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يعـتزم رئـيس اقلـيم كردسـتان
طـرح نـيــجـيـرفــان الـبـارزاني 
ـقـراطي مـبــادرة احلـزب الــد
الـــــــكــــــردســــــتــــــانـي لالزمــــــة
عـــلى الـــقــوى الــســـيـــاســـيــة 
الــســيــاســيــة خـالل اجــتــمـاع
مـرتقب فـي القـصـر احلـكومي
خـرجاتـها لـلذهـاب  ببـغداد 
الى مــــديــــنـــة احلــــنـــانــــة في
محـافظة الـنجف. وقـال عضو
احلزب مـهدي عـبد الـكر في
تــصــريح تـــابــعـــته (الــزمــان)
امــس انـه (مــع كــل أزمــــــــــــــــة
ــطــالب تــتــصــاعــد ســقــوف ا
نتـيجـة الضغـوطات من خالل
احلــــوار وكـــــرؤيــــة وحتــــرك
ـقـراطي فــقط طـرح عـدد لـلــد

ــــبـــادرات أبــــرزهــــا دعـــوة من ا
مـبـاشــرة لـفـتح بـاب احلـوار في
اربــــيل) واضــــاف ان (الــــبــــيت
الـكـردي اجـتـمع وسـيتـجه خالل
ـــقــبـــلــ بـــرئــاســة الــيـــومــ ا
حامال معه البارزاني الى بغداد 
مـبـادرة حلـل األزمـة الـسـيـاسـيـة
وســيــكــون هــنـاك بــ الــفــرقــاء
اجتماع جلميع القوى واألحزاب
بــالــقــصــر احلــكــومي والــذهـاب
ــخــرجـــاتــهــا الـى احلــنــانــة)
وتابع (نعـول كثيـرا على مبادرة
رئيس احلزب مسعود البارزاني
للخروج من االنسداد السياسي
وان إجــراء انــتــخـابــات مــبــكـرة
أمـرا لـيس مـيـسورا فـي ظل عدم
وجــود قـانـون لــهـا) واســتـطـرد
بالـقول ان (اخللل لـيس بالـنظام
ـانـي احلـالي بل بــااللـيـات الــبـر

تبعة) واوضح عبد الكر ان ا
(هـنـاك أخـطـار وحتـديـات دولـية
حتـدق بالـعـراق في حال اسـتـمر
أزق السياسي  ونتوقع خالل ا
ـــقــــبـــلـــ وصـــول الـــيــــومـــ ا
الـبـارزاني الى بـغـداد) واضـاف
ـتحـدة ستدخل ان (بعـثة األ ا
كــضــامن لـالتــفــاق بـــ الــقــوى
الـسيـاسيـة  مـستـبـعداً الـصدام
الـداخـلي وعــودة الـبـنـد الـسـابع
ـرجـعـيـة عـلى الـعـراق بـوجـود ا
الديـنيـة العلـيا الـتي تعـد صمام
االمـــان لـــلــــبالد). بـــدوره  دعـــا
عروف صالح مـحمـد العـراقي ا
بــوزيـر رئـيـس الـتـيــار الـصـدري
إلى عـــراق جــــديـــد يـــخــــلـــو من
التبعية واالحتالل.وقال العراقي
في مـــنـــشــور عـــلى فـــيـــســـبــوك
(تـــعـــالـــوا إلى عـــراق جـــديـــد ال

تبـعيـة وال ملـيشـيات وال احتالل
وال إرهـــــــــاب وال فـــــــــســــــــاد وال
مــخــدرات وال سالح مــنــفـلت وال

أحزاب مجرّبة وال مجرّب يجرّب
وال دولـة عمـيـقـة وال طائـفـية وال
ـة وال وال مــحــاصـصــة وال جــر

اقتتال وال تمسّك بالسلطة فيه)
مـعربـا عن امـله ان (يكـون هـناك
قــانـــون يُـــعــمـل به وفـــيه أخــوّة

تـسـود ومواطن مـكـرّم وألقـلّـيات
تكرم وفيه قـضاء نزيه وعالقات
و جــيش مع اخلـــارج مــتــوازنــة
يـحــمي وحـكـومــة تَـخـدِم والءهـا
والعشائر تتآخى وحدود للوطن
تـــصــــان. والـــكــــرامـــة ال تــــهـــان
واحترام األديان). ويرى احلراك
الـــشــعــبي الـــذي يــضم تــيــارات
ان العراق مدنيـة وقوى تشـرين 
وشـــعــبـه ال يــزال  يـــرضخ حتت
طائلة الـظلم والطغـيان والفساد
والــتــخــلف واجلــوع  نــتــيــجــةً
لـلـنــهج الـذي اخـتـطـته الـسـلـطـة
مـسارً لـنـفـسهـا في إدارة الـدولة
ومــقــدرات الـــبــلــد. وقـــال بــيــان
تـابــعـته (الـزمــان) امس ان (بـلـد
النهرين يقف عـلى اعتاب جفاف
تاريـخي النـهاره واهـواره  وها
هو الـبـلد الـذي يطـفـو على بـحر

من النـفط يدخل بوابـة الرجـعية
والــفـــقـــر والــتـــخـــلف من اوسع
ابوابها  وها هي ارض السواد
يـعـصف بـها الـتـصـحـر وانـعدام
فـكل ذلك ماهـو إال نتاج الزراعة 
نظام حكم فاشلٍ يديره مجموعة
وصــفــوهــا بــالــســراق) بـحــسب
تــعــبـيــر الـبــيــان. واضـاف (لــقـد
ــدنـيــة مـنـذ خــرجت الـتــيـارات ا
اســابـــيع في ســـاحـــة الــنـــســور
لــتــأكــيــد وجـــود الــشــعب كــرقمٍ
ـــعــادلـــة  وكــذلك أســـاسي في ا
ـطــالــبـة بــدمـاء شــهـداء اعــادة ا
ـتـمــثـلـة تــشـرين ومــا بـعـدهــا  ا
بـصـيـاغة دسـتـور تـسـطـر مواده
ايادٍ خالصة لم تلوثها السرقات
والتآمـر  فضالً عن تغـيير شكل
الـــنـــظـــام الى رئــــاسي او شـــبه
رئـاسـي  إضـافـةً الى مــحـاسـبـة

تورط بالـسرقات والفساد ا
والـــــــقــــــــتل مـن خـالل إصالح
ـنظـومة الـقضـائـية وتـنحـية ا
ـتـحزبـ فـيـهـا) واشار الى ا
(الـواقع يـشهـد طـرح مـبادراتٍ
للتغيير اجلذري للوجوه التي
شاركت بحكم البلد مابعد عام
٢٠٠٣  مبادرات ال نعرف آلية
حتـــقــيــقــهـــا في ظل الــصــراع
الــقــائم بــ الــقــوى  لــكــنــنـا
وتــــأكــــيــــداً عـــلـى الــــتـــمــــسك
بــضــرورة الــتـغــيــيــر اجلـذري
ـا ناديـنا بـه  فإنـنا الـذي لطـا
سـنـنـزل لـلـشـارع خالل جـمـعة
الــغـلــيــان الـشــعـبي  وســيـتم
خالل هـذهِ األيـام رسم خـارطة
عـبـور بـالـبـلـد الى بـر األمـان 
وطـــــــــــرحـــــــــــهـــــــــــا مـن خـالل

التــظاهرة). 
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كــتــابــاً مـــزوراً صــادراً عن زراعــة
احملـافـظـة  عـلـى إثـرهـا جتـهـيـز
ـذكـورة الـتي ــادة ا الـفالحـ بـا
تقدر قيمتها بــاكثر من  80مليون
). كـما نـفذت مالكـات الهـيئة دينارٍ
عــمـــلــيَّـــات ضــبـطٍ خملــالـــفــاتٍ في
ــشـاريـع في مـحــافــظـة عـشــرات ا
نيـنوى وصـلت مبـالغـها إلى أكـثر
من  44مـــلــــيـــار ديــــنـــار.واوضح
البيان ان (مالكات مديرية حتقيق
نـيـنـوى كـشـفت عن مـخـالـفـاتٍ في
تمـت إحالـتها عقود  30مشـروعاً 
فـي احملــــــــافــــــــظـــــــــة دون إطالق
ــالـيــة من قـبل الـتــخـصــيـصــات ا
اليـة) مبـينـا ان (إجمالي وزارة ا
مـــبــــالغ تــــلك الــــعــــقـــود بــــلغ 44
) وتابع ان (فريق عمل ملياردينارٍ
ــديـــريـــة رصــد مـــخـــالـــفــاتٍ في ا
مــــــوضــــــوع إعـالن الــــــفــــــرصــــــة

االستثمارية ).

قالع مـن الدولة األمر استئجـار ا
الــذي أدَّى إلى انــخـــفــاض عــقــود
ــئــة عن اإليـجــار بــنــســبـة  36بـا
ــاضـيــة) الفــتــا الى ان االعــوام ا
(الفريق نـفذ عـمليـت مـنفصـلت
ّ في مـديــريـة زراعــة احملـافــظـة 
خالل األولى ضـبط  169مـعـامـلـة
جتهـيز مـبيـدات زراعيـة للـفالح
الذيـن لم يُنـفـذُوا اخلـطـة لـلـموسم

الزراعي اجلاري).
ُــبـيـدات  مـشـيــرا الى ان (قـيــمـة ا
وزعـة خالفـاً لـلتـعـلـيمـات بـلغت ا
( اكـــثــــر من  210ماليــ ديـــنــارٍ
وتــــابع انـه ( الــــكــــشف عن 43
مــعـــامــلـــةً في مــديـــريَّــة الـــزراعــة
تـتـضـمَّن كـتـبـاً موجـهـة مـن دائرة
زراعــة الـــســـمـــاوة إلى الـــشـــركــة
الـعــامـة لــلــتـجــهـيــزات الـزراعــيـة
لغـرض جتـهـيز مـادة سـمـاد الذرة
الـصـفــراء إضـافــةً إلى ضـبط 12
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اكــدت هــيــئــة الــنــزاهــة الــعــامــة
تنفيذها ثالث عمليات ضبطٍ لهدر
ـثـنى ـال الـعـام فـي مـحـافـظــة ا ا
فيمـا اشارت الى ان قيـمة األموال
َّ هـدرهـا بـلـغت اكـثر من 8 التي 
مليـارات دينـار. وقال بيـان لدائرة
التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته
(الـــزمــــان) امس ان (فـــريـق عـــمل
ـثــنى رصـد عـدم مـكـتب حتــقـيق ا
قــــيــــام قـــــسم األمـالك في ديــــوان
احملـافـظــة بـاســتـحـصــال مـبـلغ 8
مليارات و 198مليون دينار بذمة
معـامل وشـركات قـامت بـالتـجاوز
واالستيالء على كمـيات كبيرةٍ من
مـادة حـجـر الــكـلس واألطـيـان من
ـقــالع احلــكــومــيــة) مــؤكـدا انه ا
(ترتب عـلى ذلك هدر لـلمـال العام
ُــواطــنــ عن فــضالً عن عــزوف ا

وتُـــســـهم فـي إخـــراج الـــبـــلـــد من
األزمــــــة الــــــراهــــــنــــــة وتــــــواجه
الـــــتــــحــــديـــــات الــــســــيـــــاســــيــــة
الـية وتستجيب واالقتصادية وا
ُنـتـظـرة وتُرسّخ لالستـحـقـاقـات ا
األمن واالستـقـرار وحتـمي الـسلم
األهـلي واالجـتــمـاعي في الــبـلـد).
كــمـــا شــدد صــالـح عــلى أهـــمــيــة
اعــتـمــاد احلــوار وصــوالً حلــلـول
تـــرتــقـي إلى حـــجم الـــتـــحـــديــات
ـطـلـوبـة.واشار واالسـتحـقـاقـات ا
الـبـيــان الى ان (صـالح اســتـقـبل
ـتحدة مُمثـلة األمـ العام لأل ا
في الـــعـــراق جـــيـــنـــ هــيـــنـــيس
وجرى بـحث تطورات بالسخـارت
الوضع السياسي في البلد وسبل
اخلـروج من األزمـة الـقــائـمـة عـبـر
حلول ترتقي إلى حـجم التحديات
ودعا طـلوبـة) واالستـحقـاقـات وا
صالح الى (أهمية اعتماد احلوار
بـ اجلــمــيع وصــوالً إلى نــتـائج
مُرضـية تضـمن األمن واالسـتقرار
). على ـواطن وتُحقق تطـلعات ا
طــالـب صــالح صــعـــيــد مـــتـــصل 

بــتــعــزيــز الـــعالقــات الــعــراقــيــة
األسـتـرالـيـة فـيـمـا اكـدا أن قـوات
األمن مـلـتـزمـة بـحـمـايـة الـبـعـثات
الـدبــلـومــاســيـة.وذكــر الـبــيـان أن
الــــتـــقى (رئـــيـس اجلـــمــــهـــوريــــة
السـفيـرة األستـراليـة لدى الـعراق
وبــحــثـــا الــعالقــات بــوال غــانـــلي
ـشـتــركـة الـتي جتـمع الـثـنـائــيـة ا
الـبـلـدين وضــرورة تـعـزيـزهـا في
والسـيــمـا في مـخــتـلف اجملــاالت 
اجملــال االقـــتــصـــادي والــثـــقــافي
ــا يــحــقق والــتــعــاون األمــني و
ـتبادلـة) واشار صالح صالح ا ا
ـشـتـركـة الى (أهـمـيـة الـعـالقـات ا
التي جتمع البلدين وضرورة رفع
سقف التعاون الثنائي) مبينا ان
(احلادث الـذي تـعـرّضت له عـجـلة
دبــلــومــاسـيــة تــابــعــة لــلــســفـارة
هــو أمـر األسـتــرالــيــة في بـغــداد 
مُـــدان ومـــســـتـــنـــكـــر) وتـــابع ان
(القـوات األمـنيـة احملـليـة مـلتـزمة
بـــــحـــــمــــايـــــة أمـن الــــبـــــعـــــثــــات
الدبـلـومـاسـيـة كـجزء أسـاسي من

مهامها). 
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ابــدى رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
الــكـاظــمي اســتــعــداد احلــكــومـة
لتقد الـدعم لعمل الـقضاة. وقال
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
(رئـيس مــجـلس الــقـضــاء األعـلى
فـائق زيــدان اسـتــقـبل الــكـاظـمي
بــــحـــــضــــور رئــــيـس احملــــكــــمــــة
االحتــاديـة جــاسم مــحــمــد عــبـود
ونــائب رئــيس احملــكــمــة ســمــيــر
عــبــاس ونــواب رئــيس مــحــكــمــة
الـتـمــيـيـز كلّ من الــقـضـاة زيـدون
ســــعـــدون وجنـم احــــمـــد وكــــاظم
عــبـــاس وحــسن فـــؤاد ورئــيــسي
االدعاء العـام جنم عبد الـله احمد
وهـيـئـة االشـراف الــقـضـائي لـيث
جــبــر) وأشــاد الـكــاظــمـي (بـأداء
الـــــــقـــــــضـــــــاء فـي مـــــــخـــــــتـــــــلف
االختصـاصات) مـبدياً (اسـتعداد
احلكـومـة لتـقـد كل مـا من شأنه
دعم الـقـضـاة لـتـمـكـيـنـهم من أداء
واجــــبـــهـم الــــوطــــني في افــــضل
الـظــروف). في غـضــون ذلك  أكـد
رئيس اجلـمـهوريـة بـرهم صالح 
أهــمــيــة احلــوار اجلــاد والــفــاعل
لـــلـــوصــول إلـى مـــخــارج لـألزمــة
الــســيـاســيــة.وقــال بــيــان تــلـقــته
(الــــــــزمـــــــــان) امس ان (صـــــــــالح
والكـاظـمي اسـتعـرضـا خالل لـقاء
جـــمـــعـــهـــمــــا في قـــصـــر الـــسالم
ــتـعــلــقـة بــاألوضـاع الـقــضــايـا ا
والسـيما األزمة العامة في الـبلد 
السـيـاسيـة القـائـمة وتـداعـياتـها
حيث جـرى تـأكـيد أهـمـيـة احلوار
اجلـــاد والـــفــاعـل لـــلــوصـــول إلى
مـخـارج لألزمـة وحـلول تـأخـذ في
ر االعتبـار الظرف الدقـيق الذي 
( ـواطـنـ به الـبـلـد وتـطــلـعـات ا
وأضــــاف ان (اجلـــــانــــبــــ أكــــدا
ضرورة تـمتـ اجلـبهـة الـداخلـية
وانـتــهــاج مـســارات عـمـل تـرتــكـز
ـصلـحـة الـوطـنـيـة الـعـلـيا عـلى ا
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تـمكن فـريق طبي مـتـخصص في مـستـشـفى ابن الهـيثم
للعيـون ببغداد من مساعدة سيدة ستينية على استعادة
بـصـرها بـعـمـلـيـة جـراحـية مـعـقـدة  وقـال االسـتـشاري
ــريــضـة ــســتــشـفى ان (ا عــمــار فـؤاد عــيــسى مــديـر ا
خضعت الجـراء عملية زراعـة قرنية مع اسـتبدال عدسة
مـزروعـة ســابـقـا حــيث كـانت تــعـاني من ضــعف بـصـر
سـتشفى قد شهد شديد وعـمى شبه تام) مؤكدا ان (ا
في االونـة االخيـرة اجراء الـعديـد من العـملـيات الـنوعـية
عقـدة والنادرة الـبعض منـها كان يـجرى خارج البالد ا

رضى مبالغ مالية كبيرة). مكلفا ا
ــشـرف عـلى اجـراء فـيـمـا قــال رئـيس الـفــريق الـطـبي ا
ـريـضة والـبـالـغة من الـعـملـيـة وسـام عبـد الـصـمد ان (ا
ـســتـشــفى في وقت سـابق الـعـمـر 65 عــامـا راجــعت ا
حـيث اجــريت لـهـا مـجــمـوعـة من الــفـحـوصـات الــطـبـيـة
االولية التي اظـهرت حاجتـها الجراء عمـلية تبـديل قرنية
بشكل كـامل الى جانب استبـدال عدسة مزروعـة سابقا
ـريـضـة كـانت تـعـاني من عـتـمه شـديـدة في  الفـتـا ان ا
الـقـرنـيـة وتشـوه في احلـجـرة االمـاميـة حـيث اسـتـغرقت
وضعي الـعمـلية زهـاء الساعـة الواحدة حتت الـتخديـر ا
تـكـلـلت بـالـنـجـاح). واضـاف ان (هـذه الـعـمـلـيـة تـصـنف
ـعـقـدة والـدقـيـقـة والـتي تـتـطـلب كـونـهـا من الـعـمـلـيــات ا
قدرات طـبيـة عـاليـة ال سيـمـا ان نسب جنـاحهـا مـرتفـعة
في مستشـفانا  مؤكدا ان معظم عمليات زراعة القرنية
يـتم اجراؤهـا من قبل اطـباء عـراقي عـلى مسـتوى عال
هـارة الكافيـة الجراء هذا النوع من اكتسـبوا اخلبرة وا

العمليات بنسب جناح كبيرة ).
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اكــد وزيــر الــتــربــيــة عــلي حــمــيــد
الــدلــيـمي  ان عــدد اوائل الــطــلــبـة
عــلى الــعـراق فـي الـفــرع االحــيـائي
يـبلغ  183طـالبا حـققوا مـعدال قدره
ـئـة. وهــنـأ الـدلــيـمي في 99.86 بــا
بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس (أوائل

طلبة الدراسة اإلعدادية والناجح
كــافـة الــذين رسـمــوا لـوحــة شـرف
وفــخـار مــبــاركًـا لــذويــهم غــرسـهم
الــــذي آتى أكــــلـه يــــوم حــــصـــاده)
ـدارس مــشــيــدًا بـ(جــهــود إدارات ا
تـميزة الـتي أثمـرت هذه النـتائج ا
من خـالل الــــــــبـــــــرامـج واخلــــــــطط
الـتـعـلـيـمـيـة الـتي نـفـذت عـلى مـدار

الــــعــــام الــــدراسي وســـــاهــــمت في
ـسـيـرة التـعـليـمـيـة على مـواصـلة ا
ــــديـــريـــات أ وجه) وتــــابع ان (ا
ـــراكــز األولى عــلى الــتـي حــقــقت ا
مـستـوى العـراق بالـفرع األدبي هي
تـربية الكـرخ الثالثـة وجاءت بعدها
ـركز الـثاني تـربيـة الكـرخ االولى با
ـركز بـينـما حـلت تـربيـة النـجف با

اما الفرع الـعلمي االحيائي الـثالث 
فـلـقـد حـصدت تـربـيـة الـكرخ األولى
ركز األول وتربية الرصافة االولى ا
ركز ـركز الثـاني وتربية الـنجف ا ا
الـثــالث) مـؤكـدا ان (تـربــيـة الـكـرخ
ـركـز األول بـالـفـرع األولى حـقــقت ا
تـلتـهـا تـربيـة الـرصـافة الـتـطبـيـقي 
ـــركـــز الـــثـــاني ثم بـــابل االولى بـــا

مع بـداية مسيرتهم الـتعليمية). في
اعـادت وزارة التـعـليم غـضـون ذلك 
إعـادة الــعــالي والــبــحث الــعــلـمـي 
قـبولـ الذين لم تـسجـيل الطـلبـة ا
يـسجلـوا أو لم يستكـملوا إجراءات
ركزي تعلـقة بقبولهم ا الـتسجيل ا
لــــــــلــــــــســــــــنـــــــــة الــــــــدراســــــــيــــــــة
الــــــســـــابـــــقـــــة.وأوضـــــحت دائـــــرة
ــتـابـعـة الـدراســات والـتـخــطـيط وا
بـالـوزارة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس أن (إعـادة الـتـسـجيل لـلـطـلـبة
تـــشــــتـــرط عــــدم الــــتـــحــــاقــــهم في
ـسـائـيـة أو األهـلـية أو الـدراسـات ا
الـــتــــعــــلــــيم احلــــكــــومـي اخلـــاص
. الـصـبـاحي أو في كـلـيـتي الـوقـفـ
وتـــابــــعت أن آخـــر مــــوعـــد إلعـــادة
الــتــســـجــيل ســـيــكــون فـي نــهــايــة
األســبــوع األول بــعـد إعـالن نـتــائج
ـركـزي لـلـسـنـة الـدراسـية الـقـبـول ا
اعــلن ــقــبــلــة). مـن جــهــة اخــرى  ا
مـجـلس اخلـدمـة الـعـامـة االحتـادي
تــخــصــيص  3791درجــة لــتـعــيـ
.وقــال رئـيـس اجملـلس الــعــلـومــيــ
مـحـمـود الـتـمـيـمي في بـيـان تـلـقـته
(الـــــزمــــان) امس ان ( 3791درجــــة
خــصــصت هــذه الـــســنــة لــتــعــيــ
الـــعــــلـــومــــيـــ ضــــمن الــــدرجـــات
ـستحـدثة لوزارة الصـحة) مؤكدا ا
ان (إجــــراءات تــــوظــــيف حــــمــــلــــة
الــشـــهـــادات الــعـــلــيـــا واألوائل في
مـراحل متقدمـة) واشار الى (اكمال
ديـوان الـرقـابـة عـمـله هـذا األسـبوع
ــقـبل وارسـال او بــدايـة األسـبـوع ا

تقاطعة إلى اجمللس).  األسماء ا
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ــرور الــعـامــة في بــيـان مــديــريـة ا
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (حـادث
الـتـصـادم وقع ب مـركـبيـتـ نوع
كـيا اوبتـما والثـانية نـوع هونداي
ســنــتـافــيــا بــسـبب الــســيــر عـكس
ــركـــبــة االجتـــاه من قـــبل ســـائق ا

مـن قــتل عـــدد من الـــدواعش بـــعــد
حيث مـحـاصـرتهم بـبـادية االنـبـار 
 االســـــتــــيـالء عــــلـى احــــاديــــات
ودراجـات نـارية وذخـيـرة وأسلـحة
مـتنوعة خفيفة ومتوسطة). وألقت
قــــوة مـن الــــلــــواء ٣٠ بــــاحلــــشــــد
الــشــعــبـي الــقــبض عــلى شــخص
بــحـوزته حـبـوب مـخـدرة في سـهل
نـــيــنـــوى.وذكــر اعالم احلـــشــد في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـقوة التابعة السـتخبارات اللواء
ـراقـبة تـابـعـة احلثـيـثة وا وبـعـد ا
ـسـؤولـية ـسـتـمـرة ضمن قـاطع ا ا
جنــحت بـإلــقـاء فـي سـهل نــيـنــوى
الـقبض على شخص بحوزته كمية
مـن احلـبـوب اخملـدرة) واشـار الى
ان (الـقوة وبـعد إجراء الـتحقـيقات
ســلــمـته إلى ــتـهم ــطــلـوبــة مع ا ا
اجلـهات اخملتصة). وتسبب حادث
تـصــادم بـ مـركـبـتـ عـلى طـريق
الـديوانية الشامية الى اصابة 10
اشـخـاص بجـروح مـتفـاوتـة.وقالت
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ضـــبــطـت قــوة امـــنــيـــة في اقـــلــيم
مـــــنـــــصـــــة الطالق كـــــردســـــتـــــان 
الــصـواريخ بـنـاحــيـة قـادر كـرم في
مــحــافــظــة كــركــوك  كــانت تــنـوي
اسـتهداف حقل دانـا غاز في قضاء
حـافـظة الـسلـيـمانـية. جـمـجمـال 
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(قـوة امنيـة ضبطت مـنصة الطالق
صـواريـخ الـكـاتـيـوشـا بـالـقـرب من
ـــــنـــــاطق حـــــقـل دانـــــا غـــــاز في ا
احملــصــورة بـ ســيــطـرة الــقـوات
االحتــاديـــة والــبــيــشــمــركــة). وفي
االنـبـار  تـمكـنت قـوة مشـتـركة من
اجلــيش واحلــشـد الــعـشــائـري من
قـــــتل عـــــدد مـن الــــدواعـش بـــــعــــد
مـحـاصـرتـهم ببـاديـة االنـبـار. وقال
مـصـدر امـني انه (بـعـمـلـيـة نـوعـية
وفق مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيـة
تـمـكـنت الـقوات االمـنـيـة واحلـشد
الـعـشائـري بقـيادة عـواد اجلغـيفي

االولـى) واضــــــــــاف ان (حــــــــــادث
االصـطـدام ادى الـى اصـابـة عـشرة
اشــــخـــاص) ودعــــا الـــبــــيـــان الى
رور (االلـتزام بـقواعد وتـعليـمات ا
وال سيما واالبـتعاد عن اخملالـفات 
مـخالفـة السيـر عكس االجتاه التي

جتــنب الـسـائـقـ وقـوع احلـوادث
عن ديرية  ـؤسفة). كـما كشـفت ا ا
كــلــفــة اجــازة الــســيــاقــة الــدولــيـة
واجـراءات احلـصـول عـلـيـهـا.وذكـر
الـبيان ان (أجـازة السياقـة الدولية
هـي االجـازة الـتـي تـخـول الــسـائق
ركـبة خارج الـبلد وحسب قـيادة ا
اتـفاقـيـة فيـينـا للـسيـر على الـطرق
ـوقع عليـها من قبل وا لـعام 1968
الــعـراق لــعـام 2017 وتــكـون مـدة
نــفـاذيـتـهـا عــام واحـد فـقط) الفـتـا
ــســتــمــســكــات الــواجب الـى ان (ا
تــوفـرهــا لـلــحـصـول عــلى االجـازة
الدولية هي اجازة السياقة احمللية
وجــواز الـــســفــر وهــويــة االحــوال
ــوحـدة مع ــدنـيــة او الــبـطــاقـة ا ا
صــورتـ شــخـصــيـة) واســتـطـرد
بــالــقــول ان (مــبــلـغ رســوم اصـدار
االجـازة هي ٦٢ الف ديـنـار) ولفت
الـى ان (مـــــــوقع مـــــــنـح واصــــــدار
ـديـرية االجـازة الـدوليـة في مـقار ا

قرب ملعب الشـــــعب). 

ـــركـــز الـــثـــالـث) ولـــفت الى ان بـــا
(االوائل عـــلى الـــعـــراق فـي الـــفــرع
االحــــيـــائي 183 طـــالــــبـــا مــــكـــررا
حـصــلـوا عـلى مـعـدل 99.86 وعـلى
الـفرع االدبي طـالبـتان من مـحافـظة
مـيسان وبابل). بدوره  افاد مصدر
في الـــــوزارة انـه (يـــــحق لـــــطـــــالب
الــســادس اإلعــدادي االمــتـحــان في
الـدور الثاني حـتى لو أكمل بـجميع
الــدروس) بـــحــسـب قــوله.وفـــتــحت
باب االعتراض على نتائج الـوزارة 
الـــدور االول لــــطـــلــــبـــة الــــســـادس
االعــــــدادي فـي مــــــدارس بــــــغــــــداد
واحملــافــظــات. وقــال بــيــان تـلــقــته
(الــزمــان) امس انــهــا (اعــادة نــشـر
جــدول امــتــحــانــات الــدور الــثــاني
لـــــلـــــســـــادس لـــــفـــــروع الـــــدراســــة
بـعـد اعالن نـتـائج الـدور اإلعـداديــة
االول) مـؤكدا ان (باب االعـترا على
نــتـائج الــدور االول يــبـدأمن الــيـوم
االثـــــــنــــــ فـي مــــــدارس بــــــغــــــداد
واحملـافـظـات). كـمـا قـررت الوزارة 
الــســـمـــاح لــتالمـــيـــذ الــصف األول
ـنتـظـم مـنـهم حـصراً االبـتـدائي ا
الـــذين تــــغـــيــــبـــوا أو رســــبـــوا في
امـــتــحـــانـــات الـــدور األول لـــلـــعــام
الـدراسي اجلاري بـغض النـظر عن
ـواد الـدراسـيـة الـتي رسـبـوا عـدد ا
بـها  أداء امتـحانات الـدور الثاني.
وذكــر الـبـيــان إن (هـذا الــقـرار جـاء
مـــراعــــاةً لـــتـالمـــيــــذ الـــصف األول
وتــشــجــيـعــاً لــهم عــلى االبــتــدائي 
مــواصــلـــة دراســتــهـم وعــدم كــســر
اجلـانب الـنــفـسي في شـخـصـيـتـهم
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تـوقـعت الــهـيـئـة الـعــامـة لالنـواء اجلـويـة
والـــرصـــد الــزلـــزالي الـــتـــابــعـــة لــوزارة
اســتــمــرار مــوجــة الـغــبــار الــتي الــنــقل
الـــيـــوم االثـــنـــ وغــدا جتــتـــاح الـــبالد 
الـثالثـاء مع اسـتـقـرار درجـات احلرارة.
وقالـت الهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (طـقس الـيــوم االثـنـ سـيـكـون
ــــنـــطـــقــــتـــ الــــوســـطى صـــحــــواً في ا
واجلــنـوبــيــة  والـريــاح تـنــشط مــسـبــبـة
تصـاعداً للغـبار في بعض األماكن  في
ــنـطـقــة الـشـمــالـيـة مــا سـيـكــون طـقس ا
صـحـواً مع غـبـار خـفـيف وظـهور بـعض
الغـيوم  أمـا درجات احلـرارة فسـتكون
مــقــاربــة لــلــيـــوم الــســابق في االقــســام
الـوسـطى والشـمالـية في حـ ستـرتفع
قلـيالً عن اليوم الـسابق جنـوبا) واشار
الى ان (درجـــة احلـــرارة الــعـــظـــمى في
بــغـداد بــلـغت  45مــئـويــة) واضـاف ان
(طقس يـوم غد الـثالثاء سـيكـون صحواً
ـنـطـقـت مـصـحـوبـا بـغـبار خـفـيف في ا
الــوسـطى واجلــنـوبـيــة بـيــنـمـا ســيـكـون

نطقة الشمالية صحوا). طقس ا
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الـنـظـيـفـة والـتـقـلـيل من اإلنـبـعـاثـات
لوِثة لـلبيئــة) مبينـاً ان (اجلانب ا
بـحثـا تطـور الـتكـنـولوجـيـا احلديـثة
في مـــجـــال الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة

واسـتـخدامـهـا في تـولـيد الـكـهـرباء)
واشـــــــار الـى (ضـــــــرورة حتـــــــديـــــــد
ـتـوفـرة لـنـصب اخلاليـا ـسـاحـات ا ا
الـشمـسـية مـع ضرورة احلـفـاظ على

وقال الـبـيان ان (الـدفـعة اجملـهزة من
مصـنع صالح الـدين التـابع لـلشـركة
تضمنت مـحطة فحص ثالثـية الطور
عـدد وواحـدة اخـرى احـاديـة الـطـور
ومغذيّات ومكائن ومعدات) واوضح
ــــشـــروع يــــخـــدم قــــطـــاع ان (هـــذا ا
ـنتظم الكـهرباء ويـعالج الـهدر غـير ا
في الــطــاقـة ويــنـظّم عــمــلـيــة تـوزيع

الكهرباء بالصورة الصحيحة).
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الفتاً الى ان (العمل مستمر إلستقبال
ـواد لـنـصب الـدفـعـات األخــرى من ا
ـبـاشـرة بـالـعـمل اخلط اإلنـتـاجي وا
دة الزمنـية احملـددة). وبحثت وفق ا
الــشـــركــــة الـــعــامــــة لـــلــصـــنـــاعـــات
الـكهـربائـيــة واإللكـتـرونيــة الـتابـعة
لـــلــــوزارة مـع ديــــوان مــــحـــافــــظــــة
كركــوك امكـانـيـة اسـتخــدام الطـاقـة
الـــشـــمـــســـيـــة لـــتـــولـــيــــد الـــطـــاقـــة
الـكهـربـائيــة.  وذكـر البـيـان ان (وفداً
من هـيـئـة بـحـوث الـطـاقة فـي مصـنع
ـوقع التاجي الـتابع للـشركة العز 
زار مـعــاون مـحـافـظ كـركـوك لــلـعـمل
وفق مبـادرة اطـلقـتهـا األمانـة العـامة
جملـلس الـوزارء بـإسـتـخـدام الـطـاقـة
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ـعـالم العـمـرانـيـة للـبـنـايـة) واكدت ا
الـشــركـة قـدرتـهـا عــلى تـقـد دراسـة
اجلدوى األولية والتصاميم اخلاصة
ـشـروع رسـمـيـاً ثم تـنـفـيذه). بـهـذا ا
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عادن منهـل إطَّلع وزير الصنـاعة وا
عـزيـز اخلـبــاز عـلى سـيـر الـعمل في
مــرافـق الــشــركــة الــعــامــة لألنــظــمــة
اإللكـترونيـة التـابعة لـلوزارة  وذكر
بيان تلقته (الزمان) امس ان (الزيارة
جاءت لتحديد نسب اإلجناز اخلاصة
شروع انتاج الكاميرات احلرارية)
مــوضــحــاً ان (الــشــركــة تــعــمل عــلى
انتاج الكاميـرات احلرارية اخملتلفة 
منـظومات الـطاقـة الشمـسيـة  اطفاء
احلـــرائق  الـــنــواظـــيــر الـــبــوابــات
صدات  بأيدي عاملة اإللكترونية وا
مــحـــلـــيـــة) واكـــد اخلـــبـــاز ان (هــذا
ـشــروع يـلــبّي احـتــيـاجـات وزارات ا
ودوائر الدولة كافة) موجهاً بتطوير
األعــمــال واخلــدمـات الــتي تُــقــدّمــهـا
الـشركـة في اطـار توسـيع انـشطـتـها
واإلســراع في تــشــغـيـل مـشــاريــعــهـا
اجلديـدة). في سيـاق متصل وصلت
الــدفـــعـــة الـــثـــالـــثــة مـن خط انـــتــاج
العدادات الكـهربائية الـذكية بحسب
ـعـدات اإلتـصـاالت الـشــركـة الـعـامــة 
والـقـدرة الـتـابـعـة لـوزارة الـصـنـاعـة

عادن.  وا
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ة قـتل أودت بأفراد عـائلة { شوفـال (فرنـسا)-(أ ف ب) - ال تـزال مالبسات جـر
بريـطانيـة من أصل عراقي وبدرّاج فـرنسي في مـنطقـة األلب الفـرنسيـة غامضـة بعد
عــشـر سـنــوات عـلى الــوقـائع رغم آالف الــسـاعــات من الـتــحـقـيـق ومـئـات جــلـسـات

االستماع.
ـلف إنّ ويـقـول مـصــدر مـطـلع عـلى ا
ــكن احملـــقــقــ فـــعــلــوا "كـل شيء 
ـــا أن احلــمض بـــشـــريــاً ولـــكن طـــا
الــنــووي ال يـــقــود إلى أي مــكــان وال
يــوجـــد شــهــود عــيــان فــنــحن أمــام
ــة مـثـالـيــة+".في اخلـامس من +جـر
أيلول 2012  رأى الدرّاج الـبريـطاني
بريت مـارتن على طريـق حرجي على
مـــرتــفــعـــات أنــسي فـي جــبــال األلب
الفـرنسـيـة دراجة سـباق مـلقـاة على
األرض وســـــيـــــارة من نـــــوع "بي إم
ـحرك في وضـعيـة تشـغيل دبلـيو" 
وفتاة صغـيرة تنـزف وتترنح قبل أن
تــنـهــار.ظنّ في بــاد األمــر أنه أمـام
مـشـهـد حـادث مـروري لـكـنه رأى في
السيـارة "الكـثير من الـدماء ورؤوساً
خرقـها الرصـاص". وأظهـر التـحقيق
في وقت الحق أن سعـد احلـلي وهو
مــهــنــدس يــبــلغ  50عــامــاً وزوجــته
إقــبــال ( 47عـــامــاً) ووالـــدة زوجــته
ســهـــيــلــة الــعالف ( 74عــامــاً) وهي
ســويـــديــة من أصل عـــراقي قُــتــلــوا
بــالـرصـاص مـن مـســافـة قـريــبـة مع
ســيــلــفــان مــولــيــيه وهــو عــامل من
نطقة يبلغ  45 عاماً صودف مروره ا

على الطريق. 
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وجنت من احلـادثـة طـفـلـتـا الـزوج
الــلـــتـــان كـــانـــتـــا في سن الـــرابـــعــة
والـسابـعـة. وأصيـبت االبـنة الـكـبرى
زيـنب بـرصـاصــة في كـتـفـهـا وفـقـدت
ـكان بـاعـتبـارها الوعي وتُـركت في ا
ميـتـة. أما االبـنة الـثـانيـة زينـة التي
كانت جالـسة عـند قدمي والـدتها في
مؤخـر الـسيـارة فـلم تر شـيـئاً.وبـعد
عـشـر سـنـوات لم يـتم الـتـعـرف عـلى
"الـرجل الـشريـر" بـحـسب الـتـوصيف
الذي أدلت به زينب الـصغيـرة عندما
ــســتــشــفى وال يــزال دافع غــادرت ا
عروف ـة غامضـاً. ومن غيـر ا اجلر

ثـالثــة وخـــمـــســـة ماليـــ يـــورو من
باني. وكان األب توفي متلكـات وا ا
في إســبـــانــيــا عــام  2011وهــو رجل
صــنــاعي تــرك مــســودتـي وصــيــتـ
مـتـنـاقــضـتـ إحـداهـمـا حـرم فـيـهـا
ـيــراث واألخـرى ســعـد تــمـامــاً من ا
تضـمـنت قسـمـة عادلـة.وكـانت عائـلة
احلــلي فـرت مـن الـعــراق خالل عــهـد
صـدام حسـ في سـبعـيـنيـات الـقرن
ـتلكاتـها في بغداد. اضي تاركة  ا
وأثـارت هــذه اجلــذور في بـلــد عـانى
من حرب أهليـة دامية أسـئلة لم تتم

اإلجــابـــة عـــلـــيــهـــا بـــعـــد. وشــمـــلت
الفرضـيات الـتي طُرحت في القـضية
ـة مـرتــبـطـة إمـكــان أن تـكـون اجلــر

بالتجسس الصناعي.
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إذ إن ســـعــد احلــلـي كــان يـــعــمل في
شــركــة إنـكــلــيـزيــة مــتـخــصــصـة في
ـدنيـة (األرصاد األقمـار الـصنـاعيـة ا
اجلـوية أو مـراقـبـة احملـاصـيل). لكنّ
التحـقيق لم يصل إلى أي نـتيجة في
هذا السياق. وأظهرت التحقيقات أن
ـلك الــرجل الــبـالغ  50 عـامــاً "كــان 

ـا بــحـوزته بــيـانــات أكـثـر بــكـثــيـر 
تبرره وظـيفته وحـدها" لكـنّها "بدون
قـيــمــة ســوقــيــة كــبــيــرة".كــمــا جـرى
الــتـــعــمق في مـــاضي إقــبــال زوجــة
ســـعـــد ووجـــد احملــقـــقـــون "أشـــيــاء
ـا في ذلك زواجـهـا األول مـدهـشـة" 
ـــتــــحـــدة من جـــراح فـي الـــواليـــات ا
عـامـاً. أســنـان أمــيــركي يــكـبــرهـا  13
وتـوفي زوجـهـا األول جـيـمس ت. في
نــاتــشـيــز بــواليـة مــيــسـيــســيـبي في
اخلامس من أيلول 2012  يوم إطالق
الــنـار في شــوفـالــ وسـبب الــوفـاة

ـفـرده. مـا إذا كــان الـقـاتل تــصـرف 
ووصـــــفه احملــــــقـــــقـــــون بـــــأنـه رجل
"مــتـمـرس" و"مــخـضــرم لـلــغـايـة" أو
"قاتل بـأجرة زهـيدة آتٍ من الـبلـقان"
أطــلق  21طـــلـــقــة فـي بــضـع دقــائق
وأصـابت  17 رصـاصــة هـدفــهـا. ولم
يُعـثر عـلى الـسالح وهو مـسدس من
نـــــوع "لــــوغـــــر بي  06 عـــــيــــار 7,65
ــــوذج قـــد بـــارابــــيــــلـــوم وهــــو 

مـسـتـخـدم في اجلـيش الـسـويـسـري.
ــاضـيـة وخالل الــسـنـوات الــعـشـر ا
تعاقب قضاة وعناصر من الدرك على
الـقــضـيــة وتـقـلص عــدد األشـخـاص
ـوجل مـتـابعـتـها من مـئـة شخص ا
تقـريـباً في األشـهـر األولى إلى ثالثة
بدوام كامل في عام 2022. وأدت هذه
ـة الـتي ارتُـكـبت بـ"وحـشـية ال اجلـر
تُــصــدق" إلـى فــتح حتــقــيق "شــديــد
ـدعي الـعام في الـتـعقـيـد" كـمـا قـال ا
ذلك الــوقت إريك مــايــو. وفي شــبـاط
ـدعــيـة الــعـامــة لـ ــاضي قـالـت ا ا
ـكلفة الـقضية بونيه وهي الـثالثة ا
إنهـا ال تزال مـقتـنعـة بفـرص حل لغز
ـة "بــفـضل األدلــة الـعــلـمــيـة" اجلــر
ـســارات اخملـتــلـفـة حــتى لـو كــانت ا
تـــبـــدو وكــأنـــهــا وصـــلت إلـى طــريق
مسدود. وسرعان ما حامت الشبهات
حول زيد احللي شقـيق سعد األكبر
بسـبب خالف على مـيراث األب لـكنه
قـــــدّم عـــــذراً أثـــــبـت من خـالله عـــــدم
ـــة عـــنـــد وجــــوده في مـــوقـع اجلـــر
وقوعها.وكان احللي أوقف مرت في
إنكلترا عامي  2013 و2014  ثم أُطلق
سـراحه لعـدم كـفـاية األدلـة. وهـو أكد
باستـمرار براءته من التـهمة مـنتقدا
األسـالـيب الـتـي اعـتـمـدتـهـا الـشـرطـة
الــفــرنــسـيــة في مــتـابــعــة الـقــضــيـة.
وتـــوصل الـــتــحـــقــيق إلـى أن نــزاعــاً
"عنيفاً" كان قـائماً ب األخوين بشأن
مـيـراث األب الـبــالـغـة قـيـمـته مـا بـ

على صـعـيد مـتصـل جهّـزت الشـركـة
الــعـامـــة لـلــصـنـاعـــات الـتــعـديــنـيــة
الـتـابـعــة لـلـوزارة الـقـطــاع اخلــاص
طـوّر. واوضح ـادة قيـر اإلكسـاء ا
الـبــيـان ان (الـشـركـة جـهّــزته بـكـمـيـة
مــقــدارهــا  540 طن كــمـــادة عــالــيــة
اجلـودة إلنتـاج اإلسـفـلت اإلسـمـنتي
لــتـبــلــيط الـشــوارع وإكــسـاء الــطـرق
الـــعــــامــــة). ونـــاقش وكـــيل الـــوزارة
يـوسـف مـحـمــد لـشـؤون الـتــخـطـيط 
ـدراء الـعامـ لـعدد من جاسـم مع ا
الـشــركـات الـتـابـعـة لــلـوزارة كـيـفـيـة
تـطـبـيق الـنزاهـة ومـكـافـحـة الـفـساد.
وبحـسب الـبـيان فـإن (اإلجـتمـاع ركز
على حد ظـواهر الـفساد وتـشخيص
اخملـاطـر ومـعــاجلـتـهـا بـالـتـعـاون مع
هـــيـــئــة الـــنــزاهـــة) واكـــد جــاسم ان
ـعــوقـات والـظـواهـر (مـعــاجلـة تـلك ا
ضــروريـــة لــتالفـي حــدوث األضــرار
الــتي تــعــد ســبـبــاً مــهــمـاً فـي تـوقف
ــعـامل وضـعـف عـمـلــيـة الــتـسـويق ا
وقــلــة اإلنـتــاج احملــلي) وشــدد عـلى
تــفـعــيل انــظـمــة األتـمــتـة واألرشــفـة
نـصة اإللـكترونـية لـلمـساعدة في وا

احلد من حاالت الفساد). dO» ∫ وزير الصناعة يتفقد مشروع الكاميرات احلرارية U

ــيـنـاء بــصـورة مـنــتـظـمـة. عــلى ارصـفـة ا
وقال مدير ميناء خـور الزبير التخصصي
حيـدر فـاخر نـاصـر أن (مديـر عـام الشـركة
فـرحــان الـفـرطــوسي وجه بـتــقـد افـضل
ينـائية للناقالت الـنفطية التي اخلدمات ا
يـنـاء استـقبل ـيـناء). وأضـاف أن (ا تأم ا
نـاقلـة رست عـلى رصـيف رقم  2 بـحـمـولة
مادة زيت الغـاز وناقلة رست على رصيف
رقم  3 بــحـمــولـة مــادة الـبـانــزين ونــاقـلـة
رست عــلـى رصــيف رقم  5 ســوف حتــمل
ـــادة زيت الــوقـــود ونــاقــلـــة رست عــلى
رصــيف رقم  7 بـــحــمــولــة مـــادة بــايــبس
ونـاقـلـة رست عـلى رصـيف رقم   9 سوف
ـادة نفـاثا رست على رصيف رقم حتمل 
ادة زيت الـوقود وناقلة  9 سوف حتمل 
رست  علـى رصيف رقم  10بحـمـولـة مادة
البانزين وناقلة رست على رصيف رقم 11

ادة زيت الوقود. سوف حتمل 

ـــــواد).  وأضــــافت في تـــــوفــــيـــــر هــــذه ا
وسوي أن (قانـون الدعم الطار أعطى ا
طـمـأنـيـنة لـلـمـواطن وشـركـتـنـا في تـوفـير
مـواد الـسلـة حـتى نـهـايـة السـنـة احلـالـية
بصورة مـنتظـمة ومع كل بدايـة شهر يتم
واد والـعامل األساس واطن بـا جتهـيز ا
فـي حتــقــيق األمن الــغـــذائي هــو تــوفــيــر
ـطـلــوبـة وهـذا ـالـيــة ا الــتـخـصــيـصــات ا

.( حتقق عبر قانون الدعم الطار
WDÝu²  œuIŽ

وأوضحـت أن (التـعاقـدات تـتم عـبر عـقود
مـتـوسـطـة األمـد وتـتـماشـى مع تـوصـيات
الـيـة والشـركـة حريـصة ديـوان الرقـابـة ا
عـلـى إجنـاح هـكـذا صــيـغـة عــقـود تـسـمح
ـــرونـــة في الـــتـــعــــامل وتـــوفـــر الـــوقت
نـاسب إلتـمام الـتـعاقـدات). عـلى صعـيد ا
آخـــر اســـتـــقـــبل مـــيـــنـــاء خـــور الـــزبـــيـــر
التـخـصـصي ثـماني ناقالت نـفـطـية رست

وسوي إن (مـلف السلة الـغذائية هاشم ا
ــومـتـهــا وتـدعــيـمـهــا لـتـحــقـيق األمن ود
الغـذائي للـبلـد من أهم أولويـات احلكـومة
ودعم من قبل أعـضاء مجـلس النـواب عبر
تـــشـــريع قــــانـــون الـــدعم الــــطـــار لألمن
الغذائي وكل هذا الدعم سـاهم بشكل كبير

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ
ـواد أوضـحت الـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة ا
الغـذائيـة طبـيعـة التـعاقـدات لشـراء مواد
الــســلــة الـــغــذائــيـــة وأكــدت أن مــوادهــا
ستـتوفـر بشـكل منـتظم حـتى نهـاية الـعام
ى اجلــاري. وقــالت مــديــر عــام الــشـركــة 
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وانت ترى عـجائب الـعادات وغرائـب التصـرفات اجلـماعـية لـلبـشر حتـدث اليـوم في عصر
التكنولـوجيا واالنترنت فتتسائل ما الـسبب هل هو اجلهل ام العناد على اخلطأ واالصرار
تـاحة لـلبحث والـتقصي عن حـقائق االمور علـيه  ام ان احلقيـقة غـائبة رغم كل الـوسائل ا
واصـلها ...هل العـيب او القصور في الـبعض ام ان التضـليل يتـمكن   احيانـا ويقفز فوق
الـبديهيـات وما يقـبله العـقل ويصدقه ..في الوقـت الذي ما اربكـني امر اال استـفسرت عنه
عـلومات..  وبامكان الباحث عن الصواب عبر االنتـرنت ودائما أحصل على كم كبير من ا
ا تـتيحه شبـكات النشـر والتواصل لم يـعد هناك  شـيئا مسـتترا وال امرا ان يـلتقط ذلك 
محيرا بامـكانك ان تقع على احلقيقة فيما لو اردت ذلك بالفعل ..الذي يحدث ان هناك من
يـجانب احلق اذا ما عرفه لـغاية ما وهنـاك من ال يعرف تمـاما الطريقـة الصحيـحة بالبحث
لكن هـناك من يأتـي للبـحث وهو مصـمم على  ان يجـد مايريـده هو بقـرارة نفسه ان يـجير
كل ما يعثر علـيه لصالح فكرة استولت على تفكيره وعقله وقد يكون مدركا تماما انها اما
صادر غالـطات ..هـنا سقـطت فائـدة ا خطا او انـها مـشكوك بـامرهـا وحتمل الكـثيـر من ا
فـالـبـاحث يـنــتـقي مـايـصـنع به اطــارا لـقـصـته او اجـزاء يـكـمل بــهـا صـورة فـكـرته ..لـيـظل
االنسان هو احملـور واحملرك جملريات االمور فالتكنولوجيا تخدمك لكنها بال روح او ارادة
ـصداقيـة والدور االيجابي لك هي كسـجالت هائلـة فيها الـكثيـر والكثـير ويبقى االنـتقاء وا
انت ولـعـقـلك وخللـفـيـتك الفـكـريـة ونزعـتك الـتي جـبلت عـلـيـها كل ذلك هـو من يـحـدد طريق
الـبحث وجدواه ان كنت تـطلب احلقـيقة والصدق  ... اتـبعها اذا مـا تاكدت منـها حتى ولو
صـداقية واالمانـة ...وقد تكـون انت بذلك مصدرا اتت عـكس ماتتمـنى فهنـا تكمن الثـقة وا

يستع به الباحثون فيما بعد ...

هنا أؤشر الى من مالمح احلكم الرشيد إستقرار القوان واألنظمة منها اإلقتصادية
ـعـتـمـد إن وجـد وتـكـون بـدعم مـؤسـسات نـهـاج اإلسـتـيـرادي ا قـطـاع اإلسـتـيـراد وا
ـنـافـذ احلـدوديـة وقـطـاع الـكـمـارك بـشـكل يـوائم الـسـيـاسـات الـوطـنـيـة اإلقـتـصـادية ا
نتج الوطني والـسيطرة على حـركة األموال وتمويل أقـتصاديات دول أخرى وحمايـة ا
غـير الـعراق وأيضـا إحتـواء جرائم تـهريب وتـبيـيض األموال  كـما يـعتبـر من مداخل
مـكـافـحة الـفـقـر وإسـتـيـعـاب الـبطـالـة بـتـوفـيـر فـرص عـمل هـنالك
مـتطـلبـات منهـا رسمـية تـخص التعـاون ب احلـكومـة االحتادية
واحلكـومة احملـلية فـي اإلقليم مـن خالل ضبط ايـرادات السلع
اخملتلـفة وغـير رسمـية من خالل دعم قطـاع األعمال والـقطاع

اخلاص اإلنتاجي.

