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ـعـارضـة بكل ـطيـة مـقـززة عن ا تـخـتـزل الـذاكرة الـعـراقـيـة صـورة 
انواعها وأشكالها وأساليب عملها .

لذلك جتـد ان الدسـتور الـعراقي الـنـافذ ومـنظـومة الـقوانـ احلاكـمة
عارضة  االمر للـعملية السياسية جاءت خالية من اية اشارة لدور ا
الـذي دفع الـكـتل الـسـيـاسـيـة الـى ان تـتـجه نـحـو مـفـهـوم الـتـوافـقـيـة
عارضة .  السياسية بدال من تأسيس العملية وفق نظام االغلبية وا
االمـر الـغـريب الذي اربك الـعـمـليـة الـسـياسـيـة هو ان هـنـالك اطـرافا
سيـاسية وبـدون مقـدمات تريـد االن ان يتم تـقسـيم الكتل الـسيـاسية

الى اغلبية ومعارضة . 
وحيث ان الـكثـير من االطـراف السـياسـية لـديهـا رغبـة او اعتـقاد ان
عـارضـة قـد يـكون بـدايـة نـحـو الـبحث عن الـذهـاب نـحو االغـلـبـيـة وا

حلول الزمات العراق اخلانقة .
وتمـاشيا مع هذه التوجهات والرغـبات ولكي نضمن ان تسير األمور
بـاالجتـاه الصـحـيح نـقتـرح مـجمـوعـة من اخلطـوات الـواجب اتبـاعـها

عارضة .  قبل الذهاب الى مرحلة االغلبية وا
ـقـتـرح االول : مـحـاولـة تـعـديل الـدسـتـور الـعـراقي لـغـرض اضـافـة ا
ـعـارضـة  من فـصل كـامل يــؤسس حلـقـوق واخـتـصـاصـات كـتـلـة ا
عارضة وطـبيعة حيث الـواجبات واحلقـوق وكل ما له مساس بـدور ا
عـارضة واألغلـبيـة مع االشارة الى كيـفية فك الـتشابك العالقـة ب ا

وحل اخلالفات عند ظهورها .
قـترح الـثـاني : في حال تـعـذر تعـديل الـدستـور الـعراقي وهـذا هو ا
الـراجح  لـذلك يـجب ان يـتم اجـراء تـعـديل عـلى مـجـمـوعـة الـقـوان
نـظمة لـلعـمليـة السـياسـية  فمـثال ال بد من تـعديل قـانون االحزاب ا
ـعـارضة الـسـيـاسـيـة لـغـرض اسـتـحـداث فصـل كـامل يـنـضم عـمل ا
ويفـصل ما هي حقـوقها واخـتصاصـاتها الـقانونـية والسيـاسية وكل

عارضة .  ما له مساس بطبيعة وعمل كتلة ا
كـذلك يـجب تـعـديل قانـون مـجـلس النـواب والـنـظام الـداخـلي وقـانون
االنتـخابات وقانـون مفوضـية االنتخـابات  تعـديالت تؤسس بصورة

عارضة . واضحة وجلية حلقوق واختصاصات كتلة ا
قـترح الثالث : يجب تشكيل احلكـومة القادمة وفق اسلوب التوافق ا
بــ جـمـيع الــكـتل الـســيـاسـيــة  شـرط ان تـلــتـزم احلـكـومــة والـكـتل

ثال ال احلصر . جموعة من الثوابت  منها على ا السياسية 
ــا يـحــقق اعـلى 1 - اإلشـراف عــلى تـعــديل قـانــون االنـتــخـابـات و

مراحل الشفافية للحد من ظاهرة التزوير .
ـفــوضـيـة االنــتـخـابــات من اجل اجنـاز 2- تـقــد الـدعم واالســنـاد 

االستحقاق االنتخابي .
3 - خلق اجـواء اعالميـة وسـياسـية عـامة وتـهـيئـة الرأي الـعام نـحو
ـعارضة لـيس بصفـتها الـتخريـبية ولـكن بصفـتها اجلـهة التي تقبل ا

همة مراقبة عمل احلكومة . ستكلف 
4 - تقد طعن امام احملكمة االحتادية لغرض مراجعة قرار تفسير

مفهوم االغلبية لسنة  2010. 
اخلالصة : الـتحول مـن التوافـقيـة السيـاسيـة واحلزبيـة الى االغلـبية
ـهـدة نـضـمن من خاللـها ـعـارضـة  عـملـيـة حتـتـاج الى مـرحلـة  وا
تقـد رؤية واسعة لـطبيعـة النظـام السياسي ومـا يحتاجه من ادوات

ووسائل النجاح التجربة . 
{ سياسي مستقل
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احملتـرف على أن تـتولى الـرابطةُ إقـامةَ ورش العـملِ اخلاصة بـاألندية
وتـقـد اسـتـشـاراتٍ تـتعـلقُ بـنـظـام الـدوري وتـطـويـره واالرتـقـاء بـقدراتِ
العـاملـ في األنديـةِ ونقل اخلـبرات ووضعِ األسس الـسلـيمـةِ والرصـينة
إلقـامـةِ دوري لـلـمـحتـرفـ يـسـهمُ في الـنـهـوضِ بـواقعِ كـرتـنـا ويـزيدُ من
ـنافـسةِ ويـطور أنـديتـنا من جـميع الـنواحي اإلداريّـة والتـنظـيمـيّة قــــوةِ ا
ا يخـدمُ مشواَر مـنتخبـاتنا الـوطنيّـة في البطوالتِ والفنـيّة واللـوجستيّـة 

الدوليّة.
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اجـتـمعَ وزيـرُ الـشَـبــاب والـريـاضـة رئـيس االحتـاد الـعـراقيّ لـكـرةِ الـقـدَم
ـمـثـلـي رابـطـةِ الـدوري اإلسـبـاني لـكـرةِ الـقـدم في مـقـر عـدنـان درجـال 

االحتاد.
ُـقدمـةِ من االحتـادِ إلى الرابـطـة حيث وتأتي الـزيـارةُ بنـاءً عـلى الدعـوةِ ا
تطـرقَ اجلانـبان إلى دراسةِ آلـية الـتعـاون والرعايـاتِ والتـسويقِ وتـعظيم
ُـشـاركةِ في دوري ـا يـخـدمُ مـنظـومـةَ االحتـاد واألنديـة ا ـالـيّة  ـوارد ا ا
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ـائـيـة مـهـدي ـوارد ا عـزا وزيـر ا
ارتـفاع مـلوحة رشيـد احلمداني 
ياه في مـحافظـة البصرة  الى ا
ـيـاه الـبـحر في شط ـد العـالي  ا
الــذي يــرافـــقه تــراكــيــز الـــعــرب 
عالـيـة الى جانب قـطع مـياه نـهر
الكـارون وغـلق االحـوازات وعمل
دون سـدة مـن اجلـانـب االيـراني 
ـصـالـح الـعـراق. واشـار الـنــظـر 
احلــمـداني خالل تــفــقـده تــأهـيل
قـناة الـبـدعـة االنبـوبي امس الى
ان (اجلــانب االيــراني اقــام سـدة
دون االخذ بنظر مصالح العراق
وحـــول مـــجـــرى نــهـــر الـــكــارون
والـــروافــد الـــتي تـــصب في شط
الــعــرب واصــبح الــضــغط عــلى
دجـــلــــة والــــفـــرات فـي تـــعــــزيـــز
ــــا تـــــســـــبب ذلك االطـالقـــــات 
ـيـاه التـي اثرت عـلى ـلـوحـة ا

ـد الــعـالي عـلى تـشــتـيت مــيـاه ا
ـــــ ويــــســــار شـط الــــعــــرب)
قــال وبـــشــأن مـــشــروع الــقـــنــاة 
احلــمــداني ان (ذلك ســيــتم عــبـر
االنـــــابــــيـب بــــطـــــول اقل من 60
كيلومترا بدالً من القناة الترابية
ـفـتـوحة تـنـفـيـذاً لـقـرار اتـخذه ا
ـعـاجلـة مـشاكل مـجلـس الوزراء 
ـحـافظـة الـبـصرة) يـاه  مـلف ا
وتــابع ان (زيــارتـه لــلــمــحــافــظـة
تــــأتـي لإلشــــراف عــــلى مــــراحل
اكـمـال الـعــمل ومـتـابـعـة جتـهـيـز

ياه للبصرة) ا
رحلة تـنفذ بعد  مبينـا ان (تلك ا
ــسـار وتـسـويـة األرض حتـديـد ا
ووصـــــول الـــــدفـــــعـــــة األولى من
أنـابـيب احلـديـد الـدكـتـايل بـقـطر
مترين التي تعتبر اقطار كبيرة)
مـــــؤكـــــدا ان (مـالكـــــات الــــوزارة
مـسـتـنــفـرة إلجنـاز الـعـمل ضـمن
مـدة قـيـاسـيـة فـضال عن مـتـابـعة

ـيـاه اجملـهـزة لـلـبـصرة كـمـيـات ا
عن طريق الـقـناة وأنـنا مـاضون
ــهم ــشـروع ا في تــنــفــيــذ هــذا ا
واحلــيــوي  الــذي يــؤمن حــصـة
مائية ثابتة بكمية ونوعية جيدة
لـــلــشــرب بـــتــحــويل الـــقــنــاة من
ـياه مـفتـوحـة إلى مغـلـقـة لنـقل ا
بــاألنــابــيب وهي الــطــريق الــتي
تــعـــتــمــدهـــا الــوزارة في الــوقت
ـــيــاه عـــبــر احلـــاضــر فـي نــقل ا
مــشــاريــعــهــا احلـالــيــة لــتــقـلــيل
ائـية ومنع التجاوز الضائعات ا
ـائــيــة من قـبل عــلى احلـصـص ا
اخلـــــارجــــــ عن الــــــقـــــانـــــون)
واســتـطــرد بــالـقــول ان (الـوزارة
وبكل مالكـاتها حتـضى بدعم من
رئــــيــــسي مـــــجــــلــــسي الــــوزراء
لـــتـــنـــفـــيــذ والـــقـــضـــاء األعــلـى 
وكلة اليها واجباتها واألعمـال ا
ــائــيـة واحلــفــاظ عــلى الــثــروة ا
وضمان التوزيع الـعادل لها على

اجلميع وحـسب األستحـقاق لكل
محافـظة) مشـيرا الى ان (أعمال
ــيـــاه بـــإجتــاه الـــبـــصــرة ضـخ ا
مستمر وندعو احلكومة احمللية
بــتــحـويل مــصب مــيــاه اجملـاري
بعيـدا عن شط العرب لـلمحـافظة

لوثات).  عليه من ا
قـــــد اعـــــادت وكــــــانت الــــــوزارة 
اصالح القناة بعـد تعرضها إلى
عـمل تخـريـبي من قـبل مجـمـوعة
ــتــجـاوزيـن عـلى الــقــانـون. من ا
وقالت خلية االعالم احلكومي إن
(القناة تعرضت للتخريب  حيث
ـــتــجـــاوزون عـــلى كـــســر أقـــدم ا
أكــــتـــاف الـــقـــنـــاة) واضـــاف ان
(الهـدف من العـمليـة التـخريـبية
ياه حرمان أهالي الـبصرة من ا
ـرابـطـة إال أن الـقـوات األمــنـيـة ا
عـلـى الـقـنــاة أقـدمت عــلى إلـقـاء

نفذين). القبض على ا
عـــد خــــبـــراء  فـي غـــضــــون ذلك 

من قطع ـوارد  اجراءات وزيـر ا
ال ـائية  اجلوار حلصـة العراق ا
تـتـعـدى دور نـاشط بـيـئي ولـيس
ــيــاه في ــلـف ا مــســـؤول اعــلى 
الــبالد فــيــمــا اقــتــرحــوا انــفـاق
ـــبـــالغ اخملــصـــصـــة لــتـــحــويل ا
مشروع البدعة الى قـناة انبوبية
على انشاء في محافظة البصرة 
نــواظـم وســدود جــديـــدة تــســهم
ياه خالل مواسم باحلفاظ على ا
اجلـفـاف. وقـال حــيـدر الـسـلـمـان
عبـر مـجـموعـة واتـساب امس ان
(حتويل البدعة الى قناة انبوبية
سـافة  238كيـلـومتـرا بدال من
كـونــهـا قـنـاة مـفـتــوحـة سـيـكـلف
مـــلــيـــاري دوالر) واشــار الى ان
(اخملتـص يـرون من االفضل ان
تكون هناك نواظم وسدود وحفر
لـبـحـيــرات من شـأنـهـا ان تـسـهم
ــشـاريع بـتــغـيـيـر الــبـيـئـة هـذه ا
ـيـاه) واضاف ان واالحـتفـاظ بـا

كن (مبلـغ حتويل قنـاة البـدعة 
ان تــنـشـأ بــهـا مــحـطـات حتــلـيـة
بحار) مؤكـدا ان (شكوى الوزير
ــيــاه مـن جــهــة ايـران من قــطع ا
وتركـيا بـدون حلول كـانه ناشط
بـيــئي ولــيس اعـلى مــسـؤول في

ـيـاه) مشـددا على (اكـمال ملف ا
ـتـلـكـئـة ـيـاه ا مـشـاريع حتـلـيـة ا
والســـيـــمـــا انـــهــا مـــنـــذ اعـــوام 
وكـذلك اصـدار مـسـؤولـيـة بـغـداد
قـوانـ بـحق كل من يـتـجـاوز او

ياه). يسهم بتلوث ا

محتـجزين داخل مخـيم في شمال
شــــرق ســـــوريــــا وفـق مــــا أفــــاد
رصد الـسوري حلقـوق االنسان ا
.وذكر أن (أكـثر من  620شخـصاً
مـن أفــــــراد عــــــائـالت الــــــدواعش
ــوجب غــادروا مـــخــيـم الــهـــول 
تنـسيق مـشـترك بـ إدارة اخمليم
وهـذه الدفعة واحلكومة الـعراقية
الرابعة التي تغادر اخمليم الواقع
في أقصى مـحافـظة احلـسكـة منذ
اكــد مــطــلـع الــعــام). من جـــانــبه 
مــســؤول فـي اإلدارة الــذاتــيــة أن
(هؤالء يشكلون أفراد  150عائلة
بـــعــضـــهم وقـــد غـــادروا اخملــيـم 
مــرضى). وكــانت الــســلــطــات قـد
ــاضي أعــلــنت مــطـلـع حــزيـران ا
تسلمـها خمـس عنصـراً داعشيا
من القـوات الكـردية. وقـال مصدر
إن (هـنـاك  3500مـعــتــقل عـراقي
فـي ســـــجــــــون قـــــوات ســــــوريـــــا
ــقــراطــيـة). وخـالل األشــهـر الــد
ـاضـيـة غـادر مـئـات الـعـراقـي ا
مـن أفـــــراد عــــــائالت يــــــشـــــتــــــبه
بارتـباطـها بداعـش مخيـم الهول.
وغالـبـاً ما تـنقل الـسـلطـات هؤالء
إلى مــخـــيم اجلــدعـــة في جــنــوب
وصل قـبل أن يتم إعادة مدينـة ا
بــــــعــــــضــــــهم فـي وقت الحـق إلى

ناطق التي يتحدرون منها. ا

قـبل نـقـلــهم وفي حـالـة وجـود أي
مـؤشـر أمـني ضــد أي عـائـلـة يـتم
عـلـومات اعتـقـالهـا) وتـابع ان (ا
الــــتي يــــتـم تــــداولــــهــــا عن نــــقل
الـعـوائل الـتي تـشـكل خـطراً عـلى
أمن الـدولـة مـبـالغ فـيـهـا) واشـار
الى ان (أكـثــر الـعـوائل الــتي يـتم
نقلـها بـعد أن يـتم تدقيـقهم أمـنياً
وهم حتـت مـــراقـــبـــة ومـــتـــابـــعــة
األجهزة األمنية في اخمليم وحتى
بـعـد خـروجهـم يتـم الـتنـسـيق مع
مـنـاطق عـودتـهم ومـتـابعـتـهم من
قــبـل اجلــهــات األمـــنــيـــة في تــلك
ـنــاطق) واضــاف انه (في حـال ا
وجـود مـشـكـلـة أو عـائق أمـني أو
اجــتـــمــاعي تــتـم مــعــاجلـــته قــبل
إعــادتــهم) الفـــتــا الى ان (هــنــاك
عوائل  نقلها الى مـناطقها بعد
أن يخضعوا للتأهيل النفسي من
ثالثـة الى أربـعـة أشـهر) ومـضى
الى الــقــول (لم يــتم تــسـجــيل أي
مـــشـــكـــلـــة أمـــنـــيـــة أو إجـــراءات
اتـخـذتـهـا هـذه الـعـوائل مـخـالـفـة
للـقـانون أو شـبهـات تـستـدل على
أنــــهم عــــنـــاصــــر مـــســــيــــئـــة في
اجملتـمع).وسلّـمت اإلدارة الذاتـية
بـــغــــداد نـــحـــو 700 الــــكـــرديــــة 
شــخـص غــالـــبــيـــتــهـم من أفــراد
ـن كـــانــوا عـــائالت الـــدواعش 
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شتركة تسلمت قيادة العـمليات ا
امس  50داعـــشــيـــا من اجلـــانب
الـــســوري عـــبـــر مــنـــفـــذ ربــيـــعــة
حافظة نينوى.وذكر بيان تلقته
(الــــــزمـــــــان) امـس أنه (مـن خالل
ـشــتـرك الـتــنـســيق والــتـعــاون ا
تـسـلـمت الـقـيادة  50داعـشيـا من
الذين يحملون اجلنسية العراقية
بـعـد ان  الـقــبض عـلـيـهم داخل
األراضي الــســـوريــة) مــؤكــدا ان
طلـوب تمت عبر (عملية تـسلم ا
منفذ ربيـعة احلدودي) مؤكدا ان
(وكالة االستخبارات والتحقيقات
االحتــاديــة فـي وزارة الــداخــلــيــة
تــســلــمـت هــؤالء لــغــرض إكــمــال
اإلجــــراءات الالزمــــة بــــحـــقــــهم)
واشار إلـى أن (القـيـادة مـسـتـمرة
نهزمة في في متابعـة العناصـر ا
داخل الـــبـالد وخـــارجـــهـــا حلـــ

القصاص العادل منهم). 
أوضـحت وزارة الهـجرة بدورهـا 
هجرين دورها بشأن السالمة وا
األمنية للعوائل العائدة من مخيم
ـــتـــحــدث بـــاسم الـــهــول. وقـــال ا
الــوزارة عــبـــاس جــهــانـــكــيــز في
تــصـــريح امـس إن (الــعـــوائل في
مخـيم الـهول يـتم تـدقيـقـها أمـنـياً
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اعــلن مــحــافظ ذي قــار مــحــمــد
هــادي الـغــزي مــصـادقــته عـلى
الـــقـــوائم اخلـــاصـــة بـــاألُجـــراء
اليومي تمهـيداً لتحويلهم الى
عـقـود من خمـس دوائر مـنـقـولة

الصالحية.
وقال الغزي لـ(الزمان) امس انه
(صـــادق عــــلى قــــوائم اســــمـــاء
االجـراء اليـومـيـ العـامـل في
اء دوائر الـبلـديات والـبلـدية وا

واجملاري والزراعة). 
واضــــاف انه ( ارســــال هـــذه
الـــقـــوائم الى رئـــاســـة الـــوزراء
ـوافـقة ـالـية لـغـرض ا ووزارة ا

على حتـويلهم الى عـقود حسب
قانون االمن الغذائي). 

من جـهـة اخـرى كـشـفت الـهـيـئـة
الــعـامــة لــلــمـيــاه اجلــوفــيـة في
البصرة عن حفر  18بئراً مائياً
ـياه في اقـضية عـاجلة شـحة ا
مــحـافــظـة ذي قــار. وذكـر مــديـر
الـهـيـئـة عـبد اجلـبـار الـسـعـيدي
في تــصـريح ان (هـنــاك فـرقـتـ
تــعـمـالن في مـحــااظـفــة ذي قـار

ـائــيـة اذ  الجل حــفـر االبــار ا
حفر  18بئـرا مـائيـا في اقضـية
الغـراف واالصالح وسيـد دخيل
ونـاحـيـة الـنـصر). واضـاف انه
(تـتم الـتـهيـئـة لـلعـمل عـلى حـفر
ـعــاجلـة  18بـئــرا مــائـيــا اخــر 
ائيـة التي تعاني منها الشحة ا

قرى وارياف ذي قار).
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الـــدســـتـــور وخــــرق الـــقـــوانـــ
واالصــــــطـــــفــــــاف الـــــطــــــائـــــفي
والعـنصري سـيؤدي إلى انـهيار
ستـويات  و سـيَلِدُ البـلد علـى ا
صــراعــاتٍ تــتــفــاقـمُ بــ الــقـوى
الــــســـــيــــاســــيـــــة الــــذي بــــدوره
سـيــنــعــكس ســلــبــاً عــلى حــيـاة
ـــــــواطـن). ومـــــــنـــــــذ تـــــــمــــــوز ا
يتواجه الـتيار واإلطار  اضي ا
فـي تــصـــعــيـــد جــديـــد خلالفــات
سياسية حادة من دون ان يؤدي
ـتأزم إلى أعـمال عنف الوضع ا
وسط مـــطـــالــبـــة الـــتـــيــار بـــحلّ
ــان وإجـــراء انــتـــخــابــات الــبـــر
تـشـريعـيـة مـبكـرة.وأظـهـر رئيس
الـتـيـار مـقـتـدى الـصـدر أنه قـادر
عـــلى تــعــبــئـــة الــشــارع من أجل
الدفع بـأهدافه الـسياسـية فـمنذ
أســبـوعــ يــواصل مـنــاصـروه
ـان  في اعـتـصـامـاً بـجـوار الـبر
ـنطـقـة اخلـضراء احملـصـنة في ا
بــغـــداد الــتي تــضمّ مــؤســســات
حكومية ومقرات دبلوماسية.أما
خصومه في اإلطار  فـقد وافقوا
بـــدايـــةً لـــكن بـــشــروط عـــلى حل
ــان وإجـــراء انــتـــخــابــات الــبـــر
مبكرة لكنـهم يواصلون الضغط
عــلى خـصــمــهم ويـشــدّدون عـلى
ضــــرورة تـــشــــكــــيل حــــكــــومـــة.
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قــرر مـؤيــدو االطـار الــتـنـســيـقي
ـعـلق االعـتـصـام قـرب اجلـسـر ا
عقب تظـاهرات مطـالبة بـالدفاع
فيما يواصل عن شرعية الدولـة 
انــــصـــــار الــــتــــيـــــار الــــصــــدري
ـان بـعـد الـتــحـشـيـد حـول الــبـر
دخـــول اعــتـــصــامـــهم اســـبــوعه
في وقت احـــــتــــجت الــــثــــالـث  
ــــدنـــيــــة في ســــاحـــة الــــقـــوى ا
على نـهج احملاصصة الفردوس 
والتـجـاوز على الـدستـور وخرق
القـوان واالصطـفاف الـطائفي.
واعــادت الــقـوات االمــنــيــة فـتح
الـــطـــريـق من ســـاحــــة احلـــريـــة
عـلق نزوال ؤدي الى اجلـسـر ا ا
الى الـكـرادة. وقـال مـصدر امـني
انـهــا (خـصـصت طــريق الـعـودة
خلـيم معـتـصمي االطـار) مـؤكدا
ان (الـكـتل الـكونـكـريـتـيـة ال تزال
موجـودة عنـد اجلسـر). وشهدت
تــظـــاهــرات احملـــافـــظــات امـس 
دعـا اليها رئـيس التيار حاشدة 
في ح يواصل مقتـدى الصـدر 
ـــنــطــقــة ــعــتـــصــمــون داخل ا ا
زخم احـتــجــاجــاتـهم اخلــضــراء
ـان واجراء للـمـطالـبة بـحل الـبر
انـتـخـابـات مـبـكـرة. بـدوره  دعا
ـــــــــقــــــــــراطي احلـــــــــزب الــــــــــد

الـكــردسـتـاني جـمــيع الـقـيـادات
إلى حوار بناء التخاذ اخلطوات
الضـروريـة إلصالح الوضع وفق
الــســيــاقــات الــدســتــوريــة.وأكــد
احلـزب في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امس انه (لـــتـــحـــقــيـق عــمـــلـــيــة
ـكن االتـفاق االصالح والتـغـير 
عـلى إجــراء انـتـخـابــات مـبـكـرة
ولـكن قــبل ذلك يـجب أن يــتـعـهـد
ـشـاركـ فــيـهـا بـقـبـول جـمــيع ا
الـنـتـائج الـنـهـائـيـة كمـا هي وأن
التــتــكــرر جتــربــة االنــتــخــابــات
معـربا عن (قلـقه البالغ اضيـة) ا
ستفحلة إزاء االزمة السياسية ا
ـر بهـا العـراق منذ إعالن التي 
نـتـائج االنـتـخابـات الـتـشـريـعـية
الــــتي جــــرت في تــــشـــرين االول
ـاضي). وطـالب رئيـس ائتالف ا
الـوطـنــيـة إيـاد عالوي الى عـقـد
ــانــيــة في أي مــكـان جــلــســة بـر
الخــتـــيـــار رئــيـس جــمـــهـــوريــة
وتـشـكـيل حـكـومـة جـديـدة تـمـهد
النتخابات مبكرة. وقال في بيان
ا تابعته (الزمان) امس إنه (لطا
دعونا إلى احلـوار الوطني الذي
نــرى فـيـه حالً لألزمــات وجتـاوز
حالـة الفـوضى والتـعقـيد وكذلك
طـــالــبــنــا ومـــنــذ الــعــام ?2010
بـــــتــــشـــــكــــيـل مــــجـــــلس أعـــــلى
واآلن للسـياسات الـستراتـيجية 

بـتـشـكــيل مـجـلس حـكـمـاء ولـكن
تخاصمون لألسف لم يستجب ا
لــدعــواتــنــا) وأضـاف (عــلــيه لم
يَــتَـبَقَّ سـوى احــتـرام تـوقــيـتـات
الـدســتـور الـذي اخـتـط بـأيـديـهم
برغم حتفظاتـنا على العديد من
وذلك من خـالل عــــقـــد فــــقــــراتـه 
جــلــســة جملــلس الــنــواب في أي
مكانٍ في العـراق بحضور رئيس
مجلس القضـاء ورئيس احملكمة
االحتــاديــة الخـتــيـار أو تــثــبـيت
رئـــيس اجلــمــهــوريــة وتــشــكــيل

حكـومة تـمهـد إلجراء انـتخـاباتٍ
مـبـكــرة بـقـانـون انـتـخـابي عـادل
ومـفـوضـيـة انـتـخـابـات نـزيـهـة).
وجـــــدد رئـــــيس ائـــــتـالف دولــــة
دعـوته ـالــكي  الــقـانـون نــوري ا
لالطراف والقوى الـسياسية الى
احلـــوار حلـل االزمـــة الـــراهـــنــة.
ــالـكي في بــيـان امس ان وقـال ا
(الـتـظــاهـرة احلـاشـدة الـتي دعـا
لها الـتنسـيقي عبـرت عن تفاعل
ـواقف االطار جـماهـيـري كـبيـر 
وبعـثت برسـالة واضـحة الى كل

