األمـريكي
. وسـجل كــاد كـونـيــنـجـهـام 27 لــلـمـحـتــرفـ
نــقـــطــة لــفــريق ديـــتــرويت الــذي حــقق أول
قابل انـتصـار له بعد  3هـزائم متتالـية. في ا
سـجل جـويل إمبـيد  37 نـقـطة و 15 مـتابـعة

وأضــــاف جـــيـــمس هـــاردن  18 نــــقـــطـــة و9
متابعات و 7تـمريرات حاسمة لفريق سفنتي
باريـات فاز ميلواكي سـيسكرز. وفي بـقية ا
بــكس عــلى بــروكــلــ نـتس  119-120 بــعــد
الـــوقـت اإلضــافـي وأتالنـــتـــا هـــوكس عـــلى
كـليفالند كافالييرز 107-131.  كـما فاز أيضا
شـيـكـاغـو بولـز عـلى لـوس أجنـليس كـلـيـبرز
 بـعـد الـوقت اإلضـافي ويـوتـا جاز 135-130

على لوس أجنليس ليكرز 122-109.
dO¦  “u

حـقق فينـكس صنز فـوزا مثيـرا على جولدن
ســتــيت واريــورز بــنــتــيــجـة  103-107فــجــر
اخلــمــيس في دوري كــرة الــســلــة األمـريــكي
. وفي سيـناريـو مـحتـمل لنـهائي لـلـمحـترفـ
ـركز الـقـسم الـغـربي الـتـقى صـنـز صـاحب ا
ــركــز الـــثــالث األول مـع واريــورز صــاحـب ا
وحسم الفوز بفارق  4نـقاط. وافتقد واريورز
جلـهود سـتيـف كـاري وتصـدر جوردان بول
قـائـمـة هـدافي الـفـريق بـتـسـجـيله  38 نـقـطـة
لــكن ذلك لم يــكن كـافــيـا في ظل تــألق صـنـز

ـوند خالل الـلـحظـات احلـاسمـة. وأدرك درا
جـرين الـتـعـادل لـواريورز قـبل دقـيـقـت و21
ثـانية من الـنهايـة لكن صنـز حسم الفوز في
الـلحظـات األخيرة بـينمـا سجل كريس باول
تـمريـرات حاسـمة لـصنز. وفي 8 نـقطة و 15
فيس مـباراة أخرى بالقسم الغربي ضمن 
جـريزلـيس مركز الـوصيف بفـوزه على سان
انـطـونيـو سبـيرز  111-112. وافـتـقد الـفريق
جلــهــود جــا مــورانت بــســبب اإلصــابــة في
الـركبـة لكن تـيوس جـونز قـاد الفـريق لـلفوز
بـتسجيله  25نقطة و 6 تـمريرات حاسمة و5
ة األولى مـتـابعـات. وتـعـرض سبـيـرز للـهـز

بعد  4 انتصارات متتالية. 
وفـي الــقـــسـم الـــشـــرقي فـــاز مـــيـــامي هـــيت
ـتـصـدر على بـوسـطن سـيلـتـكس الـوصيف ا
ـبـاريـات فـاز بـنـتـيـجـة 98-106. وفـي بـاقي ا
تـشــارلـوت هـورنـتس عـلى نـيـويـورك نـيـكس
وســـاكــرامـــيــنــتـــو كــيـــنــجـــز عــلى 125-114
هيوس روكتس  118-121 وأتـالنتا هوكس
عـلى أوكالهوما سـيتي ثاندر  118-136ونيو
أورلـيانز بـيليـكانز عـلى بورتالند 117-107 .
كـمـا فاز شـارلـوت هورنـيـتس علـى نيـويورك
نـــيــكس  114-125 وتـــورنــتــو رابـــتــرز عــلى
مـيـنـيـسـوتـا تـمـبـرولـفز  102-125وواشـنـطن
ويـــزاردز عـــلى أورالنـــدو مـــاجـــيك 127-110
ودنـفر جنـتس على إنـديانا بـيسرز 125-118
وداالس مـــافــــريـــكس عــــلى كـــلــــيـــفـــــــالنـــد

كافالييرز 120-112.
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{ الــدوحـة - وكـاالت: تــوج فـريق الـريـان
بـلـقب بـطـولـة كـأس قـطـر لـلـكـرة الـطـائـرة
لـلرجال بعد فوزه على الـوكرة بنتيجة /3
  عـلى صـالـة احتـاد الـلـعـبـة. وقـام علي1
غـا الـكواري رئـيس االحتـادين القـطري
وغــرب آسـيـا لـلــكـرة الـطــائـرة وإبـراهـيم
ـقــبـالي رئـيس االحتـاد الـعـمـاني لـلـكـرة ا
الـطائرة والـشيخ علي بن سـعود آل ثاني
رئـيس مجلس ادارة نادي الريان بتتويج
ـيدالـيات فـريق الـريان بـكأس الـبطـولة وا
الـذهبية بـجانب جائزة مـالية قدرها 250

ألف ريال قطري.
WO U  …ezUł

أمــا الـوصــيف فـريق الــوكـرة فــقـد حـصل
ـيـدالـيـات الـفضـيـة وجـائـزة مـالـية عـلى ا
قـدرهـا  150 ألـف ريـال قـطـري. ويـعـد هذا
الـلـقب هو الـثـالث عشـر لـلريـان في تاريخ
ـوسم احلـالي الـبـطـولـة والـثـالث له في ا
بـعد فـوزه بلقب الـبطـولة العـربيـة لألندية
الـتي أقيمت بتونس ولقب الدوري العام.
ــبـاراة يــشــار إلى أن تــأهل الــريــان إلى ا
الـنهائية جاء بعـد فوزه ذهابا وإيابا على
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وذلك بــعـد تـغـلـبـهـا عـلى بـلـيـنـدا 2021
بـنـسـيـتش  3-6و 6-3و 4-6 فـي بـطـولة
مــيـامي لــلـتــنس. وقـالـت أوسـاكــا بـعـد
ـــبــاراة أردت أن أشــكـــركم جــمـــيــعًــا ا

األجواء كانت جيدة. 
وأضـافت اللعنـة أنا أبكي دائمًا. أردت
فـقط أن أشـكـركـم هـذه البـطـولـة تـعـني
لـي الـكــثـيــر وهـذه هي أول مــرة ألـعب
باراة الـنهائـية هنـا. وستواجه فـيهـا ا
ــبــاراة الــنــهــائــيـة أوســاكــا في ا
البولندية إيجا شفيونتيك التي
تـغلبت عـلى األمريكـية جيـسيكا
بــيــجــوال  2-6 و 5-7ولــعـل فـوز
جـموعتـ متتـاليت شـفيونـتيك 

يـعـني أنهـا لم تـخسـر في أي مـجمـوعة
في  8 مــبــاريـات مــتـتــالــيـة وذلك مــنـذ
الــدور الــرابع بـبــطـولــة إنــديـان ويــلـز
عــنـدمـا تـغـلــبت عـلى أجنـيــلـيك كـيـربـر

جموعت جملموعة.

{ مـيامي - وكـاالت: ضربت الـبولـندية
إيـجـا شـفـيـونـتك مـوعـدا مع الـيـابـانـية
نــعــومي أوســاكــا في نــهــائي بــطــولـة
مـيـامـي بـعـد تـغـلـبـهـا عـلى األمـريـكـيـة
جـيسـيكـا بيـجوال. وتـمكـنت شفـيونتك
يا والتي ستتصدر ـصنفة الثانية عـا ا
الــتـصــنـيف خـلــفـا لالســتـرالــيـة آشـلي
ة بـارتي التي أعلنت اعتزالها من هز
يا بنـتيجة -6 صنفة  21 عـا بـيجوال ا
دقيقة. وبفوزها 48 في ساعة و 5-7و 2
ـرشـحـة الـثـانـيـة ضـربـت شـفـيـونـتك ا
لـلـقب مـوعـدا في الـنـهـائي مع أوسـاكا
ـيــا الـتي أطـاحت ــصـنــفـة الـ 77 عــا ا
بـالسـويسريـة بليـندا بـنتشـيتش بواقع
6 فـي ســـــاعــــــتـــــ و 4-6و 3-6 و 4-6

دقائق. 
كـمـا تـأهـلت نـعـومي أوسـاكـا لـلـمـباراة
الـنهـائيـة في بطـولة لـلمـرة األولى منذ
ـفـتـوحـة في فـوزهــا بـلـقب أسـتـرالـيـا ا

أخبار النجوم
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ـمـتـاز { لـنـدن- وكـاالت: أنـفــقت أنـديـة الـدوري اإلنـكــلـيـزي ا
وسم 2021- مبـالغ طائـلـة على الـصفـقات فـي سوق االنـتقـاالت 
. وكشف 2022  منـها نسبة كبيرة وجهت حلسابات وكالء الالعب
ـيـرلـيج مـا يـزيـد عن ربع مـلـيـار جـنـيه الــفـيـفـا عن دفع أنـديـة الـبـر
إستـرليـني للـوكالء والـوسطـاء من أجل إجناز صـفقـاته. ووصلت
عـموالت الوكالء إلى  272.6 ملـيون إسـترليـني بفـارق بسيط عن
ان سيتي بدوره كـان األكثر دفعًا اضي بلغ  300ألفًـا. ا الـعام ا
لـلوكالء بقـيمة جتاوزت  35 ملـيون إسترلـيني خاصة بـعدما أبرم
صفـقة قياسيـة بضمه جاك جـريليش من أستـون فيال مقابل 100
مـلـيـون إســتـرلـيـنـي. وحل مـانـشـســتـر يـونـايــتـد ثـانـيًــا في قـائـمـة
اإلنفـاقات على الـوكالء بدفعـه ما يزيد عن  29 مـليون إسـترليني
يـليه تشـيلسي بـنحو  28.23ملـيونًـا. وتقدم لـيفـربول عـلى آرسنال
بـإنفاقه  22.1 ملـيون إسترليـني فيما دفع الـفريق اللندني 18.65
ـركـز اخلـامس مـتقـدمًـا عـلى جاره تـوتـنـهام مـليـونًـا جـعـلته في ا

 13.9 مليون إسترليني.

{ روما- وكـاالت: أصر ميـرالم بيانـيتش جنم يوفـنتوس
دير الفني السـابق أن انتقاد ماسيمليانو أليجري ا
للـبيـانكـونيـري أمر جـنوني مـشددًا عـلى أنه أعاد
ـنافسـة.  وقال بيـانيتش اليـوفي من جديد لـدائرة ا
فـي تصـريحـات لصـحـيفـة الجازيـتـا ديلـلو سـبورت
ــوجــهـة إلى بــالــنـســبــة لي تـبــدو كل االنــتــقـادات ا
أليـجري مجـنونـة أنا أقدره كـثيرًا. وأضـاف يبدو لي
أن ألــيـجــري هــو الـشــخص األكــثـر مـالئـمــة لــلـســيـدة
الـعـجــوز الـنـتـائـج تـقـول إنه أعـاد تــرتـيب األمـور داخل
النـادي ولم يقل أحـد أبدًا أنه عنـدما يكـون حتت الضغط
يـكــون األفـضل. وتــابع ديـبـاال? كــتـبت لـه عـلى الــفـور ألنـني

احتـرمه وهو صديق لي أعتقد أنـني أفهم ما يشعر به. وشدد
ديـبـاال ال يـتـراجع أبدًا حـتى عـنـدمـا يـكـون مـريـضًـا لـكنـي أفهم
أيـضًـا قرار الـنـادي الذي كـان واضـحًا. وأ يـبـدو أن يوفـنـتوس

فضل اختيار مشروع مختلف مع العب أكثر مالئمة.

Q”∫ الريان يتسلم كأس البطولة

األهـلي بينما جاء تأهل الوكرة بعد فوزه
عــــلى الــــشــــرطــــة في مــــبــــاراتـي اإليـــاب
والــفــاصــلـة بــعــد خــســارته في الــذهـاب.
وتـأهل فريـق داركليـب للـكرة الطـائرة إلى
نهائي كأس ولي عهد البحرين اخلميس
بـعد فوزه في نصف الـنهائي على األهلي
بـــثالثــة أشــواط مــقـــابل واحــد. وذلك في
مـباراة درامـاتيـكيـة قدم خاللـها داركـليب
أفــضل عــروضه وثـأر مـن خـســارته أمـام
األهــــــلـي في نــــــهــــــائـي كــــــأس االحتـــــاد
الــتــنـشــيــطــيـة. وتــألق العــبــو داركــلـيب
خـصـوصـا مـحمـود حـسن وعـلي إبـراهيم
ومـــحـــمـــد يـــعــــقـــوب. وأنـــهى داركـــلـــيب
الـشـوطـ األول والثـاني لـصاحله 25-23
و  15-25قـبل أن يـعود األهـلي في الـشوط
الـثالـث ويفوز 16-25. لـكن داركلـيب حسم
الــشــوط الــرابع لــصـاحله  25 مــقــابل 18
لـيــفـوز بـالـلـقـاء. وسـيــلـتـقي داركـلـيب مع
الــنـصـر الـذي فــاز عـلى الـنـجــمـة بـثالثـة
أشـــواط مـــقــابـل واحــد. وجـــاءت أشــواط
الـنـصر كـالـتالي  20-25 و 18-25 و25-23

فيما ظفر النجمة بشوط واحد 25-19.
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d…∫ إحدى مباريات دوري كرة السلة األمريكي

- وكـاالت: قـرر بـايـرن مـيـونخ صـرف الـنـظـر عن جتـديد { بـرلـ
عقـد العب وسطه الفرنـسي كورينـت توليـسو فاحتًـا الباب أمام
ـوسم احلالي. وبـحـسب صحـيـفة سـبورت رحـيـله مجـانًا بـنـهايـة ا
انـيـة فـإن إدارة النـادي الـبـافاري دخـلت في مـفـاوضات بـيـلـد األ
بـالـفــعل مع تـولــيـسـو في وقت ســابق من أجل الـتــوصل التـفـاق
بشـأن جتديد عقده. لـكن اإلدارة تراجعت عن هذه اخلـطوة بعدما
طلب الالعب  12 مـليون يورو كراتب سنوي بفارق  4 مالي عما

يـتـقاضـاه حالـيـا. ورأى بايـرن صـعوبـة تـلبـية مـطـالب صاحب الـ27
ــواسم الـ3 عــامــا ال ســيــمــا في ظـل كــثــرة إصــابــاته عــلى مــدار ا
ــيــزا عـقـب انــضـمــامـه لـبــطل ــاضــيــة. وقـدم تــولــيــســو مــوســمــا  ا
الــبـونـدسـلــيـجـا عـام 2017  لــكن األمـور انـقــلـبت رأسـا عــلى عـقب إثـر
تعرضـه إلصابة في الرباط الـصليبي خالل الـعام التالي. فبـعد تعافيه من

تلك اإلصـابة تعرض العب ليون السابق إلصابات متتالية حرمت فريقه من
خدماته لفترات طويلة.
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تــشـكل فـرصـة أخــيـرة ألي مـنـهـمــا لـلـبـقـاء
ـتــصــدر الـذي يــتـرقب قــريـبــاً من مــيالن ا
أيــضـــاً نــتــيـــجــة مالحــقه اآلخـــر نــابــولي
الــوصــيف الـذي يــحل األحــد ضـيــفــاً عـلى
أتـاالنـتـا اخلامس فـي مبـاراة شـاقـة يفـتـقد
ؤثرة.ومع بقاء فـيها الكـثير من عناصـره ا
ـوسم يـجـد ثــمـاني مـراحل عــلى نـهـايــة ا
إنـتر نفسه مـهدداً بالتـنازل عن اللقب الذي
ـاضي لـلـمـرة األولى مـنـذ ــوسم ا أحـرزه ا
درب ثـالثيـته الـتـاريـخـيـة عام  2010 مـع ا
الـبرتغالي جوزيه موريـنيو إذ يتخلف في
ـركـز الـثـالث بـفـارق ست نـقـاط عـن جاره ا
درب ـتـصـدر بـعـد اكـتـفـاء رجـال ا مـيالن ا
راحل سـيـموني إيـنزاغي بـفـوز يتـيم في ا

ة).  السبع األخيرة ( 5تعادالت وهز
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ــقـابـل وبـعــد بـدايـة مــوسم كــارثـيـة وفي ا
جـعلته بعيداً جداً عـن صراع الطليعة عاد
يـوفـنـتـوس من بـعـيـد وجـمع  38نـقـطـة من
ـكنة مـنذ خسـارته األخيرة ضد أصل  48
أتـاالنـتـا في  27 تـشـرين الـثـانـي/نـوفـمـبر
لـيصـبح رابعـاً بفارق  8 نـقاط أمـام األخير
ــتـصــدر. وفي مــقـابــلـة و 7 خــلف مــيالن ا
نـشرت مـؤخراً مع مـجلـة "جي كيـو" كشف
مـدرب "الـسـيـدة الـعـجـوز" مـاسـيـمـيـلـيـانـو
ألـيغري الذي يـواجه الكثيـر من االنتقادات
ذل من تحفظ واخلروج ا بسبب أسلوبه ا
ثـمن نهائي دوري أبطال أوروبا باخلسارة
في تـوريـنـو إيـابـاً أمام فـيـاريـال اإلسـباني
صــفـر- 3بــعــد الـتــعـادل ذهــابـاً  1-1خــارج
الــديــار إنه رفـض عـرضــاً لـالشـراف عــلى
ريــال مــدريـــد اإلســبــاني من أجل الــعــودة
مـجـدداً الى "بـيـانـكـونـيـري".وقـال "كـنت قد
وقّــعـت اتــفــاقــاً مع ريــال مــدريــد لــكن في
الـصـبـاح اتـصـلت بـالـرئـيـس (فـلـورنـتـيـنو
بـيريس) وقلت له لن أذهب الى مدريد ألني
اخـــتــرت يــوفـــنــتــوس. لـم تــســاورني أي
شــكــوك أبــداً (بــشــأن الــعــودة) مــنـذ أن
اتـصـل بي يـوفـنـتـوس في أيـار/مـايـو"
خلـالفــة أنــدريـــا بــيــرلـــو.ورغم قــرار
الـــبالد بـــإنــهـــاء حـــالــة الـــطــوار
ــرتـبــطــة بـفــيـروس كــورونـا ال ا
تـــزال تــداعــيــات الـــوبــاء تــلــقي
بــظاللـهـا عـلى دوري "سـيـري أ"
مـع إعالن االحتـــاد اإليــــطـــالي
لــلـعــبـة اخلــمـيس عـن إحـالـة
رئـيس نـابـولي أوريـلـيو دي
لـورنـتـيس وطـبـيب الـنادي
اجلـــنــوبـي الى احملــكـــمــة
اخلـاصـة به عـلـى خـلـفـية
عــــدم حــــجــــر ثالثــــة من
الـالعب وتـواجدهم مع

{ مـيالنو-(أ ف ب) - بـعدمـا كانت إحدى
ــبــاريــات الــتـي تــقــام خــلف أولـى ا
أبــواب مـوصـدة في آذار/مـارس
 2020بــسـبب تـفــشي فـيـروس
كــورونــا ســتــكــون مــوقــعــة
"دربـي إيــــطـــــالـــــيـــــا" بــــ
يــوفـنـتــوس وإنـتـر حـامل
الــــــــلـــــــــقب بـــــــــ أولى
ــبــاريـات الــتي تــقـام ا
ــتــلــئــة ـــدرجــات 
ـــرحــلــة األحـــد في ا
 31مــن الـــــــــــــدوري
اإليـــــطــــالـي لــــكــــرة
الـــقـــدم.ولـن تـــكــون
مـباراة األحـد عادية
بـــــ خـــــصـــــمـــــ
لـــدودين بل إنـــهــا
تـــرتـــدي أهـــمـــيــة
مـضاعفـة ألنها قد

إيغا شفيونتك
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جـوفـاني دي لـورنـتـسـو واحلـارس ألـيكس
مـيـريت يـعـانـون من اإلصـابـة ولن يـكـونوا
أيــضـاً مع الـفـريق.كـمــا يـحـوم الـشك حـول
مـشاركـة العبي الوسط الـكامـيروني أندري
فـرانك زامـبـو أنـغـيـسـا اإلسـبـانـي فـابـيان
رويـس اجلـزائـري آدم ونـاس والـبـولـنـدي
بـيـوتر زيـلـنسـكي.لـكن سـجل أتاالنـتـا على
ـــــوسـم يـــــصب فـي صـــــالح أرضـه هـــــذا ا
درب جان بييرو نـابولي إذ لم يفز فريق ا
غــاسـبـيـريـني سـوى بــأربع مـبـاريـات عـلى
"جـيويس ستاديوم" حاصداً  18 نـقطة من
 14مـباراة ما تسبب بـتراجعه في الترتيب
وسـمح لـيـوفـنـتـوس بـالـتـقـدم عـلـيه بـفارق
ثـمـاني نقـاط مع مـباراة مـؤجـلة فـي جعـبة
ـــثل بــرغـــامــو الـــذي يــواصـل مــشــواره
الــــقـــاري في "يـــوروبــــا لـــيغ" حــــيث يـــحل
ـاني في اخلـمـيس ضـيـفـاً عـلى اليـبـزيغ األ
ذهـــاب ربع الـــنــهـــائي.أمـــا في مـــا يــخص
ــتـصـدر مـيـالن احلـالم بـلــقـبه األول مـنـذ ا
  2011فـيبدو مرشحاً لـتحقيق فوزه الرابع

ـرحـلـة اإلثـن عـلى تـوالـيـاً حـ يـخـتـتم ا
أرضـه ضـد بـولـونـيــا مع األمل بـأن يـدخل
الى الـلـقـاء ونـابـولي قـد سـقط في بـرغـامو
وإنـــتـــر تـــعــادل فـي تــوريـــنـــو ألن هـــاتــ
الــنــتـيــجــتــ هـمــا الــسـيــنــاريــو األفـضل
بالنسبة له السيما أنه يحرص أيضاً على
عـدم فـوز يـوفـنـتـوس.وبـعـد فـوزه الـكـاسح
عــلـى جــاره الــلــدود التــســيــو قــبل نــافــذة
ــبــاريـات الــدولـيــة الــتي شـكــلت صــدمـة ا
ـنـتــخب الـوطـني في لإليــطـالـيـ بــفـشل ا
الـتأهل الـى كأس الـعالم مـرة ثانـية تـوالياً
بــعـد خـســارته الـقـاتــلـة في نــصف نـهـائي
ـلـحق الـقـاري عـلى أرضـه أمـام مـقـدونـيا ا
ــني رومـا الــنـفس الــشـمـالــيـة صـفـر- ?1
الـبــقـاء في قـلب الـصـراع عـلى الـتـأهل الى
ــقــبل.ويــتــسـاوى ــوسم ا "يــوروبــا لــيغ" ا
ـدرب الـبـرتـغالي جـوزيه مـوريـنـيو فـريق ا
بــعـدد الــنــقـاط مع أتــاالنـتــا فــيـمــا يـتــقـدم
بـنقـطتـ على جـاره التسـيو الـسابع الذي

يستضيف السبت ساسوولو.