 ∫WKÝ
حصة منتجات
السلة الغذائية
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 ليس بـالسـهل أن يتـولى شخص أمـور النـاس فهـو مسـؤول عن حتقـيق العـدالة وإنـصاف
ـظلوم ومـعاقبـة الظالم ومـساعدة الفـقراء  وإصالح ذات البـ ويتعـدى إحقاق احلق إلى ا
وهـذا هـو احلـال في أن يــعـطي من مـاله اخلــاص حلل اخلالفـات الـتي تــنـشب بـ رعـيــته
اجملـتمـعات الـعشـائريـة التي يـترأسـها رجل كـبيـر في السن من صـفاته الـشجـاعة والـكرم
كـانـة وجـليل الـقـدر ب الـنـاس ) وفـصاحـة الـلسـان وعـادة ما واجلاه ( شـرف الـنـسب وا

يتولى منصب الشيخة بالوراثة ويسمى الشيخ 
تـمـدنـ مجـبـورين عـلى  العـودة الى جـذورهم حلـمـاية أنـفـسـهم فهم وقد اصـبح الـنـاس ا
يـتمـسكـون بالقـيم البـدوية كـلمـا اشتد ضـعف الدولـة  وفي وقتـنا احلـالي بعـد ان أمتزجت
ـديـنة اخـتلـفت طريـقه البـدو فهم مـرة بـحاجـة إلى القـيم التي تـعودا عـليـها ثقـافة الـريف با
ـا اضـطـرهم إلى تـنـظـيم جتـمـعات ـديـنـة  ومـرة أخـرى بحـاجـة إلى الـتـعـامل مع ثـقـافـة ا
دن حلـل مشاكلهم بـينهم دون اللجـوء إلى القانون وايضـا يترأسهم شخص صغيرة في ا

ال يقل مكانة عن الشيخ ويسمى (كبير إخوته )
وهـذا خـطـأ كبـيـر بـسـبب غـيـاب الـتخـطـيط في تـوزيع الـسـكـان فـقـد أدى إلى نـقل مـشاكل
ديـنة عـلى رزقه لكن ابن الـريف اضطر دينـة وكثـرة السكـان ومزاحـمة ابن ا الريف إلـى ا
إلى الهجرة للـمدينة بسسب إهمال الدولة للزراعـة وخصوصاً بعد الغزو األمريكي للعراق
عام 2003 اعود إلى موضوعنا األساسي وهو الشيخة فقد ظهر خالل فترة التسعينيات
صلـحة فهم لم يأخذوا ال أو ا اضي نـوع جديد من الشـيوخ يسمى شيـوخ ا من القرن ا
ا حفت بهم الناس من مكانتهم بـ الناس بتوفر الـصفات التي تؤهـلهم لذلك بالوراثـة وا
ـثل العـراقي القـائل فلـوسة أجل أمـوالهـم التي ال يـنتـفع منـها أحـد سواهم ويـجسـد هذا ا

على گلبة والناس حتبه 
ويـأتي هنا دور احلكـومة في احلفـاظ على القانـون العشـائري والشيـخة احلقـيقة التي هي
امـتـداد لـقـانـون الـدولة بـوضع حـد ألي شـخص يـحـاول االنـشـقـاق عن عـشـيـرته األصـيـلة
عـروفـة على امـتـداد سنـ طـويلـة  كـما أن الـعـشائـر األصـيلـة مـنضـبـطة وهي أول من وا
يسـتـنـكـر االنفالت واخلـروج عن الـقـانـون العـشـائـري وقـانون الـدولـة عـلى حـدٍ سواء وفي
اآلونـة االخيـرة شـهد الـعـراق الـكثـيـر من الـتجـاوزات عـلى الـناس ورجـال األمن ومـوظـف
كن أن يقبل به حـكوم باسم الـعشائـر وذلك بعيـد كل البعد عن الـعروبة والـعشائـر وال 

أي شيخ حقيقي 
لكن يبقى الـقانون هو الفيصل ب اجلميع ويفرض هيبة الدولة وقوتها وال
ـكن أن يحل مـحله قـانون آخر  فـالعراق هـو دولة مـؤسسات وله
جـهـاز أمــني قـوي ال يـســتـهـان بـه يـضـمن حــمـايـة افــراد الـشـعب
والـسيـطرة عـلى اي فوضى قد تـؤدي إلى حرب أهـليـة أو نزاعات
كن مـسلحـة تسفـر عن سقوط ضـحايا وابـرياء ألسبـاب بسيـطة 

للقضاء حلها.

كربالء
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ـثـقفـ نـتابع ـهـنة الـصـحافـة واهـتمـامي بـأمـور الثـقـافة و ا ـارستي  من خالل عـمـلي و
الــكـثـيـر من الــصـفـحـات في مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي ومن خالل هــذه الـبـيـجـات او
ثـال ( دكتور سـفير احلسـابات تظـهر لنـا أسماء وعـناوين وصـفات رنانـة على سـبيل ا
مدير مؤسسـة مستشار إعالمي نـاشط عضو احتاد دولي عـضو منظمـة عضو نقابة
ـا أصـبـح االنـتـمـاء لـهـذه الخ) وتــطـول قـائـمـة الــسـيـرة الـذاتـيــة لـصـاحب الـصـفــحـة كـأ
سمـيات مـعيار لـلصحـفي واإلعالمي النـاجح.   وعند مـتابـعة منـشوراته والـتدقيق فـيها ا
نـرى الـكـثـير من األخـطـاء اإلمالئـيـة في اي كـتابـة يـنـشـرها أو اي مـقـاطع فـيـديـو (بائس)
عقدة في يظهر به ومن خاللـها يثبت لي كـعس ما كاتبهُ".  وانـا احاول فك بعض الـرموز ا
ن يـطـلـقـون عـلى أنـفـسـهم الـعـنـاوين والـصـفـات أعـاله نرى نـفـسـيـة وشـخـصـيـة بـعض 
شـخـصـيـتـهم مــهـزوزة وعـنـدمـا نـطـرح عـلـيه سـؤال أو شـيء لـلـنـقـاش  يـتـهـرب وال يـقـبل
االنـدمـاج مع األفكـار والرؤى الـتي نطـرحـها عـليه وذلك لـتطـويـر افكـاره و إلنعـاشه ودفعه
ـتابـعـيه".  لعل أحـد األسبـاب الـرئيـسة الـتي تـقف خلف قـدماً إلى األمـام كي يـثبت لـذلك 
فـشل الـكـثـيـر من دعـاة الـثـقــافـة هي الـعـنـاوين والـصـفـات الـوهـمـيـة الـتي تـمـنح من قـبل
(مـؤســسـات إعالمـيـة) الـتـي أصـبـحت مـهـنــتـهـا االسـتـرزاق عــلى عـامـة الـنـاس الـدكـاكـ
ـال بدون شـرط الـشـهادة او اي (السـذجـة) ومـنـحهم مـنـاصب رنـانـة مقـابل حـفـنـة من ا
مـعيار يأهـلهُ لهذه الصـفة ووضع بعض االعـتبارات التي يـنبغي أنْ تـؤخذ باحلسـبان عند
ؤسسـات اإلعالمية الـرصينـة".   اليوم نرى ؤسسـة مع احترامي جلـميع "ا مـنحة هويـة ا
ـؤسـسـات في وضح ــولـة عـبـر مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي من قــبل هـذه ا اعالنـات 
النهار تـبيع هويات إعالمية (إلى من هب ودب) وعلى شرط التوصيل مجاني إلى البيت
ـسؤولـيـة لهـيـئة بال حـسيب وال رقـيب من قـبل اجلـهات اخملـتـصة ونـحن بـدورنا نـحـمل ا
ـهـزله اإلعالم واالتـصـاالت ونـقـابـة الـصـحـفـيـ بـالـدرجـة األسـاس لـوضع حـد لـهـذه ا

كونهم الراعي الرسمي لإلعالم في العراق ". 
ـعـنيـ من الـقـوات األمـنـيـة وهـيـئة اإلعالم ختـامـاَ نـدعـوا جـمـيع ا
واالتصاالت ان يـضعو حد لهذه الظـاهرة والتي أصبحت خطرة
كونهـا تمس سمـعة كل صـحفي واعالمي مهـني في هذا الوسط".

انتهى 

بغداد
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صدر لـلدكـتور محـمد رضـا مبـارك كتاب جـديد بـعنوان
ـرهج ودار (الــسـيــمــيــائــيــة ومـنــطق الــدالئل) عـن دار ا
ـيـة مـيـزة هـذا الـكـتـاب انه يـحـلل جـامـعـة دجـلـة االكــاد
نصـوصا مختلفة وال يقتصر على النص االدبي فقط بل

يـــــــتــــــــخـــــــطــــــــاه الى
الـنـصـوص االعالمـية
انـــــــــطـالقــــــــــا من ان
الـسـيـمـيـائـيـة اعـتـنت
مــــــــنـــــــــذ الـــــــــبــــــــدء
بـالنصوص القانونية
والــطــبـيــة والــديـنــيـة
وقــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــنـى
الـــســـيـــمــــيـــائـــيـــون
حتليالتهم على هذا
الــتـــنـــوع  واصـــبح
االعالن  والـصـورة
ـــوضــــوعـــات من ا
ــــــــــهـــــــــمــــــــــة في ا

السـيـميـائـية وان تـغـييـرا كـبـيرا طـرأ عـلى النص
واخلطـاب وهـذا الـكتـاب مـحـاولة لـرصـد جـانب من هذا

التغير لالنسجام مع متغيرات الفكر. 
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الرسـمي كان "نـوبة قـلبـية". كذلك 
الــنـــظـــر في فـــرضـــيـــة وجــود قـــاتل
ـفـرده أو مـسـلح مـجـنـون تـصـرف 
عـزول. كما ان تمـركز عـلى الطـريق ا
الــــبــــحث الــــذي أجـــري حــــول راكب
دراجة نارية غامض رآه شهود عيان
قرب مـكـان إطالق الـنـار لم يصل إلى
نتيجة. و التعرف عليه بعد شهور
من الــصــمـت وهــو رجل أعــمــال من
مــنـــطــقـــة لــيـــون لـــيس لــديـه ســجل
إجـرامي ويـدّعي أنه لم يـر شـيـئاً وال

يتذكر شيئاً.
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وافـق اجمللس الوزاري لـألمن الوطني
ي عـلى تـمديـد عمل بـعـثة الـفريق األ
لـلـتحـقيق في جـرائم  داعش يـونيـتاد.
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(رئــيس الــوزراء مــصـطــفى الــكــاظـمي
تـرأس  اجــتـمـاعـاً لـلـمـجـلس الـوزاري
لـألمن الــوطــني جــرت فــيه مــنــاقــشــة
تـطـورات األوضـاع األمـنـية فـي البالد
همة) لفات األمنية ا وبـحْث عدد من ا
واشــاد الــكــاظـمـي ( بـجــهــود الــقـوات
ـسـلـحـة وهي تـواصل عـمـلـيـاتـها في ا
مـالحـــقـــة فـــلـــول عـــصـــابـــات داعش 
وتــمـكـنـهــا من قـتل عــدد من الـقـيـادات
اإلرهـابيـة في عملـيات نـوعية وتـدمير
الــعــديــد من أوكــار اإلرهــاب) مــشـددا
عـلى (ضـرورة مضـاعفـة اجلهـد األمني
ـــنـــظـــمــة ـــة ا في مـــكـــافـــحـــة اجلــر
ومـالحقـة عـصـابـات اخملدرات) ووجه
الـكاظـمي (األجهـزة األمنـية بـالتـنسيق
والـتـكـامل في تـنـفـيـذ اخلـطط األمـنـية
ـــا يـــســهم فـي بــسـط االســتـــقــرار و
وتــعـزيــز مـقــومــات األمن االجـتــمـاعي
ــخـتـلف أشـكـالـه) وتـابع الـبـيـان ان
ـوافـقة عـلى تـمـديد (االجـتـمـاع شهـد ا
ي للتحقيق في عـمل بعثة الفـريق األ
جـرائم  داعش يـونيـتاد). واسـفر خرق
عن اسـتشـهـاد واصابـة عنـاصر امـني 
بــاجلــيش بــعــد شن داعـش هــجــومـ
مـنفصـل على نقـطت عسـكريت في
ـحافـظة ديـالى. وقال نـاحـية جـلوالء 

نفصل مـصدر امني ان (الهجومـ ا
اسفر لـداعش على نقطت عسكريت 
عـن استـشـهـاد واصـابة 5 عـنـاصـر في

اجليش). 
ـشـتـركـة واطـلــقت قـيـادة الـعـمــلـيـات ا
عملية جديدة ضد داعش في كركوك.
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وقـالت القيادة في بيـان تلقته (الزمان)
رحلة اخلامسة امس (بـعد أن حققت ا
من عـمـلـيـة اإلرادة الـصـلـبـة نـتـائـجـهـا
ـرحلـة السـادسة ـرسـومة انـطلـقت ا ا
في مـحافظة كركوك حيث شرع طيران
الـقوة اجلـوية بواسـطة الطـائرات بدك
أهـــــــداف مـــــــحـــــــددة ضــــــمـن قـــــــاطع
ــسـؤولـيـة) مـشــيـرا الى ان  (ابـطـال ا
ـتـقـدم ـقــر ا الــفـرقـة الــثـامـنـة ضــمن ا
شـتركـة في كركوك لـقيـادة العـمليـات ا
والـفـرقـة الـثـالـثة بـالـشـرطـة االحتـادية
ــغـــاويــر شــاركـــوا في هــذه وأفـــواج ا
الـعمـلية الـتي تسـتهدف مـناطق الزاب
واحلـــــدود الــــفــــاصـــــلــــة بـــــ قــــاطع
شتركة تقـدم لقيادة الـعمليـات ا ـقرا ا
في كـــركــوك وقــاطع قــيــادة عــمــلــيــات

نينوى). 
ونــفـذ طـيـران الـقــوة اجلـويـة ضـربـات
نــوعـيـة عـلـى اوكـار داعش في كـركـوك
واالنــبـار. وقـال الـنـاطـق بـاسم الـقـائـد
سلـحة يـحيى رسول الـعام لـلقـوات ا
في تــغــريــدة عــلـى تــويــتــر أن (الــقـوة
اجلــويـــة ضــربت أهــدافــاً مــحــددة في
مــحـافـظـة كــركـوك بـواســطـة طـائـرات

Æ©L159 وفـي االنــبـــار  نــفـــذت الــقــوة
قــصــفــا لــوكــر داعش ضــمن اجلــويـــة 
احلــدود اإلداريـة لــلــمـحــافـظــة. واشـار
بــيـان امس ان (الــعـمـلــيـة جــاءت بـنـاء
على معلومات نوعية جلهاز اخملابرات
حــيث  تــوجــيه ضــربــتــ الــوطــنـي
ــســتــهــدف جــويــتــ دمــرتــا الــوكــر ا

وقضت على من بداخله).
ـوارد افــادة وزارة ا  فـي غــضـون ذلـك 
بـتعرض مالكـاتها في مـحافظة ـائية  ا
الـبصـرة الى التـهديـد من قبل مـجاميع
خـارجة عن القانون. وقالت الوزارة في
بـيان تلقته (الـزمان) امس ان (مجاميع
قـامـت بـتــهـديـد خــارجـة عن الــقـانــون 
مـالكات الوزارة بـحرق دورهم لقـيامهم
ـتمـثلـة بـبحـيرات بـرفع الـتجـاوزات وا

اســمـــاك نــفــذت جتــاوزا فـي مــنــطــقــة
الـنشـوة والزريـجي التي تـمنع وصول
ـيـاه العـذبـة ألهالي الـبـصرة) داعـيا ا
الـقـوات االمـنـيـة واحلـكـومـات احملـلـية
الـى (التعاون مع الوزارة للحد من تلك
األعـتـداءات الـتي تـسـتـهـدف مالكـاتـها

تلكاته).  و
دنـي اخماد وأعـلنت مـديريـة الدفـاع ا
حـريـق نـشبـا في مخـزن ببـغداد ودار
ــديــريـة إن (فــرقــهـا فـي بـابل.وقــالت ا
اخــمـدت حـادث حـريق نـشب داخل دار
في مـنـطـقـة الـشـعـبـانـيـة فـي مـحـافـظة
بـابل دون تـسـجـيـل إصـابـات بـشـرية)
وتــابع ان (فـرقــهـا فـي بـغــداد اخـمـدت
حـــريق انـــدلع داخـل مــحـــال ومـــخــزن
لـألدوات االحــــتــــيــــاطــــيــــة اخلــــاصـــة
بـالـدرجـات الـنـاريـة في مـديـنـة الـصدر
طـالب الــدفـاع بــبـغــداد). وفي كــربالء 
بــفـتح حتــقـيـق بـحــريق نـشب ــدني  ا
ـديـنة داخل فـنـدق الـنـخيل فـي مركـز ا
ـدني ـة.وأوضح مـديـر الـدفـاع ا الـقـد
الـعمـيد طاهـر الغريـري لـ (الزمان) انه
(وجـه بـفــتح حتــقــيق بــاحلــريق الـذي
انــدلع في الــفـنــدق واسـتــدعـاء خــبـيـر
األدلـة اجلنائية لرفع الـعينات وحتديد
أســبـاب احلـريق بـاد االمـر) مـشـيـرا
الـى انه ( اسـتــخـدام عــجــلـة الــسـلم
اخملــصـصـة إلخــمـاد احلــريق) مـؤكـدا
انـه (اعـمــال االخالء واخــمــاد احلـريق
دون ان تــســجل أي خــســائــر بــشــريـة

ادية). وحتجيم االضرار ا
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دير العـام لسكك احلديد االيراني اكد ا
مــعـاد صاحلـي إطالق جتريـبي لـقـطار
فـيـمـا اشار طـهـران كـربالء األسـبـوعي 
الى ان احلـصــول عــلى تـذاكــر الـقــطـار
يــكــون عن طــريق أهــواز وخــرمــشــهـر.
وقـــال مـــيـــعـــاد انه (الـــتـــقى الـــرئـــيس
التـنـفيـذي لـلـسكك احلـديـديـة العـراقـية
للتبـاحث بشأن تنـسيق رحالت الزيارة
األربـعــيـنـيــة عن طـرق الـســكك احلـديـد
واسـتـكــمـال خط سـكـة حـديــد شـلـمـجـة
كـيـلـومـتـرا) الـبــصـرة الـبـالغ طـوله 32 
واضــاف ان (االجــتــمـــاع نــاقش إطالق
قــطـار طــهـران كـربالء الــذي يـصل إلى
حــدود شــلــمــجــة وبــقــيــة الــطــريق في
العراق حيث يسـافر الزوار من طهران
إلى شلـمجـة بالقـطار ثم يـسافرون 30
كـيلـومـترا إلى الـبـصرة داخل األراضي
الـعـراقيـة بـاحلافـلة وبـعـدها يـسـتقـلون
الــــقـــطــــار مـــرة أخــــرى من الــــبـــصـــرة
ليـواصلوا طـريقـهم الى كربالء) وتابع
وضـوع ب انه ( االتفـاق على هـذا ا
الـــســكك احلـــديــد االيــرانـي والــعــراقي
والـتــخـطـيط لـلــقـطـار الــذي يـقـطع هـذا
ـقـبل) مـشـيرا الـطـريق مـنـذ االسـبوع ا
شـروع سيكـون جتريبي في الى (هذا ا
األشـهـر الـثالثـة األولى وسـيـتم إرسال
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الــزوار عــلى هـــذا الــطــريق عــلى شــكل

قوافل). 
وكـانت الـشـركـة الـعـامـة لـسـكك احلـديد
قــد نـفت وجـود خط ســكك لـلـعـراق مع
اسـتقـبل ميـناء ايـران. في غضـون ذلك 
ام قــصـــر الــشـــمــالي 6 ســـفن جتــاريــة
بحـموالت مـتنـوعة رست عـلى ارصفة .
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وانئ وقـال مـديـر عام الـشـركة الـعـامـة 
الـعــراق فـرحـان الــفـرطـوسـي في بـيـان
تلقته (الـزمان) امس ان (موانئ العراق
حتقق عائـدات مالية مـرتفعة تـرفد بها
خــزيـنــة الـدولـة مـن خالل اسـتــقـبــالـهـا
الــسـفن والــنـاقالت الــنـفــطـيــة بـصـورة
ــيــنــاء مـــســتــمــرة ) واشـــار الى ان (ا
الــشـمـالـي اسـتـقــبل سـفـيــنـة بـحــمـولـة
متنوعة رست على رصيف  18وسفينة
بحمولة مـتنوعة رست على رصيف 12
وســفـيـنـة بــحـمـولـة  844حـاويـة رست
على رصيف 11 وسفيـنة بحـمولة 103
حاويـة رست عـلى رصيف 11 وسفـيـنة
بحمولة مـتنوعة رست على رصيف 19
وســفـيـنـة بــحـمـولـة  698مـركـبـة رست
على رصيف Æ©26وكشف رئيس مجلس
ـندائيـون في ميسان شؤون الصـابئة ا
عن انـــخــفـــاض أعـــداد الــصـــابـــئــة في

احملـــافــظــة. وقـــال نــاظم عـــودة رئــيس
مجـلس  شؤون الـطائـفة في مـيسان ان
(هذا االنخـفاض يعـود الى عدة أسباب
أهـمـهـا هجـرة الـكـثيـر مـنـهم الى خارج
الــبالد الى دول أوروبــا مــبـيــنـا ان ذلك
بـــســـبب تـــوقف فــرص الـــعـــمل وســوء
الــوضـع األمـنـي في الــسـنــوات األولى

التي تلت سقوط النظام السابق).
واكـد ناظم ان (اعـداد الصـابـئة سـجلت
انخفاضا كبيرا  من 10االف  نسمة في
مـحـافـظـة ميـسـان لـوحـدها  الى 1500
نــسـمــة) مـعــلال ذلك  بـانــحـســار فـرص
العمل وتوقفه فضال عن  رغبة العوائل
فـي الـــعـــيش الـــكـــر في دول الـــعـــالم

ية WD∫ قطار البصرة في احملطة العا

من خـالل مــد أنـــابــيب مـن خــزانــات
الـــوقــود مـــخــفـــيــة حتت خـــرســانــة
أرضيَّـة احملطـة إلى خارجـها تـنتهي
إلى معدات ضخٍ وتـفريغٍ داخل غرفةٍ
مـخفـيـةٍ تُسـتـخدَمُ لـتـهريب  الـبـنزين
َّ ضـــــبط أسالكٍ والـــــگـــــاز كـــــمـــــا 
كهربائيَّةٍ داخل أنابيب حتت أرضيَّة
احملـطـة إضـافــة إلى أجـهـزة تـولـيـد
نبضاتٍ كـهربائيَّـةٍ للتالعب بعدادات
مُـضـخَّات الـتـزوُّد بـالـوقـود ومـعدات
تفـريغٍ وأختـام تـثبت تـورُّط مُوظـف
ـنــتـجـات الـنـفــطـيَّـة بـالـتالعب من ا

َّ ضبط مُتَّهم اثن ) .  حيث 
َّ ضبط  4 وفي العمليَّـة الثانية  ( 
من مُــنـتـســبي مُـديــريَّـة شــرطـة نـفط
ُـكـلَّـفـ بـحـمـايـة مـحـطـات الـوسط ا
الوقـود احلكـوميَّة; لـقيـامهم بـتزويد
ُحوَّرة  بـكميَّاتٍ أصحاب العـجالت ا
كــبــيــرةٍ من مــادة الــبــنــزين  خـالفـاً
للضوابط; لقاء تسـلُّمهم مبالغ ماليَّةٍ
رشوة  مع اإلشـارة إلى قرار قاضي
ُـخـتـصَّة مـحـكـمـة حتقـيق بـعـقـوبـة ا
ُـتَّهـم بقـضـايا الـنـزاهة بـتوقـيف ا
ــادَّة 340 من قــانــون وفق أحــكــام ا

العقوبات).
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وافــادت هــيـــئــة الـــنــزاهــة الـــعــامــة
بـصـدور أمـر اسـتـقـدامٍ جـديـدٍ بـحق
قائممقام قضاء سامراء في محافظة
صـالح الــدين .وقـــال بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (مـحـكـمـة حتـقـيق
صالح الدين اخملتـصَّة بـنظر قـضايا
اصدرت أمر اسـتقدامٍ بحق النزاهـة 
قائمـمقام قضـاء سامراء سـابقاً على
خـلــفـيـة قــيـامه بــسـحب صك خـاص
بـأمــانـات مـشـروع جتـهــيـز مـركـبـات
ديـريّة شرطـة احملافـظة عام 2013)
واشار الى ان (احملكـمة أصدرت أمر
ـادة االسـتــقـدام بــنـاءً عـلى أحــكـام ا
316) من قــانــون الــعـقــوبــات). كــمـا
اكـــدت الــهــيــئــة  اســـتــقــدام رئــيس
جامعة تكريت السابق وأكثر من 20
مـسـؤوال بـينـهم عـمـداء كـلـيـات.وقال
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس أن
(مـــحـــكـــمـــة حتـــقـــيـق صالح الـــدين
قـررت اخملـتـصـة بــقـضـايـا الـنـزاهـة 
اســتـــقــدام رئــيس جــامــعــة تــكــريت
السـابق ومساعـده للـشؤون اإلدارية
سـابـقــا فـضالً عن 22 عـمــيـد كــلـيـة
حالـياً وسـابقـاً في اجلامـعة) وتابع
ان (أمر االستقدام جاء على إثر قيام

خالفة التعليمات تهم  ا
والضوابـط الواردة في قرار
مــــجـــلـس الـــوزراء رقم 315
?اخلـاصّ بـتـشـغـيل األجـراء
الــــيـــــومــــيـــــ والــــعـــــقــــود
واحملـاضــرين) ومــضى الى
الـقـول ان (مـحــكـمـة حتـقـيق
صـالح الــــديـن اخملــــتـــــصــــة
بـقـضــايـا الـنـزاهـة أصـدرت
أمــر االســتــقــدام بــنــاءً عــلى
ادة 331 من قانون أحكـام ا
الــعــقــوبــات). فــيــمــا افــادت
بـصـدور قـرار حكـم السـجن
دة سـتـة اعـوام بـحق ثالثة
مسـؤول في وزارة االعـمار
واالسكان والـبلديـات العامة
.وذكـر الــبـيــان ان (مـحــكـمـة
جـنــايـات مـكــافـحـة الــفـسـاد
ــركـــزيــة اصــدرت حــكــمــاً ا
غيابـياً بـالسجن سـتة اعوام
ـفتش على وكـيل الوزارة وا
ـديـر الـعـام لـدائـرة الـعـام وا
تـابـعة فـيـها) الـتخـطـيط وا
واضـاف ان (احلـكم الـصادر
ــادة  340من وفق أحـــكــام ا
قـانـون الـعـقـوبـات جاء عـلى
خــلـفــيـة مـنـح مـدد إضــافـيـة
ــشـروع ــنــفــذة  لــلــشــركــة ا
حتديث الـتـصمـيم األساسي
ـــديـــنـــة الـــنـــجف بـــصــورة
مـخـالـفـة لـلـقـانـون) مـشـيـرا
الـى ان (احملـــكـــمــــة وبـــعـــد
اطالعـــــــهـــــــا عــــــلـى األدلــــــة

تـحـصّلـة في الـقضـية واإلثبـاتـات ا
قصرية وصلت إلى القناعة التامة 
دان فقررت احلكم عليهم غيابياً ا
بــــالــــســــجن ســــتــــة اعــــوام وفــــقـــاً

ادة احلكمية).  قتضيات ا
وأوصت هــيــئــة الــنــزاهــة فـي بــيـان
بـ(وضع خططٍ شامـلة من قبل وزارة
ـصـافي الـتــخـطـيـط إلعـادة تـأهــيل ا
وإنشاء أخرى جـديدة والتحري عن
أزمـــة جتــهــيــز الــبــانــزين وأهــمــيــة
ـراقـبة تـطـويـر أجهـزة الـتـفـتـيش وا
وربــطـــهــا بــوزيــر الـــنــفط). الى ذلك
قرَّرت محكمة حتقـيق الكرخ الثانية
الــتـــابــعــة جملــلس الــقــضــاء االعــلى
اتـخاذ اإلجـراءات الـقـانونـيـة بـشأن
تـسـريب ?صـوتـي عن جـرائم فــسـاد
في محافظـة صالح الدين.وقال بيان
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (احملــكـمـة
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كشفت قيادة شرطة مـحافظة ميسان
عن الــقــائــهــا الـقــبض عــلى فــرد من
عصـابـة تتـكـون من أربـعة اشـخاص
تهدد الشركات النفطية في احملافظة
وقال اعالم الشرطة لـ (الزمان) أمس
ان قـسم مـكـافـحـة االجـرام تـمـكن من
االطاحـة بأحـد افراد عـصابـة متـهمة
بتهديد الشركات النفطية والتجارية

العاملة في ميسان
 مــشـــيــرا إلى أن (ذلـك جــاء   بــنــاءا
عـلى مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقة
وبــعــد تــعــرض احــد الــشـركــات الى
تــهــديــد وابـتــزاز  من قــبل عــصــابـة

مكونة من اربعة افراد).
œuN  nO J

وأضــاف قــد ان (قـــوة من مــكــافــحــة
اجـــرام مــيـــســان وبـــاشــراف مـــديــر
الـقــسم شـخـصــيـا شـرعت بــتـكـثـيف
اجلـهود ومـتـابعـة حـيثـيـات احلادث
وبعـد جـهود كـبـيرة وعـمل مـتواصل
تــوصـلت الى احــد افـراد الــعـصــابـة
واثـر كـمـ مـحـكم تـمت االطـاحـة به
في احــدى اقـضــيـة احملــافـظــة وبـ
ــتــهم بــاالدلــة بــانــة   مــواجــهــة ا
والبراه حول قيامه بتهديد احدى
الــشــركــات الــعـامــلــة) مــنــوهــا بـانه
(اعـــتـــرف صــــراحـــة بـــقــــيـــامه هـــو
ـكونـة من اربعـة افراد ومجـموعـته ا
بالتهديد واالبتـزاز للشركات االهلية
والنـفـطيـة في ميـسـان لغـرض كسب
االمـوال واكـد بـانة  تـدوين اقـواله
بــدائــيــا وقــضــائــيـا وتــوقــيــفه وفق
ـــــادة 366 من قـــــانـــــون احـــــكـــــام ا

العقوبات العراقي).
وأفادت دائـرة الـتحـقيـقـات في هيـئة
الــنــزاهــة االحتــاديــة  بــتــنــفــيــذهــا
سلـسـلة عـملـيَّـات ضبطٍ حلـاالت هدرٍ
لــلـمــال الـعـام ومــغـاالةٍ فـي األسـعـار
واخــــتـالسٍ وتـــهــــريـبٍ في عــــددٍ من
دوائر الكهرباء ومحطات الوقود في

محافظة ديالى.
وأشـارت الــدائـرة في بــيـان تــلـقـته (
الـزمـان ) أمس إلـى أنَّ  ( فـريق عـمل
مكـتب حتقـيق ديالى نـفَّذ  5عمـليَّاتٍ
مُـــتــفــرِّقــةٍ في دوائـــر الــكــهــربــاء في
ُـــحـــافـــظــــة كـــشف في أوالهـــا عن ا
مـغـاالةٍ في أسـعـار شـراء  20عـموداً
كــهـربــائـيــاً من قـبل مُــديـريَّــة تـوزيع
ــبـلغ 72 الــكـهــربـاء فـي احملـافــظـة 

مــلــيــون ديــنــار وهــو مــبــلـغ يــفـوق
األســعــار احلــقــيـقــيَّــة الــســائـدة في
األسـواق احملـليَّـة مُـبـيّـنةً أنَّ عـمـلـية
الشـراء جاءت مُـخـالفـةً للـمُواصـفات
ُعتمدة لدى وزارة الكهرباء الفنيَّة ا

بحسب تقرير جلنة الفحص ) . 
وأضـــافت   ان  ( حتـــرِّيــات مـــكــتب
حتقـيق الهـيـئة في احملـافظـة أفضت
َّ إلى ضـبط معـامـلة صـرفٍ خـاصَّةٍ 
تــرويـجــهــا مـرَّة ثــانـيــة; بــالـرغم من
صرفها سابقاً الفتةً إلى قيام ديوان
مـحـافـظـة ديـالى  –قـسم احلـسـابات
شروع تنفيذ بترويج معاملة صرفٍ 
شــبــكـة كــهــربــاء جـديــدةٍ إلى  احلي
العـسكري  –زهيرات  –أبي صيدا 
مُـــوضـــحـــةً أنَّ ذلك أدَّى إلـى حــدوث
ــال الــعـام بــلــغت قــيــمـته هــدرٍ في ا

52,722,572 مليون دينارٍ ) . 
وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ قام الفريق بضبط
أصل مـعــامـلـة شـراء مــواد مُـخـالـفـةٍ
لــلــمـواصــفـات الــفـنــيَّــة في مُـديــريَّـة
تـــوزيع كـــهــربـــاء ديــالى فـــضالً عن
مُغاالةٍ في أسعار شراء  150براكيت
ـشـروع إنارة إنارة حـجم 250واط  
الــــشـــارع من تــــقـــاطع الــــقـــدس إلى
ـفرق الفـتـةً إلى أنَّ أسـعار مُـجسَّـر ا
َّ إدخــالــهـا الــشــراء لــلـمــواد الــتي 
مـخـزنــيـاً بـلغ   20,433,000مـلـيـون
ديـنـارٍ. وأوضــحت الـدائـرة أنَّ فـريق
ــكـتب تـمـكَّـن من ضـبط مـديـر عـمل ا
مركـز صـيانـة كـهربـاء الـعظـيم وأحد
مُوظَّفيه; لقيامهما بترويج معامالت
صـيــانـة وهـمــيَّـة واخـتالس األسالك
وجب َّ صـرفها  الكهربـائيَّة التي 
عـامالت مُشـيرةً إلى ضبط  4 تلك ا

معامالتٍ "وهميَّةٍ ) . 
ولـفـتت الى ان  ( الــعـمـلـيَّـة األخـيـرة
َّ خاللها ضبط في دوائر الكهرباء 
مُــتَّــهـمــ اثـنــ في مــركــز صـيــانـة
كـــهـــربـــاء كـــنـــعـــان وأمـــ مـــخـــزن
الشبكـات التابع لفـرع توزيع كهرباء
ديــالى; لــقــيــامــهم بــسـرقــة مُــحــوَّلـة
250kv مع مــلــحــقــاتــهــا عــلــمــاً أنَّ
َّ جتــهــيــزهــا من شــركــة ُــحــوَّلــة  ا

ُحافظة ) . توزيع كهرباء ا
واكــدت الــدائــرة أنَّ  ( الــفــريق نــفَّــذ
عـمـلـيَّتـ مُـنـفـصلـتـ في مـحـطـت
وقــود تـمــكَّن بـعــد أعـمــال الـتــحـرّي
ُـتابـعـة خالل الـعـمـلـيَّة األولى من وا
كــشف عــمـلــيَّــات تـهــريب مــشـتــقـاتٍ
نفـطيَّةٍ في مـحطـة وقودٍ في خـانق

ة بشأن اتخذت اإلجـراءات القـانونيـَّ
ــتــداول عن الــتـــســريب الــصـــوتي ا
وجود جرائم فساد في احملافظة يتم
الــتـطــرق فـيــهـا إلى أحــد الـقــضـاة).
واصــدر الــقـــضــاء في وقت ســابق 
أوامــر قـــبض بــحق مـــحــافظ صالح
الـــــدين الـــــســـــابـق ومـــــجـــــمـــــوعــــة
.وذكــر الـبـيـان أن (مـحـكـمـة مـوظـفـ
الـتــحـقـيق اخملـتـصـة بــنـظـر قـضـايـا
أصدرت أوامر النزاهة في الرصافة 
قــــبـض بـــــحق احملـــــافظ الـــــســـــابق
ومـجمـوعـة موظـفـ اخـرين) وتابع
ان (أوامر الـقـبض تـأتي وفق احـكام
ادة 340 من قـانون الـعـقـوبات عن ا
شبهات فساد ومخالفات في مشروع
الـتـطــويـر األمـني لـلــمـحـافـظـة).وفي
اطـلقت مـحكـمة االسـتئـناف ميـسان 
سراح ناشط متـهم بالتحريض
عــلى الـقــضـاء فـي مـواقع الــتـواصل

االجــــتـــــمــــاعـي. وقــــال مـــــصــــدر ان
(احملـكـمـة اطـلـقت سـراح الـنـاشـطـ
بــعــد تــظــــــــاهــرة النــصــار الــتــيــار
الـــصــــــــــدري امــــام مـــبــــنـــاهــــا في

احملافظة). 
وكــانت قــوة امــنــيــة قــد اعــتـقــلت 8
نـاشـطـ من أنـصـار الـتـيـار بـتـهـمة
الـــتـــحـــريض ضـــد الـــقـــضـــاء عـــلى
مـنصـات الـتـواصل.وقـال مـصدر إنه
عتقل الناشط البارز في (من ب ا
) وتابع ان الـتـيار كـرار عـبـد الـكـر
(أنصـار التـيار تـظاهـروا امام مـبنى
لـلـمـطـالـبـة بـاطالق سـراح احملـكـمـة 
). وكـان اجملـلس قـد أصدر ـعتـقـل ا
مذكـرات قـبض بـحق ثالثة قـيـادي
في الــتــيــار عــلى خــلـفــيــة تــطـورات
األحـــــــداث وهـم كـل من صــــــــبـــــــاح
السـاعدي ومـحمـد السـاعدي وغايب

العميري.
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الــغــربي . يـذكــر ان طــائـفــة الــصـابــئـة
نـدائـيـ هم احـد مـكـونـات الـرئـيـسة ا
ــيــسـاني وهــنــالك عالقـة لــلـمــجــتـمع ا
سـم من تـرابط وثـيقـة بـينـهم وبـ ا
سـكنـة احملـافـظـة وأبـنـاء هـذه الـطـائـفة
تـهنـون صـياغـة الذهب في مـعظـمـهم 

ميسان ولهم سوق في مركز العمارة.
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ح يكون اجلو السياسي غير هاديء تـمر كثير من االخبار مرا سريعا
وال ينتبه اليها احد.

وكان افتتاح مصنع لصناعـة سماد الداب احد هذه االخبار التي ضاعت
حتت تاثير صخب السياسة.

وكمـا اعـتـقـد فان مـثل هـذه اخلـطـوة سـتكـون مـهـمـة جدا النـهـا في نـهـاية
االمر ستـوفر منـتجـا عراقيـا يدخل في زيـادة االنتاج الـزراعي وتقلل من

فرص استيراد سماد الداب من اخلارج. 
صنع? ما حكاية هذا ا

ـواقع بـيـانا لـوزارة الـصنـاعـة اشارت فـيه الى ان مـصنع تنـاقـلت بعض ا
انـتاج سـمـاد الـداب الـذي افـتـتح في الـشـركـة العـامـة لـصـنـاعـة االسـمدة
شاركة مع شركة تربل اجلنوبية هو"االول من نوعه والذي  انشاؤه با

أي البريطانية"
نشأ إلنـتاج سماد ـصنع من ثالثة  خـطوط إنتاجـية أوربيـة ا يتالف هذا ا

ا يُعادل (500) ألف طن" الداب بطاقة (1500) طن باليوم و
ـتفـق عليـها مـن سماد ستـكون وزارة الـزراعة حـاضرة الستـالم الكـمية ا
الداب عبر تـوقيع عقـد ب وزارة الصـناعة والزراعـة ثم ستكـون الشركة
العامة الـعامة للـتجهيـزات الزراعيـة اجلهة التي تـقوم بتوزيع هـذا السماد
ــزارعـ ضــمن خـطــة تـعـدهــا وزارة الـزراعــة.كـمـا ان عـلى الــفالحـ وا
ـستـلزمـات الزراعـية التـجهـيزات الـزراعيـة توفـر سمـاد اليـوريا  وكـافة ا

ية. للقطاع الزراعي ومن مناشيء عا
الحـقـا سـيـاخـذ سـمـاد الـداب طـريـقه الى فـروع ومـواقع الـشـركـة الـعـامـة
ـوقع لـلـتـجـهيـزات الـزراعـيـة وسـيـصل الى مـوقـع مخـازن الـشـعب هـذا ا
الذي يـشـكل حـلـقـة من حلـقـات فـروع ومـواقع اخـرى تقـوم بـالـدور نـفسه
الذي بـيـنته قـبل قـلـيل. التـعـاون في اي عمـل يخـلق فـرصا جـيـدة لتـطـوير
ـشاكل التي تعتـرض اية عمليـة صناعية.وفي مستويات االنـتاج وتقليل ا
هذه اخلـطوة اعـني خطـوة انتـاج الداب مـحـليـا يوجـد نوع من امل اتـمنى
ان يتـسع لـيـشمـل مصـانع اخـرى وقـطاعـات مـخـتلـفـة.كـانت التـجـهـيزات

ـلف الـصـنـاعي الـزراعـيـة حـاضـرة النـهـا مـعــنـيـة بـهـذا ا
اجلديد.على امل ان يكون كل ما يحتاجه الفالحون
ــزارعــون من اســمــدة ومــســتــلــزمــات زراعــيـة وا

مصنعا داخل حدود الوطن.
وكـما قـلت فـهـذه امـنـيـة اجلـمـيع بـحـيث نـحقــــــق

ا حلمنا به. االكتفاء الذي طا

ـساء وطـــــلوع الـفجر حـيث اقتـحم سكون انـــــطفئ الـبرق بـ ضـــفة ا
ـوت اخلـالد عـلى كل مـا في هـذه األرض انه مـخيف منـامي ســـــــلـطان ا

جدا . 
بـدأت طوالـعه وانـا غـريب وجـسـدي مـحـنط بـ أربع خـشبـات مـسـتـقـيـما
وبكل احتـرام أمام هـذا الشـبح الهـائج ألستقـر بعـد ذلك على دكـة سيارة
النـقل الذي يـحرس سائـقهـا على تـكبـيلي بـحبـال قويـة وكأننـي نده والكل
مسرع يتشاجـعون على حتفي كـسباً للوقت فالـعادة العربيـة تهتم بعيدان

سردق العزاء والوليمة اكثر من هذه اجلثة الهامدة . 
ـشهد الـذي يصورني كـمجرم يـساق إلى اإلعدام وهنا اسـتسلـمت لهذا ا
عـيـة احلـرس الـذين انزلـوني الى دهـلـيـز فتـح ذراعيه السـتـقـبـالي يدعى
القـبر ثم أعـتـلى صوت رجل ذو طـربـوش كأنه تـلقـ الـشهـادت او شيء
من هـذا الـقـبـيل لــكـني غـيـر مـكـتـرث من شــدة احلـر الـذي يـهج عـلـيـة من
ـتـعـفـنـة حـيث اذن لي أن جـدران تـلك احلـفـرة ودبـيب الـنـمل ورائـحـتـهـا ا
أكون فريسـة تقدمـها حرارة هـذه األرض كطبقـاً طازجاً لـهذه الديدان من

خالل رجل غريب ال أعرفه . 
وجهه قبيح تتسابق مجاديف يدية لهيل التراب واستراق النقود . 

وبعد الـرحيل ادركت انهـا النهـاية وكل شيء أصبح بـطيء والوقت ساكن
في حــجــرة ال تــطــاق عــيـشــاً فــارقــني بــهــا االهل واخلـالن وأنـا مــتــأهب
ألسطـورة تـراودني ان هـنـاك شخـصـاً سـيحـضـر لـيسـتـجـوبـني رجله في
األرض ورأسه في السماء فبما اجـيب فال املك جهاداً في سبيل الله وال

ذهب .  متصدق بزكاة ولست من حماة ا
اذن سـيـضـغط هـذا الـقـبر صـدري ال مـحـال وادر حـلـيب امي كـمـا ادعى

اهل العمائم . 
وما انـا عـلى هذه احلـيـرة واخلوف الـشـجي حتى اسـتـيقـظت عـلى صوت

فيروز اجلميل وأصبح احللم خرافه.

-1-
يـسـيل لـعـاب الـبـعض مـتى مـا اسـتـمع الى مـدحه والـثـنـاء عـلـيه واإلشـادة

بعطائه .
من حق كل انــســان أنْ يـفــرح حــ يـجــد من اجملــتــمع تــقـديــراً جلــهـوده
ومعـانـاته لـكنْ لـيس من حقـه التـفـرغ الصـطيـاد األمـاديح بـعيـداً عن الـنـية
ـديح هـو الـرياء اخلالـصـة في تـقد مـا يـنـفع الـناس ألنّ الـعـمل لـكسب ا

ذموم . ا
-2-

وما مِنْ كاتِبٍ او شاعر االّ وهو يتعرض أللوانٍ من النقد 
واقف : وهنا تختلف ا

فهناك مَنْ يرّحّب بالنقد البنّاء ويشكر أصحابه عليه .
وهناك مَنْ اليُطيقه أصالً بل يعتبره انتقاصا من شخصه ..

طلق الـنقد أيّاً كانت ـوضوعية أنْ تنـصب العداء  عايير ا وليس مقبوال بـا
طبيعته ..

فالـنـقد الـبـناء البُـدَّ أنْ يُـستـقـبل بالـرضـا واالمتـنـان النه يُسـهم في تـقو
األعمال الفكرية واألدبية ويزيح عنها ماال يصح أنْ حتتويه .

وأما النقد الناشئ مِنْ توتـر في العالمة ب الطرفيْن فـهو ليس نقداً بريئاً
من الشائبة .

وقد شَبَّهَ ابن الـرومي أصحـابه باخلـفافيش الـذين يصـعب علـيهم أنْ يروا
أشعة الشمس .

قال :
عرفةٍ  عابوا قريضي وما عابوا 

ولن ترى الشمسَ أبصارُ اخلفافيشِ 
-3-

ـنتـوج الـفكـري الى حـدٍّ يـدفع بصـاحـبه الى االدعاء وقد يـبـلغ االعتـزاز بـا
بأنه فوق النقد .

وهذا ما صنعه وليّ الدين يكن ح خاطب كتابه قائالً .
كتابِي سِرْ في االرض وأسلكْ فِجاجها 

وخَل عبادَ اللهِ تتلوكَ ما تتلوُ 
فما بِكَ مِنْ عيبٍ فأخشى ظهورَهُ 

وما بِكَ مِنْ جهل فيُزري بِكَ اجلَهْلُ 
وهذا غلو ال نقبله .

انّ الكـتاب الـذي ال يأتـيه البـاطل مِنْ بـيْن يديه وال خـلفه
هو كتاب الله دون غيره من الكتب .

-4-                                 
الــتالسـن بــ ( الـــدراويشُ ) و (اخلــفـــافــيش) ال

تنتهي فصوله مع امتداد األيام ..

قبل وبسعر ألف دينار للتر الواحد مصطفى الكاظمييبدأ العمل بها في األول من ايلول ا
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ـــعــارك { طـــرابـــلـس (أ ف ب) - أدّت ا
الـتي انـدلـعت لـيل اجلـمـعـة السـبت في
الــعـــاصــمــة الــلـــيــبــيـــة طــرابــلس بــ
مـجموعـات مسلـحة وتتـواصل السبت
ا إلـى مقـتل  23شـخـصـاً عـلى األقـل 
أثــار مـخـاوف من انــدالع حـرب جـديـدة
فـي بلد يعيش أصـال حالة من الفوضى
فـي ظـل وجـــــــــود حـــــــــكـــــــــومـــــــــتــــــــ
.وانـدلع الـقـتـال بـأسـلـحـة مـتـنــافـسـتـ
ثـقـيلـة وخفـيفـة لـيلًـا في عدد من أحـياء
ـديــنـة الـواقـعـة في غـرب لـيـبـيـا لـكن ا
هـدوءا نـسبـيا سـاد مـساء الـسبت وفق

ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
W×K   UŽuL−

ونــشـر عــبـد احلــمـيــد الـدبــيـبــة رئـيس
حـكـومـة الـوحـدة اللـيـبـيـة في طـرابلس
مـقـطع فـيـديو يـظـهـر فيـه وسط حراسه
وهـو يحيي مقاتـل مؤيدين له.وأفادت
وســائل إعالم مـحـلـيــة بـأنّ حتـالـفـاً من
ـؤيّـدة لـفـتـحي ـسـلـحـة ا اجملـمـوعـات ا
ـنــافــسـة بــاشــاغـا رئــيس احلــكــومــة ا
حلـــكــومــة طــرابـــلس عــادت أدراجــهــا
بـعدمـا كانت مـتّجـهة إلى الـعاصـمة من
مــصــراتــة الــواقــعــة عــلى بــعــد مـئــتي

كيلومتر إلى الشرق.
ـعارك على نطاق غـير مسبوق ودارت ا
شيـر خليفـة حفتر مـنذ فشل محـاولة ا
الـرجل الـقـوي في الـشرق الـلـيـبي غزو
الـعاصـمة عـسكـرياً في حـزيران/يـونيو
 2020فـي ذروة احلـرب األهــلــيــة الـتي
أعـقبت سـقوط نـظام مـعمـر القذافي في
الــــــعــــــام .2011وتــــــضــــــرّرت ســــــتـــــة
مـسـتـشـفـيـات جـراء الـقـصف بـيـنـمـا لم
تـتمـكّن سيـارات اإلسعـاف من الوصول
إلى مــنــاطق الــقـتــال حــسـبــمــا أفـادت
وزارة الــصـحـة الــتي أعـلـنت حــصـيـلـة
جـــــــــديـــــــــدة من  23قـــــــــتـــــــــيالً و140
.وحــمّــلت حــكــومــة الــدبــيــبــة جــريــحــاً
ـــســـؤولـــيــة ـــنـــافـــســة  احلـــكـــومــة ا
االشــتـبـاكــات "بـعـد أن كــانت تـخـوض
مـفاوضـات لتـجنـيب العـاصمـة الدماء"
وفـق مــــا جـــــاء فـي بـــــيــــان.وخـــــلّـــــفت
االشـتـبـاكـات أضراراً جـسـيـمـة في قلب

الـعاصمة حسبما أظهرت صور نُشرت
عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي
لـسـيـارات مـتـفحّـمـة ومـبـانٍ حتـمل آثار
الــرصـاص.واتـهــمت حـكــومـة الـدبــيـبـة
ــنــافــســـة فــتــحي رئـــيس احلــكــومـــة ا
بـــاشـــاغــا ومـــقـــرّه في مــديـــنـــة ســرت
(وسـط) بــتـــنـــفـــيـــذ "مـــا أعـــلـــنه... من
تـهــديـدات بـاسـتـخـدام الـقـوة لـلـعـدوان
ـــكـــتب اإلعالمي ـــديـــنـــة".وردّ ا عـــلى ا
لــبــاشـاغــا مـتّــهــمًـا حــكـومــة طــرابـلس
بـ"الـتشـبث (...) بالسـلطة" مـعتبـرًا أنها
"مـغتـصبة لـلشـرعية". ونـفى ما جاء في
بـيان حكـومة الوحـدة بخصوص رفض
حـــكـــومــــة بـــاشـــاغـــا أي مـــفـــاوضـــات
مـعـهـا.وقـال عمـاد الـدين بـادي الـباحث
في مـركز أبـحاث "غـلوبال انـيشـياتيف"
ـنـاطق احلـضـريـة لـها إنّ "احلـرب في ا
مـنـطـقـها اخلـاص فـهي تـضـرّ بالـبـنـية
دنية وباألشخاص لذا حتى التحتية ا
إن لـم يــدم هـــذا الــقـــتــال طـــويالً فــإنّه
سـيكـون مدمّراً لـلغـاية".منـذ تعـيينه في
تمركز ان ا شـباط/فبراير من قبل الـبر
فـي الـشــرق يــحـاول بــاشــاغـا من دون
جـــدوى دخـــول طـــرابـــلس لـــتـــأســـيس
ســـلــــطـــته هـــنــــاك. وقـــد هـــدد أخـــيـــراً
بــاســتــخـدام الــقــوة لــتـحــقــيق ذلك.من
جـانبه أكد دبيبة الذي يرأس احلكومة
االنــتـقـالـيــة أنه لن يـسـلّم الــسـلـطـة إال
حلـكومـة منتـخبـة.وتصاعـد التـوتر ب
ــوالـيــة لـلــقـادة ــسـلــحـة ا الــفـصــائل ا
ــتــنـافــســ في األشـهــر األخــيـرة في ا

طرابلس. 
ـعـارك وفي  22تــمـوز/يــولـيــو أودت ا
بــحـيـاة  16شــخـصـاً بـيـنــهم مـدنـيـون
وتـــســبّــبت فـي جــرح نــحـــو خــمــســ
آخـرين.وكتـبت السـفارة األمـيركـية لدى
لــيـبــيــا في تـغــريــدة "تـشــعـر الــواليـات
ــتـحـدة بــقـلق بـالغ إزاء االشــتـبـاكـات ا
الـعنيفة في طرابلس" بينما دعت بعثة
ــتــحــدة لــلــدعم في لــيــبــيــا إلى األ ا
"الـوقف الـفوري لـألعمـال العـدائـية".من
جــهـتــهــا دعت قـطــر في بــيـان نــشـرته
وكـالـة األنـبـاء الـقطـريـة "األطـراف كـافة

إلى جتــنب الـتـصـعـيـد وحـقن الـدمـاء
وتــغـلــيب صــوت احلـكــمـة ومــصـلــحـة
الــشــعب الــلـيــبي الــشــقـيق وتــســويـة

اخلالفات عبر احلوار".
وتــعـكس هــذه االشـتــبـاكـات الــفـوضى
التي تغرق فيها ليبيا منذ سقوط نظام
مــعــمــر الــقــذافي في  .2011ويــتــفــاقم
االنـقسام في ليبيا مع وجود حكومت
مـــتــنـــافــســـتـــ األولى في طـــرابــلس
انــبـثـقت عن اتــفـاق سـيــاسي قـبل عـام
ونــصف الـعـام يــرأسـهـا عـبــد احلـمـيـد
الــدبـيـبــة.أمـا احلـكـومــة الـثـانــيـة فـهي

ان بـرئاسـة فتـحي باشـاغا عـيّنـها الـبر
في شــبـاط/فـبـرايـر ومـنــحـهـا ثـقـته في
آذار/مــارس وتــتّـخــذ من سـرت (وسط)
مـقرّاً موقتاً لهـا بعدما مُنعت من دخول

طرابلس رغم محاولتها ذلــك.
WKOBŠ ŸUHð—«

وفـي بــاكــســـتــان قــضى أكـــثــر من ألف
شـخص جراء الـفيـضانـات النـاجتة عن
ـــوســـمــيـــة الــتـي بــدأت في األمـــطــار ا
حــزيـران/يـونــيـو  وفق آخـر حــصـيـلـة
أصــدرتــهــا الــهــيــئــة الــوطــنــيــة إلدارة
الــكـوارث األحـد.وقـضى  119شــخـصـا

149 مـن الــــــــــطــــــــــرقــــــــــات وجــــــــــرف 
جـســرا.وتقـول السلـطات إن فيـضانات
ـكن مقـارنتـهـا بفـيضـانات هـذا الـعام 
عـــام  2010الـــتي كـــانـت األســوأ عـــلى
اإلطـالق حــــ قــــتل أكــــثـــــر من ألــــفي
ـيـاه نـحـو خُـمس شــخص وحـاصـرت ا

سكان البالد.
وتــعـتـبـر الــسـلـطــات أن سـبب األمـطـار
ـناخي ـدمـرة هو الـتـغيـر ا الـهـائلـة وا
مـؤكدة أن البالد تتأثـر بشكل غير عادل
ـسـؤولـة ـمـارسـات غـيـر ا بـتــداعـيـات ا

بيئيًا في أنحاء العالم.