كـونات الـسيـاسيـة ان تعـالوا ا
الى كــلـمــة سـواء لــعـبــور االزمـة
ـسـار الـتي يـخـشى مـنـهـا عـلى ا
الــسـيــاسي الــدسـتــوري). فـيــمـا
ـدنية والتـشرينية اكدت القوى ا
بـتـظـاهـرة في سـاحـة الـفردوس
أنّ هـذا الـنــظـام بـرمـته بـحـاجـة
مـاسـة إلى إصـالحـاتٍ حـقـيـقـيـة
لـكنّ لـم يـسـتــجب اي من احـزاب
السـلطـة وساسـتهـا . وقال بـيان
صـــــادر عن اطــــراف احلــــراك ان
(نهج احملاصصة والتجاوز على
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شـمـال غـرب مـديـنة بـنـغـازي) واضـاف ان (الـهـزة كانت
وعــلى عـمق  10 كـيــلـومــتـرات).وفي بــقـوة  5.9درجـات
قـالت مـديـريـة حـاالت الطـوار اإلقـلـيـمـية  إن بـاكـسـتان
ـوسـمـيـة الـنــاجـمـة عن األمـطـار الـغـزيـرة الـفــيـضـانـات ا
ـاضـيـة ـقـتل  186 شــخـصـا في األسـابــيع ا تـسـبــبت 
بـإقــلـيم بــلـوچـســتـان.وقــالت أن (األمـطــار والـفـيــضـانـات
ـاضـية عن مـقتل  85رجال و أسفـرت خالل األسـابيع ا
 45امــرأة و  56 طــفـال وأصــيب  75شـــخــصـــا آخــر
نتـيجة ذلك كما قتلت األمطـار والفيضانات أكثر من 23
ــــاشــــيــــة والــــدواجن ودمــــرت وأتــــلــــفت ألـف رأس من ا
 18087 مـسكـنا وأحلـقت األضـرارا بـنـحو  16جـسرا

نطقة). في ا
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رجحت الـهيـئـة العـامة لالنـواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي
التابـعة لوزارة الـنقل استـمرار الغـبار في اماكن مـتفرقة
وال تـغير بدرجات احلرارة.واوضح نـطقة الوسطى  من ا
بيـان للـهيـئة تلـقتـه (الزمان) امـس ان (طقس الـيوم االحد
بـيـنمـا سـيـكون في ـنـطـقة الـوسـطى مـغبـرا سـيكـون في ا
نـطقت الـشماليـة واجلنوبيـة صحواً ودرجات احلرارة ا
حـيث مـقـاربـة لـلــيـوم الـسـابـق في جـمـيع مـنــاطق الـبالد 
تـسجل العـظمى في بغداد  44 مـئوية). وتعـرضت مدينة
بنـغازي الـلـيبـيـة لهـزة أرضـية بـقوة  5.9 درجـات.وأفاد
توسـطي بإن (هزة أرضية مركـز رصد الزالزل األوربي ا
ـتـوسط عــلى بـعـد  189 كـيـلــومـتـرا وقـعـت في الـبـحــر ا

بغداد
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الــتـواصل االجــتـمـاعي أشــخـاصًـا يُــسـرعـون
لـنـجــدة الـكـاتب بـعـد تـعـرّضه لالعـتـداء.وقـال
أحــد الـشــهـود عــلى مــواقع الـتــواصل "حـدث
رهــيب وقع لـلــتـوّ في مـؤسّــسـة تـشــوتـوكـوا
ّ نصّة  تـعرّض سلمان رشدي العتداء على ا
ــكــان".عـــلى األثـــر أكّــدت مـــؤســســة إخـالء ا
تـشـوتـوكـوا الـتي تُـعـنى بـالـفـنـون واألدب في
مـنـطـقـة تـقع عـلى بـعد  110 كـيـلـومـترات إلى
اجلـنوب من بـافالـو في بيـان أنّهـا تنسّق مع
. عــنـاصـر إنـفــاذ الـقـانـون وأجــهـزة الـطـوار
واشـتـهر رشـدي بعـد إصـداره روايته الـثانـية
"أطـفـال منـتـصف اللـيل" في الـعام  1981الـتي

ية وجائزة بوكر األدبية. حازت تقديرات عا
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وتـتناول الرواية مسيـرة الهند من االستعمار
الــبــريـطــاني إلى االســتــقالل ومـا بــعــده.لـكنّ
روايـته "اآليـات الـشيـطـانيّـة" الـتي صدرت في
الـــعــام  1988 أثـــارت جـــدال كــبـــيـــرا وأصــدر
مـؤسس اجلـمهـوريـة اإلسالميّـة آيـة الله روح
الـله اخلميني فتوى بـهدر دمه. واعتبر بعض
ـسـلـمـ أنّ الروايـة مـسـيـئـة للـنـبي مـحـمد. ا
ـولــود في الـهـنـد ـلــحـد وا واضــطـرّ رشـدي ا
ــارسـ لــلـشــعـائـر ألبــوين مـســلـمــ غـيـر 
الـدينية لـلتواري بعـدما رصِدت جائـزة ماليّة
َـن يــقــتــله وهـي ال تــزال ســاريــة. ووضــعت
احلـكــومـة الـبـريـطـانــيـة رشـدي حتت حـمـايـة
ــتــحــدة وتــعــرّض ــمــلــكــة ا الــشــرطــة فـي ا
مــتــرجـــمــوه ونــاشــروه لــلــقــتل أو حملــاوالت
قـتل.وفي العام  1991 قـتل الياباني هيتوشي
إيــــغــــاراشـي الــــذي تــــرجم كــــتــــابه "اآليــــات
الـشيطانـيّة" طعنًـا.وبقي رشدي متـواريًا نحو
عـقـد وقد غـيّـر مقـرّ إقـامته مـرارًا وتـعذّر عـليه
ــكــان إقـــامــتـه.ولم يــســـتــأنف إبـالغ أوالده 
رشــــدي ظـــــهــــوره الــــعــــلــــنـي إال في أواخــــر
اضي بـعدما أعـلنت إيران تـسعـينات الـقرن ا

أنـهـا ال تؤيـد اغتـيـاله.ورشدي مـقيم
حـالـيًا في نـيـويورك وهـو ناشط في
الـدفـاع عن حريـة التـعـبيـر وقد دافع
بـشــدّة عن صـحـيـفـة "شـارلي إيـبـدو"
الـساخرة الفرنسيّة بعدما استهدفها
إسـالميّـون بـهجـوم عام 2015  قـاموا
خاللـه بـتـصـفــيـة مـوظّـفــ فـيـهـا وال
ســيّـمـا أعـضــاء في هـيـئـة الــتـحـريـر.
وكــانت الــصــحـيــفــة قـد أعــادت نــشـر
رسـوم لـلـنبـي محـمـد أثـارت ردود فعل

غـاضبة في العالم اإلسالمي. وبقي إطالق
ــنـاســبـات ــقـاطــعـة يالحــقـان ا الــتـهــديـد وا
األدبـيـة الـتي يـشـارك فـيـهـا رشـدي كـمـا أثار
مــنـحه لــقب فـارس في بــريـطــانـيــا في الـعـام
 2007 احـتجاجات في إيران وباكستان حيث
قـال أحد الوزراء إنّ التـكر يبرر الـتفجيرات
االنـتحاريّة.لكنّ فـتوى هدر دمه لم تُثنِ رشدي
عـن الـكـتــابـة وعن إعــداد مـذكّــراته في روايـة
ستعار بـعنوان جوزيف أنطـون وهو االسم ا
الـذي اعتمده إبّان تواريه وقد كتبها بصيغة
الــغـائـب. وروايـته "أطــفـال مــنــتـصف الــلـيل"
الـواقعة في أكثر من  600 صـفحة  تكييفها
لـلـمسـرح والشـاشـة الفـضّيـة وتـرجمت كـتبه
إلى أكثر من  40لـغة. وفي خريف العام 2018
قــال رشـدي "مَـرّ  31عــامـا" مـضــيـفًـا "اآلن كلّ
األمــور تــســيــر بــشـكـل جـيــد. كــنت في الـ41
حـينها (حـ صدرت الفتـوى) حاليا أبلغ 71
عــامــا. نـعــيش في عــالم تــتـغــيّــر فـيه دواعي
الـقـلق بـسـرعة كـبـيـرة. حـاليًـا هـنـاك أسـباب
كـثـيـرة أخـرى تبـعث عـلى اخلـوف أشـخاص
آخــرون يـتــعـيّن قــتـلــهم...".وأعـلــنت رئــيـسـة
مـــنــظــمــة "بـــ أمــيــركـــا" ســوزان نــوسل أنّ
اجملــمــوعـة الــتي تــعـنى بــالــدفـاع عن حــرّيـة
الـتـعبـيـر "حتت وقع الـصدمـة" جـراء الهـجوم

روّع". "ا

ـشتبه به أرضًا قبل أن يعـتقله أحد عناصر ا
األمـن.وقــــدّم طــــبـــــيب كــــان مـــــوجــــودًا بــــ
احلــاضــرين إســعــافـات أوّلــيّــة لــرشــدي قـبل
ـواقف الـدولـيّة وصـول رجـال اإلسـعاف.في ا
ــانـويل مـاكـرون أعــلن الـرئـيس الــفـرنـسي إ
اجلــمـعــة تـضــامـنه مع رشــدي مـؤكّــدًا "أنّـنـا
الـــــيــــــوم إلى جـــــانــــــبه أكـــــثـــــر مـن أيّ وقت
مــضى".وكـتب مـاكـرون عـلـى تـويـتـر "مـنـذ 33
عـامًا يُجسّـد سلمان رشدي احلـرّية ومحاربة
الـظالمـية... نـضاله هـو نضـالنـا وهو نـضال
. الـيــوم نـقف إلـى جـانـبـه أكـثـر من أيّ يّ عــا
وقـت مـضى".مـن جـهــته نــدّد رئــيس الـوزراء
الــبــريـطــاني بــوريس جــونـســون بــالـهــجـوم
ــــروّع" الــــذي تــــعـــــرّض له الــــكــــاتب.ودان "ا
جـونــسـون في تـغـريـدة االعـتـداء عـلى رشـدي
ـارسـته حـقًـا عــلـيـنـا أال نـتـوقّف عن "أثـنــاء 
الـدفـاع عـنه" في إشـارة إلى حـرّيـة الـتـعـبـير.
ـــتـــحــدة بـــدوره قـــال األمـــ الـــعـــام لأل ا
أنـطونيـو غوتيريش إنّـه يشعر بـاجلزع حيال
تـحدث باسمه هـذا الهجوم مـضيفا بـلسان ا
ـكن بأي حـال من األحـوال الرد "الـكـلمـات ال 
عـلـيهـا بالـعـنف".وقالت الـشـرطة في بـيان إنّه
نـــحـــو الـــســـاعــة  15,00 ( 11,00ت غ) "هـــرع
ـــنـــصّـــة وهـــاجم رشـــدي مـــشـــتــــبه به إلـى ا
ومُـحـاوره. تـعـرّض رشـدي لـلـطعـن في الـعنق
ـنطـقة". روحـيّة إلى مـستـشفى في ا ونـقِل بـا
ـوقراطـية وقـالت حـاكمـة والية نـيويـورك الد
كــاثي هــوتـشل إنّ رشــدي عـلى قــيـد احلــيـاة
ووصــفــته بــأنّه "فــرد أمــضـى عـقــودًا يــواجه
الـسلطة بـاحلقيقة". وتـابعت "ندين كلّ أشكال
الـعنف ونـريد أن يـشعـر النـاس بأنّـهم أحرار
في قـول احلـقيـقـة وكتـابـتهـا".واعـتقـل عنـصر
شـتـبه به فـيمـا تـعرّض مـكـلّف ضـبط األمن ا
مــحـاور رشـدي إلصــابـة في الــرأس.وأظـهـرت
ّ تـداولـهــا عـلى وسـائل تــسـجـيالت فـيــديـو 

 U ö)« Ê«bÒFB¹ ÊU dD «Ë Ÿ—UA « W¾³Fð vKŽ —œU  —bB «

{ نــــيـــويــــورك-(أ ف ب) - خـــضعَ الــــكـــاتب
ســـــلــــمــــان رشـــــدي الــــذي أصـــــدر مــــؤسّس
اجلــمــهــوريّــة اإلسالمــيّــة آيـة الــله روح الــله
اخلـميـني فتـوى بهـدر دمه عام  1989 بـسبب
روايـته "اآليـات الشـيـطانـيّـة" جلراحـة طـارئة
اجلـمعـة إثـر تعـرّضه للـطعن في الـعنق خالل
مــؤتـمـر بـغــرب واليـة نـيــويـورك وقـال وكـيل
أعـــمـــالـه إنّه وُضِع عـــلـى جـــهـــاز الـــتـــنـــفس
ز االصـطنـاعي.ونقلت صـحيفـة نيويـورك تا
عـن وكــيــله أنــدرو ويـــلي قــوله إنّ "األنــبــاء
لــيــسـت جــيّــدة" وإنّ "من احملــتــمل أن يــفــقــد
سـلــمـان إحـدى عـيـنـيه وقـد قُـطِـعت أعـصـاب
ذراعه وتـعـرّض كـبـده لـلـطّـعن والـتـلف".وفور
تـعرّضـه لهـجوم عـلى منـصّة مـركز ثـقافي في
تـشوتوكـوا بشمـال غرب والية نـيويورك نُقل
ـروحـيّـة إلى أقرب مـسـتـشـفى حيث رشـدي 
خـضع جلراحـة طارئـة بحـسب ما قـال وكيله
عـلى تويتر واعدًا بتـوفير معلومـات منتظمة
بــشـأن الـوضع الــصـحّي لـلــروائي الـبـالغ 75
عـامًا والذي يعيش في نـيويورك منذ سنوات

عدّة.
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وقـال كارل لـيفـان وهو أستـاذ علـوم سيـاسيّة
كـان موجودًا في الـقاعة لوكـالة فرانس برس
نـصّة حيث عـبر الهـاتف إنّ رجالً هرَع إلى ا
كان رشدي جالسًا و"طعنه بعنف مرّات عدّة".
ـهاجم "حاول قـتل سلمان وروى الـشاهد أنّ ا
رشـدي".ولم تُقدّم الشرطة من جهتها تفاصيل
عن حـالة رشدي الصحّية مـكتفيةً بالقول إنّه
ـشـتبه خـضع جلـراحـة.وعرّفت الـشـرطة عن ا
فـــيـه عـــلى أنّه هـــادي مـــطـــر ( 24عـــامًـــا) من
فـيـرفيـلـد في نيـوجـيرزي في حـ لم تّـتضح
دوافــعه حـتّى اآلن. وأشـارت الـشـرطـة إلى أنّ
رشـدي تعرّض للطعن في رقبته وبطنه.وهرع
ـــنــصّــة وثــبّــتــوا عــدد مـن األشــخــاص إلى ا
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{ بغـداد-(أ ف ب) - في انعكـاس لألزمة الـسياسـية احلادة الـتي يعـيشهـا العراق
قتـدى الصدر في اإلطـار التنـسيقي اجلـمعة اعـتصاماً باشر اخلـصوم السـياسيـون 
ـنطـقـة اخلـضـراء احملصـنـة في بـغـداد مقـابل اعـتـصـامٍ آخر مـفـتوحـاً عـلى أسـوار ا

. ان منذ أسبوع يقيمه مناصرو التيار الصدري داخل البر
ومـنـذ تـموز  يـتـواجه الـطرفـان الـتـيار
الـــصـــدري واإلطـــار الـــتــنـــســـيـــقي في
تـصعيد جـديد خلالفات سيـاسية حادة
ــتـأزم إلى مـن دون ان يـؤدي الــوضع ا
أعــمــال عــنف وسط مــطــالـبــة الــتــيـار
ــــان وإجـــراء الــــصــــدري بـــحـلّ الـــبــــر
انـتــخـابـات تـشـريـعــيـة مـبـكـرة.وأظـهـر
الـصدر أنه قادر على تعبئة الشارع من
أجل الـدفع بـأهـدافه الـسـياسـيـة فـمـنذ
أسـبوع يواصل مناصروه اعتصاماً
ـنـطـقة ـان الـعـراقي في ا بـجـوار الـبـر
اخلــضــراء احملـصــنـة فـي بـغــداد الـتي
تــضمّ مــؤســسـات حــكــومـيــة ومــقـرات
دبـلـوماسـية.وردّ اجلـمـعة خـصومه في
اإلطــار الـتـنــسـيـقي بــإعالن االعـتـصـام
ـــفـــتــوح عـــلى طـــريق مـــؤدٍ إلى أحــد ا
نطقـة اخلضراء بعـد تظاهرةٍ أبـواب ا

ضمّت اآلالف. 
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وخــتم مــنــاصــرو اإلطــار تــظــاهــرتــهم
ــفـتــوح من أجل "بــإعالن االعــتــصــام ا
حتـقـيق مـطـالـبـنـا الـعـادلـة" وفق بـيان
خـــتــامي تـــلي عـــلى احملــتـــجــ وهي
ثـــمــانـــيــة مـــطـــالب أبــرزهـــا "اإلســراع
بـتشـكيل حـكومـةٍ خدميـةٍ وطنـيةٍ كـاملة
الـــــصالحـــــيــــات وفـق الـــــســــيـــــاقــــات
الـدستورية". كذلك طالب البيان "رئيس
مـجـلس النـواب بـإنهـاء تـعلـيق الـعمل
والــــتــــحـــــرك الــــفــــاعل مـن أجل إخالء
اجملــلس وتــفــعــيل عــمــله الــتــشـريــعي
والـــرقــابي". وشـــاهــد مـــراسل فــرانس
بــرس مـتـظــاهـرين وقـد بــدؤوا بـنـصب
اخلــيم عــلى أرصــفـة الــطــريق اجملـاور
ـنـطـقـة اخلـضـراء. وقـال أبـو ألســوار ا
جـبل الـبـالـغ من الـعـمر  32 عـامـاً الـذي

اعـــضــائـه بــنـــاءً عــلـى طــلبٍ مـن ثــلث
اعــضـائـه أو طـلبٍ مـن رئـيس مــجـلس
وافـقة رئـيس اجلمـهورية". الـوزراء و
فـي األثناء أدى آالف من أنصـار التيار
ان الـصـدري صالة اجلـمـعة قـرب الـبـر
عـند منتصف النهار ( 09,00ت غ) كما
شـاهـدت مـراسلـة فـرانس برس. وحتت
شــمس حـارقــة ودرجـات حــرارة تـفـوق
ـــصـــلــون الـــذين األربـــعـــ أصـــغى ا
افـتـرشوا سـجادات الـصالة إلى خطـبة
اجلـمعـة منـهم من احتـمى من الشمس
حتـت مظالت يدوية فيما حمل آخرون
صــور مـقـتـدى الـصــدر. ومن بـيـنـهم أم
ـنـزل اخلـمـسـيـنـيـة الـتي حـســ ربـة ا
جــاءت لــدعم الــصــدر ضــد "انــظـمــة لم
تـقـدم مـنـذ حـوالى عشـرين سـنـة شـيـئا
لــلـشـعب الـعـراقـي سـوى نـهب وسـرقـة
أمـوال الشعب". واضافـت السيدة التي
تـــرتـــدي عـــبـــاءة ســوداء وتـــضع عـــلم

ئة الـعراق حول عـنقهـا أن "تسعـ با
مـن الـشــعب يــعــيش حتـت خط الــفــقـر
ـــرض واجلـــوع" داعـــيــة الـى تــولي وا
"وجـوه جديدة" السلطة من أجل "خدمة
الــشـعب".وتـزامـنــاً مع تـظـاهـرة اإلطـار
الـتـنسـيقي جـرت تظـاهـرات متـنافـسة
كـذلك في مـناطـق أخرى من الـعراق.في
ــوصل فـي شــمــال الــعــراق تــظــاهـر ا
ـئـات من منـاصري اإلطـار التـنسـيقي ا
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فـيما احـتشد منـاصرو التـيار الصدري
في مـــديــنــتي الــعـــمــارة والــنــاصــريــة
جـــنــوبـــاً بــحـــسب مـــراســلـي فــرانس
بـرس.ويـرى مـناصـرو الـتيـار الـصدري
كـافحـة الفـساد في في زعـيـمهم رمـزاً 
ناصب الـعليا في حـ أن العديـد من ا
الـوزارات يـتـوالهـا صـدريون.ومن أجل
زيـــادة الــضــغـط عــلى خـــصــومه دعــا

ـــســتــقـــيــلــ الـــصــدر نــواب تـــيــاره ا
ومـناصـريه إلى تـقد دعـاوى جمـاعية
ان. لـلقضاء من أجل دفعه إلى حل البر
وكـان مــتـطـوعـون يـوزعـون اسـتـمـارات
عتصم الذين سجلوا الدعاوى على ا
أســمـاءهم عـلـيــهـا وقـامـوا بـتــوقـيـعـهـا
ـشـاركـ تــمـهـيـداً لــرفـعـهـا. من بــ ا

أحـمـد االبـراهـيمـي وهو مـهـنـدس يـبلغ
ان مـن العمر  32 عـاماً اعـتبر أن "الـبر
فـــشل وعــجــز عـن تــشــكــيـل احلــكــومــة
وحتــديــد رئـيس اجلــمــهـوريــة ورئـيس
الــــوزراء". وفـي حــــال عــــدم مــــوافــــقـــة
الـقضاء قال الشاب "لدينا نفس طويل
الـثـورة لـيس في قـامـوسهـا االنـسـحاب
او الـــتـــســـويف او الـــقــبـــول بـــحـــلــول
تــرقـــيــعــيــة. الـــثــورة نــفـــســهــا طــويل
ــطـالــبـة ومــسـتــمــرون بـاالعــتـصــام وا
بــإقـــالــة هــذه الــطــغــمـــة الــســيــاســيــة
الــفــاسـدة". وكــانت االنــتـخــابــات الـتي

يـشـارك في االعـتـصـام "لقـد بـدأنـا لـلـتو
بـنصب اخلـيم ال نعـرف إلى متى سوف
نـواصل" مـضـيـفـاً "بـاقون  5 اشـهـر 10
ــواد الـغــذائــيـة اشــهــر ال نـعــرف كل ا
جــاهــزة". ويـــضمّ اإلطــار الــتــنــســيــقي
ـمـثـلـة ـانـيـة ا خـصـوصــاً الـكـتـلـة الـبـر
والية إليران لفصائل احلشد الشعبي ا
وكــتــلـة رئــيس الــوزراء األســبق نـوري
ــالـكـي اخلـصم الــتـاريــخي لـلــصـدر. ا
ان وكـان اإلطار قد قبل بدايـةً بحلّ البر
ــــــبــــــكــــــرة وفق واالنــــــتــــــخــــــابـــــات ا
ـالـكي في بــيـان تـلى شــروط.واعـتـبــر ا
اإلعـالن عن االعـــتـــصـــام أن تـــظـــاهـــرة
اإلطــار اجلـمـعـة "اوضـحت دون شك أن
كن ان تستـحوذ عليه جهة الـشارع ال 
دون اخـرى".وبـدأت األزمـة احلالـيـة إثر
رفض الــتـيــار الـصـدري نــهـايــة تـمـوز
مــرشـح اإلطــار الــتــنــســـيــقي لــرئــاســة
الـــــوزراء. ويــــعــــيـش الــــعـــــراق مــــنــــذ
انـية في تشرين األول االنـتخابـات البر
2021  فـي شلل سيـاسي تام مع الـعجز
عن انـتـخاب رئـيس جـديـد للـجـمهـورية
وتـشـكـيل حـكومـة جـديـدة على خـلـفـية
خالفـات سـياسـية مـتـواصلـة.وفي ح
يـقول اإلطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة
دولـة الــقـانـون بـزعـامـة رئـيس الـوزراء
ــثـلـة ــالـكـي وكـتــلـةً  األســبق نـوري ا
لـلـحـشـد الشـعـبي إنه مـنـفتـح على حل
ان شرط انعقاده ومناقشة النواب الـبر
وتــصـويــتـهم عـلـى ذلك طـالب مــقـتـدى
الـصدر الـقضـاء بالتـدخل وحل اجمللس
ـــهــلـــة أقــصـــاهــا نـــهــايـــة األســبــوع
ــقـبل.ويــنصّ الـدســتـور الــعـراقي في ا
ـــادة  64 مـــنـه عـــلى أن حلّ مـــجـــلس ا
ـطـلـقـة لـعـدد الـنـواب يـتمّ "بـاألغـلـبـيـة ا

جرت في تشرين األول 2021 انتخابات
مبكرة جاءت لتهدئة غضب الشارع إثر
موجة احتجاجية غير مسبوقة شهدها
الـعـراق في خـريـف الـعام 2019  طـالب
فيها احملتجون بإسقاط النظام ونددوا
بـفـسـاد الطـبـقـة احلـاكمـة في بـلـد غني
بــالـنــفط لـكن يــعـانـي من الـفــقـر.مـذّاك
تــراجـعت احلـركـة االحــتـجـاجـيـة حتت
ضـغط قـمع دمـوي. وتـظاهـر الـعـشرات
اجلـمعة من مناصري "ثورة تشرين" ال
ســيــمــا من احلــزب الــشــيــوعـي وقـوى
مـدنـيـة في إحـدى الـسـاحات في وسط
تـظـاهـر عـلي جـابر الـعـاصـمـة. وقـال ا
" ( 50عــامــاً) "نــحن نــعـتــبــر الــطــرفـ
اإلطـار والـتـيـار "من مـنظـومـة الـفـساد
الـتي حتـكم الـبلـد... الـتـوتر الـسـياسي
هــو بــســبب نــخـب تــريــد مــصــاحلــهـا
الـسـيـاسـيـة...هـذا صـراع عـلى الـنـفـوذ

." ب الطرف

الـتـحـقـيـقـات بـالـهـيـئـة كـر الـغـزي إن
ـتـهـمــ احملـالـ الى مــحـكـمـة (عــدد ا
ـــوضــوع  اجلــنـح واجلــنــايـــات بــلغ ا
) مـؤكدا ان (حتـقـيقـاتـها همـاً  1754 مُـتـَّ
قـادت إلى إصـدار السـلطـات القـضائـية
 731 أمـرَ قـبضٍ نـفـذ مـنـها  396 أمـراً
من بـينهم ثمانية وزراء ومن بدرجتهم
و 53مـن أصـحــاب الــدرجــات اخلــاصـة
ُــديــريـن الــعــامــ ومن بــدرجــتــهم) وا
.بـدوره  اكد مـدير دائـرة االسترداد في
الــهـيـئـة مــعـتـز الــعـبـاسي ان (الــهـيـئـة
عـمـلت خـالل األشهـر الـسـتـة األولى من
الــعــام اجلــاري عـلى  58مــلــفــاً خــاصّـاً
طلوب في قضايا الفساد بالهارب ا
جـهز مـنها  23مـلفـاً من بيـنها  11مـلفاً
ديرين بـحق ذوي الدرجات اخلاصة وا
الــعــامّـ ومن بــدرجـتــهم إضــافـة إلى
ـهـربة  104مـلـفات السـتـرداد األموال ا
) ولفت صـدر فـيـها  166قـراراً قـضائـيـاً
ـدة ذاتها 9 الـى ان (الهيـئة أعـدت في ا
مـســودات اتـفـاقـيـات تـعـاونٍ ومـذكـرات
تـفاهم مع وزارات ومؤسسـات حكومية
عـــراقــيــة وعــربـــيــة ودولــيــة  إبــرام

واحدة منها).