الــفـريق في مـبـاراة كـانــون الـثـاني/يـنـايـر
ضـد يـوفنـتـوس.وتـأثراً بـتـفشي الـفـيروس
بــ الـالعــبــ اضــطــرت رابــطــة الـدوري
اإليـــطــالي الـى تــأجــيـل خــمس مـــبــاريــات
وإعـادة جــدولـتـهـا بـيـنــهـا مـبـاراة كـانـون
الـثاني/يـنايـر ب إنـتر ومـضيـفه بولـونيا
الــــتي حــــدد مــــوعــــدهــــا اجلـــديــــد في 27
نـيـسـان/أبريـل أي قبل أربـعـة أسـابيع من
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وتـتجه األنظـار الى برغامـو حيث يتواجه
نــابـولي مـع مـضـيــفه أتــاالنـتـا فـي مـبـاراة
ـــدرب لـــوتـــشـــانــو شـــاقـــة جـــداً لــفـــريق ا
ســبـــالــيــتي الســيــمــا فـي ظل الــغــيــابــات
الــكــثــيــرة في صــفــوفـه نــتــيــجــة اإليــقـاف
واإلصـابات.ويـفتـقد الـفريق اجلـنوبي جنم
هــجـومه الـنــيـجـيـري فــيـكـتــور أوسـيـمـهن
وقــلب دفــاعه الـكــوســوفي أمـيــر رحــمـاني
بـــــســــبـب اإليـــــقــــاف فـي حــــ أن بـــــديل
ن أوسـيمهن أندريا بيتانيا والظهير األ
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دخــلت احلــرب في أوكـرانــيــا شـهــرهـا
الـثاني وال مـؤشرات تـلوح بـاألفق على

نهايتها .
فـإسـتـمـرار هـذه احلـرب في ظل  عـصر
ــة بــعـد أن اصــبح الــعـالم قــريـة الــعـو
صـغيـرة يجـعلهـا أكثـر تعقـيدا وتـأثيرا
عــلى دول الـعــالم الـتي ال زالـت تـعـاني
من تـــأثــيــرات جــائـــحــة كــوفــيــد ـ  19
ولــيس األمــر بــبـعــيــد عن دول الــشـرق
األوسط وبـخـاصة الـعراق الـذي يشـهد
اضـطرابا سـياسيا نـتيجة عـدم تشكيل
احلــكـومـة حـتى اآلن والزال يـعـاني من
تدخالت خارجية في مقدمتها الواليات
ــتـحــدة األمــريـكــيـة وإيــران والـلــتـان ا
اصـــبــحــتـــا قــاب قـــوســ أو أدنى من
ومــايــتـرتب تــوقــيع االتـفــاق الــنـووي 
عــلـيه من رفع لـلـعــقـوبـات الـدولـيـة عن
ايـران ورفع قيـادة حرسـها الـثوري عن

نظمات اإلرهابية. قائمة ا
وبـال شك فـإن هـذا الـتـسـارع في إعـادة
إحــيـاء االتـفــاق الـنــووي مـا كـان له أن
يـتم بهـذه السـرعة لـوال الغـزو الروسي
ألوكـرانـيـا  وهو أمـر سـيلـقي بـأعـبائه
عـــلـى الــعـــراق ودول الـــشـــرق األوسط
من خالل زيـــادة واخلـــلــــيج الـــعـــربـي 
ـنــطـقـة الــضـغط  اإليــراني عــلى دول ا
الــذي اصــبح وفــقـا وخــاصــة الــعـراق 
لـلـحـسـابـات االسـتـراتـيـجـيـة احلـديـقـة
اخلـلـفـيـة إليـران السـيـمـا بـعـد تـغـيـيـر
بعدم التدخل االسـتراتيجية األمريـكية 

ـبـاشـر وحـمـايـة الدول احلـلـيـفـة لـها ا
عـنـدمـا تـتـعـرض لـنـزاعـات داخـلـيـة او
خــارجــيـة  فــقــد بـدأتــهــا بـإنــســحـاب
مــخــزي من افـغــانــسـتــان بــعـد إعالن
الــرئـيس األمـريـكي بــايـدن االنـسـحـاب
وإكـتـماله في مـنها في 9 تـموز 2021 

اب 2021.
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لــقــد دفــعت احلــرب في أوكــرانــيـا إلى
زيـادة كـبيـرة في أسعـار الـنفط والـغاز
ـفـروضة بـسـبب الـعـقـوبـات الـدولـيـة ا
عــلـى روســيــا  وامــتــنــاع االمــريــكــان
واألوروبـــيـــ عن اســـتـــيـــراد الـــنـــفط
ا حدى بهم  البحث والـغاز الروسي 
عـن مــصــادر أخــرى لــلــنــفط والــغــاز 
فــاصــبــحـت ايــران إحــدى هــذه الـدول
والـــتي تـــســـعى جـــديــا لـــلـــعــودة إلى
الــســوق الــنـــفــطــيــة بــعــد تــعــرضــهــا
لــلــعـــقــوبــات االقــتــصــاديــة والــعــزلــة
الـدولـية; وان مـوافـقتـهـا  على االتـفاق
الـنووي سـيسـاهم في إنـقاذ االمـريكان
ودول أوربــا من الــزيـادة الــكـبــيـرة في
أســعــار الــنـفط والــغــاز; والــتي تــثـقل
كــاهـلـهم االقـتــصـادي في ظل أزمـاتـهم
احلــالــيـــة; خــصــوصــاً بــعــد امــتــنــاع
الــســعــوديــة واإلمــارات الــعــربـيــة عن
االســتـجـابـة لـلـمــطـالب والـضـغـوطـات
األمــريــكـيــة والــبــريـطــانــيــة في زيـادة
إنـتـاجهم مـن النـفط بـغيـة كـسر حـاجز
ـا يـدفع ذلك الـصـعـود في أسـعـاره  

بــــاالمــــريــــكــــان إلـى دعــــمــــهم إليــــران
وإسـتـعادة دورهـا السـابق أيام الـدولة
ـنطـقة التي الـبهـلويـة في تهـديد دول ا
تمردت على االمريكان وعدم انصياعها
إلرادتـهم   فـالقـصف الـذي طـال مديـنة
أربــيل الــعـراقــيـة بــصــواريخ إيـرانــيـة
بـــحـــجـــة قــصـف مــقـــرات لـــلـــمـــوســاد
الــــصـــهــــيـــونـي دون أي رد واضح من
اإلدارة األمـــريــكـــيــة; إذ اكـــتــفت وزارة
خـارجـيـتهـا بـالـتصـريح بـأن " الـقصف
عـلى اربيل  لم يـستـهدف مصـاحلها " 
أعــــقب ذلـك الــــقـــصـف بــــالـــصــــواريخ
ـسـيــرة من قـبل جـمـاعـة والــطـائـرات ا
أنـــصــــار الـــله احلـــوثـــيــــة في الـــيـــمن
ــوالـيــة إليـران  الهــداف مـنــتـخــبـة وا
ـنـشـت الـنفـطـيـة والـبنى مـسـتـهـدفتـاً ا
ـثـابـة رسائل الـتـحـتـيـة السـعـوديـة  
ـنـطــقـة  تــؤكـد الـدور واضــحـة لــدول ا
ــنــطــقــة وعـودة ــقــبـل في ا اإليــراني ا
ـتـحدة إيـران حـلـيـفـا قـويـا لـلـواليـات ا
بـعـد أكثـر من أربعـ سنـة من االزمات
ـهـاتـرات ب دولـة ايـران االسالمـية وا
والـشـيـطـان األكـبـر  وان من تـداعـيـات
هـذا الدور االيراني قيام احلكام العرب
بــالــتـطــبــيع مع الــكــيـان الــصــهــيـوني
وهـرولتهم لـلتحالف مـعه وتعزيز دوره

نطقة... االقليمي في ا
وهــكــذا تـتــجــلى مـقــولــة رئـيس وزراء
بـريطـانيـا االسبق ونـستـون تشرشل: "
فـي السـيـاسة لـيس هـنـاك عدو دائم أو
صديق دائم هناك مصالح دائمة"  وان
ـعــطــيـات تــؤكـد لـألسف خـيــبـة هــذه ا
وفـشل احلـكام الـعـرب في احلفـاظ على
امن بـلدانـهم وشعوبـهم من التـهديدات
اخلـارجية متـوهم بأن االعـتماد على
الـقوى اخلارجـية ستحـمي بلدانهم من
االعــداء إنــهم لم يـســتــوعـبــوا الـدرس
الـقاسي ألسالفـنا العبـاسي مـن مغبة
االعـتماد على القوى اخلارجية لضمان
اســتــقـرار الــدولــة ; واحلـفــاظ عــلـيــهـا

ستعان ...والله ا
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ـطـالبـة بـتشـكـيل حكـومة في 29 آذار 2016 تزامـنت كـذبة نـيـسان مع ا
ومع االعـتصـامـات ودخـول الـسـيد مـقـتـدى الـصدر تـكـنـوقـراط مسـتـقـلـ
وافق (1 نـطقـة اخلضـراء فـتسـاءلت وقتـها:مـاذا لو اعـلن في السـبت ا ا
?.هل سـتـكون نـيـسان 2016) عن تشـكـيل حـكـومـة تكـنـوقـراط مـسـتقـلـ

حقيقة ام انها كذبة االول من نيسان?.
وفي (31 آذار2022) نــعـود نــتــسـاءل : هل واآلن وبــعــد ست ســنـوات 

سيتم تشكيل حكومة اغلبية ام ستكون كذبة نيسان جديدة?
ـفــارقـة الــتي مــا حـصــلت بـتــاريخ الــشـعــوب أن نـيــسـان كــذّب عـلى   ا
الـعراقـيـ كثـيراً بـدءاً من عام 2003 فـح  تـشـكيل مـجـلس احلكم
ظن العـراقيون أن هؤالء السـياسي سيـعملون خلدمـة العراق وانكشفت
ـر (عـام في الـعـراق) بـقـولـه إن الـشـيـعة الـكـذبـة بـعـد سـنـة في كـتـاب بـر
جـاءوا يـطــالـبـون بـحـقــوقـهم وكـذا فـعـل الـسـنّـة والـكــرد ولم يـطـالب أحـد
. ومن أقـبح كذبات نـيسان في الـعراق  أن قادة اغـلبية بحـقوق العـراقي
األحـزاب يـصـفـون احـزابهـم بأنـهـا سـيـاسـيـة فـيمـا هي تـنـظـيـمـات ديـنـية
مذهـبية واثنية ال تمتلك بـرامج وطنية بقدر ما تهـمها مصاحلها لدرجة أن
احملاصـصـة عنـدنـا كسـرت الرقم الـقـياسي في عـدد الـوزارات ب بـلدان
الـعـالم قـيـاساً بـعـدد الـسـكـان لـيتـقـاسـمـوا فـيـمـا بيـنـهم ثـروة الـبـلـد عـبر

حكومات ما شهد العراق في تأريخه أفسد وأفشل منها.
وأنـا من عـادتي أوثّق تـأكـيـد الـنائب ومن كذبـات نـيـسـان الـعـراقيـة أذكـر
ـان (االثن 28 آذار 2016) بأن عـلي العالق في مداخـلته بـجلسـة البر
الـسـيـد العـبـادي "مـستـعـد أن يـعلـن غداً حـكـومـة تكـنـوقـراط مسـتـقـلة إن
وافـقت الـكـتل السـيـاسـية"..وعـلـقـنا في حـيـنه بـأن تشـكـيل كـابـينـة جـديدة
ـكن.. لــكن أن يُـقـال أن احملـاصــصـة انـتـهت في مـطــعّـمـة بـتـكــنـوقـراط..

العراق بأمان..فتلك أقوى كذبات األول من نيسان!.
ÊU O½ WÐc

فـــهل ســـيــتـــكـــرر احلـــال لــيـــكـــون تـــشــكـــيل حـــكـــومـــة اغــلـــبـــيـــة تــنـــهي
احملاصصة..اقوى كذبات (نيسان 2022).

وللـعلم فـأن  القوى الـتي تسـمى اآلن (األطار الـتنسـيقي) كـانت قد رفعت
في الـــعــام 2016 شــعـــار ( األغـــلــبـــيـــة الــســـيـــاســيـــة لـــلــقـــضـــاء عــلى
كن لرؤساء هذه القوى أن يكونوا واثبتت األحداث بانه ال  احملاصـصة)
ألنهم يـؤمنـون بأن طـائفـتهم فـوق اجلمـيع ومرجـعيـتهم تـعلو قـراطيـ  د
وانهـم من حـقهـم ان يسـتـفـردوا بـالـسـلـطة عـلى مـرجـعـيـة الـنـاس والـوطن
والثـروة حـتى لو تـعـدى عدد الـفـقراء الـرقم الـذي اعلـنـته وزارة التـخـطيط

(13 مليون عراقي دون مستوى خط الفقر!).
ونذّكـر بأن الـسيد مـقتـدى الصدر كـان قد طـالب في العام  2016بـانهاء
ن فـيــهم الـشـيــوعـيـون ـدنـيــون  احملـاصـصــة الـســيـاسـيــة وانـظم الـيـه ا
ثل الـشعب) وخادمه وطالب بتشكيل حكومة ليمنح نفسه ( والعـلمانيون
تكـنوقراط مستقلة ثـلثاها في األقل من القائمة الـتي اعدتها جلنة قام هو
ـطـلك... ا عالوي احلـكـيم وثـلـثـهـا اآلخـر من قـوائـم الـعـبـادي بـتـشـكـيــلـهـا
واقتـرحت اسماء هم من وجهة نظرها األكفـأ في البلد مع ان غالبيتهم ال

وبينهم من هو ليس معروفا. تلكون خبرات تخصصية
عـلى أن أقــبح وأوجع هـذه الــكـذبـات في نــسـخـتـهــا الـعـراقــيـة يـوم هـزج
العـراقـيون بـسـاحـة الفـردوس مـعتـبـرين الـتاسع من نـيـسان 2003  يـوم
(الـتـحـريـر) تـبيّن لـهم بـعـدهـا أنه كـان بـداية لـعـشـرين  سـنـة من الـفواجع

صير. والتدمير قابلة للتمديد في مستقبل ليس لهم فيه حق تقرير ا

 ÆÆ WO³Kſ√ W uJŠ

ÊU O½ WÐc  w¼ q¼

ø ÎUC¹√

‚«dF « w  w UF « rOKF² «

 WD³¦*« bÝUH*«Ë WD³;«  öJA*«

wFOÐd « bL×

لندن

Í—b³ « bOL(« b³Ž ‰öÞ bLŠ«

بغداد

اخلــصـــائص هي ثـــنــائـــيــة الـــســلـــطــة
الـتـنــفـيـذيـة  والـتــعـاون والـتـوازن بـ
نع الـسلطـت الـتشريـعيـة والتنـفيـذية 
طـغـيان سـلـطة عـلى سـلـطة اخـرى وفـقاً
ــعـــروف ( الــســلــطــة تــوقف لــلــمــبــدأ ا
الـــســــلـــطــــة) من خالل وجــــود وســـائل
لـلرقابة والتـأثير على بعـضهما البعض

. ا يححق التوازن ب السلطت
ومن ابـرز وسائل التأثيـر ( سحب الثقة
ـان )  وان من احلــكـومـة ) و( حل الـبـر
اي حتـريف او توظيف خاطىء لوسائل
الـتــأثـيـر يـؤدي الـى طـغـيـان او هــيـمـنه
سـلـطـة عـلى اخـرى  ونـشـوء حـكـومـات
ائـتالفـية ضـعـيفـة التـستـنـد الى احزاب
او كــتل ســيــاســيــة قــويــة وهــذا يــؤدي
بـالـنتـيـجة الى عـدم االسـتقـرار الوزاري
وضـعـف الـوزارات االئـتالفــيـة  كـمـا ان
من ابــرز خــصـائـص هـذا الــنــظــام عـدم
مــســؤولــيــة رئـيـس الــدولـة عـن اعــمـال
ـبـاشرة احلـكـومـة واضـطالع الـوزارة 
الـســلـطــات الـفـعــلـيـة فـي الـدولـة ورسم
الـسياسات العامة للـحكومة وتنفيذها 
كـما يكـون رئيس الـدولة ملـزماً بتـكليف
ــان زعــيـم حــزب االغـــلـــبــيـــة في الـــبـــر
ـثل جـوهـر بـتـشـكـيـل الـكـابـيـنه وهـذا 

ـاني بـأحــتـوائـهــا فـولـد الــنـظـام الــبـر
مـســخـاً اذا جـاز الــتـعــبـيـر عن الــنـظـام
ـاني الكالسيـكي الذي نـشأ وترعع الـبر
في انـكـلـتـرا  وهـذا الـنـظام لـم يأت من
ـا هـو ولـيد مـخـاض عـسـير فـراغ  وا
ـطــلـقـة وصـراع طــويل بـ الــسـلــطـة ا
لــلـــمــلـك وبــ الـــنــبالء ورجـــال الــدين
ــــلك واحملــــاربــــ مـن جــــهــــة وبـــــ ا
والــطـبــقــات الـبــرجــوازيـة والــفالحــيـة
الــفـقـيــرة دام قـرابـة 500 سـنـة بـ مـد
وجـذب لـيــسـتـقـر  هـذا الـنــظـام بـشـكـله
احلــالـي  وان الــعالمــات االبـــرز لــهــذا
الـــنـــظـــام امـــست تــــشـــكل خـــصـــائص
جـوهرية له وغـيابها او حتـريفهـا يغير
اني  واهم هذه من جـوهر النظـام البر

الشك ان الـنظام السياسي الذي يعتنقه
ـشـرع الدسـتـوري يـلعب دوراً خـطـيرًا ا
في اسـتـقـرار الـدولة  وخـصـوصـاً بـعد
فـتـرات احلـكم الــشـمـولـيـة الـطـويـلـة او
هـــــزائـم احلــــــروب او االنــــــهــــــيـــــارات
االقــتــصــاديــة  وقــد تــبــنى الــدســتــور
ادة ( (1منه الـعراقي لسنة  2005في ا
ـــاني  اال ان من خالل الـــنــظـــام الـــبـــر
امـعـان الـنـظـر في االحـكـام الـدسـتـورية
ـتـعـلـقه بــتـطـبـيق هـذا الـنـظـام والـتي ا
حــــــورت لـــــــتـالئـم الــــــوضـع الـــــــوضع
الـسـيــاسي واالجـتـمـاعي واالقـتـصـادي
في الـــعـــراق حــسب تـــبـــريـــر واضــعي
الـدســتـور افـضت الـى مـشـاكل وازمـات
دسـتوريـة خـطيـرة ولم ينـجح الدسـتور

الـــتي حــــاولت أن تـــنــــتـــقل مـن حـــالـــة
قـراطيـة تلك التي الـسلـطوية إلى الـد
عــنــدمــا يــكــون لـــلــمــواطــنــ نــوع من
ـــقـــراطــــيـــة مـــتــــمـــثـــلــــة في حق الــــد
الــتـــصــويت إال أنـــهم يــكـــونــون حتت
قـيادات تتمتع بسلطات واسعة وبعيدة
ساءلة فأنتجت نوعاً من الصراع عن ا
االجـتـمــاعي يـقـود إلى احلـرب األهـلـيـة

ومن ثم العودة إلى السلطوية. 
وهـو مــا يـحـدث الــيـوم في الــعـديـد من
ـنطـقة الـعربـية...) دول الـعالم ومـنـها ا
وخرجت هذه الدراسات باثن وثالث
ــــكـن أن تــــقــــود (إن وجــــد مــــؤشــــراً 
مـعـظمـهـا في بلـدٍ مـا) إلى حرب أهـلـية
ومـنــهــا: الـفــقــر اإلثـنــيــة الـعــرقــيـة أو
ـساواة عدم ا ـذهبـيـة حجم الـسكـان ا
التـهميش لـقطاع غـياب العـدالة الـفساد
من الـــســـكــان  ان انـــحـــراف الـــنـــظــام
اني في دسـتور  2005 ولـد حـالة الـبـر
ساواة والالعدالة والـطائفية من عـدم ا
واالثـنية في ح ان هـذا الدستور كتب
اصالً عـلى اشالء وتضـحيات ومـعانات
ـقـهــورين من ابـنـاء هـذا ـظــلـومـ وا ا
الــشــعب الــعــريق  وحــتـى يــكــون هـذا
الدستور ضامناً لوحدة البالد كما اريد

قراطيـة  وبناءاً على مـا تقدم فأن الـد
ـكن ان يـوجـد اال ـاني ال الـنـظـام الـبـر
ـقــراطي وهـذا يــحـتـاج في االطــار الـد

لرضا وموافقة االفراد .
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ـاني هو نـظـام سـياسي  فـالـنظـام الـبـر
لــشـعــوب بــلـغت مـن الـرقي الــســيـاسي
واالجـتمـاعي واالقـتصـادي مبـلغـاً حتى
يــزدهــر وان نــقـلـه مع حتــريف مــبـادئه
بـحــجـة تــوظــيـفــهـا مع واقع الــبـلــد قـد
يـؤدي بالـنهايـة الى االنهـيار او احلرب
االهـلـيه بـسـبب الـصـراع عـلى الـسـلـطة
الـتي لم يضـمن الدسـتور نقـلهـا سلـيما
ـا يـكفـي   وهذا مـاتـنـاولته الـبـاحـثة
"بــاربـرا أُف والــتـر" اســتـاذة الــعالقـات
الــــدولــــيــــة فـي كــــلــــيــــة الــــســــيــــاســـة
ـيـة بــجـامـعـة واالسـتـراتــيـجـيـات الــعـا
كـاليفورنيا  بكتابها الصادر بداية عام
2022 والـذي يحمل عنـوان  "كيف تبدأ
ـكن ايقافها". احلـروب األهلية - كيف 
حــيث تـرى الــبــاحـثــة ( ... أن األنـظــمـة
قـراطيـات السـليـمة االسـتبـدادية والـد
مــحــصــنــة إلـى حــد كــبــيــر من احلــرب
األهـلـيــة فـيـمـا تــكـون عـرضـة لــلـخـطـر
الـبـلدان الـواقعـة في الـوسط أي الدول

له ان يــكـون البـد من اعـادة الــنـظـر فـيه
اني وتـصحيح مـنحـنى االنحراف الـبر
الـذي وصـل لـنـهــايـات خــطـيــرة  تـنـذر
ـقـراطـية  بـأنـهـيار هـذه الـتـجـربة الـد
فـفـقـد اثـبــتت الـتـجـارب الـدولـيـة ومـنـذ
وقت طــويل  ان الـكــابـيــنـات الــوزاريـة
ـانيـة قوية الـتي تسـتنـد الى اغلـبيـة بر
تـمـتــاز بـاالسـتـقـرار والــفـاعـلـيـة وطـول
الـعــمـر كــمـا ان الــتـجــربـة فـي الـعـراق
سـؤوليـة السيـاسية فال اثـبتت غـياب ا
ان  ـكن للسـلطـة التنـفيذيه حل الـبر
ـبـادىء الــنـظـام الن حـلـه ذاتـيـاً خالفــاً 
ـان سحب كن لـلـبر اني  كـمـا ال الـبـر
الــثـقه من احلــكـومــة وان كـان لــهـا ذلك
ـوجب دستور 2005 الن هذه الوزارة
ــثـلـيـة االحـزاب في احلـكـومـة تـشـكل 
االئـتالفية الـتي تتجـاذبها مـصالح هذه
االحـزاب  مع غــيـاب قـانـون مــحـاسـبـة
رئـيس واعـضـاء الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذية 
الـذي لن يــرى الـنـور اال بـعـد تـصـحـيح
ـاني  ومـقابل مـنـحـنى االنـحراف الـبـر
ـــؤكــد لـن تـــكــون هـــنـــالك كل ذلك مـن ا
مــعـارضـة فــعـالــة الن الـكل اعــضـاء في
ـان والــكل اعــضـاء في احلــكـومـة الــبـر