ركبات احملترقة من اثار االقتتال في طرابلس »UŁ—…∫ ا

خـالل الساعات الـ 24األخـيرة ما يرفع
احلـصيـلة اإلجـمالـية إلى  1033قـتيال
فــيـمـا ال تـزال األمـطـار الــغـزيـرة تـهـطل
عـــلـى بـــعض أنـــحــــاء الـــبـــلـــد.وطـــالت
الـــفــيـــضــانــات أكـــثــر من  33مـــلــيــون
شخص أي باكستاني من أصل سبعة
كــمــا دمـــرت نــحــو مــلــيــون مــســكن أو
أحلـقت بـهـا اضـرارا جـسـيـمـة بـحسب

احلكومة.
وتـسبـبت الفـيضـانات بـإتالف أكثر من
ثــــمــــانــــ ألف هــــكــــتــــار من األراضي
الـزراعـيـة وتـدمـيـر أكـثـر من  3400كـلم
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اليـة والدبلـوماسـية و... إنهـيار سيـاقات الـدولة مثـلما يـنهار ـأسي األخالقيـة وا أثبتت ا
رمل هش تـذروه الــريح سـافــيـاً في صــحـراء ال نــهـائــيـة أن الـعــراق ال يـنــاسـبه الــنـظـام
سـتبـد عادل يـلـجم الكالب الـنابـحـة أحجـاراً حتى "يـصبح ا هـو بحـاجـة  ـاني إ الـبر
قـاعد.. حتت قـبة سـعر الـط مـثقـاالً بديـنار" فـالعـراق ال يـنسـجم مع حلـول نواب عـلى ا

ان; حلراسة مصالح أحزاب ومعالٍ ودلة وفخامة و... فنجان. البر
الـنظـام الـنيـابي سـلم عـنق الدولـة الى سـيف أحزاب ذات والءات غـيـر وطنـيـة.. نصـفـها
فئوية والـنصف اآلخر طابور خامس يؤدي دوراً جاسـوسياً لصالح دول أخرى سافحاً
إقـتـصاد الـعـراق كعـمق لـسـواه.. يسـتـعيـدون تـماسـكـهم ويـنهـار...! مـتخـذين من الـعراق

نازلة أعدائهم. ساحة 
أال بئس الـوالءات التي تـفرط بـالوطن لـصالح إنـتمـاء شاذ! و... "خل نـخلـيهـا سكتـه" منذ
عشـرين عاماً والـعراق يـنزف أمواالً يـستـقوي بهـا اآلخرون عـليه ويهـدر شبـابه هباءً في
الـدفـاع عن أضـرحـة مـقـدسـة ومـفـاعالت نـوويـة قـائـمـة عـلى غـيـر أرضه وخـارج خـطوط
خريطته.. يحاصـرون إقتصادياً فينـفق عليهم العراق تـاركاً شعبه جائعاً بـينما القاعدة
الفـقهيـة تنص عـلى "اليـحتاجه الـبيت يـحرم عـلى اجلامع" و... "ما مـر عام والـعراق ليس

فيه جوع".
ال أدعـو العـراقـي الى اإلسـتفـاقـة نافـض قـدراً حطـهم من عـليـاء الـكون الى جـحيم لب
ا أحـثـهم على تـأمل مـا آلوا إلـيه من فـوق الثـريـا الى حتت الثـرى! داعـية الى األرض إ
الـتأمل متشـبث باإلصرار عـلى نظام رئاسي يـنصب مستبـداً وطنياً مـطلق الصالحيات
انه بـالله ووالئه لـلوطن وخـدمة شعـبه متـجرداً من اإلنـتمـاء الفـئوي ومـنزهاً موثـوق من إ

ال التي ال ترتوي... عن شهوة ا
إذا إنتُخِبَ الرئـيس من قبل الشعب مباشـرة سيكون القرار عـراقياً وليس بيد األحزاب
التي أصـلها ثـابت وفرعهـا في السـماء.. عراقـية الدمـار أجنبـية الـهوى تعـمل على شكل

أذرع بخدمة مصالح دول أخرى وإرادات خارجية.
ـا تترسمه وزارة نـجزات حتقـقت أو قائمة  هل تمـتلك حكومـات ما بعد  2003جرداً 

التخطيط!? اجلواب:
.. ا إنحطت بالعراق.. تدهوراً لم تكتفِ تلك احلـكومات بعدم إضافة منجـز واحد إ -
شـاريع الصـناعـية واخلدمـية والـزراعية والـصحـية والتـربوية الى تلف وإنهـيار وإنـدثار ا

. والتعليمية والـ... قائمة الرذالة.. تطول فساداً
ية اهرة والعـقول األكاد فبلد بـعظمة ثـراء العراق ووفرة األيـدي ا
يـقــوده أمــيـون مــهـرجــو مـال أغــبـيــاء إال في تــلـفــيق الـســرقـات

كشوفة حد السخرية... ا
من حـقي احللم بـقائد يـعيد الـعراق سـيداً في العـالم.. مسـتبد

عادل...
{ عضو مكتب تنفيذي/ حركةوعي
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ــــقـــرر فـي الـــســــاعـــة ?08,33 اإلقالع ا
زيد من الناس إلى فـيُحتمل أن يتـدفق ا
ــــوعـــد الـــتـــالـي في عـــطــــلـــة نـــهـــايـــة ا
األسـبوع.وتـشهـد الفـنادق الـواقعـة على
الــســاحل نــســبــة إشــغــال كــامــلــة مــنـذ
أســابــيع إضــافــة إلى أن أمــاكن وقـوف
الـسيارات بالـقرب من النقـاط التي توفر
أفــضل رؤيــة لإلفـالع مـحــدودة.وحــالف
احلظ ســابـريــنــا مـورلي إذ تــمــكـنت من
اسـتئـجار شقـة غير بـعيـدة من الشاطئ
وســــتــــكــــون مع ولــــديــــهــــا وعــــشـــرات
األشــخـــاص اآلخــرين عــلـى مــ مــركب
نـاسبة شركـة "ستار فليت تـوفره لهذه ا
تــورز".وتـــشــرح مـــورلي الــتـي اشــتــرت
ــــركب الـــتــــذكـــرة لـــقـــاء  95دوالراً أن ا
"سـيـتـوقف في احملـيط عنـد أقـرب نـقـطة

ــكـــنــة من مـــوقع اإلقالع" وســـتــتــاح
لـركـابه مــشـاهـدة احلـدث مـنه.وتـضـيف
ـرأة البالـغة الثـالثة واألربـع أنها لم ا
تــكن "يــومــاً قــريــبــة إلى هــذا احلــدّ من
اإلقالع" مـع أنـهــا نــشــأت فـي أورالنـدو

ركز. التي تبعد أقل من ساعة عن ا
ÍËœ ŸULÝ

وعــنـدمــا كـانت طــفــلـة  كــانت تـرى من
حـديـقة مـنـزلهـا مـكـوكات الـفـضاء خالل
إقالعـهـا وكأنـهـا "كـرة برتـقـالـية كـبـيرة"
تـرتــفع في الـســمـاء وكــانت تـســتـطـيع
حـتـى سـمـاع الــدويّ الـذي تُـحــدثه عـنـد
جتـاوزهـا جدار الـصـوت.وتبـدي مورلي
سـعــادتـهــا بـكـون بــرنـامج "أرتــيـمـيس"
الـذي وضعـته وكالـة الفـضاء األمـيركـية
(نــاسـا) يــطــمح إلى هـبــوط امــرأة عـلى

الـقـمر لـلـمـرة األولى وهو مـا يُـتوقع أن
يـــــحــــصـل ســـــنــــة  2025عـــــلـى أقــــرب
تـقــديـر.وتـشــدد عـلى أن "الـتــنـوّع مـهم"
وهي تـنـظـر إلى ابنـتـهـا الـبالـغـة عـام
الـتي تعتـمر خوذة فـضاء مقـلدة.وتشكّل
عـودة عمليات اإلطالق هـدية من السماء
لـلـمــنـطـقـة الـقــريـبـة من مـركــز كـيـنـيـدي
لـلــفـضـاء إذ أن مـعــدّل إنـفـاق أسـرة من
ثالثـة أفراد في أربعة أو خمسة أيام هو
ــكــتب الــســيــاحـة.  1300دوالر وفــقــاً 
وعـلى الـطـريق الرئـيـسـية لـشـبه جـزيرة
ركز فيها يعجّ مـيريت أيلند التي يـقع ا
مـتجـر بريـنـدا مالـبيـري اخملصص لـبيع
ـوضــوع الـفــضـاء مـنــتـجــات تــتـعــلق 
ــجـرد دخـولـهم تـطـالـعـهم بـالـسـيـاح. 
ـتـجــر شـعـار قـمــصـان يـطــبع عـلــيـهــا ا

بـرنامج "أرتـيمـيس" وقد بـاع منـها ألـفاً
يــوم الــســبت وحــده.وتالحـظ صــاحــبـة
ــتــجــر الـذي أسـس عـام  1984شــركـة ا
"سـبـايس شـيرتس" فـي تصـريح لـوكـالة
فـرانس بـر س أن "ثـمــة تـدفـقـاً حـقـيـقـيـاً
لـلـنـاس" في األيـام األخـيـرة.وتـشـيـر إلى
أنــهم "يـنــتـظــرون عــلى أحـرّ من اجلــمـر
إقالع ناسا ألن مركبات الفضاء التابعة
لـلقطاع اخلاص ال تثير حماسة الناس".
أمــا الـصـاروخ "إس إل إس" الــذي يـقـلع
وذجـاً كبيراً منه االثـن والذي اقامت 
أمـام مـتـجــرهـا "فـيـخص الـنـاس" عـلى
قـولهـا "ألنه صاروخـهم. وليس صاروخ
+ســبــايس إكس+" كــذلك يــحنّ اجلــمــيع
إلى بـرنــامج "أبـولـو" الـذي أُرسِـلت آخـر
كـبـسـولـة مـأهـولـة في إطـاره إلى الـقـمـر
عـام .1972وتـقـول جـوان بـوسـتـانـدجي
التي لم تكن قد وُلدت بعد "كانت عائلتي
تــشــاهـــد (مــهــمـــات أبــولـــو) في مــنــزل
اجلـــيـــران (...) إذ لم يـــكـن لـــدى والــديّ
جـهاز تـلفـزيون".وهـذا بالـذات ما يـعطي
إقالع الــصـاروخ االثـنـ مــعـنى خـاصـاً
جــداً بـالــنـســبـة إلى جــوان الـتي تــقـول
"هـنــا مع قـلـيل مـن احلظ  سـنـراه عـلى

أرض الواقع".
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وعـبرت سـفـينـتان حـربيـتـان أميـركيـتان
مـضــيق تـايـوان األحـد عــلى مـا أعـلـنت
الـبـحريـة األمـيـركيـة في أول خـطوة من
نـوعـهـا مـنذ أن أجـرت الـصـ مـناورات
عــسـكــريــة غــيــر مــســبــوقـة فـي مـحــيط
اجلـزيـرة.وأفـادت الـبـحـريـة في بـيـان أن
عـبور السفيـنت "يثـبت التزام الواليات
ـتحـدة من أجل منـطقة حـرة ومفـتوحة ا
".وبـلغ في احملــيـطـ الــهـنـدي والــهـاد
الــتــوتــر ذروته في مــضــيق تــايـوان في
أعـقـاب زيارة قـامت بـها رئـيسـة مـجلس

الـنـواب األمـيـركي نـانـسي بـيـلـوسي في
مـطلع آب/أغسـطس إلى تايبـيه ما أثار
ردّ فـعـل غـاضـبــاً من بـكـ الــتي نـظـمت
على اإلثر أكبر تدريبات عسكرية لها في
مـحيط اجلزيرة.وأجرت تايوان تدريبات
حتـاكي فيها الدفاع ضد غزو من الص
الـتي تـعـتبـر تـايوان جـزءا ال يـتـجزأ من
أراضـيـهــا وتـتـوعــد بـاسـتـعــادتـهـا ولـو
بـالــقـوة إذا لــزم األمـر.تــنـتــقـد بــكـ أي
اجـراء دبــلـومـاسي قــد يـضـفـي شـرعـيـة
على تايوان واتّبعت نهجاً عدائياً بشكل
ــســؤولــ مــتــزايــد رداً عـــلى زيــارات ا
.وأوضح والـــســـيــاســـيـــ الـــغـــربـــيـــ
األســـــطـــــول الـــــســـــابـع األمـــــيـــــركي أن
الـسـفيـنـت "يـو إس إس أنـتيـتـام" و"يو
إس إس تــشـانــســيــلـورســفــيل" الــلــتـ
حتــمالن صــواريخ مــوجـهــة وهــمـا من
طــراز "تـيــكـونــديــروغـا" أجــرتـا عــبـورًا
ـياه حـيث تـطبق حـرية "روتـيـنيًـا" في "ا
الحــة والـتــحــلــيق وفــقًــا لـلــمــعــايــيـر ا
الــدولــيـة".وأشــار إلى أن الــســفــيــنــتـ
ـرًا في مـضيق تـايـوان خارج سـلـكتـا "
ـيــاه اإلقـلـيــمـيــة ألي دولـة سـاحــلـيـة" ا
مـضــيـفـا أن اجلـيـش األمـيـركي له احلق
ــارســة نـشــاطه حــيــثـمــا يــسـمح في "
الــقــانـــون الــدولي بـــذلك". أكــد اجلــيش
ــتـحـدة "أثـارت الـصــيـني أن الـواليـات ا
ضـجة كبيرة" حول السفن التي تمر عبر
ــتـحــدث بـاسـم الـقــيـادة ــضـيق.قــال ا ا
الــشـرقــيــة لــلــجـيـش الـصــيــني شي يي
نطـقة الشرقية في جيش "تـتابع قيادة ا
الـتــحــريــر الـشــعــبي الـصــيــني الــسـفن
األمـيـركيـة وحتـذرها عـلى امـتداد مـسار
عـــــبـــــورهــــا وهـي تـــــعــــلـم بـــــجــــمـــــيع
ـنـطـقـة حتـركـاتـهـا".واضـاف ان "قـوات ا
(الـشرقية) في حالـة تأهب قصوى وعلى

استعداد (...) الحباط اي استفزاز"
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تـحدة)) ,أ { مـيـريت أيلـند (الـواليـات ا
ف ب) - تـعتبر جـوان بوستاندجي (45
) أن حضـور عـملـيـة إقالع صاروخ عـامـاً
فــضـــائي إلى الـــقـــمــر "جتـــربــة فـــريــدة
يـعـيـشـهـا اإلنـسـان".وتـقـول جـوان الـتي
جــاءت مع زوجـهـا وولــديـهــا من شـمـال
إنـكـلــتـرا لـتـمــضـيـة عـطـلــة في فـلـوريـدا
مـحــورهـا الــفـضــاء أن بـرنــامـجــهـا في
الــيـوم احملــدد لإلقـالع يـبــدأ بــاالنـطالق
بــاكــراً إلى شــاطئ كــوكــو بــيــتش غــيــر
الـبــعــيـد مـن مـركــز كــيـنــيــدي لـلــفــضـاء
"إليــجــاد مــكــان جــيــد".وتــقــول لــوكــالـة
فـرانس برس قـبل أن تذهب مع عـائلـتها
ــوضــوع غــزو إلى مــتــنـــزه مــخــصص 
الـفــضـاء "أعـرف أن (اإلقالع) ســيـحـصل
في مـــوقع بـــعــيـــد ولـــكــني أعـــتـــقــد أن
مــــشــــاهــــدته ســــتــــكـــــون مع ذلك أمــــراً
".ويُتـوقع أن يحـتشـد ما ب 100 مـذهالً
ألف و 200ألف شـخص حلضـور عمـلية
إقالع الـصــاروخ الـذي يـحـمـل كـبـسـولـة
غــيـــر مــأهـــولــة إلـى الــقـــمــر في رحـــلــة
جتــريــبــيــة أطــلــقت عـــلــيــهــا تــســمــيــة
"أرتــــيــــمــــيس  ?"1تــــمــــهّــــد لــــرحالت
مــســتــقـبــلــيــة مــأهــولــة. وعــلى ســبــيل
ـقارنـة فأن انطالق أول رحـلة مـأهولة ا
لـــشـــركــــة "ســـبـــايـس إكس" عـــام 2020
استقطب  220ألف مُشاهد.وترى ميغان
هـابل من مــكـتب الـسـيـاحـة عـلى سـاحل
ــطل عــلى مــركــز كــيــنــيــدي فــلــوريــدا ا
للفضاء في تصريح لوكالة فرانس برس
أن "الـطبيعة الـتاريخية" لـرحلة االثن 
وهي األولى ضــمن الـبـرنـامج األمـيـركي
لـلــعـودة إلى الــقـمــر "أثـارت بــالـتــأكـيـد
رتقب أن تشهد اهتمام اجلمهور".ومن ا
الـطـريق اختـنـاقات مـرورية اعـتـباراً من
الرابعة فجراً. أما في حال أدى سبب أو
آخــر كــحــال الــطـــقس مــثالً إلى إرجــاء
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ـا ـطروحـة بـ اطـراف االخـتالف   _الـصـراع   _وكـأ ثـمـة قـصـدية فـي األفـكـار ا
الـقضيـة العراقـية برمـتها  شـعب  وحقوق  وضـرورات حياة   أصبـحت في ملعب
ان فـورا  وذاك يقبل باحلل لكن وفق شروط  القوى الـسياسية  هذا يـريد حل البر
والباقي ينـتظر  وعلى وفق هذا السجال  يأتي دور احمللل السياسي وما اكثرهم
 فـمنـهم من يصـعد االزمـة  واخرون مـوزع عـلى كتـفي االختالف  ولم نـسمع من
ـان مطـلب  والذهـاب لالنتـخابـات أصبحت ضـرورة على وفق احـدهم  بأن حل الـبر
ـكن أيـضـا حل ـان وهـو مـحـاصـر  وكـيف  ـكن حل الـبـر االنـسـداد  ولـكن كـيف 

ان دون انعقاد جلسة  وإذا كان االمر باإلكراه  فكل ما بعده غير صحيح .. البر
الكل مع اجراء عمـليات تصحيـح في هيكلية الـنظام  والكل مع محـاسبة الفاسدين 
واجلميع مع سلـطة وطنية تمتلك احلاكمية في التكوين واحلكم  ولكن هناك تساؤالت
ـكن أن يـجـري ذلك  هل فـي تـقـابل شـوارع الـضــغط  أم في طـرح الـبـرامج كـيـف 
رحلة للرأي العـام  لكي يحدد خياراته  حيث كال الطرف لم يطرحا برنامج العمل 
هم ان  كل مـا يجري هو شـعارات ومواقف متضـادة  ومن يقول ا ما بعـد حل البر
ـواقف  مـاهي سوى أفـكار ان وبـعـده ستـحـصدون الـنتـيـجة  فـمـثل هذه ا حـل البـر
مـتـنـاثـرة  نـحن بـحـاجة مـن طـرفي االخـتالف الى بـرنـامج عـمل سـيـاسي اقـتـصادي

اجتماعي بنيوي تربوي تنموي ثقافي  حتى نقرر انحيازنا كجماهير صامتة .   
ان جذابة  وال فكرة الـعودة لنظام احملاصصـة يقبلها الشعب  لم تعد فكـرة حل البر
شروع عراقي يعالج أسبـاب االزمة وكيفية االنتـقال منها  نحن نريد  نحن بحاجـة 
الي الضخم لم يـوقف تداعيات الفـقر التي وصلت الى اكثر ـاذا التراكم ا أن نعرف 

ئة وبعض خبراء االقتصاد يقولون جتاوز الفقر هذا الرقم . من 35با
ـتحـدث باسم الـسيـد مقـتدى الـصدر  طـرح فكـرة جديدة  وهي االن وبعـد تغـريدة ا
الغاء مـشاركة كل القوى السـياسية في احلكم منذ   2003وحتى االن أي حتى عام
ـكن اقـنـاع األطـراف األخرى ـان  وال نـدري كـيف   2022مـقـابل الـغـاء فـكـرة الـبر

قترح .. ? بهذا ا
إن الــقـوى الــسـيــاسـيــة مـجــتـمــعـة بــاتت تـقــزم الـعــراق وتـوزعه حــسب مــخـرجــاتـهـا
ـذهـبــيـة والـعـرقـيــة الى الـتـحـالــفـات الـثالثـيـة ومـصــاحلـهـا  فـمن احملــاصـصـة الى ا
واخلـمـاسيـة  واالن صـارت البـيـوتات هي مـركـز االسـتقـطـاب والتـفـاعل ب مـخـتلف
طـبـقات احلـكم  فـهـذا الـبـيت الـشـيعـي وذاك البـيت الـسـني واألخـر الـبـيت الـكردي 
ا العـراق ال جتمعه هوية وطنية  وال دولة  حاكمة للعالقات ب مختلف مكونات وكأ
اجملـتـمع  فمـثل هـذا الطـرح بـاإلضافـة الى رمـادية الـنـظام احلـاكم  تـشكـل مقـدمات
ــشـاريع خـطـيـرة  مــنـهـا تـقـســيم الـبالد حـسب الــبـيـوتـات الـتـي تـتـداولـهـا األحـزاب
والـكـيـانـات الـسيـاسـيـة اخملـتـلـفـة  حـتى بـات احمللـلـون ال يـحـرجـون من لـوكـهـا اثـناء

احلديث .
ـر بـأخـطـر مـراحـل حـيـاته الـسـيـاسـيـة  وكل فـكـرة الـعـراق 
شهد اكثر  لذلك وطرح جديد من اطراف االختالف يعقد ا
ـؤثرين في الداخل الـعراقي إذ كان صار لـزاما من تدخل ا
رجال دين أو شخـصيات لها مقبـولية بغية اخلروج من هذا

النفق . 

بغداد
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ـا وجد القلم حرا وجـد محاربيه وتـختلف األسالـيب التي تسعى إلى طمس طا
ـة محاربة حريـة التعبـير ولم اخطى ح أشرت احلقيـقة بحسب مـرتكبي جر
ة فبالـتالي مهـما اختلـفت األساليب الـتي تستخـدم ضد حرية إلى ذلك باجلـر
ا يـكون ابـشعـها الـقتل والـتنـكيل االغـتصاب الـتعـبيـر وقول احلـقيـقة والـتي ر

النفي والطرد ومحاربة االرزاق وغيرها فكلها عمالت لوجه واحد.
ويبقى اخلـائف من نقل احلـقيقة مرتـزقة مغتصـب للكـلمة قبل ارتكـابهم للفعل
ا واجه الـصـحـفيـ في الـعراق عـبـر وطـا ذاته الـذي يـهـدف إلى كسـر الـقـلم ا
غتصب ولكن هناك مثل مخـاطر شتى كلها ترمي إلى تسيس االقالم لصالح ا
ـارسة ثل عـلى  رائج وهـو شـر البـلـية مـا يـضحك بـالـفعـل هنـا يـنطـبق هـذا ا
الـعـمل الصـحفي فـي بلـد مثل الـعـراق فانت قـد تخـشى قـول احلقـيقـة لـلحـفاظ
ـمـكن أن ـا حــيـاتك لـكن هل يـعــني ذلك انك من ا عـلى قــوتك وقـوت عـيـالك ور
ترضي جـميع األطراف بالتأكيد اإلجابة كال فـتعدد األحزاب ومحاربة بعضهم
ـقام الـبعـض يضع اجلـميع بـتهـديد دائم خـاصـة الصـحفـي الـذين يتـربعـون با
االول في كراسي االتـهـام عنـد األحـزاب ومراقـبـتـهم الدائـمـة لكل مـا يـطرح في
كتـوبة واليوم تضاف إليها مواقع قروءة وا سموعة وا وسائل اإلعالم الـثالث ا

التواصل االجتماعي.
فـانت لن تـرضي اجلــمـيع مـهـمـا حــاولت لـذا سـيـكـون امــامك خـيـارين وأقـصـد
الـصـحـفي في الـعـراق أمــا أن تـكـون أحـد األبـواق وتـتـبع حـزبــا بـعـيـنه لـيـتـولى
حمـايتك وفي الـنهـاية من السـهل أن يسـتغـنى عنك أن عـارضت مصـاحله يوما
ـا يـكون ـهـنـة لتـحـاول كـسب الـعيش مـن طريق اخـر ر مـا أو أن تـتـرك هذه ا
ـكن لـدى الــطـارئـ عـلى عــالم الـصـحـافــة لـكن لـيس من اخلـيـارين مـقــبـول و
السهـل تنفـيذه بـالنـسبة لـلمـتخـصص في هـذا اجملال ومن  اخـتيـارهم وفقا
ـي يـخـلدهم الـتـاريخ الصـحفي في ـواصـفات مـعيـنـة من قبل أسـاتـذة واكاد
الـعـراق وشـخـصـيـا افـتـخـر بـالـدكـتـور احـمـد عـبـد اجملـيـد
ود.عــبـد الــرزاق الــدلــيــمي ود. لــقــاء مـكـي وغـيــرهم من
األسـاتــذة الـذي تــلـمــذنـا عــلى أيــديـهم ومن وقــفـوا الى
جانـبنا ودفعوا بنـا إلى اختراق عالم الصحـافة منذ كنا

طلبة لديهم في كلية اإلعالم.

بسم الله الرحمن الرحيم
(كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ لْمَوْتِ)

بـبـالغ احلزن واألسى وبـقلـوب صابـرة ومـؤمنـة بقـضاء الـله وقدره
ــكــتب اإلعالمي لــنــائب رئــيس مـجــلس الــنــواب الــعـراقي تــلــقى ا
عـــروف bLŠ√ tK نـبأ وفاة الزميل الـصحفي ا «b?³Ž Ê«uäšU?ýÆœ

?ÕU²) الـذي تـوفي مسـاء الـسبت  2022/8/27 في  oO? u?ð b?O Ë√)
مـحـافـظة الـسـلـيمـانـيـة قضـاء سـيـد صادق أثـر نـوبـة قلـبـيـة حادة
ـسـتـشارون ـكـتب والـسادة ا ـنـاسبـة األلـيـمـة قدم مـديـر ا وبـهـذه ا
ـواسـاة ـوظــفـ خـالص الــتـعـازي وا ورؤسـاء األقـســام وجـمـيع ا
ـؤسـسـة اإلعالمـيـة في مـجـلس لـعـائـلـة وذوي الـفـقـيـد الـذي خـدم ا
ن هنـية مـبتهـل إلى الـباري عزّ وجل أن  النواب ولـسنـوات و
عـليه بـواسع رحمـته ويسكـنه فسـيح جنـاته ويلهم اجلـميع الـصبر

والسلوان.
 إنا لله وإنا إليه راجعون...
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بسم الله الرحمن الرحيم
ـــرحــــــــوم انـــتـــقل الـى رحــمــــه الـــله ا
d?¼U??þ u?Ð« Íb??F? ?? « b?L??Š nÝu??¹ œu?L??×?

bOLŠ ÃU?(«Ë —«u½ uÐ« bL?Š« شقيق كل من
?−bŽ—Ë bF?ÝË bO ووالد كل من Ë UMO?  uÐ«

wKŽ Âu?Šd*«Ë U?{—Ë s وستـقام ŠË d?¼Uþ

الـــفــــاحته عــــلـى روحه الــــطـــاهــــره في
حسـينـيه الصدر اعـتبـارا من يوم االحد
ــــصـــادف ٢٨ / ٨ من الــــســـاعه ٣ الى ا

. دة يوم الساعه ٦ مساء 
إنا لله وإنا إليه راجعون

بغداد
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ن (دب وهب ) او ال تـتنازل عن مـستحقـاتك في احلياة 
ان تـــــصـــــرح عن خـــــصـــــوصـــــيـــــاتك فـــــان اكـــــثـــــرهم
اليسـتـــــــحقون قيمك التواصلية االنسانية النبيلة التي

انت عليها .

sJ²  »—bð



www.azzaman.com

 «¡U{«5

w UO*« r‡‡‡O — r‡‡‡ O

بغداد

„—U/b « w  U Ë—u  W1eN  W U   ≤¥ qLF  WO «d
 Íœö  s  ·dA  Ã–u/

ة الـطبيبـة فاطمـة الزهراء األطـرقجي عا
فـــيـــزيـــاء الـــنـــانـــو الـــشـــابـــة األســـتـــاذ
ـساعدفي جامعة روسكيلد قسم العلوم ا
والــبــيــئــة وإحـدى شــخــصــيــات قــائــمـة
فـوربس لألكثـر تأثـيرًا حول الـعالم حتت
ولــدت فـــاطــمـــة الــزهــراء سن الـــثالثـــ
األطـرقجي في الكويت عام  1989لـعائلة
ذات أصـول عـراقـيـة لــبـنـانـيــة وانـتـقـلت
ارك بعـد حرب اخلليج عـائلتهـا إلى الد
ارك لتـستقـر فاطمة مع عـائلتـها في الد
ـبــكـرة أظـهـرت فـاطـمـة مــنـذ الـطـفـولـة ا
الـزهراء ميلًا نـحو العلوم وحب االطالع
هــذا مــا جــعـلــهــا تــخــطــو نــحــو إكــمـال
دراسـتهـا اجلـامـعيـة تـخصـص الفـيـزياء

ارك في اجلامعة التقنية بالد
بــعـد الــتــخـرج أكــمـلـت فـاطــمـة الــزهـراء
اجستير والدكتوراه في نفس اجلامعة ا
لتحصل عام 2018 على درجة الدكتوراه
في تـــخـــصص الــــنـــانـــوتـــكـــنـــولـــوجي.
أطـروحتـها "أجـهزة االسـتشـعار الـدقيـقة
ـبـكـر لـلـعدوى والـنانـويـة لـلـتـشخـيص ا
الــبــكــتــيــريــة" الــتـي نــاقــشت إمــكــانــيــة
ـبـكــر لـلـعـدوى الـبــكـتـيـريـة االكــتـشـاف ا
بطـريقة عبقرية مكنتها من الفوز بجائزة
"DTU Bioengineering وجــــــــائــــــــزة

.Lundbeck" مؤسسة
الـــدكـــتـــورة فــــاطـــمـــة الـــتـي عـــانت من
مـضاعفـات التهـاب بكتـيري بعـد والدتها

كـاد أن يودي بحياتهـا لعدم قدرة األطباء
عـلى إعطـائهـا العالج الالزم حلـ ظهور
ـتـبع الـذي نـتـائج الـفــحص الـتـقـلــيـدي ا
اســتـــغــرق أيــام اســـتــطـــاعت أن تــطــور
مـسـتـشـعـر نــانـوي مـذهل أسـهل وأسـرع
وأكـثـر حـسـاسـيـة من الـطـرق الـتـقـلـيـدية
الـتي تستـغرق عادة من يـوم إلى ثالثة
كن لـلطـريقـة اجلديـدة أن تظـهر أيـام و
الـنتيجة في 30 ثـانية فقط وبـالتالي هذا
االبـتكار يـساعد األطبـاء على التـشخيص
ـبكـر وكـفاءة الـعالج ويـنـقذ الـعـديد من ا

األرواح.
تـؤمن فاطمة الزهـراء األطرقجي أن العلم
شاكل والعلـماء عليهم ال بـد له من حل ا
ـلـكـونه من خـبرات في أن يـسـخروا مـا 
خـدمة اإلنـسـانيـة لـذلك أسـست شركـتـها
ـــــارك الــــــتي "PreDiagnose فـي الــــــد
تــهـــدف إلى تــســـويق ابــتـــكــارهــا لـــيــتم

ؤسسات الصحية. االستفادة منه في ا
معـرفـة نوع الـبكـتيـريا بـالضـبط سيـمكن
الـعلمـاء من استـهادف الـبكـتريـا بالعالج
ـضادات الـتي ـنـاسب وتـقـلـيل كـمـيـة ا ا

توصف للمريض.
حـاولت الدكـتـورة فاطـمـة األطرقـجي مـنذ

األيــام األولى لــلـجــائـحــة الـتــصـدي لــهـا
بتـكريس إمكاناتها الـعلمية للتوصل إلى
فـــحص ســـريع لـــلــكـــشف عن اإلصـــابــة
وحــصــلت عــلى دعم بــتــلــقــيــهــا جــائـزة
ــاركــيـة من ــلــيــون ونـصـف كـرونــة د ا
صـنـدوق االبـتــكـار (مـا يـقـارب 250 ألف
دوالر) لـــقـــيـــادة فـــريـق من الـــبـــاحـــثـــ
بـــالـــتـــعـــاون مع جـــامـــعـــة روســـكـــيـــلــد
ومـسـتـشـفـى ليـلـبـيـلـت لـتـطـويـر اخـتـبار
سـريع لـلــكـشف عن كـورونــا بـاسـتـخـدام
كـاشف كهروكيمـيائي مزدوج وتشخيص

ناعية للمضيف. االستجابة ا
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هـذا الفـحص ذو قـيـمـة كبـيـرة لـيس فقط
ــــا إلمــــكـــانــــيـــة لــــدقــــته وســـرعــــته وإ
ــنـــزل مــا يــســهم في اســتـــخــدامه في ا
تعاف وبذلك صاب وا التعرف على ا
تـعافـ في العـودة إلى عمـلهم يـساعـد ا
ـرض ــصــابـ ومــنع تــفــشي ا وعـزل ا
ــــكن أن يــــســــاعــــد في واألهـم من ذلـك 

رض. ريض في مسار ا حتديد مكان ا
تـعمل الدكتورة فاطمة الزهراء على مدار
الــسـاعـة مـتـخـطـيـة الـتـحـديـات الخـتـبـار
 فاطمة الزهراء األطرقجيتـقـنـيـة الــنـانـو مع مـرضـى كـورونـا كـمـا

جنيرفان البارزاني

تــمــزيق الــلــحــمــة الــوطــنــيـة والــعـالقـة
الـصادقة الـتي بنيـت منذ مـجابة الـنظام
الـدكـتـاتــوري الـصـدامي حـتى ان حتـقق
الـتـغـيـيـر 2003. ولـكن الــشـعب الـعـراق
أكـثـر وعيـاً وادراكـاً وعقالنـيـة من كل ما
يـــكـــتب عن كـــوردســـتـــان وعن الـــشــعب
الـكوردي الـعـريق وعن االتهـامـات الغـير
واقـعية والـغير مـقبولـة. ولذلك قررت ان
قالة كي تكون فاصل ما ب اكتب هذه ا
الــــشـــر واخلــــيــــر ومــــا بــــ الـــرحــــمن
والـشيـطان ومـا ب الـعقـلنـة واجلهـلنة.
كـي تـــــصف واقـع احلـــــال في اإلقـــــلـــــيم
والـعالقــة مــا بـ احلــكــومـة االحتــاديـة
نـجزات الـتي حتـققت واربـيل ومـا هي ا
في ظل أصـعب الـظـروف وكـيف انـتـقـلت
أربـيل بـخطـواتـهـا نـحـو الشـهـرة عـربـياً

ياً بروح عراقية صادقة.  وعا
ونــــود ان نـــطـــرح فـي هـــذه الــــســـطـــور
بـصـمـات في عـدة نـقـاط هـامة كـي يطـلع
عـلـيـهـا اجلـمـيع ونـوضح اهم الـعـقـبـات
والــــصــــــــعــــوبـــات ومـــاهـي بـــعـــــــض
ـنـجــزات حلـكـومــــــة مـسـرور بـارزاني ا
مــنـذ 2019 ولــغــــايــة الـيــوم ونـحن في
2022/8/23 ومن جـوانب مختـلفة مـنها
الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة والـعـمـرانـيـة

واإلنسانية وغيرها. 
ـا ان الـشـعب هـو عـمـود الـدولة فـفي و
إقــلـــيم كــوردســتــان حـــقــقت احلــكــومــة
مـنجزاتها خالل فترات سريعة ومنتظمة
وأولـــهـــا زيــادة الـــدخل احملـــلي إلقـــلــيم
كــوردســتــان من 140مــلــيــون دوالر الى
244مــلـيــون دوالر. وهــذا اإلجنــاز بــعـد
ــــشــــروع اإلصالح إطـالق احلــــكــــومــــة 
وتـنــظــيم اإليــرادات في خــمـســة أشــهـر
فــقط. وان أبــرز اخلــطــوات في اإلصالح
كــان فـي مــؤســـســـات الــدولـــة من خالل
ـوظـفـ وتـســهـيل مـهـام تـنـظـيـم دوام ا
ــــواطــــنــــ واحلــــد من الــــروتــــ في ا
ـؤسـســات احلـكـومــيـة وتـوزيع رواتب ا
ـوظــفــ في مــوعـدهــا احملـدد دون أي ا
تـأخير. والتي كانت مشـاكل يعاني منها
ـواطن سـواء كـان مــدنـيـاً او عـسـكـريـاً ا

. سواء كان موظفاً او متقاعداً
تـعـطل تــسـديـد الـرواتـب من قـبل بـغـداد
الى كـــوردســـتــان وضـع احلـــكــومـــة في
أربـيـل في مــوقف حـرج مـع مـواطــنــيـهم
وكـما وصفهـا بعض احملللـ اخملتص
ان اتـخـاذ قـرارات سيـاسـيـة اكـثر من ان
تـكون قـضـائـيـة قانـونـيـة بعـدم الـسـماح
ألقـلـيم كوردسـتـان بـتصـديـر الـنفط  هي
وضـع حــجــر امــام عـــجــلــة الـــتــقــدم في
اإلقــلــيم رغم ان رئـــيس الــوزراء إلقــلــيم
كـــوردســـتــان وفـي شــهـــري تـــمــوز واب
2019زار بـغـداد لـلتـحـاور مع احلـكـومة
شاكل الـعالـقة وابرم ـركزية مـن اجل ا ا
اتـفـاق واضح وابــدى اسـتـعـداد اإلقـلـيم
تـسليم بغداد 250 الف بـرميل من النفط
يـوميا على ان تلتـزم احلكومة االحتادية
بـأرسـال 900 مـلــيـون دوالر الى اإلقـلـيم
ولـكن بــسـبب انــدالع االحـتــجـاجـات في
بــغــداد واحملــافـظــات وتــدهــور الــوضع
األمـني ثم تالها اسـتقالـة رئيس الوزراء
ـهدي حـالت األمور الـسابق عـادل عـبد ا
ـسـاعي ثـمـارها. ثم دون ان تـؤتي تـلك ا
تالهـا جــائـحـة كــورونـا وانــخـفـاض في
ـية. ونـقض الـعـهود أسـعـار النـفط الـعـا
ـوضوع تاله قرار ـبرمة مـسبقـاً بهذا ا ا
احملـكـمة االحتـاديـة بـحق مـرشح احلزب
ـــقـــراطـي الـــكـــوردســـتـــاني وزيـــر الـــد
خــارجــيــة جــمــهــوريــة الــعـراق األســبق
والـســيـاسي احملــنك هــوشـيــار زيـبـاري
وغـيرها من عقبات وأزمات متزايدة غير
مـتزنة في ظل قـيادة مـستقـرة تبحث عن
ركز وتـبحث عن الـتوازن بـ اإلقلـيم وا
ـاناً اسـتقـرار سيـاستـها واقـتصـادها ا
ـركز يضـفي بذلك بـان أي استـقرار في ا

استقراراً على اإلقليم. 
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تـلك نـفـساً الـسـيد مـسـرور بـارزاني ال 
عـنــصــري وال طــائــفي وعــنــدمـا خــاطب
بــالـلــغـة الــعـربــيـة الــفـصـيــحـة الــشـعب

العراقي قال 
أخـواتـي واخـواني الــعـراقــيـ األعـزاء"
داللـــة عـــلى حــبـه واحــتـــرامه لـــلـــشــعب
الـعراقي كمـا هو فخـامة الزعـيم مسعود
بـارزاني حـيــنـمـا يـقـول " حــبي لـشـعـبي
الــكـــوردي كــمــا هــو حــبي لــشــعــبي في

احملافظات العراقية كافة" 
اال ان بـــــغــــــداد وفي ظـل الــــــســـــنـــــوات
ـنصرمة مـنذ سقوط النـظام السابق لم ا
تــطـــبق عــشــرات الــبـــنــود خــاصــة تــلك
ـنــاطق ــتــعــلــقـة بــحــقــوق الــكــورد وا ا
ـتنازع عـليهـا. فأن هذه الـكوردستـانية ا
الـنقـاط تسـبب خـرق في العالقـات وعدم
ــقــراطي تــوافق مــســتــمـــر رغم ان الــد
بـقـيادته يـؤكـد دائـماً عـلى االحـتـكام الى
الـدسـتـور الـذي كـتـبـنـاه سـويـة ووقـعـنا
فـترض الـرجوع اليه عـليه سـوية ومن ا
فـي أي إشــكــالــيـــة. وكــمــا قـــال الــزعــيم

مسعود بارزاني 
ـا تــعـرضــنـا لـلــخـداع لــبـسـاطــتـنـا لــطـا
وطيـبتنا لـيتنا كنـا نعلم ما نـعلمه اليوم
قـبل عام 2003 لـقد اتـضح لـنا ان ثـقافه

الـغاء االخر وعدم قبوله ال تزال موجودة
فـي الـــعــــراق"  وألن الــــرئـــيـس بـــارزاني
ـتــلك روحه الــعـراقــيـة قــد دعـا جــمـيع
األطـراف الى احلـوار والتـفاهـم للـخروج
ر من االزمـة السـياسـيـة احلالـية الـتي 
بـها العراق مـشيراً الى أهمـية االستقرار
الــســيــاسي واالقـــتــصــادي واألمــني في

العراق اجمع. 
ســوف نــضـع لــلــقــار مــقــارنــة مــا بـ
شـهرين مختلف في فـترات مختلفة قبل
الية وانهيار أسعار النفط وبعد االزمة ا
وجـائــحـة كـورونــا حـتـى يـطـلـع الـشـارع
ـوقف في اإلقـلـيم الـعـراقي الى أهــمـيـة ا
ـالي واالقــتـصـادي وصـعــوبـة الــوضع ا
ــقــارنـة بــعــد انــهــيــار األســعــار وهــذه ا
مـقـتــبـســة من الـكــتـاب الــذي أعـده كـادر
ـكـتب اإلعالمي لــرئـيس حـكـومـة إقـلـيم ا

كوردستان.   
ـوذج للـشـهر الـشـهر (12-2019): هـو 
ــالــيــة بــعـد الــذي لـم تـبــدأ فــيه االزمــة ا
نـتـيـجـة تـفـشي فـيـروس كـورونـا كـمـا ان
مــبـلــغــاً قـدره 383000000 ( ثالثــمــائـة
وثـالثــة وثــمـــانــون مــلـــيــون دوالر) كــان
يـــرسل من قـــبل احلـــكــومـــة الـــعــراقـــيــة
الية في صـرفي في وزارة ا واحلـساب ا

حكومة إقليم كوردستان. 
حـــصــة مـــيـــزانــيـــة اإلقـــلـــيم من بـــغــداد

(383000000). مليون دوالر
ـــســـاعـــدات الـــشـــهـــريـــة لـــلـــتـــحـــالف ا

(17000000). مليون دوالر
اإليـــرادات الــنـــفــطـــيـــة في كــوردســـتــان

(295000000). مليون دوالر
اإليـــــرادات الـــــداخـــــلــــيـــــة قـــــد بــــلـــــغت

(244000000). مليون دوالر
ــؤســســات الــرســمــيـة بــلــغت نــفــقــات ا
حلـكـومـة إقـلـيم كـوردسـتـان لـشـهر (12-

.(995000000) (2019
بـلغ اجــمـالي الــعـائــدات لـنــفس الــشـهـر

 .(939000000)
بـلغ الـعـجـز مـا بـ الـواردات والـنـفـقات
واضـــــــحـــــــاً لـــــــدى اجلــــــــمـــــــيع وهـــــــو

(56000000). مليون دوالر
ــوذج لـلـشـهـر الــشـهـر (4-2020): هـو 
الـذي شــهـد انــهـيــاراً في أســعـار الــنـفط
اخلـــام وتـــفــشـي فــيـــروس كـــورونــا الى
جـانـب تـراجع اإليــرادات الــداخـلــيـة الى
أدني مــــســـتـــويــــاتـــهــــا وقـــطـع بـــغـــداد
ـالـية إلقـلـيم كوردسـتان. لـلمـستـحـقات ا
وقـد بـلغ ســعـر بـيع الـبـرمـيل (20) دوالر

فقط
اإليـــرادات الــداخـــلـــيــة لـإلقــلـــيم بـــلــغت

(60000000) ستون مليون دوالر
مـسـاعـدات دول الـتـحالف (17000000)

سبعة عشر مليون دوالر
اإليـرادات من نـفط اإلقـليم (60000000)

ستون مليون دوالر
اإلجـــمـــالي الـــعــام: 137000000 مـــئـــة

وسبعة وثالثون مليون دوالر فقط
ئة  من وهـذا يعني قد فقد اإلقليم 86 بـا
ايـراداته. وقد يـسأل أحـدهم ان صادرات
الـنـفط ألقــلـيم كــوردسـتـان يــومـيــاً تـبـلغ
(435000) ألف بـرميل سوف نفصل لكم
ـبـيـعـات تـفـاصـيل دقـيـقـة حــول نـسـبـة ا
وكـــيف تــســتــقــطـع حــصص الــشــركــات

الناقلة وتركيا وشركة روس-نفط. 
يــــصـــدر اإلقــــلــــيم يــــومــــيـــاً (435000)
اربـعـمائـة وخـمسـة وثالثـون ألف بـرميل
يـومـياً بـسـعر بـيع بـأفـضل حاالته وصل

20 دوالر للبرميل. 
بـــلغ الـــدخـل الــعـــام لـــشـــهــر (2020-4)
(261000000) مـائـتـان وواحـد وسـتون

بالغ:  مليون دوالر. ومن هذه ا
60000000(سـتون مليون دوالر) لشركة

روس نفط
30000000 (ثالثــــون مـــــلــــيــــون دوالر)

لتسديد ديون تركيا
120000000 (مــئــة وعــشــرون مــلــيــون
ـئـة ـتــبــقي يـخــصم مـنه 50 بــا دوالر) ا
لـلشـركـات االسـتثـمـاريـة. ما يـتـبـقى فقط

60000000 (ستون مليون دوالر). 
لـذلك كــانت حــكـومــة إقـلــيم كـوردســتـان
دائـماً تطلب وضع األرقام واالحصائيات
الـواقعية للواردات والـنفقات حتى يطلع
الـشـارع العـراقي عـلى الـفوارق الـكـبـيرة
ويـقيم الـوضع مـا ب قـبل وبعـد انهـيار
األسـعار النـفطيـة وجائحـة كورونا. ولذا

عـنـدمــا يـكــتب قـلمً عــربي راسـمــا قـصـة
جناح كورديه

هــذا يـــعــني بــأنـــنــا وصــلــنـــا الى قــمــة
الوطنية واحلرية في 

الـطرح والـتـعبـيـر عن جناح مـشروع في
قلب الوطن

جتـســده حــكـــــومــة إقــلـيم كــوردســتـان
العـــــــــــراق 

وان خـير ما نبتدأ به مقالنا قول اجلليل
العزيز 

" ان الـله ال يغـيـر ما بـقـوم حتـى يغـيروا
ما بأنفسهم" 

ومـا قـاله الـرسـول األعـظم مـحـمـد (علـيه
الصالة والسالم(

ا لكل امر ـا األعمال بالنيــات وا " أ
ما نوى"

اكـتب بحروف صـادقة واقـولها كل بـقعة
في ارض الوطن فيها فساد

ولـكن هـنـاك من يـحـارب الـفـسـاد وهـناك
كن ان من يكون جزء منه. فال 

اكـــتب مــقــال عن حـــكــومــة كــوردســتــان
وأقول بانها منزهه وخالية من األخطاء
والـفساد بل علـى العكس واقعـية الطرح
والـعـقل يـجب ان يـتــقـبـلـهـا قـلـمي حـتى

أستطيع 
ان اضع حــروفي بـال مــجــامــلــة وبــدون

جتسيد وشخصنة. 
ولـيكن حسن النـوايا خير بـداية وصفاء
االنـفس طــريـقــنـا الى الــنـهــايـة كــشـعب

ودولة واحدة   .
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وبـالنـتـيجـة ان أي جنـاح حتقـقه االنـبار
في الـتـطـور والـبـنـاء هـو جنـاح لـلـعراق
ـــوصـل في اســـتـــعـــادة وان انــــطالقـــة ا
أنـفــاســهـا وبــنــاء اجلـســور والــشـوارع
وتـطوير احملـافظة بـطريقـة افضل من ما
كـانت عـلـيه في الـسـابق يـعـني انـتـصار
لـــبــغـــداد وجنــاح كـــوردســتـــان واربــيل
عـاصمة اإلقليم بكل منجزاتها العمرانية
والـدبلوماسية والسياسية واالقتصادية
والـثقافية وغيرها يعني جناحنا جميعاً
فال فـــرق بــــ عـــربي وكــــوردي وســـني
ــكــونــات وشــيـــعي واحــتــرامــنـــا لــكل ا
فـجميعنا نـعيش على ارض الوطن وكما
لــديــنــا قــصص جنــاح لــعــلــمــاء وادبـاء
ـذاهب واألديان مـثلوا وكـتاب من كـافة ا
عمـورة لدينـا قصة الـعراق بكل ارجـاء ا
جنــاح نــود طــرحـهــا بــواقــعـيــة رقــمــيـة
عـقالنــيـة بال عــواطف وبـدون مــقـارنـات
لـتكن في متـداول ايدي اجلـميع ونفـتخر
بـهـا. وهنـا وألنـنـا نتـصـفح قـصـة جناح
كـورديـة نـسـتـذكـر ابـيـات لـلـشـاعـر كـر

العراقي قالها بحق كوردستان
" لـــو لـــلـــجـــبـــال الـــشـــامـــخـــات لـــســـان

وفصاحة وبـــــالغة وبيـــــــان
ـدى مـا عاش كـتـبوا مـعـلـقـة وانشـدهـا ا

من عاداك كوردستان"
قـبل الـبـدء نـحن نـأمل بـان تـكـون جمـيع
قاربة من أربيل في مـحافظات العـراق 
كل مــا وصـلـت الـيه هــذه احملــافــظـة في
الـتـطور والـرقي والـعـمران والـنـجـاحات
ـــتـــلك من ـــتـــواصـــلـــة. فـــاجلـــنـــوب  ا
ـقومات ما يجعله ان يكون أكثر تطوراً ا
ـــا لــديه من ـــيــة  مـن مــدن عــربـــيه وعــا
إمــكـــانــات ومــوارد طــبــيـــعــيــة وعــقــول
وعـلــمــاء. ولــديــنــا امل بــأن هــذا سـوف
يـتحقق قريبا بعد ان يتم تظافر اجلهود
ـركــز ومـا بـ أربـيل مـا بـ اإلقــلـيم وا
وبـقيـة احملـافظـات الـعراقـيـة في الوسط
واجلـنــوب. وقـبل ان نــبـدأ أقــول دعـونـا
سـويــة نــرتــقي بــالـعــراق الى مــســتـوى
يـة فالوطن يـستحق ذلك بـعيداً عن الـعا
اخلالفـات السـيـاسيـة والـتي سرقت مـنا
كـعــراقــيــ كــثــيـراً مـن الـوقـت واهـدرت
وحــطــمت وشــوهت ســمــعــة الــوطن في
ــيـة الــدولـيــة حــيث اخـذ الــبــقـعــة الـعــا
اجلـميع يـنـظـر اليـنـا كـبلـد غـيـر مسـتـقر
امـنياً وسيـاسياً واقـتصاديـا ومجتـمعياً
دعـونا نـوحـد صفـوفـنا ونـبدأ بـانـطالقة
صـوت واحد وطن واحد واحـترام جميع
قوميا تنا وطوائفنا ومذاهبنا واختالف
األديــــــان. وكـــــشــــــعـب عـــــلـى ارض بالد
الـرافدين أراد لنا الله ان نكـون مختلف
بـاللـغات والـقومـيات واألديـان والعـقائد
والـتوجهـات وهذه أجمل صـورة رسمها
الـباري بـفـرشته فال نـسـتطـيع االنسالخ
من الـواقع الـذي وضـعه لـنـا الـبـاري عـز
ـتـلك وجل ومـا أجـمل الـعـراق بـكل مـا 

من ما ذكر أعاله. 
مـركـزيـة الـقـرار وقـوة شـخـصـيـة الـقـائد
ضـرورة في الـشـعـوب الـشـرق أوسـطـيـة
والعربية ألننا أنظمة غير مستقرة وغير

امـنه في اغـلب األحـيان وهـنـاك تدخالت
خـارجـية تـؤثـر سـلبـاً في اغـلب األحـيان
عـلى السـيـاسات الـداخلـيـة لنـا. في هذه
ـقـالـة احتـدث عن مـركـزيـة قـرار واحدة ا
وقـــصــة جنـــاح في إقــلـــيم كـــوردســتــان
فـيوجـد مرجـعـية واحـدة وخصـوصاً في
ناطق احملاذية  لها اال أربـيل ودهوك وا
وهي عــــائـــلـــة الــــراحل مال مــــصـــطـــفى
تلكوه من روابط وثيقة البارزاني وما 
بـأبـنـاء جـلـدتـهـم ومـواطـنـيـهم. فـأصـبح
الـتـصـويت حـبـاً ولـيس امـراً وأصـبـحت
خـدمـة قـومـيـتـهـم دعـوة قـلـبـيـة ولـيـست
دعــــوة حـــزبــــيــــة وأصـــبـح رفع الــــعـــلم
الـكوردستـاني شعـاراً للفـخر والـتسامح
بــالــقــومــيــة ولــيس شــعــاراً لــلــتــصــادم
ؤكد واخلالفـات السيـاسية. فـصار من ا
ان تـــبــــدأ قــــصـــة جنــــاح كـــوردســــتـــان
دينة وعـاصمتهـا أربيل. فانـتقلت هـذه ا
اجلـــمــيــلــة عــروس كــوردســتــان الــوطن
تـنـاسقـة نـحو ـدروسـة وا بـخطـواتـها ا
ستقبل اخملطط اشـراقة احلاضر وامل ا