هـنية وتـقدم تقـريرها وال تـعتمـد على ا
تـتــردد في ذكـر األسـمـاء مـتى مـا كـانت
مـــخـــولــــة) واشـــار الى ان (الـــهـــيـــئـــة
اســـتـــطـــاعت خالل الـــنـــصف األول من
الــعـام اجلــاري  اسـتــعـادة ومــنع هـدر
نـــحــو تـــرلــيـــوني ديــنـــاراً من األمــوال
الـعامَّة إلى حـساب اخلزينـة العامّة عن

طريق إجراءاتها الردعية والوقائية).
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مـبـيـنـا ان (الـقـضـايـا اجلـزائـيـة شمـلت
 280 وزيـراً ودرجـات خـاصـة ومـديرين
عــامــ ومن بــدرجـتــهم) مــوضــحـاً ان
(هــؤالء تـوزعـوا بـواقع  39 وزيـراً ومن
بــــدرجــــته  و 241 مـن ذوي الــــدرجـــات
ـــديـــرين الـــعـــامـــ ومن ــة وا اخلـــاصـَّ
بـدرجتـهم) الفتا الى ان (الـهيئـة نظرت
ــــــدة  34,209 بـالغــــــات خـالل هــــــذه ا
ة تـوزَّعت وإخــبـارات وقـضـايـا جــزائـيـَّ
ب  8,877 بـالغـــاً و 10,535 إخــبـاراً
ـة جـزائـيـة) مـؤكـدا ان و 14,797 قـضـيـَّ
(الـهيئـة تسلّمت  8877بالغاً  و 10آالف
و 535إخـــبــاراً ونــتج عــنــهــا  14ألــفــاً
ــتـهــمــون بــهـا 7739 و 797 قــضــيــة ا
). من جــانـبه  قــال مـديـر عـام شــخـصـاً

كـورونـا وغـيرهـا).  واكـد الـنـائب باسم
خــــشـــان أن نــــتـــائج فــــحص الــــقـــمح
ـانيا تـثبت بأنه مـنتهي ـستورد من أ ا
الـصالحية . وقـال في تصريح امس ان
(وزارة الـتـجارة قـامت بـشراء  120ألف
ــانــيـا غــيــر قـابل طـن من الـقــمح من أ
لـالســــتــــهالك) واضــــاف ان ( خــــلط
ــئـة إلى 40 نــســبــة تــتـراوح من  10بــا
ــئــة بـالــقــمح احملــلي الــذي يــطـحن بــا
ويــــحــــول إلـى طــــحــــ يــــوزع ضــــمن
مـفرادات الـبطاقـة التـموينـية برغم انه
أنــــتج قـــبـل نـــحـــو خــــمس ســـنـــوات)
لف بـعد ظهور واضـاف انه (سيحـرك ا
نـــتــائج الــفــحـــوصــات وذلك من خالل
هــيــئــة الــنــزاهـة كــمــا ســيــطــرح أمـام
مـــجــلـس الــنـــواب). في غـــضــون ذلك 
اعـلـنت الـنـزاهـة  اسـتـعـادة ومـنع هدر
قـرابـة الـتـريـلـيـوني ديـنـار.وقـال رئـيس
الـهيئة عالء الـساعدي في مـؤتمر عقده
ـقـر الـهـيـئـة العالن الـتـقـريـر النـصف
الـسـنـوي إنـنا (نـتـطـلع جملـلس الـنواب
لك من اجلانب الرقابي والسلطة ـا 
الـتـنـفـيـذية جلـعل الـعـراق بـيـئـة طاردة
لـلفساد) واضاف ان (الهيئة في عملها

يــجب تــوفــرهــا) مــبــيــنـاً أن (مـن هـذه
ـــالـــيـــة ـــتــــطـــلـــبـــات هي الــــوفـــرة ا ا
ـالي الــسـنــوي الـذي والــتـخــصـيـص ا
يـــنــــدرج ضـــمن تـــخــــصـــيـــصـــات دعم
ـزارعـ لـتـوفـير الـلـقـاحـات واألدوية ا

بيدات).  البيطرية وا
ــتــطـــلــبــات وأضـــاف أنه (من ضــمـن ا
ــدخـالت الــســلــيــمــة أيــضـــاً تــوفــيــر ا
لإلنـتاج الـزراعي وفي مقـدمتهـا الوفرة
ـائية الالزمة لتنـفيذ اخلطط الزراعية ا
ـسـاحـات الـكـافــيـة لـتـحـقـيق وزراعــة ا
إنـتـاجيـة تلـبي االكتـفاء الـذاتي احمللي
ـنتجات) موضحاً أن (جميع هذه من ا
األمـور تقف عائقاً أمـام االكتفاء الذاتي
مـن احملــــــاصـــــيـل).  وتــــــابع أنـه (رغم
الـتـحـديـات الـكبـيـرة فـإن الـعـراق حقق
اكـتـفاء ذاتـياً لـ 15 مـحـصوالً بـالـنسـبة
لــلــخـضــراوات واقــتـرب من االكــتــفـاء
الـذاتي بالنـسبة لـلمنـتجات احلـيوانية
وفي مـقدمتها الدواجن بـنسبة كبيرة)
مـوضـحـاً أن (هـنـاك انـخـفـاضـاً بـسـبب
األزمــات الــتي يــتــعـرض لــهــا الــعـراق
بـصورة خـاصة وفي مقـدمتهـا التغـيير
ـياه إضـافـة الـى أزمة ـنـاخي وشـح ا ا

ـتـحـدث بـاسم وزير احلـيـوانـيـة.وقال ا
الــزراعـة هـادي الــيـاســري في تـصـريح
أمـس إن (حتـقـيـق االكـتـفــاء الـذاتي من
الــنـاجت احملـلي بـالــنـسـبـة لـلــمـنـتـجـات
تطلبات ومستلزمات الـزراعية يقترن 
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أعـــلـــنت وزارة الـــزراعـــة عن حتـــقـــيق
االكـتفاء الذاتي خلمسة عشر محصوالً
وأشـارت الـى أنـهـا تـقـتـرب من حتـقـيق
االكــــتــــفــــاء الــــذاتي لــــلــــمــــنــــتــــجــــات
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كالم أبيض

ال اظن ان احدا مـنا  وهنـا اقصد شعـبنا الـصابر  يـشعر بالـراحة النـفسية 
بل اجزم انه يـعيش ازمة نفـسية  خلقـتها الظـروف التي يعيشـها الوطن بسبب
الصـراعات الـسيـاسيـة التي تشـتعل أوارهـا  دون ان يكـون للـشعب فـيها رأي

او مصلحة !
غلـيان واضطراب هـنا وضربات ما حتت احلـزام وما فوقه هنـاك..! سياسيون
 يصـرحون صباحـا شيئا  ثم يـنكرونه مسـاءً  ويعلنـون  اخباراً  في احملطة
التـلفازية الفالنية  ويسربون ما يناقـضها على الفضائية العالنية  وفي حومة
ــواطن الــعــراقي في فــوضى حــلــبــة صــراع ســيـاسي  هــذا اجلــو  يـعــيش ا
نـتصر فـيها  خسـرانا  واخلاسر فـيها  يؤدي دورا في  مـسرحية من ادب ا

( الالمعقول ) ..
ـشاعـر من أوصلهم ـواطن .. وال يعيـرون انتـباها  اجلمـيع يرقص عـلى آهات ا
ـوذجـا لـعـدم الـوفـاء.. هؤالء ـشـهـد الـسـيـاسي  وبـذلك اعـطـوا  الى صـدارة ا
ي الوفـاء تصبح واخلـطأ... مسـاران متـوازيان مـتسـاويان ومـعروف ان عـد
األشيـاء عـنـدهم مـتـسـاويـة فال يـفـرقون بـ األيـام والـسـاعـات وال بـ الـضوء

والعتمة واحلركة والسكون أو النهيق وتغريد البالبل.
ان من مـالمح تالزم األلم واألمـل لــدى الــعــراقــيــ  هــو مــا تــرسخ فــيــهم من
ـنوال أصيل وذا كـثافة رمـزية عالـية و سيـظلون رمزا ضمـير انسـاني مكلل 
لقـوى التحرر في العالم  فالعراقيون عـبر التاريخ  شواهد حضارية في الفكر

وفي اجلهاد من اجل الوطن .
اني ان القلم عذرا اخوتي القراء  لم يعد القلم يقوى على االسترسال  مع ا
ر به حالة غريبة  مستغربة  وال النـبيل  رسالة ورحمة وهداية وعطاء  فما 
نـقول سوى : رحـماك ربي  شعب الـعراق ال يـستحق هـذه البلـوى .. رحماك 
ـكن لـلمـرء االسـتـراحـة  احلـقيـقـيـة إال بـنـسيم أرضهِ  فال 
ــطـر.. وكــلـنـا كــمـا تــسـتـريح األرض اجملــدبـة  بــهـطـول ا

طر  فقد يبست االرض .. وتشققت . بانتظار ا
االمل  واحلـلم  هـمـا  الـشــجـرة األخـيـرة الـنـاجـيـة في

غابة امنيات العراقي احملترقة !

ونـحن في أيام ثورة االصالح الـكبرى  ثـورة االمام احلـس علـيه السالم التي
يحـيي ذكـراهـا جمـيع االحـرار في الـعـالم الستـلـهـام قيم الـبـطـولة والـثـبـات على
بـادىء ومقـارعـة الفـاسدين مـهمـا اشـتدت سـطوتـهم وتعـالت سـلطـتهم وكـبرت ا
جيـوشهـم . ومع ان احلسـ يدرك تـمامـا انه سيـسـتشـهد ال مـحالـة في معـركة
غيـر متكافئة مع اخوته وأبنائه وأصحابه  لكنه لم يتردد حلظة في تسمية رأس
هرم الـفساد يزيـد بن معاوية  رافضـا مبايعـته صراحة ودون وجل  فال تقاس
ا هـو روحي  فـمـا يـجري صـراع بـ الـقيم ـا هـو مادي  بـل  األمـور عنـده 
التـي أراد لها الـله تعـالى السـيادة في األرض مـقابل الرذيـلة والـظلم والـفساد 
وان إصالح االمـة غايـة الـهـيـة تـسـتحق الـتـضـحـيـة وال أغـلى من الـنفـس  لذلك
انتـصر الـدم على السـيف  فلم يـهنـأ احلس بـاحليـاة كمـا استمـتع بهـا يزيد 
لكـنه تخلد وصـار قامة سـامقة  ترنـو لها األبصـار من أطراف الدنيـا  وتقصد
الي مـشيـا على األقـدام  وتتخـافق األكف على الـصدور  وتزدحم ضـريحه ا

آقي بالدموع  بينما ال يعرف ليزيد أثرا .  ا
 والسـؤال الذي يـتردد عـلى األلسن دائـما : مـا الذي تـعلـمته سـلطـتنا من درس
ا من مصابه  وال أكثر هـذا الرجل العظيم  فال أوضح من درسه  وال أشـد أ
ا وصـلت حال تغـربا مـن عيـاله  أظن انهـا لم تتـعلم شـيـئا  ولـو كانت تـعلـمت 
األمة الـى هذا الـواقع الـشـنـيع  بـينـمـا هي خـيـر امة اخـرجت لـلـنـاس . ما زلت
واثقـا وعلـى يقـ ال يدانـيه شك أبدا ان االمـة ستـسـترجع مـكانـتهـا  وستـرتفع
رايتـها  مهما استـطال البالء . ألن عمر الـفساد قصير  وحـبل صبرها مت 

ومن ال يتوقف أمام هذه احلقيقة ليس سوى يزيد  وبئس النعوت  .
واذا كان امـامنا قد سمّى الفـاسدين بأبهى صور الشجـاعة   فما زلنا لم نسم
ا األمـر كذلك  بالـرغم من ان الـفسـاد يتـحدث به كـبار الـقوم وصـغارهم  وطـا
فال تتـوقعوا للفسـاد انتهاء وللـبالد ارتقاء وللناس هـناء  واذا كنا لم نسمع من
الكـبار تسمـية الفـاسدين بأسـمائهم  فالـعذر مقـبول لبسـطاء القـوم ان حتسبوا

في ذلك . 
ال أرى في إلقـاء تهمـة الفسـاد على جمـيع أهل السلـطة بالـفعل الصـحيح  فمن
ـعـقول أن يـكـون جمـيـعـهم فاسـدين  ولـيس بـينـهم من يـخـاف الله  وفي غيـر ا
ثنـايـا صـدره ضمـيـر وطني  ويـسـعى إلطعـام عـيالـه من اخلبـز احلالل  الـعقل
يــقـــول : ان في الــســـاحــة من هـم بــهــذه األوصـــاف وان كــانـــوا أقل الــقـــلــيل 
ـســاواتـهم مع سـراق قـوت األيــتـام والـثـكـالى وبـوجــودهم نـرتـكب جــرم كـبـيـر 

والفقراء واحلا بوطن معافى  وال نريد ألنفسنا أن نكون من الظا .
ومع ذلـك لم تـطـرق أسمـاعـنـا من هـذه الـقـلـة من طـالب بـعـدم الـتـعـمـيم وتـسـمـية
ـسـؤولة الـفـاسـدين لـيـنـأوا بـأنـفـسهم عـن شبـه الفـسـاد  كـمـا لم تـقم جـهـاتـنـا ا
باسـتدعـاء الـسيـاسيـ الذين يـعـترفـون عالنيـة في وسـائل االعالم بأن طـبقـتهم
صالح شـخصية  كما فاسـدة  وانهم تلقوا رشى او استـغلوا الوظيفـة العامة 
ـزعـومـة الـتـصدي لم تسـتـدع رؤسـاء احلـكـومـات الـذين أعـلـنوا في بـرامـجـهم ا
للـفساد لسـؤالهم عن القـطاعات التي يـكثر فيـها السراق  وال نـدري ماذا فعلت
لـلذيـن نهـبـوا أمـوال الـشـعب وفـروا الى خـارج الـبالد وفـيـهم الـرؤسـاء والوزراء

دراء.  وا
أرجو أال يـجـري ايـهـامـنا بـعـدد دعـاوى الـفـسـاد التي لـيس فـيـهـا سـوى الـذيول
ولـيس الرؤوس  ومع ان ال فرق بـ فسـاد كبيـر وآخر صـغير  ولـكن ال قضاء
ـقـدور ــطـاردة الــرؤوس الـكــبـيـرة  فــمن هم ? لــيس  عــلى هـذه الــظـاهـرة اال 
البـسـطاء رفع دعـاوى ضد من يـشتـبهـون بهم  وان رفـعوا أسـمائـهم وصورهم
فـي زحـمـة الـتــظـاهـرات  حتــسـبـا من نــفـوذهم وخـوفــا من أدواتـهم   ومن أين
لـلبسطاء األدلـة بالرغم من ان رائحة الـفساد تزكم االنوف في
مـؤسـسـاتــنـا من أعالهــا ألسـفـلـهــا . بل حـتى االعالم الـذي
أل الـفضاء ضجيجا ينأى بنـفسه عن تسمية الفاسدين 
ال تـصريحا وال تلميـحا  نتطلع الى من ال تأخذه في احلق

لومة الئم.

حقـيقـةً اتألم على الـقوات األمـنية ومـوظفي الصـحة ومـوظفي الوزارات اخلـدمية
رور.  في هذا احلر الشديد .. ورجال ا

العطل ال تشملهم والراحة ال تطرق بابهم !!! 
نرجو مراعاة هؤالء االبطال .. 

يامسؤلي هؤالء خلقوا من ط  ولم يخلقوا  من حديد ..
يـاسادة على االقل القوات االمنية تخلع اخلوذة  واماكنهم
تـكون مـحمـية من احلـر القاتـل في الشـوارع والسـيطرات

واسوار الوطن نرجو مراعاتهم ياوزراء وياقادة.
سلحة واجليش االبيض. حتياتي لقواتنا ا

{ عن مجموعة واتساب 
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بغداد

من ال يـعرف هناء ادور عن كـثب  يتصورها
امــرأةً مــتـعــجــرفــةً صـاحــبــةَ مــواقف حـادةٍ
تـستسيغ الـهجوم والتـنديد واالدانات   بل
تــمــتـلك  اخــتــصـاصــاً في هــذه االنـواع من
الــتـقــريـعــات  بل هـنــاك من يـتــصـورهـا  ال
تــتــورع عن الــتــســبب بــالــضــرر الــتــنـكــلي
لــصـالح اهــداف تـؤمـن بـهــا  وان نـزعــتـهـا
الـيـسـاريـة الـواضـحـة جتـعـلـهـا عـلى صـدام
يــومـي مع الــواقع الــعــراقي دون ان تــعــيــر
االهـتـمام لـلـمخـلـفات االجـتـماعـيـة القـاسـية
الـتي قد تنتج   بل قد يذهب ابعد في ظلمهِ
لـها انهـا تنكـر ماحتقق لـلمراة الـعراقية من
مـكـاسب ولذلك تـرّكـز دائمـا على الـسـلبـيات

ولم تتمرن بعد على خطاب الشكر  . 
هــنــاء ادور لـيــست كــذلك  ان تــصــنـيــفــهـا
زيد من نـفسياً على قيـاس هذه احلدة فيه ا
الـظلم لـلحـقيقـة   واذا كان الـبعض يـتناقل

عـنها عبارة  تخص موضوع اجلندر فقد 
اسـتـقـطـاع تـلك الـعـبـارة من سـيـاقـهـا الـعام
بـدون وجه حق  . مـن يتـصـور انـهـا تـمـتلك
مــخـالب حــقـوقـيــة عـصــابـيـة يــجـهل قــيـمـة
ؤكـد  انها ـنّصات الـتي تتحـرك عليـها  ا ا
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ــضـامــ يــحـكــمــهـا تــتــعـاطـى وتـتــداول 
الـقانون االنساني احلـقوقي فحسب   ولها
جتـــربــة حــقـــوقــيـــة غــنــيـــة بــاالحـــبــاطــات
واالجنــــازات  بل والــــتـــمـــاهـي مع حـــاالت
كن ان يـنجح الـتصـدي لها اجـتمـاعيـة  ال 

اال بالقوة الناعمة والقفازات احلريرية.
Âö ô« i —

هي امـــرأة تــــشـــاغب لـــكـــنـــهـــا تـــتـــرفع عن
ـواساة ـقـايضـات   تضـامنـيـة تشـغلـها ا ا
الى حـد بعيد لكـنها ترفض  االستسالم الى
مـنــاخـات مـجـالس الـعــزاء والـبـقـاء عـنـدهـا
وكـــأنــهـــا قــدر البـــد مــنـه  من هــنـــا جــاءت
ــعــدالت جــامـحــة حــ يــكـون ثــوريــتــهـا 
رأة  ضغطاً االنـغالق الذي يواجه مطـالب ا
ـكن السـكوت علـيه  وهذا بـحد ذاته ما  ال 
ؤتـمـرات والـندوات يـجـعل حـضـورها فـي ا

وورش العمل وجلسات احلوار قضية  . 
كتومات اللواتي هناء ادور صوت للنساء ا
ـــغـــا ضـــاعـت اصـــواتـــهـن وسط زحـــام ا
وحــفـالت الــتــجــمــيل الــســيــاسي وتــقــاسم
الـنـفـوذ الـذي اسـتـدرج الـعـراق الى مـجاهل
جـعلـته دولة حـافة بكل مـقايـيس التـصنيف

مـع االسف  . أعــرف هــنــاء ادور  مــنــذ عـدة
سـنـوات  اتـابـعـهـا  في نـشـاطـات حـقـوقـية
ـسؤولية وازدادت  مـعرفتي بـها من خالل ا
االسـتـشاريـة الـتي اضـطلع بـهـا في منـظـمة
حــمـورابي حلـقـوق االنـســان الـتي تـراسـهـا
الــســيــدة بـاســكــال وردا حــيث يــشــكل هـذا
الـثنائـي النسـائي احلقوقي مـنزلة تـستحق
ــلــكـان االصــغــاء  واالطــمــئــنــان ألنــهــمــا 
هـامــشـاً من الـفـرز بـ احلـقـوق الـنـسـائـيـة
ـبـيته حتت االمـيـنـة واالخـطـاء احلقـوقـيـة ا

تعمد .  وطاة االسترجال ا
ـتواضـعة لـم تصرف عـلى حد مـعلـوماتي ا
الـسيـدة هنـاء ادور من خالل منـظمة امل او
ـتـمـيز شـبـكـة الـنـسـاء الـعـراقـيـات اجلـهـد ا
ـتـواصل من اجل ايـجـاد قـيـادات نـسـائـية ا

ـعــروفـ  حـواضـر ـوقــعـ ا شــابـة  في ا
ــنـــاطق الـــريــفـــيــة  مع نـــقص في ـــدن وا ا
همـات نسائـية تسـتمد االهـتمام الـتدريـبي 
حـضـورهــا من الـبـيـئـة الـزراعـيـة الـعـراقـيـة
ـراة العـراقيـة هنـاك  محـنة رغم ان مـحـنة ا
ــقـايــيس   اذا اخـذنــا بـعـ مــركـبــة بـكل ا
الــتــوصــيف ثــقل الــبــدائـيــة االجــتــمــاعــيـة

هيمنة وسيادة االحتواء  .  ا
لــقـد حـوًل الـورم الــعـشـائـري غــيـر احلـمـيـد
ـرأةَ الى سلعة تباع وتـشترى وتهدى على ا
ـضـايف  . بل وقَـطعَ مــنـصـات الـدواوين وا
ــرأة من اشـهــار امـراضــهـا الــطـريـق عـلى ا
ذات (الــطـبـيــعـة الـنــسـائـيــة)  ولي هـنـا ان
اقــتـرح عــلى هـنــاء تــشـكــيل فـريق حــقـوقي
اسـتطالعي استقصائي يتولى ميدانياً فقط

هناء ادور

بـشـكل مبـاشـر في اطار مـسـاعي جادة
إلنـهـاء مـأسـاة الـنـزوح الـقـسـري الـذي
تــــســـــبــــبت بـه عــــصـــــــــابــــات داعش

االرهابي ) . 
واضـــاف احلـــســـيـــنـي ان (  احلـــشــد
الــشـعــبي اكــمل اسـتــعــداداته لإلعـادة
اكـثـر من  800 اسـرة نـازحـة الـى قرى
مـحـررة ضـمن قـاطع امـام ويس شـمال
شـرق ديالى بـانتـظار الـضوء االخـضر
ـشـرفة عـلى من قـبل الـلـجـنـة الـعـلـيـا ا
مــلف اعــادة الــنـازحــ في احملــافــظـة
مـؤكدا بان احلشد لن يـتأخر في تقد
الــدعم االمــني والــلـوجــســيـتـي لألسـر

العائدة ) .
الـى ذلك قـال مـدير اعـالم صـحة ديـالى
فـــــارس الــــعـــــزاوي لـ (الــــزمــــان ) إن
(ردهــات طـوار مــسـتـشــفى بـعــقـوبـة
ئة من الـتعليمي تـستقبل قرابة 80 بـا
ضـحـايا حـوادث الـسيـر عـلى مسـتوى
ديــالى والــتي شـكــلت مــؤخـرا مــصـدر
قـلق حقـيقي وضـغط كبـير عـلى طواقم
الــطــوار بـســبب ارتــفــاع مـعــدالتــهـا

ئة). بنسبة تصل الى 35 با
وأضــاف الـعـزاوي أن  ( حـصــيـلـة مـا
اسـتـقـبـلـته ردهـات طـوار مـسـتـشـفى
ـاضي تصل الى بـعقـوبة خالل تـموز ا
اكـثر من  500 مـصـاب بسـبب حوادث
الــســيـر اخملــتــلـفــة جــزء كــبـيــر مــنـهم
اضـــطـــررنـــا إلجـــراء عـــدة عـــمـــلـــيــات
جـراحـيـة بـعضـهم مـعـقـد جدا من اجل
انــــقــــاذ حــــيــــاتــــهم )  الفــــتــــاً الى أن
(حـــوادث الـــســـيــر بـــاتت تـــشـــكل اهم
عــوامل الــضــغط واالســتــنــفـار الــدائم

لطواقم الطوار بسبب كثرتها ) . 
وأشــار الى أن  ( جــزء لــيس قـلــيل من
ضـحـايـا الـسيـر هم سـائـقي الـدراجات
الـنارية واغلبهم من الـصبية والشباب
)  مـؤكـداً  (ضـرورة االنتـبـاه خلـطورة
تــلك احلــوادث والــســعي الى تــشــديـد
االجـراءات من ناحيـة تطبـيق القوان
التي تدفع الى خفض احلوادث ) . 

وفـي سـيــاق مــتــصل  اعــلــنت صــحـة
ديـالى  ان ( فـريقاً من قــسم الـتفتيش

و الـــــشــــكـــــاوى الـــــتــــابـع لــــلــــدائـــرة
وبــالـتنـسيق مع مــفارز االمن الـوطني
تــمـكن مـن القـاء الـقـبض عـلى شـخص
سـوري اجلـنسـية يـنتـحل صـفة طـبيب

اسنان ) .
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و بـــــ مـــــديــــر قــــسـم الـــــتـــفــــتــــيش
والـشكـاوى ( انه  القاء الـقبض على
ـارسـته الــنـشــاط الـــمـنـتـحل اثــنــاء 
الــطبي مـتجوالً وسـط بــعقوبة  حيث
تــم الـــــــتــــــحــــــفـظ عــــــلـى االجــــــهــــــزة
ــســتــلـزمــات الــتي كـــانت بــحـوزته وا
وتـمت احـالـتـه إلى اجلـهـات اخملـتـصة
إلسـتـكـمال كـافـة اإلجـراءات القـانـونـية
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أعلنت مفتشية آثار وتراث ديالى  عن
مـسـاع لـتحـويل قـصر اجلـاف الـتراثي
إلى مــتــحـف ومـلــتــقـى ثــقـافـي فــيــمـا
أشــــارت الى أن عـــمــــلـــيــــات إعـــمـــاره

وحتويله تتضمن ثالث مراحل. 
فـتشية أحمـد عبد اجلبار وقـال مدير ا
خــمـاس ( الــزمـان ) امس  إن  (تـأريخ
بـــنــاء قـــصــر اجلـــاف يــعـــود إلى عــام
1895م حـــيث بــنــاه مـــحــمــود بــاشــا
اجلـاف ومـرتـبط بـشـخـصـيـة علـي بيك
اجلــاف )  الفــتــاً إلى أن  ( مــســاحــته
تــــبــــلغ 2500م  ويــــقـع في نــــاحــــيـــة
. ( السعدية التابعة إلى قضاء خانق
وأضـــاف خــمــاس  أن  ( الـــقــصــر من
ـهــمـة ويــتـألف ــواقع الـشــاخـصــة ا ا
بــنـاؤه من طـابـقــ تـتـقـدمــهـمـا بـاحـة
وصــفـان مـن األقـواس عــلـوي وســفـلي
ويــضم 8 غــرف و4 صــاالت تــعــلــوهــا
قـــبـــاب نـــصف اســـطــوانـــيـــة وقـــبــاب
مـنبسطة حتتوي على زخارف ونقوش

هندسية جميلة) .
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وتـابع أن  ( لـلـقـصـر مـلـحـقـا شـمـالـيا
عـبارة عن عـنابـر ومخازن لـلمـحاصيل
الـزراعـيـة وملـحـقـا جـنوبـيـا عـبارة عن
غـرفة ضـيوف تـعلـوها قـباب مـنبـسطة
ومـزخـرفـة بـزخـارف هـنـدسيـة حلق به
ضـرر كبـير عام 2014 جـراء العمـليات
اإلرهابية من قبل عصابات داعش) . 
وأشــار إلـى أن  ( الـقــصــر جتــري فــيه
حـالـيـاً عـمـلـيـة صـيـانـة كـمـرحـلـة أولى
إســعـــافــيــة تــتــضـــمن رفع األنــقــاض
ــضـــافـــة وتـــدعــيم وإزالـــة اجلـــدران ا
األجــزاء اآليــلــة لــلــسـقــوط فــضالً عن
وقف تـسرب مياه األمطـار )  مبيناً أن
ـرحــلـة الـثـانـيـة سـتـتـضـمن إعـادة  ( ا
ــبــنى بــالــكــامل وتــســيـيــجه إعــمــار ا
بـســيـاج لـلـمـحـافـظــة عـلـيه من الـعـبث

وارجاعـــه الى ما كان عليه ) . 
رحلة الثالـثة ستتضمن وبـ  أن  ( ا
تـــأهــيـــله لـــيــكـــون مــتـــحــفـــاً تــراثـــيــاً
لـــلــمـــعـــروضــات واحلـــرف الــيـــدويــة

ديـنة الـسعـدية يـليق ومـلتـقى ثقـافيـاً 
كانتها التأريخية) . 