....والله ولي التوفيق 

بغداد
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تنـاقـلت وسـائل االعالم أن مـجـلس النـواب حـدد مـوعـد إلستـضـافـة وزير
التـعلـيم الـعالي والـبـحث العـلـمي لالستـفـسار عن مـجـموعـة من الـقضـايا
ـصالح ولـكـننـا قد والـقرارات الـتي ادت الى االضـرار ببـعض اصحـاب ا
ـمارسات او الـقرارات التي تـؤدي الى االضرار الكـبير نـغفل عن بعض ا
صـالح وهم بالـنـسبـة للـتـعلـيم كل شـرائح اجملتـمع والتي بكل اصـحـاب ا
دى الـبعيد ي واحملـلي وعلى ا لهـا اثر سلـبي عميق عـلى اجملتمع االكاد
ولـهـا تـداعـيـات خـطيـرة عـلى مـسـتـقـبل الـتـعـلـيم والـبـحث الـعـلـمي وخـدمة
اجملتـمع على اجلـيل احلالي واالجيـال القـادمة وهذه الـقضايـا  والقرارت
ـكن عالجـهـا في حـال فـيـهـا كـلف مـاديـة ومـعـنـويـة وثـقـافـيـة وعـلـمـيـة ال 
ـكن اسـتــشــراءهـا اال بــاالسـتــئــصـال الــذي يــتـرك اثــار وتـشــوهــات ال 

عالجاها نُذكر باهمها: 
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1- اختـيار القـيادات اجلامـعية (رئـيس جامعـة عميـد رئيس قسم) وهل
هم مؤهـلون لالستـمرار وفق التـقو السنـوي واذا كانوا مـؤهل ما هي
ستمرة والتي هي شاكل العالقة وا عاجلة القضايا وا اجراءات الـوزارة 

احد اسباب االستضافة.
2- الـعـمـلـيــة الـتـعـلــيـمـيـة ومـدى فــاعـلـيـتــهـا في رفع االنـتـاجــيـة وحتـقـيق

االستدامة.
3- البـحث العلمي والتـراجع اخلطير في صدور وجـودة اجملالت العلمية

العراقية.
ي والـعربي ـيـة والـنـشـر الـعـا ـسـتـوعبـات الـعـا 4- الـنـشـر الـعـلـمي في ا

بصورة عامة.
زيف واخملتطف ي ا 5- التـرقيات العلـمية التي استـندت الى النشر الـعا
تخـذه للحاصـل على الـلقب بهـذا النشر فـترس وما هي االجـراءات ا وا
وماهي االجـراءات احلالـية لـلمـتـقدمـ للـحصـول على درجـة علـميـة اعلى

(ترقية علمية) من خالل النشر في هذه اجملالت.
ـتـبـعـة لـبـنـاء الـقـدرات الـعـلـمـيـة والـبـحـثـيـة لـلـتـدريـسـيـ 6- االجـراءات ا

ختلف التخصصات. و
ــخــتــلف ــســتـــوى الــعــلــمي لــلــطــلــبــة و ــتــبــعــة لــرفع ا 7- الجــراءات ا

التخصصات.
ــتـبــعـة اليــقـاف الــصـراع الــعـلــمي الـســلـبي في 8- مـا هـي االجـراءات ا
اجلامـعات العراقية حول القـضايا العلمية والـبحثية والذي ادى الى كثرة
ـقدمة لـرؤوساء اجلـامعات ولـلوزارة تتـكلم عن اخـفاء وجتاوز الشـكاوى ا
االراء العـلمية الرصـينة حول التعـليم والبحث العـلمي والتي تتضارب مع
مصـالح بعض الـقيـادات اجلامـعية ولـكن تبـقى محـفوظة في االدراج دون
حلـول ناجعة (وبعضها ينـظر فيها امام القضـاء بسبب تأخر حسمها من
هـني ـي ا شكـلة وابـعد االكاد ا فـاقم ا قبل اجلـامعـات أو الوزارة) 
شاركة في القرار العلمي والبحثي. عتبرة والرصينة عن ا ذوي االراء ا
9- الـــتــعــلــيم االهــلـي واجــراءات تــرصــيــنه والـــوقــوف عــلى اخملــالــفــات

صالح واجملتمع. والتجاوزات بحق اصحاب ا
# عنـدما يستضاف العقل ال بد من اسئلة تشعره بانه أهم اجزاء اجلسم
وان من يـديره يـجب ان يـكون االقـدر على االحـتـفاظ واالسـتـدعاء لـكل ما

هن ورفع وعي اجملتمع ورغد العيش وصوال لالستدامة. يؤمن تطوير ا
# النـظام الصحة الـقضاء العـدل التعليم اخلـدمات رغد العيش هي
ـصــالح والــتــطـور مـن مـخــرجــات الــعـقـل فـاذا كــان يــفــكـر بــاصــحــاب ا
ـرافق واالسـتـدامـة يـنـعـكس حـلـول وابـداع وابـتـكـار وتـطـور علـى جمـيع ا

واالنظمة.
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بغداد

فـإنـك دائـمــا مــا تــكــافح من أجل فــعل
وارد أقل. لـكن يجب أن نـفهم زيـد  ا
ـكنـك فعل أنه في مـرحلـة مـعـيـنـة ال 
زيـد بالـقـليل. عـليك أن تـفـعل القـليل ا
بالـقلـيل. أعـتقـد أنـنا يـجب أن نـحافظ
ا يتـماشى مع قدرات على االلتـحاق 
ـدرســيـة ــسـتــويــات ا جـامــعــاتـنــا وا
ــوارد أقل ــزيــد  لــطــلــبــتــنــا. فــعل ا
سيـؤدي فـي الواقـع إلى زيـادة تـدهور
ــتـدهــورة اصال لـلــتـعــلـيم ـعــايـيـر ا ا
الـعــالي. أعــتــقـد أن الــدولــة ال تــعـالج
ـشـكـلـة األسـاسـيـة لـكـنـهـا حتاول ذر ا
الرماد فـي أع الـناس. البد مـن قبول
حـقـيــقـة أنه تــوجـد ازمــة وتـدهـور في

التعليم العالي في العراق.
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أنـاشـد رؤساء اجلـامـعـات لـلـدفـاع عن
الـهــدف احلــقـيــقي لــلــتـعــلــيم الــعـالي
وإيـصـال رسـالــة قـويـة إلـى الـقـيـادات
الـــســــيـــاســــيــــة في الـــبـالد لـــلــــوفـــاء
بـالـتـزامـاتـها فـيـمـا يـتـعـلق بـالـتـعـلـيم
ـثل يـجب اجلـامـعي في الـعـراق. وبـا
عـــلـى اجلـــامــــعـــات بــــدال من قــــبـــول
الـتـوسـعـة وفـرض الـرسـوم الـدراسـية
واهـمــال تــدريب الــتـدريــســ إجـراء
مـراجـعـة مـكـثـفـة لـلـغـايـة لـعـمـلـيـاتـهـا
ــوارد في الـتــشــغــيــلــيــة احلــالــيـة وا
ـعنـيـة كالـتي  اجرائـها جامـعاتـها ا
من قبـلنـا لبـعض اجلامـعات الـعراقـية
في عام  .2017يـجب أن يـنـظـروا إلى
أشــيــاء مــثـل اهــمــيــة تــكـــنــولــوجــيــا
ــــعـــــلــــومـــــات وضــــمـــــان اجلــــودة ا
وحتـســيـنــهــا وتـغــيــيـر طــرق صـرف
امـــوال الـــرســـوم الـــدراســـيـــة وايالء
اهتـمـام اقل لـلـمحـاوالت غـيـر اجملـدية

للدخول الى التصنيفات الدولية.
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دخلت الـكـليـات االهـليـة لـسد الـفـجوة
الـتي ظـهـرت لــتـوفـيـر مــقـاعـد جـديـدة
للطلبة لـكن انتهى بهم األمر فقط إلى
ــزيــد من الـضــرر بــالـتــعــلـيم إحلـاق ا
ــنـحط في الـعــالي بـعــد االنـغــمـاس ا
ـال وتـغـليب سبـاق جـنـوني لـكـسب ا
الـربـح عـلـى اجلـودة. مـن احملـتــمل أن
ـســتـقــبل قـطــاع اهـلي يـســيـطــر في ا
مــكــلف بـــشــكل مــتــزايـــد عــلى قــطــاع
الـتـعـلـيم الـعــراقي بـدءا من مـسـتـوى
ـــســتــوى الــتــعـــلــيم االبـــتــدائي إلى ا
العـالي. نـتـيـجة لـذلك سـيـزداد ارهاق
الغـالـبيـة الـعظـمى من الـناس بـتـحمل
نفـقـات الـتـعـليم الـتي يـتـكـبـدونـها في

دارس واجلامعات االهلية.  ا
الــتــعـــلــيم حـق أســاسي لـــكل مــواطن
يـعـيش في أي بـلـد ويــتم تـوفـيـر هـذا

وعدم الـكـفـاءة في الـتـدريس وضعف
الـبـحث وعـدم نـزاهـته ونـقص فـرص
الــبــحث وضــعـف او الــغــاء تــنــفــيــذ

السياسات والبرامج. 
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لم تـتـضـاعف اجلـامـعـات فـحـسب بل
ـنخـرط في الكـليات سجل الطالب ا
ـو مرتـفع بـشكل واجلامـعـات معـدل 
اســتــثـــنــائـي. وهــكــذا زادت مـــطــالب
التـعـلـيم الـعـالي عـلى قـدم وساق. من
ـهم أن نــتـذكـر أن زيــادة اسـتــيـعـاب ا
ـا يــتـجـاوز الـطالب في اجلـامــعـات 
قــدراتـهــا ادى إلـى تــدهـور كــبــيــر في
اجلـودة. ال ينـبـغـي للـوزارة أن تـغض
الطرف عن حقيـقة أن زيادة االلتحاق
ولــكل الـــطــلـــبــة مـن دون اســتـــثــنــاء
وبــغض الـــنـــظــر عن مـــســـتــويـــاتــهم
التـعـليـمـية ومن دون زيـادة مـتكـافـئة
ـؤهـل في أعـضاء هـيـئـة الـتـدريس ا
يـتـسـبب في تــدهـور جـودة الـتـدريس
والتـعـلم. إن زيـادة مـعـدالت االلـتـحاق
والتدريس تثـير تسـاؤالت جدية حول
الهـدف األسـاسي من الـتعـلـيم الـعالي
واجلودة التعليمية - حيث إن غالبية
ــؤهــلـ أعــضــاء هــيـئــة الــتــدريـس ا
ــهــام يــعــمـــلــون بــشــكـل كــبــيـــر في ا
اإلداريـة. كـمـا أن نـسـبـة الـتـدريـسـي
احلــاصــلــ عــلـى درجــة الــدكــتــوراه
خـــصــــوصــــا من جــــامــــعــــات الـــدول
تطـورة منخـفضة جـدا مقارنـة بعدد ا
ــاجـسـتـيـر الـتـدريـسـيــ من حـمـلـة ا
والدكـتـوراه احملـلـية. بـاخـتـصـار فإن
كل اإلجــــراءات الـــتـي اعــــتـــمــــدتــــهـــا
الية اجلامعات لـتلبـية احتيـاجاتهـا ا
ــــوازي والـــدراســـة مـــثل الــــقـــبـــول ا
ــســائـــيــة تــزيـــد من الــضـــغط عــلى ا
أعــضـاء هــيــئــة الــتــدريس والــطالب.
تضع الزيادة في االلـتحاق والتدريس
عـبـئـا ثـقـيلًـا عـلـى الـتـدريـسـيـ حول
كــيــفــيــة إدارة اجلــودة في الــتــدريس

هامهم البحثية. والوفاء 
إنني مـدرك حلـقـيـقة أنـك عنـدمـا تـدير
جامعة حـكوميـة تابعـة للقـطاع العام
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التـعـليم الـعـالي أداة قويـة وضـرورية
لبناء مجتـمع عراقي حضاري ومثقّف
ومـســالم. وبــطــريـقـه  تـنــتج وتــنــشـر
ـخـتلف ـتـعلـقـة  ـتـعمـقـة ا عـرفـة ا ا
مـجــاالت احلــيــاة ومن خـالل إعــطـاء
منظـور أوسع للـعالم. لم يعـد التـعليم
العالي رفاهـية للـمجتـمعات ولالفراد
بل أصـبح ضـروريـا لـلـبـقـاء عـلى قـيـد

احلياة.
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ـهــمـة األســاسـيـة لــلـتــعـلـيم تـتـمــثل ا
العالي احلالية في التثقيف والتدريب
وإجــراء الــبــحــوث وتــقــد اخلــدمــة
للمـجتمع الـعراقي. لـكن بتزايـد نطاق
الـتعـلـيـم العـالـي والطـلـب عـليـه يـوما
بعـد يـوم لم يعـد بـاالمكـان تـلبـيـة هذا
الطـلب إال مـن خالل حتـسـ اجلودة.
حتـسـ جــودة الـتـعــلـيم الــعـالي هـو
حـاجـة الـسـاعـة. الـيـوم تـعـاني جـودة
الــتــعـلــيـم الــعــالي من تــخــلف في كل
ـواتيـة لـلتـعـليم مكـونـاتهـا كـالبـيئـة ا
ـناهج والتـعلم والـبنـية الـتحتـية وا
الـــدراســـيـــة والـــبــــحث والـــنـــزاهـــة

واالنتماء. 
يبـدو لي ايـضـا بـشكـل ملـمـوس تـعدد
ــشـكـالت الـتي يــعـاني مــنـهـا ابـعـاد ا
نظام التعلـيم العالي في العراق فهي
تـشـمل عــدم امـكــانـيـة تــلـبـيــة الـطـلب
وارد وضعف الهائل عـليه ونـقص ا
ـؤهلـة وعدم تدريب الـقوى الـعامـلة ا
االتـــســـاق في ســـيـــاســـات األنـــظـــمــة
تتـالية وعدم االسـتقرار الـسياسي ا
ونـظـام إدارة الــتـعــلـيم غــيـر الــفـعـال
واحملـاصـصـة وعـدم وضع الـشـخص
ـنـاسب وكـثـرة ـكــان ا ـنـاسب في ا ا
ـي وهــدر ـــالي واالكـــاد الــفـــســـاد ا
ـوارد وسـوء نــوعـيــة االسـتــيـعـاب ا
وعــدم الــكــفـــاءة اإلداريــة واكــتــظــاظ
الـــصــــفــــوف الــــدراســـيــــة وظــــهـــور
اجلامـعات والـكلـيـات الربـحيـة وعدم
كفاية اخلدمات الطـالبية وعدم كفاية
ــســاءلــة ــاديــة وضـــعف ا ــوارد ا ا

تـقدمة احلق من قبل جمـيع البـلدان ا
على أساس األولوية. لكن في العراق
تــرك  اولـيــاء األمــور والــطـالب بـدون
خيـارات عـنـدمـا تعـلق األمـر بـالـسعي
للـحصول عـلى تـعليـم جيـد باجور او

بدون اجور.
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استمرت مـراقبة اجلـودة منذ بـدايتها
في الـسـنــ الـتي ســنح لـنــا بـادخـال
انظمتها للجـامعات العراقية وبوضع
قـواعــدهـا بــاالســتـنــاد عـلـى اسـســهـا
ــيـــة لــكن لم يـــتم تــطــبـــيــقــهــا الــعــا
ــرجـــوة ولم تـــنـــمــو او بــالـــصـــورة ا
تتـطـور بل اهـمل الـكثـيـر من اهـدافـها
واســالــيــبـــهــا بــاالضـــافــة الى زيــادة
ـتعـلقـة بها نـتيـجة ضعف شكالت ا ا
الــتــدريب وازديـــاد الــبــيـــروقــراطــيــة
ـصــالـح الــســيــاســيـة واالهــتــمــام بــا
شكالت في الضيـقة. سـتستـمر هـذه ا

التكاثر لفترة طويلة قادمة. 
احدى اهـم االسبـاب الـرئـيـسـيـة لـعدم
كفـاءة مؤسـسـات التـعلـيم الـعالي هي
مـركــزيـة الـهــيـكل الــتـنــظـيــمي. يـجب
ـؤسـسـاتـية في تعـزيـز االسـتـقاللـية ا
ـسـاءلة سيـاق يـسـعى إلى مـزيـد من ا
وطـــرق أكـــثـــر مـــنـــهـــجـــيـــة لـــهـــيـــكل
اجلامعـات. يبـدو أن الوزارة بهـيكـلها
الـبـيـروقـراطي ومـجـالس  اجلـامـعـات
غـيـر مـدركــ الهـمـيـة هــذه الـقـضـايـا
الهـيـكلـيـة للـجـامـعات. هـذا الـنوع من
ـركـزيـة يـؤدي إلى عـدم قـدرة االدارة ا
اجلامـعـات على مـواجـهـة التـحـديات.
تـشـمـل هـذه الـتــحـديــات االسـتــجـابـة
الحتـياجـات سـوق العـمل وخـلق مهن

جديدة. 
وتــعــتـــبــر قـــضــايـــا احلــوكــمـــة عــلى
ي ـــســـتـــوى الـــهـــيــــكـــلي واالكـــاد ا
والتنظيمي عوائق مهمة امام التعليم
الــعـــالي اجلـــيــد وهي مـــشـــوهــة في
ـركــزي الـعـراقـي بـحـيث ان الـنـظــام ا
اجلامعات تـدار وكأنها فـروع جلامعة
واحدة اسمها وزارة التعليم العالي. 
نظـام التعـليم الـعالـي في العـراق كما
يبـدو لي بعـيـد كل البـعـد عن التـطور.
فـكــمــا ذكــرنــا اعاله تــعـتــبــر مــســألـة
احلـــوكـــمـــة وتـــطـــويـــر دور مـــجـــلس
اجلـــامــــعــــة او الـــكــــلــــيـــة فـي كل من
اجلامـعـات احلـكـوميـة واالهـلـيـة أمرا
بـالغ األهــمــيــة بـاالضــافــة الى وجـود
حاجة ملـحة إلى إدارة أفضـل لضمان

اجلودة. 
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ال يتساوى التعليم العالي في العراق
ا يترك قلة من عايير الدولية  مع ا

ـكـنـهم ــؤهـلـ الـذيـن  اخلـريـجـ ا
العمل في التنمية وفي ردف متطلبات
ـــــســــتــــوى ســــوق الـــــعــــمل. عـــــلى ا
ي يـــجـب أن يـــكـــون هـــنـــاك األكـــاد
توازن صحيح ب البحث والتدريس
ألن البـحث ضـروري لـتطـويـر أعـضاء
هـيـئـة الـتـدريس وحتـسـ الـتـدريس.
لسوء احلظ في غالبية اجلامعات في
الــعــراق يــتم الــتــركــيــز عــلى طــلــبــة
الدراسـات الـعلـيـا في اجراء الـبـحوث
والتي مـعضـمهـا بـحوث سـطحـية وال
تــعــالج مــشــاكل الــبــلــد الــصــنــاعــيـة
والـزراعـيــة والـطــبـيـة واالجــتـمــاعـيـة
وترتكـز على قاعـدة مختـبرية ضـعيفة
ويشـوبهـا الغش والـنشـر الزائف كـما
تفـتـقـر الى مـيـزانـيـات مـخـصـصة من

قبل الدولة. 
إذا أخذنا في االعتبار الـبحث العلمي
في اجلـامـعـات احلـكـومـيـة واالهـلـيـة
ــســعى مــجــرد انــتــاج فــقــد أصــبح ا
بحـوث للـنشـر في اجملالت الزائـفة او
الضعـيفة. الـبحث اجلاري في الـعديد
ـوضـوعـات بـعــيـد كل الـبـعـد عن من ا
ـنـفـعـة الـعـمـلـيـة ومـنـفـعـة اجملـتـمع ا
ويــفـــشل فـي مـــعــاجلـــة أو مـــحـــاولــة
مـعـاجلـة الـتـحـديـات احلـقـيـقـيـة الـتي
يــواجـــهــهـــا الـــبــلـــد. ضـــاعت الــروح
احلـقــيـقــيـة لـلــعـمـل الـعــلـمي من أجل
حتقـيق اهـداف الـعـلم احلـقـيقي وحل
ـشـاكل.بـدالً من ذلـك أصـبح الـبـحث ا
معـيارا لـلتـرقيـة السـريعـة إلى مراتب
أعلى في اجلـامـعـات وللـحـصـول على
الـشـهادات الـعـلـيـا بـغض الـنـظـر عن
كـيــفـيــة ومـكــان نـشــر أعـضــاء هـيــئـة
الـــتــــدريس وطالبــــهم الــــبـــحــــثـــيـــ
العـمـالـهم. ال يــوجـد دلـيل أخالقي وال
قواعـد لـلـنشـر في اجملالت الـرصـيـنة.
لــقـد جــعـل الــسـبــاق لــلــنــشــر كال من
الطـالب واألساتـذة يـتـجـاهـلـون قـيـمة
ومـصداقـيـة الـنـاشـرين واجملـالت وما
إذا كانـت ذات سمـعـة مـقـبـولـة. تـعمل
دور النـشـر هـذه على أسـاس سـيـاسة
ــفـــتــوح" لــلـــقــراء لــذلك "الــوصــول ا
ــؤلــفــ لــنــشـر ــال من ا يـطــلــبــون ا
أعـمـالـهم. ويـتم دفع ذلك بـسـعـادة من

جيوب الباحث والطالب.
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ـكـن لــلــعــراق أن يــتــقـدم اخــيــرا ال 
ليصبح نظام التعليم العالي فيه قويا
ا يكـفي ألن النـوعية الـرديئة نوعيـاً 
التي تسود اليوم تؤدي إلى انخفاض
فرص الـعـمل وانخـفـاض أداء األفراد
تـخـصـصـ واالفـتـقـار إلى األفـكار ا
ـــبــــتـــكـــرة واإلبــــداعـــيــــة. هـــذه هي ا

العـناصـر األساسـية لـلنـجاح والـتقدم
في الوقت احلاضـر. بشكل عـام هناك
حاجة الى اخـتيار الـعنـاصر القـيادية
الــكــفـــوءة لــتــوســـيع قــدرة الـــتــكــيف
والـتــغــيــيــر وحتــســ جــودة نــظـام
الـتـعـلــيم الـعـالـي بـحـيث يــكـون أكـثـر
ــتــغـيــر ويــلـبي اسـتــجــابـة لــلــعـالم ا
ـتــنـوعـة لالقـتـصـاد - االحـتـيـاجـات ا
ي. لهذا على الصعيدين احمللي والعا
الـغــرض مــطـلــوب مــبـادرات خــاصـة
لتعزيز قابلية التوظيف. يجب جتديد
ــنــاهج واحملــتـــوى بــاســتــمــرار من ا
خالل اجلــــامـــعــــات ولـــيـس من خالل
سلطة وزارية مركزية وبإنشاء شبكة

هارات.  تأهيل وتنمية ا
اهـمـيـة الـتـأهـيـل لـلـوظـائف اصـبـحت
الـيـوم كـاهــمـيـة الــتـعـلـيـم بـذاته فـهـو
يـهـدف الى اكـسـاب طالب اجلـامـعـات
ـهارات الـتي تـتـطلـبـها واخلريـجـ ا
ـناسبة واكتـساب مقومات الوظيفة ا
النـجـاح في الـعـمل. هنـا يـكـمن الـفرق
بـ الــتــعــلـيم اجلــامــعي والــتــأهـيل.
تــخــرج اجلــامــعــات في يــومــنــا هــذا
متـعلـم ولـكـنهـا تفـشل في تـأهيـلهم
لـلـوظـائف ومـتـطـلـبـات سـوق الـعـمل.
ــهـــارات الــتي يـــكــتـــســبــهـــا طــالب ا
اجلـــامـــعـــة الـــعــــراقي وحـــتى درجـــة
الدكتوراه ضـعيفة وقـليلـة جدا بحيث
ـكن الــقـول انه غــيــر مـؤهل تــأهـيال
منـاسـبـا الي من وظـائف الـيـوم سواء
كانت طبية او هندسية او غيرها.  قد
يـكـون اخلـريج مـتـعـلـمـا حفـاظـا لـكـنه
ـا اسـوء من ـؤهل وهـو لـر لـيس بـا
ـصـري والـذي يـبدو انـه فشل قريـنه ا
ـهارات كما فشال مريعـا في امتحان ا
اضهـره فـيدو حـديث انـتـشر لـلـرئيس
ـصــري وهــو يــعـلـن عن جنـاح 111 ا
فرد فقط من اصل  300الف خريج في
ــــهــــارات امــــتــــحــــان الــــتـــــأهــــيل وا
الضرورية. اخلريج العراقي قد ينجح
في امـتحـان الـدراسـة ولـكـنه سـيـفشل
في امتـحـان الـتـأهيل لـلـوظـائف لـعدم
ـطلـوبة امتالكه لـلمـهـارات الالزمة وا