له بعناية ودراية.
اإلقـلــيم حــصل عــلى حـكــمــة الـذاتي في
الـعام 1970ولـكن بدايـة االنتقـال وبداية
قراطـية بسـنوات عده عـندما حدث الـد
الـتـغـييـر بـعـد انـتـفـاضة 1991والـعـودة
جلـميـع القـوى التي كـانت خـارج الوطن
واألراضي الـكـورديـة وقــد الـقى حـيـنـهـا
الـزعيم مسعـود بارزاني كلمـته الشهيرة
في مـــــديــــنــــة كـــــويــــســــنـــــجق وأوصى
ـقراطـيـة في كـوردسـتان بـانـتخـابـات د
ـقراطـية الـسـليـمة وبـداية خـطوات الـد
ن قـالها هي التـسامح وعنـدها اجتمع 
كــانــوا يــقــاتــلــون في صــفــوف الــنــظـام
الـسابـق وقال لـهم عـفى الله عـمـا سلف.
ان ومـباشـرة في العام 1992تـأسس بر
كـوردستـان و االتفاق عـلى الفـدريش
وقـد كـان اول رئـيس لــلـحـكـومـة من قـبل
االحتـاد الــكــوردسـتــاني الــدكـتــور فـؤاد
ــــان في مــــعـــــصــــوم وأول رئـــــيس بـــــر
كـــوردســتــان الــســيــد جــوهــر نــامق من

قراطي الكوردستاني.  الد
مـنـذ الـعـام 2003 بـدأت كـوردسـتـان في
الـعـمل والـتـصــحـيح والـتـجـديـد وكـانت
مـسيرة مليـئة باألعمار والـبناء والتطور
الـواضح وبـنـاء الـعالقـات مع اغلب دول
الـعــالم وخـصـوصــاً في ظل تـرأس دولـة
رئـيـس الـوزراء الــسـابق ورئــيس إقــلـيم
كـوردستان حاليـاً نيجرفان بارزاني وان
ـتـنـاسـقة سـيـاسـة احلزب الـواضـحـة وا
ــتـــواردة كــانت مع رؤى احلــكـــومـــات ا
داعـمـة لكـل مشـروع فـيه جنـاح سـياسي
دبلوماسي عمراني اقتصادي او غيرها.
ولـــكن كـــانت في كل حـــكــومـــة عــقـــبــات
وصــعـــوبــات ونــســبــة أخــطــاء وفــســاد
يــعــتـرف بــهــا قـادة اإلقــلــيم. نــيـجــرفـان
بـارزاني بــتــوجـيــهــات من قـبـل فـخــامـة
الـرئيس مـسـعود بـارزاني كان في عـهده
ـا ســمح لــلــحــكــومـة ــوازنــة جــيــدة  ا
حـينـها بـالتـوجه للـبنـاء واالعمار بـشكل
واضح مـقارنة في بقيـة محافظات ومدن
الـعــراق والـتي لألسف مـا زالت دون أي

تقدم. 
وبـــدأت مـــواصــلـــة الـــعـــمل والـــنـــجــاح
واالنــتــقــال الى مــشــروع اإلصالح بــعــد
تـسـنم السـيـد مـسـرور بارزاني مـنـصـبة
كـرئيس لوزراء إقلـيم كوردستان في عام
2019 وهي الـرئــاسـة الـتــاسـعــة ألقـلـيم
كـوردســتـان الــعـراق في اصــعب ظـروف
اقـتصاديـة وسياسـية وفي ازمة خالفات
ــركــز (بــغــداد) وكــوردســتـان. مــا بــ ا
وتـزايدت الـصـعوبـات وتـشنج الـعالقات
بـــــ اجلــــــانـــــبـــــ فـي ظـل اخلالفـــــات
ـكـون الـعـربي وبـ الـسـيـاسـيـة داخل ا
ـكــون الــسـنـي والـشــيــعي وحــتى بـ ا
ا انـعكـست سلـبا على ـكون الـواحد  ا
أربــــيـل. وادخــــلت أربـــــيل بــــ صــــراع
ــســلــحــة في اجلــنــوب مع الــفـــصــائل ا
ــتــحــدة االمــريــكــيــة وبـدأت الــواليــات ا
صـــواريــخـــهم تـــقع عــلـى مــطـــار أربــيل
ـــنـــاطق احملـــاذيـــة الـــيه والـــقـــواعــد وا
االمـريـكـيـة في أربـيل وتـسـبب بـخـسـائر
بـشـريــة مـدنـيــة وغـيـرهــا وانـعـكس ذلك
سـلـباً عـلى الـوضع األمني واالقـتـصادي
حـــيث خــرجت الـــكــثــيــر مـن الــشــركــات
االســتـــثــمــاريــة من إقـــلــيم كــوردســتــان
ـنظـمات اإلنـسانـية الـتي كانت ومـعهم ا
تــســـاهم في تــقـــلــيل الــضـــغط بــإعــانــة
. واستـخـدمت ضد الـنـازح والالجـئـ
عـاصمة كـوردستان أقالم تـكتب بحروف
صـفـراء وكلـمـات تـزرع احلقـد بـ أبـناء
اجلـسـد الـواحـد والـشـعب الـواحـد ألجل

قـد اوعـز رئيس حـكـومـة اإلقلـيم مـسرور
بـارزاني لـلـجـان اخملـتـصـة بـوضع كـافـة
وكــامـل جـهــودهـم لــطــبـاعــة كــتــاب فــيه
بـــاإليـــجـــاز كـل مـــا يـــدخل ويـــخـــرج من
ــالــيـة في ــصـرفـي لـوزارة ا احلـســاب ا
إقـليم كـوردستـان ويقـطع اجلدل الـسائد
حول موضوع اإلقليم. متمن ان يسعى
ـسعى لإلعالن االخـوة في بغـداد نفس ا
ـركز عن الـواردات والـنفـقـات حلـكومـة ا
حــتى يــطــلع عــلـيــهــا الـشــارع الــعـراقي

ونكون أكثر شفافية مع شعبنا. 
ـشـاكل مـا ب كـانت هـنـاك الكـثـيـر من ا
بــغـــداد واالقــلــيـم وقــد حــلت بـــعــضــهــا
ومـازلـنـا نـعـمل جـاهـدين عـلى حـلهـا من
ضـمـنهـا والـتي وصـلنـا الى حل حـيـنـها
مـشكـلـة التـعداد الـفـرعي وهذا يـعني ان
حـكومة إقليم كوردستان قد سجلت االفاً
مـن مــواطـنـي كـوردســتــان بــاجلــنــســيـة
الـعـراقــيـة في الـتــعـداد الـفــرعي بـدائـرة
ـدنـية وان احلـكـومة تـسـجيل األحـوال ا
ــكــنـهم كـانت ال تــقــر بــذلك  بـحــيث ال 
اصـــدار جـــوازات الــســـفـــر والــبـــطـــاقــة
الـوطنـيـة ولكن وبـعد اجـتـماع بـ وزير
داخــلــيــة احلــكــومــة االحتــاديــة يــاسـ
الـيـاسـري ووزيـر داخــلـيـة اإلقـلـيم ريـبـر
احـمـد قـررت وزارة الـداخـلـيـة االعـتـراف

بــجــمــيع الــســجالت الــفــرعــيـة الــتي 
تـسـجـيــلـهـا مـنـذ سـنـة 1992 الـى إقرار
الــــدســــتــــور الــــعــــراقي الــــدائم ســــنــــة
رقم (501) 2005حـسب االمر الوزاري ا

في 2019/8/29. 
مـشـكلـة أخـرى كـانت تـسـبب الـكـثـير من
االحـراج حلــكـومــة كـوردســتـان اال وهي
تـــأشــيـــرة األقـــلــيم الـــتي كـــانت تـــمــنح
لألجـانب والـتي كـانت بـغـداد ال تـعـتـرف
بــهــا ولــكن بــعــد اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة
وتـواصل مــا بـ وزارتي الـداخــلـيـة في
بـغداد في عـهـد معـالي يـاسـ اليـاسري
ووزيـر حكومـة اإلقلـيم ريبر احـمد قررت
وزارة الـــداخــلــيــة مــنـح وزيــر داخــلــيــة
اإلقـلــيم صالحــيــات اصــدار الـتــأشــيـرة

ويعمل بها في جميع العراق. 
وهـنـاك مــشـاكل كــثـيـرة قــد حـلت مــنـهـا
اصـــدار جـــوازات الــســـفـــر والــبـــطـــاقــة
الـوطنية وغيرها فما نريد الوصول اليه
ان خالل هـذه السنوات وفي ظل حكومة
مـســرور بــارزاني قــد حـلـت الـكــثــيـر من
اإلشـــكــــاالت والـــعــــقـــبـــات و تــــذلـــيل
الـصــعــوبــات بـ الــطــرفــ فال يــوجـد
مــشــكــلــة بال حل ولــكن األهم ان يــكــون
تــــفـــاهم وتــــواصل ولـــقــــاءات وتـــطـــرح
ـشاكل واحـدة تـلو األخـرى ويتم وضع ا
نقاط اتفاق ب الطرف كي ننهي كل ما
اســـتــجـــد من أزمــات ومـــشــاكل بـــاقــيــة
وعــالــقــة. من اجلــانب اإلنــســاني كــانت
الي ومـازالت أربيل محطة امن وامان 
ـهـجـرين من األحـبـة أبـنـاء الـنـازحـ وا
احملـافـظــات الـتي تــعـرضت لــلـهــجـمـات
واالغـتصاب الداعشي واالرهابي وقامت
مـنظـمـة بـارزاني اخليـريـة التي أسـسـها
مــســـرور بـــارزاني في عـــام ٢٠٠٥ لــدعم
ومــــســــاعــــدة الـــشــــعــــوب فـي االزمـــات
والـكوارث داخـلـياً وخـارجـيا مع دعـمـها
لـلنازح والالجـئ السورين في أربيل
واالقــــلـــيـم عـــلى مــــرار ســـنــــوات عـــدة.
احـتضان أربيل الى هـذا الكم الهائل من
الـــنــــازحـــ قـــد حتـــدثت بـه الـــصـــحف
ـية في أيـام كـانت بغـاية الـعربـيـة والعـا
الـصعـوبة خالل عـملـيات حتـرير نـينوى
بـتــواجـد االف االعالمــ والـصـحــفـيـ
ـنظمـات الدوليـة. وكما اشـارت وكالة وا
بي بي سي الــبـريــطـانــيــة بـالــعـربي في
تقريرها في األيام األولى لتحرير نينوى
ومــا قـــالـه دولــة رئـــيـس وزراء اإلقــلـــيم
دينـة تتأهب لـالختبار حـينهـا للوكالـة ا
ــوجـة الــنــازحـ ـتــمــثل  األصـعـب وا
وصل توقـعة جراء مـعركة ا ـليونيـة ا ا
ويـنبغي ان يـكون هنـاك دعم وتمك من
ركـزية في اجملـتمع الـدولي فـاحلكـومـة ا
بـغداد غـيـر قادرة وغـيـر مهـتـمة بـتـحمل
مــســؤولــيــاتــهــا جتــاه اإلقــلــيم فـي هـذا
الـصدد" وبالـتأكيـد فان بغداد كـانت تعد
وصل وقد أنهكت الـعدة لبداية حتـرير ا
اقـتـصــاديـاً وعــسـكـريــاً وكـان وال بـد من
ي لدعم أربـيل ومسانـدتها في تـدخل ا
هــــذه االزمـــة كــــمـــا انه كــــان وال بـــد من

مـساعدة لوجستيـة ومادية ومعنوية من
 . ركز ايضاً قبل حكومة ا

أربـيل انــسـانـيــاً اثـبت وجــودهـا بـأقالم
ية الـصحافـة العـراقيـة والعـربيـة والعـا
ومـازالت تـفـتح أبـوابـهـا ألبـنـاء الـشـعب
الـعـراقي والــعـربي لـلـذين يــبـحـثـون عن
ؤكد اسـتقرار وامان ومـعيشـة لهم. من ا
ان الـتـواجد الـعـربي في أربيل يـسـاههم
فـي عــدة نــقـــاط أهــمـــهــا رفع اقـــتــصــاد
كـوردستـان وبـناء عالقـات إيـجابـيـة ب
اجملـتـمعـ الـكـوردي والعـربي وتـطـوير
الــروابـط بــ اجلــانــبـــ مــجــتـــمــعــيــاً
واقـتـصــاديـاً ويـؤثــر ايـجــابـاً سـيــاسـيـاً
فـعـنــدمـا يــكـون لـدى الــكـورد جتـارة في
اجلـنــوب والـوسـط والـغــربـيــة يـرفع من
نـسبة الـنمـو االقتصـادي هنـاك والعكس

صحيح في أربيل. 
بـعدها جائحـة كورونا التي حطمت دول
كـبــرى ومـدن كـان لــهـا قــوة اقـتــصـاديـة
وصــحــيــة وســيــاســيــة مــثل اســبــانــيــا
ــتــحــدة والــصــ وايــران والــواليــات ا
االمـــريــكــيـــة وغــيــرهــا فـي اوربــا ولــكن
تـمــكــنت حــكـومــة مــسـرور بــارزاني من
الـــســيـــطـــرة عــلـى اجلــائـــحـــة ومـــكــنت
احلـــكـــومــة وزارة الـــصـــحـــة في إقـــلــيم
كـوردســتـاني وجــمـيع الــكـوادر بــكل مـا
يـحـتـاجـوه من أجـهـزة ومـعـدات وادويـة
ولـــقــاح وغــيـــرهــا وقــد الـــتــزم الــشــارع
ـيـة الـتي الـكـوردي بـكـل الـقـوانـ الـعــا
وضـعت للسـيطـرة على اجلائـحة وكانت
ـدنـيـة الـكــورديـة عـالـيـة أربـيل وبـقـيــة ا
االنـضباط والتنظيم ويعود ذلك للجهود
ـــبـــذولــــة من قـــبـل وزارة الـــداخـــلـــيـــة ا
واألجـهــزة األمـنــيـة األخـرى الــتي كـانت
مـــتــوحـــدة في حـــربــنـــا ضــد فـــايــروس

كورونا. 
…dO  «“U$«

وهـناك الكثير من اإلجنازات في اجلانب
الـصــحي والـعــلـمي والــثـقــافي واألمـني
ـسـمـيـات ـخـتـلف ا جلـمـيع األجـهـزة و
ـؤسسـات الـرسمـية وقـد حتولت اغـلب ا
فـي إقــلـــيم كـــوردســتـــاني الـى  رقــمـــيــة
عـامالت اخلاصة مـحوكمـة  وإجراءات ا
ــواطــنـ تــنــتـهـي في فــتـرة زمــنــيـة بــا
مـخــتـصــرة وســريـعــة مـواكــبــة في هـذا
الـتطور العالم اجمع وشـهدت محافظات
اإلقـلـيم جـمـيـعـاً اعـمـاراً مـسـتـمـر وبـنـاء
مـجـمـعـات سـكـنـيـة واسـتـثـمـار وتـعـبـيد
شــوارع ومــد جــســور كــبــرى وتــطــويـر
بـرامج اجلـامـعـات احلـكـومـيـة واألهـلـية
وزيـادة نسبـة قبـول الطلـبة وفـتح بوابة
ئات من الـعالقات الدوليـة واستقـطاب ا
ـنظمات الدوليـة سواء كانت اإلنسانية ا
والــعـلـمــيـة والــتـثــقـيـفــيـة والــتـدريــبـيـة
وغــيـرهــا وفــتح قـنــصـلــيــات لـلــهـيــئـات
الـدبلوماسية ومد اجلسور ما ب أربيل
والــعـالـم اجـمـع وفي جــانب الــســيــاحـة
أصـبحـت أربيل وإقـليـم كوردسـتان وجه
جلـمـيع اجلـنـسـيـات وتـتـطـلع احلـكـومـة
وفي بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــقـــائـم ألن تـــكــون
كــوردســتـان قــبـلــة لـلــســيـاح من جــمـيع
ارجـاء الـعالم. في اخلـتـام لـدينـا مـقاالت
عـديـدة سـوف تنـشـر حـول اهم إجنازات
حـكـومة اإلقـلـيم واخـر التـطـورات مـاب
بــغــداد واربــيل عــلـى جــمــيع األصــعــدة
وشـكراً لـتعـاون احلكـومة االحتـادية فأن
ــواطن الـــكــوردي هي حــقــوق حــقــوق ا
ــــواطن الــــعـــراقـي ويـــجب ان يــــكـــون ا
ـركز واالقـليم الـتعـاون مسـتمـر مـا ب ا
بـكل اجملـاالت الـسيـاسـيـة واالقـتـصـادية
واجملـتمعية والثقافية واألمنية وغيرها.
فـما يـصيب بـغداد يـؤلم أربيل ومـا يؤلم
أربيل ال تقبل به بغداد. ابيات مهداة من
قلب عربي الى اهلي في كوردستان

مـا زلت اشـم رائـحـة الـبـنـادق وارى رفع
األعالم والبيارق

واســتــذكــر صــرخــات الــصــنــاديــد فـوق
ناطق جبالك ودروب ا

مـا زلت افــتـخــر بـعــروس وطـنـي وجـنـة
تناسق ارضها بجمالها ا

واكـتـب شــعـري كـي يــخـلــد حــبي بــقــلم
عربي ولسانً محب وصادق

فـلـكـوردسـتـان في روحي عـشـقـاً يـنـهـمـر
ابياتً ما زلت فيها نـــاطـــق

فـتـحـيـة مـني الـيك أربـيل مـا دمـتي ودام
فيك قائداً لشعبه مرافـــــــــق.
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فعـلت سـابقًـا مع االلـتهـابـات البـكـتيـرية
وإذا اســتــطــاعت الــتــوصل إلى نــتــيــجـة
فــعــلــيــة ســوف حتــدث ثــورة كـبــيــرة في

معركة البشر ضد فيروس كورونا.
وتـؤكد الدكتـورة فاطمة الـزهراء مؤسسة

ــارك حــيث  PreDiagnose في الـــد
تــطـويــر االخـتـبــار: "أعـتــقـد أنه ســيـكـون

ثوريا في التشخيص اجلرثومي".

وتـتـواصل الــبـكـتــيـريــا عن طـريق إفـراز
اجلـزيـئـات وعـنـدمـا يـكـون هـنـاك تـراكم
كـبـيـر لـهـذه اجلـزيـئـات فـإن هـذا يـعـطي
إشــارة إلى الــبــكــتـيــريــا بــأنــهــا لـيــست
وحــيــدة وبــالــتــالي تــكــون هــذه فــرصــة
ـهـاجـمـة اجلسـم وبدء الـعـمل من خالل
االزدهـار وإفراز السـم الذي يشـكل خطرا

على جسم اإلنسان.
فعـنـدما تـعمل الـبكـتـيريـا بشـكل فردي ال
يـكون لها أي تأثير ولـكن عندما تتواجد
عـلى شكل مجـموعـات فإنهـا تؤثـر بشكل

كبير على اجلسم
ويـوفـر االخـتـبـار اجلـديد أمـال لـلمـرضى
ــعـرضـ لـلـخــطـر وسـيـبــدو مـشـابـهـا ا
الخـتـبـار احلــمل حـيث يــظـهـر الــنـتـائج
ـــوجب وفـــقـــا لـــعالمـــات الـــســـالب أو ا
ويـعمل مخـتبر الـدكتـورة فاطمـة الزهراء
مع األطـباء لتـطويره بـشكل يجـعله سهل
االسـتخـدام. وسـيـكون األمـر أشـبه بـأخذ
قــطــرة صــغــيــرة من الــدم مــثل اخــتــبـار
اجلـلـوكـوز في مـرض الـسـكـري  ووضع
الــقــطـرة عــلى جــهـاز اســتــشـعــار.حتــيـة
ـبـدعة احـتـرام واجالل لـهـذة االنـسـانـة ا

وذج يفتخر به . في مجال عملها .
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عروف ان العـراق يوصف بأنـه صاحب اقدم حضـارة وهو اول من علم ا
الناس القراءة بل هو من اخترع حروف الـكتابة وهو اول من عرف تنظيم
الدولة وفيه صدر اول قـانون عرفته الـبشرية وهو حـتى في عصر التردي
نـطقة الـعراق ظـهر فـيه اول محطـة تلـفزيون في استوزرة اول امـرأة في ا
البالد العـربية كان له الـريادة في انشـاء اجلامعـات والكلـيات تمـيز شعبه
بـحـبـه وتـضـحــيـته وتــفـاخـره بــوطـنه تـغــنى بـهــا اجلـواهـري وعــبـدالـرزاق
يعـة عباس عمارة وعلماؤه الئكـة وعاتكة اخلزرجي و عبدالواحد ونازك ا
اثروا اإلنسانية بنتاجاتهم الفكرية حتى اصبحت جامعاته قبلة الطلبة من
مختلف بـلدان العالم نـعم كنا شعب واحـد تزينه فسـيفساء جـميلة وثـمينة

يتغنى العراقيون به والقائمة تطول...
ا ال يخـتلف عليه اثنان ان الـعراق من تدهور الى تدهور اي أما اليوم و
من أسوأ الى أسوأ في كل مـجاالت احليـاة وحتولنـا من شعب واحد الى
مكـونات وطـوائف واثنـيات بل انـنا فـي ذيل القـائمـةكمـايقـال وفي مخـتلف

اجملاالت!!!
اذ ا ? ومن أجل من? كل ذلك 

من أجل كرسي زائل ألم تقرأوا التـاريخ ? هل دامت لغيرهم? وهل الدماء
التي اريقت تستحق هذا الثمن 

وهل الزالت لديـكم الرغبـة في حكم هـذا البـلد? الذي تـوالت علـيه النـكبات
والذي اثخنت جراحه حتى ان شبابه يقـفون طوابير امام السفارات ليس
بحـثـا عن لـقمـة الـعـيش بل بـحثـا عن االمن وراحـة الـبال لـذا ومن مـنـطلق
ا آل سـؤوليـة اقول امـا من رجـاحة عـقل فيـكم  ينـقذ بـلدنـا  الشـعور بـا
إلـيه احلـال الـذي أصــبح مـجـال لـلــتـنـدر حـتى من الــشـعـوب الـتي أرخت
لنفـسها تـاريخا ال يفـتخر به ألـم يكن بلـدنا بلد واحـد? يعيش اجلـميع فيه

حتت علم واحد?و بعد كل ماذكرت اال يحق لنا السؤال :
ـاذا اصبـح حـال العـراق أرضـا وشـعـبـا كـمـا هـو عـلـيه الـيوم تـخـلف في

اجلوانب الصحية والعلمية واالقتصادية ?
ومن الذي اوصلنا الى هذا احلال?

ان كنـتم تخـجلـون من اإلجابـة وال اظنـكم كـذلك لكـني املك من الـشجـاعة
تفانـ من أجل بريقها واقول لكم بكل اسف ان البـاحث عن السلـطة وا
سؤولـية أمام ألله حتى ولو عـلى انقضـائها هم وهم وحـدهم من يتحـمل ا

تهالك والتاريخ وأمام الشعب ا
ال واجلاه وانتم تعلمون انكم نعم انتم بصراعاتكم وشهواتكم للسلطة وا

 ال ولن تــتــمــكــنــوا مـن بــنــاء دولــة ولــذلك ومن بــاب
احلرص على مـاتبـقى من الدولـة اقول ألـيس فيكم
رجل رشيـد ينـقـذ البالد والـعـباد من احلـال الذي
تـعـامـيـتم عـنه فـلـعل الـله يـلـهـمـكم إلنـقـاذ  الـعـراق
وهـنــا أال يــحق لي وألي مــواطن غـيــور ان يــسـأل

اذاالعراق.

غيب مـنذ عام خ)   انتظـار زوجهـا ا لم تـوقف السيـدة( ن  حتى السـاعة 
2014 بل انها عندما تسمع طرقاً على باب الدار حتث ابنها على

ـرارة الى امه مع االسـراع بــفـتــحه  (ابــوك عـلى الــبـاب )فــيـنــظـر االبـن 
ؤلم  انشغاالً بحزنها ..  هامش من الصمت ا

وفق معـلومـات موثـقة  ان زوجـها  خـرج من داره في احدى احـياء بـغداد
انتـظرت وانـتظـرت  وبعـد ان اصابـها الـيأس طرقت لكـنه لم يعـد إليهـا  
وســطــاء اخــرين  وجــهــاء عــشــائــر  احــزابــاً   حــكــومــةً   كل االبــواب  
لـكـنـهـا لم حتـصل اال عـلى اوهـام  جلأت الى لالسـتدالل عـلى مـصـيـره  
احدى (الـعـرافات) الـتي كـرست االمل لديـهـا بعـودة زوجـها  قـالت لـها (
احلمـد لـله  سالم مـكّـمل  ) بعـد حـ تبـدد لـديهـا وعـد العـرافـة…  ثم اخذ
الضغط النفسي الـعصابي يتسـلل اليها بنـوبات تشتد علـيها اواخر الليل
وتـظل عـينـاهـا سـاهـمـتـ نحـو الـبـاب   بل في بـعض االوقـات يـصـيـبـها

هوس الدوران في ارجاء البيت دون هدف مع  .
شاب لم يتـجاوز عـمره العـشرين ربـيعاً  تـلقى ضربـة على رأسه تـسببت
بخـلل  دمـاغي اثر مـحـاولته مـنع مـلثـمـ اقتـحـموا بـيتـهم مـنتـصف الـليل
وتمكنـوا من اقتياد والـده على مرأى من فزع الـعائلة. أم في الـسبع من
سـتشـفى بسـبب وعكة عمـرها  كانت عـلى وشك  ان ينـقلـها ابـنهـا الى ا
ت بهـا ح اقـتحم الـبيت مـسلـحون مـلثـمون وكـبلّـوا الشـاب امام قلـبيـة أ
وفي احلـال تـوفـيت االم  نـتيـجـة الـهـلع الـشـديـد الذي عـينـيـهـا واقـتـادوه  
اصابهـا  . قصص اخرى تـستطـيع ان تكون افالمـاً تسجـيلية واقـعية عن

رعبة . الفزع بكل صوره ا
ـلـفـات عـديـدة من هـذه  األحـداث احلـال   حتـتـفظ  الـذاكـرة الـعـراقـيـة  
اضي  ثم شـؤومة الـدخـيلـة على الـواقع الـعراقي مـنذ سـتيـنـات القـرن ا ا
تشـعـبت الـظاهـرة بـنـسخ عديـدة بـعـد عام 2003 وتبـ لي تـباعـا ان لدى
ـتـحدة الـى العـراق (يـونـامي)  مـلفـات من هـذا الـنـوع تـعاني بعـثـة اال ا
ــنــظـمــة الـدولــيــة لم تـســطع حــتى االن حتــديـثــهـا االنـدثــار الــزمـني ألن ا
علومات مستجدة  عن عراقيـ (خرج ولم يعد) او داهم بيوتهم ملثمون
واقـتـادوهـم الى جـهـات مــجـهــولـة  عـلى مــرأى من عـوائــلـهم في مــشـاهـد

مفزعة.
ـأساة ـتحـدة الثـالث من آب يـومـاً سنـويـاً للـتنـويه  لقـد اعـتمـدت اال ا
هذا العنـوان  و لّخص االم العـام للمنـظمة الدولـية  انطونـيو غوريترش
ناسبـة بقوله انـها  يوم لـتذكر كيف يـحرم االختـفاء القـسري ( العائالت ا
ــســاءلـة واجملـتــمــعــات من احلق  في مــعـرفــة احلــقــيـقــة عن احــبــائـهم وا

والعدالة والتعويضات). 
ياً هم مدافع عن احلال ان اغلب الذين يتعـرضون للتغـييب القسري عـا
حــقـــوق االنــســـان  صــحـــفــيـــون مــواظـــبــون عـــلى نــشـــر أســتـــطالعــات
أسستقصائية   مـحامون   شهود اثبات على جـرائم   او لتغيير معالم
ـغـرافي   واذا كـانت مـا  بل وحـتى بـهـدف تـرهـيـبي  ألحـداث تـغـييـر د
ألغـلب دول الـعـالم الـتي خـاضت حـروبـاً هـنـاك صـروح جلـنـود مـجـهـول
فقِـدوا اثنـاء  احلـروب   ظل االختـفاء الـقـسري خـاليـاً من أيـة معـالم دالة

رمزية حتى االن اال في نفوس محبيهم
ـياً بلـوحة الـتغيـيب واالختـفاء الـقسري لقد اشـتهـرت امريـكا اجلنـوبيـة عا
االرجنت اذ ال يخلو بلـد من بلدانها االثـني عشر   كولومـبيا  بوليـفيا 

اورغـواي بـارغـواي   فـنـزويال  الـبـرازيل   تـشـيـلي  االكـوادور بـيـرو 
غيانا  سورينام من مغيب في ح ابـلتيت  افريقيا  به منذ وقت مبكر 
بعد ان كـرًست  الدول االسـتعمـارية الـظاهرة في سـيطـرتها عـلى مقدرات
القارة السمـراء ردحا من الزمن  من جنـوب افريقيا الى الـكونغو  مروراً
بـغـيـرهـمـا مـن دول االحتـاد االفـريـقي اخلـمـســة واخلـمـسـ  بل شـهـدت
اوربـا اخـتـطـاف الجـئـ حـقـوقـي عـلـى يـد مـخـابرات ن مـنـهـا مـاحـصل

هدي بن بركة  للمغربي الراحل  ا
لـقــد سـيـطــرت الـظــاهـرة ايــضـاً عـلـى عـدد من دول جــنـوب شـرقـي آسـيـا
ار ميا وماليزيا   الوس  االحدى عشر  بروناي  كمبوديا  اندونيسيا 
فـيتنام  وكان لتوحش تيـمور الشرقية   الفلب  سنـغافورة  تايالند    
اخلـمـيـر احلـمـر في كـمـبـوديـا صـور ال مـثـيل لـهـا في احلـجم االسـطـوري
لالخـتفـاء الـقـسـري   أمـا الـنـسخـة االحـدث مـنه  فـهي الـتي طـالت اقـلـية
ـسلـمـة في ميـنمـار (بورمـا) خالل عـهد سـوتشي الـرئيـسة (الروهـينـجا) ا
السـابـقة لـلـبالد احلائـزة عـلى جـائزة نـوبل لـلسالم    وقـد كـادت احداث
التغـييب القـسري والـقتل الذي طـال تلك  االقـلية الـسكانـية  ان تؤدي الى
أساة بعد االنقالب العسكري ثم تعمقت ا سحب  اجلائزة من سوتشي  

الذي اطاح بها  .
تـحدة الى احصـائية دقـيقة بخالصة مـعلومـاتيـة حتليـلية   تـفتقـر اال ا
غـيبـ باالختـفاء الـقسريـة في العـالم   ألن هناك الـعديـد منهم عن عدد ا

غــيــبــوا وافــتــقــدتــهم عــوائــلــهـم  ولم يــتم االبالغ عن هــذه
اجلرائم خشية االنتقام وتكون احملنة مركبة  . 

ـأسـاوي الـدولي ــلف ا هـكـذا  بـيـنــمـا يـظل هـذا ا
مفتوحاً على العديد من االحتماالت  تظل السيدة
خ) حتت وطأة هذه احملنـة بدون اجوبة اال من (ن 

 هلوسة العرافة.
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وضـــمـــان تـــأهـــله إلى الـــدور ربع
النهائي من البطولة.

وأبــدى رئـــيسُ االحتــاد ســـعــادتهُ
ــنــتــخب لــنــتــائــجه ــواصــلــةِ ا
ُـــمـــيــــزة بـــعـــد أن حــــققَ ثـــاني ا
انــتـصـاراته لـيــتـربعَ عـلى صـدارةِ
اجملـمــوعـةِ الـثــالـثـة بــرصـيـد ست
نـقـاط مطـالبـاً بـاستـمـرارِ التـفوق
الـــــعـــــربيّ وصـــــوالً إلـى مـــــراكــــز

متقدمة.
وجنـحَ مــنـــتــخبُ الـــنــاشـــئــ في
خـطفِ فــوزه الـثـاني الـسـبت من
منتـخبِ جزُر القـمر بهـدف لهدفٍ
لـيـصل إلى الـنـقـطـةِ الـسـادسة في
اخـــتــتـــامِ اجلـــولــةِ الـــثـــانـــيّــة من
مــنــافــســاتِ اجملــمــوعــةِ الــثــالــثـة
لـبـطولـةِ كـأس العـرب اجلـاريّة في
مـدينـةِ وهران اجلـزائريّـة ليـضمن
ُــقـبل قــبل اخــتـتـامِ بـلــوغَ الـدور ا
وريـتاني مـباريـاته أمـام نظـيـره ا

ُقبل. يوم الثالثاء ا

األداء الـــــطــــيـب الــــذي قـــــدمه في
الـــــلـــــقـــــاء األول والـــــفـــــوز عـــــلى
مـوريتـانيا بـثالثـة اهداف لـهدف
قـــبل ان يــخـــســر من الـــعــراق مــا
يتوقع أن يكون لقاءا ساخنا امام
فـرصــة الـتـاهـل لـلـدور الــقـادم في
وقت يكـون منتـخب موريتـانيا قد
ودع الـبطـولة بـعـد خسـارت كـما
تـاهل مــنـتـخــبـا اجلـزائــر ومـصـر
لـلـدور الـربع  الـنـهائي مـن فوزين

وست نقاط.
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بـاركَ وزيـرُ الــشَـبـاب والــريـاضـة
رئـــيس االحتـــاد الـــعـــراقيّ لـــكــرةِ
الــقــدم عـدنــان درجــال نــيــابـة عن
اسـرة االحتاد الـفـوزَ الـذي أحرزه
مـنـتــخبُ الـنـاشـئــ عـلى نـظـيـره
منتخب جـزُر القمر بـهدف مقابل
هــدفٍ واحـدٍ في اجلـولــةِ الـثـانـيّـة
لــبــطــولـةِ كــأس الــعــرب اجلــاريّـة
ـــديــــنـــةِ وهــــران اجلـــزائــــريّـــة

حققوه والنقلة الكبيرة
في التاهل للدور القادم
وفـي ان يــــــــــــــحــــــــــــــقـق
ــنـافـسـة في طــمـوحـات ا
حتقيق اللـقب الثاني بعد
وهـــــــــــنــــــــــاك االول 2014 
العـــــبــــــون قـــــادرون عــــــلى
ــــزاحــــمـــــة والــــلـــــعب في ا
وسم البطولتـ احملليت ا
الـقـادم  ومؤكـد انـهم يـريدون
استغالل البطـولة العربية في
ـنـافسـة علـى القـاب الـبطـولة ا
الــفـرديـة حـيث عــلى اكـبـر عـلى
لـــقب الـــهــدافــ وكـــان مــنـــتــخب
ـغـرب قــد تـمـكن من الــفـوز عـلى ا
مـنتـخب مـوريتـانيـا بـهدف لـيرفع
مـن امـاله في مـصـاحــبـة مـنـتـخب
الشباب للدور الـربع النهائي عند
مواجهة جزر القمر يوم غد االخر
الــذي يــســـعى خلــطف الــبــطــاقــة
كن ان يحققها في ظل الثانية و

وبــانــتـظــار أن يـواصل
انـتــفــاضــاته لالخــيـر
وحلـــــــــسـن احلظ أن
ـــــتــــــلك الــــــفـــــريق
الـــــــهــــــداف اكـــــــبــــــر
ومـــــجـــــمــــوعـــــة من
الــــــــــــوجـــــــــــوه
الــنــاشــئــة
الـــــــــتي

تــــــــــــــــــــضــع
اقــــــدامـــــهـــــا
االولـــــى فـــــي
مـــــثل هـــــكــــذا
مـــــنــــاســــبــــات
وتـخـطـوا بـقـوة
وثـــبــات وتـــقــدم
ــكن افــضـل مــا 
ه في مـحفل تقـد
عـربي كــبـيـر يـضم
16 مــنـــتــخـــبــا من
الـقارتـ األفـريقـية

واآلسيوية  .
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ومـؤكـد انـهـا سـتـجـد
طــريــقــهـــا لــلــعب في
صفوف فرق الدوري
ــمــتــاز والــدرجــة ا
االولـى بــــــــــــعـــــــــــد
الــظـهــور اجلـيـد و
بــعــد الـتــفــوق الـذي

ـطـلـوبــة فـيـمـا يـخص الـنـتــائج ا
انهـاء مباريـات اجملمـوعة الثـالثة
بـالـنـتائج الـكـامـلة رغـم انه ضمن
الــوصــول لــلـــربع الــنــهــائي لــكن
باجنـاز مهـمة اجملـموعـة و بكامل
الـنــتـائج اجلـيــدة عـنــدمـا يـواجه
ـوريـتـاني عـنـد يـوم غـد نـظـيـره ا
الـسـابـعـة مــسـاء ويـامل ان يـقـدم
االداء اجلــــيــــد ويــــنــــهي االمــــور
بــافــضل طــريــقــة كــمــا ســيـعــطي
الــفـريق زخـمـا كــبـيـرا في خـوض
ــقــبل لــغـرض الــلــقـاء الــفــاصل ا
االنـتـقال لـلـدور الـنصف الـنـهائي
نافسات هكذا يدخل الفريق في ا
تابع منذ البداية امـام شعور ا
ـــراقـــبـــ والـــوسـط الـــكــروي وا
بـاالهـتــمـام والـفــخـر في ان تـاتي
ـاثلة وكـبيرة قبـلة  اخلطـوات ا
بـعـدمـا لـعب الـكل دورا مـهـمـا في
حـــسم أول مــبـــاراتــ وحتـــقــيق
الـنـتـيـجـت اجلـيـدتـ مـا يـعطي
ـنتـخب زخمـا كـبيـرا في خوض ا
لـقـاء الغـد  وذلك يـعد بـاالفـضلـية
ـــهــمـــة ويـــعــزز بـــشــكـل كــبـــيــر ا
وواضح تـــواجــده بــثــقــة عــالــيــة
وكـبيـرة ويامل ان يـعـزز ما حـققه
ــسـار ومــواصـلــة الــســيـر عــلى ا
الــــصـــحــــيح ويــــجـــعل االعــــبـــ
يشعرون باحلـافز والسعادة وفي
ـشـوار باهـتـمام كـبـير مـواصـلة ا

نافسات. والبقاء داخل ا
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ظـل الـظـهــور الـواضح لــلـمـواهب
ـــقـــدمـــة هــداف الـــكـــرويـــة وفي ا
الــفــريق عــلي اكــبــر الــذي ســجل
ثالثــة اهـــداف ويــدون اســـمه في
ســجل الـبــطـولـة بــامـتــيـاز كــبـيـر
ويـــنــتــظــر أن يــواصـل تــســجــيل
ــســاعــدة زمالئه في االهـــداف و
مـواصـلة الـعـطاء و الـنـتائج دون
تــوقف بــعـــدمــا تــمــرس الــكل في
الــظـــهــور وتــقـــد االداء واثــبت
الــكل تــفـوقــهم الـذي لـم يـأتي عن
طـــــريق الـــــصــــدفــــة بـل من خالل
االختـيار الدقيـق لعناصـر الفريق
مـــــــا عـــــــزز دورهم فـي تـــــــقــــــد
ستـويات اجليدة التـي منحتهم ا
االجنــــاز االول بــــثــــقــــة وجــــدارة
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دينةَ الرياضيّة ُنشآتِ الرياضيّةِ التي تستضيف خليجي 25 في البصرة ا ُكلف باالطالعِ على ا زارَ الوفدُ اخلليـجيّ ا
ُ الـعامّ لالحتادِ الـعراقيّ لكـرةِ القدم مـحمد ينـاء ورافقَ األم أمس اجلمعـة وأعقبـها اليـوم بزيـارةٍ أخرى إلى ملـعبِ ا

رفق الرياضي اللذين سيحتضنان خليجي25. فرحان الوفدَ اخلليجيّ في زيارته إلى هذين ا
وقالَ فرحان: إن االنطـباعَ لدى الوفدِ اخللـيجيّ كان جيداً ويعـطي صُورةً واضحة عن اجلُهودِ الـسَخيةِ التي بذلت من
ُناسبِ وكذلك التـعاون الكبير من محافظِ ُتطلـباتِ في الوقتِ ا ُمكـنةِ إلكمالِ ا قبل اجلميع في تَسخـيرِ جميع اجلُهودِ ا

ُستلزماتِ الضروريّةِ وتقد التسهيالت إلجنازِ العمل. البصرة أسعد العيداني في تهيئةِ ا
َـزيد من اجلُـهـودِ إلكـمالِ ُـهـندسـ الـعـامـل في وزارةِ الـشـبـاب والـرياضـة بـبـذلِ ا وأضافَ: طـالبَ الـوفـدُ اخللـيـجيّ ا
ُشخصة في التوقيتاتِ ُتطلباتِ ا ُهندس صَمّموا على إجنازِ ا ُحددة. وأشـارَ فرحان إلى: إن ا األعمال في األوقاتِ ا
ّ حتــديــدهــا مُــســبــقـاً وإزاء ذلـك فـإن األمــورَ تــســيــرُ بــصُــورةٍ مــطـمــئــنــةٍ إلقــامــةِ خــلـيــجي 25 فـي الــبــصـرة. الــتي 
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ومـــــنــــــحه ثــــــاني لـــــقـب في
مـــشـــواره فـــيـــمـــا فـــشل
ديـــــــري في الــــــفــــــوز
بـالــلـقب الـثـالث في

مسيرته.
وعـلى صعـيـد اخر
تـشـارك األمـريـكـية
اخملضـرمة سيـرينا

ويليـامز في منـافسات
الـزوجي بـبـطـولـة أمـريـكا

ــفـــتـــوحــة لـــلــتـــنس رفـــقــة ا
شقـيقتـها فيـنوس بعـد حصول

الـثـنـائي عـلى بطـاقـة دعـوة (وايـلد
كارد).

ــــقـــرر أن تــــكـــون أمــــريـــكـــا ومن ا
ـــفـــتــوحـــة (فـالشـــيــنـج مـــيــدوز) ا
الــبـــطــولـــة األخــيـــرة في مــســـيــرة
سيرينا. وفازت سيرينا وشقيقتها
فـيـنـوس بـ 14لـقــبـا في مـنـافـسـات
الــزوجي بـبـطــوالت اجلـرانـد سالم

األربع الكبرى (رقم قياسي).
لـكن آخــر لــقب يــعـود لــعـام 2016
ــبــلــدون ولم يــلــعب بــبــطــولــة و
الـثـنائي سـويا مـنـذ بطـولـة فرنـسا

فتوحة قبل  4 أعوام. ا
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ــقــرر أن تـــتــســلط األضــواء ومن ا
عــــلى ويــــلـــيــــامـــز خـالل بـــطــــولـــة
فالشـيــنج مــيـدوز نــظـرا القــتـراب
مــوعــد الــوداع.لــكــنــهــا أيــضــا قــد
تذهب بعـيدا في منافـسات الفردي
نظرا لتـراجع مستوى الـبولندية
إيـــجـــا ســـواتـــيـك مـــنـــذ تـــوقف
مـــســيــرة انــتـــصــاراتــهــا الـ37
ــــتـــتــــالـــيــــة خالل بــــطـــولـــة ا
بلدون واألمر ذاته ينطبق و
صنفات العشر األوائل على ا

على العالم.
ÊULK « ÂUA
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قــال رئـيـس نـادي الــزوراء فالح حــسن إنه ســيـعــمل عــلى إعـادة
النادي الى طريق االجنازات من جديد.

وأضاف حسن في اول تصـريح بعد جتديد انتـخابه للرئاسة من
قبل الهيئة العـامة للنادي أصبحنا الـيوم أمام مسؤولية جديدة
حتتم عـليـنـا تقـد مجـهود اكـبر لـتـحقـيق النـجاحـات للـنادي
الفــتـاً إلـى أن "األبـواب كــانت مــشـرعــة لــلـتــرشــيح لــلـرئــاسـة

نصب الرئاسة. والعضوية لكن لم يرشح احد امامي 
وأوضح حـسـن في تـصــريح صـحــفي ان الـزوراء اسم كــبـيـر
فـهـو الـزعـيم صــاحب االجنـازات الـكـبـيـرة وسـنـعـمل كـإدارة
نهج العادة كرة منتخبة جديدة وفق استراتـيجية وتخطيط 
الـــزوراء الى طــريـق االجنــازات من جـــديــد.وتــابـع رئــيس نــادي
لعب والقاعدة وأيضا موارد مالية مقبولة نوعا تلك ا الزوراء 
تـلك ادارة مـتـمـيزة قـادرة عـلى حتـقيق الـنـجـاح للـمـرحـلة مـا و
اجلــديـــدة وكل هــذه الــعـــوامل تــســهـم في الــعــمـل وفق الــنــهج
ـقبـلـة.وب ان رحـلـة ا الـصحـيح وحتـقـيق نتـائج طـيـبة فـي ا
االنـتـخـابـات كـانت مـفـتـوحـة لــلـراغـبـ من الـهـيـئـة الـعـامـة
لــلــتــرشــيح فــلم نــغــلق االبــواب بــوجـه اي عــضــو سـواء

نصب العضوية أو الرئاسة. لترشيحه 

حتدث خـروقات مالية في جميع مؤسسات العالم الرياضية وحدث ذلك في يوم
ما بـاالحتاد الدولي لكرة الـقدم  لكن ما شاهـدناه في االحتاد الدولي والبعض
من دول العـالم يختلف تمـاما عما يحـدث في الرياضة العـراقية وحتديدا احتاد
ـاذا يـختـلف وأين يتـشابه  فـأقـول التـشابه يـكمن في ان الكـرة العـراقي  أما 
شـترك بـينـهمـا هو ان االثـن احلـالـة هنـاك وماحـصل بالـعراق تُـمثل الـقـاسم ا
ــال الـعــام ســوى في الـفــيـفــا ايــام( بالتـر ) او في بـالدنـا بــيـنــمـا اســتـهــدفـا ا
االخـتالف هــو ان االحتـاد الـدولـي أعـلن انه تــوجه فـورا لــلـقـضــاء !!بـيــنـمـا في
طلـوبة بانتـظار ردود األفعال من العـراق لم يتم التعـاطي مع احلدث بالسـرعة ا
الشـارع الريـاضي او من االعالم والصـحـافة الـرياضـية بـينـما الـصحـيح الذي
يـجب الـتـصـرف به من قـبل االحتـاد الـعـراقي هو احـالـة جـمـيع اوراق الـقـضـية

التي تخص موضوع (الوصوالت) التي فاحت رائحتها مؤخرا ..
ا حـصل فـقد تـطرقـت الى ذلك البـرامج الـرياضـية خالل ـوجـة  النريـد ركوب ا
االيام االخـيرة ولكن البـد من االشارة الى ان ما تـناقلـته الفضـائيات وبـرامجها
حـول مـا حـصل في اربـيل من وصــوالت فـارغـة ومـبـالغ مـالـيـة التـذكـر قـيـمـتـهـا
احلـقـيـقيـة  وبـالـتـالي توضـع هذه الـقـضـيـة على ادراج ( انـتـظـار ) احلل فـهذا
ثل هذه شيء يُرثى له بل ومُـعيب والبد ان تكون لسلطـة القضاء دورها الرادع 

ت للعمل الرياضي بصلة ! التصرفات التي أدت الى هذا التدهور الذي ال
شيء مهم اود االشـارة اليه وهـو ان السـيد رئيـس االحتاد العـراقي لكـرة القدم
عـدنـان درجـال يـقُـر له جـمـيع الـشـارع الـريـاضي بـانه جنم ريـاضي سـاطع في
مالعب الـكـرة العـراقـيـة ويـحـمل الـيـوم الـسـلـطـت الـسـيـاسـيـة كـوزيـر لـلـشـباب
والرياضة وكرئيس لالحتاد االول ب االحتادات في العراق من ناحية الشعبية
احتـاد كـرة الـقــدم ! كـيف يـرتـضي وهـو كـان قـد رفع شـعـار االصالح في كـرة
الـقـدم الـعـراقـيــة مـنـذ عـودته الى الــعـراق ومن ثم تـسـلم مــهـمـة وزارة الـشـبـاب
والريـاضة أقول كيف يرتضي ان يقدم للقضاء اثناء عمل االحتاد السابق الذي
غادر عمـله بإستقالـة جماعية بعـد ان شكاه عدنان درجال لـلقضاء وأودع منهم
الـسـجن النـهم ( أثـروا ) على تـرشـيـحه باالنـتـخـابات ومن ثم حُـسـمت لـصاحله
والـيــوم يُـعــيـد الـتــاريخ نـفــسه عـنـدمــا يـتالعـب االحتـاد بـأوراق مــالـيـة رســمـيـة
عروف عـدنان درجال اسـتخدام والشـارع الرياضي يـنتـظر من جنمه الالعـب ا
صالحيـاته سواء الـوزارية بـاعتـباره وزيـرا للـشبـاب والريـاضة وواجبـه احلفاظ
على أمـوال الرياضة التي من مهامه او االحتادية بـاعتباره رئيسا الحتاد الكرة
ومـثـلـمـا أثـار ذات يـوم في احتـاد الـكـرة الـسـابق والـتالعب بـاالوراق الـرسـمـيـة
لــلـتـرشـيح وطــلب من اجلـمـيع تــقـد اسـتـقــالـة ( جـمـاعـيــة ) أقـول عـلى رئـيس
االحتاد الـيوم ان يُطالب بـذات الطلب الذي أعـلنه سابقا
ــرشح عــنـــدمــا كـــان يُــدافـع عن عـــدنــان درجـــال ا
لالنتـخابات بينما اليوم عليه ان يحافظ على (ماء)
وجه االحتـاد احلـالي وهو رئـيـسه والـنـاس تـنـظر
الـيه كنـجم كروي وجـاء إلصالح كرة الـقدم ال ان

يكون رئيس احتادها فحسب .. 
الستم معي !!?
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سـاد شعـور االرتـياح الـشـارع الر
يــــــاضي مـع تـــــاهـل مـــــنــــــتـــــخب
الـنـاشـئـ لـلـدور الـربع الـنـهـائي
لـبطولـة منـتخـبات نـاشئـة العرب
اجلـارية حـاليـا في مـدينـة وهران
نتخبات حتت سن17 اجلزائرية 
اثــر فــوزه الـــثــاني تــوالــيــا عــلى
منتخب جزر القمر بهدف لواحد
سـجلـهما عـلي اكـبر عنـدما وضع
ــقـدمـة د 27 عـلى ــنـتــخب في ا ا
ـــبــــاراة قــــبل ان يـــدرك بـــدايــــة ا
ــنــافس الــتــعـادل د60 الــفــريق ا
لـيعـود علي اكـبـر ويحـسم االمور
ـــثــالـــيــة ويـــحـــقق الـــنــتـــيــجـــة ا
بـتـســجـيل هـدف احلــسم والـفـوز
ــــــذكـــــور والــــــتـــــأهـل لـــــلــــــدور ا
د65لـــيـــحــــقق الـــفــــريق االجنـــاز
األولي بتـصدر مجـموعته الـثالثة
وفي مــهـمــته في الــبـطــولــة الـتي
يـــســـيــــر بـــهـــا في االجتـــاه اخـــذ
ــطــلــوب بــعــدمـا افــتــتح ســجل ا
ــتــمــيــزة بــالـفــوز في الــنــتــائج ا
مــبـــاراة االفــتــتــاح عــلى نــظــيــره
ــغـربي بــهـدفــ لــواحـد لــيـرفع ا
رصـــيـــد نـــقـــاطه الى سـت نـــقــاط
نـتـخب ما بـإمـكانه في ويـحقـق ا
الـــبـــطـــولـــة ويـــصـــبح  في وضع

ناجح .
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ويــــؤكــــد الــــفــــريق تــــطــــلــــعــــاته
وطــمــوحــاتـه في االســتــمــرار في
نافـسات ألطول فـترة وتقدم من ا
وقع في حيث االداء والنـتائج وا
قيـادة اجملموعـة بغض الـنظر عن
قـرر ان يلـعبه غد اللـقاء الـثالث ا
الـثالثاء امـام منـتخب مـوريتـانيا
عــنــد الــسـابــعــة مــســاء وهـو في
وضع جيـد وسط اعـتزاز اجلـميع
حـققه لـالن واالمل في ان يسـتـمر
ــنـتـخب بــانـتـفــاصـته لـلــنـهـايـة ا
درب احمد كاظم في ظل بقيادة ا
ــذكــورين الــلـذين االنــتـصــاربن ا
اسـهـمـا في أحـكــام قـبـضـته عـلى
االمـور ضــمن اجملـمــوعـة بــفـضل
ثالية وصنع اإلجنازات البداية ا
بـالطـريقـة الـتي يتـابعـها اجلـميع
ــزيـد من ومــنـتــظــر ان يــضــيف ا

q∫ منتخب الناشئ يتأهل الى ربع النهائي في بطولة العرب Q
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أحـرزت الـروسيـة داريـا كسـتـكيـنا
لــقب بــطـــولــة جــرانــبـي الــكــنــديــة
للتنس محـققة اللقب السادس في

مسيرتها.
صـنفة العاشرة وفازت كستـكينا ا
على العالم باللقب بعد تغلبها في
ـبـاراة الـنهـائـية فـجـر األحـد على ا
األســتــرالـــيــة داريــا جــافـــريــلــوفــا

بنتيجة ( 4-6و.(6-4
واحـتــاجت كـســتـكــيـنــا إلى سـاعـة
واحدة و 53دقيقـة لتحـقيق الفوز
علـى منـافـسـتـهـا األسـتـرالـيـة التي
قـدمـت مـبـاراة قـوية رغـم مـعـانـتـها

من مشكلة في الكاحل.
وكـــانت كــســـتــكـــيــنــا (25 عــامــا)
توجت بلقب بطولة سيليكون فالي
في وقت سابق من الشهر اجلاري
لـكـنـهـا سـتـحـول أنـظـارها اآلن إلى
ــفــتــوحــة الـتي بــطــولــة أمــريـكــا ا

. تنطلق غدا اإلثن
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وتسعى الالعبة الروسية للوصول
فتوحة إلى أبعد مدى في أمريكا ا
(فالشـينج مـيـدوز) بعـد أن حـققت
أفـــضـل إجنـــاز لـــهـــا في بـــطـــوالت
اجلــــرانــــد سـالم األربع الــــكــــبـــرى
ــربع الــذهــبي لــبــطــولـة وبــلــغت ا
ـــــــفـــــــتـــــــوحـــــــة في فـــــــرنـــــــســـــــا ا
ـــاضي قـــبل حـــزيـــران/يـــونـــيــو ا
شـاركـة في بـطـولة حـرمـانـهـا من ا

بلدون. و
وتــبــدأ كــسـتــكــيـنــا مــشــوارهـا في
فالشـيـنج ميـدوز أمـام البـريـطانـية
هـاريـت دارت غـدا اإلثــنــ فـيــمـا
تلتقي جافريلوفـا بالرومانية يلينا

جابريال روس.
وقـــــال حـــــسن "ســـــنـــــكـــــون أمـــــام

مسؤولية كبيرة وسنكون مطالب
بـتـحقـيق اجنـازات جـديدة لـلـنادي
ـقبلـة سيمـا بفعـالية رحـلة ا في ا
كـرة الـقـدم التي تـسـتـهـوي الوسط
الــــريــــاضـي وجــــمــــهــــور الــــزوراء