ولـفت إلى أن  ( الـعـمل يجـري بـتنـفـيذ
فـريق مختص من مـفتشـية آثار وتراث
Iccrom ديـالى وبـتـمـويـل من مـنـظـمة
ومــنـظـمـة ilAf اخملـتـصـتـ بـالـتـراث
ي وبـــإشـــراف دائـــرة الـــتـــراث الـــعــــا
ودائـرة الــصـيـانـة في الـهـيـئـة الـعـامـة
لـآلثار والـتراث وستـكون هـذه األعمال

خالل عام 2022).
وفي سـياق مـتصـل قال مـدير مـفتـشية
آثـار ديـالى احـمد عـبـد اجلبـار خـماس
لــ (الــزمـان)  ان  (دائــرته قـامـت أكـثـر
تجاوزين من 20 دعـوة قضائيـة ضد ا

عــلى مــواقـع اثــريــة قــســمــا مــنــهـا 
حــــســــمه والــــقــــسم االخــــر يــــخــــضع
إلجـراءات قـانـونـيـة وقضـائـيـة مـطـولة
ـــا تـــســـتــغـــرق ســـنـــوات بــحـــسب ر

الدعاوي ومتطلباتها  ) . 
واكــــــد خـــــمــــــاس   انه  (   فـــــرض
ـــتـــجـــاوزين حـــسب غـــرامـــات عـــلى ا
الـقـانـون تـصل الى مـئـات او مـلـيارات
الــدنـانــيـر قــسم مـنــهـا سـدد والــقـسم
االخـر يـسـدد على شـكل أقـسـاط حسب
تجـاوزين وما تقـره اجلهات اوضـاع ا
عنية من اليات بهذا اخلصوص ) .  ا
وأشـار خـمـاس ايـضـا الـى ( اقـامة 21
اضية دعـوة قضائية خالل السنوات ا
تجاوزة على ضد التشكيالت االمنية ا
ــواقع االثــريـة   الــشـرطــة واجلـيش ا
ـنـاطق واحلــشـد والــبـيـشــمـركـة  فـي ا
االمـنيـة الساخـنة مـستدركـا   الدعوى
حتــسم تـدريـجــيـا مع مــراعـاة الـظـرف
االمـــنـي الـــطـــار ومـــا تــــســـتـــجـــوبه
إجـــراءات وخــطـط مــحـــاربــة االرهــاب
وحــــفظ االمن واالســـتــــقـــرار وتـــأمـــ

ناطق من اخلطر االرهابي  ) .  ا
ومـن جـــانب آخـــر قـــال الـــقـــيـــادي في
احلـشد الشعـبي صادق احلسيني لـ  (
ان (  جهـود احلشد الـشعبي الـزمان ) 
بـشكل مـباشر اعـادت اكثر من  23الف
دن والقرى احملررة اسـرة نازحة الى ا
بـعد  2015فـي ديالى وامنت مـناطقهم

الـالزمـة بـحــقه) .  مـؤكـداً  ( اســتـمـرار
فــرق الـقــسم بـإتــخـاذ دورهـا الــرقـابي
والـتفـتـيشي عِــبر الــمتـابعـة وتـنـظـيـم
الــزيــارات الــميـدانـيـة والــتـعـاون مـع
الــجـهـات الــمـخـتـصــة و الــمــواطـنـ
لـــرصـد مـــثل هـــذه الــحـــاالت حـفــاظـاً

على سالمة اجلميع ) .
رور فـيـمـا  ( بدأ فـريق هـنـدسي تـابع 
ديــالى بـرفع الـكـتل الـكــونـكـريـتـيـة في
مـحيط وامـام مبـنى محـكمـة استـئناف
ديـالى وسط بعـقوبة ألول مـرة منذ 17
ســـنـــة في اطـــار مـــشـــروع رفع شـــامل
لـلحواجز والكتل )  مبينا أن (مشروع
رفع الـكتل الكونـكريتيـة يشمل كل مدن

احملــافـظـة دون اسـتــثـنـاء وفق مـراحل
تـــدريــجــــــيــة مع اعـــادة فــتح الــطــرق

غلقة ) .  ا
وكـان مـبـنى اسـتـئـنـاف ديـالى تـعرض
الى ســلـسـلـة هـجـمـات ابـرزهـا هـجـوم
انـتـحاري في  2004تـصـدى له ضابط
ـدني من انـذاك وانقذ الـعشرات من ا
مــوت مـــحــقق لــيــضــحـي بــنــفــسه مــا
اســتـدعى تــطـبــيق ســلـســلـة إجـراءات
وقــائــيــة مــشــددة ومــنـهــا نــصب كــتل
ـبـنى كــونـكـريـتـيـة في مــحـيط وامـام ا
ـفـخـخات ــخـاصـة مع تـكـرار انفـجـار ا
واالحــــزمـــة الــــنـــاســــــــفــــة في شـــارع

احملافظة . 
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الـتـعرف عـلى زحـام الـنسـاء الـريفـيـات على
عـيـادات االمـراض الـنسـائـيـة   ويـرّكـز فقط
سـتـفحـلـة  في االمراض ـاذا هـذه الكـثـرة ا

ستعصية. ا
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لــقـد نــقل لي طــبـيب صــديق امـضـى خـدمـة
ـراكـز الـصـحـية االقـامـة الـريـفـيـة في احـد ا
ضـمن مـنـطقـة عـشـائريـة  تـعـد من ضواحي
فـقـد افـادني ان الـنسـبـة الـكـبـيرة من بـغـداد
ـنـتــشـرة هـنـاك كـان االمــراض الـنـسـائــيـة ا
ـكن مـعـاجلـتـها لـو انه  الـكـشف عـلـيـها
مــبـكـراً وتــلّـقت الـعـالج الالزم    لـكن الـذي
ـريـضـات عـلى عـلـلـهن الى يـحـصل تـكّـتم  ا
وت وعنـدها فقط يـتم جلبهن حـد مشارفـة ا
الـى العيـادات    احلال  مـشهـد مؤلم   بل
ـدات عـلى مـفـجع ان جتـد نـسـاء ريـفـيـات 
ارصـــفـــة حي احلـــارثــيـــة في بـــغـــداد قــرب
عـيـادات طـبـيـة بـانتـظـار افـتـتـاحـهـا. فـكيف

التكون الصورة افجع في احملافظات . 
 ان اجملــاالت الـتي ارى ان تـشــتـغل عــلـيـهـا
هــنــاء ادور االن من خـالل شــبــكــة الــنــسـاء
الـعراقيات تـكوين قيادات حـقوقية نـسائية
شهـد الوطني العام بـنسخ ريفية  تـتصدر ا
دعوم دينياً زيد من التبصـر واالصرار ا بـا
واجـتماعياً  ولي هنا ان استذكر مع القراء
ســــيـــدة عــــراقــــيـــة اســــمــــهـــا (شــــاهه) في
َّ تتويـجها ـاضي  الـعشـرينات من الـقرن ا
اهـزوجـةً شـعـبـيـةً  مـازالت مـضـرب االمـثـال
(جتـــار احلي فــدوه لـــشــاهه) ألنـــهــا كــانت
جتــمع الــتـبــرعـات لــثــورة الـعــشـرين  وان
نـساء من الظوالم وبـني عارض واالعاجيب
ــثـلن دروعـاً لــوجـسـتــيـة اجـتــمـاعـيـة  كن 

نفسية للثوار ضمن معركة العارضيات.
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مـعـيـار الـقـومـيـة والـطـائـفـة  من هـنـا
لـيـس أمـام مــتـخــذ الـقــرار الـســيـاسي
اليـوم الذي ال يـؤمن بالـتوافـقيـة خيار
اال إنـهـاء حـقـبــة سـيـاسـيـة  وإسـقـاط
مــنــظــومــة ســـيــاســيــة  وفــسخ عــقــد
اجتماعي  ولهـذا القرار يقيـناً تبعاته
وقـراراته الــكـبــيـرة  إذ أن واحـدة من
سيناريوهاته التـقسيم والتجزئة على
أساس اإلقلـيم أو الطـائفـة أو القـومية
كونات الرئيسية الثالثة  فليس من ا
األسـاسـيـة من هـو عـلى اسـتـعـداد ألن
نـاصب السيادية يفقد امـتيازاته في ا
 أو يـــكــون تـــابع وغـــيـــره مــتـــبــوع 
ـاني فـالـتـحـول مـثالً من الـنـظـام الـبـر
الى الـنـظـام الـرئــاسي كـمـا يـطـالب به
البعض يـقتضي عـقد اجتـماعي جديد
ونظام سـياسي مـغايـر يقيـناً  بـلحاظ
ـاني الى أن الـتـحـول من الـنـظام الـبـر
الــرئــاسي يــعــني بــالــضــرورة رئــيس
جــمــهــوريــة بــصالحــيــات تــنــفــيــذيــة
مـسـتـحـوذة  ووزراء اتـبـاع ال شـركـاء
في القرار  وغياب للمنصب التنفيذي
ـاني  ومـجلس األول في النـظـام الـبر
نواب منـكفأ عـلى صالحياته  مـنقطع
الــصـلــة بـالــسـلــطـة الــتـنــفـيــذيـة  إذا
افـتـرضـنـا نـظـام رئاسـي بـقـواعده  ال
مهجن وال مشوه وال توافقي منحرف.
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ولــو افــتــرضـــنــا تــأســيس دســتــوري
صحيح  فمن سـيكون خـارج التقاسم
الـســيـادي ? وهـل سـيُــسـمح لــلـمــكـون
سـتحوذ االجتمـاعي األكبر أن يـكون ا
عـلى رئــاسـتي اجلــمـهـوريــة ومـجـلس
الـــنـــواب ? بـــلــحـــاظ أن الـــرئـــيس في
النظام الرئاسي البد أن يـكون منتخباً
من قــبل الــشـعـب بـصــورة مــبــاشـرة 
وتـــكـــون رئـــاســة اجملـــلـس الــنـــيـــابي
ـسـتحـوذ عـلى العـدد األكـبر للـمـكون ا
ـقـاعـد  وهـو ذاته الـذي سـتـكون من ا

الــــوالدة  لــــكـن الــــقــــصـــــور الالحق
مفترض مفروغ منه . 

وفـرضــيـة ولـد دســتــور ســنـة 2005 
قـصـوره قـائـمــة ظـاهـراً  بـدلـيل نص
ادة (142) منه التي توجب تشكيل ا
جلنـة للـنظـر بـتعـديل الدسـتور خالل
مدة ال تتجاوز أربـعة اشهر من بداية
عمل مـجلـس النـواب بدورته األولى 
تــــقـــدم تــــوصـــيــــات بـــالــــتــــعـــديالت
كن إجـراؤها على الضـرورية التـي 
الدستور  ويـقينـاً أن هذا النص كان
ثلي طائفة هددت مفروض من قبل 
ـــقـــاطـــعـــة الــــتـــصـــويت عـــلـــيه أو
التصويت عليه بالرفض  ليس بفعل
القصور النصي  وهذه حـقيقة ثابتة
ولــيس تــأويل أو تــصــور أو تـكــهن 
لكن ذلك يقـينـاً ال يعني الـقطع بـكمال

الدستور وتكامل نصوصه.
يعـيب الـغـالب عـلى دستـورنـا طـابعه
الـتـوافــقي  ومن يـوجه ســهـام نـقـده
لهذا الطـابع يغفل أو يتـغافل بالقطع
أن أس العـقد االجـتـماعي في الـعراق
بعد سنة 2003 هو توافقي  ونسفه
يعـني نسف أس الـعمـليـة السـياسـية
اجلديـدة  الـتي سـاوت بـ مـكـونات
الشعب بـالدرجة بـعد أن قسّم الـنظام
السابق الشعب الى درجات  معتمداً

مــذ ولــد أول دســاتــيــر الــعــراق غــيــر
ـؤقـتـة في الـعــهـد اجلـمـهـوري سـنـة ا
2005 والسـجال قـائم ب الـساسة 
تخصص ومعارضي ثقف  وا وا
نـظــام احلـكـم اجلـديــد  اجلـمــيع يـأن
ويـهــاجم ويُــحـمّـل الـدســتـور اجلــديـد
مــســؤولــيــة كل مــا حلق بــالــوطن من
دنية خراب على مسـتوى العمـران وا
والتعلـيم والصحة والـثقافة ..... واذا
تـضرر من عـارض ا كانت مـناصـبـة ا
مـــنــظـــومـــة احلــكـم اجلــديـــد الـــعــداء
لــلـدســتـور مــفـهــومــة مـعــلـومــة  فـإن
تخـصص له غير مفهومة  مهاجمة ا
يـة مـشرعـة  وبـحثه فحـريـته األكـاد
حر  ونقـده الذع  ومهـاجمته لـلحاكم
بــدرجـــاته مــتـــاح  وســفــره مـــطــلق 

وتظاهره مكفول .
لــيس مـن الــدســاتــيـــر من ال يــحــتــاج
للتـعديل  فـكل مصنـوع بشـري قاصر
وإن بعد حـ  فالـدستور نص وروح
وحـالـة ومـعـاجلــة  وقـصـوره مـتـوقع
أحياناً ح الـصناعة وبث الروح فيه
 بفعل استحالـة اإلحاطة  فضالً عما
يستجد الحقاً  فـاحلاجة للتعديل أمر
مفروغ منه في كـل البلدان والـدساتير
 فــلـيـس من بــ الـدســاتــيــر الــكـامل
تكـامل وإن افتـرضنـا ذلك جدالً ح ا

ــــادة من عــــلـى ذلك أن إنــــفــــاذ نـص ا
(142) من الدستور اضحى ضرورة ال
غـنى عــنـهـا  لــتـجـاوز فــكـرة اجلـمـود
ـطـلق لـلـدسـتـور والتي راحت الـكلي ا
فــــــــكـــــــرة رائــــــــجـــــــة فـي أوســــــــــــاط
تخصص وغيرهــــــم  السيما وأن ا
احملــكــمــة االحتــاديـــة الــعــلــيــا قــضت
ــرقم (  113) في ــوجـــب قــرارهــا ا
29 / 10/ 2017 بـــاســتـــمـــرار نـــفــاذ
ادة أعاله بالـرغم من اخفـاق مجلس ا
الـــنـــواب في دورتـه األولى من إجنـــاز
الـتـزامه الــدسـتـوري  حــيث اعـتـبـرت
ــادة ــدة الــواردة في ا احملــكــمـــة أن ا

(142) مدة تنظيمية ال مدة تقادم . 
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إضافة الى أن التعديل األول للدستور
يعـني االنتقـال من اآلليـة االستـثنـائية
لـلــتــعـديل الـى اآللـيــة االعـتــيــاديـة في
رات الالحـقـة  وهو مـا يـعد عـنـصر ا
هــام العـمــال الــشــرعــيـة الــدســتــوريـة
االعـــتـــيـــاديـــة  ويـــقـــيـــنـــاً أن اآللـــيــة
االعـتـيـاديـة لـلـتـعـديل أقل تـعـقـيـدا من
اآللية االسـتثنـائية  وهو مـا يعني أن
ـتـنـاول إذا مـا الـتـعـديـل سـيـصـبح بــا
اقتـضت احلـاجـة الـفـعلـيـة والـضرورة
ذلك  وهو ما يـحد من حـلول احملـكمة
االحتـاديـة الـعـلـيـا مـحل الـدسـتـور في
ـستـجـد والـقاصـر  بـعد أن معـاجلـة ا
راح التـعـديل الـقضـائي لـلدسـتـور أمر

مشاهد نافذ .
وأخـــــيـــــراً البـــــد مـن اإلشـــــارة الى أن
ــهــابــة الــتــعــديل ال يــــــــعــد مــاســاً 
الـدسـتـور ومـكانـتـه متـى كـان ضرورة
ـستـجد  عـاجلة الـقاصـر ومالحـقة ا
ــدة الـتي مـضت بـصـرف الــنـظـر عن ا
على نفاذه  فقـد عدّل دستور الواليات
تـحدة بـعد سـتة سـاعات من نـفاذه  ا
فـتعـديل دسـتـور خـيـر من نـافـذ قـاصر

عاجز .

الـنـواب  وانتـخـاب احملـافظ من قـبل
شـعب احملـافـظـة مـبـاشـرة  وتـنـظـيم
احـــكــام مـــجــلـس االحتــاد فـي صــلب
الــدســـتــور عــلـى نــحــو يـــشــتــرك مع
ـارســة بـعض مـجــلس الـنــواب في 
الـصالحــيــات  وتـعــديل الـنــصـوص
نـظـمة لـلـمحـكـمة االحتـاديـة العـلـيا ا
بتحديـد عدد أعضائـها ومدة واليتهم
 وحتــــديــــد أجـل زمــــني لــــتــــشــــريع
الـقــوانـ الـتـي نص الـدســتـور عـلى
تنـظـيـمهـا بـقـانون صـراحـة  وفرض
اجلـزاءات الـصـريـحــة عـلى الـسـلـطـة
ـدد واآلجال الزمنية التي لم تلتزم با
إلنفـاذ التـزاماتـها الـدستوريـة  كحل
مجلس النواب إذا اخفق في انتخاب
ـــدة رئــــيس اجلــــمــــهــــوريــــة خـالل ا
احملـــددة  وانـــتـــقـــال االســـتـــحـــقــاق
الـدسـتـوري بتـرشـيح رئـيـس مجـلس
الوزراء الى الـكـتلـة الـنيـابيـة الـتالـية
إذ أخفقت الكتلة النيابية األكثر عدداً
بتـحـقيـق التـزامـها الـدسـتوري خالل
دة احملددة  وحتديد مفـهوم الكتلة ا
النيـابية األكـثر عدداً عـلى وجه الدقة
بنص الـدستـور   وتعـديل آليـة طلب
حل مــجـــلس الــنــواب بـــالــنص عــلى
صالحيـة رئيس اجلـمـهوريـة ورئيس
مجلس الوزراء مـشتركـاً بحل مجلس
النـواب دون احلاجـة للـتصـويت على
طــــلـب احلل من قـــــبل اجملـــــلس  مع
احملـــافـــظــــة عـــلى حـق احلل الـــذاتي
لـلمـجـلس  كـوسـيـلـة إلعـادة الـتوازن
ب حق مجلس النواب بحجب الثقة
عن رئــيس مــجــلس الــوزراء وإعــفـاء
رئــــيس اجلــــمـــهــــوريــــة  وبـــ حق
الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة في حل مـجـلس
النـواب  ومثل هـذا التـوازن مطـلوب
ـــانـــيــة مـــفــتـــرض في الـــنـــظم الـــبــر
التـقـليـديـة  وإال مالت الـكـفة لـصالح

السلطة التشريعية .

له رئاسة اجلمـهورية  وهـو ما يعني
ابعـاد مكـون من الـتصـدي السـيادي
بـحـكم الـدســتـور ال رغـبـة بـاإلقـصـاء 
نطق  وفي ظل الظروف ثل هذا ا و
االستثنائية التي يعيشها العراق منذ
ـــــتـــــوقع أن ســـــنـــــة 2003 هل مـن ا
يسـتقـيم أمـر الشـأن السـياسي ? وهل
سيـحـقق الـنظـام الـرئاسي االسـتـقرار
ــنــشــود ? وهل ســيــشــتــرك شــركــاء ا
ــعـادلـة الــتي ال تـؤمن الـوطن بــهـذه ا
لهم الشراكة في اإلدارة والقرار ? وهم
عـادلة احلكم الـقائمة الذين يرددون 

 أنهم يسعون للشراكة ال للمشاركة.
وامام هـذا الواقع ال يـبـقى اال اللـجوء
الى تــــعـــديل الــــدســـتــــور  وفي هـــذا

الفرض لن يكون الطريق ميسّر 
 بـلــحـاظ أن الـتــعـديل يــعـني ضــمـنـاً
تعـديل الـعـقد االجـتـماعي الـتـوافقي 
وهو مـا يـقتـضي بـالضـرورة الـتوافق
شترط ضي  ليس بلحاظ ا وإال لن 
ـــادة (142) فـــقط الــــتي تـــوجب في ا
ـضـي الـتــعــديل عــدم رفـضه مـن قـبل
ثلـثي النـاخـب في ثالث مـحافـظات 
ــوضـوعـات الـتي ولـكن حلـســاسـيـة ا
ـتـعـلـقة تـسـتـوجب الـتـعـديل  كـتـلك ا
ركز بإدارة الثروات  وتنظيم عالقة ا
باألقالـيم  واعلويـة القانـون في حالة
اخلالف بــــــ قـــــوانـــــ االحتـــــــــــاد

واألقاليم.
اسـة لكـسر وللـموازنـة بـ احلاجـة ا
هـاجس االعــتـقــادبـاسـتــحـالــة تـعـديل
دسـتـور سـنة 2005 وب حـسـاسـية
س موضوعة الـتعديل أصالً  كونه 
أس الـعــقـد االجــتـمــاعي الـذي تــبـانى
عليه الـشركاء ونـهضت علـيه العمـلية
الـسـيــاسـيـة  نــرى الـشـروع بــتـعـديل
الـــنــصـــوص الـــتي ال تـــثـــيــر اخلالف
ـتـوافق عـلى تعـديـلهـا  كـتلك ا ا ور
تعـلقـة بتـحديد عـدد أعضـاء مجلس ا
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ال اختالف ان ما جـرى في العراق بعد انتخابات العاشر من اكتوبر 2021 يعد تعطيال
ـقراطية التي تستـوجب السير وفق مدد دستوريـة محددة في انتخاب رئيس واضحا للد

ان واجلمهورية وتشكيل احلكومة. البر
ـاذا التصعـيد عبـر الشارع? وما دور والـسؤال الذي يطـرح نفسه: مـا اسباب التـعطيل? و
ـؤسـسات الـدستـوريـة في حل االزمة? وكـيف السـبـيل للـخروج مـن هذه االزمـة اخلطـيرة ا

اخلانقة?.
ان وإجراء ـان وتعطيل جلـساته  وب الدعـوات الى حل البر ب الدعوة الى انـعقاد البر
دد الدستورية يتحدد سلوك القوى السياسية انتخابات مبـكرة جديدة ودعوات االلتزام با
واطن  صـاحله دون مـراعـاة حـقـوق الـدولـة وا بعـد اعالن نـتـائج االنـتـخـابـات كال وفـقـا 
وتشـتـد االزمة الـسيـاسيـة تصـاعديـا لتـتحـول الى قضـية كـسر عـظم ب االطـار والتـيار 
صـالح احلزبية ـواطن هو من يدفع الثـمن واقتصاد الـبلد وسمـعته الدوليـة على محك ا وا
قـراطيـة في بوتـقة فـاهيم الـدستـورية وخـنقت روح الـد التي ضـربت عرض احلـائط كل ا

االتهامات والتعطيل وكال على طريقته التي يراها مناسبة.
رجعيـات الدينية بتحر اللجوء ان مستقبل الـبالد على احملك  وان لم يتدخل العقالء وا
ـتبـادلة لن تـفضي اال ـفتـوحة ا الى الـشارع في الـقضـايا الـسيـاسيـة فان االعـتصـامات ا
الـى حـرب شــيـعـيــة شـيــعـيــة مـدمــرة ال سـامح الــله تــاكل االخـضــر والـيــابس في الـوسط

واجلنوب ولن تنطفيء نارها بسهولة اذا ما اشتعل فتيلها.
ناصب ان الدم العـراقي غالي ومحرم على اجلميع  واحلرب واخلالف والتصارع على ا
قـراطية واالمتـيازات ال طـائل منه في هـذه االجواء  مثـلمـا ان إقصـاء االخر مخـالف للـد

وانقالب واضح على مفاهيمها  لذا فإننا امام خيارين ال ثالث لهما:
االول - اسـتـمـرار التـحـشـيـد في الـشـارع وتـعـطيـل العـمـلـيـة الـدسـتـورية  ولـن حتل هذه

ا كانت. شارك بها بشرعية النتائج ا عضلة اال بانتخابات مبكرة يقر جميع ا ا
: سلح  وهو يأخذ منحي الثاني - تصاعد االزمة الى درجة الصدام ا

- انقالب عسكري يؤيده ويدعمه احد طرفي اخلالف بقوة السالح.
- اقتتال دموي لن يتوقف ال سامح الله.