في القرن الواحد والعشرين.
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الـتـعـلـيم الـعـالي بـحـاجـة الى اصالح
ـــكن حتـــقـــيق هـــذا جـــذري وانه ال 
االصالح والــــتـــطــــويــــر إال بـــانــــهـــاء
احملاصصة وباالعتـماد على الكفاءات
غيبة حالـيا وتطبيق مـعايير ضمان ا
اجلــــودة في الــــتــــدريـس والــــبــــحث
وبـاإلرادة الــقــويــة والـتــصــمـيـم عـلى

احداث التغيير.
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ـكن تــأشـيــره في عـراق مـا لـعل مــا 
بعـد التـغيـير شـيوع ظـاهرة "الـزعيق
الـســيـاسي" وفــوضى الــتـصــريـحـات
ـصــداقـيـة ـتــبـايـنــة وخـلـوهــا من ا ا
والـوضـوح الــتـام عـلى مــقـامـات "انـا
تـــكــون اتـــكـــلم اذن انـــا مـــوجـــود"   ,
سمتهـا بالغـالب محاولـة إقناع اآلخر
ــنــجـــز  جــلـل من نــسج ــتـــلــقـي   ا
ـشـبع بـاألوهام خـيالـهم الـسـيـاسي ا
والــذي  ال ســبـيـل لـتــحــقــيــقه بــغــيـة
الـــضــــحك عـــلـى ذقـــون الـــبــــســـطـــاء
واسـتـدراج الـنـاس و"التـمـسـكن" لـهم
بــأطالق الــزوابع الــفـنــجــانــيــة الـتي
سـرعـان مـا تـضـمـحل بـعـد نهـايـة كل
لقاء سمج يتحـدث به سياسيو اليوم
ـــيـل  جـــله  إلـى الـــنـــزعـــة والـــذي  
الـطـائــفـيـة  وصب الـزيـت عـلى الـنـار
وبـالـتـالـي يـنـعـكس تـصــعـيـداً امـنـيـاً
وسـيـاســيـاً وجتـذيــر لـظـاهــرة الـكـره
اجلمـعي بدالً من إشـاعة ثـقافة احلب
والــسالم واإلخــاء بــ أبــنــاء الــبــلـد
ــصـيـر الـواحــد والـلــغـة الــواحـدة وا

الواحد .
تــــقـــتــــرب الـــكــــثـــيــــر من احلـــوارات
الـسـيــاسـيـة الــتي يـجـريــهـا الـبـعض
عـقب كل مـسـتــجـد سـيـاسي او أمـني
إلى ما يسـمى "حوار الطـرشان" وهو
ـعـروفة , عنـوان  الـقصـة الـصيـنـية ا
فأحيانـا نشعر أنـنا جميـعا نتحاور

بـاإلشـارة ونــظن أنـنــا جـمـيــعـا عـلى
حقّ وان الــطــرف اآلخـر عــلى بــاطل
وغلطان ويجافي احلقيقة ويبتعد عن
الـــواقع فــيـــمــا يـــســـبح الــبـــعض في
احالمه الـرومانـتـيـكيـة الـتي ال يـراها
ســــوى خـــيــــال احلــــالم ,وال نـــكــــلّف
خاطرنا (التـنازل) ولو حلظة من أجل
الوصـول الى نقـطـة لقـاء هذه مـشكـلة
سياسي الـعراق الـعضال ( كالم كـثير
ا عمـل قلـيل ) تـصـديع لـلـرؤوس دو
مرجتى حتقق او على امل ان يتحقق

افقدونا االمل والرغبة بحياة .
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ما أود قولـه ان الصخـب ال يفضي اال
الى عــنف دمـوي وفــضــائع جــسـام ال
تــبــقي وال تــذر مــا يــســتـدعـي الــقـول
لـــهــؤالء الـــصـــاخــبـــ ان جـــرعـــتــكم
الـتـخـديـريـة الـتي أثـمـلـتـنـا مـذ رشـفـا
الـكــأس االول بـدأ تــأثـيـرهــا بـالــنـفـاد
وسـنـصل بــعـد نـيف زمــني قـلـيل إلى
مـصـاف الــوعي والـصـحــو الـتـام ولم
يــعــد كالمــكم الــطــائــفي يــســبب لــنـا
الدهشة الكبيرة  ولن نرتضي كأحرار
 ان  يـعــيش أنــسـان الــيــوم  في عـقل
معـتوه يـخـتلط الـزمن لـديه ويتـشابك
ــاضي بــاحلــاضــر وتــصــبح عــنــده ا
األحداث غـير قـابلـة للـفهم أو لـلربط ,
أعتـقـد ان مـا حـصل من ظالمـات مني
بـها الـعـراقـيـون عـلى أخـتالف مـلـلهم

ومـذاهـبـهم كـان سـبـبـاً في صـحـوتـنا
اليوم ويقظة ابنـائنا في الغد القريب
الن الـــضــيـــاء ال يـــوصل الى الـــنــور
وحــــــده الـــــظـالم من يــــــوصـــــلـك إلى
مثلما احلقيقة ال اإلشراق والبصيرة 
بل الـتــيه من تـوصـل إلى احلــقـيــقــة 
توصلك إلى الصواب  ,لعلـنا لم نقرأ
ستقبل الواقع جيدا ولم نستـشرف ا
ولم نــراقب عن كـثب بـعــيـون ثـاقــبـة 
ولم يـتـسـنى ـآالت  سـيـر األحـداث وا
ولـكــنـنـا لـنـا رؤيــة مـا وراء الـســتـار 
ــســنـــا الــوجع وأســتـــشــعــرنــا األلم
ورأينا بأم العـ فزع الثكالى وعويل
الـصـغـار الــذين فـقـدوا األمل ( األب )
مــــا عـــلــــيـــنــــا ســــوى وضع الــــنـــقط
والـفــواصل وأكـمـال مــدونـة الـيــقـظـة
والــعــتق الــذي غــاب لــسـنــ خــلت..

وأكتمل الصحو.
أقسم لو أنـني امتلك زر اخلالص من
هـؤالء الـصـاخـبـون الـذين يـعـتـاشون
على نشـر العنف والـصدام العـقائدي
ب الشـعب الطـامح بعـيش وتعايش
ومـســاكــنـة آمــنـة مـع أخـيه اإلنــسـان
لـفعـلت   ,عـلى الـشـعب أن ال يـكـتـرث
لـترهـات الـبـعض الـسـيـاسي  ويـنهل
من مـعـ الــعـصـمـة ووعــاء احلـكـمـة
من قــول اإلمــام عــلي إنــســانــويــتـه  
(علـيه الـسالم)  الـذي خط عـلى جدار
ــتـحــدة وضــمن  في طــلــيــعـة األ ا
لــوائح حــقـــوق اإلنــســان الــدولــيــة :
(النـاس صـنـفـان أما أخ لـك في الدين
أو نظـيـر لك في اخللق)  ,وأن ال يبق
شـــعـــبي احلـــبـــيب  مـــتـــأرجــحـــاً في
ـعـرفـة وأن يـجــهـد نـفـسه  اإلخـتـيـار 
احلقـيـقـة الكـامـلـة بعـيـداً عن الـولوج
إلى غـيـاهب طـائـفــيـتـهم الـتي سـعـوا
ولكن حداثوية الشعب إلى شرعنتها 
ووعيه  حـالت دون أن يـوصلـونا إلى
حـالــة الـشــرخ الـعــظـمى وضــيـاع كل

الكل ( الوطن)
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قبل فـي فرنسـا رواية غـير مـنشورة لـلكـاتب لوي فـردينان سـيلـ بعـنوان "حرب" بـعدمـا بقـيت مخطـوطات هـذه القـصة التي تُـصدر دار "غـاليـمار" في  5ايـار/مايـو ا
ية األولى مفقودة عشـرات السنوات. وتستند "حرب" إلى مخطـوطات سيل الشهيرة التي عثر عـليها وعرضت للجمهور في آب/أغسطس .2021 تـتناول احلرب العا
وشـرحت دار النشـر أن هذه اخملطوطـات هي عبارة عن "رزمة من  250صـفحة تـتضمن رواية تـدور أحداثهـا في مقاطعـة فالندر أثنـاء احلرب العظـمى". وأضافت أنها

"مسودة أولى كُتبت بعد حوالى عام من نشر + ?"+Voyage au bout de la nuitأي في العام .1934
عنويـة للجبهة" وأبـرزت "غاليمار" أن "سـيل يكشف في هـذه الرواية التي جتمع بـ السيرة الذاتيـة واخليال عن التجـربة احملورية في حيـاته وهي الصدمة اجلسـدية وا
ية األولى بقي متأثراً طيلة حياته بأهوال احلرب في منطقة إيبر البلجيكية عام  ?1914ووصفها في خالل احلـرب.فسيل الذي كان في العشرين عندما اندلعت احلرب العا
ت هكذا وسط الضوضاء الفظيعة منذ كانون األول/ديسمبر .1914 ا  "حـرب" بأنها "مسلخ دولي في حال جنون" بحسب "غاليمار". وكتب في مقتطف آخر من الروايـة "لطا
ـية الـثانيـة وكان مـعادياً لـلسـامية تـرك هذه الـرواية ب ان خالل احلرب الـعا لـقد أمـسكت باحلـرب في رأسي. إنهـا محـبوسة في رأسي". وكـان الروائي الـذي تعـاون مع األ
انيا في حزيران/يونيو  .1944ثم عـلم بأن شقته تعرضت لالقتحام وحتدث عن تعـرضها للسرقة وال تزال هوية اجلناة مـجموعة كبيرة من األوراق عندما غـادر باريس إلى أ

. مجهولة إلى اليوم.وفي العام  ?2020أبلغ الصحافي جان بيار تيبودا ورثة الكاتب الذي توفي عام  1961بأن هذه اخملطوطات في حوزته منذ حوالى  15عاماً
قـبل كتـاب آخرين غـير منـشورين سـابقاً أحـدهما بـعنـوان "لندن" عن قـصة انتـقال سـيل إلى الـعاصـمة البـريطانـية عام  ? 1915والـثاني بـعنوان وتـصدر "غالـيمـار" في اخلريف ا

لك كروغولد" قصة من القرون الوسطى. "وصية ا

رسالة باريس
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تمامـاً. لقد صار في عُـرف العشيرة رجالً
يحقّ له حـمل عدّة احلـرب.    جاء أترابه
ورفــعـوا الـغُـلـفـة وسط إطالق الـرّصـاص
الـكــثـيف وعـلّـقـوهـا في رأس رمح مـزيّن
بألوان من األقـمشة واألغـصان واألزهار.
شهد وصارت سمرته ظلّ الفتى يتأمّل ا

 ÕöÝ

عبد بال سالح كالطّير بال جناح×
( (منقوش على خنجر قد

في ذلك األصيل الذي جعله احلَرّ مائالً
دعـوّون إلى احلفل إلى البـياض كـان ا
يتوافدون دون انـقطاع وجوه ووجوه
تــنــظــر إلى الــفــتى "عــامــر" وتــبـتــسم
عـيونـهم قـبل أن تـبتـسم الـشّفـاه وبلغ
ـهنّئـ أكثر من  1500رجل مع عدد ا
أنّ الفـتى لم يـكن ابن رئيس الـعشـيرة
أو أحــــد أقـــاربه.      كـــالـــعـــادة أخـــذ
"عـامـر" يـؤدّي الـرّقـصـة اخلـاصّـة بـهذه
ـنــاسـبــة ويالعب رمــحــ في يـديه ا
يـرمــيــهـمــا إلى األعــلى ويــتـلــقّــفـهــمـا

بسـهولـة ثمّ أسرع في رقـصتـه وعازفا
ــزمـار يـحــاوالن أن يـلــحـقـا الـرّبــابـة وا
بــقـــفــزاتـه عــلـى الــرّمل الـــذي أحـــرقــته
الشّمس بلهيبها. كان الفرسان يجولون
ويــلــعــبــون بــرمــاحــهم وسـط الــنّــيـران
مـشــتـعــلـة ورايـات الــعـشـيــرة تـرفـرف
والــطّــبـــول والــدّبــادب تــعــزف. ومع أن
الـرّقــصـة بــدت كـأنّـهــا لن تـنـتــهي لـكن
ـقعد الفـتى قطعـها فجـأة وجلس على ا
اخملصّص لـه وثبّت الـرّمحـ شاقـوليًّا
وسيقى على مقـدمي قدميه وسكـتت ا
وكفّ اجلـــمــيع عـن الــتّــصـــفــيق وكــان
الـفــتى يـودّ أن يــقـول شــيـئـاً لــكـنّه ظلّ
صــامــتـاً وقــد بـدت ســمــرته اخلــفـيــفـة

سعيدة في ضيـاء الشّمس القّوي كذلك
عيـناه الـواسعـتان واليـقظـتان وشاربه
اخلـــفـــيف الـــذي يـــزيّن وجـــهه.          
ُـطـهـر) يـحـضّر  في هـذه األثـنـاء كـان (ا
أدواتـه والــنّـــســـاء يـــطــلـــقن الـــهالهل
ورايـات الــقـبـيــلـة احلـمــراء تـرفـرف في
ـغطّاة طـهّر بأصـابعه ا الرّيح. أمـسك ا
بكشتبانات جلديّة عضوَ الفتى الذكريّ
وفـرش الــغُــلـفــة عــلى حــافــة صـفــيــحـة
مــعــدنـــيــة. صــاح الــفـــتى وهــو يــغــرز
الـرّمـحـ في مـقـدمـي قـدمـيه كي يـكـبح
حركـتهما: قـطع ال تخف. فـأنا عامر بن
مـحـمــد بن عـمــر بن عـلـي بن جـاسم بن
...".              وظلّ مــــحــــسـن بن كــــر
يــصـرخ بــأسـمــاء أسالفه لـدى كلّ اسم
يـنـشأ هـتـاف للـحـاضرين تـطـفر أنـغامه
مع هــبّـة حــمــاس إضـافــيّــة يـحسّ بــهـا
الفـتى حتى بلـغ اجلدّ العـشرين وقطع
ــطــهّــر اجلــلــدة مـن عــضــوه بــضــربـة ا
واحدة. لم يطلق وال آهـة. بالعكس كان
مـبتـسمـاً ويشـعر بـأنّ إحسـاساً جـميالً
يخنـقه فإنّ مذاق هذه الـلّحظة يـتشهّاه
منذ زمن بـعيد وهو مـا يبحث عنه اآلن
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الـبارود وعـرق اجلنود لم تـزل حتمل بـقايا
مــزيج شــذى زهــور الــســوسن الــزعــفـران
الــيــاسـمــ األقـحــوان بــعـدمــا تــداعـبــهـا

شمس الصباح. 
     وصـل مـوقع الـعــمل حـفـارات بــأعـنـاق
طـويلـة كأنـها دينـاصورات كـاسِرة تـخترق
أد األرض بـأنياب بارزة فتمزق أحشائها
وتــنـزل عــمــيـقــاً لـلــعـظـم وهي تـنــزف دمـاء

التاريخ بوجع. 
    نـزل لألسفل يُهيئ مكـان قضبان احلديد
إلعــداد اخلـرسـانــة وهـو مـنـهـك في الـعـملِ
بــ الـركـام حتت أشـعــة الـشـمس في عـمقِ
احلُــفـرةِ ارتـطــمت مـجـرفــته بـشيءٍ صـلب
حـفـر الـتـراب من جـانبـيهِ فـعـثـر عـلى نصلِ
سـيـفٍ طـويل وصـد مـسك قـبـضـته فـفـقـد
تـــوازنه وأخــذت الــســمـــاء تــدور به. ســمع
صــدى صــوت بـعــيــد غــريب "مَن أنت أيــهـا
اخملـلــوق الـضـعـيف كـيف جتـرؤ أن حتـمل
هذا السيف بيدك!" سرت بجسمهِ قشعريرة
ـكان ووقع فـقـدَ معـها الـشعـور بالـزمان وا
حـوافــر خـيـول وصـهـيـلــهـا يـخـتـرق األفـاق

ويقترب منه.
    بَـــرِق بَــصــرُهُ فـي األفقِ عــربــة ذهـــبــيــة
قـادمـة نـحـوه جتـرهـا ثالثـة خـيـول بـيـضاء
يـعابيب يقودها رجل ضخم البنية عريض
ـنـكبـ طـويل القـامـة يلـف جسـده بازار ا
حـريريٍ أبيض ويـرتدي خوذة ذهـبية جرّه
ووضـعه بجانـبه وانطلق مسـرعاً واخليول
ـتـسـارعـة في تـخـتـرق الـسـمـاء بـركالتـهـا ا
فــــضــــاء الالمــــكــــان وغــــارت بـه ألعــــمـــاقِ

التاريخ.
    الـسـمـاء فاتـنـة األجواء نـظـر إلى أسفل
ــتـد وشــاهــد خــطـوطــا تــنــطــلق من غــزّة 
خــلــفـهــا دخــان أبـيض طــويل مــثل خــيـوط
حـريـر تتـشـابك فـيمـا بـينـهـا لـتنـسج لـوحة
عـنـوانهـا الـعـز واإلباء وتـسـقط في قلبِ تل
أبــيب لـتــعـلــو أبـواق ســيـارات اإلســعـاف;
كـأنـهـا تنـادي بـنشـيـد وطـني فلـسـطـيني لم

يُعزف حلنه بعد.
    كــتل خــرســانـيــة عــمالقــة تُـقــطّع جــسـد
الـوطن الواحد ألشالءٍ متناثـرةٍ تربط بينها
شــرايـ ضـيـقـة تــبـقـيه عـلـى قـيـدِ احلـيـاة
وتـكــتم أنـفـاس سـكـانه في قـفصٍ كـبـيـرٍ وال

      جـالس ب عمال بوجوه كاحلة ألتهم
حلـمـهـا الفـقـر ولم يـبقِ مـنهـا سـوى عـيون
ـحـجـرين بـارزين وفـكـوك نـاتـئـة غـائــرة 
والـصمت شـبح يخـيم على األجـواء يجتث

الكلمة من حنجرة احللق قبل أن تُنطق.
    ألــقى رأسه عـلـى زجـاجِ شـبــاك الـبـاص
ـشي بـبـطء مـثل سـلـحـفـاة عـرجاء الـذي 
مـد بصره فـشَخَصَ تصريح الـدخول بيده
كـأنـه عـار سـوف يـبـقى عـالـقـاً بـروحه مـثل
ٍ بـعــد وقـوعه بــ سـنـدان وشـمٍ في جـبــ
اجلـوع الـذي نـخـر عـظـامه ومـطـرقـة الـنـدم

من قبوله العمل. 
     تـــوقف الــبــاص ســمـع نــداء الــســائق

بالنزول للتفتيش. 
    شَــفَـنَ جــدار كــونــكــريـت بــشع تــعــلــوه
سافـة بعيدة تنمُ عن أسالك شـائكة تمـتد 
كـراهـيـة ورعبٍ من مـجهـول وسـطه بـوابة
ضـيقة مثل فم أفعى مفـتوح يلتهم فرائس
ـر تــدخــله طــوعــاً وال يــشـبـع. مـشـى في 
ضـيق من قضبان حـديدية غليـظة متراصة
ــرور شــخـصٍ واحــد حــتى بــلغ يـــســمح 
أطــاراً يـــعــلــوه مــصــبـــاح تــوهج بــالــلــون
األخــضــر نــقــله إلى حــاجــز زجــاجي فــيه
أربـعـة ثـقوب وخـلـفه مُـجنـد بـوجهٍ عـبوس
تـــقــطـــر من عـــيــنـــيه الـــكــراهـــيــة أســـجَــدَ
الــتــصـريح مـن خـلف الــزجــاج ثم أشـار له
ــرور. هــا قــد  افـتــراسه وتَــهــيئ إلى بــا

مرحلة الهضم.
      حــيــاة مــخــتــلــفـة فـي اجلـانـب األخـر
مــديــنــة عــصــريــة مــتــنـزه واسـع بــأزهـار
مـتــنـوعـة تـعـلـوهـا أشـجـار وارفـة وسـاحـة
خـضـراء لـلـعب األطـفـال عـمـارات شـاهـقة
جنود مدججّ بالسالح متأهب وأيديهم
عـلى الزناد كـأنهم بـانتظـار حركة بـسيطة

إلفراغ غلهم وحقدهم مع الرصاص. 
مـسـتـوطـنة كـأن كل شيء فـيـهـا مـنـظم لكن
مـجـتـمـعـهـا بال روح بال حـب خلـيـط غـير
مــتـجــانس من شــعـوبٍ مــخـتــلـفــة األعـراق
ـلـمـتـهم من بـقاع األرض والـتـقـالـيـد تـمت 

في مكانٍ واحد.
      حـشـر نـفـسه في بـاص آخر بـ بـقـية
الـعمـال وسار بـهم إلى حيث ال يـعلم دخل
أراضي يـعـرفـها جـيـداً فبـالـرغم من رائـحةِ

مـن شــدّة احلــمــاس حــمـــراء كــالــلّــهب.
أغـــمض عـــيـــنــ مـــتـــرعــتـــ بـــدمــوع
الـسّـعـادة وفـتـحـهـمـا عـلى عـالم جـديـد
يـدشن الـعـيش فـيه اآلن عـالـمٍ ال يـخاف
فـيه من أيّ شيء أبـداً ألنه صـار يـحمل

السّالح.
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لم أكن عشبةً نبَتتْ في فالةٍ 
وال صخرةً  في محيطٍ 

وما كنتُ يوماً - جريدَةَ نَّخْلٍ - عسيبا 
كنتُ جنماً ..

وكانت سمائي البالد التي غرّبتني
 ومازلتُ فيها غريبا 

 ....
سراتِ   احتفل النهرُ بي  في زمان ا

هل تومضُ الذاكرة ? 
مُذ  ولِدتُ هُنا  ودمي فائض باحلن 
 كرمة تتوسطُ منزلنا  وشجيراتُ ت

وعلى  ضِفةِ النهر كان معي أصدقاء 
ح   نلعبُ ..

اءِ أو نرتقي سلّماً في الهواء  شي على  ا  
ان أحالمنا وسِع هذي السماء 
فتية تعشقُ الريح قمصانَهم  

يحلمون.. 
 وفي كل خطوٍ لهم نخلة

 وعصافير أعشاشها في الفضاء 

....
  بعضُ  آمالنا  أن نكون الهُداة 

نزرعُ اآلس ب النخيل
سير  وال شيء يخذلنا في ا

نتقاة   إلى اجلنّة ا
 ورسائلنا شعلة  من لهيبِ  اجلنون 

قد وقفنا بوجهِ العواصف 
حتى توالت علينا احلروب 

ومُتنا كثيراً  
وتِ نحنُ بهِ ميتون  وقمنا نقاتلُ  في غفلةِ ا

ودة لو تعلمون  حيث  حتَمِلنا رحمة  من رحيق ا
واذا الوَعْدُ خان...  