العريق".
واشـار الـى ان "االنـتـخـابـات كـانت
شـفـافـة وحتت إشـراف رسـمي ولم
تــــمـــــارس أي ضــــغــــوطـــــات عــــلى
ــصــوتـــ من الــهــيــئـــة الــعــامــة ا
وجرت األمور بـسهولة وانـسيابية
عالـية وابارك لـلفـائزين واقول حظ
أوفــر لـــلــذين لم يــحـــالــفــهم احلظ
ن وستبقى أبواب النادي مشرعة 
شورة أو أي يرغب مد يد العون 

جانب يخدم بها النادي".
ومن جــهــة أخــرى بــات الــفـرنــسي
أدريـان مانـاريـنـو وهو في سن 34
عـــامــا الالعب األكـــبــر ســـنــا الــذي
يـتــوج بـبــطـولـة ويــنـســتـون سـالم
األمـــريــكـــيـــة لــلـــتــنس ذات ال250
نقطة وذلـك بعد تغلـبه في النهائي

على الصربي السلو ديري.
ــصــنف 65 وتــمــكن مــانــاريــنــو ا
ـــــيـــــا بـــــ العـــــبي الـــــتـــــنس عـــــا
ــــة ديـــري احملـــتــــرفـــ مـن هـــز
ـيـا بـواقع 7-6 ـصنف ال89 عـا ا
 (1-7)و4-6 في ساعة و 44دقيقة

في أول مواجهة جتمع بينهما.
وبــفــوزه انــتـــزع مــانــاريـــنــو لــقب
الالعب األكـــبــر ســنــا الــذي يــتــوج
بـويـنـسـتـون سـالم مـن الـنـمـساوي
يورجن ميلتسر الذي كان قد أحرز
اللـقب عام  2013وهو في سن 32
عـامـا كمـا أنه أصـبح أول فـرنسي

يتوج بالبطولة األمريكية.
وكـــان هـــذا الـــنـــهــائـي األول الــذي
يخـوضه ماناريـنو مـنذ عام 2020
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ـركزي للـريشة الـطائرة أعـلن االحتاد ا
عن مــشـاركـة الـعـراق في بـطـولـة غـرب
آســـيــا حتت 17 و15 ســـنـــة لــلـــذكــور
واالنــاث الـتي تــسـتـضــيـفـهــا الـكـويت

قبل. مطلع تشرين الثاني ا
وقــال رئـيس احتــاد الـلـعــبـة بــشـتـوان
مــــجـــيــــد في تـــصــــريح صــــحـــفي إن
التحضيرات بدأت في األول من الشهر
احلــالـي بــإقــامــة اخــتـــبــارات لالعــبي

ـــنــتــخـــبــات الـــوطــنــيـــة فــضال عـن ا
ــــراكـــــز األولى خالل الــــفــــائــــزين بــــا
الـنـشـاطـات احملـلـيـة" مـبـينـا أنه" رغـم
ـــاديــــة الـــتـي تـــؤثــــر في الــــظــــروف ا
الـرياضة ومن ضمنهـا الريشة الطائرة

ومتها. لكننا نحرص على د
 وأضـاف مـجـيـد أن االحتاد بـالـتـعاون
مـع مـــدربـي األنـــديــــة يــــحـــرص عــــلى
ــواهب من الــنــاشــئــ اســتــقـــطــاب ا
والـناشئات ولـدينا مراكـز تدريبية في

بـــغـــداد وبــــقـــيـــة احملـــافـــظـــات وتـــتم
االسـتـفادة من فـترة الـعطـلـة الصـيفـية
فـي انـــضـــمـــام الالعـــبـــ واخـــتـــيـــار
ـــتـــمــــيـــزين مـــنـــهـم لـــرفـــد األنـــديـــة ا

نتخبات الوطنية. وا
ومـن جـهــة أخــرى تــوج فــريق الــدفـاع
اجلـوي للسيدات أللعاب القوة البدنية
بـبـطـولـة أنـدية الـعـراق والـتي نـظـمـها

شاركة عشرة أندية. احتاد بغداد 
وذكـر بيـان للـنادي أن البـطولـة شهدت

عــلى الــفــرق الــفــائــزة من قــبل رئــيس
احتــاد بـغـداد أللـعــاب الـقـوة الــبـدنـيـة
قـــيـس عـــبـــد احلـــســـ والـــذي أشـــاد

ستـويات الكـبيرة بـا
الـــتي قـــدمــهــا

فــريق الــدفــاع اجلـوي الــنــسـوي والى
دعـــــــــم إدارة الفـــــــــريق لبناء قاعدة
ـــــــــــيـــزة ومــســتـــــــــــقــبل مــشــرق
لـــلـــعــبـــة في الـــنــادي بـــقــــــــــــــيــادة
رئـــيـــــــــس الــهــيــئــة اإلداريــة
لـــــنـــــادي الــــدفـــــاع اجلــــوي
الــريـاضي الــفـريق الـركن
مـــــعـن زيــــد إبـــــراهـــــيم

السعدي.
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ــــوصل أقــــيـــــمت فـي غــــابـــــات ا
ـــاراثــون الــنــســوي مـــســابــقــة ا
نــظــمــهــا ورعـاهــا نــادي الــفــتـاة
الـريـاضي بـأدارة السـيـدة عـامرة
الـشـمـاع رئيـسـة الـهيـئـة االدارية
في الــنــادي وبــحــضــور مـحــافظ
نــيـنــوى االسـتــاذ جنم اجلـبـوري
انية السيدة بسمة بسيم.. والبر
ــاراثــون من وأنــطــلــقت بــدايــة ا
نقـطة مـعينـة في منـطقة الـغابات
الى موقع اخملـيم الكـشفي والذي

يبعد بحدود 3 كيلو متر..
وشـــارك فــيه 160 مـــشـــاركــة من
ـعاهد واالعداديات اجلامعات وا
ـشاركـة طوائف عـديدة مـسلـمة
ومـســيـحـيـة ويــزيـديـة وشــبـكـيـة
وصابئة وتركمـانية حيث شكلوا
وطنـاً مصغراً يـحمل ب جـنباته

حب العراق..
وتــعــاونت الــوكــالــة االمــيــركــيـة

USAID مع نادي الفتاة
الـــريــاضـي في الــتـــنــظــيـم لــهــذا

اراثون.. ا
ــــاراثـــون وقــــد حــــمل شــــعــــار ا
االصـرار والـتـحـدي الـذي حتـمـله
وصلـية بشكل رأة العـراقية وا ا
خاص وأهمية الرياضة النسوية
فـي احملـافـظـة والــتي رعـاهـا لـكل
األعمار نادي الفتاة الرياضي ..
وحـضـرت مجـمـوعة من الـقـنوات
التلفزيونية الفضائية والوكاالت
االخـبـاريـة لـتـغـطـيـة هـذا احلـدث
الــريــاضي اجلــمــيل عــلى أمل أن
اثـلة تكون يُعد ألقـامة مسـابقة 
بــشـكل أوسع يـضم فــرقـاً عـربـيـة
ـشـاركـة ويـقام ـيـة لـغـرض ا وعـا

وصل.. ايضا في مدينة ا

ŸU∫ فريق الدفاع اجلوي للسيدات أللعاب القوة البدنية œ

مـشـاركـة أكـثر من 40 العـبـة من عـشرة
أنــديـة والـتي نـتــجت عن فـوز سـيـدات
ــركـز األول تــلـيــهـا الــدفـاع اجلــوي بـا
ركز سـيدات الـنجدة بـالوصافـة وفي ا
الـثــالث جـاءت سـيـدات نـادي الـشـبـاب

وجالنجر بالشراكة.
وأضــــــاف أن خــــــتـــــام
الـــبـــطـــولـــة شـــهـــد
تــوزيع اجلــوائـز
والـــــــكـــــــؤوس
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انشستر يونايتد دورا دير الفـني السابق  اني رالف راجننيك ا { مانشـستر- وكاالت: لعب األ
في رفض تـشيـلـسي للـتعـاقد مع كـريـستـيانـو رونالـدو جنم الشـيـاط احلـمر. وزعـمت العـديد من
الـتـقاريـر أن خـورخي مـيـنـديـز وكـيل رونـالـدو عرض خـدمـات صـاروخ مـاديـرا عـلى الـبـلـوز لكن
توماس تـوخيل مدرب تـشيلـسي رفض الصفـقة. ووفقا لـتقاريـر صحفـية بريـطانيـة فإن راجننيك
ـيـركـاتـو الـصـيـفي اجلـاري. من نـصـح تـوخـيل بـرفض الـتـعـاقــد مع كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو خـالل ا
وأشـارت الصـحيـفة إلـى أن تود بـويلي مـالك تشـيلـسي كان يـضغط عـلى توخـيل حلسم الـصفـقة
ـوقفه. وأوضـحت ديلي ميل أن رأي اني تـمسك  ـدرب األ وبنـاء الهجـوم حول كـريسـتيانـو لكن ا
نافس خالل راجننيك في رونـالدو لم يكن مـفاجئا بعـد أن انتقد قـدراته في تنفيـذ الضغط علـى ا
ـاضي. وزعمت الـعديـد من التقـارير أن صـاروخ ماديـرا يسـعى لالنتـقال إلى نـاد يشارك وسم ا ا

وسم احلالي. في دوري أبطال أوروبا خالل ا
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الــنـهـائي عـلى الــصـربي السـلـو ديـري.
ـيا ـصنف  65 عـا وتـمـكن مـاناريـنـو ا
ة ب العبي التنس احملترف من هز
يـا بواقع -7 ـصنف ال 89 عـا ديـري ا
 1-7 6و 4-6 فـي سـاعة و 44 دقـيـقـة في
أول مـواجـهـة جتـمع بـيـنـهـمـا. وبـفـوزه
انتزع مانارينو لقب الالعب األكبر سنا
الـــذي يــتـــوج بــويــنـــســتـــون ســالم من
الـنـمسـاوي يـورجن ميـلـتسـر الـذي كان
قد أحرز اللقب عام  2013 وهو في سن
 32عــامـا كـمـا أنـه أصـبح أول فـرنـسي
يـتـوج بالـبـطـولة األمـريـكيـة. وكـان هذا
الـنهـائي األول الذي يخـوضه مانـارينو
مـنـذ عـام  2020 ومــنـحه ثـاني لـقب في
مــشـواره فــيـمـا فــشل ديـري فـي الـفـوز

باللقب الثالث في مسيرته. 
كــمــا تــشــارك األمــريــكــيــة اخملــضــرمـة
سـيرينا ويليـامز في منافسات الزوجي
فـتوحـة للـتنس رفـقة بـبطـولة أمـريكـا ا
شـقيقتها فينـوس بعد حصول الثنائي
عــلى بــطــاقــة دعــوة وايــلــد كــارد. ومن
ــفــتــوحــة ــقــرر أن تـــكــون أمــريــكــا ا ا
فالشـيـنج مـيـدوز البـطـولـة األخـيرة في
مــســيــرة ســيــريــنــا. وفــازت ســيــريــنــا
وشــقــيـقــتــهـا فــيــنـوس بـ 14 لــقــبـا في
مـنـافـسـات الـزوجي بـبـطـوالت اجلـراند
سـالم األربع الـكـبـرى رقم قـيـاسي. لـكن
آخــر لـقب يــعـود لـعـام  2016 بــبـطـولـة

ـبــلـدون ولم يـلـعب الـثـنـائي سـويـا و
ـفــتـوحـة قـبل 4 مــنـذ بـطـولـة فــرنـسـا ا
ـقرر أن تـتسـلط األضواء أعـوام. ومن ا
عـلـى ويـلـيـامـز خالل بـطـولـة فالشـيـنج
مــيـدوز نـظــرا القـتـراب مــوعـد الـوداع.
لــكــنــهـــا أيــضــا قــد تــذهب بــعــيــدا في
مـــنــافـــســات الـــفــردي نـــظــرا لـــتــراجع
مـستـوى البـولنـدية إيـجا سـواتيك مـنذ
تـــوقف مــســـيــرة انـــتــصـــاراتــهــا الـ37
ـبــلـدون ــتــتـالــيـة خـالل بـطــولــة و ا
ــصـنــفـات واألمــر ذاته يــنـطــبق عــلى ا

العشر األوائل على العالم.
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ا وقـلـلت العـبة الـتـنس البـريـطانـيـة إ
رادوكـانو مـن اخملاوف حـول إصابـتها
ـفـتـوحة قـبل انـطالق بـطـولـة أمـريـكـا ا
لــلـتـنس وذلك بــعـد شـعــورهـا بـبـعض
اآلالم أثــــنـــاء الـــتـــدريـب أمس. وكـــانت
رادوكـانـو قـد حـققت جنـاحـا كـبـيرا في
ـاضي حـيث فـالشيـنـج ميـدوز الـعـام ا
حـقـقت اللـقب في مـفـاجاة كـبـيرة وغـير
مـتـوقعـة في نيـو يورك. لـكن آمالـها في
الـدفـاع عن لـقـبهـا بـدت مـهددة حـيـنـما
تـوقفت مرت عن التدريب مع الروسية
إيـــكــاتـــريــنــا ألـــيــكـــســانـــدروفــا أمس
تري تورسونوف لـيواسيها مدربـها د
بـعدما بدت حـزينة لدى شـعورها باأللم
في يـدهـا الـيـمنى. وتـوجـهت رادوكـانو

لـتـلـقي الـعالج قـبل الـعـودة السـتـئـناف
الـتدريـبات من جديـد لكـنها أكـدت أنها
غــيــر قــلــقـة بــخــصــوص األمــر. وقـالت
رادوكــانـو: كـان لــدي بـعض اإلصـابـات
الـطــفـيـفـة وتـعـرضت لإلصـابـة بـبـعض
الـبثـور إنهـا واحدة من األيـام الغـريبة
الـتـي تـشـعـر فـيـهـا بـاأللم. وأضـافت: ال
أسـتـطيع الـشرح أكـثـر أنا مـتأكـدة بأن
ــا يــكـــون قــد مــر كـل شــخص هــنـــا ر
بــنــفس الــيـوم الــذي مــررت به لــيـست
لــدي أي مـخــاوف بـشــأن األمـر. وكـانت
رادوكــانــو قــد عــانت من الــتــذبــذب في
مــسـتـواهـا خالل الـعـام اجلـاري حـيث
عـانت من إصابات مختلفة وحققت 13

ة في عام 2022. فوزا و 15هز
كـما يتواجه الـفرنسي أدريـان مانارينو
والـــصــربي الســلــو ديـــري في نــهــائي
بــطــولـة ويــنــسـتــون ســالم األمـريــكــيـة
لـــلـــتـــنس ذات ال 250 نـــقـــطـــة. وبـــلغ
ـيــا بـ ــصــنف  65 عــا مــانــاريــنــو ا
العـبي التـنس احملتـرف الـنهـائي بعد
تـغـلـبه عـلى الـهـولـنـدي بـوتـيك فان دي
ـيـا ــصـنف ال 23 عــا زانــدسـخــلـوب ا
ـرشح الثاني للقب بنتيجة  0-6و-6 وا
4  فـي ســاعـة و 15دقــيــقــة. وبــتــأهــله
يـخـوض مـانـاريـنـو أول نـهـائي لـه مـنذ
ـــصـــنف 89 عـــام 2020. أمـــا ديـــري  ا
يـا فتـغلب في نـصف النـهائي على عـا

WŠu²H*« UJ¹d √ w  dÐUł f½√  UNł«u  v Ë√ bŽu  b¹b%

إيران  30-29 في بطولة آسيا للناشئ
لـكـرة اليـد التي تـسـتضـيفـهـا البـحرين

حتى  31أغسطس/آب احلالي. 
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ــبــاراة أحــداثــا مــثـيــرة في وشــهــدت ا
ـباراة حيث الـدقيقـة األخيرة من زمن ا
كانت النتيجة تشير إلى التعادل 29/29
نتخب البحريني على رمية 7 وحصل ا
أمـتـار قـبل  10ثـوان من الـنـهـاية إال أن
مــحــمـد عــبــد الـلـه أضـاعــهــا. وحتـولت
الــدفـة إلى هـجــمـة مـضــادة لـلـمــنـتـخب
اإليـراني الـذي سـجـل هدف الـفـوز قـبل
ـبـاراة. وخرج ثـانـتـ فـقط من نـهايـة ا
ــنـتـخب الـبــحـريـني بـحــسـرة كـبـيـرة ا
خـــصــوصــا أنـه كــان قــريـــبــا من إعالن
تــأهـله الـرسـمي إلى بــطـولـة الـعـالم في
ــنـــتــخب ـــتــلـك ا كـــرواتـــيــا  2023. و
الـبـحـريـني فـرصـة أخـيـرة لـبـلـوغ كـأس
الــعـالم حـال الـفــوز في مـبـاراة حتـديـد
ــركــزين اخلــامس والــســادس والـتي ا
ســـتُـــحـــدد الحـــقــا بـــعـــد خـــتـــام الــدور

التمهيدي.

{  كــيــجـالـي- وكـاالت: فــشل مــنــتـخب
تــونس لـكـرة الــيـد لـلــشـبـاب أمس في
الـتأهل لنهـائي بطولة أ إفريـقيا بعد
ـــته في نــــصف الـــنــــهـــائي أمـــام هــــز
اجلزائر 29-25  في العاصمة الرواندية
كـيـجالـي. ودخل منـتـخب نسـور قـرطاج
الـلقـاء جيـدا وتقـدم في النـتيـجة 5 – 8
ثم 7 – 10  قـبـل أن ينـهـي الـشوط األول
لـصـاحله  13 – 16. ومـع بـدايـة الـشوط
الــثــانـي حــافظ مــنــتــخب تــونس عــلى
تـقدمه  14 – 18و16 – 19. لـكن منـتخب
اجلـزائـر عاد من بـعيـد وعـادل النـتيـجة
 19 – 19 قــبل أن يـأخـذ األسـبـقـيـة ألول
مـرة في الشـوط الثاني  20 – 21 ثم 22 
بـاراة بعد ذلك لصاحله   20 –لـيحسم ا
بـفـارق  4 أهــداف. وسـيـلـتــقي مـنـتـخب
اجلـــزائــــر في الـــنـــهـــائـي مع نـــظـــيـــره
ـصري الـذي هزم أجنـوال بنـتيـجة 33 ا
 24 –فـي مــــبــــاراة نــــصف الــــنــــهــــائي
األخــرى. ولـــعب تــونس مع أجنــوال من
ـركز الـثـالث  أمـس. كـمـا تـعرض أجـل ا
ـة أمام مـنـتـخب الـبـحرين خلـسـارة مـؤ
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الـربع األول حـيث انـتـهت األشواط
بــنــتــائج 48 - 66   44 - 47  19 - 21
 74 - 86على التوالي. وواصل أبناء
الـــنــــيل حــــفــــاظـــهـم عـــلـى صـــدارة
اجملـمـوعـة بـرصـيد  15 نـقـطـة بـعد
الــفــوز أمس عــلى مــنــتـخـب تـونس
بنـتـيـجة   61-67 وخسـارة مـنـتخب
جـــــنــــــوب الـــــســــــودان أمس أمـــــام
ـنتخب السـنغال 66 - 69. وخاض ا
صـري مباراة مـهمـر أمام مـنتخب ا
جنوب السودان مساء أمس األحد
رحـلـة الثـالـثة في خـتام مـبـاريـات ا
ـونـديـال.  كـمـا أكـد من تـصـفــيـات ا

صـري بنـتيـجة -61 ـنتـخب ا أمام ا
67  في اجلـولــة األولى من الــنـافـذة
الــرابــعــة كــمـا خــســر قــبل ذلك في
مـنـاسبـتـ أمـام مـنـتخب
جـــــنــــوب الــــســــودان.
وأصــــبح مـــنــــتـــخب
ــركــز تــونس في ا
الـــــرابع مـــــؤقــــتــــا
بـرصـيد  12 نـقـطة
من  8مــقــابالت في
التـصفـيات بـينـما
ـــــلك مـــــنــــتـــــخب
الـسـنـغال  13نـقـطة
ـــركــــز الــــثــــاني فـي ا
مــــؤقـــــتـــــا مـع جـــــنــــوب
الــسـودان.  فــيــمـا جنح
ـصـري في ـنـتـخب ا ا
حتـقـيق فـوزه الثـاني
عــلـى الــتـــوالي عــلى
حــــســـاب مـــنــــتـــخب
الكاميرون بنتيجة
74 - 86  ليواصل
أبــــنــــاء الـــنــــيل
حـفـاظــهم عـلى
صــــــــــــــــــــــدارة
اجملــــــمـــــوعـــــة
بــــرصــــيــــد 15
نـــــــــقـــــــــطـــــــــة.
وســــيــــخـــوض
منـتـخب تونس
مــواجــهــة أمـام
مــــــــنــــــــتــــــــخب
الــــــكـــــونــــــغـــــو
ــقـــراطــيــة الـــد
غـــدا األحــــد في
اليوم األخير من
مقابالت النافذة

الرابعة.
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كــــــــمـــــــــا جنح
ـــــــنـــــــتـــــــخب ا
صـري لـرجال ا
كــرة الــسـلــة في
حتــــقـــيـق فـــوزه
الـــــثــــانـي عــــلى
الـــــــتــــــوالـي في
رحـلـة الثـالـثة ا
من الـتــصـفـيـات
ؤهلة األفريقيـة ا
لكـأس الـعـالم على
حـسـاب مـنـتـخب الـكـامـيـرون
مــسـاء بــنــتــيــجـة 74 - 86  
أمس. وسـيــطـر الـفــراعـنـة
ـــديـــر الــفـــني بـــقـــيـــادة ا
الــكـنــدي روي رانــا عـلى
مــجـــريــات الــلــقــاء مــنــذ

{ لـيفـربول - وكـاالت: أعرب يورجـن كلوب مـدرب ليـفربـول عن سعـادته باالنـتصار
ـوث بنـتيـجة 0-9  مـساء الـسـبت ضمن الـكبـير الـذي حـققه فـريقه عـلى حـساب بـور
متاز. وقال كلوب في تصريحات عقب لقاءات اجلـولة الرابعة من الدوري اإلجنليزي ا
باراة نـقلها موقع بي بي سي جيـد للغاية أردنا إظـهار رد الفعل وأن نصل ألفضل ا
بـاراة حسمت لكننا واصلنا التسجيل. نسخة ألنفـسنا  وتابع سجلنا أهدافا رائعة ا
وث نحـن نحتـرمهم بـشدة بالـفعل. وأضاف واصـلة وليـس إهانة بـور تـعلق األمـر با
ــقـدوري إشـراك الــشـبــاب إنـهم تـعــلق األمـر بــوضع اخلـصم حتـت الـضـغـط بـات 
زيد إليوت العب خـاص وسجل هدفًا رائعًا كل شيء كـان مثاليا اليوم. يستـحقون ا
وعلق على هـدف ترينت ألكسندر أرنولد ال أحب كثيرًا عندما يكون العبًا على بعد 35
يـاردة وتـهـتف اجلــمـاهـيـر له من أجل الـتـســديـد لـكن في هـذه احلـالـة سـارت األمـور

ـهم اخلروج ولـعب كـرة الـقدم أمـامـنا بـشـكل جيـد. وواصل كـان من ا
مـباراة مـختـلـفة يـوم األربعـاء أمام نـيـوكاسل. واسـترسل الـيوم
كان الطـقس رائعا وقدمنـا كرة قدم جميـلة على أقل تقدير
لن نحـتاج اليوم لإلجابة عـلى هذا السؤال عن عدم حتقيق
االنتـصار. وأ إذا أردت النـجاح في هذا الـدوري فيجب
ستوى واالسـتمرارية هذا ما يـتوجب علينا إظهار ثـبات ا
القيـام به اآلن سنـشاهد مـباراة نيـوكاسل غدا وسـنرى ما

كننا القيام به أمامهم.

ـيـركـاتو ـاني خالل ا { مـيالن- وكـاالت: حـسم نادي مـيالن الـتـعـاقـد مع العب أ
الـصيـفي اجلاري. وكـان يبـحث الـروسونـيري عن مـدافع جديـد منـذ عدة أشـهر
عقب رحيل أليـسيو رومانـيولي مجانا عـقب انتهاء عـقده. ووفقا لشـبكة سكاي
اني مـالك ثيـاو مدافع شـالكة سـبورت إيـطالـيا فإن مـيالن حسم صـفقـة األ
والالعب تواجـد في ميالنو أمس األحد. وذكرت أن ثيـاو سيخضع للكشف
. وأشـارت إلى أن الـطــبي ويـوقع عــقـود انـتــقـاله إلى مــيالن الـيـوم االثــنـ
ميالن كان يـتفاوض مع تشيلسي وتوتـنهام من أجل ضم تريفوه شالوباه
وجافيت تـاجناجنا لكن سرعان ما حتول الـروسونيري إلى صفقة ثياو
ـفـاوضـات ســريـعـا. وكـشــفت الـشـبــكـة اإليـطـالــيـة أن قـيـمـة وحــسم ا
الــصـفــقـة تــتـراوح من  5 إلى  6 ماليــ يـورو شـامــلـة اإلضـافـات.

ن والعب وسط مدافع. ويستطيع ثياو اللعب كقلب دفاع وظهير أ
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نستير- وكاالت: تغلب منتخب { ا
السـنـغال لـكرة الـسلـة عـلى منـتخب
تونس بنتيجة 63-73  مساء أمس
نـستـير في قاعـة محـمـد مزالي بـا
في الــــنـــــافــــذة الــــرابـــــعــــة من
ــؤهـلـة لـكـأس الـتــصـفـيـات ا
نتخب العالم 2023.  وكان ا
الــتـونــسي قــد خــسـر أمس

ـصـري عضـو مـجلس إدارة فراس ا
نـــادي أهــلـي حــلـب ومــشـــرف كــرة
ــدرب األرجـــنــتـــيــني الـــســلـــة أن ا
اجلديد بيتراتشي سيصل إلى حلب
خالل األيام القـليلة الـقادمة لـيباشر
صري في مهامه مع الفريق. وقال ا
تـصـريــحـات  صـحـفـيــة سـيـتم مـنح
ــدرب مــطــلق الــصـالحــيــات وهـو ا
صــاحب الــقــرار األول واألخــيــر في
انتـقاء الالعـب من حـيث البـقاء أو
الـرحـيل وكل شيء مـرتـبط بـحسب
تقييمه الـفني ولن نتدخل في عمله.
وتــابع عــضــو مــجــلس إدارة نــادي
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U—…∫ منتخب نسور قرطاج يخسر أمام محاربو الصحراء š

الــســويــســري مـارك أنــدريــا هــوســلـر
يا بواقع 7-3 7-6 ـصنف ال 102 عـا ا
و 5-7 6-7 فـي سـاعـتـ و 17 دقــيــقــة.

ــبــاراة األولى الــتي وســتــكــون هــذه ا
جتـمع بـ مـانـاريـنو  34 عـامـا وديـري

 27 عاما.
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U³—»…∫ أنس جابر في إحدى مبارياتها

WKÝ∫ فريق تونس بكرة السلة في تصفيات العالم
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{  مـويـنخ - وكـاالت: جتــنب بـوروسـيـا مــونـشـنـجالدبـاخ
االنـضـمــام لـقـائــمـة ضـحـايــا بـايـرن مــيـونخ في مــسـتـهل
وسم احلـالي بعـدما فرض عـليه الـتعادل 1-1  الـسبت ا
ـاني. الـفريق الـضـيف كان في رابع جـوالت الدوري األ
متـقدما في الـنتـيجة حـتى الدقـيقة  83 قـبل أن يسجل
ليـروي ساني هـدف التـعادل حلـامل اللـقب. وأشارت
شبـكة أوبـتا لإلحـصائـيات إلى الـدور الهـائل الذي
لعبه احلارس السويسري يان سومير في صمود
جالدبـاخ أمــام الـطـوفـان الـبـافـاري. وذكـرت أن
ســومــيــر قــام ب 19 تــصــديــا خالل مــواجــهــة
بايـرن محطـما الرقم الـقياسي ألكـبر عدد من
الــتــصــديــات فـي مــبــاراة واحــدة عــلى مــدار
تـاريخ الـبـونـدسـلـيـجـا. وحـطم سـومـيـر بـذلك
الرقم الـقيـاسي السابق الـذي كان يـنفرد به
اني ألـيكـسنـدر شفـولو مع هـيرتـا برل األ
ضد بـايرن نفسه بقيامه ب 14 تصديا في

يناير/ كانون الثاني 2022.

{  لــوس أجنــلــوس- وكـاالت:  أمس
ضـبـط الـبـرنـامج الـرسـمي لـلـدور األول
ـفتوحة للتنس إحدى لـبطولة أمريكا ا
الــبـطـوالت األربع الـكـبــرى. وسـتـفـتـتح
الـــنـــجـــمــة الـــتـــونـــســـيـــة أنس جـــابــر
فـتوحة مـشاركـتها في بـطولـة أمريكـا ا
يوم االثن  29 أغسطس/ آب اجلاري
حــيث سـتـواجه األمــريـكـيــة مـاديـسـون
ـيـا. وجتـدر ـصـنـفة  63 عـا بـريـنـجـل ا
ـبـاراة سـتكـون ثـارية اإلشـارة إلى أن ا
لالعــبـة األمــريـكـيــة الـتي ســبق لـهـا أن
ـــصـــنـــفــة خـــســـرت من أنـس جـــابـــر ا
ـيـا فـي بـطـولـة هـوبـارت اخلــامـسـة عـا
جموعت دون الـبلجيكية عام 2020  
رد:  6–7 و 2–6. وكــانت أفـضـل نـتـائج
ـفتوحة أنس جـابر في بـطولة أمـريكا ا
بـلوغ الدور الثـالث في ثالث مناسبات
أعــوام  2019 و 2020 و2021.  ويــبـقى
ـبلدون  2022 أفـضل نـهائـي بطـولة و
نـتيجـة للبطـلة التونـسية في مسـيرتها
بـالـبطـوالت الـكبـرى. أمـا على مـسـتوى
الـتتويجات فقد حصلت جابر على لقب
فتـوحة وهـو إجنازها بـطولـة مدريـد ا
األفـضل حـتى اآلن. كـمـا بـات الـفـرنسي
أدريان مانارينو وهو في سن  34 عاما
الالعـب األكبر سنـا الذي يتوج بـبطولة
ويـنسـتون سـالم األمريكـية لـلتنس ذات
ال 250نـــقــطـــة وذلك بــعـــد تــغـــلــبه في

ديـر الفني ليـوفنتوس { روما- وكاالت: أكد مـاسيملـيانو ألـيغري ا
باراة بـعدما أهدر فوزا ثمـينا بتعادله مع أن فريقه توجب عـليه قتل ا
نـافـسات األسـبوع الـثـالث من الدوري الـسـبت  رومـا بنـتيـجة 1-1  
اإليـطالي. وقـال ألـيـجري في تـصـريحـاته إنه مـوسم طـويل ونحن

بـاراة بـعـد ركـلة ركـنـيـة أخرى في الـنـهـاية. جـازفـنا بـخـسـارة ا
سـتوى الفني لكن وأضاف يوفـنتوس لعب بشـكل جيد على ا
عـليـنا الـتحـسن روما كـان يدافع أكـثر وكـان يجب عـليـنا أن
ـا فــعـله ـزيــد من الـعــرضــيـات لــكـنــني ســعـيــد  نــصـنـع ا
الالعبـون كانت مباراة جيدة وروما فريق رائع ومورينيو
دائـما يـكـون جيـدا في احلـفاظ عـلى تـركـيز فـريـقه. وتابع
ـؤسف أن رومـا سـجـل هـدفه من الـركــلـة الـوحـيـدة مـن ا
التي لعـبها على القائم البـعيد لكن هذه هي كرة القدم
لـقد كـان أداءنـا قـويـا. وعن حـديثه مع مـوريـنـيـو قال
ألــيــجــري إنه ذكي في الــطــريــقــة الــتي يــقــرأ بــهـا
ـبـاريـات لـكن إذا لم تــقـتل الـنـتـيـجـة فـعـنـدئـذ ا
ستـكون أمام فـرصة تـلقي هدف الـتعادل. وأ
لقد كنا متعب بعد الشوط األول القوي كان
يجب أن نـبطئ الـلعب إنه شيء نـحتاج إلى
ــكـنـك أن تـتــوقع أن يــهــيـمن تـعــلــمه ال 

دة  90 دقيقة. فريق ما 

أهـــلـي حــــلب:  إرســــال قــــائــــمـــة
الالعــبـ إضــافـة لــبـعض األســمـاء
قـترحـة من أجل التـعاقد اجلديـدة ا
ــدرب مـحـاطـا مـعــهـا حـتـى يـكـون ا
بـكــافـة اخلــطـوات ونـتــرك له حـريـة
: مـواجـهـة اجليش في القـرار.  وأ
كـأس اجلـمـهــوريـة لن تـكـون سـهـلـة
كما يـعتـقد البـعض وخصمـنا فريق
جـيـد وبـعـد فـوزنـا بـلـقب الـدوري
نــســـعى لــنـــكــون أبـــطــاال لـــكــأس
اجلـمــهـوريـة أيـضــا ونـتـمـنى من
جــمــاهـيــرنــا مـواصــلــة دعـمــهــمـا
للفريق كما حدث في الفاينال فور.

اسيمليانو أليغري

يورغن كلوب
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شـهد العالم اليوم نقطـة حتول كبيرة في جميع مجـاالت احلياة منها ما هو
جـيـد ونافع ومـنـهـا مـا سبـب ضرراً  لـلـبـشـرية ومـا بـ هـذا وذاك تـنوعت
ـفاهـيم احليـاتيـة وتغـيرت مـعهـا اسالـيب احليـاة اخملتـلفـة بسـبب اختالف ا
مـسـتـوى التـفـكـيـر فال عـجب بـأن يـكـون لـلـطـفل افـكـاراً تتـقـدم عـلى من هم
بـعـمـره والــذي يـخـتـلـف ايـضـاً من بــلـد ألخـر كالً حـسـب بـيـئـتـه ومـحـيـطه
ـوضـوع يـسـري عـلى اطالقه لـكـافـة اجملتـمـعـات الـبـشـرية الـعـائلـي وكذا ا
ـختلف انواعهـا حيث كان للـتكنلوجـيا احلديثـة االثر الواضح والبارز في
تـغيـير الـتالعب بإعـدادات العـقل االنسـاني والذي نـتج عنه الـتغـير الـفكري
ـاضي الـقـريب. والـذي ادى الى نـتائج الـذي يـفوق مـسـتـوى الـتـفكـيـر في ا
ـا ادى تــنـامي الـفـكـر اخـرى لم تـكن ضـمـن الـنـطـاق الـفـكــري لـلـمـشـرع 

نظومة االجتماعية. االجرامي واحدث خلالً في ا
وبـالعـودة الى اثـر الـتـكنـلـوجـيا السـيـمـا مـواقع التـواصل االجـتـمـاعي التي
تُـهــدد االسـتـقــرار الـفــكـري وتــسـاهم بــشـكل او بــأخـر في حتــريف بـعض
ـفـاهيـم التي اسـتـقـر عـلـيـها اجملـتـمع الى اخـرى تـبـني من خاللـهـا افـكار ا
ـنسـجم حيـثُ اصبـحت تنـتـهك األمور اخلـاصة هـدامة لـلقـوام اجملـتمـعي ا
ن واقع والتي يُساهم البعض  والـعائلية لتجـهلها في متداول رواد هـذه ا
واقع لـيـجـعل من نـفسه اداة فـاضـحة يـفتـقـد الـثقـافـة في اسـتخـدام هـذه ا

حرمتها االديان ومنعتها القوان واالعراف والتقاليد اجملتمعية.
ولـعلنا اليـوم نهتم باجلـوانب السياسيـة وننشغل كـثيراً بهـا ونبتعد عن اهم
جـانب وهو الـسيـاسـة اجملتـمعـيـة والتي يُـعتـبـر االساس الـذي يسـتـند عـليه

ستقبلي الصحيح ويخلق اجواء بيئية سليمة. البناء الفكري ا
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ـفرطة نـتجه الـى السـريّة الغـامضـة والتي حتـتاج الى وبـعيـداً عن العـلنـية ا
فاهـيمها وجـوانبها بحـثاً دقيقـاً واهم ما فيهـا هي الزواج السريّ الـبحث 
ـقلـق الذي تـنامى بـشـكل ملـحوظ ألسـباب ـوضوع ا بـعقـود خارجـيـة هذا ا
عـده منـها تزايـد حاالت الـطالق بسـبب خطـأ بطـريقـة وكيـفيـة الزواج والتي
يـنـتج عــنـهـا عــدم تـوافق فــكـري ونـفــسي او بـســبب تـأخـر زواج بــعـضـهن
ـثل هذه الـزيجـة وتقـترن ا يـجعـلـها لـلقـبول  ـعيـشيـة  وضـعف حالـتهم ا
ـوضوع ال غـبار عـليه اذا مـا كان سـرياً بـشخص مـتمـكن وقـد يكـون هذا ا
هـذا الـشخـص ملـتـزمـاً بـهـذا االرتـباط ولـكن سـلك جـانب الـسـريّـة ألسـباب
ــال احلـرام ن تـلــوثت ايــديـهـم بـا خـاصــة به ولــكن قـد يــعــمـد الــبـعـض 
وامـتألت بـطـونـهم بـأمـوال الـسُـحت ويـرمـوا الـطـعم ويُـمـثـلوا ادوار الـعُـشق
ويـتالعـبوا بـالـعـقـول البـريـئـة لـيـصور كل مـنـهم نـفـسه عـلى انه فـارس على
رير ويأخذها الى دار جـواد ابيض لينتـشل حبيبته (فـريسته) من واقعهـا ا
األحالم (ايـجار مؤقت) باحثـاً بذات الوقت على فريـسة اخرى ويلعب ذات
الـدور الدنيء. وماهي اال للـتسليـة ليطلـقها في اقرب فـرصة محطـماً امالها
وامنياتها البسيطة في تكوين اسرة تعيش من خالله دور األمومة وهو حلم

كل فتاة.
همة اال ان واضيع االنسـانية ا ثل هذه ا ـنعنا احلياء من اخلـوض  واذ 
الـواجب االنساني يُحتم عـلينا ان نطرحـها إلنقاذ بعـضهُن من الضياع ب
الـضباع البشرية خللق توعيه فكريـة تُساهم في تعافي مجتمعي واستقرار

فكري سليم. 
{ لــــواء دكـتـــــــــور
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كربالء

ـفــرطــة واعــتـمــاد مــبـدأ لــلــتـبــعــيــة ا
احملـاصـصـة وغض الـنظـر عـن تفـشي

الفساد وشل مؤسسات الدولة .
لـذا فان الـشـعب تـظـاهـر واعتـصم في
ان وتسـبب في احتضاره محيط البـر
النه قــد راى ان األمــانــة الــتي أودعت
لـديــهم في تـمــثـيـل الـشـعـب واحلـفـاظ
عــلى مـــصــاحله  قـــد بــددت وتالشت
وخـذلت وقـد احـنــفـوا هـؤالء بـالـقـسم
   إال ان مـا يـؤسف له أنـهم والـيـمـ
سـعـوا بـكل مــا لـديـهم  إلى إنـعـاش 
قيته التي جلبت لشعب احملاصصة ا
ـــعــانـــاة كـــمــا الـــعــراق الـــكـــوارث وا
الحـظت  انــهم يـســعـون  لــلـتـغــطـيـة
تبادلـة جلرائم الفـساد ب األحزاب ا
أنـفـسـهم . لـذا فــان الـشـعب الـعـراقي
أدرك االن بـعــد بـزوغ ثــورة عـاشـوراء
ــبــاركــة  من هم الــفــاســدون الــذين ا
ــدد خــرقـــوا نــصــوص الـــدســتــور وا
الـزمـنـيـةالخـتـيـار رئـيس اجلـمـهـوريـة
وتـشــكـيل احلــكـومـة وانــقـلــبـوا عـلى
شـرعـيــة نـتـائج االنـتــخـابـات وقـامـوا
ؤسـسة التـشريعـية بعد أن بتعـطيل ا
دعت لــتـــشــكــيل حــكـــومــة االغــلــبــيــة
ــقـيـته الـوطـنــيه ونـبــذ احملـاصـصـة ا
ونبـذ الـطـائفـيـة وقـد شخـصـهم الرأي
العـام وعـرض  توجـهاتـهم وتـكاتف 
الشـعب من خـالل أيقـونـة الـتـحرر من
الـفـسـاد والـتـبـعـيـة مع  الـسـيـد قـائـد
االصالح السـيـد مـقتـدى الـصـدر أعزه
الـله بــأنه شـعب حــر.. ابي.. مـصـمم..
طـلق.. لـوطـنه الـعـراق  فانه بوالئـه ا
يرفض االنـصيـاع لـتوجـهات الـتوافق
واحملــــــاصــــــصــــــة  أو ان يـــــركـن في
فــســـطــاط  الــفـــاســدين والـــتــابــعــ

ألجندات اقليمية.    .
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ــسـؤولـيـة ـان مـذ تالشت ا مـات الـبــر
الــــتي كــــانت عــــلى عــــاتـق  الـــنــــائب
نتخب من قبل جماهير الشعب وهو ا
الـذي يـجب ان يـكـون  مـسـؤوالً  أمام
جمـهور نـاخبـيه   فقـد تهـدمت أركان
ــلــقـاة عــلى ــســؤولـيــة واألمــانــة  ا ا
عــاتــقه حــ تــمــثل في اخلــطــأ الــذي
ــصــلــحــة ارتــكــبه الــنــائب بــتــقــد ا
الــذاتــيـــة والــشــخــصــيـــة والــفــئــويــة
ــصــلــحــة الــعــامــة واحلــزبــيه عـــلى ا
ــا تـسـبب والـوالء لـوطــنه وعـراقه . 
بـالـضــرر واألذى لـلـمــصـلـحــة الـعـامـة

البناء شعبه وتطلعاته.
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ال العـام بل وساعد ونتج عنه هـدر ا
عـلى تـشـبث الـفــاسـدين بـامـتـيـازاتـهم
ومــــــراكـــــــزهم وأســــــهـم فـي ضــــــعف
مؤسسات الـدولة العامـة وربط مصير
بـلـده بـأجـنـدات اقــلـيـمـيه  وخـارجـيـة

وبات تابعاً مطيعاً لها.
ـــان قـــد لــفظ وقـــد الحــظـــنــا أن الـــبــر
أنـفـاسه األخـيــرة مـنـذ عـارض وعـطل
الـتــوجه الــوطـني الــداعي  لــتـشــكـيل
حـكـومــة االغـلـبــيـة الـوطـنــيـة. وسـعى
ـعــارضــ حلـكــومـة هـؤالء الــنــواب ا
االصالح   الى الـــتــوجـه  حلــكـــومــة
تـوافقـيـة مـحـاصـصـتـيه ب طـيف من
ـــتــــنـــاحــــرة في الــــبـــاطن األحــــزاب ا
ـتـافـهـمه ـتـوافـقـة في الــظـاهـر  وا وا
ـغـا واقتـسـام األموال الـعـامة على ا
فيما بـ قياداتها و قـد عاين الشعب
هذا االنـحـراف ومـدى فـداحـة األضرار
ترتبة على ما  امـست عليه العملية ا
الـسـيـاسـيـة في الـعـراق لـذا أنتـفـضت
اجلـمـاهـيـر اسـتــجـابـةً لـدعـوة الـسـيـد

مـضامـيـنه من احلـركـة الـسـلـيـمة دون
أي اعـوجـاج في تـنـاولـهـا لـلـفـعـالـيات

والقضايا السياسيه..بكفاءة.
ان سـريريا اما  من ناحـية موت الـبر
.فـقـد بــانت تـبــاشـيـر احــتـضـاره...مـذ
تــمــكــنت االســـبــاب والــعــلل  من ان 
تـــضع الـــعــصـــا في دوالب حـــيـــويــته
ونـــشــاطه   فـــمن  الـــذي  اعـــتــرض
ابـتـداءً  عــلى نـتـائج االنــتـخـابـات ? 
ومَن ْالذي قام بتعطـيل جلسة انتخاب
رئيس اجلمـهورية?  ومَنْ الـذي تغيب
ان لفترات عن احلضور جللسات البر
ـوكل طـويـله  وتـنـصـل عن وظـيـفـته ا
بها من قـبل الشـعب ? ومَنْ الذي صاغ
ــــــعـــــطـل وجتـــــاوز عــــــلى الــــــثـــــلـث ا
ـدد الـدسـتوريه? االستـحـقـاق وخرق ا
ألـــيـس هم .. الـــذين انـــقــــلـــبـــوا عـــلى
الـشرعـيـة ومـا تـضمـنه الـدسـتـور وقد
ـعـاضـدة تفـسـيـر غـير ازداوا تـعنـتـاً 
واد الـدستور بـحيث حاولوا منصف 
االلتـفـاف في صومـعـة مفـرغـة غايـتـها
شل خـطـوات االصالح ومـنع من يـريد
محاربة الـفساد وبـتر أوصال التـبعية
وذلك من خـالل الــســـعي  لـــتـــعـــطــيل
تـشـكــيل حـكـومــة االغـلـبـيــة الـوطـنـيـة
الـتي  يـطـمح ويـتـوق لـهـا كل مـواطن
عـــراقـي عـــانى ورزح حتت هــــيـــمـــنـــة
ـقـالـيد االحزاب الـفـاسـدة وتشـبـثـها 

السلطة منذ عشرين عام.
وعـنـدمـا دعــا الـسـيـد مــقـتـدى الـصـدر
ــان والـسـعي أعـزه الـله إلـى حل الـبـر
ـفوضية  مستقله النتخابات مبكرة 
نزيهه وبنفس قانون االنتخابات الذي
بعد اقر بـعد مـظاهرات تـشرين 2019 
محاسبة الساسه الذين ثبت ضلوعهم

بالفساد...والتبعية..

تـــطــبـــيــقـــهــا وحـــقــوق وواجـــبــات
ــــواطــــنــــ واألشــــخــــاص الــــذين ا
يــعـيــشــون عــلى أرضــهـا. يــتم وضع
الــدســتــور عن طــريق مــجــمـوعــةٍ من
الـقــوانـ واألعـراف مـن قـبل ســلـطـة
مـؤهلـة قـانـونـيـاً لكـتـابـته والـتـعديل
ـهم عـلــيه في حــال لـزم األمــر ومن ا
احلــــرص عــــلـى تــــطــــبــــيق أحــــكــــام
الــدسـتــور والــرجـوع إلــيــهـا كــلّــمـا

اقتضت احلاجة لذلك.-
ولو نتوقف عنـد التعريف اعاله  من
الـذي  يـضع الـدســتـور..فـانـنـا نـدرك
جــيـدا  ان  مـن وضع الــدسـتــور في
الـعراق هـو لـيس  سـلـطـة مؤهـله بل
وُضِع بــــاشـــراف الـــغــــاصب احملـــتل
ـر ) ــدني (بــرا احلــاكم االمــريــكي ا
ن جـاء بـرفـقـته   والـذين ال وعـدد 
لـكون مـؤهالت وجتارب لـذا جاءت

. ..ومنحرفاً والدة الدستور أعرجاً
وجتــــلى االنــــحــــراف الــــذي شــــمــــله
  فــان الـــدســتـــور في مـــضـــامـــيــنـه 
القـاصي والداني أدرك  أن الـدستور
يحتـاج إلى عملـية تـصحيـحه...تمكن

يـعـيش الـعـراق حــالـيـا حـقـبـة زمـنـيـة
ان قـد لفظ أنفاسه حرجه فهو بـ بر
ومـــات ســـريــــريـــا...ودســـتـــور أعـــرج
بـهـمـة..لذا ضـامـيـنه الـضبـابـيـة  ا
عليـنا ان نـتوقف العـادة النظـر فيـهما
جــلـــيــا ونـــعــالج مـــا تــســـبب في ذلك
بـعـمـليـة جـراحـيـة كـفـيـله بـاسـتـرجاع
حيـويتـهمـا وفق مبـاضع شفـافه ترفع
وتسـتأصل األورام الـسرطـانيـة بوعي
جــمــاهــيــري وطـــني خــالص بــالــوالء
لـــلـــعــراق احلـــبـــيب  ويـــحـــرص تــام
ومهـيمن لـتطـلعـات وطمـوحات شـعبه

احلر الغيور.
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--الدستور-  كـلمة من أصل فارسي
. عـنى الـدفتـر وتـدوّن فيه الـقـوان
هذه الكلمـة مشتقة من كـلمت وهما:
(دست) وتــــعـــنـي الـــقــــاعـــدة و(ور)
وتـعنـي صاحـب ووصلـت إلى الـعرب
واسـتــخـدمت لــلـداللــة عـلى الــقـانـون.
ــعــرف الـــدســتــور اصـــطالحــاً بــأنه يُ
األحـكـام التـي تعـتـمـد عـلـيـهـا الـدولة
وتـنـظم كــافـة الـقـوانــ فـيـهـا وطـرق

القـائـد مـقـتدى الـصـدر اعـزه الله إلى
ـــان وتــغـــيــيــر الـــعــمـــلــيه حل الـــبــر
ان  االن السـيـاسيـه الن اصبح الـبـر
بـيــد  طـرف ســيـاسي  يــسـعى إلى 
تبني نظام يصادر أصوات الناخب

غا الـسلطة دون النظر والتشبث 
الى مــطـالب وتــوجــهـات اجلــمـاهــيـر
ـنــطـقـة ـعــتـصــمه في ا الـرافــضـة وا
اخلضـراء منـذ أكثـر من شهـر  وحلد
ـظـاهـرات االن عالوة عـلى خــروج  ا
احلـــاشــدة في كـل احملــافـــظـــات قــبل
    وهـذا مـؤشر يـدل على أسبـوع
االنحراف في استعمال سلطة النائب
الــنــيــابــيــة بــاالنــســجــام مع كــتــلــته
قـاومة توجهـات اجلماهير صممه  ا
ا عتصمة وانـها أصبحت غير أبه  ا
اوقـــعت فـي عـــراقـــنـــا من  األضـــرار
العامـة واخلاصة وبـهذا يكـون حريا
بالـشعب إشـعار هـؤالء بعظـيم الذنب
الذي ارتكبوه عـبر الوسائل الـسلمية
ان للتعبـير عن الرفض الشعـبي للبر
والـنـظـام الــسـيـاسي الـغــيـر مـنـصف
إلرادة الـشــعب.يـضــاف إلى مــا تـقـدم
ارتكاب الـعديـد من القـادة السـياس
بالـتـبعـيـة  واالتصـال بـدول وأنظـمة
منـاهـضه لتـطـلعـات الشـعب الـعراقي
وطـمــوحــاته بـالــعــيش احلـر الــكـر
بعيدا عن خندق الصراعات االقليمية
والــــدولـــــيه.وان هـــــؤالء الــــســــاســــة
الفاسـدين يأتـمرون  بـأوامر من هذه
ـــا قــد الـــدول االقـــلــيـــمـــيـــة  وهم إ
اني واحلكومي أساءوا  للعمل الـبر
ــا من شــأنه ان يــلـحق في الــعـراق 
ـصـلـحـة الـعـامـة واهـداف الـضـرر بـا
واطن الـعراقي بالعيش وطموحات ا
احلر الـكـر .وسـعي هؤالء الـسـاسة

ـتقدمة يتم ربـطها بحياة اجملتمعات ا
ـــهـــمـــ الـــذين الـــكـــتـــاب واالدبــــاء ا
عـــاصـــروا تــــلك احلـــقب بـــعـــكس مـــا
تـأخرة حيث يحصل في اجملـتمـعات ا
عـــجــــلـــة الـــتــــأريخ تـــرتــــبط بـــرجـــال

السياسة!!.
بـــيــــنـــمـــا فـي مـــعـــظم اجملــــتـــمـــعـــات
الـشــرقـيــةوالـتـي غـالــبـا مــا حتـكــمـهـا
انــظــمــة شـمــولــيــة فــان هــنــاك نــظـرة
مـتـوارثــة جتـاه الـكُــتَّـابـاذ يـتـم الـنـظـر
اليهم على انهم اعـداء مفترض ولهم
اجندات مريبةولذلك فان الكُتَّاب دائما
مـــا يــــجـــدون أنـــفــــســـهم فـي مـــوضع
اتهاموكـثيرا مـا وجدوا انفـسهم هدفا
حلرب غير مـتكافئـة تستخـدم فيها كل
انـواع االســلـحـة ضــدهـمـبل وجتــتـهـد
انـظــمــة الـســلــطـة في تــشــويه صـورة
الــكـــاتب وتــظـــهــره عــلـى انه شــخص
مأزومومعتوهـويعاني من اضطرابات
نـفـسـيــةبل أن الـكـثـيــرين في اجملـتـمع
ينظـرون الى الكاتـبة عـلى انها مـحطة
إلقامـة الـعالقات الـعـابرةودائـمـا  جند
ان اجلهـلـة من الـسيـاسـي يـتـف في
ايـــــذاء الـــــكـــــاتب الـــــذي ال يـــــدور في
فــلـــكــهــمـــفــيــعـــمــدون الى شــيـــطــنــته
وتصويره على انه شـخص منحرففإن
كــــتـب في حــــريــــة الــــرأي اتــــهــــمــــوه
بـالــشـيــوعــيـةوإن تــنـاول االحــاسـيس
ــشــاعــر صـــار مــاجــنــاوإن انــتــقــد وا
اوضاع البلـد حاكمـوه بتهمـة اخليانة

والعمالة !!.
في اجملتـمـعات الـعـربيـة تبـرز مـشكـلة

الكاتب من مجـتمع الى اخروال مجال
هنا للخوض في اسباب االختالفففي
أوربا وامريكا الالتيـنية مثالوبالرغم
ـــال واالقــتــصــاد الــتي من ســطــوة ا
يتـحلـى بهـا رجال الـسـياسـة اال أنهم
يـنـظـرون الى الـكـاتب عـلى أنه قـيـمـة
كـــبــيـــرةوأوضح مـــثـــال مـــا جــاء في
تــصــريـح الــرئــيس الـــفــرنــسي جــاك
شيراك الـذي قال ( نـحن السيـاسيون
رؤســاء الـــدول زائــلــون وســـنــصــبح
ماضـيـولن يتـذكـر اسمـائـنا احـد بـعد
فكرين عشرين عامابعكس الكتاب وا
الكبار!!)وهو محق تمـاما بتشخيصه
فـلـو سـألت  أي مـواطن انـكـليـزي عن
مـلك انكـلـتـرا الـذي عـاصر شـكـسـبـير
ــواطن فــلـن يــجــيــبـــكــولن يــتـــذكــر ا
الكـولومـبي  اسم  رئيس جـمهـوريته
الــذي أعــلـن احلــداد بــوفـــاة الــكــاتب
غابـرييل غارسـيا مـاركيـزولو تـمعنت
همة في أكثر ستالحظ أن التواريخ ا

دائــمــا مــا شــكــلت عالقــة الــســيــاسـة
بالكتـابة موضوعـا شائكا ومـعقداتلك
الـعالقــة اجلـدلــيـةاحملــكـومــة بـصـراع
انساني كبـيرفالسـياسيون ال يـنفكون
في مـسـعـاهم الــدائم من اجل حتـقـيق
ـفرطـة وكبت رغبـاتهم في الـسيـطرة ا
احلـــريــات لـــكل من يـــخــالـــفــهـــمــوهم
يـــجـــتـــهـــدون في تـــطـــبـــيـق نـــظـــريــة
)والتي تدعو الى  إبقاء الشعب (لين
في حالـة جـهل من أجل الهـيـمنـة على
وعيه الـسـياسـيوهـو مـا يتـعارض مع
اهداف الكتابة االخالقية الساميةوهم
يـــدركـــون أهـــمــيـــة طـــمس احلـــقـــائق
واخــــفــــائـــهــــا عن الــــكــــاتب حــــتى ال
يسـتخـدمهـا في توعـية الـناسـفالـكذب
هــو وسـيــلــة الـســيــاســة والـتــجــهـيل
غـايــتـهــا بـيـنــمـا احلــقـيــقـة هي ديـدن
الكـتـابـة والـتنـويـر هـدفهـاوعـلـيه فمن

الصعب ان يتفق الطرفان!!.
 وبـالـطـبع تـخـتـلف نـظـرة النـاس الى

لالســتــرزاق من صــد الـســمــكــفــيـركب
صـاحــبـنــا عـلى مــ الـدراجــة ويـضع
خــلـفه حــبـيــبــته ويـذهـب بـهــا بـعــيـدا
سالـكا طـريقـا صحـراويا  يـخلـو حتى
من الشجر والهوام ( العنكور) ويروح
يغـني لهـا  اغنـية عـبد احلـليم (حـاجة
غـريــبــة) مع ان صـوتـه أشـبه بــنــعـيق
انــثى الــغــراب الـفــاقــدة لــزوجــهـاوأن
صــــاحـــــبــــته أبــــعـــــد مــــا تــــكــــون عن
شــاديـهــفــهي تــصــلح ألي شىء اال ان
تكـون من النــــــسـاء وحتى ال أظـلمـها
فـقــد ســــــــهــرت الـلـيــالي لـلــبـحث عن
صــفــة واحــدة جتــعــــــــــلـهــا تــصــنف
كــــــأنـــــثى فـي ســـــلـم الـــــتـــــصــــــنـــــيف
األحـيــــــــــائـيـو هي أقـرب مـا تـكون ل
(أمـنــا الـغـولــة ) خـاطـفــة االطـفـــــــــال
ـرعــبــة بـصــوتـهــا اخلــشـــــــن الـذي ا
تــبـعث مــنه رائــحــة هـرمــون الــذكـورة
(الـتـيــسـتـيـرون) والــتي لـعـبت دورهـا
الــفــنــانـة نــعــيــمــة الــصــغـيــر في فــلم

العفاريت !!.
تـحـضر يـتم التـعامل مع  في العـالم ا
الـكــاتب بـشــكل الئـقــوفي اجملـتــمـعـات
الـقـبـلـية مـثل الـعـراق يـتم الـبـحث عن
أسـرع الــطـرق وارخـصــهـا لـلــتـخـلص
منهـوفي االنبـار حتديـدا يتم االحـتفاء
ـيـزة تـثـيـر حـسد بـالـكاتـب بطـريـقـة 
اقرانهـفيـتم تصنـيفه عـلى أنه (طحلب
احادي اخلـليـة له نـواة بدائـيـةيتـشكل
ـكـنه تـلـقـائـيـا ويـتـكـاثـر ال جـنـسـيـاو
) لكـنه حتـما ال التـنفس بال اوكـسج

ا حرية !!. يعيش دو

عن مـهـنـة أخـرى غـيـر الـكـتـابـة حـتى
وإن كانت في جتارة اخملدرات!!.