: ال تـنـقـادوا خـلف ـواطـنــ انـهـا دعـوة الى اجلـمــيع وبـالـذات ا
دعوات الـتـأجـيج وال تـكـونـوا وقودا لـصـراع او حـرب ال نـاقة
ـرجـعيـة الـدينـيـة: الـكرة في لـكم فـيـها او جـمل. ودعـوة الى ا
ملعـبكم صمام األمان للـتدخل وإنهاء اخلالف ووضع خارطة
طـريق لـلــخـروج من االزمـة أسـاسـهــا احلـوار واالتـفـاق عـلى
ــقــراطــيــة والــقــانـون ــشــتــركــات الــوطــنــيــة وإطــارهــا الــد ا

ؤسسات الدستورية. وا

نـشر صـديقي الـكاتب والـصحـفي فاضل الـنشـمي في صفـحتـه على الـفيس نـصا حـزينا
تــمـنى فـيه ان تـتــاح له الـفـرصـة كي يــنـسـحب من الــعـالم الى مـكـان هــاديء يـخـلـصه من
صـخب هذه احلـياة.ويـبدو ان امـنيـة صديـقي هي امنـية الـعراقـي جـميـعا الـذين يحـلمون
بـايـام سـعـيـدة بـعـيـدة عن عـبث الـسـيـاسـة. الـعـراقي اذن يـكـتـشف مع الـوقت انه ضـحـيـة
ا هـنـاك قضـيـة اخطـر تـلوث حـيـاتنـا ح ـتـعددة.لـيس هـذا فقط,وا انظـمـته الـسيـاسـية ا
نـصل الـى قـنـاعـة بـان الــيـوم هـو افـضـل من الـغـد.وفي ظل هــذا الـتـشـاؤم الـوطــني يـفـقـد
ـسـتقـبل. لـنقـل ان منـشـور صديـقي هـو صرخـة تـشاؤم االنسـان رغـبته وابـداعه وثـقـته با
ا في حلظة نعيشه جميـعا.وندفع ضريبته كلنا بال استثناء. في يوم ما فكر شكسبير- ر
ـسرح,ليـتفـرغ الى حياته يـأس ان يترك لندن,ويعود الى قـريته الصـغيرة تـاركا الكـتابة,وا
ـمـارسة اعـمـال يـوميـة روتـيـنيـة من اهـمـهـا زراعة حـديـقة اخلاصـة الـبـسيـطـة الـتي تـبدأ 
البـيت.هذا ما فعله شـكسبير,وهو يـطبق فكرة االنسحاب من العالم,الى مـكان اكثر هدوءا
ـكـنه ان يـلـغي حـيـاته كـلـهـا الـتي ـكن ان يـنـسـحب الـعـراقي?,وكـيـف  وجـمـاال.لـكن اين 

. ,وقلق نضجت في فرن االعوام السياسية التي صنعت منا بشرا تائه
ا تكـون لدينا طـبيعـة شكسـبيريـة تبحث عن امـكنة نشـعر فيـها بالـدفء بعد ان قـضينا ر
سـنوات طويلة نـتحدث في سياسـة تافهة لم تصـنع لنا يوما عـصرا ذهبيا كـما في اليابان

او ماليزيا او نيوزلندا او الهند.
ـكن ان تسـهم في خلق ـتـراكمـة التي كـان  لالسف خـسرنـا الـتطـور الطـبـيعي واخلـبرة ا
جـيل سـيـاسي يــعـمل من اجل تـغـيـيـر الـواقع الى واقـع افـضل بـكـثـيـر.لـكن تـقـنـيـة تـدمـيـر

اخلصوم صنعت لنا تاريخا مفتوحا على كل االحتماالت.
مثال لم تكن جتربة الـتعددية في العـهد مفيدة الحـد بعد ثورة تمـوز.ولم تكن جتربة الزعيم
قاسم كـذلك مهـمة الحـد.وفي حكـم العـارف ومـا بعـدها لم يـكن هنـاك اي مؤشـر على ان

السياسة معرفة متراكمة.كان الهدم من اجلذور حال جلأت اليه احلكومات جميعا.
لسنـا متشـائم بـالفطرة,لكنـنا مواطنـون وصلوا الى نتـيجة واحدة
ــــصـــلــــحـــة ال الـــوالء هي:ان الــــصـــراع الـــســــيـــاسـي هـــدفه ا

للوطن.وهكذا اهدرت طاقات واموال.
كــنت اتـمــنى لــو ان الـســيــاسـيــ جــربـوا عالج شــكــسـبــيـر
وانسحبـوا من حياتنا الى دولهم الـتي جاءوا منها.واستقروا
هنـاك يتـابعـون اخـبار الـبلـد الذي دمـروه وهم يشـربون قـهوة

الصباح بلذة.
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يقول الشاعر :

ومَنْ وعى التاريخ في صَدْرِهِ 
أضاف أعماراً الى عُمْرِهِ 

ولقد صدق فيما قال 
انّ قراءة الـتاريخ تُطْـلِعُكَ عـلى ألوان من السِـيَر والـتجارب والـوقائع بكل مـا تنـطوي علـيها
من ايـجـابـيات وسـلـبـيـات  وبـالـتـالي فـهي خـزين ثمـ ورصـيـد مـعـرفي مُـهِمّ يُـثـري دائرة
عـلومـات ويكشف لك الـكثيـر من احلقـائق عن النفس الـبشـرية وهي تسـمو الى أوج عالٍ ا

كارم كما انها تتسافلُ أحيانا لتكون أدنى من البهائم . من الفضائل وا
-2-

وجاء في التاريخ :
عركة احدهما : ان ولديْن ( لقُرظة ) شهدا يوم الطف وشاركا في ا

عمرو بن قرظة 
وكان مع احلس (ع) 

ووقف أمـام احلـسـ يَــقِـيهِ من الـعـدّو ويــتـلـقى الـســهـام بـصـدره ووجــهه  فـلم يـصل الى
احلس (ع) سوء .

وح كَثُرت جِراحُه التقتَ الى احلس (ع) وقال له :
أَوفيتُ يابنَ رسول الله ?

فقال له احلس (ع) :
" نعم 

أنت أمامي في اجلنة 
فاقرأ رسول الله عني السالم 

وأعْلِمْهُ أني في االثر "
ثم قاتل حتى قُتل ( رض ) .

انّ عمرو هذا يصدق عليه قول الشاعر :
ليس كلُّ الرجال تُدعى رجاال 

هكذا هكذا واالّ فالال 
فاداة يتساءل ويقول : لقد جاهد ونصر احلس وتلقى السهام عنه وهو مع كل تلك ا

أوفيت يابن رسول الله ?
والوالء الصادق . واألخالق السامية  ان الراسخ  والبسالة العالية  وهنا يكمن اال
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وكـان لـعمـرو بن قـرظـة أخ أسمه ( عـلي ) أصـطف مع مـعسـكـر ابن سعـد احملـارب لالمام

احلس (ع) 
قتل اخيه صاح : وح علم 

" يا حس 
يا كذّاب بن الكّذاب 

أضللتَ أخي وغررته حتى قَتَلْتَهُ " 
فأجابه احلس (ع) قائال :

" انّ الله لم يضل أخاك  ولكنه هدى أخاك وأضلك "
فقال علي :

قتلني الله إنْ لم اقتلك 
إالّ إنْ هلكت قبل وصولي اليك " 

ثم حـمل عـلى احلـس (ع) فـتـلـقـاه نـافع بن هالل بـرمحـه وصرعَهُ أرضـاً فـجـاء أصـحاب
عمر بن سعد واستنقذوه ثم عُولج فَشُفّي ... عليه لعائن الله .

وأين هذا ( اخلبيث ) من أخيه ( الطيّب ) .
واقف . سار وا انهما من أب واحد ولكن شتان بينهما في ا

لقـد مثّل األول سمـو االنسانيـة ورفعتهـا ومثّل الثاني الـسفالة والـنذالة والوقـاحة والصلف
وازين والقيم . واخلروج الصريح على كل ا

وهكذا هي الدنيـا حيث نشهد فيها ( اخلبيث ) الى جانب (الطيب ) وكثيراً ما تختلط فيها
األوراق .

انّ االنـسان ال يُـولد خبـيثـاً بل يُولـد على الـفطـرة اال أنَّ اخلبيث
ينحرف ويختار لنفسه ان يكون مع األبالسة والشياط .

ومن هـنـا وجب احلـذر ووجـبت مـراقـبـة الـنـفس ومـحـاسـبـتـها
لكي ال تزلق 

وهنا تكمن العظة .
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ب ـب اعاله وطـلب الدائن حتـصيله وبـالنـظر لعـدم اقامـتك في احملل ا بنـاء على اسـتحـقاق الدين ا
بـالعقـد وانه ليس لك محل اقـامة معـلوم غيـره فتعـتبر بـذلك مجهـول محل االقامـة فعلـيه قررنا تـبليغك
بلـزوم دفع الدين وتـوابعـه خالل ١٥ يومـاً اعتـباراً من الـيوم الـتالي لـتاريخ نـشر االعالن واال فـسيـباع

زايدة وفقا للقانون. وصوف اعاله با عقارك ا
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رقم (١٩١) في ٢٠٢٢/٦/٦ وبالنظر لـعدم حصول راغب بالتـأجير. تعلن جلنة احلاقا باعالننـا ا
درجة تـفاصـيله ادناه البـيع وااليجـار الثانـية في مـديريـة بلديـات ميـسان عن تأجـير (٢) مـلك ا
ـزاد العـلني اسـتنادا لـقانـون بيع وايـجار امـوال الدولة ـيمونـة با والـعائد الـى مديريـة بلـدية ا
زايدة العلنيـة مراجعة مديرية بلدية عدل فعلى من يرغب باالشـتراك با رقم ٢١ لـسنة ٢٠١٣ ا ا
يـمـونة او سـكـرتيـر الـلجـنـة خالل مدة ١٥ يـوم تـبدأ مـن اليـوم الـتالي من تـاريخ نـشر االعالن ا
سـتمسكات الـشـــــخصية مع التـأمينات القـانونية التي ال تقل عن ٢٠ % من مستـصحبا معه ا
ـزايـدة في الـيوم الـتـالي من مدة االعالن ـقدرة لـبـدل االيجـار لـكامـل مدته وسـتـجرى ا الـقـيمـة ا
الساعة العـاشرة والنصف صبـاحا خالل الدوام الرسمي ويـكون مكان اجراءهـا في مقر مديرية
زاد العلـني عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه من ايام يمونة واذا صادف يوم ا بلدية ا
ـزايدة اجور النشر واالعالن واجـور اللجان البالغــــة العمل الرسمي ويـتحمل من ترسو عليه ا

٢ % واية اجور قانونية اخرى.

نوع ت
لك  ا

لك رقم ا
وموقعه

ساحة ا
م٢

الحظات ا القيمة التقديرية
احلالية

جزء من القطعة كشك  ١٨
(٥/١٢)

تأجير جديد١٥ م٢ ١٠٠٠٠٠٠ فقط
مليون دينار
 ال غيرها

١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون١٥ م٢كشك ٢١٥
دينار
 ال غيرها
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١- تدعو شركة نفط ميسـان الى تقد عطاءات مغلقة من مقدمي عـطاءات ذوي اهلية ومؤهل لتنفيذ
تضمنة جتهيز رافعة انارة نوع هيونداي موديل IID72 محرك ديزل العدد (١). ناقصة اعاله وا ا

٢- سيتم تنفيذ العطـاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسـية الوطنية التي حددتهـا تعليمات تنفيذ
العقود احلكومية العامة رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ والصادرة عن وزارة التخطيط.

٣- لـلمتـناقـص ذوي االهلـية الراغـب ان يـحصلـوا على مـعلومـات اضافـية من شركـة نفط مـيسان /
ــوقع االلــكــتــروني www.moc.oil.gov.iq او الــبــريــد االلــكــتــروني الــقــسم الــتـــجــاري او عــلى ا
moc_cd@moc.oil.gov.iq وتـفـحص وثـائق الـعـطـاء خالل سـاعـات الـدوام الـرسـمي من الـسـاعة

التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.
ناقصة ٤- تشـمل متطلبات التـأهيل (معايير التقـييم والتأهيل الواردة بالـوثيقة القياسيـة اخلاصة با

اعاله).
تـناقصـ الراغبـ من مقر ـكن شراء مجـموعة وثـائق العطـاء الكامـلة بالـلغة الـعربيـة من قبل ا  -٥
شركة نفط ميسـان / القسم القانوني ودفع رسم غير مسـترد مقداره (٥٠٠٠٠) فقط خمسون الف دينار

عراقي نقدا.
٦- يجب تـسـليم الـعطـاءات في مـقر شـركة نـفط مـيسـان / استـعالمـات الشـركة / صـندوق رقم (٢) في
صـادف االربعاء ٢٠٢٢/٩/٢١ وال ـناقـصة من يـوم ا موعـد اقصـاه السـاعة الـثانيـة عشـر ظهـرا (غلق ا
ـكن استالم العـطاءات من خالل التسـليم بالـيد على ان يؤمن يسمح بـتقد العـطاءات االلكـترونية و
تـأخرة سيـتم رفضـها وسيـتم فتح الـعطاءات فـعليـا وبوجود وصولـها قبل مـوعد الغـلق والعـطاءات ا

تناقص او احلضور شخصيا في مقر شركة نفط ميسان / استعالمات الشركة. ثل عن ا
٧- يجب ان يرفق بجميع العطاءات ضمان عطـاء (التأمينات االولية) بقيمة (4.800.000) فقط اربعة
ـائـة الف ديـنـار عـراقي عـلـى شـكل سـفـتـجـة او صك مـصـدق او خـطـاب ضمـان (مـغـطى ماليـ وثـمـا
دة ٢٨ يوم بعـد تاريخ نفاذ ركزي الـعراقي نافـذا  ائتمـانيا) صادر عن مـصرف معتـمد من قبل الـبنك ا

العطاء.
بلغ ما ال يقل عن (48.000.000) شروع و ٨- على مقدم العطـاء توفير السيولة النقديـة اخلاصة با
فـقط ثـمـانيـة واربـعـون ملـيـون دينـار عـراقي كـحد ادنـى مؤيـدة بـكتـاب (صـادر عن مـصرف مـعـتـمد في

العراق)
٩- سـيـعـقد مـؤتـمـر خـاص لالجـابـة عن االسـتـفـسـارات في تـمـام الـساعـة الـتـاسـعـة صـبـاحـا بـتـوقيت
ـركـز الـثـقـافي الـنـفـطي ـصـادف الـثالثـاء  ٢٠٢٢/٩/١٣ وذلك عــلى قـاعـة ا الــعـاصـمـة بـغـداد من يـوم ا
ناقـصة يجب ان تقدم ـتعلقة بـوثائق ا الواقعـة في دور النفط بقـضاء العمارة وان كل االسـتفسارات ا
ـذكور في الـفقرة رقم 1-7 ـؤتمـر وعلى الـعنوان ا في مـوعد اقـصاه سـبعة ايـام تسـبق تاريخ انـعقاد ا

القسم الثاني ورقة بيانات العطاء.
ناقـصة عطلة رسميـة او تعطيل للدوام الرسمي ـؤتمر او موعد غلق ا ١٠ - اذا صادف موعد انعقاد ا
ناقصة حـسب احلال سيكون في ؤتمر او موعـد غلق ا حلاالت استثنـائية وطارئة فـأن موعد انعقـاد ا
ؤتمر وساعة اليـوم الذي يلي العطـلة او التعطيل وبـتمام الساعة احملـددة في التاريح االساس لعقـد ا

الغلق.
ناقصات بصورة مـباشرة او غير مباشرة نتسبي الـدولة والقطاع العام االشتـراك في ا ١١- ال يجوز 

عايير. وللشركة احلق في استبعاد العطاءات الغير مستوفية للشروط وا
دونة بقلم الرصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها. ١٢- العطاءات ا

ناقصة اجور نشر االعالن. ١٣- يتحمل من ترسو عليه ا
١٤- شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.

ناقصة. ١٥- مدة نفاذية العطاء ١٢٠ يوم تبدأ من اليوم التالي لغلق ا
١٦- في حالة فشل مقدم الـعطاء الفائز في تقد ضمان حسن االداء او توقيع العقد سوف يترتب عنه

الغاء االحالة ومصادرة ضمان العطاء دون حاجة الى حكم قضائي.
١٧- يلـتزم مقـدمو الـعطـاءات بتقـد براءة ذمـة صادرة من دائرة الـتقـاعد والـضمان االجـتمـاعي تؤيد

شمول العامل لديهم بالضمان اجتماعي.
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يتقدم أهالي الـزعفرانية محلة957
زقاق  64 بـالـشكـر الى مديـر دائرة
هـندس جبار كهربـاء الزعفرانـية ا
رشـيد احمـد لالستـجابـة السـريعة
الصالح الـــــعـــــطل فـي مـــــحـــــولــــة
الكـهربـاء بـرغم تأخـر الوقــــــت اذ
جتـاوزت الـسـاعـة الـواحـدة فـجرا
ـــفـــرزة والــــشــــــــــكـــر مــــوصـــول 
الصيانـة التي كانت برئـاسة عماد
حـسـ عـلي ويـاســــــــ مـحـمـود

وعلي طالب واحمد جليل.
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d bI Ë dJ
ــــــــرقم (324) في 2022/6/23 االعـالن ا
الـــــــصـــادر من مــــــــديــريـــة بـــلـــــــديــات
ميـسان / جلـنـة البـيع وااليجـار الـثانـية
ــيـــمــونــة ــديـــريــة بـــلــديـــة ا اخلـــاص 
نشـور بصحـيفة ـلك ا ـتضمن (32) ا وا
الـزمان بـالـعدد (7334) في 2022/7/24
ـنـشور اعاله ورد ســــــهـوا في االعالن ا
ــلك) الــتــســلــسل (30) في حــقل (نــوع ا
كــــــــلـــمـــة (حـــانـــوت) وهــــــــذا خـــــــطــأ
والـــصــــــــحـــيح هـــو (حـــديـــقـــة).... لـــذا

اقتضى التنويه.
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عــنــدمــا اسـتــمــر الــفـريـق يـلــعب حتت
واقع ضـغط الـنـتـيجـة واالبـتـعـاد عن ا
ـتـقـدمة مـبـكـرا مـا أثار قـلق جـمـهوره ا
تـارجح الذي ـستـوى ا الـذي لم يـبرر ا
ـوسم ولم يقـبله دون شك قـدمه طيـلة ا
ـشــــــــاكل االداريــة وخالفـات ظــهــور ا
إلدارة وانــقــســامــهــا فــيــمــا بــيــنــهــمـا
واحـتجاجات اجلمهـور واختيار ملعب

الشعب ملعبا للصقور.

مــنـتـظـرا مـنــهم  كـمـا لم يــقـدم الـفـريق
ـــــــــرضـي مـن كــــــــونـه بـــــــــطال االداء ا
ـسـابقـتي الدوري والـكـأس ولم تظـهر
االســمـاء الــتي كـان يــعــــــــول عــلـيــهـا
لــلـدفـاع عـنه قـبـل ان يـخـفق امـام فـرق

الصف الثاني  .
كـــمـــا تـــاثـــر الـــفـــريق اخلـــضـــوع الى
خــمـســةمـدربـ شــكـلت حتــد لالعـبـ
والــفـريق لـكل واحــد مـنـهم تــوجـهـاتـة

الـــذي خــرج وصــيــــــفـــا افــضل من ان
يـخرج خالي الوفاض  بعد أن جمع70
نقطة من الفوز في 20مباراة والتعادل
في 10 وخـسـارة 8 وسـجل 50 وعـلـيه

.32
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ومـن ابـرز مـشـاكل الـفـريق عـدم ظـهـور
قـــدرات الالعــبـــ في خــيـــار حتــقــيق
الــنـتـائـج والنـهم لم يــعـكـســوا مـا كـان

ــنــافـســة في نــتــائج غــيــر مـتــوقــعـة ا
سـيــطـرة عـلى مـبـاريـاته عـنـدمـا خـسـر
ـغــمـور مــرتـ مـن الـفــريق الــهـنــدي ا
مـومباي سـيتي ولم يتـمكن من حتويل
ـصـلــحـته مـع مـرور االيـام ــبـاريــات  ا
وكـــان خـــيـــبـــة أمل لـــنـــفــسـه والـــكــرة
ـــذل من الـــعـــراقـــيـــة بـــعــد اخلـــروج ا
تــصـفـيــات قـطـر بـتــعـادل مع االمـارات
ـهـمة ـشـاركة تـرك شـاكر ا وبـعـد تلك ا
وتــوالهـا مـدرب رابع سـرعـان مـا غـادر

همة. ليتولى ا
dO  ÊUD

ـدرب اخلامس  الذي واجه صعوبات ا
حــقـيـقـيـة  خالل الـفــتـرة الـتي مـر بـهـا
الـفريق وفشل االربعة من قبله من اخذ
ـطـلـوب اسـتـمرار ـكـان ا الـفـريق إلى ا
ــعـانـاة واسـتـمـرت مــعـانـات الـفـريق ا
ــكن الــتــعـويل الــذي كــشف من انه ال
عــلــيه فـي ايـة مــشــاركــة كــانت وواجه
الـتـحديـات وكـان ينـتظـر مـنه ان يدافع
عـن لــقب الـــكـــاس عــلى االقـل بــعـــدمــا
انـفـرادالـشـرطـة بـالـصـداره لـكنـه سقط
امـام الغر الزوراء ويـخرج من الباب
الـضيق وليلحق ضـرر اخر يتعرض له
الــفـــريق وسط مــجـــمــوعــة العــبــ لم
يــكـونـوا في افــضل حـاالتـهم الــبـدنـيـة
والـــفـــنــــيـــة وغـــيـــاب االســـمـــاء الـــتي
اعــتـمــدهـا الــفـريـق الـذي لم يــجـد حال
لـلنـتائج  وكل مـا بقي يـبحث عـنه فقط
وصـافة الدوري وسط منـافسة الطالب
والــــوسط الــــلــــذيـن تـــأخــــرا فـي اخـــر
اجلـــوالت وهــذا ال يــعـــني أن اجلــويــة
اسـتعاد دوره في وقتـها عندمـا استمر
طلوب عندما خسر ستوى ا لم يـقدم ا
من نـفط البـصرة والشرطـة وتعادل مع
الـــنــفـط واالمــانـــة والــزوراء واخـــتــتم
ـوسم بـتـعـادل من الـصـناعـة الـنـقـطة ا
الــتي أنــقـذت مــوقف جــثـيــر والــفـريق

اضي وكان متوقعا وسم ا لقب في ا
ـــــســـــابـــــقـــــتـــــ بـــــروح ان يـــــدخـل ا
شـوار بشكل مـعنـويةعالـية وان يـبدأ ا
جــيـد ويـحـقق االفـضـلــيـة في الـنـتـائج
وخـــطف الــنـــقــاط ودعم الـــرصــيــد من
الـبداية لتامـ التقدم دون توقف وهو
مـا حـصل عنـدما بـدأ الفـريق مبـارياته
بــوضـوح وثـقـة واهـتـمــام وبـافـضـلـيـة
الــنـتـائج عــنـدمـا حــقق الـفـوز في ست
يناء قبل مـباريات تواليا وتعادل من ا
ان يــصـطـدم بـقـوة الــشـرطـة وخـسـارة
عضـلة بوجه ـواجهة بـهدف وتبـرز ا ا
الــفـريق وانــصـاره امــا الـعــدو الـلـدود
ـكن  جلمـهوره ان يغض الـنظر عن و
ايــة خــســارة من اي فــريق كــان اال من
الـــشــرطـــة الــتـي تــركـت آثــارهـــا عــلى
الالعــبـ لــيـســقط الــفـريق في مــلـعب
الـنـجف مبـاشـرة ليـترك احـمـد خضـير
ـهمـة ويتـوالها راضي شـنيـشل الذي ا
ـباريات مباشرة واجه مـشاكل نتائج ا
ولم يـتـمـكن مـن تـغـيـرهـا عنـدمـا تـلـقى
ضــربــة الــطالب واخلــســارة بــثـالثــيـة
نــظــيــفــة واعــقــبــتــهــاخــســارة الــنــفط
ـة من الـوسـط بـهـدفـ لـواحد والـهـز
وتـعـادل في ثالث مـبـاريـات تـوالـيا مع
الـــزوراء والـــصـــنـــاعــة والـــقـــاسم ولم
يــســتــطــيع الــتــوازن وتــعــديـل مــسـار
ـــبــاريــات ونــزف الـــنــقــاط مع مــرور ا
الــوقت الــذي اسـتــمـر يــعــاكس مـهــمـة

شنيشل.
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وتــكــرر نـفـس سـيــنــاريـو الــبــدايـة مع
ـرحـلـة الـثــانـيـة وتـمـكن من انــطالقـة ا
حتـقيق الفوز فـي اربع مرات والتعادل
مـرت بقـيادة حكـيم شاكر الـذي انتقل
بـــعــدهـــا بـــالــفـــريق الى الـــســعـــوديــة
لـلـمـشـاركة فـي تصـفـيـات دوري أبـطال
آســـيــــا وعـــانى وابـــتــــعـــد عن اجـــواء
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انــطــلــقت مــنــافـســات بــطــولــة الــعـرب
لـلـشبـاب والـنـاشئـ بـالشـطـرجن التي
تـستـضيـفها الـعاصـمة العـراقيـة بغداد
حـتى الـثامـن عشـر من الـشهـر اجلاري
ـشـاركـة أكـثـر من  95 العـبـا والعـبـة

ثلون  14 دولة عربية.