فهل يستطيعُ الفرات اخليانة.. ? 
 كيف يخون  ? 

......
وئدت كلُّ أحالمنا 

كل شيء ٍٍ تالشى ..  
وفي آخر العمر منفى .. 

و في النهر حزن من اليأس  شاب  
 : ال الترابُ الذي قد جبلنا به عاد ذاك التراب

لم تعد كرمةُ  البيت باذخةً
 ال النؤاسي  منها يصب النبيذ  

وال نحن فيها نتوق الشراب 
نشدون ..  صَمت ا

وصار النعيق صديقاً 
وفي كل بيت غراب .

اغتربنا  ..
 وهل بعد من أملٍ 

 أن يعود إلى القيظ ذاك السحاب ? 
كم ندبنا..

 وهل  ينفع الندبُ  في وطنٍ  ماتَ فيهِ الوطن ? 
.....

أخذ اجلميع يرقـصون ورئيس العشيرة
ـشـهـد مـن مـجـلـسه بـالـقـرب من يـتـأمّل ا
الفـتى ومن أبيه. دقـائق وبدأوا بـتقد

العشاء.
ُـنـفَـلتِ في أعـالي يـا لَـلـفـرح! يـا لَــلـفـرح ا

السّماء!
لوكا.  •العبد: اإلنسان حرّاً كان أم 
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قــصـــد الــغـــريب أوّل بــيـت في الــقـــريــة
واستـقبله راعـي البيت بـالتّرحـاب. هناك
فــنـــاء يـــغصّ بـــكلّ أنـــواع احلــيـــوانــات
الدّاجـنة والـبيت عـبارة عن غرفـة مبـنيّة
مـن الـــزّلط والــــطّـــ يـــأكـــلــــون فـــيـــهـــا
ويـطـبـخـون ويــنـامـون الـزّوج والـزّوجـة
والــبـنـتـان والــصّـبيّ واجلـواري الـثّالث
بـــاإلضــــافـــة إلـى األقـــارب واألصــــدقـــاء
وكـانـوا يدخّـنون ويـقـضون سـهـرتهم مع
فـنــاجـ الـقـهــوة. كـان الـغــريب جـائـعـاً
وقـدّمــوا له الــطّـعــام ثم مــدّوا له فـراشه
عــلى األرض. الـقــرويّـون ألنّــهم اعـتـادوا
عـلـى الـصّــيــاح في الــبــريّــة يـتــكــلّــمـون
بأصوات عـالية. ورغم ذلك غـرق الغريب

في النّوم. أيقظه صوتَ أزيز رفيع يأتي
مـن الـــنّــافـــذة. هـل تـــراه صـــوت صُــرار
احلـصـاد? ثم تنـاهى إلى سـمـعه صـياح
ديك أجاب عليه ديك آخـر بصياح مثله.
الـنّجـوم تـتـخـلّلـهـا الـنّـجوم فـيـمـا يـبدو
. غفـا الغـريب ثانـية ورأى الـقمـر غائـبـاً
في مـا يـرى الـنّـائم أنه كـان يـتـوضّأ من
الـنّـهـر وإذا بـتــفّـاحـة يـحـمـلـهـا مـجـرى
الــنّـهــر. فـقـال: هــذه من فــاكـهــة اجلـنّـة
وأكـلـهــا. في تـلـك الـوهـلــة كـان صـاحب
ّـا الـبـيت يـطـمـئنّ عـلى راحـة ضـيـفه و
سمع شخيره يعلو عاد إلى النّوم. رأى
في احللم أن إحدى نخالته حملت عذقاً
تمـره من الذّهب وكـان يجـنيه ويـحمل
الـعـذق في الـيـوم التـالي الـذّهب ثـانـية.
فلـما حلّ الـيوم الـثّالث حـلّق باز أشهب
فـي الــسّــمــاء وانــقضّ عــلى الــنّــخــلــة
وقـطع العـذق وطـار. في الـصّبـاح غادر
. كـان يلـوك طعم تـفّاح الـغريب مـبتـهـجاً
اجلـنّــة في فـمـه تـاركــاً صـاحب الــبـيت
ـا سوف يـتـمـرّغ في تـعـاسته خـائـفـاً 
يـجــلــبه كــابــوس الـلّــيــلـة الــفــائــتـة من

ويالت.

الـوعرة اجملاورة وتـتبعـهم قوات االحتالل
يــحــاصــروهم الــثــوار ويــطــلــقــون عـلــيــهم
الـرصـاص الـكثـيف لـيـعلن بـعـدهـا اجليش

البريطاني حالة الطوار والنفير العام.
     بــرق يــعــمي األبــصــار ورعــد يــخــتــرق
اآلفــاق أجـواء حــزيـنـة تــخـيم عــلى أجـواءِ
ــنــطـقــةِ نـظــر لألســفل الــضـابط الــلـورد ا
ألــنـبـي يـدخل مــديـنــة الــقـدس مــشـيــاً عـلى
األقـــدام يــتـــبـــعه اجلــنـــود بـــرفــقـــة ضــابط
اخملـــــابــــرات إدوارد لــــورنـس لــــيـــــخــــطب

باجلماهير جئتكم محرراً ال غازياً!
    سُـفن جتلب اليهود مـن بقاع العالم مرةً
أخـرى وتنزلهم على سواحـلِ فلسط بعد
تـهـجـيـر شـعـبـهـا بـعـمـلـيـات تـطـهـيـر عـرقي
وعـصابات مسـلحة صهـيونية تـقوم بأبشع
اجلـرائم بـحق األبـرياء الـعُزّل حتـت حمـاية
ودعم قــوات االحـتالل الـبـريـطــاني مـثـلـمـا
فــعــلت أمــريـكــا مع الــســكـان احملــلــيـ من

إبادة.
    دخـــول الـــعـــثـــمـــانـــيـــ الـــقُـــدس بـــعــد
ـمالـيك في حـرب طاحـنة انـتـصارهم عـلى ا
بــ اجلــيـشــ بــعــد اسـتــخــدامـهـم مـدافع
بدائية وإحراز النصر. يتابع بعدها معركة
غول مـاليك على ا ضـارية ينتصـر بعدها ا
ويـدخلون الـقُدس.    جيـوش جرّارة يرتدي
جـنـودها رداء أبـيض مـرسـوم علـيه صـليب
ـدن األوربــيـة وتـدخل أحــمـر تـنــطـلق من ا
الـقُـدس تـعـيث في ارضـها الـفـسـاد وتـغلق
شـوارعها بـأكداس جثث األبـرياء شاهدهم
ــالـيك وإمـارات يــقـومـون بــعـدهـا بــبـنـاء 
صـليبية في أنطاكـيا والقُدس. ووجع ينمو

دينة. بعمر أشجار زيتون ا
لك يـدخل مـسـجد قـبة     الـولـيد بن عـبـد ا
الــصـخـرة بـحـفـلٍ مـهـيب بـعــد االنـتـهـاء من
ـهــنــدس رجـاء بن حــيـوة بــنــائه يـتــبــعه ا
الكندي وقادة اجليوش العربية ب تهليل

وترحيب األهالي بقدومه. 
    جــيش عـربـي بـقــيـادة خـالــد بن ســعـيـد
وخـالد بن الولـيد في مواجـهةِ جيش الروّم
في مـنـطـقـة أجنـادين يـنـتـصـر فيـهـا الـعرب
ويـتـمــكـنـوا من فـتحِ فـلـسـطـ وبـقـيـة مـدن

الشام. 
   تــسـكن كل األشـيـاء في الــسـمـاءِ بـصـمتٍ
جـليلٍ كـأنهـا تتأهب حلـدثِ عجـيب صخرة
ــسـجــد األقـصـى يـنــزل عـلــيـهـا في مــكـانِ ا
تطي ظهر دينة  الـنبي بعد إسرائه من ا
الـبُــراق ويـعـرجُ إلى الـسـمـاءِ لـيـصل سـدرة

نتهى في السماء السابعة. ا
    أخـذته الـعـربـة بعـيـداً في عـمقِ الـتاريخ
الــسـحــيق حــوادث قـصــيـة لـم يـتــمـكن من

تخرج منه أو تدخل إليه إال بتصريح!
    نـساء شباب أطفـال شيوخ يقاومون
تــرسـانــة الـسالح بـاحلــجـارة يــسـقط بـ
حـ وآخـر أحـدهم شـهـيداً يـحـمـله الـثوار
عــلى أكـتـافـهم وصـرخــاتـهم تُـعـانق حـدود
الـسماء" الشهيـد حبيب الله". يهب الشعب
الـفـلسـطـيـني في انتـفـاضةٍ أخـرى ويـسقط
فــــيـــــهــــا عــــشـــــرات الــــشــــهـــــداء وتــــغص

ستشفيات باجلرحى.  ا
    تـــوغـــلت الــعـــربـــة في بـــطنِ الـــتــاريخ
طـــائــرات تـــنــطــلـق من قــواعـــدهــا بـــشــكلٍ
ــطـارات بــطـاريـات مــنـخــفضٍ وتـقــصف ا
الـــــدفـــــاع اجلـــــوي جتــــــمع الـــــدبـــــابـــــات
ــدرعـات مــواقع مـراقــبـة خط بــارلـيف وا
مـراكز قيادة اجليش اإلسـرائيلي ثم عبور
ـشــاة من ضـفـة قــنـاة الـسـويس اجلــنـود ا
ــضــخـات وفــتح ثــغــرات بــخط بــارلــيف 
ـياهِ حل إكمال مد سبعة جسور عائمة ا
ـنــطــقــة احملـررة ودخــول الــدبــابـات إلـى ا

سلوبة. واسترجاع األرض ا
    تـلبدت السماء بغيوم سود كأنها بداية
فــيـلم مُـرعب يــنـدفع الـصــخب من أحـشـاء
الــصـمت نـواح الــثـكـالى عــويل األطـفـال
وأنــ اجلـــرحى يــخــتــرق اآلذان اجلــيش
اإلســرائـيـلي يــشن حـربـاً شــعـواء عـلى مـا
تـبقى من أراضي فـلسـط ويـحتل الـضفة
الــغـربــيـة وقــطـاع غــزّة وصـحــراء سـيــنـاء
ومـــرتـــفـــعـــات اجلـــوالن ومـــزارع شـــبـــعـــا

وجزيرتا صنافير وتيران. 
    حـرب تـودي بـحـيـاة الـكـثـيـرين وتـهـجّر
أضـعـافـهم حـفـارات تهـدّم بـيـوت الـعوائل
وتــبــني مــســتـوطــنــات في غــزّة واجلـوالن
والـقُـدس. فـأشـاح بـبـصرهِ جـانـبـاً يـتـفادى

نظر. بشاعة ا
    لم يـنقشع ضباب الـسحب بعد جيوش
عــربـيـة تـتــقـدم من جـمـيـعِ اجلـهـات إلنـقـاذ
فـلسـط فـيتم تـدميـرها وأبـادتها وإعالن
ـة تـدخل بعـدهـا مـجـاميع مُـسـلـحة الـهـز
ـجازر األحـيـاء الـعربـيـة وتقـتل سـكـانهـا 
وحـشـيـة والـسُـفن تـنـقل الـيـهـود من بـقاعِ
الـعـالم إلقـامـة كيـان صـهـيـوني غـريب على
أرض عــربـيــة شـعــبــهـا مــتـنــاثـر بــ مـدن

مُقطعة ومشلولة.
    أصـبح الفضاء صافـياً والنسيم يداعب
وجـهه وهو منـطلق في العربـةِ يشاهد من
األعـلى جتمع ثـوار عرب وفـلسـطيـني في
قــريــة بِـلــعــا يــفـجــرون ألــغــامـاً عــلى رتل
عــســكـري بــريــطــاني صــهـيــوني مــشــتـرك
ويوقع منهم قتلى وجرحى ويطلقون النار
عـلى مَن تبقـى منهم ثم يـنسحـبون للتالل

حتـديـدهـا ومـعـرفـتـهـا حـتى شـاهـد صورة
ضـبـابـيـة لبـشـرٍ يـنثـرون الـبـذور في حـقول
ويـدجـنون احلـيـوانات وتـكـوّن نواة مـديـنة

يت. شمال البحر ا
    انــــعــــطف الــــفـــارس وعــــاد إلى شــــريطِ
الـتاريخ اقترب من مديـنة بعيدة حتى حط
قـربـها جـدار مـرتفع مـبـني بـاآلجر األصـفر
اخملــفـور مـنـقـوش عــلـيه أشـكـال من زهـور
وحــيـوانـات تــعـلـوه فــتـحـات عــديـدة تـطل
ر يحده مـنها سهام موجـهة نحوه. دخل 
ِ جـدار شـاهق وبــوابـة زرقـاء مـن اجلـانـبــ
ـنـحـوتـات أسُـود بــلـون الـسـمـاء مـوشــاة 
بـــــارزة "اخــــفـض رأسك أنـت في حـــــضــــرةِ
ســيـروش وأداد إله الـطـقس واإلله مـردوخ"
جـــاءه الـــصـــوت صـــاعــقـــاً فـــخـــفض رأسه
بـإجالل. شـارع طويل مُـكْتَـسٍ بالـقيّـر وعلى
جانبيهِ جنود يقفون على أهُبة االستعداد.
     نــزل من الـعــربـةِ بـعــد تـوقـفــهـا ومـشى
لــوحـدهِ كــأنه مُــسـيــر ودخل بــابـاً واســعـاً
قاعة تفوح بدخان العطور " اخفض رأسك
لـك نصف اإللـه فأنت في ِ ا وال تـنـظـر بـعـ
حـضـرةِ نبـوخـذ نُـصّر الـعـظيم" وجـد نـفسه
أمـام عرش مـهيب يجـلس عليه مـلك اقترب
مــنه وكــان يـنــظــر إلـيـه بـحــدّة يــضع عـلى
رأسـهِ تــاجـــاً ضـــخـــمـــاً من الـــذهبِ الالمع
مـرصعـاً بجواهـر ملونـة. وصل قربه يبس
ريــقه وشــعــر بــعـطـشٍ شـديــدِ فــجــاءه أحـد
اخلـدم بآنية زرقاء مزخـرفة بالزمرد وسقاه
لك" مـنـهـا ماءً بـارداً زُالال.. " سـمع صـوت ا
أرفـع رأسك يــأبن أول مـــديــنــة أرفع رأسك
يــأبن أريـحــا الـعــظـيــمـة. ثم مــد يـده وأخـذ
الـسـيف مـنه حـمـله بـاجتـاه الـسـمـاء وعاد
كـأنه قد سُبك لـلتو. مـسّح على رأسِ الرجل
ثم أخــرج من أســفل عــرشه لــوحــاً طـيــنــيـاً
وقـدمـه إلـيه سـمع صـدى بـعـيـداً " هـذا هـو
سالحـكم الـوحـيـد الذي تـنـتـصـرون به على
ــكــانه بــ الــركــام األعــداءِ"    اســتــفــاق 
ــهــنــدسـ حتت واحلــفــارات والــعـمــال وا
أعـيُن جـنود يـحـملـون الـسالح داعب ذهنهُ
مــــحـــمـــود درويش "عــــلى هـــذه األرض مـــا
يـســتـحقّ احلـيـاة. عـلى هـذهِ األرض سـيـدةُ
األرض. أم الــبــدايـات أم الــنـهــايــات. كـانت
. . صارتْ تـسـمى فلـسـط تـسـمى فـلسـطـ
ســيـدتـي أسـتــحقُ ألنكِ ســيـدتي; أســتـحقُ
احلـياة" انـتبه للـوح الغـريب في يده مسح
الــتــراب من عــلــيهِ فــوجـده مــكــتــوبــاً بـخط
مـسمـاري لم يفـقه منه شـيئـاً. فقـرر الذهاب
إلـى عــلـــمـــاء األثـــار لـــفك شـــفـــرتـه وقــراءة
رمـوزه فال غـيـرهم أحـد يـسـتـطيـع حل سر

لُغز اللوح!
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بعض الوقتِ ,
في وجلٍ

ويلوكُ من خجلٍ
قصص الفراخ الصابرهْ

ضي بال مللٍ وال كللٍ ولعلّه 
لكنه من غير ان يطلقْ حمامته

يبلُّ ثيابه الطوفان في تغريدة الصَرعِ
فتحمله السواعدُ جثةً

من غير ناعيةٍ
قفرهْ الى ر اخلراب ا

عالفِ يتصاهلونَ على ا
كاجلياد النافرهْ

وعلى الوجوه الصُفرِ
ترتبك العيونُ اجلائعهْ
فيروّا غنائم صبرهم

ب األواني
في الوجوه الضامرهْ

ولكي ينالوا ما تيسّر من طعامٍ
للبطونِ اخلافرهْ

فترى األصابع مثقالتٍ
بالصحونِ العامرهْ

وترى الرؤوس مكبالتٍ
بالظنون وبالهمومِ الكافرهْ

وهناك في قلب اجلموعِ ,
رأيت كهولةً

تبكي العجاف الوارفات الضائعهْ
هل من مغيثٍ يا كرام اخللقِ ,

أل كفّه
تعثرهْ ويردُّ لهفة خوفه ا

فيزيح همَّ اجلوعِ ,

ـفـردها في في تـلك الـلـيـلـة كـانت جتـلس 
ـنـزل وقـد حملـهـا رجال من بـعـيد حـديـقـة ا
سـار جتاهها أشار إليها ,طـلب منها كوب
مــاء أجـابــته ومـنــحـته إيــاه نـظــرت إلـيه

فــتــعــجــبـت من وســامــته حــيث كــان يــقف
بجوار جواده و لن يظهر من مالمحه بأنه

مسك أو عابر سبيل..
ســـــألــــهـــــا: من أنـتِ و مَنْ يـــــقــــطـن مــــعكِ

استنشقت البكاء من مشاعرها أجابت:
كـانت ترافقني أسرتي سابقا اآلن وِحدتي
هي كـل دنيـتي صـار بحـياتـي فجـأة ما لن
يــطــرأ عـلى خــاطــري أو بـخــيــالي جــمـيع
أرحـــامي غــابـــوا عن دربي لـــبــســـاطــتي و
فـقـري داعـبني الـقـدر بفـراق و وفـاة رفيق
عـمـري..ما ذنـبي مـا زالت أنفـاسي حتاول
وصـالـهـم لـكـنـهم قـسـاة بـقـلـوبـهم سـئـمت

وعانيت من غلظة أرواحهم..
اآلن كــــمــــا تــــراني الــــصــــمت تــــمــــلك من
وجـــداني رســـمت الـــوفــاء بـــأقالمي و من

أزهار اجلنة عالم نثرياتي ..
ـلم بأنـامـله شجن دنـا الـرجل من روحهـا 
ـشـاعـرهـا: هل تقـبـلـيـنني غـربـتـهـا..همس 
ــست رفــيـق عــمــرك مِــثــلكِ أنــا وحــيــداً  
حــنـانكِ مـن أولِ هـمـســة سـأظل وســأبـقى

حبيبك أبد الزمان والدنيا..
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أربيل
وت شاعر  عندما 

 تختفي سرب  من الطيور البيضاء
داخل الغيوم

و الغسق النعسان وحيدا
يحمل جثة الليل على ـتفه

×××
لن تنكس االعالم

ولن يعزف النشيد الوطني   
 سيصبح الشاعر رمزا

في آخر مقطع قصيدة  
دون ان يجتاز القراء

هذه العتبة 
××××

وت شاعر  عندما 
تشتعل حرب جديد

ترتبك اخلطوات فتتعثر
ال ترغب العنق 

ثقل   بحمل رأسك ا
عندما ترى 

فراشة روح شاعر
تشع باهتا

داخل أشعة غروب برتقالية   
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قصة قصيرة
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وخـيـانة واطـنه  الـوطن ال يـسـتـحق اخليـانه  واخلـائن ال يـسـتحـق ا
الوطن لـيست بـالضـروره تكـون بالعـماله لـلخـارج بصـورها اخملـتلفه
خـصوصا اذا ـواطن والـوطن هو خـيانه  بل ان إحلـاق الضـرر با
ــيـتــا مــدمــرا لــلــمــجـتــمع ومــنــهــكــا خلــزيــنـة الــدوله كــان ضــررا 
كالفساد ونشر اخملدرات وغيرها من صور اخليانه  ومؤسساتها 
يحكى انه في يوم من األيام كان نائبا تابع لدوله ليست غربيه عائدا
ومـا ان دخل موكـبه الى منـطـقة الـتفـتيش عن طـريق البـر الى بالده 
في احلدود حـتى اخـذ احد الـكالب الـبولـيـسيه بـالـنبـاح عـلى احدى
ويريد ان ينـفلت على السـياره اال ان عنصر األمن ـوكب  سيارات ا
هـنـا تدخل الـضـابط وطـلب بكل مـسـكه عـند اإلقـتـراب من الـسيـاره 
األمــر الـذي اثـار غــضب الـنـائب أدب من الــنـائب تــفـتـيش ســيـارته 
ثل لـلشعب ان و وأخـذ يصـيح ويصارخ ويـقول :انا نـائب في البـر

هل تصدقون كلب وتكذبوني ? ولدي حصانه 
ثل الشعب وابن هذا نعم نعلم انك نـائب و قال الضـابط بكل أدب 
ا ان الكلب شك في امر لكن ما الضير ان نفتش السياره  الوطن 
وال اظن ان تـطـبـيق الـقـانـون سـوف يـضـرك او يـضـايـقك فـأنـتم مـا 

السلطه الرقابيه التي مهمتها تطبيق القانون 
إستشـاط النائب غضبا وقال :وهل تصدق كلب اني اخالف القانون
ــواطن الــذي يــحب ويــعـشـق بـلــده والــدلـيل ان وال تـصــدقــني انـا ا

الشعب وثق بي وانتخبني  ?
ـركز احلـدودي بعـد اصرار إضـطر الـضابط الـى استـدعاء رئـيس ا
ـركز الى وعـنـد وصـول رئـيس ا الـنـائب عـلى عـدم تـفتـيش سـيـارته 
مـوقع احلدث كان الـكلب البـوليسي يـزداد نباحه وتـفلته عـلى سيارة
وطـلب بكل أدب من الـنائب ان يـسـمح لهم بـتفـتيش سـيارته الـنائب 
ــركـز قـرر هــنـا رئـيس ا لــكن الـنـائـب ارتـفع صـوتـه ورفض بـشـده 
ـحاسـبته ركـز  تـفـتيش الـسـياره وسط تـهديـد من الـنائب لـرئـيس ا
ــثل الـشــعب وامــ عـلى حــقـوقه ـهــ لـنــائب  عــلى هــذا الـفــعل ا
هـنا تـطورت تدخـلت حمـاية الـنائب وحـاولـوا منع تـفتـيش السـياره 
ركز ـركز يـطلب الـدعم من رجال امـن ا ا جـعل رئيس ا األحـداث 
ـركـز احلـدودي والـنائب حـصـلت مـشـادات وشـتائـم ب عـنـاصـر ا
ـركـز ثم وصـلت عـنـاصــر قـوات خـاصه لـدعم عـنـاصـر ا وحـمـايـته 
ـركــز الـعـون احلـدودي في تــطـبـيـق الـقـانــون بـعـد ان طــلب رئـيس ا
هنـا رضخ النائب وحمايته لألمر الواقع بعد وصول القوات والدعم 
فـإنـقض الـكـلب ـركــز بـالـتـفـتـيـش  وبــدأت عـنـاصـر أمن ا اخلـاصه 
البـوليـسي على الـسيـاره مسرعـا الى مكـان معـ واخذ يـنبح وكأنه

يقول هنا هنا 
ـكـان الـذي حـدده الـكـلب  وكـانت قـامت عـنـاصـر األمن بـتـفـتــيش ا
ـفـاجـأه هي الـعـثـور عـلى كـمـيـات كـبيـره مـن اخملدرات فـي سـيارة ا
وتـدمـيـر نـائـب الـشـعب قـادرة عـلى قـتل الـكــثـيـر من افـراد الـشـعب 
مـسـتــقـبل مـجـتــمع ووطن  الـقـبـض عـلى الـنـائب وافــراد حـمـايـته
بـعـدهـا بفـتـره قـلـيـله تدخـلت جـهـات عـلـيا وحتـويـلـهم الى الـتحـقـيق 
ـوضوع بطريقة ما واخرجت النائب من القضيه كالشعره طمطمت ا
من العج لـكن قبل الطمطمه ومنع كل شـخص من التطرق للقضيه
كان هناك لقاء إعالمي مع الضابط الذي طلب اعالميا او مـجتمعيا 
من الـنـائـب تـفـتـيش سـيـارته وبـعــد الـعـثـور عـلى اخملـدرات بـسـيـارة
الـنـائـب واهم مـا قـاله هـو :اكــثـر مـا احـزنــني في الـقـضــيه ان كـلـبـا
لح وكان امينا حلل رزقه وصان العيش وا اجنبيا دربناه واطعمناه 
قـابل مـواطنـا ولـد وترعـرع عـلى هذه األرض بـا ووفيـا لـهذا الـوطن 
حتى كـبر وارسلته الى اخلارج اكـمل تعليمه ولم تبخل عـليه بشيئ 
ثم عـاد ووجد وظيـفته تنـتظره ـصاريف والتـكاليف ودفـعت عنه كل ا
فـاصبح ووثق فـيه الـشعب وصـوت له  ثم تـرشح للـمـجلس الـنـيابي 
ولم ـلح مع الـوطن وال مع الـشـعب  لـكـنه لم يـصن الـعـيش وا نـائـبـا 

ا حـظي به من كرم وجود الوطن يكن وفـيا 
والــشــعب امـا تــعـلــيــقي كـكــاتب نــقـلت له
الـقـصه :الـبـلـد الـذي فـيه الـكـلب اشـرف
من الـنـائب احملـمي من جـهـات عـلـيا  لن
تــقـــوم له قـــائــمـه حــتى يـــكـــافــأ الـــكــلب

ويحاسب النائب 
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   بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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ورغم مــرور عــامـ عــلى احلــادثـة إال أن
اجلـثث التزال تظهر حـتى يومنا هذا وب
احلـ واالخر تعـثر الشـرطة النـهرية على

اجلثث في قعر النهر.
ـــفــقــودين قـــال مــديــر الــطب وعن عــدد ا
ـوصل حـسن واثـق لـوكـالة الـعـدلي في ا
شـفـق نـيـوز إن "عــددهم بـالــعـشـرات وال
يــوجــد رقم دقــيق لــهم ألن هــنـالـك بـعض
ضـعاف النـفوس سـجلوا مـفقـودين لديهم

على انهم قد غرقوا في هذه احلادثة".
ـلف وأضـاف "هــنـالك جلــنـة تـتــابع هـذا ا
ـذكـورة في مـسـجـلة بـدقـة وهـذه االرقام ا

رسميا في دائرة الطب العدلي".