ــســتـــوى الــشــخـــصي فــقــد وعــلـى ا
تـــعــــودت الـــتـــعـــرض لـــلــــعـــديـــد من
الـضـغـوطـاتـمـنـهـا ما كـان يـصـدر من
ـوجة وتـصدر جهـات حتاول ركـوب ا
ـشهـد الـثـقـافي والـسـيـاسي ومـنهم ا
من كانت  له رغـبات سـاذجة في بـناء
تـــــأريخ وهـــــمـي له حـــــتـى وان كــــان
بالتـزوير واخلـداعوهم ال يـستـحقون
حــتـى ان اكــتـب عــنـــهم ولــو ســـطــرا
واحـداغـيـر أن مـا ازعجـنـي أن احدى
ـشـاكـسـات صـدرت من شخص هذه ا
نكرةشغـفه الوحيد في احلـياة تتمثل
ـــال ولـــو عـــلى حـــســـاب في جـــمـع ا
ن أعـمى احلـقد الـفقـراء والـبـؤسـاء
بـــــصــــرهــــمن ادعـــــيــــاء الــــثــــقــــافــــة
والتحضروهو يكتب ( انتة)و(شكرن)
و( الـسالمـوعـليـكم) وقـد خـصص كل
وقـته ومـجـهـوده لـيـنـاصـبنـي الـعداء
ويكيل التهم الغبـية وأغربها اتهامي
باالفراط في تناول موضوعات احلب
ع أنــــني نـــادرا مــــا أكـــتب والـــهــــو
فيهاومع أنه هو نفسه ذاب عشقا في
حب احـداهن وكـتب بــحـقـهـا مـتـغـزال
ـعلـقات التـي ذاع صيتـها في أعذب ا
ارس ـثير انه كان  واشيوا سوق ا
كل مــظـاهــر احلب مـعــهــاحـتى وصل
الـهـيـام به الى ان يــسـتـعـيـر من احـد
اصدقـائه دراجـة ناريـة من نـوع قد
(MZ) مــتــهـــالــكــة من مـــوديل ســنــة
1981) يـــســتـــخـــدمــهـــا صـــاحــبـــهــا

خــطـيــرة حــيث رجــال الــســيــاسـة هم
انـــــفــــــســــــهـم رجـــــال الــــــســــــلــــــطـــــة
الـغاشـمـونـولذلـك يجـد الـكـاتب نـفسه
مـــجــــبـــرا لـــلـــعـب دوره في (تـــنـــويـــر
اجلـمـاهــيـر) لـكن هــذا الـدور في نـظـر
الـســيـاســيـ ســيـتــرجم الى (تــثـويـر
اجلـــمــــاهـــيـــر) والــــفـــرق واضح بـــ
ـفـهـومـ وبـسـبب هـذا الـفـرق يـجـد ا
الـكـاتب نـفـسه مـالحـقـا بـتـهم جـاهـزة
تتـعـلق بـتهـديـد النـظـام واالساءة الى

االمن العام!!.
WDK « +UG

في الـعــراقـوبــعـد االحـتـالل االمـريـكي
حتديـدا حتول اجلـميع الى الـسيـاسة
غا السلـطة ومكاسبهاحتى طمعا 
ـــتــــلـــكـــون أبـــسط اولـــئـك الـــذين ال 
ــعـرفـة صـاروا ــنـطق وا ـؤهالت كـا ا
رجــال ســيـــاســة وهــذا مـــا حــذر مــنه
ـفــكـرين وفي مـقــدمـتـهم الـعـديــد من ا
الـكـاتب الـفـرنــسي (جـورج ديـهـامـيل)
الــــذي اقــــتــــرح أن يــــصــــبح الــــعــــمل
السـيـاسي مـحصـورا  بـيد احملـتـرف
فـقط,ومع كل هــذا اجلـهل الــســيـاسي
الـطــاغي فــان مـحــنــة الـكــاتب صـارت
أكـــبــــروســـيـــعــــاني كـــثــــيـــرا من اجل
االسـتـمـرار في مـهـمـته وكـأن الـكـتـابة
ــبـــة أو جــنــايـــة أو نــوع من انــواع سُ
الـبـطـروسـيـجـد من يـطـالـبه بـالـتـغـني
ـا بـفـضــائل الـسـاســة الـفـاســديـنـور
يـلـجـأ لـلـهـجرة بـاحـثـا عن االمـانـوفي
النهاية سيصل الى قناعة بأنه اقترف
ذنبا عظيما بحق نفسه وعليه البحث
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بـــتـــلك احلــــدود بل راحت تـــســـتـــغل
نـــفــــوذهــــا فـي األجــــهــــزة األمــــنــــيـــة
واالسـتـئــثـار بـوجـودهـا فـي الـسـلـطـة
ــعــنى الــقــانـوني وغــيــاب الــدولـة بــا
واألمني لشن الهجمات على النوادي
االجـتــمـاعـيــة ومـحالت بـيـع الـكـحـول
وقـتل بـاعـتـهـا والـعـامـلـ فـيـهـا كـما
ــنـع احلـــفالت الـــغـــنـــائـــيــة ســـعـت 
هرجانات  على سبيل ناسبات وا وا
ثـال مـثـلمـا حـدث في مهـرجـان بابل ا
األخيـر واقتـحـام مديـنة الـسنـدباد من
قـبل مـيـلـيـشـيـاتـها إلـى جانـب تـنظـيم
الــهـجــمــات عـلى عــيــادات الـتــجــمـيل
وصـالـونـات حالقــة وقـتل الـعـديـد من

النساء في وضح النهار.
ــشــهــد الــدرامي يــتــصـارع في هــذا ا
الــيـــوم جــنــاحي اإلسـالم الــســيــاسي
الشـيـعي علـى السـلـطة جـنـاح التـيار
الصدري بـزعامة مـقتدى الـصدر الذي
تلك ذراع مليشيات يسمى بـ سرايا
ـيـلـيـشـيـات الـسالم وجـنـاح حتـالف ا
الــذي يـــســمى بــاإلطــار الـــتــنــســيــقي
ـالكي-الـفيـاض-العـامري ويقـودها ا
واجلدير بالذكر أن قـانون االنتخابات
ـنع مـشــاركـة قـوى مـيـلــشـيـاتـيه في
االنـــتــخـــابــات أو أي طـــرف له عالقــة
ــثــيــر بــأذرع عـــســكــريــة ولــكـن من ا
ــشــاركـ في لــلـســخــريـة أنَّ لــوحـة ا
االنـتخـابـات الـتي تـتعـلق عـنـاصـرها
بـالـبــيت الـشـيـعـي والـتي وصـلت الى
ـولة من ـان تـمتـلك مـلـيشـيـات  الـبر

موازنة الدولة. 
ـــشـــتــرك بـــ االخـــوة الــتـــوائم في ا

البيت الشيعي:
كال اجلــنـاحــ الــتـوأمــ في الــبـيت
الــشــيــعي مــتــفــقــان عــلى الــبــرنــامج
ر االقـتـصـادي الـذي وضـعه بـول بـر
دني لالحتالل األمريكي في الرئيس ا
عام 2003 بـالـتـنـسيـق والـتعـاون مع
صنـدوق التنـميـة األمريـكي وصندوق
الـنـقـد الـدولي والـبـنك الـدولي أي أنَّ
كال اجلناح ليس لديهما مشكلة في
تــعـــطــيل 200 مــصـــنع من كـــبــريــات
ـــصــــانع في الـــشــــرق األوسط مـــثل ا
الـبتـروكـيـماويـات واحلـديـد والـصلب
ـركـبـات الـثـقـيـلـة والـورق وصـنـاعـة ا
توسطة عبر عدم تزويدها بالطاقة وا
الكـهربائـية والـتمـويل احلكـومي كما
أنـهــمـا مــتـفـقــان في تـخــفـيض قــيـمـة
العملة احملـلية الديـنار مقابل الدوالر
ومتفق أيضا بعـدم تشغيل العامل
في الـقـطـاع احلــكـومي بـعـقـود دائـمـة
ـنـحـهم الـضـمـان االجتـمـاعي جتـنـبـاً 
أثـنــاء حـوادث الـعــمل أو االسـتــغـنـاء

ـــــــســــــاعي عـــــام 1996 ومــــــرورا 
ـهــدي الـتــابـعـة مــلـيـشــيـات جــيش ا
ـقتـدى الـصـدر في بـدايـات االحتالل
عـــام 2003 في فــــرض الــــشـــريــــعـــة
اإلسالمية في مـناطق نفـوذه ثم بعد
ذلك جاءت القاعدة وأخـواتها لفرض
إمــارتــهــا اإلسالمــيــة وحتت عــنـوان
مـقاومـة االحـتالل ومـستـغـلـة احلرب
األهــلـــيــة الــطــائـــفــيــة عــام   2006
وانـتـهـاء بـسـيـطـرة داعش عـلى ثـلث
مـساحـة الـعـراق في حـزيران 2014.
ــوازاة ذلك كــانت هــنــاك حــمــلــة و
سياسـية واجـتماعـية مـنظمـة لفرض
"التـشـييع" اإلسالمي في الـعـديد من
مـــنــــاطق الـــعـــراق وخـــاصـــة بـــعـــد
الــتـخــلص من ســيــنـاريــو داعش في
ــــوصـل وصالح الــــدين وكــــركــــوك ا
وديــالى وبــابل الى جــانب مــسـاعي
حـثـيـثـة في إعـطـاء صـبـغـة قـانـونـيـة
لذلك "التـشييع" اإلسالمي عـبر تقد
ــان مـــشـــاريع الـــقــوانـــ الى الـــبـــر
لـتـرسـيخ ســلـطـة اإلسالم الـسـيـاسي
الشـيـعي; مثل قـانون حـريـة التـعبـير
الذي أعـطى صالحيـة كامـلة بـتنـظيم
ــنــاســبـات الــديــنــيــة في أي مــكـان ا
وزمـان وحــتى اجلـامــعـات لم تــنـفـذ
ناسبات فيها بجلدها بتنظيم تلك ا
ناهج باإلضافة إلى تغـيير عدد من ا
ـدرسـيـة في مــواد الـدين والـتـاريخ ا
حـسـب الـروايـة الــشـيـعــيـة لــلـتـاريخ
اإلسالمـي وتــــخـــصــــيص مــــوازنـــة
سنويـة لألوقاف الـدينيـة تقدر بـأكثر
من 2 مـــلـــيـــار دوالر وهـي أعـــلى من
مــوازنــة وزارة الــصــنــاعــة وتــقـد
مشروع قانـون العطل الرسـمية الذي
وصـلـت عـدد أيــام الـعــطل فـيــهـا الى
ـائـة مـنـهـا 152 وأكـثـر من 80 في ا
منـاسبـات دينـية شيـعيـة إلى جانب
مــســاعي لــتــغــيــيــر قــانــون األحـوال
الــــشــــخـــصــــيـــة وإحـالل الـــقــــانـــون
اجلــعـفــري مـحــلـهــا وهــلم جـرا ولم
لـيشيـاتية احلـاكمة تكتف الـسلـطة ا

يُعـدّ تيـار اإلسالم السـياسي من أكـثر
تيارات الطبـقة البرجوازيـة انحطاطا
وتخـلفا وإجـراما فـالسلـطة احلـاكمة
في الـعراق الـيـوم هي سـلـطة اإلسالم
السـيـاسي بامـتيـاز والـصراع الـقائم
اليوم في الـعراق هو بـ أجنحة ذلك
التيـار على السـلطة من اجل حـسمها
لـهـذا الـطــرف أو ذاك وبـغض الـنـظـر
عـن تــــغــــلـــــيف كل جـــــنــــاح صــــراعه
بشـعارات فـارغة من احملـتوى إلثـبات
حقـانيـته الزائـفة الـتي تتـمحـور تارة
بـــالـــدفـــاع عن الـــشـــرعـــيـــة والـــدولــة
والــدســتــور وتـارة أخــرى بــاإلصالح
وطـرد الـفـاسـدين وسـواء مـثـلت تـلك
السـلـطة حـكـومة هالمـية الـشـكل مثل
الـكــاظـمي أو شــخـصـيــات (إسالمـيـة
ـالـكي والعـبادي وعـبد أقحـاح) مثل ا
ــــهـــــدي فـــــإنَّ جــــمـــــيـع مــــفـــــاصل ا
ـؤسـسـات احلـكــومـيـة والـتـنـفـيـذيـة ا
واألمنـيـة تديـرهـا األحزاب اإلسالمـية
ومــيــلــشــيــاته  بــيــد أن الــفــارق بـ
ــاذج الــنـــمــوذج الــعــراقـي وبــقــيــة 
الــبــلـــدان األخــرى هــو عــدم وضــوح
الـهـويـة الـسيـاسـيـة لـلـدولـة فـيـما إذا
كانت إسالمـيـة أو أنَّهـا غـير واضـحة
ـــعـــالم بـــشـــكل قـــاطع بـــالـــرغم من ا
(شيـعيـة) ديبـاجة الـدستور الـعراقي

ومن النوع اجلعفري. 
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ويعود الـسبب الى عـدم حسم مـصير
الـســلـطـة الــسـيـاســيـة الـتي تــتـكـالب
عــلــيـهــا جــمـيـع الـقــوى الــسـيــاســيـة
القـومـية بـشـقيـهـا العـروبي والـكردي
ا فيـها األخـوة التوائم واإلسالميـة 
في الــبــيت الــشــيــعي وبــالــنــتــيــجـة
ستؤدي الى حسم هوية الدولة بشكل
نهـائي فـيـما إذا كـانت إسالمـية أم ال
وطبعا ال بد من ذكر العامل األساسي
اآلخــر وهــو جــذر اجملـتــمـع الـعــراقي
ـدني والـعـلـمـاني والـذي قـاوم حلد ا
اآلن جمـيع محـاوالت أسلـمة اجملـتمع
ـانيـة لصـدام حس منـذ احلمـلة اال

هــذه األيـــام عــلى اجملــتـــمع الــعــراقي
بـــســبـب هــذه الـــســلـــطــة اإلسالمـــيــة
ليشياتـية وكأنَّ أكثر من عقدين من ا
الزمن لم تكفيهم من إراقة دماء اآلالف
ــؤلــفــة من جــمـاهــيــر الــعــراق تـارة ا
بـالقـتل عـلى الـهويـة وأخـرى بـاحلرب
عـلى اإلرهاب ومـرة بـالـقـمع الـوحشي
ـطلـقة من جـماهـير طـالب األغلـبـية ا
ـساواة ـتـعـلـقة بـاحلـريـة وا الـعراق ا
وتوفيـر فرص عمل وكل ذلك من أجل
ـكن من نـهبه والـيوم نهب أكـثـر ما 
نـراهم يـدفـعــون اجملـتـمع إلى فـوضى

أمنية وسياسية.
هذه الـصـورة التي نـعـرضهـا يـحاول
ــدافـعــ عن الــعــمـلــيـة الــعـديــد من ا
الـسـيــاسـيـة وكل الـنــظـام الـسـيـاسي
اهـيـة هذه الـسلـطة حجـبـها سـواء 
الـرجـعيـة أو بـتـسـويق نـظـريـة أزلـية
من أجـل إبــقــاء هــذا الــنــظــام بــغــيــة
أساة إحباط أيـة محـاولة لوضع حـد 
جـماهـيـر الـعـراق وقـد بـلع عـدد ليس
بـقـلــيل طـعم هـذه الــدعـايـات. ويـجـدر
بـاالشــارة أنَّ حـركــة الـصــدر األخـيـرة
سـواء فــشـلـت او جنـحت في حتــقـيق
ـان وتــنـظـيم مـطــالـبـهــا في حل الــبـر
انـتخـابـات مـبكـرة الـتي لن تـفضي إال
نــفس الــســيــنــاريــو الــذي  يــسـمــونه
ــمــكن بــاالنــســداد الــســيــاسي ومن ا
حـــدوث مــا هـــو أســوأ مـــنه فـــإن مــا
سـينـتج هـو تعـو فـكـرة مفـادهـا إما
االنــتـظــار ل"صـحــوة ضــمـيــر" حتـدث
ـــمـــثـــلـي الـــتـــيـــار اإلسالمي إمـــثـــال
الكي والـصدر واخلزعلي الفيـاض وا
واحلـكــيم الــعـبــادي والـعــامـري..الخ
حـيث يـعـلنـوا عن تـوبـتـهم ويـسـلـموا
وهـو مـا يـعادل انـفسـهم الى احملـاكم 
ثل القائل بأن دخول اجلمل في ذلك ا
ثـقب إبــرة ايـسـر من تــوبـة أولـئك أو
التـسلـيم واالستالم لـلقـدر الذي حدده
هـذا الــتــيـار اإلسالمي وأثــبت بــشـكل
قاطع  طـوال عقـدين من الـزمن بأنه ال

يجيد غير القتل والنهب. 
رعبـة التي يـخشى بيـد أن احلقـيقـة ا
منـهـا نفـس التـيـار ألنه جرب بـنـفسه
هي أن األغـلـبـيــة الـصـامـتـة الـيـوم أو
ــتـفــرجـة لم تــقل كـلــمـتــهـا الى اآلن ا
ـهـدي فـكــمـا أسـقـطـت حـكـومـة عــبـد ا
التي وقفـت خلفـها قـناصات جـماعات
الكي لن تخونها قاسم السليمـاني-ا
جـسـارتهـا الـثـوريـة في رمي الـسـلـطة
ـكان ـلـيـشـياتـيـة خـارج ا اإلسالمـية ا
والــــزمــــان الــــتي مــــا زالـت  أصـــوات
نـاقـوس انــتــــــــفـاضـة أكــتـوبـر تـصم

آذانهم .

واالنــهـيــار االقـتــصــادي هـو بــسـبب
اإلسـالم الــــســــيــــاسـي و مــــشــــروعه
الـفـاشـل خالل مـا يـقــارب عـقـدين من
الــزمن وهــذا يــفــســر أيــضـا تــوسع
ــعـاديــة لإلسالم مــسـاحــة الــنـزعــة ا
الـــســـيـــاسي مـن قـــبل اجلـــمـــاهـــيــر
ـقـاطـعــة النـتـخـابـات ويـوضح ســر ا
أكـــتـــوبــر 2021  الـــتي وصـــلت الى
ئة  عـلماً بأنَّ نسبة اكثر من  80 با
الـصـدر وتــيـاره الـســيـاسي يـدركـون
رة لـذلك نراه يـطّعم هذه احلـقيـقـة ا
خـطـابه الـسـيـاسي بـنـغـمـات وطـنـية
رومـانـســيـة لـذر الـرمــاد في الـعـيـون
وإبـراز هـويـة مزورة بـدل مـن هويـته
اإلسالمـيـة والـطـائـفـيـة وذلك إلخـفـاء
قبحها كي يـتجنب ابتعـاد اجلماهير

ليونية منها. ا
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ويجب أن ننوه الى أنَّ  عـامل النزعة
ـــعـــاديـــة لـإلسالم الـــســـيـــاسي في ا
اجملـتمـع العـراقي يـلـعب دورا كـبـيرا
فـي دفع الـــتـــيـــار الـــصـــدري لـــطـــرح
مـشـروعه الـسـيـاسي عـبـر مـا يسـمى
بـحـكـومـة األغــلـبـيـة ألنه عـلى درايـة
كـامـلـة بأنَّ األغـلـبـيـة الـصـامـتـة التي
فـجـرت انـتـفـاضـة أكـتوبـر إذا دخـلت
يـدان من جديـد فلن يـقوم لإلسالم ا
السـيـاسي ونـظامه  قـائم في الـعراق
ــنــطــقــة وعــلــيه في بل وحــتى في ا
حكومة األغلبية بـالنسبة للصدر هي
خطـوة بـالـتنـازل عن قـسم من حـصة
الـفـسـاد مـقــارنـة بـحـكـومـة تـوافـقـيـة
ومنح فتاتـها للـجماهيـر التي يعيش
أكـثــر من نـصـفــهـا حتت خط الــفـقـر
للـجم أو اإلبطـاء من انفـجار الـبركان
بـوجه كل الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة كـما
عـشـنـا فـصــولـهـا في أيـام انـتـفـاضـة
أكتـوبر. ولـو لم يكن هـناك الـتنـسيق
والي إليران والتعاون بـ اجلناح ا
الـــذي ســــــــــلط قــــنـــاصـــته في قـــتل
أكــــــثـــــــــــر من 800   شــــخـــــــــص
وجـرح مـا يـقارب 20  ألف مـتـظـاهر
وبــ الــتـيــار الــصــدري الــذي حـرق
تـظاهـرين وقـامت ميـلشـياته خيـام ا
في مـــهــــاجـــمـــتــــهم بـــالــــســـكـــاكـــ
والـــهـــراوات واإلتـــيــان بـــحـــكـــومــة
الـكـاظـمي إلنــقـاذ الـنـظـام الـسـيـاسي
ومـجمل الـعـمـليـة الـسـياسـيـة ألعـيد
بـــاإلسالم الــســـيـــاسي الى مـــتــاحف
التـاريخ ولـكان شـخـصيـاته ورموزه
يـقبـعـون خلف الـقـضـبان ويـسـوقون
إلى احملاكم الـعلـنـية جـراء جرائـمهم
ونهبـهم وسلبـهم. إنَّ القلق واخلوف
ستقبل الذي يخيم والريبة يتعلق با

عـــــنــــهـم وحــــرمــــانـــــهم مـن الــــعالوة
والــــتـــرقـــيـــة والـــضــــمـــان الـــصـــحي
والتقاعد ومتفق أيضا على حتويل
الــعـراق إلـى سـوق عــمــالـة رخــيــصـة
يـــحـــرم الـــعـــمـــال مـن حـــقـــوقـــهم في
الـتــظـاهــر واإلضـراب والــتـنــظـيم في
حـالـة أي نــزاع بـيـنــهم وبـ صـاحب
العـمل  لـتشـجيع الـشـركات األجـنبـية
باالسـتـثمـار في الـعراق كـمـا نراه في
شــــركـــات الــــنـــفــــطـــيــــة مـــثـل بي بي
الـبـريطـانـيـة وبـتـروجـاينـا الـصـيـنـية
واكسـيون مـوبايل االمـريكـية وتـوتال
الـــفــرنـــســيــة و روز نـــفط الـــروســيــة
وايــني اإليــطــالــيــة حــيـث يــتــعـرض
الـــعــمـــال إلى شـــروط عــمـل قــاســـيــة
بـــــاإلضــــافـــــة الى تــــفـــــشي أمــــراض

السرطان في صفوفهم.
نقول إن جـناح الصـدر وجناح اإلطار
التـنـسيـقي لـيس لديه أيـة مـشكـلة مع
الـــبـــرنــامـج االقــتـــصـــادي حلــكـــومــة
الكاظمي أو احلكومات التي سبقتها
ا يؤمن استقـرار السوق العراقية طا
ية ويربطه بالسوق الرأسمالية العا
في الـــوقت الـــذي يــتـــحـــمل الــعـــمــال
تقاعدين والعاطل عن وظف وا وا
العـمل أعـبـاء األزمة االقـتـصـادية في
س الــبـرنــامج االقــتـصـادي حـ ال 
ذكـور امـتـيازاتـهم وعـموالتـهم كـما ا
انـهـما مـتـوائـمـان في فـرض األسـلـمة
للـمجـتمع الـعراقي مـثلـما ذكـرنا بـيد
ــــعـــــضــــلــــة األصــــلــــيــــة هي في أن ا

مشروعهما إلدارة السلطة. 
ناسبـة يجدر بالذكر أن فشل وبهذه ا
حـركــة الـصــدر األخـيــرة بـاالعــتـصـام
أمـام مـجـلس الـقـضـاء األعـلى جـاءت
ـبـادرة من عـلى اثــر اسـتـرداد زمــام ا
قبل جـمـاعة اإلطـار التـنـسيـقي حيث
أخــذت الـضــوء األخـضــر من طــهـران
بـعـد الــزيـارة األخـيـرة الــتي قـام بـهـا
رئـيـس مـلـيــشـيـات احلــشـد الــشـعـبي
فـالح الـفــيـاض (تـغـيــيـر في الـعـوامل
اإلقـلـيــمـيـة والـدولـيــة سـنـخـصص له
مقـال آخر) وقد ادخل قـواته في حال
إنــذار وهــدد الى جــانب قــادة اإلطــار
التنـسيقـي بأنهم مـلزم بـالدفاع عن
الدولـة والـدستـور واالسـتعـداد بـقمع
االعتصام دون أي تردد وهذا ما دفع
الكاظمي بـالتصريح بـأنه على القوى
األمـنــيـة االبــتـعــاد عن االجنـرار وراء

الصراعات السياسية.
األغلبية الصامتة وحكومة األغلبية:
بـعـبـارة أخــرى فـإنَّ مـحـاولـة إيـصـال
اجملـــتــمع الـــعــراقـي الى االنــحـــطــاط
الــســيــاسي والــتــدهــور االجــتـمــاعي
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أكـثـر من اثــني عـشـر ألف ذكــرٍ بـايـعــوا مـسـلمَ بن عــقـيل سـمـع والي الـكـوفـة
نافقـون فقال: ألنْ أكـونَ ضعيـفاً في طاعة النـعمان بن بـشير وسكت فالمـه ا
الـله خـير من أنْ أكـون قـوياً في مـعصـيـته. فكـتبـوا إلى يـزيد يـشـكونه فـعزله
وولَّى ابن زيـاد دخلَ الـكـوفـة فِي سَـبْـعَـةَ عَـشَـرَ رَاكِـبـاً فـقط. وبـدأ يـشـتري والء
الناس حتى انفضوا من حولِ مسلمٍ وقبل ضرب عنقهِ قال: اللَّهُمَّ احْكُمْ بَيْنَنَا
وَبَـيْنَ قَـوْمٍ غَـرُّونَـا وَخَـذَلُونَـا. ومـنـذ ذاك وقـبل ذاك الوالء لألقـوى طـمـعـاً وسوء

خُلُق.
ـا وكـان زوجُ خـالة عـقـيل بن أبي طـالب انـحـاز إلى مـعـاويـة لـفـاقـةٍ لَـحـقـته ر
معاويـة فاطمة بنت عتـبة بن ربيعة تزوجـها عقيل بعد فـتحِ مكة. أكرمه معاوية
وقرّبه وقـضى حوائجه ودينه وبينهـما مجالس كثيـرة منثورة في كتب التاريخ
واألدب. منـها في (العقد الـفريد): قال له مـعاوية: والله إنَّ علـيا غير حافظ لك
قـطعَ قَـرَابَـتك ومـا وَصَـلَك وال اصـطـنـعك. فـردَّ عـقـيل: والـله لـقـد أجـزل الـعـطـية
وأعظـمها ووصل الـقرابة وحـفظهـا وحسن ظـنّه بالله إذ سـاء به ظنّك وحفظ
أمانـته وأصلح رعـيته إذ خـنتم وأفـسد وجـر فاكـفف ال أبا لك فـإنه عما
ـعـزل.كـتب عـقـيـل إلى أخـيه عـليّ بن أبي طـالب يـسـأله عن حـاله فـردَّ تـقـول 
(فإن تـسألـنّي كيف أنتَ فـإنني جَـلِْيـد على ريب الـزمان صـليب. عـزيز عليّ أن

ترى بي كآبة فيفرح واش أو يساء حبيب).
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وذكر الـسيوطي في تاريخه (وفد جارية بن قـدامة على معاوية فقال له: ويحك
يا جـارية ما كان أهونك على أهلك إذ سمـوك جارية قال: أنت يا معاوية كنت
أهون عـلى أهـلك إذ سـمـوك مـعـاويـة قـال: ال أم لك قـال: أمـا أُمَّ ولـدتني وإن

قوائم السيوف التي لقيناك بها بصف في أيدينا. 
قال: إنك لتـهددني? قال: إنك لم تملكنا قسرة ولم تفـتحنا عنوة ولكن أعطيتنا
عهودًا ومواثيق فإن وفيت لنا وفينا وإن ترغب إلى غير ذلك فقد تركنا وراءنا
رجـلًـا مِـدَادًا وأذرعًـا شِـدَادًا وأسـنَـةً حِـدادًا فـإنْ بـسـطت إلـيـنـا فـتراً مِـنْ غَدْر

زلفنا إليك بباع من ختر قال معاوية: ال أكثر الله في الناس أمثالك.
وسـئل أحـمـد بن حـنـبل عن عـلي ومعـاويـة فـقـال: إنَّ عـليّـاً كـان كـثـيـر األعداء
ففـتش له أعداؤه عـيـباً فَـلَم يجـدوا فجـاءوا إلى رجلٍ قـد حاربه وقـاتله فـأطروه
كيادًا منهم له. ولهذا قيل في األمثال: ليس حُبَّاً في معاوية بل كُرهاً في علي!
وقـال مـعـاوية لـعـقـيل: أبا يـزيـد أنـا لك خيـر من أخـيك عـلي. قـال: صدقت إن
أخي آثـر ديــنه عـلى دنــيـاه وأنت آثــرت دنـيـاك عــلى ديـنك. فـأنـت خـيـر لي من

أخي وأخي خير لنفسه منك.
: أبا يزيد أنت الليلة معنا صاحِفَ في صف وقال له ليلة الهدير يوم رفعوا ا

قال: نعم; ويوم بدر كنتُ معكم. 
ودخل عقـيل على معاويـة وقد كف بصره فأجـلسه معاويـة على سريره ثم قال
له: أنتم مـعشر بني هاشم تصـابون في أبصاركم! قال: وأنتم مـعشر بني أمية

تصابون في بصائركم! 
وقال له مـعاويـة يومـا: والله إنّ فـيكم خلـصلـة ما تـعجـبني يـا بني هـاشم. قال:
وما هي? قـال: ل فيـكم. قال: إيـانا تـعيّر يـا معـاوية? أجل والـله إن فينـا للـينا
من غيـر ضعف وعزا من غـير جبروت; وأمـا أنتم يا بنـي أمية فإن لـينكم غدر

وعزكم كفر.

Í—U e « vO  .dJ « b

دهوك

Í√d « U U&« 8Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7365 Monday 29/8/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7365 االثن  2 من صفر  1444 هـ 29 من آب (اغسطس) 2022م



ÍœuLŠ bOL(« b³Ž rÝUÐ

غالف الرواية

W¹ËbF « WFÐ«— W¹«Ëd  W¹bI½ WFł«d

دفوف البيضاني السحرية

صدر عن دار احلكمة في لندن كتاب (مـدينة كاووش) تأليف الكاتب خالد
مطـلك  وعـنه كتب الـفـنان سـتـار كاووش(وأخـيـراً صدرت سـيـرتي الـفنـية
ــكــتــبــات (مــديــنــة كــاووش) عن دار احلــكــمــة في لــنــدن وســتــوزع في ا
ومعـارض الـكـتب وهي من تألـيف الـكـاتب والبـاحث اجلـمـالي خـالد مـطـلك الذي
بذل جهوداً إستثنـائية لتصدر بـشكل رائع وجميل. طُبع الكـتاب باأللوان ويحتوي
عـلى ثـمــانـ لـوحـة وهـو يــتـنـاول مـرحــلَـتي الـتـعــبـيـريـة حـ كــنتُ في بـغـداد في
الثمانينـيات وبداية التسـعينيات. خالد مـطلك أعاد احلياة للـوحات تلك الفترة من
ـذهلـة في ربط حتـوالت تلـك اللـوحات. وألنه خالل خبـرته اجلـمالـيـة وإكتـشافـاته ا
كان شريكاً في تلك األيـام لذا جاءت كتابتـه مذهلة في رصد جمـال تلك التفاصيل وذلك

ناخ وتلك اللوحات). ا
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فــهـو ونــافــذة قــبس عــازفــة الــســنــطـور,
اليــعــرف ويــرى  أحــداهــمــا األ من خالل
الـــثـــانـــيـــة...يـــتـــداخل بـــ احلـــيـــاتـــ
الـبـاذخـتـ الـلتـ عـرفـتـا الـوله واحلزن
وعـاشــتـا حــيـاتــ تــخـتــلـفــان  تـاريــخـا

ومكانا لكنهما تتشابهان  في الكثير.
وكـــان البـــد له وهـــو يـــســـتـــكـــمل أوراق
الـتقـد أن يحـقق شهـادة الرعـوية,وهي
شــهــادة أثـبــات عــراقــيــة أجـداده  ,وهي
قـضـية طـلبـتهـا سلـطـات النـظام الـسابق

من الطلبة للتأكد من عراقية أجدادهم !
كـان ذلك يـتــطـلب من الـبــطل الـسـفـر الى
ـن يــعــرف جــده الــبــصــرة واأللـــتــقــاء 
لـيـشـهـد عـلى عـراقـيـته,وكـان ذلك طـريـقا
ــــتـــــصــــوفــــة لـــــلــــوصـــــول الى قــــبـــــر ا
الــوالــهـة..رابــعــة الــعــدويـة ,واألنــصـات
اضي تـاريخـيا الى دفـوفهـا عبـرأيقـاع  ا
ـرتـبط بـاحلـاضــر األشـد ولـهـا وعـشـقـا ا
لــقــبس  الــتي طـلــبت مــنه أن يــزور قــبـر
رابـعـة في مـقـبـرة احلـسـن الـبـصري وأن

يجلب لها دفا من دفوف البصرة,
(الـدف الـذي كـلـنت تــضـرب عـلـيه رابـعـة
فـتح لــهـا طــرق الـســمـاوات   واالرض...
والــســنــطــور الــذي ضـربـت عـلــيه قــبس
أيـضـا فتح لـهـا الطـرقات الـى كل الدنـيا)
ص  86من الــروايـة ,لــكن طــرقــات قـبس

ذرائعية حياتية ال عالقة لها بالسماء .
كــانـت حـــركــة الـــبـــطل الـــدرامــيـــة وسط
الــروايــة وهــو يــجـــول الــزبــيــر والــفــاو
ومـقـبـرة احلـسن الـبـصـري  تـشـكل نـوعا
من الـشـد والدخـول في تـفـاصيل يـتـحرك
داخـلهـا  في  دهالـيز  غـير اعـتياديـة لكل
فـرد ,ومــنــهــا رحــلــته بــعــد اخلــروج من
ـقـبـرة  حـيـث  موقـع  قـبـررابـعـة  جوار ا

مرقد احلسن البصري.
كـــــــانت قـــــــبس قـــــــد روت له جـــــــزءا من
حتـوالتـهـا احلـيـاتــيـة وقـد انـتـقـلت وهي
صـبـيـة من بـيـت زوج امهـا فـي الـرصـافة
صـباح العـيد مع شقـيقـتيهـا الصغـيرت

الى بيت خالتها الكرخ .
كـان زوج االم قــد طـرد الـفـتـيـات من داره
ـاديـة الـكـبـيرة,لـكن بيت بـعـد خـسـارته ا

....وقـد فعـلـها عـبد الـسـتار الـبيـضاني
ثيرة في السطور االخيرة من روايته ا

للتساؤالت(دفوف  رابعة العدوية)
صعد بالدف مثلما أنشد مظفر النواب:
 حط أيــــدك بـــأيــــد الـــولف- وأصــــعـــد

مراجف بالدف
زبن كضن- تكضن يا ايام اللف أيام ا
 نــعم...لــقــد (لف ) الــبــيـضــاني كـل مـا
حــوته الـروايــة من تــسـاؤالت وأوجـاع
كان وتاريخ وفولكلور ومحن في ذلك ا
تـفرد...بيت  (قـبس )عازفة الـسنطور ا
اجلــمــيــلــة وهي تــبــوح لـه بــأســرارهـا
وتـــكــشـف عن اجلـــزء األهم من تـــاريخ
ــعـذبــة وهي تــعـيش حــالـة حــيـاتــهـا ا
الـعــشق اجلــديــدة مع من فك مــغــالـيق
ها رابعة  عندما زارها وتعايش مع عا

الصوفي احلزين الواله.
أن ذلك التـماهي بـ اخلطـوط الثالثة,
الــــواقـــعـي  والـــصــــوفي الــــســــريـــالي
والـفولـكـلوري –الـتاريـخي الـضائع أو
يكاد,صنع منه عبد  الستار البيضاني
جتـربـته اجلـديـدة األخـاذة الـتي جتـمع
االقــانــيم الـثـالثـة وتــصــنع مـنــهــا تـلك
تـفـجرة الـتي كانت الـلوحـة الـدراميـة ا
عمار الفني ا(دفوف رابعة العدوية). ا
حط(وضع) عبد الـستار يـده بيد  قبس
عازفة الـسنطور اجلـميلة,وصعد معها
نـحــو عـلـيـاء احلـقـيـقــة لـيـضـعـنـا أمـام
ة حلياة شاقة متفردة. ؤ التفاصيل ا
ويـــوم وضـع يـــده بـــدايـــة(ص 20ومـــا

تالهـا) عـلى موضـوع (رابـعة الـعـدوية)
لــيـتـسـلـل مـنـهـا الــيـهـا والى احلــقـيـقـة
ــاثــلــة فــكـريــا وجــســديــا أمــامـه كـان ا
يـتحـرك مـعرفـيا  ,يـشده الـوله الـطاغي

بها وبتاريخ رابعة.
هـنـا جنـد الــبـيـضـاني يــحـسن تـقـطـيع
احلدث  وال يضع التـفاصيل سرديا في
أناء واحد ,بل جتـري  االحداث مـجرى
ـتـعــدد  الـفـروع,لـكــنـهـا فـروع الـنـهــر ا
تـعــود من جـديـد –يـا لــلـغـرابـة وحـسن
الـــتــدبــيــر  –لــتـــلــتــقـي وسط جــريــا ن
مبـهر,وتـلك ميـزة هامـة من ميـزات هذا

الروائي.
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وقد بحثت-وانا اقـرا العالقة ب قبس
والـراوي- في اصـول احلب والوانه أن
الــبـطل قـد وضع  اجلـمــيـلـة (قـبس) في
محـجر عينـه دون أن ينسـاها- فوجدت
ان الـبـاحـثـ  يقـسـمـون الـوان الـعشق
الى : الــهـوى ثم الـصـبـا ثم الـشـغف ثم
الـغـرام  ,ويـاتي بــعـد ذلك احلب الـدائم
ثم الــهـوى واخـرهـا األفـتـتـان,فـهل كـان
مـكن أن يكون صاحـبنـا مفـتونـا?  من ا
كـــــذلك,لـــــكن عـــــالم الـــــنــــفـس روبــــرت
شـتـايــنـبــرغ يـرتب الـوان احلـب بـشـكل

متصاعد على النحو التالي:
ــفـتـون- احلب حب الــصـداقـة- احلب ا
صاحب- الفارغ- الرومانسي- احلب ا

احلب السخيف  –احلب القاهر.
وقــد وجــدت في حــبه لــقـبـس لـونــا من

احلب الـقـاهـر الـذي ال يبـرد لـكـنه يـحاط
بـحـيـثـيــات اجملـتـمع   وضـرورات خـنق

تفجر لسبب أو الخر. هذا الوله ا
كانت قـبس تزيـد من أشعـال نار اجلوى
كـأنـثى غيـر مـطـواعة ,عـاليـة األسـتقالل
ـوقف فـي كـراج فـنـدق قـويـة األرادة ,وا
ـــنــصـــور عــنـــدمــا وقف مـــعــهـــا قــرب ا
سيارتها مودعا بـعد قضائهما حفال في
مسـرح الرشيد اليـشي اال بالـصراع غير
الـواضح بـ رغــبـات اجلـســد ورغـبـات
الـروح...قـالت لـه مـودعـة  ومــنـشـدة( يـا
يــوم  قـــولي البــويـه آني أســتـــحي مــنه
,زمت نـهــودي الـصــدر والـثـوب شــكـنه)
ص,26وعـندمـا  حاول  احلـوار معـها ن
الـــــشـــــعـــــر واحلب قـــــطـــــعت احلـــــديث
وقــالت(هــاي بــعــديـن تــفــهــمــهـا ...روح
الهــلـك)  وحــركـت ســيـــارتـــهــا وحـــيــدة
مــبـتــعـدة عــنه وهــو يـبــحث عن  جــسـد
ـكـسـورة  حـائـرا بـتالعـبـها سيـجـارته ا

به,وقد عجز ن دقة معرفته بها.
قــال لـه صــديــقه الــدكــتــور عــمــار الــذي
حــــرضه عـــلـى الـــدرس اجلـــامــــعي زمن
ــانـيــة عن رابــعــة :((لـيش احلــمـلــة األ
ال...تــرهـم..اي والــله تــرهـم شــخــصــيــة
ديــنــيـة وصــوفــيــة مـعــروفــة)) وأضـاف
ضـاحـكـا :(( رابـعة مـثل الـطـمـاطـة ترهم
على كل شي))  ,هـو هـنـا يـتـذكـر  عـتاب
قـبـس له  عــنـدمــا قــالت له:(( كــيف أنت
بـصـراوي  وال تعـرف  رابـعة الـعـدوية))
لـكــنه يــريــد أن يـعــرف قـبـس عن طـريق
مـعـرفـته األوثق بـرابـعـة صـاحـبـة الـدف

تصوفة بعد هذا. ا
ــاجــســتـيــر في بــذلك تــقــدم  لــدراســة ا
مــوضــوع (رابــعــة) لــيــقــتــرب أكــثــر من
(قـبس) ويـفـتح أوراق وفـصول حـيـاتـها
الـسـالـفـة قـبل أن تـصل الى مـاهي عـليه

من رفاه وثراء مادي ومعنوي.
في ذلـك يـــقــــول أنه يــــريــــد أن يــــعـــرف
الـطـريق الـذي سـلـكـته رابـعـة لـلـوصـول
الى الــــله  ,وأنه(االن) غــــيــــر مــــتــــأكــــد
من(ص ( 84أذ هــو يـــعــيش حتت ظالل
نـافـذتـ مـتـقـابـلـتـ هـمـا(نـافـذة رابـعة

اخلـالـة الــذي أحـتـوى الـبــنـات  بـالـكـرخ
كـان بـيـتـا حـانـيـا تـمـاما,اذ اسـتـقـبـلـتهم
اخلـالـة خــيـر اسـتـقـبــال وهـيـأت لـهم كل
شـيئ  ودفعـتـهن للـذهـاب الى مدرسـتهن

صباحا  وكأن أمرا سيئا لم يحدث.
كــان بــيت اخلــالـة  هــو مــفـتــاح احلــيـاة
اجلــديـد لــقـبـس فـقــد عـاشـت فـيه حــيـاة
جديدة تـعرفت  فيـه على ام باسم مـغنية
الــقــبــول الــنـســائي الــذي عــقــدته يــومـا
خــالــتــهـا  وشــاركت هي  فــيه بــالــغــنـاء
وعـمل الكـورس لـسيـدة الطـرب اجلـميـلة
الــتي لــفــتت انــتــبــاهـتــهــا  وطــلــبت من
خـالتـها أن تـشاركـها قـبس في القـبوالت

وحفالت العرس التي حتييها.
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ا جديدا  وافقت اخلالة ودخلت قبس عا
مـن االنس الــــشــــفــــيف وهي تــــدرس في
توسطة ,لتقودها درسة حتى أكملت ا ا
ــعــهـد الى الــعــالم الــذي احــبــته ..الـى ا
ـوسـيقي الـذي أتـقنـت فيه الـعـزف على ا

السنطور بديال عن أي عمل آخر.
ـوسيـقـيـة الـتي أنـتمت قـادتهـا الـفـرقـة ا
الـيـهـا الى أوربـا لـتـعـزف  في مـحـافـلـها
ـفاحت لشهرتـها كعازفة ويكون ذلك هو ا
ال وعادت الى مهمة كسبـت الكثير من ا
بـغداد بعـد فتـرة لتـساعد شـقيـقتـيها في
الــســـكن والــزواج فـــيـــمــا اخـــتــارت هي
الـوحـدة واالسـتـقالل  لــتـعـيش حـيـاتـهـا
اجلديدة ملتصقـة بسنطورها الذي احيا
حياتـها ويصـديقها الـراوي وهو يحاول

الوصول الى حقيقتها  القلقة امامه.
أحــبـــهــا بــجــنــون وهي تــخــاتــله  وأراد
ـاجسـتـيـر في (رابـعة) احلـصـول  عـلى ا
لـيـعـرف كـنه هـذه الـوالـهـة الـتي التـشـبه
ســافـو  الــغـانــيــة  وال مـاريــا كـاالس في

تبتلة ايضا. جنونها وال رابعة ا
هـي أيقـونـة خاصـة يـكتـشـفهـا صـاحبـها
الـعـاشق بــعـد خـوضه جتــارب الـبـصـرة
هيبة في وحضوره حفـلة ضرب اجللـد ا
وسيـقية بيت خـفي من بيـوت البصـرة ا
ـهـيب اجلـميل الـذي جتـري فـيه احلـفل ا
ـان بـتــقـالــيــد  اهل الـوفــا واحلب  واال

وسـيقى نـذرا ووسـيلـة وخيـرا..حيث بـا
وسيقى عبادة .. من نوع آخر. ا

حــ عــاد الـــراوي الــعــلــيم  الى بــغــداد
ألتـقى بقـبس وحدثـها عن رحـلته والدف
الـــذي تــمـــزق وحـــواره األفــتـــراضي مع
ـتــلـئـا بــاحلب واخلـيـر رابـعــة  ...عـاد 
وفهم الـوله شرطـا للحـياة التي أدركـتها
قــبـس وعــبــرت عـــنــهـــا بــذلك الـــســلــوك
ـتـطــاول عـلى الـزمـان لـكـنـهـا الـطـوعي ا
الـيوم تـفـتح أسرارهـا وتـقود الـبطل الى
ــتـفـرد  لــتـحـكـي له فـصـوال من بـيــتـهـا ا
حيـاتـها  الـتي وهبت لألخـر كل شيئ األ
مـكـنـونـات فـؤادهـا  الـذي تـبـوح به الـيه
وهــو يـسـأل( أيـهـمـا أنت ?) وهـو يـزاوج
ب رابعة التاريخ واالثر الغارب ورابعة

–قبس  التي تعيش قربه مغنية(وهي
تـدري بـهــواهـا الـعــمل بـيه) لــتـعـيش
مـعه نـشـوة احلب  اجلـسـدي وطـيـات

رة. فصوله ..هذه ا
 دفوف رابعة العدوية –الرواية  تقدم
لـنــا أكـثـر مـن حلن  وأيـقــاع  ونـشـوة
ـزيـد الـذي يـحـلل ,وفي تـفـاصـيـلـهـا ا
ويــنـاقش .زذلك أنــهـا عــالم من سـحـر
ومن جتــربـة فــكـريـة –فــولـكــلـوريـة –
اجــتـمــاعـيــة  يـتــخـتـلـط فـيـهــا الـوهم
تـد فيـها الـتاريخ   الى بـاحلقـيقـة و

واقع ثان صنعته  احلياة اجلديدة.
صعـدت قبس  بـالدف الى عـالم جديد
وحــطت يـدهــا بـيـد (الــولف ) الـوامق

تكامل. ها ا كتشف لعا احلساس ا
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احلاشية والتأويل خلطاب ادوارد سعيد

عالم ما بعد احلقيقة. "
هــنـــاك قـــرائن عـــلى أن عـــبـــارة "مـــا بـــعــد
احلقيـقة" تُسـتخدم قـبل مقالـة تيش  ولكن
ـعنى الشـفاف "بعـد معرفة على ما يـبدو با
احلـقـيــقـة"  ولـيس مع الــتـضـمـ اجلـديـد
"بـأن احلـقـيـقـة نـفـسـهـا أصـبـحت غـير ذات
صلة " . أشار الـناشر إلى الـتوسع األخير
في معـنى البـادئة " ? "postقائالً إنه "بدالً
من مـجـرد اإلشـارة إلـى الـوقت بـعـد مـوقف
أو حـدث مـحدد - كـمـا هـو احلـال في فـترة
ــبـاراة"  في مــا بـعــد احلـرب أو مـا بــعـد ا
مـرحـلـة مـا بـعـد احلـقـيـقـة  قـد أخـذ معـنى
ــفــهــوم "االنـــتــمــاء إلى زمـن أصــبح فــيـه ا
احملدد غير مهم أو غـير ذي صلة". وقال إن
الفروق الدقيقة  نـشأت في منتصف القرن
العـشرين  واسـتخدمـت في تشكـيالت مثل
مـــا بـــعـــد الـــقـــومـــيـــة ( (1945ومـــا بـــعــد

العنصرية (.(1971
لقـد  تـضمـ ما بـعد احلـقـيقـة في موقع
 ? OxfordDictionaries.comوسيراقب
ـعـرفة سـتـقبل  احملـررون استـخـدامه في ا
ما إذا كـان سـيتم تـضـميـنه في اإلصدارات
ــســتـــقــبــلــيـــة من قــامـــوس أوكــســفــورد ا

اإلجنليزي ". 
الـيوم عـنـدما تـقف الـسيـدة  (أورسـوال فان

يــجــسـد عــمل ادوارد ســعــيـد  ثـالث قـيم
ــثــقـف: اتــسـاع ــســؤولــيــة ا أســاســيــة 
عـرفة وعـمقهـا  والصـرامة الـتاريـخية ا
والـعـلـمـية  وأسـاس عـمـيق في األخالق
السـياسـية من الـنوع الـذي وحده يـجعل
ـكـنـة. بدون أي واحـدة من احلـضـارة  
ـثـقـفـون كـتـبة هـذه الـفـضائـل  يصـبح ا
ومـحتـرفـ ذوي اهتـمـامات مـتـخصـصة

وطموحات وظيفية.
في الــعـام الــقـادم يــكـون قــد مـر  45عـام
ركزي على صدور كتاب  ادوارد سـعيد ا
االســتـــشــراق   ,و 40عــام عـــلى صــدور
كتابه النقدي  العالم النص والناقد و30
عـــام عــــلى صــــدور كـــاتـــبـه  الـــثــــقـــافـــة
واالمـــبــريـــالــيـــة . وكــذلك  20عــام عــلى
وفـاته.  0كــان  لـــفــكــر ســعــيــد حــضــور
مـــتــواصل ومــصــدر الـــهــام ال مــتــنــاهي
ـعرفي  والـتخـصيب الـثقافي للـتساؤل ا
ولذا الزلت الكـتب التي تـبحث وتسـتلهم
قاالت فكرة تـنشر وكـذلك العشـرات من ا
في اجملـالت الــــفـــــكـــــريــــة والـــــدوريــــات

ية . األكاد
من الـكتب الـتي صـدرت حـديثـا  : كـتاب,
ـفكـر االيراني بالـلغـة االنكـليـزية ,بقـلم ا
صـديق ورفـيق سعـيـد  د حـمـيـد دباشي,
 "عن ادوارد سـعـيـد:  اسـتـذكـار االشـياء
ـائتـ وخمـس التي مـضت". الكـتاب 
ثل جزء ؤلف  صفحة ,وهو كما يذكر ا
من الــسـيـرة الــذاتـيــة لـلـمــؤلف وعالقـته
ـــســـتــوى ــثـــمـــرة مع ســـعـــيــد عـــلى ا ا
الــشــخـصي والــفــكـري و الــســيـاسي. اذ
ؤلف الى رسم مـسار للحوارات يسعى ا
هنـية والشـخصيـة بينه وبـ سعيد ,  ا
تلك احلوارات التي يعتقد انها من نواح
كــثــيـرة قــد حـددت رحــلــته الـفــكــريـة في
تحدة. فقـد مثل سعيد محفزا الواليات ا
له لــلـتـفــكـيـر. اذ ان ســعـيـد  ,كـمــا يـقـول
ؤلف " حرر ألسـنتنا لـنتكلم بـأذهاننا." ا
وبـذلك قـد " مـكـننـي من اكـون اول مثـقف

مسلم من نيويورك."
ـــقـــاالت تـــمـــثل هـــذه اجملـــمـــوعـــة  من ا
والـوثـائق و االسـتـذكـارات  بـصمـات في
ــر لــرحـــلــة مـــثــقف ــؤلـف     ذاكـــرة ا
إيراني إلى مثـقف  أمريكي  وفي الوقت
نــفـسه ذكــريـات ســيـاســيـة وفـكــريـة  عن

ســعــيــد  ألنه عــلى مــدى الــثالثــ عــامًـا
اضيـة كان لدى دبـاشي سبب ومنـاسبة ا
لقـراءة هذه األفـكار والتـفكـير فـيهـا. يقول
"قـررت أن أجـمع هـذه الـقـطع مـعًـا كسـجل
لذكرياتي  ,وكيف قرأت وردت على سعيد
اضية."  و كعمل إلحـياء ذكرى األشيـاء ا
ـؤلف الى ان" مسـتقبل تـفكـيرنا ويذهب ا
الـنـقـدي  يـعــتـمـد عـلى ذكـريـاتـنـا عن هـذا
ـاضي.  فـكــيـفـيـة اسـتـجـابـتـنـا لألزمـات ا
األكثر إحلاحًا في يومنـا هذا  تعتمد على
وقعـنا اخلاص كيفـية احـتفاظـنا بسـجل 
بجوار الشخصيات الشاهقة التي رسمت
مـســار في  حـيـاتــنـا الـفـكــريـة." الـكـتـاب ,
ـصـطــلـحـات الـتــراث الـبالغي الـعـربي,

حاشية وتأويل خلطاب سعيد.
  ماهي احلاشية?