وحـضر افـتتـاح البـطولـة الذي أقيم في
قــاعـة قــرطــبـة عــدد من الـشــخـصــيـات
الـرياضية يتقـدمهم عدنان درجال وزير
الــشــبــاب والــريـاضــة ورعــد حــمـودي

بية العراقية. رئيس اللجنة األو
وقــال درجــال في كــلـمــته االفــتـتــاحــيـة
وزارة الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة كــجـــهــة

قـطـاعـيـة داعـمـة مركـزيـة أكـدت دعـمـها
جلـمـيـع الـبـطـوالت الـتي نـسـتـضـيـفـهـا
وتـقــام عـلى أرضـنـا في بـغـداد وجـمـيع

مدننا الغالية.
وزاد أبــارك الحتـاد الـشــطـرجن جـهـوده
الــكـبـيـرة بـهــدف عـودة الـعـراق وبـقـوة
لـتنظـيم بطـولة العـرب للفـئات العـمرية

لـلـشـبـاب والـنـاشـئـ بـعـد أن عـزز ثـقة
االحتـاد الدولي واآلسيوي والعربي من

خالل تنظيم البطوالت الدولية.
وأ وزيــــر الـــــشــــبــــاب والـــــريــــاضــــة
اسـتـضافـة هـذه البـطوالت تـنـقل أفضل
صـورة إيجابية عن إمـكانية العراق في
تـنــظـيم الـبـطـوالت الـعـربـيـة والـقـاريـة
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ــنــتــخب الــعــراقي لــلــمــواي تــاي اســتــهل ا
مشـاركته بـبطولـة العالـم للشـباب بتـحقيق 4
انتـصارات في الـيوم االفـتتـاحي من البـطولة

بور. اليزية كواال قامة في العاصمة ا ا
واســفـرت نــتــائج الــيـوم االول عن انــتــصـار
الـالعب حـيـدر عـلي عـلى مـنـافـسه األسـتـرالي
بوزن 40 كـجم فـيـمـا تغـلب عـبـد الـله شوقي

على منافسه السعودي بوزن 45 كجم.
ـة مـنـافـسه وجنح مـصـطـفى أسـامـة في هـز
الـبـولـنـدي بـوزن 51 كـمـا حـقق صالح حـسن
االنـتـصــار عـلى الالعـب الـتـشــيـكي بـوزن 54
فـيــمــا تـعــرض ســعــود سـالم لــلــخــسـارة من

منافسه التايالندي بوزن 48 كجم.
يـذكـر أن بطـولـة العـالم لـلمـواي تاي لـفـعالـية
(الـــواي كــرو) يـــشـــارك فــيـــهــا 90 دولــة من

W∫ العراق في بطولة دولية للمواي تايمختلف القارات. uD
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تـعلن #جـامعـة الكـتاب في كـركوك عن فـتح باب
الـتــعــيـ لــلـتــدريــسـيــ من حــمـلــة شــهـادتي

ا يلي: اجستير والدكتوراة وفقاً  ا
طلوبة: اوالً: االختصاصات ا

- طب االسنان 
- الصيدلة 
- التمريض

- تقنيات صناعة االسنان 
- تقنيات التخدير 

- تقنيات االدلة اجلنائية
- تقنيات البصريات 
- اخملتبرات الطبية 

- تقنيات االشعة والسونار 
- تقنيات العالج الطبيعي 

- هندسة النفط
ساحة  - هندسة ا

- هندسة تقنيات احلاسبات
- هندسة االجهزة الطبية 

- هندسة الطيران 

- القانون
- التربية االنكليزية

- ادارة االعمال 
- احملاسبة 

صرفية  الية وا - العلوم ا
ثانياً:

- ان تكـون شهـادات تخرجه وتـرقيـاته العلـمية
من جـامعـة عراقـية او من جـامعـة معـترف بـها
من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- يــرجى ارســـال نــسخ من الــســـيــرة الــذاتــيــة
وشـهـادة الــتـخـرج والـتـرقـيــة ومـعـادلـتـهـا (ان
كـانت من جــامـعــة خـارج الــعـراق) وشــهـادات
اخلــبـرة (ان وجــدت) والــوثــائق الــشـخــصــيـة
ـدنـيـة ـوحــدة او هـويـة االحــوال ا (الـبـطــاقـة ا
وشهادة اجلنـسية العراقية والبطاقة السكنية)
عـلى صفـحـة جـامـعة الـكـتـاب في فـيس بوك او

يل التالي: على اال

job@uoalkitab.edu.iq

بصـمة كبيرة تركها الـكاب شرار حيدر وهو يـقرر االنسحاب من من (معقله)
الـريـاضي الـذي تـعـايش مـعه مـنـذ زمن يـقـتـرب الى الـعـشـرين عـامـا  قـدم فـيه
ـشـاركـات برغم اجلـهـد والـتعب واالرهـاق مـدافـعـا عنـه ومطـالـبـا له وضـامنـا ا
ـتـدهـور وبـرغم ذلك تـمـكن ان يُـوقف ( الـنـادي )نـادي ــالي ا قـسـاوة الـوضع ا

الكرخ على قدميه السيما بعد ان فاز فريقه بكرة القدم بلقب بطولة الكأس 
متدة طوال لم يطـرق شرار االبواب ( مستجـديا ) االموال يوما بـرغم عالقاته ا
ا اعتـمد عـلى نفسه والـهيـئة  االدارية في بـناء االفـكار  والتـخطيط وعرضـا ا
رة واحـدة معتقدين انه سيُذل الصـحيح الذي ابهر به من كانوا يـنتظرون ولو 
( لـهم ) نـفـسه بـعـد سـنــوات عـجـاف اجـتـازهـا بـنـجــاح كـمـا كـنت اتـابـعه ايـام

تطلع ! دراستنا سوية في الكلية بعمر ا
شـرار حـيـدر  واجه هــجـمـات كـثــيـرة وصـادف اصـدقــاء مـنـهم اجلــبـد ومـنـهم

السيئ
وحتـمل مـاال يـستـطـيع غـيره مـن االخرين حتـمـله والـسبب الـفـرق بـ من يأتي
الـريـاضـة وأقـصد االنـديـة تـفـكـيـره  كيـف يسـيـطـر عـلى االمـوال وبـ  أخر ال

يوافق ان يتسلم راتبا  من النادي على مدى جلوسه على كرسي الرئاسة !!
شرار حـيدر اتـخذ قـرارا  ال يقـوى على اتـخاذه غيـره من يدعي انـه قادر على
تـقـد االسـتـقالـة  الن الـفـرق بـ احلـالتـ ان شـرارا من الـصـادقـ ويرمي
باسـتقالته رسائل في فن االدارة والقيادة الرياضـية وترك بصمة عمل التتكرر
ـنـاسب بـعد ان تـرك هـيـئـة ادارية في بـسـهـولة فـهـو قـرر االبـتعـاد في الـوقت ا

دة (8) أعوام  النادي حصلت على خبرة وجتربة العمل في نادي الكرخ 
ترك بـذلك رسائل مـوجهة الى الـوسط الريـاضي بان االيثـار بالـعمل واحلرص
شي بثقة ن يطبقه و ثل رفعة رأس  على قـرار ترك اجملال لالخرين يعملوا 
وليس في هـذا التفكير انـتقاص من أحد بل ان جتربة شـرار حيدر اليوم يجب
ان ( تُدرس ) النـها غنـية بـكل شيء وال يسعى الـيهـا من ( يعبـدون ) الكرسي

ومن ( يشم ) الفلوس معتقدا انها ستدوم يوما!
شخصـيا انظر لهـا بانها  استقـالة تأريخيـة ستبقى تُذكـر في ميادين الرياضة
النـهـا جاءت عـن نبل بـعـيـدا عن الريـاء  قـدمـها وهـو يـنـظر الى مـحـيط الـنادي
ـتـنـصل  عن شيء مـا النه ارتـكب مـا ُـتــخـلي او ا ـة ا بـعـيـون الـشـوق ال بـهـز

ارتكب من العمل السيء الكثير 
لذلك  ووفـقا لقـناعتي الـشخصـية سيـبقى شرار اسم
اليبـرح ذاكـرة  اجلـمعـيـة لـلـجمـهـور  الـرياضي في
الـعراق ليس النه مُدافع صـلب بل ألنه  ترك خلفه
ثلها غيرهما لالجيال بصمة اليقوى على العمل 
جيـل اليـوم  السـيمـا وهـناك مـن تطـبع عـلى مسك

الكرسي باسنانه اليديه .. .. الستم معي .. !?
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اكــثــر جـــمــهــور خــرج مــنــكــســرا كــان
جــمـهـور اجلـويـة بـعــدمـا فـقـد الـفـريق
لــــقـــبي الــــدوري والـــكـــأس واخلـــروج
الــهــزيل مـن تــصــفــيــات دوري أبــطـال
آسـيـا قـبل ان يـخرج بـحـصـيلـة فـقـيرة
وبـشق االنـفس عـنـدما حـقق الـوصـافة
ـشـاركـات فـي الـدوري وسط مـعـانــاة ا
جــمــيـعــهـا  وكــان مــطـلــوبــا ان يـصب
تــركـيــز الـفــريق عــلى الـدفــاع عن لـقب
الـدوري لكونها البطـولة احمللية االكبر
والـقريبة من نفـوس االنصار الكثر من
خالل الـتـعـويل عـلى مـجـمـوعـة العـب
ـنـتـخـبات أغـلـبـهم يـلـعـبـون خملـتـلف ا
ـثـلـون الـوطــنـيـة وآخـرين اسـتـمـروا 
الــفــريـقــةمن اكــثــر من مـوسـم  قـبل أن

يصاب اجلميع باإلرهاق.
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ــدربــ وتـولي كــمــا اثـرت تــغــيـرات ا
خـــمـــســـة عـــلى ادارة الـــفـــريق وكل له
أفـكاره الـتـدريبـية لـكن اجلمـيع فشـلوا
فـي احلــفــاظ عــلى الــلــقب البل تــقــد
سـتوى والعالقة مع االمـور من حيث ا
الـقـاعـدة اجلـمـاهـيـريـة التـي لم تـتوقع
أن يــــتـــعــــرض الـــفــــريق إلى ثــــمـــاني
خــســـارات وعــشــرة تــعــادالت ويــهــدر
بــســبــبــهــا 44 نـــقــطــة في وقت حــقق
الــوصـافـة بــصـعــوبـة وفي الـلــحـظـات
األخـيـرة عـلى بـعد نـقـطـة  وبعـد تـعـثر
الـطالب امام االمانة بتعادلهما بهدف
ويـبدو ان الـفريق واجـه منـافسـة قوية
ــ الـشــرطــة الـذي وحتــديــات الـغــر
ـشـاركـة كـالـصـاروخ وحـقق انـطـلق بـا
ـكن كـسره الـفـرق الـكـبـيـر الـذي قـد ال
لــفـتـرة طـويـلـة واالبــتـعـاد عن اجلـويـة
بــفـارق 21نــقــطـة والــطالب والـظــهـور
اخملـتلف لهم عبر صفـوف منتظمة كما
لـم يـعــكس اجلــويــة من كـونـه صـاحب

وأتــمــنـى جنــاح الــبــطــولــة من جــمــيع
جوانبها.

ومـن جهة اخرى حدد احتاد الشطرجن
ـــشــاركــة في بــطــولــة بــغــداد شــروط ا
لــلــشـبــاب والــنـاشــئــ فـيــمــا بـيّن أن
تــســمــيـة أبــطــال الــعــاصـمــة ســيــكـون
لـــلــمـــشــاركـــة في نـــهــائـــيــات الـــعــراق

بـالــبـطـولـة.وقـال رئـيس احتـاد الـلـعـبـة
ظــافــر عـبــد االمــيــر إن عـلى الــراغــبـ
لـلـمـشـاركـة في بـطـولـة بـغـداد لـلـشـباب
شارك والـناشئ شرط ان يـكون عمر ا
طلوبة (-16-18 ضـمن الفئة العمرية ا

20) عام من اإلناث والذكور.
ودعــا عــبــد األمـيــر الى إرســال أســمـاء

الـراغـبـ بـاالشـتـراك في الـبـطـولـة إلى
احلــكم الـدولي سـعـد مــحـسن الـكـنـاني
مــديـر إدارة إحتـاد الـشـطـرجن الـعـراقي
مع مستمسك رسمي يثبت فيه مواليده
وحدة مع بطاقة اجلنسية أو البطاقة ا
ــشــاركـة حــصـراً الــســكن مـبــيــنـا أن ا

لالعبي العاصمة بغداد.

وأضـاف رئيس احتاد اللعبة أن الهدف
نافسات هو لـتسمية أبطال من اقـامة ا
الـعاصمة وقطع تذاكر الوصول لنهائي
الـــعـــراق لــلـــفـــئـــات الــعـــمـــريــة ولـــكال
" مشيرا إلى أن "االحتاد حدد اجلـنس
يــــوم غـــدٍ الــــســـبـت مـــوعــــدا النـــطالق

البطولة.
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اختارت الهيئة العامة لنادي الكرخ االعالمي كر حمادي رئيساً للنادي جديدا للنادي.
وقال رئيس نادي الكـرخ السابق شرار حيدر فـي تصريح صحفي إنه لم يـقدم استقالتـه من نادي الكرخ ومن رئاسة
ـا قرر عدم الـترشـيح في االنتـخابات لـفسح اجملـال لآلخرين لـقيـادة النادي النادي كـما تـداولت وسائل االعالم ا

من بعده.
نـصب رئـاسـة الـنادي في واوضح ان الـهيـئـة الـعـامة اخـتـارت نـائب رئـيس الـهيـئـة اإلداريـة لـلنـادي كـر حـمـادي 
انتـخـابات الـيوم وهـو شـخص يسـتـحق الرئـاسـة.واشار الى انه وضـع النـادي في ايادٍ امـيـنة وانه يـثق بـعمل االدارة

احلديدة وجناحهم من بعده" موضحاً ان "حمادي اصبح رئيساً لنادي الكرخ حتى 2026.
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في حلقـة من برنامج (كالم الـناس) الذي
تـقـدمه قــنـاة (الـشـرقـيــة) كـانت له جـولـة
أســـتـــطالعـــيـــة في الـــشـــارع الـــثـــقـــافي
تـنـبي.. والـذي يـعد الـشـارع الـثـقافي بـا
األول عـلى مـسـتـوى مـحـافـظـات الـبالد 
ــتــنــبـي تــبــدأ احلــركــة فــيه من شــارع ا
الساعات األولى للصباح و يستمر حتى
ــســاء .. رواد الــشــارع اغــلـبــهـم أدبـاء ا
وكـتـاب وصـحـفـي و شـعـراء .. و كـذلك
نــاس مـحــبي لــلــثــقـافــة يــشــتــرون كـتب
نفـيـسة قـد يـعـثرون عـلـيهـا في جـوالتهم
بالـشـارع وأسـتـراحـة رواده هي (مـقهى
الــشـابــنــدر) .. و نــرى الــنــاس و الـرواد
ـقهى أو يلـتـقطـون صور الـسـيلـفي في ا
قــرب الــنـصـب أو قـرب ســاعــة الــقــشــلـة

الشهيرة.
و قـــال مــعـــد و مــقـــدم الــبـــرنــامـج عــلي
اخلــالــدي لـ( الــزمــان ) ان( كــمــا يــعـرف
اجلميع أن برنامج كالم الناس زارشارع
تـنـبي أكـثـر من مرة  هـذا الـشـارع هو ا
ثـقف من عـموم مـدن العراق .. ملتـقى ا
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فـي يـــــــــــوم  13 اب
تـــوفــــيت فــــنـــانـــة
ـسـرح الــكـبـيـرة ا
زيـــــنب قـــــبل 24
عــامــا مــهــاجـرة
في الـــســـويـــد.
عـــرفـت زيـــنب
خالل فـــــتــــرة
تمـثيـلـها مع
الــــــصــــــديق
يـــــــــــــــوسـف
العـاني فـيلم
سعيد افندي
عــــــــــام 1957.
كــنت اعــمل في
جـريـدة الــشـعب
ـلكي في العـهـد ا
مــــــــحــــــــررا وكــــــــاتب
حتـــقـــيـــقـــات مـــنــذ ان
الــتــحــقت بــاجلــريــدة
صــــــيـف عــــــام 1956
اضـافــة الى مــقـاالت
كـنت اكـتــبـهـا بـاسم

و كـذلك هـنـاك رواد لــلـشـارع يـأتـون بـ
احل و األخر من دول عـربية و أجـنبية
أيـضــاً  و تـواجــد كـادر الــبـرنـامـج مـنـذ
صــبـاح اجلــمـعــة الــذي يـكــثــر فـيه رواد
الشـارع الـثقـافي .. و أسـتيـمعـنـا لهـموم
ـتواجدين واطـن ا وشكاوى عـدد من ا
ــواطن ــتــحـــدثــ هـــو ا فــيـه .. و أول ا
عـدنـان فــؤاد الـذي قـال : أنــا أب ألطـفـال
إثــنــ و مـعــاق فــاقــد قــدمي و نــاشـدت
وزارتي الــــصـــحــــة و الــــعـــمل لــــغـــرض
احلصول عـلى كرسي مـتحرك لـلمـعوق

و راتب إعانـة من الرعـايـة اإلجتـماعـية 
ـنـاشـدات لـكـني فــقـدت األمل من كـثــرة ا

راجعات ). وا
ـواطن مــازن اخلــيــاط هــو خـريج  امــا ا
فتوحة عام  2018 - 2017 كلية التربية ا
فــقـال (مــطــلــبي الـتــعــيــ في أي دائـرة
وقـدمت عـدة طـلـبــات لـلـتـعـيـ لـكن دون
فائـدة .. حـتى أدخـلونـا دورات تـأهيـلـية
عــلى أمـل الــتــعــيـــ و أجــتــزت الــدورة

وباقي أنتظر)!
و أوضح مــــواطن و هــــو جـــريـح حـــرب
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لي همومها وحتكي لي عن تـطلعاتها
في مـــجـــال الــــفن وكـــانـت تـــرسل لي
رسائل معنونة الى احالم البدري كما
في هـذه الـصـورة الـتي كـتـبت عـلـيـها
اهـــــداء " الـى الـــــعــــــزيـــــزة احـالم مع
ت هي اعــجـابـي وتــقـديــري" وقــد تــأ
كثيرا الهمالها في حفل العرض االول
لفـلم سعـيد افـندي اذ ان مـخرج الـفلم
كامـران حسـني قـدم زوجته االجـنبـية
عليهـا ولم يكن الفنـان يوسف العاني
مـوجـودا اذا انه تــرك الـعـراق بــعـيـدا
عن مـطــاردات رجـال االمن.وبــعـد فـلم
سعيد افـندي قامت بدور الـبطولة في
مسـرحـية "آني أمـك يا شـاكـر" للـفـنان
الرائـد يوسف الـعـاني فكـانت حديث
الـــصــــحــــافـــة واالوســــاط الــــفـــنــــيـــة
والـثـقـافـية. وقـبـل أن تـتجـه لـلـتمـثـيل
كانت لهـا محاوالت في كـتابة الـشعر
بل ونـشـرت بـعـضــا من تـلك االشـعـار
بــأســمــاء مــســتــعــارة مــنــهــا "زيــنب"
و"سميـرة الفـقراء".انـضمت زينب الى
ـســرح احلـديـث وهي الـفــرقـة فـرقــة ا
سرح التي كانت تـضم خيرة فـناني ا
مـثل يـوسف الـعــاني وابـراهـيم جالل

نـســائي هـو احـالم الـبــدري .في احـد
مقاالت احالم البدري اشـدت بشجاعة
معلمـة في احللة قـرات شكوى لـلفنان
يــوسف الــعـــاني من قــلـــة الــعــنــصــر
الـنـسائـي في فن الـتـمـثـيل مـا دعـاها
إلى مكاتبته مدفوعة بحبها لهذا الفن
و اخـتـيــارهـا لـبــطـولـة فـلـم سـعـيـد
افـنــدي من بــ عــشـر نــســاء تــقـدمن
علـمة هي فخرية عبد لالختبار.هذه ا
الـكــر الـتـي عـرفت مــنــذ ذلك الـوقت
قال باسمها الفني زيـنب.وبعد نشر ا
بايـام جـاءت الى مكـتـبي في اجلـريدة
امـرأة بــعـبــاءة اهل اجلـنــوب قـيل لي
انهـا تـريد مـقـابلـة احالم الـبدري وان
.ومـنذ ذلك اسمـها فـخريـة عـبد الـكر
الـلــقــاء تــوطـدت صــداقــتـنــا ســنـوات
عــديــدة الى ان هـــاجــرت من الــعــراق

مرغمة بسبب نشاطها السياسي.
ولـدت الــفـنــانـة فــخـريــة عـبــد الـكـر

(زينب) في قضاء الشطرة عام ?1931
وعــمــلت مــعــلــمــة في احلــلــة قــبل أن
(تفصل) قبل ثورة  14تموز عام 1958

بسبب نشاطها السياسي.
وظـلت زيـنـب تـاتي من احلـلــة تـشـكي

وغــيــرهــمـــا واســنــد إلــيــهــا دور (أم
شــاكـــر) في مـــســرحـــيــة (آنـه أمك يــا
شـــــاكــــــر) وحتت إشــــــراف اخملـــــرج
إبــراهـيـم جالل الــذي أبــدى إعــجــابـا
سـرحي.وكنت في وحتمسـا ألدائهـا ا
ذلك الـوقـت ازور بـشــكل دائم الــفــرقـة
واشــاهــد تـــمــريــنـــاتــهــا حـــتى انــهم
اعتـبرونـي عضـوا فيـهـا دون ان امثل
وكنت بـالطـبع احـضر كل مـسرحـيات
الفرقـة وخاصـة تلك الـتي كانت زينب

وبـإمـكــان وزارة الـكـهــربـاء الـتــعـاقـد مع
ــانــيــة الـــغــربــيــة شــركـــة ســيــمــنـس األ
تـخـصـصة بـشـؤون الـكهـربـاء و تـنهي ا

أزمة الكهرباء في البالد) .
WOŠ«dł WOKLŽ 

و طـــلـب رجل كــــبـــيـــر الــــسن مـن قـــنـــاة
(الشرقية) التكفل إلجـراء عملية جراحية
لولده الذي هو بأمس احلاجة إلجرائها
.. ــــاديـــة ضـــعــــيـــفـــة جـــداً و حــــالـــتـــة ا
ـسـتشـفـيـات احلـكـومـيـة فـقط و عود (وا
واعيد عن موعد أجراء الـعمليـة .. لكن ا
بعـيـده و ولدي يـحتـاج أجـراءها بـأسرع

وقت) .
و حـدثـنـا رجل كـبـير كـان يـعـمل في بـيع
الـصحف فـي قضـاء أبـو غـريب مـنـذ عام
 1981مـوضــحــا ان( مـهــنــتي أتـعــبــتـني
وبــاقـي بال راتب تـــقــاعـــد أو إعـــانــة من

شبكة الرعاية اإلجتماعية) .
تنبي عروف بشـارع ا أما بائع الشـاي ا
فهـو أبـا يـعـقوب و الـذي قـال : أنـا أعمل
چايچي مـنذ عام   1975و ليومـنا هذا ..
و عـــمـــري جتــاوز الـ  68عـــامــاً و لـــيس

ـراجعـات لوزارة (كانت لي سـلسـلة من ا
الدفـاع ألجل أعـطـائـنـا حقـوقـنـا و صرف
رواتب لــنــا  نــحن ضــحــيــنــا بــدمــائــنــا
للـعراق .. و الـنتـيجـة لم نتـلقى أي راتب
أو حــقـوق لــنـا مــنــذ حـرب اخلــلــيج عـام
واطن أبا  1991و ليومنا هذا)!. واشار ا
مــحـمــد ( عــنــدي بـنت مــريــضــة و كـانت
حتتـاج لـعـمـليـة جـراحـية سـريـعـة .. لكن
ــسـتــشـفــيـات يــعـطــونـا وعــود بـعــيـدة ا
إلجراء العمـلية  بعد ذلك اقـترضت مبلغ
ملـيـون و أربعـمائـة الف ديـنار .. و بـهذا
ـبلغ أجـريت الـعـمـليـة البـنـتي و احلـمد ا
لـــلـه) . داعـــيـــاً (الـــســــلـــطـــات األمـــنـــيـــة
عتقل والقضائـية إلطالق سراح و لـدي ا
جراء و شـايـة اخملبـر الـسري و ال نـعرف

عنه شئ حلد اآلن) .
ـواطن أيـاد مـحـسن احلـكـومـة و طـالب ا
ـشـكـلـة الـكـهـربـاء ـركـزيـة بـإيـجـاد حل  ا
بــالـــبــلــد عــمـــومــاً  مــؤكـــدا(يــجب عــلى
احلـكـومــة ان تـعـرف نـحن نــدفع سـنـويـاً
مــبــلـغ أكــثــر من  400مــلــيـــار ألصــحــاب
ـولــدات األهـلــيـة في بــغـداد و حــدهـا  ا

عندي راتب رعاية أو تقاعد من احلكومة
و احلمد لله).

تنبي  و ب اخلالدي : كل زائر لشارع ا
الـشـهــيـر يـوم اجلـمـعــة .. يـسـمع صـوت
الـعـزف اجلــمـيل عــلى الـنـاي مـن بـعـيـد
والذي يصنعه و يبيعه العازف أبا خالد
.. الذي سألناه عن مهنته هذه فقال  (أنا
أصنع و أبيع ( النـاي و الفلوت) وكذلك
أجـيــد الـعــزف عـلـيــهم .. و أقـوم بــجـلب
القصب الفـارسي من ديالى أو من احللة
حــصــراً كي أصــنع الــنــاي و الــفــلــوت 
وهـذه هي مـهـنـتـي الـتي أسـتـرزق مـنـهـا
قوت عائلتي  و أنا ال يوجد عندي راتب
أو منحة الرعايـة اإلجتماعية) . وأضاف
اخلـــالــــدي ( الـــرجـل بـــائع الــــنـــاي قـــام
ــزمــار ( الــنـاي ) بــأهـدائـي قـطــعــة من ا
أعتـزازاً بقـناتـنا الـشرقـية و بـبرنـامجـنا
الـذي يـنــقل هـمـوم ومـعــانـاة الـنـاس في

جميع مدن البالد) .
ــواطــنـــ ضــابط في وخــتم شـــكــاوى ا
اجلــيـش و هــو جـــريح حــرب  تـــعــرض
لإلصـــــابــــة في احلـــــرب عــــلى اإلرهــــاب

وأقـعــدته إصــابـتـه الـتي مــضى عــلـيــهـا
عشـرة سـنـوات  قـائال( طـيلـة الـسـنوات
ـراجـعة في إدارة اضـيـة و أنـا جاد بـا ا
الضـبـاط بـالوزارة و بـالـلـجان الـطـبـية 
الي لغـرض حصولـي على أسـتحقـاقي ا
من رواتب و غــيــرهـــا من أمــور تــتــعــلق
بـالـضـبـاط اجلـرحى .. لـكـني عـجـزت من
ـراجـعــات و الـيـوم الــتـجـأت لــبـرنـامج ا
كالم الناس  و مـقدمه اخلـالدي و عدني
بــإيـصــالي لــوزارة الــدفـاع و أســتــعـادة
ــســلـوبه) . و أشــار الــضـابط حـقــوقي ا
ــعــاق ان ( هــنــاك أعــداد كــبــيــرة جــداً ا
فسـخت عقودهـم من الوزارة  لـكن هناك
فـسـوخة عـقودهم أكثر من  60ألف من ا

تسرق رواتبهم بطريقة و أخرى)!
فـــريق عـــمل الـــبـــرنـــامج ضـم :-األعــداد
والتقد : علي اخلـالدي مخرج ميداني
و مـــديـــر تـــصـــويـــر : عـــمـــر اجلـــابــري
ـــفــرجي درون الـــتــصـــويـــر : أســامـــة ا
ـتـابـعـة الـصـحـفـيـة : :حـسـنـ الـتالل ا
ونـتاج : عمـر مظفر سعدون اجلـابري ا

و أدريس الكعبي.
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طـالب الدراسات الـعليا في قـسم اللغة الـعربية بـكلية الـتربية
يـــنــاقش في الـ  24 من ــوصل  االســاســيـــة في جــامـــعــة ا
عـنونة (تـقانـات االيقاع اجسـتيـر ا الشـهر اجلـاري رسالـة ا

في شعر جواد احلطاب).
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مـراسل (الــزمــان) في اربـيل تــلـقى
تــــعــــازي زمالئه لــــوفــــاة ابن خــــاله
و في سردار عـبدالله  في مديـنة ما
الـســويــد بــعــد مــعــانـاة مـع مـرض
سائـل الله تعالى ان يسكنه فسيح

جناته.
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رئـيس الـرابـطة الـعـراقـيـة لـلتـاريخ وتـوثـيق عـلم األنـساب في
العراق ادار حـوار الندوة التي اقامـتها الرابطـة اجلمعة على
ركز الثقافي البغدادي عن قاعة جواد سـليم وبالتعاون مع ا

ذكرى استشهاد اإلمام احلس عليه السالم.
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ـصـور الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط الـفـنـيـة واالعالمـية ا
بـوفـاة شقـيـقه االكـبـر جـمـيل رحـيم ظـهـر اخلـمـيس سـائـل

الباري جل في عاله ان يرحمه ويسكنه اجلنة.
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الـكـاتـب االردني ضـيـفـتـه مـكـتـبــة عـبـد احلـمــيـد شـومـان في
الــزرقـاء بــحــفل تــوقـيع روايــته (فــاطــمـة .. حــكــايـة الــبـارود

كتبة. والسنابل ) ضمن برنامج قراءات في ا
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ـصـرية شـاركت في احلـفل الـذي أحـيـته فـرقة دار طـربـة ا ا
ـايـستـرو عالء عبـد الـسالم ضمن ـصـرية بـقـيادة ا األوبرا ا

فعاليات مهرجان الفحيص باالردن.
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الــروائي الــعــراقي ضــيـفه امـس الـســبت نــادي الــسـرد  في
االحتـاد الـعـام لألدبـاء والـكـتـاب في الـعـراق ضـمن سـلـسـلـة
جلـسـات ألدبـاء يكـتـبـون روايتـهم األولى لـلـحـديث عن روايته

(البلجيكي) قدم اجللسة القاص رياض داخل.
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ي والـشــاعـر الـسـوري قـدم خــمس قـصـائـد  ضـمن االكـاد
ـدينـة صافـيتا  ركـز الثـقافي  أمسـية شـعريـة أقيـمت في ا
شــارك فـيــهـا ايـضــا الـشــعـراء جــاسم احلـسن وعــلي بـدور

ورفاه حبيب.
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ـا مـوســمه االخـيــر.جـاء في بـيــان لـسـوثــبـيـز "ر
يـكــون مـوسم  1998-1997 األكــثـر شـعـبـيـة بـ
مشـجعي جوردان حيث كان جوردان يصل إلى
ذروة قـدراته بـيـنـمـا كـان يسـعى فـي نفـس الوقت
الى فـــرصـــة أخــيـــرة لـــلـــتــتـــويج مـع شــيـــكـــاغــو
بـولـز".سيـتم عـرض الـقـميـص للـمـرة االولى عـلـنًا
في مونتـيري بكالـيفورنـيا قبل نقـله إلى نيويورك
ـشـجـع حـيث سـتكـون الـفـرصـة مـتـاحـة أمـام ا
زاد عبر اإلنترنت الذي يستمر شـاهدته خالل ا
من  6 إلى  14 أيـلــول.عـلى الـرغـم من أن تـقـديـر
سجل في أيار سوثـبيز أقل من الرقم القياسي ا
ألغــلـى تــذكـــار ريـــاضي  بــيـــعه عـــلى اإلطالق
ملـيون دوالر لـقـميص "يـد الله" لـنجم وقدره  9.3 
كـرة الـقدم االرجـنـتـينـيـة دييـغـو مـارادونا إال أنه
ســــــيـــــكــــــون أغـــــلـى مـــــقــــــتـــــنـى عـــــلـى اإلطالق
ملـوكة مـنذ عام جلوردان.سـبق أن باعت الـدار ا
 2019 من قــــبـل رجل االعــــمــــال الــــفــــرنــــسي-
اإلســرائـــيــلـي بــاتـــريك دراهي زوجًـــا من حــذاء
رياضي خـاص بجوردان مقابل قرابة  1.5مليون
ــــلك جنم كــــرة الـــســـلـــة حــــالـــيًـــا نـــادي دوالر.
تشـارلوت هورنتس الواقع قـرب منزل طفولته في
واليـة كارواليـنـا الشـمـاليـة وتـشيـر التـقـارير الى
اليـ كل عـام من مـبـيـعات أنه ال يـزال يـكـسب ا

أحذية نايكي "إير جوردان".