ما الذي حصل ?
....كل االجــراءات الــتي اتــخــذت في ذلك
الـــوقت لم تـــكن ســـوى تــخـــبط ومن جنى
عـــاش ومن غـــرق ذهب الى ربـه وانــتـــهى
ــوضــوع سـيــاســيــا وقــانــونــيــا ومـازال ا
حـاضــر في ارواحـنـا ..الــرحـمه لـقــلـوبـنـا
ـؤلم في الـتـي تـتـعــايش مع هـذا الــواقع ا
كل يـوم لديـنا فـاجعـة وحسرة ولـوعه على
اجـيــال لم يــكـون ســوى ضـحــيـة حلـروب
وفـسـاد وطــمع بـسـلـطـة وهــو يـبـحث عـلى

قوت يومه ..وانا لله وإنا اليه راجعون .
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الــوزراء بــاعـــتــبـــار الــضـــحــايـــا شــهــداء
وحـصلـوا على قرار بـأنهم شـهداء لكن ال

اعلم اذا  تفعيل القانون أم ال".
مـراضــاة عـشــائـريــة وكـشف عـن أسـمـاء
مــسـؤولــ وضـبــاط وأشـخــاص وجـهـات
مـختلفة متورط بفرض سيطرتهم بالقوة
عـلى احملـافظـة وبـتـنفـيـذ عـملـيـات تـهريب
وفــسـاد وابــتــزاز وتــهــديــد لــلــمــواطــنـ

واسـتـضـافت الــلـجـنـة الـعـديـد من الـقـادة
ـســؤولـ احملـلــيـ أبـرزهم األمـنــيـ وا
احملـافـظ الـســابق نـوفل الــعـاكــوب وقـائـد
عـمـلـيـات احملافـظـة الـلـواء جنم اجلـبوري
وقـائد الـشرطـة اللـواء حمـد نامس وقـائد
األمن الـوطـني هشـام مـحمـد وقـائمـمـقام
ــوصل زهـيــر األعـرجـي وعـبــد اخلـالق ا
ـشـترك اخلـيـكانـي آمر وحـدة الـتـنسـيق ا
وصل وقـد بلغ بـ القـوات األمـنيـة في ا
. عــددهم  27مــسـؤوالً حــكـومــيــاً وأمـنــيـاً
وخـلص الـتـقـريـر إلى عـدة حـقـائق مـنـهـا
ـكـتـائب االقـتـصـاديـة الـتـابـعـة لـفـصـائل ا
ـارستهـا عمليـات ابتزاز وبيع مـسلحة و
أراضي الـدولـة وسـرقـة الـنـفط وعـمـلـيات
تــهــريب األغــنــام والــســجــائــر وســرقــة
ـدمـرة وبــيـعــهـا خـارج ـبــاني ا أنـقــاض ا
ـوصل وتفشي الـرشاوي واإلتاوات في ا
ــديــنــة من عــدة فــصــائل وتــزايــد عـدد ا
ـســلــحــة الـتي الــفـصــائل واجلــمــاعــات ا
تدعي عملها مع احلشد الشعبي ورفض
عـودة النـازح في قـرى وبلـدات عدة في
احملـافــظـة كـلــهم من الـعَـرب الــسُـنـة من
قـبل الـبِـشـمـركـة وأطـراف أخـرى ورصـد
كـذلك عمـلـيات تـسلل إرهـابـية من سـورية
إلى الــعــراق وأنـفــاق ومـخــابئ سالح لم
يـتم اكتـشافهـا وأوصى بتـعزيـز القدرات
العسكرية العراقية وكشف أيضاً عن أن
مــســاحـة  1000كــيـلــو مــتـر بــالــسـاحل
سـوكة من أي جـهـة أمنـية ن غـيـر  األ
وهـنـاك وجـود لعـنـاصـر داعش في مـخيم
اجلـدعةببلدة الـقيارة ومخيم حـمام العليل
ـوصل وركـز الـتــقـريـر يـسـتــذكـر أهـالي ا
خـاصـة والـعـراقيـون عـامـة الـيـوم األحد
ــصــادف  21آذار الــذكــرى الــســنــويـة ا

وصل والتي الـثانية حلـادثة غرق عـبارة ا
ــئـات بــيـنــهم عــشـرات راح ضـحــيــتـهــا ا

فقودين إلى هذا الوقت. ا
في احلـــادي والـــعــــشـــرين من آذار عـــام
تــســعـة عــشــر حتــولت اعــيــاد نـوروز في
ــوصـل الى مــأ بـــعــد انــقـالب عــبــارة ا
اجلـزيـرة الـسيـاحـيـة وحتـولـها إلـى قفص
ـاء وأصـبحت ـئات حتت ا اعـدام حـبس ا

وصلي خريف. أيام الربيع على ا
وبـلغت حـصيلـة اجلثث الـتي  انتشـالها
حـتى يومنا هذا  142جـثة من بينها 11
جـثـة مـجـهـولــة الـهـويـة لم يـسـتـطع ذويـهـا
الـتـعرف عـلـيهـا ألنـها قـد تـفـسخت تـمـاماً

ـشـهـد حـاضـر في ذاكـرتـنا وفي مـازال ا
كل عـام بدل االحتفال بعـياد نوروز وبعيد
الــشــجــرة الـــتي ســتــزين وتـــخــلع ثــيــاب
مـتـهالـكـة وتـلـبس االخـضر تـعـلن اذهـانـنا
احلـداد بــعـد مــرور سـنــوات عـلـى حـادثـة
الـعـبارة ذهب ضـحـيتـها اكـثـر من حوالي
 50راكـبـا ولكن عـدد الـذين ركـبوا فـيـها
كــانــوا  287شــخــصــا وهــو الـذي أدى
وارد بـالتـالي إلى غـرقهـا. وكانت دائـرة ا
ـوصل  قـد أطلـقت حتـذيرات ـائـية في ا ا
في الـيــوم الـسـابق لـلـحــادثـة دعت فـيـهـا
الـقـاطــنـ بـالـقـرب من الــنـهـر إلى تـوخي
احلـذر مـن ارتـفــاع مـنــسـوب نــهـر دجــلـة
ــوصل ..أمـر بــسـبب فــتح بــوابـات ســد ا
هدي رئـيس الوزراء العـراقي عادل عبـد ا
..بـفتح حتقيق فوري بحادث غرق العبارة
ــوصل ورفـع تـقــريــر لهُ خالل أربع في ا
وعـشرين سـاعـة إلظهـار احلقـيقـة وكشف

. سبِّب ا
أكـــدت هـــيـــئـــة الــســـيـــاحـــة أن اجلـــزيــرة
ــوصل والــتي الــســيــاحــيــة في غــابــات ا
وقـعت فيـهـا حادثـة العـبـارة ليـست ضمن
ـزاولة أمالكـهـا ولم يـتم مـنـح أي أجـازة 
الـعمل الـسيـاحي من قـبل هيـئة الـسيـاحة
لـلــمـرفق بـشــكل عـام أو لــلـعـبــارة بـشـكل
خــاص وأن اجلــزيـــرة لــيــست من أمالك
هــيـئــة الــســيــاحــة بل هي تــابــعــة لــدائـرة
عـقارات الـدولة وقـد أعطـيت استـثمار عن
طـريق هيـئة اسـتثـمار نـينوى ولم يـتم منح
ـزاولــة الـعــمل الـســيـاحي من أي أجــازة 
قـبل هيئة السـياحة للـمرفق بشكل عام أو

للعبارة بشكل خاص.
نـــشـــرت مــصـــادر وثـــيـــقـــة صـــادرة من
رقمة محكمة استئناف نينوى االحتادية ا
بـالعدد  1123بـتاريخ  24مـارس/أبريل
 ?2017تـوجه مـذكرة قـبض وحتـرِ بحق
صــاحب الــعــبــارة عـــبــيــد إبــراهــيم عــلي
ه اإلرهــاب وفـقـاً لــلـمـادة الـديــدي بـجـر
الــرابـــعــة من الـــفــقــرة األولـى من قــانــون
مــكــافــحــة اإلرهــاب في الــعــراق وتــوجه
أفراد األمن والضبط القضائي باعتقاله.
نـشرت صحـيفـة العربي اجلـديد تـفاصيل

عن الــتــقـريــر الــنــهــائي لــلــجــنــة تـقــصي
ـان الـعراقي احلـقـائق الـتي شـكـلهـا الـبـر
لـلـكشف عن حـقـيقـة األوضـاع في نيـنوى
انـتشلت وصل وحتـديداً في عـاصمـتهـا ا
فــرق اإلنـــقــاذ حــوالي  55شــخــصــاً من
الـنهر وهم ما زالوا على قيد احلياة ومن
بــيـنـهم  19طـفـال. ولـقـد أعـلـن مـديـر عـام
ــدني عن إنــقـاذ  61شــخــصـاً الــدفــاع ا
ـوصل أغـلـبهم من بـحـادث الـعبـارة في ا
الـنـســاء واألطـفـال وأن عـمــلـيـات الـبـحث
واإلنـقــاذ مـســتــمـرة...الــطـفل خــالـد عــبـد
الـرزاق ذو  15عـامــا وهـو أحـد الـنـاجـ
من هـذه احلـادثــة لـوكـالـة شـفق نـيـوز إن
"الـقــائـمــ عـلى الــعـبــارة كـانــوا يـزيـدون
أعـداد كبـيرة عـلى الـعبـارة وبعض الـناس
قـالــوا لـهم بـأن الــعـبـارة قــد امـتألت لـكن
الــقــائــمــ عـــلــيــهــا لـم يــقــدروا خــطــورة

وقف". ا
ــيالن ويــضــيف  أن "الــنــاس شــعــروا 
الــعـبــارة وبـدأت تــمــيل بـهـم وسط الـنــهـر
ـياه وحـتى انقلـبت وحتولت الى وتـغرف ا

قفص".
ويـتـابع الــطـفل الـبـالغ اربــعـة عـشـر سـنـة
خــالــد "ال اعــلم مــا الــذي حــدث وبــقــيت
احـــاول اخلـــروج حـــتى اصـــيـــبت قـــدمي
بــجـرح بـلــيغ ولــكن جنـحت فـي الـوصـول
ــيــاه وسط عـشــرات الــنـاس الى ســطح ا
كـنت اتشبث بأي شيء ال اسـتطيع الرؤية
ــيـاه كــانت غــيـر صــافــيـة وبــعـد أن ألن ا
يـاه بـدأت بالـسبـاحة طـفوت عـلى سـطح ا
رغم أن قــــدمـي مــــصــــابــــة وجنــــحت في
الــوصـول الـى حـافــة الــنــهـر ولــكن الزلت
ــا حـدث وأنـا حـتـى الـيـوم غــيـر مــصـدق 

جنوت بأعجوبة".
حقوق ضائعة

لم تــنــصف احلــكــومــة الــعــراقـيــة عــوائل
الـضـحـايا رغـم الوعـود بـشـمـولـهم ضمن
قــانــون الـــشــهــداء وحـــتى الــيـــوم لم يــتم
الـتصويت عـليهم بـقانون وهـنالك مساعي

وازنة. لذلك قبيل التصويت على ا
ويـقـول مـحـافظ نـيـنـوى جنم اجلـبـوري إن
"احملـافـظـة حـصـلت عـلى قـرار من رئـيس

الـعـالم بال اسـتـثنـاء يـرقب مـا يـحدث من
صــراع روسي أوكـرانـي خـطــيـر من إن
تـتحـول تلك احلـرب الى نزاع نـووي إما
الـتصـريحـات السـياسـية فال تـقل حرارة
تولدة من لهيب ذلك الصراع. عن تلك ا
وفي خـــضـم كل مـــا يـــجــــري يـــصـــدمك
الــبـــعـض أكــرر الـــبـــعض مـن مـــحــلـــلي
األوضـاع الـســيـاسـيـة ووجــهـات الـنـظـر
الـتي ال تمـت بصـلة ال من قـريب او بعـيد
ــا بــاإلحـــداث اخلـــطــيـــرة اجلــاريـــة ...
يـدفعك لـشرب (استـكان جـاي عاشر مع
حــبــة بــراســيــتــول) كـي تــســتــوعب تــلك

التصريحات الفلذكية (الفلتة والذكية).

مـنــذ أن أخـذت طـبــول احلـرب تـقـرع في
أوربـا وانـدلـعت نـار احلـرب بـ روسـيـا
وأوكـرانيـا حـتى انبـرى الـعديـد من قراء
ـشـهــد الـسـيـاسي من مــحـلـلـ (وغـيـر ا
مـحـلـل ومـوهـوبـ بـلـهجـتـنـا الـدارجة)
بــطــرح أفــكـــارهم وأرائــهم وتـــوقــعــاتــهم
الـنــيــرة في مـجــرى احلـرب وأســبـابــهـا
وتـداعياتـها في أوربا الشـرقية والـغربية
ـــتـــحـــدة وحــــلف الـــنــــاتـــو والـــواليــــات ا
األمـريـكــيـة والـعـالم والـعــراق وتـأثـيـرهـا
بـشـكل خــاص عـلى احلـصـة الــتـمـويـنـيـة

(ذائعة الصيت).
فـتجدهم هنا وهناك; يـصرحون ويقابلون

ويـهــمـهـمــون مـتـأمــلـ الـســمـاء قـبل أن
يــنـطق أحــدهم بـفــصـيـح الـكالم كــونـهم
حـسب ادعاءات الـبعض منـهم خبراء في
الـــشـــأن الـــروسي واألوربي قـــانـــونـــيـــاً
وجـغـرافــيـاً واجـتـمـاعــيـاً بـاإلضـافـة الى
ـفــضـلــة لـلــشـعــبـ ولـقــادتـهم األكالت ا
وكـيفـية إعـداد الكـبة الـروسيـة والبـرياني

اإلوكراني.
بـل إن مــــواعــــيـــــد إنــــتــــهــــاء احلــــرب أو
اسـتـمــرارهـا وحتـولـهـا ألى حـرب إبـادة
نـووية أوأنتـهاءهـا وإحالل السالم يعـتمد
عـــلى مــزاجـــهم واخـــتالف أراءهم ونــوع
ـرق الذي تـناولوه عـلى الغـذاء (بالـعناد ا

من تصريح حجي شليوط).
هــذا مــا أعـاد بي الــذاكــرة الى جــارتــنـا
(احلَـاجـة) اعــتـدنـا عـلى مـنــاداتـهـا بـهـذا
الـلقب (أمراءه كبيرة السن جارتنا حتى
ـاضي) نـهـايـة الــثـمـانـيـنــات من الـعـقـد ا
ــدفـأة وأذكــر جــلــســتــهـا بــالــقــرب مـن ا
ـة) (الـصـوبـة-عالء الـدين إنـكـلـيـزيـة قـد
الـتي ال تطفئ ليال وال نهار إال في بعض
إيـام الـصيف احلـار جـدا ويتـربع أبريق
ـرموق على رأس ـاء مكـانهم ا الـشاي وا

دفأة. تلك ا
ذياع القد كـما كانت تقرب اليها ذلك ا
ــهــتــرء من مــاركـة ذوالــغالف اجلــلـدي ا
والـذي اليـفهـم منـه إال بعض (نـاشـونـال)
الــــضــــوضــــاء و(هـــنــــا لــــنـــدن) وبــــعض
ـفــهــومـة بــســبب قـدمه األصــوات غـيــر ا

وكثرة أعطاله.
ومع هــذا كــانت احلــاجــة بــعــد ان تــقـدم
لـضيوفها (أستكان الشاي) تأخذ بشرح
الـــوضع الـــدولي واحلــرب الـــبـــاردة بــ
ــتـحــدة األمـريــكـيــة واالحتـاد الـواليــات ا

السوفيتي آنذك.
بـقولها (يـابه ابو روسيا كـال ألبو أمريكا
وجـاوبه ابـو روسـيـا مـرورا بـأبـو فـرنـسـا
فـاوضات ال جتري وأبـو ناجي...) تـلك ا
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منـذ ما يـقارب ست اشـهر عـلى انـتهـاء االنتـخابـات النـيابـية
والى االن لم  يـتم اختـيـار رئيـسـا لبالد وال رئـيـسا حلـكـومة
صالح الشـخصية لالحـزاب والتي هي بعيدة وذلك بسـبب ا
كل البـعد عـن مصـالح العـراق والعـراقيـ حيث مـانص اليه
الدسـتور رمي بـعرض احلائط ويـتم تفسـير الدسـتور حسب
فتـاوى ساسة الصدفـة بالبالد والن هناك ازمـة ثقة ب كافة
القـوى السياسية وليس ب الشعب وتلك االحزاب السياسة
وفوضى سـياسية عـارمة تعم بالـبالد يرافقهـا توتر سياسي

ا تشهد البالد حرب اهلية وان حدثت  ور
سوف تـكون اكـبـر بكـثيـر من احلـرب االهلـية الـتي شـهدتـها
ــاضــيــة لـذلـك عـلـى نـرى من لــبــنـان قــبل اكــثــر بــالــعـقــود ا
الـضـرورة ان يـكــون هـنـاك اجـتـمـاع بـ زعـمـاء الـعـراق من
اجل انهـاء اخلالفات السياسـية التي تداعياتـها وخيمة على
ـنطـقـة مع الـعـمل عـلى تغـيـيـر قـانون االنـتـخـابات الـعـراق وا
الذي ال يـلبي طموحـات وتطلعات الـشارع العراقي بل شرع

فسدين من اجل مصالح الفاسدين وا
صورة داخلية

وينـبغي ان يتحـول النظام بـالعراق من نظـام نيابي الى نظام
رئاسي كـون النـظام النـيابي اوجـد لنا فـوضى كبـيرة وفشل
فـشال ذريعا في ادارة شـؤون البالد والـعباد   ويـقف عاجز
عن ردع الـــلـــصــوص وان كـــانـت له اجـــراءات بــحـق هــؤالء
اخلارجـ عن القانون تـكاد تكون خـجولة لغايـة ونتطلع الى

عــراق اجـمل عــنـدمـا تــتـضـافــر جـهـود
الــشــرفـاء وابــنــاء الــعـراق الــغــيـارى
ـقــراطي مـوحـد لـكي نــرى عـراق د
ومـزدهـر وخالي من عـصـابـات علي

بابا ... مع التقدير  
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يا حبيبا تعطرت بك روحي 
فصرت النور لعيوني
والنبض في قلبي
بك الدنيا ازهرت 

والعمر أيامه معك جتملت 
بدونك شمعة عمري

انطفأت
ا كن لروحي.. ند

ان قطوفا ولقلبي من اإل
بضوء عينيك أبصرت الفرح

نعيما
و بأنفاسك تنهد صدري الهواء نقيا

هل يتعافى فؤادي شوقا..?! 

إال واحلـاجــة هي الـطـرف األكــيـد في تـلك
فاوضات عالية السرية. ا

ــعــلــومــات تــلم بــهــا وكل هــذه اخلــطط وا
ـذيــاع اخلــطـيــر حـ احلــاجـة من ذلـك ا
عـلومات فـيكون تـسألهـا من أين لك هذه ا
جــوابـهــا (من الــراديــو أصــلي يــابـاني)
وهــكــذا جنــد أن مــحـلــلـي الــسـاعــة لــيس

لـتــحــلـيالته أو اراءه جــذور مــعـلــومـاتــيـة
صـحـيـحة بـل يبـني حتـلـيالته ويـنـشـرها
عــلى أســاس (بــيــني وبــيــنك وســمــعت
وقــابل يــنـظم عــلــيه شي) هــذا هـو واقع
ن يــتـــهـــافــتـــون عــلى حــال الـــبــعـض 
الـفــضـائـيـات لــلـظـهــور فـقط وال يـقـدروا
خـطـورة أو تصـريـحـاتهم. الـتي قـد تـلقى

ــا يــلــقي أذنــاً صــاغي عــنــد الـــبــعض 
بـظالله الثـقيـلة عـلى حيـاتهم مـضافة الى
الـصعوبات التي يواجها اجملتمع العراقي
الـذي هو بحاجة الـيوم وبشكل فعلي الى

التفاؤل واالبتسامة.
...وللحديث بقية...دمتم.
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دينة فقط ا
 خارجَ حنجرتها شاخ الصوت ..

مثل متعب خارج حلمهِ
أو كاتب 

خارج روايتة 
زدانه  بقوس و ال حتى ذيك السماء ا

قزح السراب  ..
الذي يشبه غابة متشابكة باشجار
خضراء  غير معتادٍة على تداخل

االلوان.... 
دينة بحزنها الطويل كشوك مرهق إ

جدا 
طعنتْهُ   متسللة في القلب 

.
إبحثتْ أرواحُنا في سراب ..