احلَـاشِـيـةُ عـنـد الـعـرب هي  مـا عـلّق عـلى
الكـتـاب من زيادات وإِيـضاح ,اي ما كتب
عـلى الـكـتــاب من الـشـروح والـتـعـلـيـقـات,
فــهـي: إيــضــاحــات مــطــولــة دعت إلــيــهــا
ـتــون والـشــروح وقـد ظــاهـرة انــتـشــار ا
قـصـد مــنـهـا حل مـا يــسـتـغل من الـشـرح
وتـيـسـيـر مــا يـصـعب فـيه واسـتـدراك مـا
يـفـوته والـتـنـبـيه عـلى اخلـطـأ واإلضـافـة
الـنـافعـة وزيـادة األمـثـلة والـشـواهـد. اما
الشرح فهو  عمل يـتوخى فيه توضيح ما
ــتــون وتــفـــصــيل مــا أجــمل غــمـض من ا
مـنهـا وهـو يتـراوح بـ الـطول والـقـصر
والــســهـــولــة والــعـــســر وفــيـه الــوجــيــز
والــوســـيـط والــبـــســـيـط. قــالـت الـــعــرب"
ـتــون كـمــا أن الـزيت مخ احلـواشـي مخ ا

الزيتون,
, الـكــتـاب اذا اسـودت حـواشــيه ابـيـضت
معانيه."  : اي يسطع و يبان معناه  كلما

كثرت شروحه. 
×××

 تـرك سـعيـد ارثـا فـكـريا مـا يـزال يـحـتفظ
بــقــيـمــته رغـم مـرور الــزمن  ,فــكـرا قــابال
لـلـبـنـاء فـوقه  ,وهـو الـذي احب ان يـبـني
االخـــرون عــــلى افــــكـــاره وال يــــكـــتــــفـــون
بتكرارها , 0فقد كان  لفكـر سعيد حضور
مــتـــواصل ومــصـــدر الــهـــام ال مــتـــنــاهي
ـعرفي  والتـخصيب الـثقافي , للتـساؤل ا
لكن في عـصـرنا ,عصـر ما بـعد احلـقيـقة,
ا مـا زال هنـالك الـكثـير لـنـعمل الـعـقل   

يـجب أن نـفكـر فـيه  ومـاذا نـقـول  وماذا
نفعل.

 لكن ما هو عصر ما بعد احلقيقة?
Post- - تـــرشــدنـــا  الــقـــوامــيس  الى ان
ــفـردتـ  ( -Postبــعـد)  truthهي جـمع 
( -truthاحلـقيـقـة )  وان هـذه العـبـارة قد
اخـتــيـرت لـتـكـون  كــلـمـة الـعـالم 0 2016
ـقــصـود من كـلــمـة   قـامــوس اكـسـفـورد ا
للعام هي "التعبـير عن مرور السنة لزرود
واسـتــخـدام  الـكـلـمـة فـي الـلـغـة"  ووفـقـا
لــــقــــوامـــيـس أكــــســـفــــورد فــــقــــد اثـــارت
االنتـخابـات األمريكـية واسـتفـتاء االحتاد
األوروبـي شــعــبــيــة  اســـتــدعت صــيــاغــة
وصف احلــالــة - حــيث تــكــون احلــقــائق
وضوعية أقل تأثـيرا  في صياغة الرأي ا

العام مقارنة باالحتكام الى العواطف 0
 . تــعـــريف "مـــا بــعـــد احلــقـــيـــقــة " في
القـاموس عـلى أنهـا صفـة "تتـعلق أو تدل
عـلى الظـروف الـتي تـكـون فيـهـا احلـقائق
وضـوعيـة أقل تأثـيرًا في تـشكـيل الرأي ا
الـعـام من اسـتـهواء  الـعـاطـفـة واالعـتـقاد
الـشــخـصي"  وقـال احملــرر أن اسـتـخـدام
مصـطلح "مـا بعـد احلقـيقـة" قد زاد بـنحو
 ? 2000في عـام  2016مــقـارنــة بــالــعـام
الـــــذي ســــبـــــقـه. وقــــال إن الـــــزيـــــادة في
االسـتـخـدام جـاءت  "في سـيـاق اسـتـفـتـاء
ــتــحـدة ــمــلــكــة ا االحتــاد األوروبي في ا
واالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة في الــواليـات

تحدة". ا
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لكن الزيادة في استخدام ما بعد احلقيقة
ـصطلح في النـهاية . "لقد شهدت ظهور ا
رأيـنـا لـلـمـرة األولى وتـيـرة ارتـفـاع كـبـيـر
حـقـا  مع ضجـة حـول الـتـصـويت( خروج
بــريــطــانــيـا  (( Brexitو تـأمــ تـرشـيح
احلزب اجلمهوري لدونـالد ترام  للرئاسة
ـصـطـلح لم . بـالـنـظـر إلى أن اسـتـخـدام ا
يــظــهــر أي عالمــات عــلى الــتــبــاطــؤ  لن
أدهش إذا أصــبــحـت مــا بــعــد احلــقــيــقـة
" واحدة من الكلمـات احملددة في عصرنا 
 توقع رئيس قـواميس أكسـفورد"ليس من
ستغرب أن يعكس خيارنا عامًا يسيطر ا
عــلـيه اخلـطــاب الـســيـاسي واالجــتـمـاعي
شـحون بـشـدة. مدفـوعًا بـظهـور وسائل ا
الـتـواصـل االجـتـمـاعي كــمـصـدر لألخـبـار
تـزايد في احلـقائق التي وانعـدام الثقـة ا
ـؤسـسة  فـإن مـا بعـد احلـقيـقة قـدمتـها ا
كــمـفـهــوم يـجـد أســاسه الـلـغــوي لـبـعض

الوقت ".
ـرة وفــقًــا لــقــوامــيس أكــســفــورد  فــان ا
األولى الـتي اسـتخـدم فـيـها مـصـطـلح "ما
بــعـــد احلــقـــيــقـــة" كــان من قـــبل الـــكــاتب
ـــســرحي الــصـــربي األمــريــكـي ســتــيف ا
تـيــشـيـتش في مــجـلـة  االمـة Nationعام
 .  1992قـــــال تـــــيـش  الـــــذي كـــــتب عن
فـضــيـحـة إيـران كـونــتـرا وحـرب اخلـلـيج
االولى –احلرب الـعراقـية االيـرانيـة  "لقد
قررنا  كشعب حر  أنـنا نريد العيش في

ديـــــر الين) رئــــــيـــــســـــة االحتـــــاد االوربي
وتـصرح(األوكـرانـيون مـسـتـعدون لـلـموت
في ســبـيل حتــقـيـق انـضــمـامــهم لالحتـاد
ـرء من ان زمـنـنـا حـقـا األوربي) ,يـتـيـقن ا
هـو زمن ما بـعـد احلـقـيقـة:  االحـتـكام الى
الـعـواطـف عـبـر بـيع يــوتـوبـيـا اخلالص "
عـــضــويـــة االحتــاد االوربـي." بــعـــيــدا عن
ـــوضــوعـــيــة الي تـــفــصح ان احلـــقــائق ا
احلـرب في اوكـرانـيـا هي حـرب بـالـوكـالـة
بــ الـنــاتـو وروســيـا  ,والــضــحــيــة هـو
الـشـعب االوكـرانـي . فـنـحن شـهـود عـصـر
ـتـعددة يـكـاد ان يكـون االعالم بـوسـائـله ا

يحل محل الفكر والثقافة.
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.قـبل اكــثـر من مـئـة عـام كــتب نـيـتـشـة في
بـيـان" عن الـصـدق والـكـذب في مـعـنـاهـمـا

اخلارج عن نطاق االخالق" 
 " ’مـا احلـقـيـقـيـة اذن? حـشـد مـتـحـرك من
اســتــعــارات وكــنــايــات وتــشــخــيــصـات ,

بــاخـتــصـار مـجــمل عالقــات انـســانـيـة 
تـعــزيــزهـا ونــقــلـهــا وتــزيـيــنــهـا شــعــريـا
وبالغيا ,وتبدو  –بعـد اسـتخـدام طويل-
راســخـة ومـعــيـاريـة واجــبـاريـة لــلـنـاس ,
رء انه احلقـائق هي اوهـام عن ما نـسي ا

ليس سوى استعارات بالية"

×××
يــتـكــون الــكـتــاب من تـمــهـد وســتـة عــشـر
مبحثا. في التمهيد  ,مقال نشر في ايلول
يـبـدو " ,2001من اجل حــضـارة احـدث" ,
ـهــيـمن لــسـعـيــد ومـنــظـومـته احلــضـور ا
الـفـكرة  ,من دون ان يـذكـر الـكاتـب اسمه.
يـاخذ دبـاشي افـكـار سعـيـد الى اجتـاهات
جـديـدة ,خـصـوصــا تـلك الـتي بــنى فـيـهـا
ســعــيــد مـنــظــومــتـه الــفـكــريــة فـي كــتـاب
االستشراق. ففي كـتاب االستشراق  صاغ
ــعـرفـة ســعـيـد نــظـريــة عن الـعالقــة بـ ا
والـسـلـطـة  ,اعـتـمـادا عــلى افـكـار نـيـتـشه
وغرامشي و فوكو  ,توضح الطريقة التي
 بـهـا اخـتــراع الـشـرق بـطـريـقـة جـعـلـته
خاضـعا للـغزو االستـعمـاري االوربي. فقد
شكـلت االعـمال الـفكـرية واالدبـية والـفنـية
ــنـجــزة لـلـمــسـتــعـمــر االوربي شـكال من ا
اشــكـال الــهـيــمـنــة الـثــقـافــيـة  تــورط بـهـا

االوربي وغير االوربي.
مـا هــو فـهم سـعــيـد لـلــتـاريخ وعالقـة ذلك

عنى? با
ــــؤرخـــون مـع الـــنــــصـــوص يـــتــــعــــامل ا
والوثـائق وليس مع اجلـبال والـسهول او
االنــهــار واالســمــاك ,وذلك يــتـــطــلب فــهم
ـعنى. وفـقـا لفـوكو  ,بنى لكـيـفيـة تـشكل ا
سعـيد منـهجه الـنقدي اعـتمـادا عليه  ,في
كــتـابه االســتــشـراق  ,فـان هــذه الــوثـائق
وذجا ,هي " والنصوص   ,االستشـراق 
مـسـرح االحداث والـقـوى ".. أيـنـمـا تـوجد
قوة تـوجد مـقـاومة. تـلخص هـذه العـبارة
منهج فوكـو. في كتاب  االسـتشراق  أخذ
إدوارد ســعــيــد عـلى مــحــمل اجلــد أفــكـار
ــعــرفــة في فــوكــو حــول طــريــقــة تــورط ا

السلطة.
-يــصـــر فـــوكـــو عـــلى أن الـــتـــاريـخ الــذي
يـحـمـلـنــا ويـحـددنـا له شـكل حـرب ولـيس
لغة. وعليه  يجب أن نتحدث عن "عالقات
ــعـنـى". يـجب أن الــقـوة ولــيس عالقــات ا
نـرفـض حتـلـيل اجملــال الـرمــزي أو مـجـال
الـــبـــنى الـــدالــة. وبـــذلك يـــجب أن نـــحــلل
التاريخ وفقًا للموقف الواضح للصراعات
واالسـتراتـيـجيـات والتـكـتيـكـات ;يجب أن

ندرس علم األنساب  أي عالقة القوة.
ــــفـــاهــــيـــمي يـــوظـف دبـــاشي جــــهـــازه ا
اركسي في نظرية ما بعـد الكولونيا لية ا
ي  ,لـلـربط بـ الـتـفـكـيـر احلـضـاري العـا
ـال. ي لــلـثـقـافـة وراس ا بـالـتــكـوين الـعـا
ـفــاهـيــمـيـة يــعـتــقـد دبــاشي بـان  االطــر ا
لــلــتـفــكـيــر احلـضــاري قــد  صـيــاغـتــهـا
وحتريكـها في بـداية احلداثـة الرأسمـالية
و كـــان تـــكـــوين الـــثـــقـــافـــات الـــوطـــنـــيــة
والـســيـاقـات احلـضـاريـة لــتـلك الـثـقـافـات
نتـاجًا إيـديـولوجـيًا ثـانويًـا لفـترة مـحددة
ـال. وبـذلك   كان الـتـفكـير في عمل رأس ا
احلـضــاري مـشـروعًــا لـلـتــنـويـر األوروبي
يًا إلعطاء البـرجوازية الصاعـدة إطارًا عا
للـهويـة اجلمـاعيـة  وقد أعـطت احلضارة
ـية لـلـثقـافـات القـومـية الـغربـيـة هـوية عـا

األوروبــيـة. كــان يُــنـظــر إلى الــثـقــافـات
ــانـيــة والـفــرنـســيـة والــبـريــطـانــيـة األ
خـاصـة عـلى أنـهـا  جتـلـيـات احلـضـارة

الغربية  هكذا تكشفت القصة.
بينـما كانت الـثقافـات القومـية مرتـبطة
ال عن لتمييز وحدة اقتصادية لرأس ا
أخرى   اخـتراع الـتفـكيـر احلضاري
لـتـوحـيـد هذه الـثـقـافـات ضـد الـتـبـعات
االسـتعـمـارية. لـقـد اخـترع االسـتـشراق
احلـــضــارات اإلسـالمـــيـــة والـــهـــنـــديــة
واألفــريـقـيــة بـشــكل مـتــنـاقض  كـذراع
فـكـريـة لالسـتـعـمار  مـن أجل الـتوفـيق
بـــ احلــضــارة الــغــربـــيــة وتــوازنــهــا

وبــالـتــالي تـوثــيق أصـالــتـهــا. لـذلك 
اختراع جميع احلضـارات غير الغربية
على هذا النحو تمامًا  مثل الصياغات

ا يوثق الغرب. السلبية للغرب  
قال يـخلص  دباشي  الى وفي نهايـة ا
نتيجة  "كلما عمـلت القومية السياسية
ــقــاومــة االســتــعــمــار  زادت كــمـــوقع 
الـقومـيـة الـثقـافـية مـن دمج مجـمـوعات
ــقـــاومــة خــارج احلــدود واســـعــة من ا
شـروع احلداثة الرأسـمالية. اإلقليمـية 
ـال ويـتـضح الـتـكـوين اجلـديـد لـرأس ا
ادي لثـقافة ي والـعمل  األسـاس ا العا
جــديــدة  والـتي لــيــست ثــقـافــيــة عـلى
الصعـيد الـوطني وال متـعددة الثـقافات
ادي بشكل واضح. إن إعادة التشكيل ا
ـــال والـــعــمـل يــولـــد ثـــقـــافــته لــرأس ا
اخلـاصـة  والـتـي هي في نـفس الـوقت
ما بعـد القومـية ونتـيجة لـذلك  ما بعد

احلضارة ..".
-بـعــد  الـتـمــهـيـد  يــبـدا دبـاشي  ,عـبـر
فـصـول الـكـتاب  ,سـتـة عـشـرا مـبـحـثا,
بسـرد أحداث ووقـاع اقـترنت بـسعـيد ,
ـوظـفة , مـسـتـخـدمـا اسـلـوب الـذاكـرة ا
يُقصد بها الـرواية التي مكّنت عددا من
االحـــداث من احملـــافــظــة عـــلى مـــكــانــة
مقـبولـة في ذاكـرة الكـاتب  وهي رواية
مـوجّـهـة أو مـقـيّـدة وفـقـا ألطـر مـعـرفـية
ـــبــحث االول رثــائه وســيـــاســيــة .في ا
لسـعيد بـعد ايـام من رحيله ,ثم تتوالى
الـــفـــصــول  الـــثـــاني  الـــثــالـث والــربع
واخلـــامس و الـــســابـع لــســـرد احــداث
مهرجان  الفـلم السينمائي الـفلسطيني
" احـالم امـــــــة" عــــــام   2003و الــــــذي
افـتـتـحه سـعـيـد بـنـفـسه قـبل اشـهـر من
هـرجان من رحليه  ,وما صـاحب ذلك ا
حملـة مسعـورة إللغائه. ثم يـسرد رحله
الى فـلــسـطـ ,بــعــد اشــهــر من رحــيل
سـعـيد  ,لـعـرض تـلك االفالم في اربـعـة
مدن  فلسطينية ,بعد ان  عرضها في
امريكا  ,واحداث تلك الـرحلة الـدرامية
 ,وعـــودة بـــكـــيس صــــغـــيـــر من تـــراب
فلسط  ,لنـثره الحقـا على قـبر سـعيد
في بـيروت ,واخـيـرا قـراءة في الـكـتـاب

هرجان. الذي صدر عن ا
وقع االلكتروني { البقية على ا
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لتقى نظمي ا بعد تقد الشكر.. اسجل 
ــا يـلــيق و الـتــوجه اخملـلص تـقــديـري 
الــذي يـثــبـتــونه دومـا ســعـيــا لـتــأسـيس
مـفـاهيـم صحـيـحـة بـنـاءة تزيـل جزءا من
نحدر الفكري رارة الشعور با التسليم 
الـــذي يــدفع الــيـه الــعــراق دفــعــا ازدادت
شـــدته ووتــيـــرته ومــالت زاويـــته بــحــدة
ـصالح ليس مـنهـا الشعب الـعراقي على
قـبول او خـير او خـيار او اخـتيـار رافقه
خــســران كـــبــيــر فـي الــدمــاء و الـــبــنــيــة
االجـتمـاعـية و سـحق لـبقـايـا طبـقـات قام
عاصر بـعد مائة علـيها الـكيان الوطـني ا
عـام مـرت عـلى انــشـاء الـدولـة الــعـراقـيـة
لكية ثم اجلمهورية و التي خرجت من ا
احـتالل الى احتالل بـديل الى ازالـة نظام
سـابق و البدء بـهيـكلـة النـظام الـسياسي
لـتقد صـيغـة معـاصرة جرى امـتحـانها
بـقسوة لتفرز معادالت داخلية و خارجية
ـكن وصــفه بـهــا انـهـا مــرتـبـكـة اقل مـا 
لـعـوامل ذاتـيـة و مـوضـوعـيـة نحـاول في
بـحثـنـا هذا ان نـثـبت وجودهـا و اسـباب
اسـتــمـرارهــا بــرغم ان الـنــصــوص الـتي
كـتبناها فـي دستورنا الوطـني ال تتطابق
مع اخلـارطـة الـقانـونـيـة. بـرجـاء الـفـائدة
الـتي نأخذهـا من طرحكم و مـا يقابله من
طـرح مـنـا خـدمـة وواجـبــا تـمـلـيه امـانـة

واطن على وطنه. ا
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ال اريـد ان اثــيـر مــشـاعــر اي فـرد و ال ان
ابــدأ مـقــدمـة بـحــثي بـطــلب اسـتــحـضـار
نـــســخـــة الــدســـتــور الـــعــراقـي احلــالي
لـلمـقارنـة ب الـلغـة التي جـرت صيـاغته
بـها و ب الواقع الذي يـحتج بالدستور
او عـلـيه فـريق اخلـصـوم الـسـيـاسـيـ و
ــواطن الــعـراقي و مــا تــكـون بـ حــال ا
عـلـيه احـوال االجـيـال الـقـادمـة و ال اريد
ـيـة كـتـابـة ان انـفق كـلـمـاتي فــقط ألكـاد
الـبـحث دون الـتـأشـيـر و مالمـسـة اخلـلل
الـذي يحكم قسما كبيرا من السلوك الذي
ـارسـته و ال زال قـسم كـبـيـر مـنه جـرت 
ـارس عبر لي عنق الـنص الدستوري و
مـا يتـفرع عـنه من قوانـ و انظـمة تـبعا
ـصالح يحـكمهـا فهم انـتقائي و من ذلك
ــركــز و ايــضــا تــفــســـيــر الــعالقــة بــ ا
االقـليم بـصفـة عامـة دون حتديـد مركز و
اقـلـيم بـذاتـه مـثل بـغـداد و اربـيل بل اي
مـركز و اي اقـليم في ظالل الـفيـدرالية و
بـ الـواقع الــذي يـنـفـر عـن الـنص نـصـا
مـارسة وروحـا في اسبـاب عـدم تطـابق ا
الـقانـونيـة ب بـغـداد و اربيل مـثاال حـيا
عـــلى مـــعـــاجلـــة احملـــور الـــذي اتـــشــرف

بالكتابة عنه.
اكــتب هـــذا و انــا احـــفظ و اردد دومــا و
ـقـراطي مـنـذا اشــتـغـلت في احلــزب الـد
الـكـردستـاني قـبل اكـثـر من نـصف قرن و
جتـربـتي في الـعــمل احلـكـومي قـوله عـز
من قـائل" يا ايهـا النـاس انا خلـقناكم من
ذكـر و انثى و جـعلـنـاكم شعـوبا و قـبائل
لـتعـارفـوا ان اكـرمكـم عنـد الـله اتـقاكم" و
ايـضا قـوله تبـارك" يا داوود انـا جعـلناك
خــلــيــفـة فـي االرض فـأحــكم بــ الــنـاس
بــاحلـق و ال تــتــبع الــهــوى فــيــضــلك غن
سـبـيل الـله ان الـذين يـضـلـون عن سـبـيل
ــا نــســوا يـوم الــله لــهـم عــذاب شــديــد 
احلـسـاب" و حـديث خـا الـرسل عـليه و
ـنــتـجــبـ مـن صـحــبه الـصالة و اله و ا
الـسالم" ال يؤمن احدكم حتى يحب الخيه
مـــا يــحب لــنـــفــسه" و قـــول عــلي بن ابي
طـالب مخاطبـا ابن عباس" ان نعلي احب
الي من امــرة الـنـاس اال ان اقــيم حـقـا او
ادفع بــاطال" و قـــول عــمـــر بن اخلــطــاب"

اشقى الوالة من شقيت به رعيته".
وانــتم و انــا نـتــفق عـلى ارثــنـا الــكـبــيـر
ـتأصل في كوننا خلف يجمعنا من ارث ا
ن قــرنــوا الــعـمل عــظــمــاء الـســالــفــ 
ـا حــكــمـوا او كــانـوا بــالــقـول الــصـالـح 
شـــهـــداء جلــــكـــام اقـــامــــوا الـــعـــدل وفق
الـشريعـة و ما استـنبطـوه من احكام ولم
يـتغيروا برغم ازدحام تاريخنا السياسي

بحكام لم يكونوا عدوال.
ان الـوعي اجملـتـمـعي ال يــسـتـمـر تـأثـيـره
ـة لـه لـيس االرث دون بـذل عــمــلـيــة مــد
ت اذا لم تسنده اركان فـيها هو الركن ا

من الـتعلـيم و االمن و ارساء مـفاهـيم غير
مـشوهة عن احلـقوق و العـدالة تخلق في
االنـــســـان و مــنـه الــعـــراقي ان ال يـــكــون
مــــجــــهال مــــشــــوش الــــرؤى و ذخــــيــــرة
لــلــخــســران في وقـت تـتــاح فــيـه الــفـرص
اضي الـذي اسـتـهلك لـتجـاوز خـسـارات ا
ــــقــــدرات وتـــعــــود ان يــــبـــرر االرواح و ا
اخلسائر و يعد الهزائم نصرا و النكوص
تــقـدمــا فـأذا مــا قـدمــنـا خـطــوات الـعالج
ـرضنا هذا صار لنـا ان نحكي بخبرة عن
ـركـز اي مـركز و مـحسـنـات الـعالقـة ب ا
وذجنا بـ االقليم اي اقليم و ان نـقدم ا
مـثاال نعتد به ال متوقـف عنده بحيرة مع

اننا ندري بعلة التلكوء.
ـطـالب مـثـبـتا اخـيـرا سـأكـتب في الحق ا
سـتـقرة فـاهـيم ا رأيي بـعد اسـتـعـراض ا
ــركــز و فـي الــقــانــون عن الـــعالقــة بــ ا
االقــلــيم مع اســتــعــراض مــســبــبــات عـدم
الــتــوافق بــ الـتــحــريـر و الــتــطــبـيق و
سـأقـسم الــعـنـوان الى مــبـحـثــ مـبـحث
"الــبــنــاء الــفــيــدرالي لــلــدولـة" ومــبــحث"

ركز و االقليم". العالقة ب ا
ودمتم اخوة اعزاء.
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شــــاءت االقـــدار ان يـــكــــون رجل الـــدين و
ـاني" جـوهـان التـيـزيوس" الـفيـلـسوف اال
ـؤوسس لــلـفــكـرة مع مالحــظـة انه االب ا
ـجـموعـاتهـا حـرية اكـثر اولى الـكيـانات 
في سبـقه للـتنـظيـر للفـكرة الـفيـدرالية من
حـريـة االفـراد و مـرد ذلك حـسب حتـلـيـلي
الى الـنمط الفكري خالل الـقرن السادس
- الــســابع عــشــر و الــتــأثــيــر الــديــني و

صراعه مع القومية االوربية.
فـلقـد بقـيت الـنظم الـروحيـة تـتنـافس بكل
الـوسـائل مع االفـكار الـتي صـارت تـنضج
لـدخول صراع يفضي الى السلطة و امام
ـيـا صـار لزامـا تـقد ضـغط االحـداث عا
ـكن حـلـول مـواكـبـة لـلـتـحـديـات الـتي ال 
نظـومات قيـمية تؤجل السـيطرة عـليهـا 
الـنـظر فـي مشـاكل االفـراد و اجلـمـاعات و
قنع مـا يحملونه من عقائد ال تقدم احلل ا

حلاجات االنسان ضمن مجتمعه.
تـحدة االمريـكية هي الـفدرالية الـواليات ا
الــتي تــقـتــرب من روح الــنـظــريــة لـكــنــهـا
لــيـسـت االولى و االقـدم فــلـقــد سـبــقـتــهـا
ســويــســرا بــقــرون لـكــنه ســبق تــاريخ ال

سبق تكامل في تطبيق الفكرة.
الـــفـــيـــدرالـــيـــة هي جتـــربـــة اســـتـــجـــابــة
لــلــخـصــوصــيـة يــضــاف الى عـنــاصــرهـا
صالح الـسياسيـة و االقتصادية االثـنية ا
الـتي تضفي على الـقرار اكثـر من تقييم و

نظرة و حكم.
الفـيدرالـية مـثلهـا مثل اي نـظريـة ال تسلم
من تـــطــبـــيق مــغـــلــوط ان لـم تــوازن بــ
غذياتها التي التكامل الوطني و التدعيم 
تـتشـكل مـنـهـا بـصيـغـة احتـاد و الـتاريخ
االسالمي في احلــكـم لــيس مــنـــعــدمــا من
فيـدراليـات مبـكرة لـكنهـا لم تقـدم هويـتها
عنى احلكم خالل نـزوال للفهم الـسلطـوي 
حـقبـة اطـلق عـلـيـهـا تاريـخـا" الـفـتـوحات"
ا بسبب ان اكثر مدوني التاريخ كانوا ر
يـــركــنــون لــلـــســرد االدبي في نـــقل حــقب
الــتــاريخ فــأســاءوا ارضــاءا لــلــســلــطـة و
ـكن ان تــسـبــبــوا بـخــسـارتــهــا مـا كــان 
تنظره منهجا و هي حتكم قوميات بلغات
مـخـتلـفـة و اعـراقـا مـتـنـوعـة و على ارض
اقــلــيم لـم يــكن تـــابــعــا وطـــنــيــا لـــلــحــكم

االسالمي.
فــالــنص االسالمي ال الـــنص الــفــقــهي لم
يـقـدم اال قـواعـد تــنـظم حـيـاة االفـراد دون
تـزكيـة لقـوميـة على اخـرى و متـتابـعا في
تـنــزيل ايـات حلــفظ احلـقــوق و الـعــدالـة
ومـثل هذه النـصوص ال تخـالف نصا و ال
ــكن ان يـسن فـي قـوانـ روحـا مــا كـان 
الــدولــة الــتي مع اخــتالف عــوائل احلــكم
فـيهـا اال انـهـا سـيطـرت من حـدود الـص
الى سـواحل االطـلسي قـرابة ال 600سـنة
فـــأخـــذت و اعـــطت و امـــتـــزجـت زيــادة و
نـقصا و ضـمن نظـام سياسي ادعى احلق

االلهي و ان لم يكتب له التوفيق بذلك.
≤

اخــتـار كــرد الــعـراق الــنـظــام الـفــيـدرالي

واخـتـيــارهم له كـان مـدونــا قـبل ان تـمـر
سنوات ليدون في دستور .2005

وبـأيـجاز سـريع واقـعي فـنـحن امـة مثل
الــعــرب و مــثل اي امــة اخــرى نــضــيف
قـيـمــة لالرض كـمــا االخـرون و اخــتـيـار
الـفـيـدرالـيـة من قـبل فـكـرنـا السـيـاسي و
تـصويت شـعـبـنـا مـبكـرا عـلـيـهـا لم يأت
ردة فــــعـل فــــقط بـل بــــفــــعـل ان الــــوعي
تـنامي لم يعـد يرتضي رهن االنـساني ا
ــصــيـر بــقـرار فــردي ايــا كـان مــصـدره ا
ــائــة ســنـة االنــســاني فــعــلـى امــتــداد ا
ـاضيـة لم يـكن لـنـا اال ان نكـون بـعكس ا
الـقاعـدة القـانونيـة التي تـقول ان االصل
هو براءة الذمة ذلك ان االنظمة احلاكمة
و بــتــفــاوت ضـغـط نــظـرت لــلــمــواطــنـة
بـحـسب قـياسـتـهـا هي وكـانت قـيـاسات
مـجحفـة تقطع بـاخليـانة على الالمـنتمي
لـفكـرهـا و خاصـة االنـظمـة الـعسـكـرية و
االيـديـولــوجـيــة الـتي عـزلـت الـعـراق عن
مـحـيـطه و اسـتــفـردت بـالـقـرار و فـتـحت
ابـــواب االنـــقالبـــات و نــشـــوء طـــبـــقــات
ســريــعــة اداريــة و مــالــيــة تــرتــبط بــهــا
ـكـن تـصوره مـوصـلـة لـلـفـرد اخـطـر ما 
وهـــو انــهـــا هي اخملـــدومــة ال اخلـــادمــة
مـكرسة الـدعاية لـذلك تعلـيميـا و دينا و
عـرقــا مـشــرعـة ذلك بــقـوانــ و قـرارات
اخـــذت قـــوة الـــقـــانــون و مـــثـــال ذلك ان
ـنـحل ال قـرارات مـجـلس قـيـادة الـثـورة ا
ـوجـبـه عـمـلت قـوى يـنـازعه قــانـون و 
ـركــزيــة عـلـى اجالء و صـهــر و اخــفـاء ا
الــسـكــان و تـنــشـئــة فـكــر احـادي خــدمـة
ـشروع بقاء مكون في سـلطة و سلطة ال
تتـماشى قـوانيـنها الـوطنـية مع الـقانون

الدولي.
لــكن اخــتـيــار الـفــيـدرالــيــة لـيس بــاالمـر
الـكافي فـمـا قـيـمـة االختـيـار بال تـقـيد و

قبول?
انـا هنا اعـلل و ال ابرر اخلـطأ الذي حلق
بـالعالقة و هـو خطأ بـنيوي فلـقد اهمل
ا بنشوة زوال اغـلب ساسة العراق و ر
نـظام و تـقدمـهم هم لـقيـادة مفـاصل منه
اهـملوا الـتركـة االجتـماعـية الـتي تكونت
في الـعراق و بـخاصة الـفتـرة التي ترنح
حـزب الـبـعث الـعـراقي فـيـهـا امـام الـفرق
بــ نـــظــريـــته وواقـــعه بــعـــد اجــتـــيــاح
الـكــويت وهي فـتــرة لم تــبـحث عــلى مـا

اعتقد بالدقة الالزمة.
ـنظـم ترويض لـقـد كرسـت فتـرة الـقـهـر ا
الـفـرد الــعـراقي الــذي بـات مـجــبـرا عـلى
خـيارين الـفرار من النـظام او الـتماشي
مــعه بــطـاعــة دونــهـا الــعــقـوبــة و صـار
ــنـــحــدر االجــتـــمــاعي بـــأقــصى زاويــة ا
سـقوط اذا عمدت الـدولة كمـا عمد وعاظ
الـــدولــة الـى اعــتـــمــاد الـــقــصـص بــديال
لـــلــحــديث الــذي بـــدوره صــار بــديال عن
الـقران فـصار رئـيس النـظام هـو النـظام
و الـدسـتــور و الـقـانــون دونه و هـنـا لم
يـجـر االلـتــفـات الى قـاعـدة ان الــضـحـيـة
تـكـتـسب من صـفـات اجلالد اذ ال يـجـوز
ان نــــؤمن عــــلى شــــطــــر مـن الــــقــــاعـــدة
كمل لها. االجتماعية و ننقض الشطر ا
كـمــا اني ال ابــرر بل اعــلل مــجــريــات مـا
حـدث وكل الــذي حـدث بـعـد  2003الـقى
بـالفعل و تبعات الفعل على كل العراق و
ركـز و االقليم واعتقد مـنه العالقة ب ا
ـلـتـقى ان الـسـيـدات و الـسـادة اعـضـاء ا
ـوقر و القراء بعدهم يـدركون قانونا ما ا
تـعنيه الـنصـوص القـانونـية االسمى في
الـدستور من انها نص الدستور ام ال فال
مـكان لـتـشـريع ما يـعـارض الـنص فضال
عن معنى خرقه او تعطيله او مخالفته.
ال اريـد اخلــوض في الــنـوايــا لــكن الـذي
سماة و بسطـة للعقود ا يتـأمل الصيغ ا
حـتى عـقـود االذعـان يـدرك ان اسـتـعـارة
الــعـــقــد لــلـــنص الــدســـتــوري ســـتــكــون
صـحيـحة و ان اركـان الـعقـد الدسـتوري
من رضــــا و ســــبب و مــــحل و اهــــلــــيـــة
مـتوافـرة عنـد الذين كـتبـوا و اكثـر الذين
ــكن االدعــاء صــوتـــوا لــلــدســتــور وال 
بــخالف ذلك الــلــهم اال ان كــانت نــشــوة
احلـرية في الـتعـبيـر قد غطـت على قراءة
ما صوت االنسان له و ذلك مبحث اخر.
امـا نـحن و اقـصــد اجلـمـاعـة الــوطـنـيـة
الــكــرديــة فـهـي تـؤمـن بـالــفــيــدرالــيـة مع
ـكن خـصـوصـيـتــهـا الـعـراقــيـة الـتي ال 
اهــمـالــهــا شـأنــهـا شــأن خــصـوصــيـات
الــفــيــدرالــيــة في اســيــا لــكن اجلــمــاعـة
الــوطـنــيــة الـكــرديــة و مـعــهــا جـمــاعـات
عـــراقـــيـــة اخـــرى تــــدرك ان كـــثـــيـــرا من
الـكـيــانـات الـطــمـوحـة و بــسـبب ذاتي و
مـوضوعي لم تـغادر عـقلـية الـتسـلط هذا
خـيـارهـا لــكن ان تـكـرس الــتـسـلط ضـمن
نـظام الـيـاته ال تسـمح بـذلك اال لـلقـانون
فهـي سابقـة يستـعان بـعالجهـا بالتـركيز

عــلى مــلــفـات مــهــمــلــة مـنــهــا االحــصـاء
ـالية و وارد ا الـسكاني و نـظام ادارة ا
الـــتـــعـــلــــيم و الـــصـــحــــة و االســـتـــقالل

السياسي.
رء "يوزن بقوله و يقيم بفعله" لـئن كان ا
كـمـا يـقـول ابن خـلـدون مـضـيفـا ان ظـلم
السطان اشمل من تظالم االفراد ذلك انه
اجــلب لــلـخــراب. بــالـتــالي فــأن الـقــبـول
بــاالطـر الــسـيــاســيـة لــلـحــكم دون الـدفع
بـأجنـاحـهـا سـيـولـد احـتـمـال االول ان
ـنخـرط في العـمل تـسنم مـا ال يؤمن به ا
و عـلـيه ان يـعـمل وفـق الـقـانـون لـتـبـديل
الـنظام و االحتـمال الثـاني وهو االخطر
ـنــخـرط مــخـضـعــا الـنــظـريـة ان يــكـون ا

لتطبيقاته التي فهمه خارج السياق.
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ÆrOK ô«
تــنـظـم الـدســاتـيــر مع الـقــوانـ اشــكـال
الـعالقات الـقـانونـية وقـد نـظم الدسـتور
الـعـراقي بـعــد الـتـعـريف بــاجلـمـهـوريـة
ركـز و االقليـم او اي اقليم الـعالقة بـ ا
ـا ان الــدسـتـور االخــيـر مـحط يـعـلن طــا

عمل.
فــلـقــد اعــتـرف الــدسـتــور بــكـردســتـان و
اعـمالـهـا الـقانـونـيـة منـذ الـعام  ?1992و
نـفـاذ قـوانـيــنـهـا مـالم تــخـالف نـصـوص

الدستور.
ـفهـوم من كل هذا هـو العمـل بعد ذلك وا
تـغيرات بـزخم و نوع مـتوازن لـترتـيب ا
في ضــوء الــتـشــريع ومـع ذلك فــنـحن و
بـاقي اجلـمـاعـات الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة لم
نكن بعيدين ابدا عن الواقعية فليس من
اضـي بكل سوءه كـان جتاوز ا الـيسـر 
و بـعض ثــوابــته و قـلــيل حــســنـاته الى
حـاضر و مـسـتقـبل شـعاراتي فـضـفاض
فـنحن لسـنا غرباء ال عن االسالم و ال عن
الـعـراق و ال عن مـجـتـمـعه و نـحن ايـضا
من اقدم اجلماعات احلزبية و السياسية

قراطية للعراق. التي طالبت بالد
احتـكمنا للمتغـير السياسي و القانون و
ـصالح الداخلـية لنـؤدي دورنا في بناء ا
ركز بنا و قابل ا ركز و با العالقة مع ا
بــعـــيــدا عن اي اطـــر اخــرى فــالـــقــانــون
االســـمى وهــو الــدســتـــور كــان و يــبــقى
مـرجعنـا و تفـسيـراته هي قانـونية و من

اختصاص جهة قضائية مشخصة.
و حـتى تكـون االمور في نـصاب اول قبل
ــفـروغ مــنه يـجب ان يــكـون الـنــصـاب ا
الـقـضـاء مــسـتـقال ال ضــغـوط عـلـيه وان
ـفـردة لـلـهـوية ـلـفـات الـوطـنـية ا تـكون ا
الــوطـنـيـة مـلـفـات يــصـار لـعـرضـهـا عـلى
ـواطـنة اجلـمـهور الـذي يـشـتـرك بـعـقـد ا

ا يحمل اوراقا عراقية ثبوتية. طا
ليس قضية العالقة ب اي مركز و اقليم
معقدة بل التعقيد يبدو واضحا في فهم
مــنـاط الــقـانــون و الـســلـطــات وهـذا مـا
كـن تشخيصه في العيـنة العراقية عند
عرفة سبب التلكوء اخضـاعها للتشريح 
في الـــتـــطـــبــيـق الـــفــيـــدرالي مـع االخــذ
بــاالعــتـبــار وضع الــقـواعــد الــقـانــونــيـة
ــقـيس من شـوائب مـعـيـارا ثم تــنـقـيـة ا
صالح الدولية احلـقبة السابقة و تفهم ا
الـتي تنشط في الـعراق بشـكل غير مريح
و ال مــبــشــر-ان اسـتــمــرت- بــنــجـاح كل
الـتجربة ال شيئـا منها مع ان هذا الشيء
فـتـرض انهـا تعـترف هـو هويـة الدولـة ا

ســكــانـهــا الــذي يــخـضـع لـلــتــقــديـرات ال
لالرقام الرسمية.

رسم الـسياسات االستراتيجية التي ومع
كل حـقـبـة رئـاسـيـة تـخضـع لالجـتـهادات
ا يدركه اجلمهور انها دعايات وتتوزع 
شــخــصـيــة ال ثــوابت اداريــة تــنـفــيــذيـة
يـلـحـقـهـا اخلـلط بـ االدوار الـتي يـكـون
فـيها قسم من احلـزبي اقوى من االدارة

و قسم من االداري بصالحيات زعامة.
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ـسـيــرة حـكم اوال- ان اي مـراجــعـة تـتـم 
الـعراق احلـالي مـوضوع الـبـحث علـيـها
ان تـبدأ من االستعـداد الفكري لـلسلطة و
اجملـتـمع في الـتقـيـد بـبـنـود الـدسـتور و
ـركز مـنـها الـدولـة الـفـيـدرالـيـة و عالقـة ا
بـاالقلـيم مـراجـعة تـفـسـر و تقـر بـبواطن
اخلـلل فـمـا احـتـاج الى تـعـديل يـعـدل او

ينسخ.
ثـانيا- البـد ان يصـار لقرار مـوسع للربط
بـ مـنـهج احلـكـم و مـوانع تـقـيـد تـكـرار
ـعـدي ب فـكـرتـ مـختـلـفـت الـسلـوك ا

هما الشمولية و التعددية.
ـواطن دافع الـضرائب من دم ثـالـثا- ان ا
و مـال لــيس عــتــاد مــشـاريـع بال جـدوى
سـياسـية فـالـدول التي نـوضع الى جنب
تــصـنـيـفـهـا الـسـيـاسي تـوفـر لـلـخـدمـات
االجــتــمـــاعــيـــة مــا يــفـــوق الــتـــوجــهــات

العسكرية.
رابــعـــا- لــيس مـــســتــبـــعــدا ابـــدا تــبــدل
االنــظــمــة لــكـن اي تــبــدل خــارج االسـرة
الدولـية سيكون هجينا معزوال و امكانية
دوامـه هي االخــرى لـــيــست مــضـــمــونــة
فشواهد التاريخ القريب و احلاضر غنية

عن الذكر.
خـامسـا- ان اجلـمـاعة الـوطـنـية الـكـردية
السياسية و معها جماعات عراقية تؤثر
ــضــامــ الـتـي تـد و تــنــجح جتــربـة ا
الــدولــة الــفــيـدرالــيــة و تــوازن و تــكـامل
عالقـات مركـزهـا و اقلـيـمهـا او اقـاليـمـها
مــســتــقــبـال و ال تــنــظــر لــلــمــشــروع من
اخلــــارج الــــذي تــــغــــلــــفـه الــــدعــــايـــة او

البروباغندا.
ختاما

اتــوجه بـالــشـكــر لـلــسـيــد ابـراهـيـم بـحـر
العـلـوم الشـخـصيـة الوطـنـية الـسـياسـية
الـعراقية و الى كل جهد  بذله لالنتباه
و الـتـفـكـيـر و الـعـمل من اجل تـعـمـيم هم
ـواطنـة الـعراقـية الـتي هي نـسل اصيل ا
حلـضــارات الـوادي الــتـاريــخي و اجلـبل
االشم و اخلـليج حتى تـكون حالـة فريدة
و عـنـصـرا وضـاء في مـسـيـرة االنـسان و

االنسانية.
ـــصــادر تـــوزعت بــ لــقـــد اســتـــعــنت 
الـتاريخـ االسالمي بشـخصيـات مؤثرة
مـنهم الـرازي و ابن سـينـا و العـربي مثل
ابن خـلـدون و ابـن رشـد و غـربـيـ مـثل
راسـل و روســــو اضـــــافــــة لــــتـــــجــــربــــة
مــتــواضـــعــة في الــعــمـل الــســيــاسي في
ـقـراطي الـكردسـتـاني رقبت احلـزب الد
خاللــهــا مـجــتــمـعــاتــنــا و تـعــامــلــهـا مع

السلطة و العكس.
×××

قراطي الكردستاني { سكرتير احلزب الد
{ بحث مشارك في مؤتمر التعديالت
الدستورية الذي اقامه معهد العلم للدراسات
العليا

بها على الصعد الرسمية.
ـقيـس توجـد مـهـمات ـعـيـار و ا بـوجود ا
اولـية لم تنشط منهـا صوغ هوية و طنية
ـكـونـات لــنـفـسـهـا فــلـقـد انـحـازت اغــلب ا
ـــجــرد الــفــراغ من الـــدســتــور ولم تــرد
ــعــارضـة او ـا ان مــرحــلـة ا االنــتــبــاه ر
مـرحــلـة تـغــيـيـر هـويــة االنـتـمـاء لــلـنـظـام
وازنـة ب بـقائـ بقاء الـسابق تـتطـلب ا
ـكـون مع الــكـيـان ال تــقـويـة مــكـون عـلى ا
كـيان لم تـبدر مـنه مخـالفـات و هنـا اعني
ان اخملـالفات هي كـيانيـة ملقاة عـلى كيان
الــدولــة بـهــتــانــا فـالــتــورط في حـروب و
نـزاعات و اخضاع الثروات للمحسوبيات
و اهـمــال مــغــذيــات اجملــتــمع من االمن و
ـواطـنة هي افـعال الـتعـليـم و الصـحة و ا
كيـانية حزبية تتلبس ثياب الدولة ودليل
مخـالفاتـها ان قسـما من مرتـكبيـها يجري
حسابهم بعد مغادرتهم السلطة وفي ذلك
اشــرت حلــتــمــيــة اســتـقـالل الــقـضــاء عن

الضغط.
اعـتقـد ان اسـتـحـضار قـسم من مـخـالـفات
الـنــصــوص الــدســتـوريــة هــو االجنع في
تــصــويـر مــضـمــون و شـكـل الـعالقــة بـ

ـركز-اي مركز- و ب االقليم-اي اقليم- ا
ذلك ان اعـادة كتابة ما توجبه العالقة ب
طرفـي عقد الفيدرالية لـن يكون مفيدا بعد
كـثـرة تـكـرار دون مـعرفـة من يـخـالف و لم

يخالف.
اي نـظام سياسي على اقليم وشعب و ايا
كــانت هـويــة الـنــظـام بــالـتــالي يــفـتـرض
لنـفسه تـمثيل اغـلبيـة تبقي شـرعيته وفق
مـا تصـاحلت عـلـيه اجلـمـاعة الـوطـنـية و
لـكون العراق احلديث الـتجربة الـفيدرالية
قــد فـــعل الــعــرف الـــقــانــوني فـي تــقــاسم
الـسلطـات اال انه لم يتحـذ خطوات الزالة
عـنى انه اسـتظل االسـتثـنـاء مسـتـقبـال 
ـشـروع امـريكي في  2003لـيـقيم نـظـاما
يـؤمن بـكـثــرة في الـطـائـفــة قـبل الـعـرق و
بـالعـرق قـبل الـوطنـيـة و بـالتـالي فـيـمكن
ـقــدمـة عن ــا قـلــته في ا هــنـا الــتـذكــيـر 
الـــفــــيـــلــــســـوف و رجـل الـــدين"جــــوهـــان
الـتيزيزس" في التنظير حلقوق اجلماعات
ال االفـراد مع انه تـنــظـيـر غـربي قـد عن
الـتجـربـة الـعـراقـيـة ب اربـعـمـائـة سـنة او

اكثر.
ابـرز مخالفة في النصوص هو عدم تقد
هــويـة وطـنــيـة مــحل ثـقـة عــلى الـصــعـيـد
الـــشــعـــبي ال الــرســـمي و مـــعــنى ذلك ان
هـويـات اخرى قـد قـطـعت خالل الـسـنوات
االخيرة مشوار قوة على حساب الوطنية
وهـــذا االمــر مـــوجـــود مــحـــمي تـــشـــتــرك
ـصالـح الـفـئـوية و بـتـقـويـته تـقـاطـعـات ا
االقلـيمـية عـلى حسـاب الوطـنيـة العـراقية

سطورة بالدستور. ا
عـسكـرة اجملـتـمع مخـالـفـة كبـرى ال مـجال
فيـها لـلقـطع بغيـر خلق تـابعـية و عداءات
تـفسـر سـيـاسـيـا انهـا افـضل حـجـة لـبـقاء
ن يــتــبع من ضــمن الــوضـع مــحــســومــا 
تــفـــصــيل مــحـــاصــصي يــبـــدأ بــاجملــلس
ـمارسـة في الشارع الـنيابي لـينـتهي في ا

او العكس.
تـأجيل حسم قضـايا نص عليـها الدستور
وهي قــضــايــا تــقـتـل بـتــأخــيــرهــا اجملـال
احلــيــوي اجملـتــمـعي قــسم مــنـهــا يـخص
ـتـنـازع عــلـيـهـا و قـسم يـخص االراضي ا
الـــســـلــــطـــة عـــلـى واردات الـــبالد و عـــدد
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qN'« dO bðË W _« ÊQý ¡öŽ≈

سمـاحـة السـيد أحـمـد احلسـني البـغدادي
يــنـاقش مـواضــيع مـعــقـدة ومـتــداخـلـة كل
واحد مـنها يشكل كـتاب بذاته مثل: الوعي
بــالــتـاريـخ واالجـتــهــاد في اإلسالم فــكـرة
ــقـدّس الـلــغــة ولــغـة الــفــكـر الــدين بــ ا
ـــدنّس والــفــتـــوى هل هي ضــروريــة? وا
الشـيعيّـة السـياسيـة - "البيـان" و"البيت"..

وغيرها.
qN'«¢ dO bðË qIF « ÊQý ¡öŽ≈ ∫ÎUO½UŁ

¢”bI*«
 يسـخـر عـبد احلـسـ شعـبـان وزمـيله من
منـهجـية الـتفكـير الـسائـدة في اجملتـمعات
العـربية وما يتبع ذلك من سـلوكيات تبعد
اإلنــســان الــعــربي احلــديث عن أهم "أداة"
قـابلـة وقـادرة عـلى أن تـقـوده إلى احلـداثة

ستقبل. وا
: لذلك يحذرنا مرت

1-  من" عبثية العقل" التي ستوصلنا إلى:
الركـود والرتابة والنمـطيّة والشكالنيّة في
ط حيـاتنا والـتي تفرش جـناحيـها على 
ــاضي بــدلًـا من تـفــكــيـرنــا لـتــجــرّنـا إلى ا

ستقبل. التطلّع إلى ا
ــقــدس" الـذي ال 2- يــحــذرنـا مـن "اجلـهل ا
يـقـودنـا إلـى الـتـخـلـف عن ركب احلـضـارة
والـبــشـريـة فـقط بل وأيـضــاً يـصـنع فـيـنـا
حالـة من " االغـتـراب " القـاتل جملـتـمعـاتـنا
وواقــعـنــا الــديــني. يــقــول عــبــد احلــسـ

شعبان في هذا الصدد: 
"وإذا كـــان هــذا الــوضع االغـــتــرابي الــذي
تـواجــهه مــجـتــمــعـاتــنــا بـشــكل عــام فـإن
الــوسط الــديـني يــعـيـش مـثل هــذا الـواقع
بـدرجة أكـبـر وعـلى نـحو أشـدّ وأكـثـر حدّة
واســــتـــقـــطـــابًـــا ســـواء مـن داخـــله أم من
ا يـفـرضه من سور حـول نـفسه خـارجه 

ـذهـلة في ح تـتـفـاعل عوامـل التـغـيـير ا
في كل شيء".

wÝUO « wM¹b «Ë wM¹b « —«u×K  …uŽœ ∫ÎU¦ UŁ
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إلدراكـه بـعــقــلــيــة اجملــتـمــعــات الــعــربــيـة
واالسـالمــيـــة وفـــهـــمه لـــهــمـــا والـــصــور
السـلبية التي يختزنها البعض جتاه األنا
واآلخـر  يحـاول عبـد احلسـ شعـبان أن
ـغامر األول" يشـجعـنا قـليالً بـلعب دور " ا
و" اجملــرب األول" و"الــنــمــوذج األول" بـأن
ـعــنـي الــفـكــري ولــيس يــحــاور اآلخــر بــا
الـــديـــني; أي ذاك الـــشــــخص الـــذي لـــديه
تـصـورات مـخـتلـفـة عـن "األنا" عـن احلـياة
ـوت والـدين واإلنــسـان واألخـر و األنـا وا

والغيب وعن الله أيضاً. 
فـهل يـعقل أن تـمـر احلـروب األهـلـيـة التي
عــرفـتــهــا دولــنــا في لــبــنــان والــسـودان
سـتـقبل والعـراق ولـيبـيـا.. وغيـرهـا في ا
دون إدراك أهـــــمـــــيــــة احلـــــوار حـــــتى مع
اخملــتـلـف تــمــامـاً مــعـك بــالـفــكــر والــدين
(والـطـائـفــة والـطـائـفـيـة) كــمـا يـقـول عـبـد

احلس شعبان?