{ نـيـويـورك (أ ف ب) - يُـعـرض الـقـمـيص الذي
ارتـداه أســطـورة كـرة الــسـلـة االمــريـكـيــة مـايـكل
باراة األولى من نـهائيات دوري جوردان خـالل ا
لــلــمــحــتــرفــ عـام  1998 عـــنــدمـــا حــقق لـــقــبه
الـسـادس واالخيـر مع شـيـكـاغو بـولـز لـلـبيع في
ـزاد الـعلـني في أيـلول مـقـابل ما يـقـدر بنـحو 3 ا
الـى  5ماليـــــــ دوالر وفق مـــــــا أعــــــلـــــــنت دار
سـوثـبـيـز.يـعـتـبـر قـمـيص شـيـكـاغـو بـولـز األحـمر
اخلــاص الـــشـــهـــيـــر والــذي يـــحـــمل الـــرقم  23 
ـزاد بــجـوردان الــثـاني فــقط الــذي يـتم بــيـعه بــا
الــعـلــني من أصل كل الــقـمــصـان الـتـي ارتـداهـا
الالعب خـالل حتـقــيـقه لــقب الــدوري ست مـرات
ب  1991و 1998. ال تــزال مــعـظـم الــقــمــصـان
التي ارتـداها جـوردان في نهـائيـات الدوري ذات
ـا لسـوثـبـيـز على الـرغم من أنه مـلك خـاص وفـقً
ــتـحـف سـمــيـثــسـونــيـان الــوطـني تــبـرع بــواحـد 
لـلـتـاريـخ والـثـقـافـة األمـيـركــيـة اإلفـريـقـيـة.أمـضى
ـا) اجلـزء األكـبـر من مـسـيـرته جـوردان ( 59 عـامً
مع بولز الـذي فاز معه بجميع ألـقابه الستة لكنه
عـاد من اعتـزاله في عام  2001 لـيلعب مـوسم
مع واشـنطن ويـزاردز. وروى وثـائقي "ذي الست
دانس" (الرقـصـة االخيـرة) من إنـتاج شـبـكة "إي
أس بي أن" ومـوقـع "نـتـفـلــيـكس" الـذي صـدر في
تفـاصيل مـسـيرته مع بـولـز والسيـما عام 2020  

تــمــثل فــيــهــا. وفي صــيف عــام 1959
حـضـرت في فـيـنــا مـهـرجـان الـشـبـاب
ي وكانت زينب هناك ايضا وكنا العا
نلتقي في مـعظم االيام ومـعنا الـفنانة
ازادوهي وفي تـلك االيـام عرفـت زينب
عن قـرب وتـعـرفت عـلى نـبل وشـهـامـة
تلك االنـسـانـة العـظـيـمة وقـد الـتـقطت
الـكـثـيـر من الــصـور في شـوارع فـيـنـا
تواضعة ها البديعـة بكامرتي ا ومعا
جـدا.وعـنـدمـا تـركت الـعـراق مـضـطرة

كمـا قـالت لي بقـيت اتـابعـهـا مبـاشرة
او عن طريـق االصدقـاء سـواء عـنـدما
اقـــامـت في الـــكــــويت أوال ثـم لـــنـــدن
فبـلغـاريا ثـم عدن حـيث أسست هـناك
فــــرقـــة مــــســــرحــــيــــة بــــاسم (فــــرقـــة
الـصداقـة).فـي عام  1981انتـقـلت إلى
دمــشـق حــيث أســـست فـــرقـــة (بــابل)
ـسـرحـيـة. وتـركت الـشـام عـام 1990 ا
مــتـوجــهــة إلى بــلــغــاريــا ومن هــنـاك
انــتـقــلـت إلى الــسـويــد حــيث عــاشت
حـتى رحــيـلــهـا عـام  1998اثـر مـرض

عضال.
أوقفت زينب "شـخـصـيـة وطنـيـة فـذة 
حياتـها وفـنهـا خلدمة قـضيـة الشعب
والوطن منـذ صبـاها وحـتى آخر يوم
عـلى ـلـيــئـة بـالــعـطـاء  من حـيـاتــهـا ا
صاعب التي جـابهتها الرغم من كل ا
وتـشريـد واخـتفـاء وسجن من فصل 
فـــمن مـــنــا ال واغــتـــراب عن الـــوطن" 
يـتــذكــر أدوار زيــنب في مــســرحــيـات
الــنـــخــلـــة واجلــيـــران  و أني أمك يــا
شـاكــر  و تــمــوز يـقــرع الــنــاقـوس  و
اخلـرابــة و نــفــوس  و  اخلـان  ودون
ـــســرحـــيــات جــوان  والـــعــديـــد من ا
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عـلى نـقل الـنـصب وإيجـاد الـطـريـقة
الئـمة والـصـحـيحـة لـعرضه وسط ا
الــســاحـة). وتــشــرف مالكـات أمــانـة
بغـداد في موقع الـعمل في الـساحة
عـلـى أعـمـال الـتـأهـيل والـبـنـاء الـتي
ــركـزي الــعــراقي تــبــنــاهــا الــبـنـك ا
ـصـارف الــعـراقـيـة. وكـان ورابــطـة ا
نــاظم قــد ألــتــقى فـي نــهــايــة تــمـوز
ــاضي أمــ بــغـداد عــمــار مـوسى ا
وبـحـثـا نـقل نـصب الـنـخـلـة مـن مـقر
الـوزارة إلى ساحـة جـسـر الطـابـق
ا يـتالئم مع مكـانة الـعمل وقـيمته
الـفـنـيـة الـتي تـسـتـحق أن يـراهـا كل
. والذي اجنـزه الترك عالم العراقـي
 1982 وأشــار نـاظم إلـى أن "عـمــلـيـة
نـــقل الـــنـــصـب تـــأتي ضـــمن رؤيـــة
إلعــادة بـنـاء الـعـاصـمـة وسـاحـاتـهـا
وإعــــادة تـــــأهــــيـل عــــدة ســـــاحــــات
ومـقـتـربـات من بـينـهـا سـاحـة جـسر

." الطابق
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أعــلـن وزيــر الــثــقــافـــة والــســيــاحــة
واآلثـــار حــسن نــاظـم إجنــازَ نــسبٍ
مـتـقـدمـة من أعـمـال  نـصب "الـنـخـلة
الـشـامـخــة دجـلـة والـفــرات" لـلـفـنـان
الـكـبـيــر إسـمـاعـيل فــتّـاح الـتـرك في
سـاحــة جـسـر الـطـابـقـ في بـغـداد
بعد نقله من مـقر الوزارة.وقال ناظم
ـــــــراحـل األولـى من خالل إجنـــــــاز ا
وضع النصب مـتوسطـاً الساحة أن
(جهوداً كبيرة بذلت من قبل مالكات
الــوزارة في دائــرة الـفــنــون الـعــامـة

وأمـانـة بـغداد
لألشـــراف

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - نشرت
جنـمــة تـلـفــزيـون الـواقع األمــريـكـيـة
كـايــلي جـيـنـر مـجــمـوعـة صـور عـبـر
حـــســــابـــهــــا اخلــــاص عـــلـى مـــوقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي ظـهـرت فـيـها
وهي حتـتـفل بــعـيـد مـيالدهـا الـ 25.
وظهـرت جيـنر جـميـلة لـلغـاية حيث
إرتــدت فــســتــانــاً بــالــلـون األبــيض
ــيـزة عن ضــيق وطــويل وبــقـصــة 
مــنــطــقــة الـرقــبــة ورفــعت شــعــرهـا
بــالــكـامل عـن وجـهــهــا كـمــا طــبـقت
مـاكـيـاج نـاعم لـلـغـايـة. وعـلـقت عـلى
نشور وكتبت: " 25 جيدة" بطريقة ا

اللعب على الكلمات. 
وكـانت جـيـنـر قـد شـاركت اجلـمـهور
ــيــزة لـــهــا من مـــجــمـــوعــة صـــور 
طـفولـتـها. ونـشـرت جيـنـر صور لـها
وثقت من خاللـها حـفل عيـد ميالدها

تابع األول وخطفت أنظـار ا
بــخـــفـــة دمـــهـــا ومالمـــحـــهــا
البريئة. وظهرت جينر وقد
حـمـلـتــهـا والـدتـهـا جنـمـة
تلـفـزيـون الـواقع كريس
جــيــنــر وقــد بــدت وهي
في شــبــابــهــا وتــرتــدي
فستانـاً باللون األبيض
وامــــامـــهــــمـــا قــــالب من
احللوة وعـليه شخـصية
"تـــويــتـي" الــكـــرتــونـــيــة.
وعــــــــلــــــــقـت كــــــــايـــــــــلي
ـنشور علـــــــــــــى ا

قـائـلـــــة: "الـ 10
مـــــــــــن آب 1998
أول حــفل عيد
مـــــــــــــــــيـالد

لــــي".

حتـتاج لـلحـديث مع شريـكك حول عالقـتكم بـعيدًا عن
العمل.
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تـفـتـقـر عالقـتك بـشـريـكك إلـى األمـان حـاول حتـس
األمر.رقم احلظ 2.

Ê«eO*«

لديك الـيـوم فـرصة عـمل جـديـدة لـتحـسـ دخـلك.يوم
السعد االحد.
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ـاديـة بـرغم الـنـجـاح في سـتـواجه بـعض الــتـعـثـرات ا
العمل.رقم احلظ 6.
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 حتـتاج أن تـكون أكـثـر صبـرًا في العـمل.يـوم السـعد
االربعاء.
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جتــنب أخــذ األمــور عـلـى مـحــمل شــخــصي. طــاقـتك
مرتفعة اليوم.
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 لـديك مزاج جـيد الـيوم حـاول أن تسـتمتـع بيومك مع
األسرة.

ÊUÞd «

ســتــشــعــر أخــيــراً أنك تــعــيــد األمــور إلى مــســارهــا
الصحيح.يوم السعد الثالثاء.
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ــكــنــهــا أن تـــســاعــدك عــلى حتــســ  لــديـك دوافع 
الية. أحوالك ا

bÝô«

ـالي بــكل الـطـرق.يـوم تـســعى إلى حتـســ وضـعك ا
. السعد االثن

u b «

الدعـم الذي تـشـعـر به يـسـاعـدك عـلى حتـقـيق جناح
كبير.رقم احلظ 9
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جتـــنب الــدخـــول في خالفـــات مع زمالء الــعـــمل.يــوم
السعد السبت.

 u(«
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اكــــــتـب مـــــــرادفــــــات
ومـــعــاني الـــكــلــمــات
الــتـي تــقــرأ وتـــكــتب
افـقــيــا وعـمــوديـا في

الوقت ذاته:
 1- مدرس جامعي
 2- لــــــقب مــــــطــــــرب

فلسطيني
 3- اسم علم مذكر
 4- وارث الثري
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والــتي أعــطت فــيــهــا كل مـا األخـرى 
تـســتـطـيـع مـؤمـنــة بـرســالـة الــفـنـان
لتزم بقضايا شعبه ووطنه وقضايا ا

اإلنسانية جمعاء .
ولم يـقتـصـر دور الـفـقـيـدة زينـب على
ـسرح فـقـط بل كـان لـهـا دور ريادي ا
في السـينمـا منـذ اخلمـسيـنات حيث
شاركت وبأدوار مهمة في فلم  سعيد
أفنـدي  و فـلم  أبـو هـيلـة  بـاالشـتراك
كما مع الفنان الكبـير يوسف العاني 
قامت بـدور البطـولة في فـلم احلارس
الـذي أخــرجه الـفــنــان خـلــيل شـوقي
والـذي نـال جــائـزة مـهــرجـان قـرطـاج
الـذهـبــيـة. وبـاإلضــافـة إلى إنـتــاجـهـا
ـسـرحي والـسـيـنــمـائي فـقـد كـتـبت ا
ـــســـرحـــيــات لـإلذاعــة الـــعــديـــد من ا
والتلـفزيـون كان منـها لـيطه  و الربح
واحلب  وحتقـيق مع أم حـميـد بائـعة

األحذية  والعديد غيرها .
اعــتــقـــد جــازمــا ان أي ســيـــرة لــلــفن
الـعـراقي لن تـكـون كــامـلـة مـالم يـذكـر
دور زيـنب الـريـادي الوطـنـي وسيـظل
اسمها بارزا مع اللـقب الذي تستحقه

بجدارة فنانة الشعب. قال مع زينب كاتب ا
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{ نـيـويورك (أ ف ب)  –تـشـارك فـرقـتا
ـغـنـيـتان مـيـتـالـيـكـا وجـونـاس بـراذرز وا
مـاريــا كـاري وروزالــيـا إلى جــانب عـدد
من النجـوم في مهرجان غلـوبل سيتيزن
ُـرتـقب في نـيـويورك والـذي يـعـود ريعه ا
ـدقع في الـعـالم. لـلــقـضـاء عـلى الـفـقـر ا
هرجان يوم وتُقـام الدورة العاشرة من ا
 24 أيلول/سـبتـمبر في حـديقة سـنترال
بـارك فـيمـا تُنـظّم بالـتزامن مـعه حفالت
غـنون ـاثلـة في أكرا (غـانا) يـحيـيهـا ا
آشـر وسـزا  SZA  وســتـورمـزي وهـيـر
 H.E.Rوساركـودي وستونـبوي وتـيمز.
وسيقـية منذ سنة وتقام هـذه احلفالت ا
 2012 تـزامـناً مع اجـتـماع قـادة الـعالم
في نـيـويــورك لـلـمـشـاركــة في اجلـمـعـيـة
ــتـحــدة. وتــوزع غــلـوبل الـعــامــة لأل ا
ســيـتــيـزن تــذاكـر مــجـانــيـة لألشــخـاص
الـذين يـتـعهـدون مـثالً بـبـعث رسـالة إلى
ـــســـاعـــدات حــــكـــومـــة بـــلـــدهـم لـــدعم ا
ـمـثـلة اخملـصـصـة الـتـنمـيـة. وسـتـتـولى ا
بـريـانكـا شـوبـرا جـونـاس تـقـد احلدث
الـذي يـحض قـادة الـدول وكـذلك فـاعـلي
اخلــيــر عــلى تــقــلــيص الــديــون وإتــاحـة
الــــغـــذاء بـــشــــكل أفـــضـل لألشـــخـــاص
باإلضـافة إلى االسـتثـمار في حـلول من
ـسائل ـساعـدة على مـعـاجلة ا شـأنهـا ا
ـشــارك في تــأسـيس ــنـاخــيـة. وقــال ا ا
مــنــظــمـة غــلــوبل ســيــتــيــزن ورئــيــســهـا
التنـفيذي هيو إيفـانز في بيان إنّ عقوداً
ــنـهـجـيـة من اإلخـفـاقـات الــسـيـاسـيـة وا
تــســبـبـت لـلــبــشــريــة بـأزمــات مــتــقــاربـة
ـتـعـلـقـة وتـتـدهـور سـريـعـاً أبـرزهـا تـلك ا
ــنــاخ واجلــوع والــصــحــة واحلــروب بــا
والـــصـــراعــات. وأضـــاف ان الــســـكــان
األكـثـر فقـراً دفـعـوا ثمن تـقـاعس الـقادة
فــيــمــا يُـعــتــبــر حــالــيــاً مــصــيـر مـاليـ
األشخاص وكذلك كوكبنا على احملك.
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ــقــراطــيــة من حــيث الــصالبــة ــواد الــد تــخــتــلـف خــواص ا
والـتمـاسك تـبـعاً لـتـقـلبـات الـطقـس ومتـغـيـرات خطـوط الـطول
قراطية في والـعرض وتبعاً لـوقت وظروف استخـدامها. فالـد
ـقراطية قراطيـة في السويـد وتختلف عن د الـعراق غير الـد

اليابان. وإليكم بعض االمثلة:-
- فـالـبـلــدان االسـكـنــدنـافـيـة تــؤمن بـحق الــتـنـوع واالخـتالف.
وتـؤمن بـخــلق جـو من الــتـوازن بـ مـخــتـلف سـلــطـات احلـكم
ـنــظـمـات وذلـك عن طـريق تــوزيع الـقــوة في اجملـتــمع. لـكن وا
بـعض الكـيـانات فـي العـراق ترفـض االعتـراف بـتوازن الـقوى

ا ترفض التوازن نفسه. .  ور
قراطية في فـرنسا تعني خـضوع الشؤون التـشريعية - والـد
جملـلس النـواب. وأن تكـون عـملـية اتّـخاذ الـقـرارات مبـنيّـة على
ان. لـكن مفهـوم األغلبيـة في العراق تـصويت األغلـبيّة في الـبر
يعـتمد في التصـويت بناءً على توجـيهات الكيـانات التي تتحكم
ـان ــمـثـلــيـهـا من بــعـيـد وأحــيـانـاً تــرفض االعـتـراف بــالـبـر
وتـطـالـب بـحــله جملـرد رغــبـتـهــا في خــوض جـولـة جــديـدة من

ان برمته. .  االنتخابات لتغيير البر
ـقراطـية في فـنلـندا أشـكاالً مـتـعدّدةً لـكنـها قـائمـة على - للـد
ـشاركـة الـفـعّـالـة ما بـ احلـكـومـة والشّـعب وتـعـاونـهـما من ا
صلحة العامة للـبالد. بينما وقع اختيار البعض أجل حتـقيق ا
ـقـراطيـة إحـراق االطـارات وتعـطـيل الدوام في الـعـراق على د

درسي وغلق الشوارع. . ا
ـتـحــضـرة تـوجـد عالقـة وثـيـقـة مـا بـ - في مـعـظم الـبـلـدان ا
ــتــلك حق ــقــراطــيـة ومــجــلس الــقــضــاء االعـلـى الـذي  الــد
االعتـراف بشـرعيّـة احلكومـة بعـد إخضاع الـعمـلية الـسيـاسية
للـقوان ووضـعها ضـمن السيـاق التنـظيمي الـصحيح. بـينما
يـحـاول الـبعـض تهـمـيش مـجـلس الـقـضـاء في الـعـراق والـغاء

دوره. .
واطن نحو الالمركزية ليصبحوا - تـميل هولندا الى توجيه ا
ـقـراطـيـة وتُـسـهم في ـشــاركـة في الـد أكـثـر وعـيـاً من أجل ا
تـقلـيل نـفـوذ الـقوى الـسـيـاسيـة كـمـا تـشيـر إلى مـدى اقـتراب
ــقـراطــيــة ضـمن احلــكــومـة من حُــكم الــشـعـب ولـنــجــاح الـد
الالمـركـزيـة يـنـبــغي تـوافـر مـوارد بـشـريــة وكـفـاءة مـؤسـسـيـة
وتـــمـــويل ال مـــركـــزيّ. امـــا في الـــعـــراق فـــقـــد  اســـتـــبـــدال
ـواطن نفسه مـهمشا (الالمـركزية) بـاحملاصصـة. حتى صار ا
تــمــامــا فـي الــتــوصــيف الــوظــيــفـي مــهــمــا بــلغ من اخلــبــرات

هارات. .  وا
ـنـافـسة - حـتى الـبـلـدان اآلسـيـويـة صـارت تـسـعى لـضـمـان ا
احلـرة بـ اجملـموعـات اخملـتـلـفـة. وتـسـعى لـضـمـان الـشـرعـية
كـأداة للـتحـكم بصـراعات الـقوى والـنفـوذ ب األحـزاب. بيـنما
ـتأجج بـ القوى تـتعـذر السـيطـرة في العـراق على الـصراع ا
ـتنـافـسـة التي اخـتـارت الـتسـقـيط االعالمي وسـيلـة إلقـصاء ا

اآلخر واستبعاده. .
ـقراطـيـة الـعـراقـيـة لم تـكـتسـب الصـالبة ولم فـالـد
تـغـيرات تـتمـاسك حـتى اآلن بـسبـب العـنـاد وا
فـاجئة التي واقف ا ـزاجية والـتجاذبـات وا ا
ـا ســريـعـة جـعـلــتـهــا سـريــعـة الـذوبــان ور

التبخر..
{ عن مجموعة واتساب
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اط من الـزبـائن. هذه الـقـاعدة كـانت قد لكل سـاسـة بلـد ا
سرت مـنذ الـقدم واثـبتت صـحتـها ال بل وان من لم يـفقـها

من الساسة ما وصل الى كراسي احلكم والسلطة.
واذا كنت قـد اسـمـيتـهم بـالـزبـائن فإني ال أريـد بـالـضرورة
تشبيه عمل الساسة بالتـجار التقليدين تماماً رغم انهم في

تشابه معهم في نقاط كثيرة.
ويتـنوع هـؤالء الزبـائن في صـفاتـهم وسجـاياهم وقـدراتهم
وذلك حسب وعيـهم واخالقياتهم وطـبيعـة الساسـة أنفسهم

والزمن الذين يعيشونه والبيئة التي ينشطون فيها.
كما يتنوع الساسة تبـعاً لذلك كذلك بخصائصهم ودرجات

تقديراتهم االجتماعية ومناقب ذكرهم.
ن ولست مـتحـامالً اذا قـلت ان ساسـة الـعراق الـيوم هم 
ال يحـمـلون كـثـيراً مـن شرف الـسـياسـة وقـدراتهـا وهـو ما

ينعكس بالطبع كذلك في زبائنهم.
تـعـال مـعي أخي الـقـارىء لـنـقف عـلى زبـائن سـاسـة عـراق

اليوم:
متسولي اكل عيش أو جتار مناصب ومكاسب وغنائم.

مريدي مراجع وطوائف عرقية ودينية.
مستعطفي وظائف وفرص عمل

مستنجدي عفو وحتس سمعة وتزكية سياسية.
وعنـد الـفحص والـتـدقيق فـإنك لن جتـد في زبائـن السـاسة
ـنهاج على بناء وطن من ن يحمل الـنية والقدرة وا كثيراً 
اناً بوطنه خالل اختيار من هو األنـسب واألكفأ واألكثـر ا
ــا يــزيــد في األلم واالحــبــاط أن من يــبــدأ من ســاســة. و
مخـلـصاً وهم الـقـلة سـرعان مـا يـنتـهي به احلـال إما الى

عجز وفشل وإما الى تغير سلبي!
لـقد شـهـدنـا نـحن جـمـيع الـعـراقـيـ وتـفـاءلنـا في كل دورة
انتـخابـية بـأن هذه الـدورة سـتكـون غيـر الدورات الـسابـقة.
مـنـهم من يــتـحـدث عن دمـاء جــديـدة في الـرؤى والـقـدرات
واالخالص ومنـهم من يتـحدث بـأن زمن الفـساد واخلـنوع
والعمالـة قد ولى. نفـرح وننتظـر ويطول االنـتظار فال نرى

طحناً رغم الضجيج!
يا سـادتي لـيست الـعـلة أسـاسـاً في ساسـتـنا بل هي في
الــنـــاخــبـــ من زبـــائن وقــبـل هــذا وذاك في
اخالقـيـات الـوعي الـســيـاسي الـتي حتـكم
مواقفنا وسلوكياتنا وحتدد استعداداتنا

للتضحية والتغيير.