بل تنظر  الراحة تارةً من احلقيقة
و من الظل تارةً أخرى ..

كما طفلٍ ال يُدرك ابعاد  القادم  
من غير أن ينتبه انهكه  االرهاق...

ال شيء
يتكلّم

يا حلمي  
ال  ..

سوى هذا احلفيف  الذي ال يستدير

..
 ايها العبث كم كنت مؤلم 

 .... و عبثاً
هل نعثر  على أمل 

وغدا....
فكر بغيرك... ايعقل يادرويش

ال احد يفكر....... 
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وأنت ما فارقت خيالي حلما
أشتاق لك همسا

كم أحبك.....!!
يا من سكنت الروح سرا

ألنك دبيب الفرح في جسدي....
اني والصدق في إ

رسل من ربي والوحي ا
أناديك... ويضيع صوتي

مع ضجيج آالمي
أنت يامن بكيت حبه

ا يعادل حلظات أشواقي
ما أروع الليل يضمني معك 

قطوف أمنياتي

أقلب صورك شوقا
وند همسك يضم آهاتي

أحببتك هبة السماء
وأجمل مالكي
أحببتك عمرا

عشقتك روحا تالزمني
مات بعد ا

سأكتبك للدنيا قطوف عطر
ال تفارق روحي مبسما 

بك......ومعك....
وألجلي أنت 

ند أشواق تكتحل بها أحالمي
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بغداد

بعـد ان فـشلت احلـكومـة الـعراقـية ألكـثر من  25سـنة بـعد سـقوط
الـنـظـام الـسـابـق فـشـلت في سن قـانـون الــبـيع والـشـراء لـلـمـنـازل
ـنع الـتـجـاوز لـذا وحتـديـد االســعـار وبـسـبب عـدم وجـود قــانـون 
ـزاجه دون اللـجـوء الى الـقـانون ألنه ـواطن الى الـعـمل  اضطـر ا
ثل هذا القانون في ظل ما نعيشه من عدم استقرار يعلم ال وجود 
هم ارجع الـى البرج حيث  بناء منـازل بجانب اعمدة كهرباء .. ا
الضـغط الـعالي في مـنطـقـة سبع قـصور في اطـراف بـغداد بـحيث
سـيارات األسـر تمـر من حتت هذه األبـراج في وسط شارع داخل
ـنــطــقـة الــتي ال اعــرف هل هي مــخــطط لـهــا من االمــانـة  وزارة ا
ـنـازل الــتي اصـبـحت االسـكــان احملـافـظــة واين الـدولـة من هــذه ا
منـطقة في وسط خطـر كبير من هذه األبـراج الم تفكروا اذا حدثت
ـنطـقـة ... وانا ال عاصـفـة مثـال وسقط الـبـرج مـاذا سيـحـدث في ا
ـواطن في ـواطن بل احلـكـومـة الـتي تـريـد دائـمـا ان يـكون ا الوم ا
غيـر عـالم حـتى ال يسـأل عن حـقوقـه التي ال نـعـرف اين تذهب وال
نازل اسعارها في تصاعـد واجملمعات السكنية ـواطن الن ا الوم ا
التي بـنيت ألجـلهم وأجل عـوائلـهم ارتفـاع اسعـار الشـقق في هذه

اجملـمعات ... وأخـيرا اذا احـببت ان تذهب الى
فـرنسا من أجل مـشاهدة بـرج أيفل فذهب
الى مــنــطــقــة ســبع قــصـور فـي اطـراف
بـغداد وتمتع بـبرج الكـهرباء افضل من
ان تـخسر نقودك بالسفر الن برج أيفل

في بغداد .....

١٩٦٩  الــتي اعــتـبــرت ان من حـق الـزوح
تـــأديب زوجــته  وبــذلـك تــوضح وبــصــورة
راة كائن ادنى ومن حق الرجل جـلية بان ا
ـشرع لم تـعديلـه وتاديـبه  وهنـا نرى بأن ا
يـعـتـقـد بـان الـزواج أن يــتـكـامل الـرجل مع
ـــراة  بل عالقـــة اشــبـه بــالـــوصـــايــة من ا
شـخص اعــلى لــكــونه ذكـر وشــخص ادنى

امراة  ولدينا امثلة اخرى كثيرة .
ولـكي نـكـون حـيـاديـ في طـرحـنـا نـرى ان

ـراة في بـدايـات نـشـطت حـركـات حتــريـر ا
فـكرين الـقرن الـعشـرين من قبل عـدد من ا
ـــــراة )  واحلـــــركــــات (دعـــــاة حتـــــريـــــر ا
ـا الـيــســاريــة الــتـي يــعـود لــهــا الــفــضـل 
ـــراة الــعــراقـــيــة االن خالل وصــلـت الــيه ا
حـقـبه الـسـتــيـنـيـات والـسـبـعـيـنـيـات  حـيث
تمـكـنت هذه احلـركة الـتـنويـرية من صـياغه
قـوانـ تـعـتــبـر مـتـفـوقه نـسـبـيـا عن قـوانـ
جيـرانـنا مـنـها قـانـون االحوال الـشـخصـية
ـعدل رقم 188 لـسنه 1959ا الـعـراقي ا

.
راة العـراقية مازال ورغم ذلك فـان وضع ا
بحـاجة الى تطوير يتـماشى مع طبيعه تقدم
االنظمة االجتماعية التي وصل اليها العالم
  نـظـرا لـوجـود فـقــرات في هـذه الـقـوانـ
لــعــدة اســبــاب اهــمــهـا ان هــنــاك عــدد من
الـقــوانـ الــتي تــعــتـبــر تـمــيــزيـة ضــدهـا 
واحيـانـا  مجـحفـة الى حد كـبيـر  على امل
ان تتـغـير هـذه الـقوانـ نـحو االفـضل بـعد
انـــهـــيــار الـــنــظـــام الـــبــائـــد عــام2003  
اســـتــبـــشــرت  الـــنــاشـــطــات الـــعــراقـــيــات
بــالـدســتـور الـعــراقي اجلـديــد الـذي اعـطى
ــراة الـعـراقــيـة بـان تــمـنح اجلـنــسـيـة حق ا
الوالدهـا  عنـدما ورد فـيه بان الـعراقي هو
من ولـد الب او ام عـراقيـة  وهـذا انـتـصار
لم حتــصل عــلــيه الــكـثــيــر من الــنــسـاء في
نـطـقة الـعـربيـة   ونـرى ان الدسـتـور اقُر ا
ـسـاواة وعـدم الـتـمـيـيـز وتـكـافـؤ مـوضـوع ا
الفـرص  ومبـدأ الكوتـا االنتخـابية لـضمان
ـراة الى مـركـز صـنـاعـة الـقـرار  وصـول ا
ولكـننا لالسف جنـد ان الكثيـر من القوان
مـــا تــزال تـــتـــنــاقض مـع بــنـــود الــدســـتــور

العراقي .
ادة ٤١ من قانون ثال ا نـذكر على سبيل ا
ـعدل رقم ١١١ لـسـنة الـعقـوبـات العـراقي ا

هــنـاك الــكـثــيـر من الــقــوانـ الــتي شـرعت
ـراة ولــكـنـهـا لم تــسـتـغل وعـلى ـصــلـحـة ا
واد  400/401/402من ـثال ا سـبيل ا
قانون العقوبات العراقي  والتي حتدد بان
الـتــحــرش فــعل جــرمي قــد يــبـدأ بــســيــطـا
بـالـكالم ويـنـتهي ?بـالـشـروع بـاالنـتـهاك أو
االعتـداء اجلنسي والـلفظي  وتبـدا العقوبه
ـكن ان تــصل  عـقــوبـته إلى كــمـخــالـفــة و
سـبع سـنوات أو عـشر  إذا ?كـانت الفـتاة
قــاصـرا ولــكن وعــنـد مــراجــعـتــنــا احملـاكم
الــعـراقــيـة   الجنــد ان هـنــاك دعـاوى تــقـام
عــلـى حــاالت الــتــحــرش مـع الــعــلم الى ان
االحـصـائـيــات الـتي عـمـلـهـا مـركـزنـا تـؤكـد
زيـادة نسب الـتحـرش في اجملتمـع العراقي
 وهــــو امـــر يــــنـــســـبـه عـــدد مـن اخلـــبـــراء
الـقانـون   الى ان اجملـتمع الـعراقي يـلوم
ـراة في حاله حصول الـتحرش وانها هي ا

سؤولة . ا
واوضــحـت احملــامـــيــة فـــاتن الــقـــيــسي ان
العـائلة لن تقبل بان تـذهب بنتهم الى مركز
الـشـرطـة او حـتى تـمــثل امـام الـقـضـاء في
دعوى تـقول بها الـبنت بشكل صـريح بانها
تــعـرضت لـلــتـحـرش  فـان تــصـرف الـبـنت
ــتـحـرش  ــعـتــاد هـنـا ان تــسـكـت عـلى ا ا
وذكـر احملامي حـسنـ العـماري ان دعوى
التـحرش قلـيلة نـسبـياً خوفـا من الفضـيحة
او قـتل الفتاة في حـاله عرف ذووها  وهنا
ــراة الـعــراقــيــة تــعـانـي تـاره من نــرى ان ا
قــوانـ تــكــون تـمــيــزيه اجتــاهـهــا والــتـارة
االخـرى  نـرى ان الـعـادات والـتـقالـيـد هي

من يـظلمـها ويـطلب ان تـسكت حتى وان 
احلـــاق  الـــضـــرر بـــهـــا  وبـــ هــذا وذاك
ــراة الــعــراقــيــة بــكل نــتـــمــنى ان تــتــمــتع ا

حقوقها في مستقبل قريب .
5 Š ”—u½
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إلى ورائه فينتج اوراقا متساقطة
من الشجيرات  ..

 .. نتسكَّع بال جهةٍ واضحةٍ
ب حفيفِ مقشاتهِ وريقات  اشجار نا

 ...
و ثرثراتِ وريقات اشجار هم  ..

  ذاب  الوقت.. 
سامير  متى تشرق  الشمس وتذيب  ا
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{ وكـاالت  –بـومـبــاي - شـاركـت الـنــجـمـة
الـهـنــديـة بـريـانــكـا شـوبـرا وزوجــهـا الـفـنـان
ـهــرجـان األلـوان األمــريـكي نــيك جـونــاس 
الــذي يــقــام في الـهــنــد.وتــداول رواد مـواقع
الـــتــواصـل اإلجــتـــمــاعي مـــجــمـــوعــة صــور
ومقـاطع فيـديو لـلـثنـائي ظهـرا فيـها بـعفـوية
تامـة وخفة دم واضحة وهمـا يلعبان بكرات
األلــوان وتـبــدو عــلـيــهم أثــار الـدهــان الـذي
تـقـوم عـلـيه الـلـعـبـة.ويـعـدّ هـذا الـظـهور األول
ـنـاسـبـة األولى الـتي يـشـاركـان لـلـزوجـ وا
فيـها بعد إستقـبالهما لطـفلهما األول والذي
أبقـوا أمره سراً لـفترة طـويلة.وعـلقت شوبرا
نشـور قائـلة(أن تسـتطـيع إيجاد وقت علـى ا
لـلمرح في ظل عـالم مليء بـاخلوف هو نـعمة

بحد ذاته).
كمـا خطـفت شوبرا أنـظار مـتابعـيهـا بأحدث
صورة نـشرتهـا في صفحـتها اخلـاصة على
مـوقع التـواصل اإلجتـماعي.وظـهرت شـوبرا
ــاكــيـاج بـإطـاللـة نــاعــمــة لم تــضع فــيـهــا ا
وظـهــرت مالمـحــهـا الــنـاعــمـة بـوجـه مـشـرق
تابع بترك وناصـع ما دفع عدد كبير من ا

تعليقات مادحة ومحبة لها.

 bOFÝ rFM
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ي االردني شـارك في الندوة التي اقامتـها اللجنة االكاد
الـثـقـافـيـة في قــسم الـلـغـة الـعـربـيـة وآدابـهـا في اجلـامـعـة
ي بـعنوان (عرار رمزا ـناسبة يوم الـشعر العا األردنية 

للثقافة العربية).
 wFOÐd « qO³½

الـكــاتب الـعـراقي صـدر له عن مـؤسـسـة ابـجـد لـلـتـرجـمـة
والــنــشــر والــتـوزيـع كــتــاب بــعــنـوان ( تــاريـخ الــصــابــئـة

ندائي في العراق). ا
 —uÒLŠ uÐ√ bL×

الوزيـر االردني األسبق وأمـ عام مـنتـدى الفـكر الـعربي
ـتـخـصصـة حـول (مسـتـقبل اإلعالم شـارك في الـورشة ا
الـثــقـافي في ظل الـتــحـول الـرقـمي) الـتـي نـظـمـتـهـا إدارة
البحـوث والدراسات اإلستـراتيجية في األمـانة العامة في

جامعة الدول العربية بالقاهرة .
Íœ«uF « ¡öŽ 

FM 2000 مديـر قنـاة سواقـي ومديـر اإلذاعة الـعربـية
ثـقف في سدني بـاسترالـيا ضيـفه امس اجلمعـة نادي ا
الـعــرب ضــمن مــنـهــاجه الــثـقــافي من خالل مــحــاضـرته

هجر). (اإلعالم والتسويق اإلعالمي في ا
WKF  q{U  5M Š
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ـنـتـدى ــيـة الـعـراقـيـة شـاركت فـي نـدوة اقـامـهـا ا االكـاد
ـرأة ـرأة والــتـدريب بــعـنـوان (دور ا الـعـربي لــدراسـات ا

العراقية في مواجهة االرهاب والتطرف الفكري).

Â«eŽ ÊU½bŽ

تـقرر الـبـحث عن مـجال آخـر يـرضي طمـوحـاتك. يوم
السعد االربعاء.

qL(«

ــنـــاسب واصــطــحب  حــاول أن تــســتــغـل الــظــرف ا
الشريك في رحلة ترفيه أو في سفر.

Ê«eO*«

 تكون متشوقاً للتعرف إلى شخص قيل لك عنه
رقم احلظ.2 الكثير

—u¦ «

 الــتـعب ال يــفـيــد صـحــتك عــلى اإلطالق ال بـأس من
أخذ قسط من الراحة. 

»dIF «

كل شيء زاد عن حده انـقلب ضده عالقتك العاطفية
اليوم تسير كما يرام .

¡«“u'«

تـمـر في الـعــمل الـيـوم بــوضع يـشـغل بــالك ويـجـعـلك
تفكر في السبب فتضطرب .

”uI «

إكـثارك من سـاعات الـعـمل اإلضافـية يـؤثـر سلـباً في
وضعك الصحي. 

ÊUÞd «

 تكون مـستعداً أكثر من أي وقت مضى إلقامة عالقة
جدية تكون نهايتها سعيدة .

Íb'«

ـنـاسب ـغـريــة فـتــخـتــار ا تـنـهــال عـلــيك الـعــروض ا
منها.يوم السعد الثالثاء.

bÝô«

تعارف يتـكلل باالستقـرار العاطفي. تتـجنّب النزاعات
وتبحث عن حلول مقبولة.

Ë«b «

عــرض جـــديــد يـــشــعــرك أنـك قــادر من خـالله عــلى 
هني.  حتس وضعك ا

¡«—cF «

 تـشعر بـراحة نفـسية كـبيرة عـندما كل مـا يبعدك عن
ارسة الرياضة.

 u(«
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تـكـتب مــرادفـات ومـعـانـي الـكـلـمــات أفـقـيـا
ضـــــمن الـــــدوائـــــر لـــــتـــــقـــــرأ الـــــكـــــلـــــمـــــة
ــطــلــوبــة:(مــكــتـــشف احــدى الــعــمــلــيــات ا

احلسابية):
1- مدينة في فلسط

2- راهبة الدير

3- االرض او التراب الندي

4- هي حتت السن القانونية

5- لواء اداري يتبع محافظة اربد

6- صاحبة القلب الشفوق

7- طلقاء

8- لكل انسان

rO dð tÒłu¹Ë wDÝ«u UÐ bOA¹ wLþUJ «

 W¹d(« VB½
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وسـيقى لـغة احملـبة حتت شعـار( ا
اضي والسالم) انـطلـقت الثالثـاء ا
ـهرجـان اجلـامـعي الول فـعـاليـات ا
ـوسيـقـية في كـلـية لـقـسم الفـنـون ا
الـفـنـون اجلـمـيـلـة بـجـامـعـة بـغـداد
على قـاعة حـقي الشـبلي .وقـد القى
عـمـيـد الـكـليـة مـضـاد عـجـيـل كـلـمة
ـبـذولة من أشـاد فـيـها (بـاجلـهـود ا
قـبل التـدريـسيـ والطـلـبة من اجل
إقـــامـــة اكــبـــر مـــهــرجـــان جـــامــعي
لـلـموسـيـقى)  وتـضـمنت فـعـالـيات
احلــفل طــيف مــتــنــوع من االعــمـال
ـــوســيــقـــيــة الـــتي صــدحـت بــهــا ا
حـنـاجـر الـطـلـبـة وعـزفت بـأنـاملـهم
ــوســيــقــيـة ــقــطـوعــات ا اصــعب ا

ـسـرحي الـعراقي وقع كـتـابه في فـرع الديـوانـية الـفـنان ا
ـعـنـون (الـبـانـتـومـا .. تـاريخ جـدلـية لـنـقـابـة الـفـنـان وا

مثل الصامت ). التكوين في اداء ا

ــهـارة عـالـيــة  وبـاشـراف رئـيس
ــوســيــقــيــة ولــيــد قــسم الــفــنــون ا

اجلابري
واشــاد مــديــر عــام دائــرة الــفــنــون

ـهـرجان ـوسـيـقيـة عالء مـجـيد بـا ا
(لعكسه صوراً مـبدعة لطلـبة الكلية
من خالل العزف الرائع ومن ناحية
ـوســيـقــيـة). ـقــطـوعــة ا اخـتــيــار ا

الفجر:    4:25
الظهر:    12:11
غرب : 6:26 ا
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قال النبي محمد (ص) :  
(ال تصوموا حتـى تروا الهالل وال تفـطروا حتى تروه فإن

.( غم عليكم فأكملوا العدة ثالث
وعن ابن عـبـاس: جـاء أعـرابي إلى الـنـبي (ص) فـقـال:
رأيت الـــهالل فـــقـــال: أتـــشـــهـــد أن ال إله إال الـــله وأن

محمدا عبده ورسوله?  
قال: نعم قال: يا بالل أذن في الناس فليصوموه غدا. 
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ـرجـعـيـة الـديـنـية ـثل ا قـبـل 
ــتـــولي الــشــرعي الـــعــلــيــا وا
ـقـدسـة لـلـعـتـبــة احلـسـيـنـيـة ا
هدي الكربالئي الشيخ عبـد ا
واد  جتهيـز عدد كبـير من ا
الـغــذائــيــة لـغــرض تـوزيــعـهـا
تـعفـفة تـزامنا عـلى العـوائل ا
مع حــــلـــول شــــهـــر رمــــضـــان

بارك). ا
مــوضـحـا ان (الـســلـة حتـتـوي
عجون والشاي على الرز وا
والـزيت والـعـدس واحلمص
والــســــــــكـــر والـــبــقـــولـــيــات

األخرى).
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بـاشرت إدارة الـعـتـبة
احلـــــســــيـــــنـــــيــــة
ــقـدســة بـتـوزيع ا
الـسِـالل الـغـذائـيـة
ـــــــــواد وعــــــــــــــدد مـن ا
االخــــــــرى عــــــلـى الـــــعــــــوائل
تـعـفـفـة قـبـيل حـلـول الـشـهر ا
الــفـضــيل بــايـام وســتــسـتــمـر
عـمـلـيـة الـتــوزيع حـتى نـهـايـة

الشهر.
ـشــرف عــلى الــتــوزيع وقــال ا
ـسعـودي وفقا الشـيخ مهدي ا
وقع الـعتـبة إنه (بـتوجيه من
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برنامج ستوديو 10 يعد من اهم وابرز واحلى البرامج االذاعية الذي
يـبث عـبـر اثـيـر اذاعـة جـمـهــوريـة الـعـراق الـذي انـطـلق يـوم االثـنـ 1
نـيـسان  1996 في احلـلـقـة االولى وعـنـد الـسـاعـة الـعـاشـرة صـبـاحاً
سـتمـع في محـافظات ومنـذ اليوم االول لـبث البـرنامج دخل قـلوب ا
العراق كافة وكان كادر البرنامج مكون من مذيع متميزين لهما باع
ـسـيـرة االعالمـيـة وهـمـا علـى قمـة هـرم الـبـرنـامج  ايـقـونة طـويل في ا
ـــدرس وفي االخـــراج االعالمي الـــرائــد عالء االذاعــة الـــرائــدة امل ا

محسن .
سـتـمـع في حـل مشـاكـلـهم ونقل الـبـرنـامج له اتصـال مـبـاشـر مع ا
ـسـؤولـ في الـوزارات كــافـة والـبـرنـامج يـبث فـقـرات هــمـومـهم الى ا
ـسـتـمع يـنـتـظر ـسـابـقـات واجلـوائـز وا جـميـلـة مـنـوعـة من االغـاني وا
بــشـغف كـبــيـر الــسـاعـة الــعـاشـرة صــبـاحـاً لــسـمــاع الـبـرنــامج عـبـر
(الـراديو) وبـعـد فتـرة قـصيـرة من بث الـبرنـامج حـدثت اضـافة لـكادر
ـذيـعـة مـديـحـة مـعارج ـذيـعـة هـنـاء الـداغـسـتـاني وا الـبـرنـامج مـنـهم ا
ذيـعة سمـيرة جـياد وفي االخـراج القديـر عالء محـسن واخملرجون وا
الـشبـاب احمـد محـمـد منـادي و مؤيـد محـمـد علي و  حـسن جاسم و

سعودي . محمد ا
واسـتـمـر الـبـرنـامـج في الـعـطـاء الـدائم لـبث لــكل مـايـدور في قـضـايـا
اجملتمع حتى عام 2008 توقف البرنامج بـعد احلادث االرهابي الذي
ـدرس امــام مــنــزلـهــا بــعـد ــذيــعـة امـل ا تــعــرضت له بــلـبـل االذاعـة ا

خروجها للذهاب الى عملها . 
وتـوقف الـبـرنـامج لـسـنـوات عـديـدة وبـجـهـود مـديـرة اذاعـة جـمـهـوريـة
الـعــراق ســمـيــرة جــيـاد واالعالمـي الـقــديـر عـالء مـحــسن لــعـودة بث
الـبرنـامج بـعـد التـوقف لـسنـوات وحتـقق ذلك في يـوم االحد 3 كـانون
االول 2017 انـطـلـقت اول حـلـقـة بـعـد توقف الـبـرنـامج ومـنـذ الـدقـيـقة
االولى تـوالت االتــصـاالت والـتــهـاني لــعـودة بث الــبـرنـامج مـن جـمـيع

مستمعيه في انحاء العراق .
وكـادر الـبـرنـامـج بـعـد الـعـودة فـي االخـراج جـعـفـر الــزبـيـدي وحـسن
ــدرس والــرائع عالء مــحــسن ارزوقي وفي الــتــقــد الــقــديــرة امـل ا
ـبدعـة سمـيرة جـياد واسـتمـرت بث احللـقة اكـثر من سـاعة والـفرح وا
والــســــرور يـعـم كـادر الــبــرنــامج وبــــــــعــدهـا  اضــافــة نــخــبـة من
ذيعة نضال علي حسون وهديل وفاتن مزهر ذيعات الى البرنامج ا ا
وهـديل الـبيـاتي وايـناس زايـر وابـاء سعـدي اجلـبوري واخملـرج احـمد

رمضان .
 واصـبح البـرنـامج بث مرئي عـبـر صفـحة بـرنـامج استـوديو  10على
(فيـسـبوك) يـتـوزع باربع كـامرات HD من اجل مـتابـعة الـبـرنامج من

قـبـل اجلـالـيـات الـعـراقـيــة في خـارج الـعـراق وبـقي
تواصل حلد االن البرنامج في العطـاء والنجاح ا
ــســتـمــعــ في داخل وله شــعـبــيــة واســعــة من ا

وخارج العراق .
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سـؤول الـتربـوي  الـعراقي تـلقى ا
ـديـر الـتـهـانـي لـتـسـنـمـه مـنـصب ا
ــالـــيــة لــوزارة الــعـــام لــلــشـــؤون ا
الـتـربيـة ومـنـصب اللـجـنـة الوطـنـية
العراقية  للتربية والثقافة والعلوم.

ــكـتـب الـتــنـفــيــذي جملـلس مــحـافــظــة الـســويـداء عــضـو ا
الــسـوريــة اعـلن اخــتـتــام فـعــالـيــات مـهــرجـان الــسـويـداء
ـنـاسـبــة حـلـول شـهـر اخلـيـري الــذي أقـامـته احملـافــظـة 

بارك على مدى 3 أيام . رمضان ا

الـفـنـانـ الـذين تـتـلـمـذوا عـلى يـد
الــــفـــنــــان الـــراحـل جـــواد ســــلـــيم
لإلشــــراف عـــــلى تــــرمــــيـم نــــصب
احلــريـة). وأجـرى جــولـة في قـاعـة
ــتــحف الـــوطــني لــلــفن احلــديث ا
ـوسـومة بـعـنـوان الفـنـان الراحل ا
فــائق حـــسن واطــلع عـــلى أعــمــال
الفنان العـراقي الرواد وما بعد
الـرواد والـتي افـتتـحت بـعـد إعادة
ـهرجـان.فضالً تـأهيـلهـا أول أيام ا
عن زيـارة قــاعـات الــعـرض الــفـني
لـلــمـهـرجــان بـكل صــنـوفهِ الـفــنـيـة
لــلـرسم والــنـحت واخلـط واسـتـمع
ــعــوقــات والــعـــقــبــات الــتي إلـى ا
يـعــاني مـنـهـا الــفـنـان الـتــشـكـيـلي

العراقي .
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أشــــاد رئــــيس مــــجــــلس الــــوزراء
مـصــطــفى ألــكــاظــمي بــالــتــنـظــيم
ـهـرجان الـوسـطي بدورتهِ الـعالي 
ـقام من قـبل دائرة الـرابعـة عشـر ا
الـــفـــنـــون الـــعــــامـــة خالل زيـــارته
لـلــدائــرة واطالعه عــلى فــعـالــيـات
ـاضي مـعـرباً ـهـرجـان االربعـاء ا ا
ستوى األعمال عن مدى إعجابهِ 
ـشـاركـة فـيه إذ يـعد أهم الـفـنـيـة ا
مهرجان أقـيم بعد عام 2003 أعاد
لـلـفن الـتـشـكـيـلي الـعـراقي هـيـبـتهِ
الـــفـــنـــيـــة عــلـى مـــســتـــوى عـــربي
وإقــلــيــمي وكــان نــســخــة قــريــبــة

ية . للعا
كما وجه ألكاظمي (باختيار

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - تداول
رواد مــواقـع الــتـــواصل اإلجــتـــمــاعي
ية ?ريهانا ??وهي صـور للفنانـة العا
ـتـاجـر بـيع مالبس األطـفال في أحـد ا
ـــــولـــــودتـــــهــــا البـس  وتـــــشـــــتـــــري ا
ـنتظرة.ريهانا ظـهرت وقد بدت عليها ا
مالمح التأثر بشكل كبير وصلت إلى
حـدّ الـبــكـاء عـنـد رؤيــتـهـا إحـدى قـطع
البس.وإرتــدت ريـهـانــا مالبس غـيـر ا
مـتناسقة حيث ظهرت بشورت قطني
مع قـــمــــيص واسع وطـــويـل بـــالـــلـــون
ـنـتفخ الـزهـري كـاشف عن بـطـنـهـا ا
حـــيث أنـــهـــا أصــبـــحـت في األشـــهــر
األخـيرة من احلـمل.اجلمـهور عـبّر عن
تـأثــره بـشـكل كــبـيــر مع تـأثـر ريــهـانـا
وهي تـنــتـظـر طــفـلـتــهـا كـمــا عـبـر عن
تــــــشـــــــوقـه لـــــــرؤيــــــة الـــــــطـــــــفـــــــلــــــة.
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - بـعـد أشـهـر
ـيـة عـلى طــلب يـدهــا نـشـرت الــفـنــانـة الـعــا
?لـيـنـدسي لـوهان ?صـورة حـديثـة لـهـا عـبر
حــســابــهــا اخلــاص عـــلى مــوقع الــتــواصل
اإلجتـمـاعي بـرفـقـة خـطـيـبـهـا الـعربي ?بـدر
شـــمــاس ??ظـــهـــرت فـــيـــهـــا وهي حتـــتـــفل
ـوقع الـفن.وظـهـر الـثـنـائي بـخـطـوبـتـهـاوفـقـا 
أمــام قـالب حـلـوى مـكـتــوب عـلـيه: (هـو طـلب
يـدها وهي قـالت نـعم) وبـدت لـوهان بـغـاية
الـفـرح واحلب وعـلـقت عـلى الـصـورة قـائـلة
بالـلغة اإلنكـليزيـة(حبيبي الـدائم).وقد إحتفل
اإلثنان بحفلة خطوبتهما في الكويت بحسب
ذكـورة بـالـصـورة ليـلـة اإلثـن عـلـومـات ا ا
اضـي بحـفل مـنـزلي بـسـيط وتـلـقـيـا عددا ا

كبيرا من التهاني في التعليقات.

dF÷∫ لقطات من معرض جماعة ازاميل

ـعرض الـنـحـات رضـا فـرحان وجنم ا
الــقـــيــسي الـــذي قــال (مــشـــاركــتي في
واخلـيال احلـقيـقـة  ـعـرض بعـمـلـ  ا
واسـتخـدمت االنـسـان كمـحـور رئـيسي
للـعمل وتـفاعل الـكتل مـع الفـضاء وانا
ــــــــؤســــــــســــــــ جلــــــــمــــــــاعــــــــة مـن ا
ازامـــيل)واضــاف( مع ازامـــيل شــاركت
مـــؤخـــرا في مـــعـــرض في تـــركـــيـــا مع
ضــيـوف من خــارج ازامــيل عـلى قــاعـة
كـلـمــات في اسـطــنـبــول الـتي يــديـرهـا
عدنان االحمـد الى جانب مشاركتي في
عـرض الـكبـير الـذي اقيم في جـمعـية ا
الـفـنـان الـتـشـكيـلـيـ العـراقـيـ قبل
عــامــ واخـر فـي قـاعــة كــولــبــنــكــيـان
وهــكــذا نــتـواصل مـع جـمــاعــة ازامـيل
الـتي تـالــقت في مـعـرضـ مـؤخـرا في
قـاعــة اوروك وقـاعــة نـقــابـة الــفـنــانـ

العراقي الذي افتتح اليوم).
الـى ذلك افــــتـــتح نــــقـــيـب الـــفــــنـــانـــ
الـــعــراقـــيــ جـــبـــار جــودي الـــثالثــاء
ـــاضي مـــعـــرض الـــنـــحت الـــعـــراقي ا
ـعـاصـر علـى قاعـة بـرونـز . بـحـضور ا
نـخـبـة من مـبـدعي الـفن الـتـشـكـيـلي .و
بارك جودي (جـهود القائـم على هذا
ـعـرض) وكان بـرفـقة الـنـقـي الـفـنان ا
مـحــمـد عـزيـزيـة نـائب رئـيس الـشـعـبـة

التشكيلية في النقابة.
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ــركـز الــعـام في نــقـابـة شـهـدت قــاعـة ا
الـفـنـانـ الــعـراقـيـ افــتـتـاح مـعـرض
(حتيـة الى بالسم محـمد) الـذي نظـمته
جماعة ازاميل للنحت وحضره عدد من
الـــــــــفـــــــــنـــــــــانـــــــــ واالعـالمـــــــــيـــــــــ
.وقــال  نـقــيب الــفـنــانـ ــيـ واالكـاد
ـعرض ان جبـار جـودي عنـد افتـتاحه ا
(شكلت جمـاعة ازاميل للـنحت العراقي
ــــعــــاصــــر عـالمــــة فــــارقــــة في الــــفن ا
التشكيلي العراقي رغم حداثة تكوينها
 وقــد اثـــبت هـــؤالء الــفـــنــانـــون عــمق
الوعي اجلمعي باهميـة الفن التشكيلي
في مسيـرة احلياة وبـنائهـا االيدلوجي
وبـنـيــته الـسـيـسـولـوجـيـة واعـادت الى
اذهاننا ذكريات احتدام حركات التحرر
الــفـنــيـة الــتي كـانت عالمــات بـارزة في
نصرم  ستينيات وسبعينيات القرن ا
اذا كــان اغـلـبـهــا مـرتـبـطــا بـارهـاصـات
ــتــغـيــرات احلــادة فـي الـفــنــون عــلى ا
مــسـتــوى الـعـالـم . لـقـد تــوجت ازامـيل
ـــــعــــرض جــــهـــــودهـــــا مــــؤخـــــرا في ا
الكبـيرالذي نـظمته بـالشراكـة مع نقابة
الفـنانـ العراقـي بـعنـوان ( فضاءات
حـرة) عــلى اعـرق الـقـاعــات الـفـنـيـة في
بلـدنا كـولبـنكـيان والـتي شهـدت قفزات
كـبـيـرة ومـخـتـلـفـة في مـضـمـار الـفـنون

الـتـشـكـيــلـيـة عـلى مــر االوقـات لـيـكـون
هنـاك تناغـما في عمـق التجـربة الفـنية
وتنوعهـا مع العديد من الـتجارب التي
شـهــدهـا هــذه الـقــاعـة الــفـخــمـة  وقـد
ـــعـــرض االخـــيــــر بـــاكـــثـــر من ازدان ا
اربعـمائة عـمل فني في الـتخـصصات :
الـنـحت واخلـزف والـرسم والـكـرافيك )
مــؤكــدا ان(اليـســعـنــا هـنــا اال ان نـرفع
القبعة ونقف اجالال وتقديرا واحتراما
جلــهــود ازامــيل وفــنــانــيــهـا مــؤكــدين

دعمنا الال محدود لكل منجزاتهم ).
ـــعــرض  12فـــنـــانــا من  وشـــارك في ا
اعـضاء جـماعـة ازاميـل التي يـترأسـها
لـكل فنـان عمـل النـحـات هيـثم حسن 
او ثالث واغـــلـب االعـــمـــال اعـــتـــمـــدت
الـتــعـبــيـريـة والــتـجــريـديــة  واالعـمـال
مـــخـــتــلـــفـــة بــ الـــبـــرونـــز واخلــشب
وحتــرص ازامــيل واخلــامـــات االخــرى
عـلى خـلق جـو ابـداعي رصـ لـلـنـحت
الــعــراقي وحتــفــيــز اغــلب الــنــحــاتــ
وادخالـهم في دائـرة التـنافس ومـصدر
تحف النـحت العراقي ومـلهـمه االول ا

الوطني العراقي.
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ـشــاركــ الـنــحـات عــامـر وقـال احــد ا
خليـل ان ( شاركت بعـمل هـما الرجل
وهو تعبيـر عن حالة انسانية راة  وا

ـرة الـثانـيـة الـتي اشـارك فـيـها وهـذه ا
ـعــرض الزامـيل  ) .فـيــمـا اكـد رئـيس
اجلمـاعة هـيثم حـسن ان(مشـاركتي في
والنحت عرض تـتمثل بـثالثة اعمـال  ا
وبــهـذه مــوجـود ومــتــطـور في الــعـالم 

ناسـبة حتيـة للنـحات الراحل صالح ا
القرغوه لي وهوفنان كبير وخبير كان
ـاء مــواهب تالمـيـذه له الـفــضل في ا
ـومـة ــهـمه في د وتـطــويـر ادواتـهم ا
ــشــاركـ في الــنــحت الـعــراقي). من ا
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لـــوس اجنـــلـــوس (أ ف ب) - أثــار
الـوضع الصحي لـلممـثل األمريكي
بـروس ويليس الـذي اضطر إلنهاء
مـسـيـرته الـفـنـيـة بـسـبب مـشكالت
صـحية أبـرزها فقـدانه القدرة على
الـكالم قـلـق عـدد كـبيـر مـن صـنّاع
ــرحــلـة أفـالم عـمــلــوا مــعه خالل ا
مثل الذي الـفائتة.وأعـلنت عائلـة ا
جــسّـــد لــســنــوات دور الــبــطل في
أفـالم احلـركــة وأبــرزهــا سـلــســلـة
(داي هـــارد) أنّ (بـــروس ويـــلـــيس
ـشكالت ( 67عـامـاً) عـانى بـعض ا
الــصــحـيــة وتـبــيّن من تــشــخـيص
وضـعه أخـيراً أنه مـصاب بـحبـسة

فـقـدان القـدرة على الـكالم ما يـؤثر
ــعـرفــيـة). وأضـافت عــلى قـدراته ا
الـــعـــائــلـــة (لـــذلك وبـــعـــد دراســة
مــتـأنـيـة يـتــنـحى بـروس عن هـذه
هنة التي كانت تعني له الكثير). ا
ـهـنـيـ وقـال عــدد من الـعـامـلـ ا
في قـطاع السينما لصحيفة (لوس
ــز) إنّــهـم الحــظـوا أجنــلــوس تــا
ــمــثـل بــعـد تــراجــعــاً في قــدرات ا
عـــــــمــــــــلـــــــهـم مــــــــعه فـي اآلونـــــــة
األخـــيـــرة.وأشـــاروا حتـــديـــداً إلى
حلـظات بـدا فيهـا ويليس مـشوشاً
وواجـه صعـوبـات في تـذكّـر النص
ـقربـ منه اخلـاص به حـتى أنّ ا

طـــلــبــوا أن يُــقــلّـص حــجم الــنص
ُــــعـــطى لـه في الـــعــــمل إلى حـــدّ ا

أقصى.
وقـال مخـرج فيلم (أَوت أوف ديث)
الـذي بـدأ عـرضـه عام  2021مـايك
بـــورنــــز إنّه ســـرعـــان مـــا أدرك أنّ
ــمـثل يـعــاني مـشـكـالت صـحـيـة. ا
وأوضح لــلـصـحــيـفـة (بــعـد الـيـوم
األول مـن العمل مع بروس أدركت
أنّ هــنـاك مـشـكـلـة كــبـيـرة وفـهـمت
عــنــدهـــا لم طُــلب مــني اخــتــصــار

نصّه).
أمـا زميله جـيسي جـونسون وهو
مـــخــرج (وايت إلــفـــنت) فــاخــتــار

الـعـمل مع ويـلـيس في هـذا الـفـيلم
ـنخفضـة بعد عقود ـيزانية ا ذي ا
عــــدة عــــلـى الـــعــــمـل مــــعه.والحظ
. مـثل تـغـيّر كـثـيراً جـونـسـون أنّ ا
وقـــال (كـــان واضــحـــاً أنّه لـم يــكن

بروس الذي أتذكره).
وأشــــار عـــدد مـن أعـــضــــاء فـــريق
الـعـمل قـابلـتـهم الـصحـيـفة إلى أنّ
بــروس ويــلـــيس تــوجّه إلى طــاقم
الــعــمل خالل الــتـصــويــر بـالــقـول
(أعـرف لم أنـتـم هنـا لـكن مـا سـبب
ـــــكــــان?).وأضــــاف وجـــــودي في ا
جـيــسي جـونـسـون (تـقـرر أنـنـا لن
نـعمل معاً مجدداً بعد جتربتنا في
وايـت إلفنـت).وتابع (نـحن جمـيعاً
مـن مــحــبي بــروس ويــلــيس لــكنّ
األمـر لم يـكـن جـيـداً. وفي الـنـهـاية
ــثل نــهــايــة حــزيــنــة مــا حــصـل 
ـسيرة مهنية مذهلة وهذا يجعلنا

نشعر جميعاً بالضيق).
وبـــــدأ جنم ويـــــلــــيـس األفــــول في
الـسنوات األخـيرة بعـدما كان أحد
ـــثـــلي أفـالم احلـــركـــة في أبــــرز 
تـــســـعــيـــنـــات الــقـــرن الـــعـــشــرين
وبـــــــدايـــــــات الـــــــقـــــــرن احلــــــادي
والـعشرين.واسـتمرت مـسيرته في
الــتـــدهــور إذ ضــاعف مــشــاركــته
خـالل السـنـوات الـفـائـتـة في أفالم
ـيــزانـيــة أدى فـيــهـا مــنـخــفـضــة ا
أدواراً قـصـيـرة.وخـصص مـنـظـمو
عاكسة جـوائز "راتزي" الساخرة ا
لـألوســكـــار والــتـي تُــمـــنح ألســوأ
أفـالم الـعـام فــئـة لـبــروس ويـلـيس
وحــده.وأعــلــنـوا اخلــمــيس إلــغـاء
هـــذه "اجلــائــزة" بــعـــدمــا سُــخّص

باحلبسة.
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علن عـنها بلسـان أصحابها هي نقطة اخلالف الرئـيسة ا
رفض االنــتـقــال من احملــاصــصـة الــطــائـفــيــة بـامــتــيـازات
سـتنـفد الى حصـرية مـتنـاسلـة ضمن الـتقـسيم الـثالثي ا
حـكومـة حتـمل عـنـوان األغـلـبـية وتـتـسع لـلـمـفـهـوم الـوطني
األكبـر. حـجـة الـفـريق األول بـغض الـنـظر عـن عجـزهم في
صلحة فهم يرون مغادرة زواياهم الضيقة في التـفكير وا
اّن العراق اليزال بحاجـة الى البقاء حتت خيـمة التوافقات
لكي ال تمـيل كفة عـلى كفـة وانه لم يصل الى مرحـلة اعلى
في النضج السـياسي وال يقـدمون توقيـتات تقريـبية لزمن
رحـلة ذات يوم وفي هذا تـفاسير شتى االرتقاء الى تلك ا
كن استخالص إيجابيات مرحليـة وسلبيات استراتيجية

منها.
أمّا حكومـة األغلبيـة الوطنيـة فهي عنوان الـطريق الصعب
ـسـتـحق بـعـد انـتـكــاس الـتـجـارب الـسـابـقـة. غـيـر انه ال وا
كن أن تـقـوم هـذه احلـكومـة لـوحـدها من دون اسـتـكـمال
ــقــراطــيـة مــشــهــد الــعالقــات الــبــنــائــيــة في احلــيــاة الــد
ـان ـفــتــرضـة بــقــيــام مـعــارضــة سـيــاســيـة داخل الــبــر ا
ومحيطه قـد تذهب الى تشكـيل حكومة ظل بـنّاءة كما في
ـكن ــقـراطــيـات الــعـريــقـة وهــذا حـلـم في األفق ال  الـد

كن ألحد جتاوزه الى حد اإللغاء. حتقيقه كما ال 
ـرحـلة الـطريـقـان لـيـسـا مسـتـقـيـمـ نـحو اهـدافـهـمـا في ا
احلـالـيـة ذات الـسـمة االنـتـقـالـيـة من حـال الـى اخـر وهذه
السـمـة األسـاس الـتي ولدت وتـشـكـلت كـاملـة او نـاقـصة
لكن ال أرى عالمات تدل على إمكانـية التراجع عنها لذلك
ـتغـير البدّ لـقوى احملـاصصـة والتـوافـقات من قـراءة هذا ا
ـكن الـكــبـيــر الـذي حـصـل وانـتــهى ولـيس ســيـحــصل و

االخذ والرد بشأنه. 
من خالل هــذا الـتــعــاطي الــسـيــاسي وحــده مع اخلــارطـة
كن الـتوصل الـى نقاط الـتقـاء من اجل عدم اثـلة اليـوم  ا
ا يـعـانـيه منـذ تـسع عـشرة تعـريض الـبـلد ألزمـات أكـبـر 

سنة تعيسة.
ثــمـة تــوجــهــات واضــحـة تــغــذيــهــا بـعـض الـعــقــائــديـات
ـلـوثـة تذهب الـى الدفع ـنـغـلقـة والـصـدئـة وا الـسيـاسـيـة ا
نـافـسة الـسيـاسيـة التي باجتـاه صراع االرادات ولـيس ا
لـهــا عـمــر زمـني دســتـوري فـي حـدود أربع ســنـوات حتت
خيـمـة الـتـداول السـلـمي لـلـسلـطـة. صـراع االرادات طريق

رعب وال رجوعَ متاحاً فيه.  طويل نهايته اجملهول ا
هنا تـكمن اخلـطورة التـي قد يتـجاهـلها بـعضـهم اليوم عن
علـم أو جهل فـي سيـاق مـعـتـاد من غـلق الـعـيون واآلذان
عمّـا يـحـدث في مكـان آخـر بـعيـد جـداً عن أروقـة األحزاب
وقـوى الـنـفـوذ ودهـالــيـزهـا وأقـبـيـتـهــا حـيث يـعـيش هـنـاك
الـشـعب الـعـراقـي وحـيـداً مـكـشـوف الــصـدر في مـواجـهـة

التحديات. 
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{ اوتــاوا (أ ف ب) - حُـــكم عــلى
شـخص من كــيـبـيك بــدفع غـرامـة
تفـوق تـسـعة ماليـ دوالر كـندي
بعدمـا أُدين بتـهمة سـرقة كـميات
من شــراب الــقـــيــقب وهي أكــبــر
سـرقـة من هـذا النـوع تـسـجّل في
كندا عـلى اإلطالق.وبتت احملـكمة
الـعـلــيـا في كــنـدا الـقـضــيـة الـتي
يعـود تـاريـخهـا إلى الـعام 2012.
وسرق ريـشـار فالـيـيـر إلى جانب
15 شخصاً خمسة أطنان من

شراب الـقيـقب قبل عـشر سـنوات
من مـســتــودع يـقع عــلى مـســافـة

150 كيلومتراً من موريال
سروقـات بحوالى وقُدّرت قيـمة ا
18 مليون دوالر كندي.وحققت

عـــمـــلـــيـــة إعـــادة بـــيع الـــشـــراب
لـلـمـجـمـوعة عـشـرة مـالي دوالر
كـنــدي.وحُـكم عـلـى فـالـيــيـر الـذي
أُديـن بـــــاالحـــــتـــــيـــــال واالجتــــار
والــســرقــة عــام 2016 بــالــســجن
ثــمــاني ســـنــوات وبــدفع غــرامــة
تفـوق تسـعة ماليـ دوالر كندي
ـــــبـــــلغ عـــــنـــــد وخُـــــفّـض هـــــذا ا
االستئـناف إلى مـليون دوالر أي
ما يعادل أربـاحه الشخـصية.لكنّ
احملكمـة العـليـا في كنـدا أسقطت
اخلمـيس باإلجـماع حـكم محـكمة
االســـتـــئـــنـــاف مــشـــيـــرةً إلى أنّ
سـجون عليه أن (ريشار فالـيير ا
يدفع "غـرامة تـعادل قـيمـة كمـيات
الشراب التي كانت في حوزته أو
حتت ســـيــطـــرته أي مــا يـــعــادل

عشرة مالي دوالر).
وأمام فاليـير عشر سـنوات ليدفع
خاللها هـذه الغرامـة وإذا امتنع
عن ذلك سـيُــسـجن سـت سـنـوات

إضافية.
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