أعــــمـــاالً لـــتــــارســـيال دو أمـــارال
وللرسام الـبرازيلي إميـليانو دي
كافالكانتي وهو أيضاً أحد أبرز
األســــمـــاء فـي تـــيــــار  احلـــداثـــة

البرازيلية.
وعُـثــر عـلى سـول بــويـنـته وهي
لـــوحــة رســمـــتــهـــا تــارســيال دو
أمارال سنة  1929 وتُقدّر قيمتها
بـ  250 مـــلــيـــون ريــال بـــرازيــلي
(نحو  48,46 مليون دوالر) حتت
ــشـتــبه ســريــر في مــنــزل أحــد ا

. وقوف فيهم ا

االبـــنـــة. وحُــوّل مـــبــلـغ خــمـــســة
ماليـ ريال بـرازيـلي (نـحو 981
الف دوالر) إلى حسابات عدد من

تواطئ في عملية السرقة. ا
ـوظفـ الذين ثم صرفت االبـنة ا
كانوا يـعتـنون بالـوالدة إلبقـائها
ـــــنــــــزل خالل مـــــعــــــزولـــــة فـي ا

اجلائحة.
وخـالل هــــذه الــــفــــتــــرة جُـــرّدت
ـتلـكاتـها وحتـديداً الوالـدة من 
مـن مــجــوهــراتــهـــا ومــجــمــوعــة
لــوحـاتــهـا الـثــمـيــنـة الــتي تـضم

تفـاصيل عـملـية الـسرقـة بطـريقة
مـدروسـة بـهـدف االسـتـيالء عـلى

ثروة والدتها.
وألــقـت الــشــرطــة الـــقــبض عــلى
ثالثـة من شـركـائهـا في الـعـمـلـية
فــيـمــا ال تــزال تـبــحث عن اثــنـ
آخــرين مـــتــواطــئــ كــذلك. وفي
أوائل عام 2020  تلـقت الـضحـية
اتـصــاالً من عـرافــة قـالـت لـهـا ان
ابنـتهـا مريـضة جـداً ثم أقنـعتـها
بــدفع مـبــالغ كـبــيـرة لــهـا مــقـابل
قــيـامــهــا بــعــمل روحــاني يـنــقـذ

وهما عمالن لـلرسامة الـبرازيلية
تارسـيال دو أمارال التـي تُعد من
أبـرز األسـمــاء في تـيـار احلـداثـة
الــبـــرازيــلي قُـــدّرت قــيـــمــتـــهــمــا

بعشرات مالي الدوالر.
وكانت الضحية البالغة  82 سنة
ورثت ثـروتـهـا واألعـمـال الـفـنـيـة
من زوجها جان بـوغيتشي وهو
هــاوي جــمع شــهــيـر تــوفي قــبل

سبع سنوات.
وأوضـح احملـــقـــقـــون أنّ االبـــنـــة
عـمـلت طــوال أشـهـر عـلى تـدبـيـر

{ ريــو دي جــانــيــرو (أ ف ب) –
أعـــلــنت الــشــرطـــة الــبــرازيــلــيــة
األربـعــاء تـوقــيف امـرأة مـتــهـمـة
بـــابــتــزاز والــدتــهـــا وســرقــتــهــا
بــالــتـواطــؤ مع أخــرى انــتــحـلت
صـــفـــة عـــرافـــة وقُـــدّرت قـــيـــمــة
ـسـروقـات ومن بـيـنـهـا لـوحـات ا
لـــرســامـــ بــارزين بـــنــحــو 144

مليون دوالر.
وأفادت وسائل إعالم محـلية بأن
سـروقـات تـشمل  16 لوحـة من ا
بيـنهـا أو سـونو وسـول بويـنته
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{ الــــدوحـــة) ,أ ف ب) - تــــوقـــعت
شـركـة مرتـبطـة بـعقـود مع االحتاد
الــدولي لـكــرة الـقــدم (فـيــفـا) لــبـيع
بـــــاقـــــات حـــــصــــريـــــة لـألثـــــريــــاء
ــشـــاهــيــر حتــقــيـق مــبــيــعــات وا
قــيــاسـيــة في مــونــديـال  2022 مع
تـأكيـد مالـكها أن الـبطـولة سـتكون
. شجع ذات "قيمة جيدة" لكافة ا
ي بيروم رئيس مجلس وقـال خا
إدارة شـركة "ماتش هوسبيتاليتي"
الــتي تــربــطــهــا بــاالحتــاد الــدولي
صـــفــقـــة شـــراكــة لـــتــنـــظـــيم حــزم
ــبـاريــات كـأس الــعـالم الــضـيــافـة 

وســبق لــهــا أن حــجـزت  450 ألف
ـشـجـعـ تـذكـرة لـلـنـهـائـيـات إن ا
األثـــريـــاء ســـيـــأتـــون إلـى الـــدولــة
اخلــلـيـجـيــة الـصـغـيــرة من جـمـيع
أنــحــاء الـعــالم عــلى مـ طــائـرات
خـاصـة ويخـوت.وتتـراوح البـاقات
ـتـازة مع من  700 دوالر لـتـذكـرة 
وجــبـة ســريـعــة إلى فـاتــورة تـزيـد
قـيـمتـها عن مـليـون دوالر في حال
قـررت مـجـموعـة كـبيـرة اإلقـامة في
فــنــادق فــخـمــة وحــضــور عـدد من
ــبـاريــات.ورفض بـيــروم الـكـشف ا
عـن أسعار صـالة "بيـرل" في استاد

لـوسـيل الذي سـيسـتـضيف نـهائي
الـــبـــطـــولـــة في  18 كـــانـــون األول
ــقـاعـد الــتي يـبـلغ ــقـبل. وتـطل ا ا
ــنــتـصف عــددهـا  116 عــلى خط ا
وسـيـحـصل الـضـيـوف عـلـى هـدايا
خـاصـة وسـيـتم حتـضـيـر الـطـعـام
مـن قـــبل الــــشـــيف الــــبـــريــــطـــاني
جــايـســون اثــرتـون احلــاصل عـلى
جنـــمــة مـــيــشالن وســـيــتـم تــقــد
الـشـمـبانـيـا. وأكـد أن الرفـاهـية في
كأس العالم في قطر "ستتجاوز أي
ه في الـسابق" شـيء قمـنـا بـتـقـد
مــوضـحـاً أن "هــنـاك أشــخـاصـاً لن

يــدخــروا أي نــفــقـات لــيــتــواجـدوا
هـنـا".وبـحـسب بـيـروم "سـيـقـومون
بــإحــضــار يــخــوتــهم وطــائـراتــهم
اخلـاصة وسـيسـتفـيدون بـالتـأكيد
مـن ثرواتهـم. ولكن هـذه أقليـة فقط
مـن الناس". وتابع "هناك أشخاص
ـال أكثر من أكـثر حظـاً المتالكهم ا
غــيـرهم وسـيــخـتـبــرون جتـربـة مـا
بـعــيـدة عن مـتـنـاول الـقـسم األكـبـر
مــنـا". ويــحـضـر مــشـاهــيـر ورجـال
أعــمــال بــارزون وعــارضــات أزيــاء
ـالـكـة مـبـاريـات كـأس والـعـائالت ا
الـعــالم في الـعـادة.وتـعـتـبـر رسـوم

الــضـــيــافــة مــصــدر دخل رئــيــسي
لـفـيفـا. وحـققت  184 مـلـيون دوالر
فـي كأس العـالم في البرازيل 2014
 بـحـسب إحـصـاءات لـالحتـاد.وأكد
بــيــروم لـفــرانس بــرس أن "مـاتش"
ســتـتـجــاوز الـعـائــدات الـقـيــاسـيـة
و 230 ألـف بــاقــة الــتي بــيــعت في

البرازيل.
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ـتـوقع أن يـحـضـر مـشـجـعو ومن ا
كـرة القـدم من األثريـاء- خاصة من
الـدول اخللـيجـية- ألول كـأس عالم
يـســتـضـيـفـهـا بـلـد عـربي. وحـسب
الـشركة فإن العائدات بالفعل أعلى
ئة مـقارنة بالـعائدات قبل بـ 29 بـا
 100يــوم من انـطالق كــأس الـعـالم
فـي البرازيل. وأوضح بيروم "نحن
قــريــبــون بــشـدة مـن جتـاوز الــرقم
الـــقـــيـــاسي الـــذي ســـجـــلـــنـــاه في
الـبرازيل ونـعلـم من جتارب سـابقة
أن األشــهـــر الــثالثــة األخــيــرة هي
ـســابــقـة".وتــقـول مــفــتـاح جنــاح ا
ـــــكــــســــيك شــــركـــــة "مــــاتش" إن ا
ـتــحـدة وبــريــطـانــيـا والــواليــات ا
واألرجـنـتـ تـمـتـلك أعـلى عـدد من
بـــاقـــات الـــضــيـــافـــة. ولـــكن قـــطــر
والـسـعوديـة واإلمـارات هي األعلى
من نـاحـيـة اإليـرادات.وتـعـد الـهـنـد
وهـونغ كونـغ وبنغـالدش أيضاً من
الــدول الــعــشــر األولى من نــاحــيـة
الـشراء مـا يعـكس انتشـار شعـبية
كـرة القـدم في انحـاء العـالم.ويصر
ـشـجعـ األثـرياء بـيـروم على أن ا
ال يـخـتـلفـون في حـبـهم لـلعـبـة كرة

ــشـجــعـ الــقــدم عن غـيــرهم من ا
األقـل ثراء والذين يبدأون باإلدخار
قبـلة بعـد نهاية كل لـكأس العـالم ا
بــــطــــولـــــة.وتــــابع أن "الــــســــلــــوك
واحلـماسة الـلذان يظهـرهما بعض
ـيـ مـقـابل ـشـاهـيـر الـعـا هـؤالء ا
ـشـجع العـادي لـيس باخملـتلف". ا
ـشجـعون األقـل حظاً وسـيتـقاسم ا
حـجـرات تـبـلغ قـيـمـتـها  200 دوالر
فـي الــيــوم عــنــد أطــراف الــدوحـة
بـــيـــنـــمـــا ســـيـــبـــيت الـــبـــعض في
مــخــيــمـات فـي الـصــحــراء.ويــصـر
بــيـــروم أن كــأس الــعــالم في قــطــر
سـتـكون ذات "قـيـمة جـيـدة للـغـاية"
كــون احلــكـومــة تـتــحــكم بـأســعـار
غـالــبـيـة الـغـرف - بـدالً من بـيـعـهـا
بـــأســـعــار الـــســـوق.ولن يـــضـــطــر
ـشـجـعون لـدفع تـكـاليف إضـافـية ا
ـسافات رة للـسفر والـتنقل  هـذه ا
تـصل إلى آالف الـكـيـلـومـتـرات ب
ــدن اخملـتـلـفــة الـتي تـعـقــد فـيـهـا ا
ـبـاريـات كـمـا فـعـلـوا في روسـيـا ا
فـي  2018 والــــــبـــــرازيـل في 2014
رة بحسب بيروم. ويضيف "إنها ا
األولـى وأتـوقع أن تــكـون األخــيـرة
الـتي يـتـم فيـهـا تـنـظـيم كـأس عـالم
فـي مكـان واحد".ويـتوقع بـيروم أن
تــقـوم قـطـر بـتــقـد بـطـولـة "كـأس
عـالم اسـتـثـنائـيـة".وتـابع "ألن قـطر
لـيست أكبر دولة في الـعالم تفاجأ
الـنـاس. ولكـنـها دولـة جتـرأت على
احلـلم أن بإمكانها استضافة كأس
الـعالم وجنحت بـذلك وقامت بعمل

استثنائي".

الــذين تـتـراوح أعـمـارهم بـ  13و
ــئـــة ســـنــة  17ســـنـــة من  52 فـي ا
ــئــة حـــالــيــاً  2015إلى   62 فـي ا
ونـسبـة متـصفحي سـنابـتشات من
ئـة قـبل أربع سـنوات إلى  41فـي ا
ـــئـــة ســـنـــة 2022. وكـــان  59فـي ا
رئـيس مـيتـا مـارك زاكربـرغ أقرّ في
شــبـاط/فــبــرايـر الــفـائت بــأنّ أمـام
الـنــاس خـيـارات كـثـيـرة لـتـمـضـيـة
الـوقت فـيـما تـشـهـد تطـبـيـقات من

. أمثال تيك توك تطوراً سريعاً

الــقـصــيـرة حـتى تــواكب مـا يــثـيـر
اهــتـــمــام مــســتــخـــدمي االنــتــرنت
الـشـباب. واسـتـحدثت شـركـة ميـتا
صــيــغــة ريــلــز عــبــر مــنــصــتــيــهــا
فــيــسـبــوك وانــسـتــغــرام في حـ
ـمـلـوكة أطـلـقت مـنـصـة يـوتـيـوب ا
لــغـوغل صيـغـة شورتس. وتـربعت
يــــــوتـــــــيــــــوب فـي الــــــصــــــدارة إذ
ــئـــة من يـــســتـــخــدمـــهــا  95 فـي ا
ـراهق األميركي فيما ارتفعت ا
كـذلك نسـبة مـستخـدمي انسـتغرام

احملـمولة سنة 2017  اال أنّ مقاطع
ـنـشورة عـليه الـفـيديـو القـصـيرة ا
والـتي تـظهـر لـلمـستـخـدم استـناداً
إلـى خــوارزمـــيــات قـــويــة تـــشــهــد
جنـــاحـــاً كـــبـــيـــراً جــداً عُـــزّز خالل
احلـجـر الصـحي الـذي فُرض أثـناء
جـائـحـة كـوفـيـد- .19ويُـنـافس تـيك
تـــوك بـــقــوة شـــبــكـــات الـــتــواصل
االجـتماعـية األخرى الـتي اضطرت
إلى اعـتماد صيغ مشابهة لصيغته
الــقــائــمــة عــلى مــقــاطع الــفــيــديـو

األبــحــاث أنّ نــســبــة األمــيــركــيــ
الــذيـن تــتــراوح أعــمــارهم بــ 13
و 17 سـنـة ويـتصـفـحـون فيـسـبوك
تـــراجـــعت من 71. عـــام  2015 إلى
32. عــــام   2022. أمــــا تــــيـك تـــوك
ـئة من فـيـستـخـدمه أحيـاناً  67 بـا
ــتــحـدة ــراهــقــ في الــواليـات ا ا
ــئــة وبــشــكل دائـم تــقــريــبـاً 16 بــا
مــنــهم. ومع ان تــطـبــيق تــيك تـوك
ـملوك للمـجموعة الصـينية بايت ا
يـاً على الـهواتف دانـس أصبح عـا

{ ســان فـرانـســيـسـكـو (أ ف ب) –
تـبوأت يـوتيوب وتـيك توك صدارة
ـــنــصـــات الــتـــرفــيـــهــيـــة األكــثــر ا
اسـتـقطـابـاً للـمـراهقـ األمـيركـي
ســـنـــة 2022 فـي مـــا عـــدا ألـــعـــاب
الـــفــيـــديــو بـــيــنـــمــا تـــراجع عــدد
مـسـتخـدمي فـيسـبـوك ب صـفوف
هـذه الفئة العـمرية خالل السنوات
األخــيــرة وفق مــا أظـهــرت دراسـة
أجـــراهـــا مـــركـــز بـــيـــو لـألبـــحــاث
ونُـــشــرت األربــعـــاء. والحظ مــركــز
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ئة من السكان ينتمون من   30 بـا
إلى أقـليـات افريـقيـة بيـنمـا يتـحدر
الـبقـية من األصل الـعربي بـحسب

بيانات مجموعة حقوق األقليات.
ـــرور الــســـنــ انـــدثــرت هــذه و
ـمـارسة في الـسـودان بعـدما رأى ا
الـعـديد أنـها غـيـر صحـية ولم تـعد
مـــؤاتـــيـــة لـــتـــطــور الـــزمن. وروت
مــسـاعـد أن الـنـاس كــانـوا يـغـنـون
لــهـا(الــشـلــوخ) .. كـان لــهـا  قــيـمـة
ـــا ألن ــــاضي. ور كــــبـــيــــرة في ا
ـدة طــويـلــة حـتى مــسـاعــد عـانـت 
تتصالح مع ندوبها أبدت ارتياحاً
ـمـارسـة في كـبــيـراً النـتـهـاء هـذه ا
الـــســودان. وعــنـــدمــا بـــلغ أطــفــال
ـنـاسـبـة لـتـطـبـيق مـسـاعـد الـسن ا
مارسة رفضت السماح بأن هـذه ا
يـتـحـمـلوا اآلالم نـفـسـهـا. وقالت لم
آخـــذ أطــفـــالي لـــيــتم تـــعـــلــيـــمــهم
(بــالـشـلـوخ) مـشـيـرة إلى اخـتالف
األزمان ب جيلها وجيل أطفالها.
وعـلـقت كـبـار الـسن فـقط هم الـذين
مـا زالـوا يـحـمـلـون هـذه الـعالمـات
ولـكن ليـس األجيـال الشابـة. وعلى
غـرار مـساعـد حتمل فـاطـمة أحـمد
ـاثلة من قـبيـلة اجلـعلـي نـدوبا 
عـلى وجـهـهـا. وقـالت اسـتـمـر األلم
أسـابـيع مـوضـحـة أنـهـا اضـطـرت
إلـى وضع مــراهـم   عالجــيـــة عــدة

لتخفيف األلم.

{ أم مــغــد (الــسـودان) (أ ف ب) –
عــــادت الــــقـــرويــــة الــــســـودانــــيـــة
الـثمانينـية خلود مسـاعد بذاكرتها
إلـى ســـــنــــــوات الــــــصـــــغــــــر وهي
تــتـحـسس بـعض الـنـدوب الـبـارزة
عـلى وجـهـهـا نـتـيـجـة عـادة قـبـلـيـة
ـارســتــهـا في افــريــقـيــة انــتـهـت 
الــســودان. ال تــزال مــســاعــد الــتي
تـــنـــتــمـي إلى قـــبــائل احلـــضـــريــة
بـالـسودان حتـمل ثالث نـدوب على
شــكل خــطــوط عـلـى خـديــهــا صـار
ـرور الزمـن. وقالت لـونـهـا داكـنًـا 
مــسـاعـد لــوكـالــة فـرانس بـرس في
قـريـتـها أم مـغـد الـواقعـة عـلى بـعد
 66 كــــلـم جــــنــــوب الــــعــــاصــــمــــة
الــــســــودانــــيـــة إنــــهــــا كــــانت في
الـسـابعـة من عـمرهـا عـندمـا أُخِذَت
ـمــارسـة هـذه إلـى رجل مـعــروف 
العادة .. استخدم سكينا صغيرا.
وأوضـحت مـسـاعـد بـكـيت .. قـالوا

لي إن ذلك من عالمات اجلمال.
ويـعـد الـنـدب الـقـبـلي أو الـشـلـوخ
ارسة كـما يسمّى فـي السودان  
ــة كــانت شــائــعـة في قــبــلــيـة قــد
افـريـقـيا وتـعـتـمد عـلى تـرك جروح
في الـوجه لتحديد قبيلة الشخص

أو كداللة على اجلمال.
وتــمـارس هــذه الـعــادة أيـضــا بـ
فــئــات اجــتــمـاعــيــة مــخــتــلـفــة في
الـسودان حيث يُعتـقد أن ما يقرب
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هــيش في بـيــان مـشـتــرك "خـسـرنـا
الـيـوم ضوءاً مـشـعّاً وروحـاً لـطيـفة
وســعــيـدة وأمّــاً مُــحــبّـة وصــديــقـةً
مــخـلــصـة". وشــاركت آن هـيش في
عدد كبير من أفالم تسعينات القرن
ــاضي من أبـرزهـا "سـيـكس دايـز ا
سـيـفن نـايـتس" و"دونـي بـراسـكو".
واشــــــــتـــــــهـــــــرت فـي دور أدّتـه في
مــــســـلـــسـل "أنـــاذر وورد" وحـــازت
ي" بــفـــضــله جــائــزة "داي تــا إ
ـمــثــلــة في ســنــة 1991. ودخــلـت ا
غـيبوبـة منذ تـعرضهـا حلادث سير
فـي  5 آب اصـــــــــــطــــــــــدمـت خـاللـه
نزل من طـبق في حي سـيارتهـا 
مـار فـيسـتـا ما تـسـبب في "أضرار
جـسيـمة واندالع حـريق هائل" على
مـا أعلنت حينـها أجهزة اإلنقاذ في
لــوس أجنـــلــوس.وأعــلــنت شــرطــة
لـوس أجنـلـوس في بيـان اخلـميس

{ لــــــوس اجنــــــلــــــوس (أ ف ب) -
ـمثـلة األمـريكـية آن هيش تـوفيت ا
الــتي نــقـلت األســبـوع الــفـائت إلى
ــســتـشــفى في حــال خــطـرة بــعـد ا
تــعــرضـهــا حلـادث ســيــر في لـوس
أجنــلـوس عـلى مــا أعـلـنـت نـاطـقـة
مثلة البالغة مثلة.وكانت ا بـاسم ا
 53عـاما دخـلت في غيـبوبـة نتـيجة
تـــعــرّضــهـــا إلصــابــات بـــالــغــة في
الــدمــاغ جــراء حــادث سـيــر كــبــيـر
تــــــعـــــرضت لـه في  5 آب. وقــــــالت
الـناطقة باسمها هولي بيرد لوكالة
فــرانـس بـرس إنّ هــيـش وبــعــدمـا
تـعطـلت وظائـفهـا الدمـاغيـة تمـاما
"أُعــلـنـت وفـاتــهـا رســمــيـاً عــلى مـا
يـنص قانـون والية كـاليـفورنـيا" إلّا
أنّ قــلــبــهــا بــقي يــعــمـل بــواســطـة
األجـهـزة لـتـسـهـيل عـمـلـيـة الـتـبـرع
بأعضائها. من جانبها قالت عائلة
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أنّـهــا سـتـجـري فـحـوص دم لـهـيش
مـشيـرةً إلى انّ احملققـ "يعـتزمون
رفـع الـــــقــــضـــــيـــــة إلـى اجلـــــهــــات
الـــقــضــائــيـــة اخملــتــصــة". وذكــرت
وســائـل إعالم مــحــلــيــة أنّ نــتــائج
الــتــحــالــيل األولــيــة الــتي أجــريت
لـــلــمــمـــثــلــة أظـــهــرت وجــود مــادة
مـخدرة لـكن ينـبغي إجـراء حتاليل
أخــرى لــلــتــأكّــد من أن الــنــتــيــجــة
اإليــجـابــيــة غـيــر مـرتــبـطــة بـعالج
طـــــبي. وأشــــار مـــــوقع "تي إم زي"
ــشـاهـيـر ــتـخـصص فـي أخـبـار ا ا
نــقالً عن مــصـادر في الــشـرطـة إلى
أنّ حتــــالــــيل الــــدم الــــتي أُجــــريت
لـــلــمــمــثـــلــة بــيّــنـت وجــود مــادتي
الـكوكـاي والـفنتـانيل الـذي يشكل
مـادة أفـيـونـيـة اصطـنـاعـيـة تـسبب
اإلدمــــان وتـــســـتـــخــــدم في بـــعض

العالجات. 

الــــدفـــيـــئـــة واحلــــد من االحـــتـــرار
ي واحلفاظ على طبقة اجلليد العا
في الــقــارة الـقــطـبــيـة اجلــنـوبــيـة.
ويـشـير الـبـرنامج األوروبي لـرصد
األرض كـــــوبــــرنــــيـــــكــــوس إلى أنّ
الـــغـــطـــاء اجلـــلـــيـــدي فـي الـــقــارة
الــقـطــبــيـة اجلــنـوبــيـة شــهـد أدنى
مـــســــتـــوى له تُـــســــجـــله األقـــمـــار
االصـــــطــــنـــــاعــــيـــــة خالل شـــــهــــر

تموز/يوليو منذ  44 سنة.
فـيما  يُحتمل أن يـتسبب أي تغيير
فـي درجـــــات احلـــــرارة وكـــــمـــــيــــة
ـتسـاقطات حـتى لو كـان محدوداً ا
ـوجـودة بــأضـرار عـلـى الـغـابــات ا
فـي الـنــصف الــشــمــالي من الــكـرة
األرضية وعلى تنوعها البيولوجي
الـــغـــني وقـــدرتــهـــا عـــلى تـــخــزين
الــكــربــون عــلـى مــا ذكــرت دراسـة

نشرت في مجلة نيتشر.

تــتــســبب بـه مــسـتــويــات عــدة من
ـنـبعـثـة ودرجات غـازات الـدفـيئـة ا
احلــرارة عــلى الــغــطـاء اجلــلــيـدي
بــــحــــلــــول األعــــوام  2100 و2300

و2500.
وأعــادت الــبـروفــيــسـورة نــيــريـلي
أبـــرام مـن اجلـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيــة
األسـتــرالـيـة في كـانـبـيـرا الـتـذكـيـر
بــعـبـرة أسـاسـيـة اسـتُـخـلـصت من
ــاضي وتــتــمــثل فـي أنّ الــغــطـاء ا
اجلــلـيـدي شــرق الـقــارة الـقـطــبـيـة
اجلـنـوبـيـة يـتـأثـر بـشـكل كـبيـر في
ــنـاخي حـتـى لـو كـانت االحــتـرار ا
درجــات حــرارة األخــيــر مــحـدودة
مـضـيـفـةً أنّ هـذا الغـطـاء اجلـلـيدي
لـيـس مـسـتـقـراً ومـحـمـيـاً كـمـا كـنـا
نـعـتـقـد سـابـقـاً. وأكـدت أنّ أمـامـنـا
حـالـيـاً فـرصـة ضـئـيـلـة جـداً لـلـحـدّ
ســـريـــعــاً مـن انـــبــعـــاثـــات غــازات

قـسم اجلغرافيا في جامعة دورهام
إنّ االســـتــنــتــاج الـــرئــيــسي الــذي
تــوصـلــنـا إلــيه من خالل الــدراسـة
هـو أنّنا ال نزال قادرين بشكل كبير
ــصــيــر الــغــطــاء عــلـى الــتــحــكم 
اجلـليـدي في شرق القـارة القطـبية
اجلـنوبية. وأضـاف إنّ هذا الغطاء
اجلــلـيــدي هـو األكــبـر عـلى األرض
ــيـاه كــفـيــلـة ويــحـوي كــمــيـة من ا
زيـادة مـنـسـوب الـبـحـر   52 مـتـراً
مــشـيـراً إلى أهـمــيـة تـفـادي ذوبـان

هذا العمالق النائم.
ودرس الــبــاحــثــون الــذيـن نُــشـرت
نـتـائج دراستـهم في مـجلـة نـيتـشر
كـيف يـسـتـجـيب الغـطـاء اجلـلـيدي
ــوجــات احلـر األخــيــرة وعـايــنـوا
األماكن التي تشهد تغييرات حالياً
فـيه. وحللوا كذلك عـمليات محاكاة
ــعــايــنــة األثــر الــذي حــاســوبــيــة 

اسـتمـرت وتيرة االحـترار بالـتزايد
ـئويـتـ قد لـتـتخـطى الـدرجتـ ا
يـساهم الـغطـاء اجللـيدي في شرق
الـقارة الـقطبـية اجلنـوبية بـارتفاع
مستويات سطح البحر بأمتار عدة
فـي غضون بضعـة قرون فقط على
مــا ذكـرت دراسـة أجـرتــهـا جـامـعـة
ـــتـــحــدة ـــمـــلـــكـــة ا دورهـــام فـي ا

ونشرت األربعاء.
ــنـاخي وإذا لـم يـتــخط االحــتـرار ا
درجـت مئويت سـتساهم الطبقة
اجلـليـدية في إبقـاء مسـتوى سطح
الــبــحــر عــنــد أقل من نــصـف مــتـر
بحلول عام 2500  بحسب ما أشار
مـعدو الـدراسة وبـينـهم علـماء من
ــتـــحــدة وأســتـــرالــيــا ـــمــلــكـــة ا ا

وفرنسا.
وقـــال مــعـــد الــدراســـة الــرئـــيــسي
الـبـروفـيـسـور كـريس ستـوكس من

{ لــــــنـــــدن  –بــــــاريس (أ ف ب) –
يُـــحـــتــمـل أن يــتـــســـبّب االحـــتــرار
ي بأكثر من درجـت مئويت الـعا
في ذوبـان أكبـر غطـاء جلـيدي على
األرض مـوجود في القـارة القطـبية
اجلــنــوبــيــة مــا ســيـتــســبب بــرفع
مـنـسـوب ميـاه الـبـخر أمـتـاراً عدة
عـلى ما حـذّر باحثـون يعـتبرون أنّ
الــسـيــطــرة (عـلى الــوضع) ال تـزال
ــكـنـة. وتــهـدف اتـفـاقــيـة بـاريس
 2015الـتي  تـبـنـيـهـا فـي مـؤتـمر
ـــــنـــــاخ كــــوب  21إلـى احلـــــد من ا
ـنــاخي عـنـد  1.5درجـة االحــتـرار ا
مــئــويـة فــوق مــســتـويــات مــا قـبل
ـنظـمة احلـقبـة الصـناعـية إال ان ا
ـيـة لألرصـاد اجلــويـة تـشـيـر الــعـا
إلـى أنّ كـوكب األرض يــتـجه نــحـو
احــتــرار بـدرجــتــ ونــصف درجـة
إلـى ثـالث درجـــــــــات. وفـي حـــــــــال
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