ـثـقف ويـحـيــلـنـا عـبــد احلـسـ شـعــبـان ا
ــــعــــرفــــة واالطالع واخلــــبــــرة الــــواسـع ا
ـــعــرفــيــة إلـى دســتــويــفـــســكي الــروائي ا
ـشــهـور يــبـدو أنه غــيـر مــتـأثـر الــروسي ا
بـقرارات بعض الدول الـغربيـة في محاربة
ومـحـاصـرة ومــعـاقـبـة روسـيـا ومـفـكـريـهـا
وأدبــاءهـــا كــمــا فـــعــلت بـــعض الــدول في
إيـطـالـيـا وأمـيـركـا وغـيـرهـا بـسـبب األزمـة
الـروسيـة األكـرانيـة  الـذي رأى "أن احلوار
هــو كــشـف لـ "أعــمــاق الــقـــلب اإلنــســاني"
وسبـر ألغـوار النـفس الـبشـريّـة بدواخـلـها
ــكن فــهم وإدراكــهـــا واحملــيط بــهـــا وال 
اإلنـسان واإلفـصـاح عن كـنهه إلّـا بـاحلوار
ا والـتـواصل وإدامـة الـعالقـة مع اآلخـر 
يـــقـــود إلى مـــعـــرفـــة الـــكـــوامن والـــدوافع

شتركات واخملتلفات". وا
bIM «Ë W¹d(« ∫ÎUFÐ«—

 اذا مـا وضعنـا العـقل كبـوصلـة طريق في
تـفـكــيـرنـا وتـوجـهـنــا ورؤانـا سـنـكـون قـد
حـللنا  %50من مـشاكلـنا ويبـقى "النصف
الــــثـــاني" أو " الــــنـــصف اآلخــــر" مـــرتـــبط
باحلـريات التي تسمح بوالدة النقد والنقد

عـاكس أال نعيش في ـضاد والتحـليل ا ا
ـــة وثـــورة الـــقـــرن الـ  21وفـي ظل الـــعــــو
ــعـلــومـات بــحـيث أصــبح كل شيء قـابل ا
ـا ـراجــعــة ور لــلـتــفــاوض والـنــقــاش وا
ــسـلــمــات واحلــقـائق االنـكــار والــكــفـر بــا

ة? القد
هذه الرؤية جندها لدى شعبان قائالً:

" إذا مــا جتــاوزنــا عــصــر الــظــلــمــات فال
خـوف من نقـد عـالِمِ دين وال رهبـة له فـهو
بشـر مثـلك مثـله وليـكن األمر خـارج نظرة
سـبقة السـيّما ونـحن في عصر القـداسة ا
فـتـوحـة في الـفـيـزياء ـة واألسـئـلـة ا الـعـو
والذرّة والـكيمياء وعلم اجلـينات والفضاء
واإللـيـكـتـرونـيـات والـبـيـئـة وعـلـوم احلرب
ووســـائل الــتــواصـل االجــتــمـــاعي في ظلّ

الطور الرابع من الثورة الصناعيّة".
ويحـيلنـا شعبـان أيضاً إلى  ثـالث عناصر
ال بدّ من اجتماعها لتطوّرنا حسب الشاعر
البريطاني ت.س. إليوت كما يقول وهي:

علومة .1ا
عرفة  .2ا
.3احلكمة

وان اتــكـأ شــعــبــان عــلى كــونــفــوشــيـوس
لـيـفـضل احلـكـمـة ألنهـا كـمـا يـقـول " تـعني
معـرفـة النـاس" في حـ تعـني " الـفـضيـلة
ــا قـد غـاب عن مــفـكـرنـا حـب الـنـاس". ور
وحكـيمنـا وفيلـسوفنـا الظريف { وهو من
اســـتـــخــدم مـــفـــهـــوم الـــدين وخـــفـــة الــدم
والـظرافة} بـأن القـرآن الكـر حسم األمر
وضـوع في سـورة البـقـرة (اآلية في هـذا ا
 ( 269بــقـوله " يُـؤْتِـي الْـحِـكْـمَــةَ مَن يَـشَـاءُ ـ
وَمَن يُـؤْتَ الْحِكْـمَةَ فَـقَدْ أُوتِيَ خَـيْرًا كَـثِيرًا ـ

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ".
خامساً:  ما هو احلل?

من الـواضح بأن عبد احلـس - وأنا مثله
ــــنـــــاســــبـــــة - ال نــــؤمـن بـ "الــــثــــورة بـــــا
االصالحـية" بل نـؤ بـ "االصالح الثوري"
ـــقــدّس مع لــواقـع عــربي يـــتــداخـل فــيه "ا
ـــدنّس" و"احلـــرام واحلالل الـــديـــني" مع ا
"قوانـ وتعليمات" الدولة احلديثة. ولذلك
ـطـالــبـة بـ "عـمـلـيـة ال يـتـردد شــعـبـان من ا

تغيير" تأتي عبر:
"تـراكم وتـطـوّر تــدرّجي وصـولًـا إلى ثـورة
ـعـنى االصـطالحي حـقـيــقـيّـة ديـكـارتـيه بـا
الـذي حـدث فـي الـفـلـسـفـة الـغـربـيّـة لـتـزيل
الـكـثـيـر مـن الـتـرّهـات الـتي عـلـقت بـالـفـكـر

الـعـربي والـفـقه اإلسالمي عـلى مـدى قرون
من الـــســـبــات والـــســـكـــونــيّـــة واجلـــمــود

والتخلّف التي عانت منها مجتمعاتنا".
بـاخـتــصـار "مـا نـحـتــاج إلـيه الـيـوم كـمـا
يقـول د. شعـبان هو إخـضاع ما لـدينا من
ســلــطـات ومــؤســســات ولــغــات ومــعـارف
ومـوروثـات وأخالقـيـات وقـوان وطـرائق
ـانــيــات "بـعــضـهــا" ال عالقـة له تــديّن وإ
بـالدين لـلنقـد حتـى وإن كان خروجًـا على
ا هـدفه البحث سـلّمات والـيقـينيـات طا ا
عن احلـقيـقـة"; وهذا عـ الـعقل حـقـاً وإلّا
ـاضي البعيدة ولن سـنغوص في أمواج ا
ــركب وأهـله نـصل إلى اي شــاطئ يـنــقـذ ا
الـذين تتالطم بـهم ريـاح عـاتيـة في مـحيط

اطلسي وهادي عميقة.
الـدرس الذي يريد ان يذكرنا به شعبان من
نــقــاش احلــكــمــة والــعــقل والــدين هــو ان
"احلـكمـة تـأتي مع الـعقل الـذي هـو أساس
الـدين إذْ ال دين خارج العـقل فاألخـير هو
الـشـرع األعـلى لإلنـسـان وبـالـعـقل يـعـالج
اإلنسان شؤونه استنادًا إلى علوم عصره
وكلّـمـا تـمكّن مـن استـيـعـابهـا اسـتـطاع أن

يتساوق مع متطلبات زمنه"
وهـذا برأيي كالم مـهم وضروري في اعالء
شـأن خـطــابـاتـنـا الــديـنـيـة واالجــتـمـاعـيـة
والــســيــاســيــة; وهــذه دعــوة جــداً مــهــمـة
وحتــتـــاج أن تـــصل كـــرســالـــة ألصـــحــاب

العالقة.
مالحظة أخيرة ولكنها مهمة

يــصف شـــعــبـــان جتــربـــته احلـــواريــة مع
سماحة احمد احلسني بأنها:

مـنـاظـرات فـيـهـا متـعـة بـقـدر مـا فـيـها " 
فائـدة ألنـها تـتّسم بـالصـراحة والـوضوح
وهدفـها البحث عن احلقـيقة وليس هنالك
غـالب أو مغـلوب وال يـريد أحد أن يـسجّل
على اآلخـر نـقاطًـا لـلفـوز بـقدر الـرغـبة في
تـبادل اآلراء ووجهات الـنظر وإعادة قراءة
سـلمـات واليـقيـنيـات والقـناعات لبـعض ا
واألطروحـات بإخـضاعـها لـلنـقد ووضـعها
ا يـنسجم مع روح حتت مـجهر الـتفـكيـر 
كان زمان العـصر "فالـزمان مكان سـائل وا
مــتــجــمّــد" حــسب مــحي الــدين بن عــربي
ولـيس ذلك سـوى إعمـال لـلـعـقل وإخـضاع

كل ما سواه إليه".

وقع االلكتروني { البقية على ا
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في احلقـيقة حقـاً عندما أسـمح ما يناقشه
ثقـفون العرب وحتى رجال البـاحثون وا
الـسيـاسة في الـعـالم العـربي من مـواضيع
الـفقه واالصالح الديـني وطبـيعـة الدولة
واالسالم دين ودولـة والفتوى والـطائفية
( وكـلهـا مواضـيع تـشكـل حجـر أساس في
فـهرس كـتـاب األخ عـبـد احلـسـ شـعـبان)
أشــعـر وكــأنــني في "الــعـصــور الــوسـطى"
الـتي مـرت بــهـا أوروبـا قــبل أن تـصل إلى
"الــعـصــور احلـداثــيــة" احلـالــيـة. وهــو مـا
أطلق عـليـها مـفكـرنا الـكبـير عـبد احلـس

ظلمة". شعبان "الفترة ا
عبـر هذا الكتـاب يريد عبـد احلسن شعبان
ـن يــهــمـــهم األمــر" إرســال عـــدة رســائل " 
شـعــوبًـا مـثـقـفـ ســيـاسـيـ رجـال دين

وغيرهم. والرسائل هي:
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يـــســـعـى عـــبـــد احلــــســـ شـــعــــبـــان  في
أطــروحـاته اخملــتـلــفـة أن يــقـول "ال يــوجـد
ـطلق ـعـناه ا خطـوط حـمراء" في الـفـكر 
ســواء كـان فـكــراً سـيــاسـيـاً أو ديــنـيـاً أو
ثـقافياً وما شابه. وبـالتالي ال بد أن نضع
ــفـاهــيم واألطـروحــات عـلى الــطـاولـة كل ا
ن يـريـد. فال يــجـوز بـفـقه لــكي تـنـاقـش و
وفكـر ولغة عبـد احلس شعـبان أن تبقى
"التـابوهـات الـثالث" مسـتمـرة ومعـشعـشة
في واقـــعـــنـــا الـــســـيــاسـي واالجـــتــمـــاعي
والـــديــني في ظـل ثــورة الــتــكـــنــولــوجــيــا
واإلعالم والـذكــاء االصـطـنــاعي ووسـائل
التواصل االجتماعي واحلرب اإللكترونية
والصـواريخ الـبالـيسـتيـة وطائـرات بدون

طيار وطائرات سوخي .35
 لـذلك جنده مـع رفيـقه وشـقـيـقه ومـنـاقشه
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تلئة االوراق تـتجمع يوما بعد يوم الى ان اصبحت عبارة عن حقيبة يدوية 
ـسـتـمسـكـات والـصـور وحـتى جـواز السـفـر ال يـفـارقـني ابدا من االوراق وا
ل واحلـجج تلـو االخرى بـالعـراقي نقـول جيب وودي وبـيها نـقص)) روت 
هزلـة وكيغ نـتجـاوز ونصل الى مـا وصلت اليه دول كـيف نتـخلص من تـلك ا
عـامالت االلكتـرونية كالم فقط ية مـاهو دور االنتـرنيت ودور ا الـعربيه والـعا
بــعـيــد عـن الــواقع ولم نــتــكــلم عن الــرشــاوي في كل مــكــان وفي كـل دائـرة
بالغ وارخصـها مهزلة كـيف ومتى نتطور نعم حـكومية ياخذون مـنك ابسط ا
ــجــال الـتــجــمــيل واحلــريــة الــتي لــيس لــهــا اي دور في تــطــويـر تــطــورنــا 
اجملـتمع... لهذا نرى اجملتمع في هبـوط تام وان الوصوالت كثرة وخذ وهات
دة سـنه اذا لم تدفع الـرشوة او توكل ـعامالت وابسـطهـا تبـقى  هـكذا هي ا
مـحامي او ما يـسمى معـقب موديل جديـد لتطـوير احلال الرقـابة واجب على
نتـهى االخالق والتعامل كل مـوظف شريف نعم هـناك موظفـون يشهد لـهم 

واالحترام ولو خليت قلبت...... 

بغداد
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طـرب حسـ نعـمة بأغـنيـة غريبـة الروح بـشكل وثيق وهي من يـرتبط اسم ا
كلمات الشاعر جبار الغزي واحلان محسن فرحان . 

والشك بـإن عنوان األغنية بحـد ذاته يحمل الكثير من مـعاني اللوعة والوجد
 فـما بـالك بـالـقصـيـدة التي رسـمت بـكل حـرف منـهـا صـورة عشق تـخـتلط

فيها مشاعر احلزن واحلرمان واالنتظار العقيم !! 
يـصنف األدب والـشعـر على انه نـتـاج انسـاني يعـكس ظواهـر اجتـماعـية أو
مـواقف وأحـداث يـعـيـشـهـا االنـسـان خالل فـتـرة زمـنـيـة مـعـيـنـة  ولـذا جند
الـكثير من الـبحوث والدراسـات االنسانية الـتي تبحث في تـاريخ اجملتمعات
ثال من خالل دراسـة وحتليل نتاجها الفكري واالدبي  فلدينا على سبيل ا
روايــة الـبـؤسـاء لــفـيـكـتــور هـيـجـو  الــتي تـعـكس جــانـبـا مـهــمـا من الـتـاريخ
ـكـسـيم غـوركي الـتي تـعـطي الـقـاريء صورة الـفـرنـسي ومـثلـهـا روايـة األم 
واضــحــة عن تــفــاصــيل وأحــداث عــاشــهــا اجملــتــمع الــروسي خـالل ثـورة

اذج كثيرة اخرى يصعب حصرها في سطور قليلة ..  البالشفة  و
وذج لنتاج أدبي نشأ ماب دجلة والفرات والغراف وأزهر غـريبة الروح  
في بـغــداد قــصـيــدةً أخـرى من بــ آالف الــقـصــائـد واألغــاني الــتي حتـتل

ذاكرتنا بجدارة عجيبة !! 
مات الشاعر الغزي غريبا مشردا على جرف دجلة  وهو يردد : 

ر بيها وال ديرة التلفيها !!  غريبة الروح ال طيفك 
ومـا زالت قصـيدته الـتي غنـاها حـس نـعمـة حيـةً حتكي قـصة عشـق أبدية

تمتد جذورها الى نبع حزنٍ الينضب ولم يعرف اجلفاف طريقا له !! 
وسـواء كان الـرحيل حتت جـسر اجلـمهـورية بـبغـداد أو حتت جسـر البـوابة
الـذهبـية في سـان فرانـسيـسكـو الـتي تبـعد االف األمـيال  فـيبـدو بأن غـربة

كان بأي شكل من األشكال !!   الروح ال ترتبط با
تــــرى هل تــــصـــلح غــــريــــبـــة الــــروح مـــدخال لــــدراســـة

مجتـــــمعنا ? 
وهل يـنـجـح االبـتـعـاد عن نـبـع احلـزن في إطـفـاء ظـمـأ

غربة الروح ? 

واشنطن
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قبل الولوج في ذكر تلكيف البد من اعطاء صوره عن جغرافيه هذه االرض
نطقه الشماليه من ارض العراق وموقعها في خارطه الكره تـقع تلكيف في ا
كن دينه  االرضـيه  في النصف الشـمالي من الكره عـلى خط ٣٦ درجه وا
وصـفهـا بأنـها مـنبسط مـن االرض حتيط بـها ارض مرتـفعه مـن ثالث جهات
وصل والشمال باجتاه باطنايا وهضبه مرتفعه من الشرق اجلنوب باجتاه ا
بـاجتاه تليمثه وامـا من الغرب اي باجتاه تل ديوانه فـتنحدر االرض الى نهر
دجـله .هذا وصف لـهذه الـبلـده الوديـعه والتي غـردت على صـفحـات التاريخ

واخذت مساحه منها
وصل في القـرن الثـامن عشر لـلميالد مـا ان انهئ نادر شـاه حصـاره عن ا
ـوصل في تلك الفتره وصـمدو امام ماكـينته احلربيه ومـا ان استبسل اهل ا

وعاد ادراجه خائبا 
ـوصل صب نـادر شــاه جم غـضــبه عـلى الــقـرى الـتـي كـانت عـلـى اطـراف ا
ا قـام من قـتل ونهب وسـلب وافراغ كل ومـنهـا تلـكـيف والتي دخـلـها وقـام 
حـقده على اهلهـا .تلك احلمله التي شـنها ذكرها اهل تـلكيف في مصادرهم
وهي جـزء من حمالت اخرى شنت على تـلكيف وتركت فيـها جراح ال تندمل

وتركت فيها غصة مازالت تذكر في مجالس كبار السن .
راحل الـتاريخـيه خاصه من ان هـذه البـلده عـانت ما عـانت من اجرام تـلك ا
قـطاع الـطـرق والذين كـانـوا ينـتـهزون الـفرص لـالغاره عـلى اهل هـذه البـلده
ـتلـكات ومـا لهم من رغـد العـيش .هذه االسـباب والـقيـام بنـهب ما لـهم من 

ره والقاسيه والتي تذكر في كتابات كثر. كانت من الذكريات ا
وايـضا ان عـلى اطـراف تلـكيف كـانت هـناك اكـثر من 26 قـريـة عامـره وهذه
الـقرى كـانت   تـسـكن من خالل عوائل مـعـيـنه كخـربـة كيـزي وهي قـريه تقع
بـالقرب من تليمثه وايـضا قريه سيف الدين وهي تقع جـنوب تلكيف وباجتاه
ـوصل وايضـا قريـة عـربيـني والتي تـقع شـمال تـلكـيف بـاجتاه بـاطنـايا كل ا
هـذه وقرى اخرى كانت عامره في القرن السادس عشر للميالد وقبله ايضا
ولـكن بفعل حاالت الـغزو وقطاع الـطرق حتول ساكـنيها الى تـلكيف السباب
ـنخـفض عن اع قـطاع الـطرق وايـضا لـكون اهل تـلكيف وقعـها ا تـتعـلق 

كانوا في تلك الفتره اكثر عددا من تلك القرى
وان جتمعهم في مكان واحد افضل لهم من التفرق اشتاتا واشتات

وما يدل على وجود تلك القرى هو مافيها من خربات او
مـواقع اثريه  الكـشف عنها و ايـجاد بقـايا كنائس
او اديـره والـتي تـدل عـلى وجـود حـيـاة اجـتمـاعـيه في
ـكن تـلك االمـاكـن وهـذه االمـاكن مـازالت لـهـا اثـار و

االستدالل عليها .

مبادرة الصدر األخيرة لم يتوقعها اإلطار التنسيقي..?
 خطوة جبارة يصفق لها الثوار واألحرار ..!!

من شارك بالعملية السياسية بعد 2003
?!.. شاركة في االنتخابات وفي أي حكومة تشكل مستقبالً  ال يحق له ا

مبادرة الصدر مبادرة ذكية جداً..
ضربة موجعة لساسة الفساد..

مبادرة جريئة في الطريق الصح!!
نـقطـة رأس سـطر.!? سـمـاحة الـسـيد مـقـتدى الـصـدر رمى الكـرة في مـلعب

الشعب العراقي..!!?
وقف  فهو سيد القرار وسيد ا

بادرة.!!?  بعد أنتهاء مهلة ا
 سأذودُ عن حقي السليب ..
وإن غداً لناظرهِ قريب..!!? 

عاش العراق..
عاش الشعب..

ثورة..ثورة..
ثورة..

بغداد تبقى حرة..
ثورة عاشوراء ستنتصر.. 
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ـلـتــقى االذاعي والـتـلــفـزيـوني احـتـفـى ا
وعلـى قاعـة اجلـواهـري في مـقـر االحتاد
العـام لالدباء والـكتـاب  باخملـرج صبري
الـرمـاحي لـلـحـديث عن مـسـيـرته الـفـنـية
واالبداعية وبـحضور نـخبة من الـفنان
قـدم اجلـلـسة ـهـنـة واخملـرجـ وزمالء ا
ـــــلـــــتــــقـى صــــالـح الــــصـــــحن رئـــــيس ا
هنة قائال(ضيـفنا الكـبير الـيوم استـاذ ا
ـــشـــهــــد الـــفـــني ســـجـل اثـــر مـــهـم في ا
والــــــــــدرامـي وفـي الــــــــــعــــــــــمـل االذاعي
والتلفزيوني له عدد من التالميذ زاملوا
فـتـرته ) واضـاف (هـو فـنـان شـامل عـمل
في االذاعة والتلفزيون لعقود طويلة كما
عــمل في شــركــات  انـتــاج وفــضــائــيـات

عربية مهمة).
 وقـال الـرمـاحي بــعـد ان حـيـا احلـضـور
من زمالء واصدقاء  مـجيـباً على اسـئلة
الــصــحن حـــول اهــمــيــة الــصــوت لــدى
مثل قائال ان (الـصوت من اهم الركائز ا
مثـل خصوصـا في االذاعة هـمة لـدى ا ا
ـوســيـقى وذكـر عن اهــمـيــة ا ـســرح) وا
بـالــنـســبــة الى اخملـرج كــونـهــا من ابـرز
مـــؤكــدا (كــنت ــتـــلــقي ــؤثـــرات لــدى ا ا
وسـيقـية من مـلحـن استـلهم اعـمالـي ا
كــــبــــار مــــنـــهـم الـــراحـل طــــالب الــــقـــره
غـولي)واضـاف(عــمـلت مع فـنــانـ كـبـار
مـنـهم خـلـيـل شـوقي  ويـوسف الـعـاني
نخـبة كبيرة تعـلمنا منهم وقاسم محمد 
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واسـعة دروس كـثيـرة فـكـانت مـدرسـتـنـا
للحقيقة بلدنا ملىء بالطاقات الفنية في
ـمثل ا والـسيـنمـا واالذاعة التـلفـزيون 

العراقي رفعت راس).
وتـــضــمـــنت اجلــلـــســـة شــهـــادات بــحق
احملتفى به مـنها شـهادة للـفنان مـحمود
ابـــو الـــعـــبــاس قـــائـال(صــبـــري هـــو من
اكـتـشـفـني بـعـد الـعـسـكـريـة كـان مـشوار
االذاعـة حيـنـمـا كـانت الـروايـات تـتـحول
الى مـــســلـــسالت اذاعـــيـــة وكــان هـــنــاك
جلسـات وحوارات بعـدها يتم الـتسجيل
وكـان صـبـري عـمـلت مـعه فـتـرة طـويـلـة
الــــرمـــــاحي له دور فـي عــــمـــــلي في
التلفزيـون من خالل  مسلسل االيام
الـعـصـيـبــة) واضـاف (صـبـري عـنـد
سـفـره الى الـدوحـة كـان يـهـتم بـاي
عراقي في الدوحة وكان يتصل بي
دومـا.شـكـري لصـبـري الـرمـاحي له
الـــــفــــــضل فـي وجـــــودي بــــــالـــــفن

العراقي).
WO UIŁ  «¡UC  

وفي شــــهــــادة اخــــرى من رئــــيس
احتـاد االدبــاء عـلـي حـسن الــفـواز
قــائال(نـحــتــفي الــيـوم بــرمــز فـني
وثـقــافي عــراقي نــحن في االحتـاد
نعـمل ان نصـنع فضـاء ات ثقـافية
عـــراقـــيـــة كــون الـــثـــقـــافـــة حــوار
وتـواصل مع الـدرامــا مع الـفـنـون
االخـرى انـا الـتقـيـته فـي قطـر مع
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 ≈UH²Š¡∫ لقطات من جلسة اإلحتفاء بصبري الرماحي     عدسة : حمادة البغدادي
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كان الرئـيس  عبدالـسالم عارف من عشـاق كوكب الشرق
السيدة ام كـلثوم ويسافـر للقاهـرة عند كل حفـلة شهرية
للسيدة وفي أحد احلفالت فـقد ريسنا صوابه واخذ منه
قـصورة الطـرب مأخـذا عظـيـما ونـهض من كرسـيه في ا
اخملـصـصـة لـكــبـار الـضـيـوف وأراد الـصـعـود لـلـمـسـرح

لتقي االذاعي باألمس كنت ضيفـا على ا
و الــتـلــفــزيــوني بـقــاعــة اجلــواهـري في
االحتـــاد الـــعـــام لألدبـــاء والـــكــتـــاب في
وكـانت أمـسـيـة جمـيـلـة ورائـعة الـعراق 
بحضور مـجموعة من الـفنان و االدباء
ـلـتـقى ـنـا و تـقــديـرنـا بـقالدة ا  تـكـر
تكرم بها لنا د . صالح الصحن بحضور
هـــــذا اجلـــــمـع اخلـــــيـــــر من االحـــــبـــــاب
واالصـدقــاء  امــسـيــة حـلــوة جــعـلــتـني
اشـعـر بـالـسـعـادة و الـصـحـة و الـعـافـية
والقيت كلمات من قبل فنان كبار تشيد
بنـا ومسـيرتـنا الـفنـية. ال يسـعني اال ان

حتــيــة لــصــبـري عــدد من زمالء االحتــاد
بدعيها). الرماحي كل الدنيا حتتفي 
وحتدث بعـدها نخـبة من احلضـور منهم
رحــيم بــشــار طـعــمــة صــبــاح رحــيــمــة 
غـظـنــفـر عـبـد اجملـيـد واخـرون الـعـراقي
وفي نهاية اجللـسة  تكر احملتفى به
وباقة ورد بشهادة تقديرية قدمها الفواز
ــلـتــقى وقالدة ا من الــكــاتب عــلي حــداد

قدمها الصحن.
وكــــتـب الــــرمـــــاحي فـي صــــفــــحـــــته في
(فـــيــســـبـــوك) بــعـــد انــتـــهـــاء اجلــلـــســة
(أصـدقـائي .. أحــبـائي .. طـاب مــسـائـكم
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الشاعرة العراقية حتتفي بها دار الثقافة والنشر الكردية
في الـسـاعـة العـاشـرة من صـبـاح اليـوم االثـنـ في قـاعة

بنى الدار. (شيركو بيكه س) 
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الـقاص والروائـي  العراقـي تلقى
تـعـازي االوسـاط الـثـقـافـيـة لـوفـاة
شـقــيـقه  عــبـد الــكـر اخلــمـيس
اضـي سائـلـ الرحـمـة لروحه ا

الطاهرة.
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عـــمــيـــد اســـرة آل الـــوكـــيل في كـــربـالء نــعـــتـه االوســاط
ـوت اخلـمـيس االجـتـمـاعـيـة والــعـشـائـريـة بـعـد ان غـيـبه ا

اضي سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. ا

d Uý w½U¼

ـــصــــري يـــحــــيي حــــفال فـي دار األوبـــرا في ـــطــــرب ا ا
ـقبل.تـشارك العـاصـمة الـسوريـة دمشق في  15 أيـلول ا
فيها الـفرقة الـوطنية الـسورية للـموسيـقى العربيـة بقيادة

ايسترو عدنان فتح الله. ا
pKD  b Uš

الـكـاتب والـبـاحث الـعـراقي صـدر له عن دار احلـكـمـة في
لـنـدن كـتـاب بــعـنـوان (مـديـنـة كـاووش) يـتـضـمن الـسـيـرة

الفنية للفنان ستار كاووش.
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ـي االردني اخملـــتص فـي الـــتـــربـــيـــة اإلعالمـــيـــة االكـــاد
ـركز واإلعـالم الرقـمي  حـاضـر في حـوارية اقـيـمت في ا
ـعلومـاتية لكي عن أهـمية الـتربيـة اإلعالمية وا الثقـافي ا
في ظل االنفـتـاح عـلى وسائل اإلعـالم الرقـمي واالتـصال
االجــتـمــاعي و أهــمـيــة تـنــظـيم ســلــوكـيــات الـتــعـامل مع

علومة. ا
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الـتـشـكيـلـية الـعـراقـية تـقـيم مـعرضـهـا الشـخـصي الـثالث
ـــاضي واحلـــاضـــر ) مـــســاء ـــعـــنـــون (رحـــلـــتي بـــ ا ا
ـقـبل علـى قاعـة نـصيـر شـمة في مـقـر منـظـمة اخلـميس ا

نخيل عراقي ببغداد.
ÁuL  qOLł

الكـاتب األردنيّ الراحل  صدر له كتـاب (حكايات برسم
ـة) مـتـضـمّـنـاً نـصـوصـاً أدبـيّـة مـتنـوّعـة من قـصص الـعـو
قـصيـرة حـكـايـات شـعـبيّـة وأشـعـار أعـدّته ابـنـة الراحل

ميسلون قموه.

ـصـافـحـة ام كـلـثـوم هـنـا امـسك به مـرافـقه الـشـخـصي
ومنـعه فانـزعج سـيادته وأراد ان يـوبخ مرافـقه وقبل ان
يـنـطـق بـكـلـمــة قـال له الـرجل (عـيـب سـيـادة الـريس انت
رئيس الـعـراق وهي التعـدو كونـها مـغـنيـة وهي ستـنزل
ـسرح وصافحته وتصافحك) وفعال نـزلت ام كلثوم من ا

وهي تقول (حتية للعراق العمالق درة تاج العروبة)
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اخـــــتــــــارت إدارة الـــــدورة الـ 66 من
مـهــرجـان لــنـدن الــسـيـنــمـائي فــيـلم
نــزوح لـــلــمــخــرجـــة ســؤدد كــعــدان
ـسـابـقة الـرسـمـية لـلـمـنـافسـة في ا
لـتــعـود كـعـدان إلى مـهـرجـان لـنـدن
بــــعــــد أربع ســــنــــوات مـن عـــرض
فـيـلـمـهـا يـوم أضـعت ظـلي وتـقـام
الدورة الـقادمـة خالل الفـترة من 5
وحـتى  16 تـشــرين االول  ووفـقـا
ـوقع الـفن سـوف يـتم اإلعالن عن
ـهــرجــان يـوم  1أيــلـول بــرنــامج ا
قـبل.يأتي هـذا اإلعالن بالـتزامن ا
مـع اســـتــــعـــداد نــــزوح لــــعـــرضه
ـي األول في مـــــهـــــرجــــان الـــــعـــــا
فينـيسيا الـسينـمائي الدولي أيام
ـقبل حـيث ينافس  3 و 4 أيلول ا
في مسابـقة (اورززونتي اكـسترا)
وتـدور أحـداث الــفـيـلم في سـوريـا
ـاضية خالل صراعات الـسنوات ا

حـيث يدمـر صـاروخ سقف مـنزل الـفـتاة زيـنة
"هـالـة زين" ذات الـ  14 ســنـة لــتـنـام بــعـدهـا
ألول مــرة حتت الــنـجــوم وتـقــيم صــداقـة مع
نـزل اجملاور عـامر "نـزار العـاني" الـصبي بـا
ومع تصاعد العنف تُصـر والدتها هالة "كندة
عـلــوش" عـلى الـرحــيل وتـدخل في صـراع مع
صري" الذي يرفض أن زوجها معتز "سـامر ا
ـنزل. نع عـائلـته من ترك ا يتـحـول لالجئ و
وكـان مـشـروع الـفـيـلم قـد حـصل عـلـى جـائزة
بـاومي لـلـسيـنـاريـو من برلـ وفي مـهـرجان
كان الـسيـنمائي فـاز بجـائزة تلـفزيون (اي ار
تي اي) وجـــائــزة ســورفـــونــد ضـــمن ورشــة
سيـنيفـونداسيـون كما نـال دعمًا من تـورينو
فــيـلم الب ومـؤسـسـة الــدوحـة لألفالم مـعـهـد
الفيلم الـبريطاني.  الفـيلم من تأليف وإخراج
سـؤدد كـعـدان و تـصـويـره في تـركـيـا ومن
صري هالة زين بطولة كندة علـوش سامر ا
ونــزار الــعــاني و داريــنــا اجلــنــدي وتــولت
تـصـويـره مـديـرة التـصـويـر الـشهـيـرة هـيـل

لوفار.

ال حتـمل نــفـسك  أخـطــاء غـيـرك فـكل شــخص عـلـيه
حتمل تبعات تصرفاته.
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ـهــنــيــة بــســبب عـدم تــواجه صــعــوبــات في حــيـاتـك ا
قدراتك على مجراة التغييرات.
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ال تتردد في معاقبة اخملطئ حتى ال يكرر نفس الفعل
مرة أخرى. 
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بدخول شخص جديد إلى حياتك ستتاح أمامك أفاقا
جديدة للحياة.
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تشعر إنك تعيش حالة من الفراغ العاطفي بعد غياب
رقم احلظ 2. شريكك

¡«“u'«

اطلب احلصول عـلى مهلـة لفهم األوضاع في العمـل 
واستيعابها للتفاعل معها. 
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حـاول أن تـتـخـلـى عن الـعـادات الـتي تـضـر بـصـحـتك
كاإلفراط في شرب القهوة .
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حاول أن تـشـعـر شـريـكك الـيـوم بـوجـودك إلى جـانبه
وشعورك به.
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ــفـيــدة الــتي حتــسن من اتـبـع الـعــادات الــصــحــيــة ا
نفسيتك. رقم احلظ 9.

bÝô«

 الـشـريك بـحــاجه الى  دعـمه واحــتـوائه وال مـانع من
يزة له. تقد هدية 
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يوم قبـلة تغـيرا كبـيرا سـتتغـير حيـاتك خالل الفتـرة ا
السعد الثالثاء.
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 تـوقف عن الــبـحث عن احلب ودعه يــبـحث عـنك. يـوم
السعد االربعاء.

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
طـلوب اعادة ـناسب ا ا
ترتـيبـها بـشكل صـحيح
واكـتـشـاف كلـمـة أغـفلت
عمدا: (مدينة سعودية):
الــــــدمـــــام  –روح –أم –
االوســـكـــار  –ســـمـــو –
كـسـيرة  –طـيف  –دمـية
 –وسـام  –مـرح  –من –

طــــامـــة –أسف  –مـــا –
رعد.
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رضة صرية دينا الشربيني شخصية  مثلة ا جتسد ا
ضمن أحداث فيلم "شقو" حيث ظهرت خالل تصوير

ستشفيات وهي تشارك بطولة هذا مشاهدها في أحد ا
مثل عمرو يوسف عباس أبو احلسن الفيلم الى جانب ا
.الفيلم من تأليف وسام مثل أمينة خليل وعدد آخر من ا
مثلون األربعة صبري واخراج كر السبكي. وكان ا
دوح وأمينة دينا الشربيني وعمرو يوسف ومحمد 

خليل سوياً في مسلسل "جراند أوتيل" الذي يعد واحداً
من ابرز االعمال الدرامية في السنوات العشر االخيرة.
وشارك في بطولته أنوشكا أحمد داوود وسوسن بدر
صري من تأليف تامر مثل ا الى جانب باقة من ا

حبيب وإخراج محمد شاكر خضير.

W{d2 wMOÐdA «
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عمان
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اسـمي بالـكامل حـسن علي عـني الن إسمه إسـمي كنت في حـالـة توهـان  وكأنـني ا
حسن حـسني احـمـد سلـيمـان بيك الـشاوي الـعبـيدي  تـولد  – 24 آب 1950 –  كـأن
من يعـزون بـفقـده يتـرحـمون عـلي .. كانـت حلظـات رهبـة خـاطفـة ..رغم إني الاخاف
وت بل احـترمه واقـدسه ..انا كـباقي الـبشـر انتـظر رحـيلي في أي حلـظة ...  كنت ا
أقـــول مع نــفــسي : رحـل حــسن حــســنـي االكــبــر واقــتــرب دوري فـي الــرحــيل أنــا

االصغر)..
ـتـبـقي عـلى قـيـد احلـيـاة (الـنجم  هـكـذا تـقـصـيت في حـوار سـابق مـشاعـر الـرجل ا
مـثل اخملرج حسن حـسني العـراقي ) عن رحيل من يحـمل اسمه ولو فـنيا (حسن ا

صري ). مثل ا حسني ا
دوية  هل هو دون بعد سلـسلة التسـريبات ا اشهـر من عليها االن .. علـي فاضل ا
ؤلـفه دانيـال ايتش بـينك ? االن في دائرة اخلـوف او الراحـة وفق كـتاب عـقل جديـد 
ـقدم  –الـسيـنـاريست  االشـهر ـمثل  –ا ....في أي دائـرة هـو االن  (علي فـاضل ) ا

على رأس فريق والية بطيخ ?!
كن لـشخص يـحمل ذات االسم (اسمي عـلي فاضـل  عمـلت على تـأسيـسه زمنـا ال
قارنـة بيننا صـعبة هو في مجال وانـا في مجال آخر في نفس ويتـجاهل وجودي ; ا
الوقت فـان االمر محزن بـالنسـبة لي ; فلـيس سهال فان تكـوين االسم يستـغرق وقتا

طويال ; االسم هوية .علما اني احب اسمي ..علي ..ثم علي فاضل) !
سـرحة حـلقـات  والية بـطيخ ويـجري بـروفات كل كان عـلي فاضل يـجري تـمريـنـات 
ليلـة عند الساعة الثامنة كلمني من بغداد عبر الهاتف اجلوال  من منطقة الراحة   :
ـكن اسـمي عـلي فـاضـل  سـمـيت اوالدي  مـخـلـد ثم تـيم (اسـمـاؤهـمـا صـعـبـة ) ال

تقليدها وهذا شيء ايجابي .
ضحـكت أنا  (تـيم حـسن ومخـلد اخملـتار ) اردف ( تـيم قـمة احلب  ثم مـخلـد محـبة

بصديق العمر مخلد راسم اجلميلي .. علي فاضل اسم سهل يتكرر)!
يـضـيـف عـلي فــاضل( صـاحب واليــة بـطــيخ )  لـدي مــنـجــزات عـظـيــمـة في حــيـاتي
ـا اليعـلمـون بأنـني من قام بـاجنازهـا) .. انتـهى كالم علي واجلمـهور واالصـدقاء ر

فاضل    والذي يليه اليخصه ..
سح اي بصمـة صوتية بـعد ان يتأكـد بأن الطرف االخر  ثمـة شخص اعرفه يقـوم 
ـس السـيـادة الـوطـنـيـة .. شبح قـد تـسـلـمهـا    .. مع انـهـا خـالـيـة تـمامـا من شيء 

التسريبات جعلته يردد : اياك يدري حديثا بيننا أحد فهم يقولون للحيطان آذان .
اطور كتال صاحبه .. الهاتف اجلوال  –النقال : قتال ايضا   ليس فقط ا

 ثمـة رصد يـتم بعـد اطـول شخـير مـتصل مـنه  تـسحب ابـهامه وتـضع بـصمـته على
ثابة الوصمات .. ات والبصمات التي تعد  كا الهاتف ثم تنثال كل ا

مـنـشـغل بـدور الـهـاتف اجلـوال في يـومـيـات كل الـنـاس .الـنـسـوان اوال   افـضل من
ن لـباقي العمليات االروائية واالحيائية يسـتخدم فصا باكمله من ايسر للدماغ واال
واحلـيـاتـية . كـان الى جـوارها وهـي تنـضـد- على هـاتـفـها اجلـوال مـا اليقـال - بـيد
اتبـقى من حواسهـا الست مجتـمعة ; تضـحك ; في ظلمة وترقب عـرضا مسرحـيا 

درجات تذرف الدمعات ثم تصفق بحماس بفعل العدوى اجلماعية . ا
انت في مـنـطـقـة الـراحـة خـارج مـنـطـقـة اخلـوف عـلـيك ان حتـمـد الـله انك شـخـصـيـة

خاصـة على قـدر حالهـا ومتى صرت مـحسـوبا على مـايسمى االن
بالـشـخـصيـة الـعـامة فـانت حتت خـطـر شيء صـار يدخل في
مـفـردات احلـضـارة اجلديـدة الـتي حـملـتـهـا تـقنـيـة الـتواصل

الرقمي والعدمي والدموي  ... التسريبات .
 كانت عـندي افـكار خـطـطت لتـدوينـها لـكـنهـا تسـربت كمـياه

جوفية خارجة عن السيطرة !
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ـمـثل الـتـركي أوزجـان ديـنـيـز بـعـيـد إحـتــفل ا
مـيالد خطيبته مصصـمة األزياء اإليرانية سمر
دادكر التي تصغره بأكثر من  20 عاماً. وشارك
اجلـمـهور مـجمـوعة صـور وعلق: "أنـا سعـيد ألنك
ـستيه بقلبك احملب أتـيت.. لقد شفيتي كل شيء 
الــفــريـد عــيـد مــيالد ســعــيـد يــا أمـيــرة قــصـتي
اخلـيالـية وابـتسامـتي اجلمـيلـة".وكانت قـد كشفت
بــعض الــصـحف الــتـركــيـة أن ديــنـيــر قـد طــلب يـد
حـبـيـبته سـمـر في شـهر نـيـسان ووافـقت عـلى طـلبه
بـأجـواء من الرح والـرومـانسـية.ولم يـتم حتـديد مـوعد
حــفل الــزفـاف حــتى اآلن ولــكـنه لـن يـكــون في هـذا
الــصـيف عـلى األكـيـد.ونـشــر ديـنـيـر صـورة عـبـر
حــــســــابـه اخلــــاص عــــلى مـــــوقع الــــتــــواصل
اإلجــتـمـاعي وهي تـقـتــرب مـنه وتـنـظـر إلـيه
بـحب بـينـمـا وجّه رسالـة رومانـسـية لـها
يــقــول فــيــهــا: "أنــا في عــيــنـيـك مـرة
جــديـدة" ويـســعى ديـنـيــر بـشـكل
ــــشــــاركــــة اجلــــمــــهـــور دائـم 

حلظاته اجلميلة.

اقـول شــكـراً لــكل األحــبـاب و االصــدقـاء
الذين اشادوا بـنا  كلمـاتهم الطـيبة كان
لـهــا األثـر الـطــيب في نــفـسي وعــافـيـتي
منحتـني قوة للـتواصل مع هذه الـنخبة
من فـــنــانـــيــنـــا وادبــائــنـــا  شــكـــراً لــكم
وحلـضـوركم وكـلـمــاتـكم الـطـيـبـة  سالم

ومـــــــحـــــــبـــــــة
سـنتـواصل
ان شــــــــاء

الله).

صبري الرماحي
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ــصـري أحـمـد الــفـيـشـاوي ـمـثل ا شــارك ا
ـوقع مــجـمـوعـة من الـصـور عــبـر حـسـابه 
الــتـواصل اإلجـتــمـاعي.وظــهـر الـفــيـشـاوي
أثـناء تـواجده في صـالة األلـعاب الـرياضـية
"اجلـــــيم" وهــــو يـــــؤدي بــــعـض احلــــركــــات
الريـاضـيـة وعـلق الـفـيـشـاوي عـلى الـصور
ــفـضــلـة".القت وكــتب: "اجلــري ريـاضــتي ا
ـتابع الذين الصـورة إنتشاراً كـبيراً ب ا
شـــاركــوهـــا عــبـــر صــفـــحـــاتــهم اخلـــاصــة
وتفـاعلوا معها وأشادوا بـلياقته الرياضية.
ويــواصل الـفــيـشــاوي يـواصل الـعــمل عـلى
فــيـلــمه اجلــديـد "رهــبــة" الـذي مــتــوقع بـدء
قـبل وسـيكـون من نوع تصـويـره الشـهـر ا
الـكــومـيـديـا وذلك بـعـدمـا إجته الـفـيـشـاوي
لــــــلـــــتـــــراجـــــيـــــديـــــا واألكـــــشن فـي األفالم
األخـيرة.وتدور أحداث الـفيلم حول
شــخــصـيــة "مـعــلم" يــعـيش في
مــنـطـقـة شــعـبـيــة ويـخـاف مـنه
اجلـمـيع وكـثــيـراً مـا يـتـصـادم
ـنطقـة.والفـيلم هو من مع أهل ا
ــصــريـ ـمــثــلــ ا بــطــولــة ا
أحـمـد الـفــيـشـاوي نـسـرين
أمـ ثـراء جبـيل بـيومي
فـؤاد ســمـا إبــراهـيم
مــــحـــمــــود الـــبـــزاوي
مــــصـــــطــــفـى غــــريب
بـسـمــة بـغـدادي وعـمل
وسـيناريـو وحوار مـحمد
عالم وإخـــــراج رضــــا عــــبــــد

اخلالق.

 أحمد الفيشاوي
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ـمثـلـة اللـبنـانـية المـيـتا فـرجنـية مـقطع نـشرت عـارضة األزيـاء وا
فــيــديــو جــديـد عــبــر حــســابــهــا اخلــاص عـلـى مـوقـع الـتــواصل
اإلجتمـاعي وثقت من خالله سيارتهـا الفارهة. وظهـرت بالفيديو
وهي تـستـعـرض سيـارتـها الـفيـراري وتـرتدي فـستـانـاً قصـيراً
ـنـشور: "من يـريد الـركوب فـي سيـارتي الفـيراري وعلـقت على ا
جموعة تابع  فضـلة?". وكانت أطلت  فرجنية مؤخراً على ا ا
من الصور الـتي ظهرت فـيها وهـي ترتدي فـستانـاً ضيقـاً تميز
بـقصـته الفـريدة حـيث بداً مـفتـوحاً عـند اخلـصر وزيـنت نفـسها
بـبـعض اجملـوهرات الـثـقـيـلة الـتي أضـافت جـمـاالً إلى إطاللـتـها
ن مـا أظـهـر جـمال وأسـدلت شـعـرهـا الـطـويل عـلى كـتـفـهـا األ
مالمـحــهـا وطــبـقت مــاكـيــاجـاً أبــرز نـضـارة بــشـرتــهـا. الى ذلك
شاركت الفـنانة اللبنانية كارول سمـاحة متابعيها صورة جديدة
عـبر صـفـحـتـهـا في مـوقع الـتواصـل اإلجتـمـاعي وظـهـرت بـرفـقة
إبـنـتـها تـاال حـيث كـانـتـا جتلـسـان عـلى مـقعـد بـرفـقـة كلـبـيـهـما
وأطـلـتـا بـإطاللـة كـاجـوال أظـهـرت جـمـالـهـمـا وذوقـهـمـا بـإخـتـيار
مالبسـهمـا حيث إخـتارتـا الـظهـور بنـفس األلوان.القت الـصورة
ـتـابـع الـذين شـاركـوهـا عـبـر صـفـحـاتهم إنتـشـاراً الفـتـاً بـ ا

اخلاصة وعبروا عن إعجابهم بها ومحبتهم الكبيرة لها.  
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لـنـدن) ,أ ف ب) - دفع مُـشارك فـي مزاد أقـيم في بـريـطـانـيـا الـسبت
 737 ألف جـنيه إسترليني ( 869ألف دوالر) لـشراء سيارة شـخصية
كـانت ألمـيـرة ويــلـز الـراحـلـة الـلــيـدي ديـانـا قـبـل الـذكـرى اخلـامـسـة
والــعـشـريـن لـرحـيــلـهــا.فـبـعــد مـنــافـسـة حــادة بـ مــزايـدين من دبي
تحدة ستبقى هذه السيارة وهي من طراز "فورد إكورت والواليـات ا
آر إس تـوربو" من إنـتاج عام  1985في بـريطانـيا نـظراً إلى أن الـفائز
بــــهـــا الـــذي لـم يُـــكــــشف بـــعــــد عن هــــويـــته مـن ســـكــــان مـــنــــطـــقـــة
زاد بسعر أولي هو مئة ألف جنيه مانـشستر.وطُرحت السيارة في ا
طـاف لـقاء  650 ألف جـنـيه تضـاف إلـيـها إال أنـها بـيـعت في نهـايـة ا
ـعروضات ـضافـة.وكانت الـسيـارة أبرز ا النـفقـات وضريـبة الـقيـمة ا
في مـــزاد نــظــمـــته دار "ســيـــلــفــرســـتــون" لــلـــمــزادات  عــلـى حــلــبــة
سـيلـفـرسـتون عـلى بـعد  120كيـلـومتـرأً شـمـال غرب لـنـدن.  وتُعـتـبر
سيـارة "فـورد" هـذه الـتـي تـبلـغ قـدرة مـحـركـها  130حـصـانـاً نـسـخة

ريــــــــــاضـــــــــيـــــــــة
ـــوذجــــيــــة من
ســــــــــــيـــــــــــارات
"فـولــكــســفـاغن
غـــولف جي تي
آي" الـشــعـبــيـة
ـــقـــوّاة الـــتي ا
كـانت مرغـوبة
جــــــــــــــــداً فـي
ثـــمـــانـــيـــنــات
الـــــــــــقــــــــــرن
الــعــشـرين.و
ـكن العثور

ـبــوّبـة عــلى نـسخ أقلّ في اإلعالنــات ا
شــهــرة من هــذا الـنــمــوذج يـأســعــار تــقـرب من عــشــرة آالف جــنـيه.
وأوضـحت دار "ســيـلــفـرسـتــون" أن األمـيــرة ديـانــا كـانت تــقـود هـذه
الــسـيــارة بــنـفــســهـا لــلــتــجـول في لــنــدن ولــو أن عـنــصــر أمن كـان
يرافـقـها.واسـتخـدمت األمـيرة الـسيـارة من عام  1985إلـى عام 1988
ـسـافـة الـتي قـطـعـتـها 40 ـتـازة وال تـتجـاوز ا وهي الـيـوم في حـالـة 
ألف كـيـلــومـتـر. ولـهــذه الـسـيـارة تــاريخ حـافل إذ نـقــلت مـثالً األمـيـر
ويـلـيام الـثـاني في ترتـيب خالفـة العـرش بـعد والـده تـشارلـز.وتـتمـيز
هذه الـسيارة بـلونها األسـود إذ كانت سيـارات "فورد آر إس توربو"
األخـرى من هـذا اجلـيل بـيـضـاء. وقـد انتـقـلت مـلـكـيـتـها إلـى عدد من
األشخـاص اآلخرين قبل جتديدها بالكامل للبيع. وفي حزيران 2021
بيـعت سيارة "فورد إسكورت" أخرى عائدة إلى ديانا مقابل  52 ألف
جنـيه إستـرليني إلى مـتحف في أمـريكا اجلـنوبـية في مزاد وهي من
ــنــاســبـة طــراز " 1,6غــيــا صـالــون" مــوديل  1981 تــلــقـتــهــا هــديــة 
خطـوبتـها. وأقـيم مزاد الـسبت قـبل أربعـة أيام من الـذكرى اخلـامسة
صرع األميرة بحادث سيارة في باريس عندما كانت في والعـشرين 
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تتحـدث أدبيات اإلدارة والقيادة عن إنتقـال الفكر اإلداري من منظمات
ـنــظــمـات مــتــعـددة ـمــكــنـة ومـن ا ــنـظــمــات ا الــســيـطــرة واألمــر إلى ا
فـلطحة ذات نظـمات ا ـستويـات ذات الهيـكل التنظـيمي الطـويل إلى ا ا
ستـويات رافق هذا الـتحول جتـديد وحتديث الـهيكل الـتنظـيمي قلـيل ا
في مـفاهيم الـقيادة ومـسميـاتها وأسـاليبـها وال زال التـغيير والـتحديث
ا يتوقف ليتالئم مع األحداث والوقائع واألفكار من والتطوير مستمراً 

رحلة ويسهم في وضع احللول. جهة وليكون شاهداً يوثق ا
اإلسالم حتدث عن ثالثـية اإلدارة أو القيادة أو الـسلوك القو اذ بدأ
بـاإليـفـاء وهــو أن تـعـطي الــشيء حـقه ثم تــكـلم عن اإلتــقـان إذ يـقـول
حـضـرة الـنـبي صَــلَّى الـلَّهُ عَـلِـيْهِ وَسَـلَّمْ (إن الـله يـحب إذا عـمل أحـدكم
عمالً أن يـتـقنـه) وهو أعـلى درجـة من اإليفـاء وخـتمـهـا باإلحـسـان وهو
أعلى درجات الـسلوك القو إذ يـقول الرسول األكـرم صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ
( وَسَلَّمْ (اإلحسـان أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأنَّكَ تَـرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّه يَرَاكَ
بالعراقي نقول (خلي الله ب عيونك) عندما تتخذ قرارًا يهم طرف أو
عدة أطراف أو له أثـر سلبي أو إيجابي على فرد أو جماعة أو فيه ظلم
لفرد أو جـماعة سواء كان هذا الـقرار صادراً من مسؤول أو قاضٍ أو

معلم أو أي مهنة أخرى.
سؤولية نحن بأمس احلـاجة ألن نرفع أصواتنا ونقول لكل من يتولى ا

التنفيذية والتشريعية والقضائية والسياسية (خلي الله ب عيونك).
القيادة مـسؤولية إنسـانية وأخالقيـة وإجتماعيـة وتاريخية
والـقـرار يـتـرجم مـدى إنـسـانـيـة وأخالقـيـة ومـسـؤولـية
ـنح القائد وحكمـة القائد واإلحـسان يعـزز الثقة و
التأيـيد والرفـعة واإلجماع لـيدون التـاريخ النجاح

أو الفشل.
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{ اسطنبول  –وكاالت - كشفت وسائل إعالم تركية عن جنس مولود النجمة التركية فهرية
صادر انها وزوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت قد باشرا إفج الثاني وهو ذكر وتابعت ا
بالتسوق لتأم مستلزمات طفلهما.على صعيد آخر وبعد ان كشفت افج بأنها في الشهر

الثالث من احلمل أعلنت وسائل إعالم تركية اصابتها بفايروس كورونا وجاءت إصابتها خالل
قضاء إجازتها الصيفية برفقة زوجها وطفلهما كاران في مدينة بودروم الساحلية. وقد أجرت

افج اختبار فايروس كورونا لتظهر نتيجة الفحص إيجابية اال انها شُفيت بعد ذلك.
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مـازالت فـضائح الـعـراق مسـتمـرة; فـضائح الـنـظام الـتي تسـيـطر عـليه
الـقـوى الـديـنـيــة الـتي ال تـخـاف الـله ال فـي الـسـمـاء واألرض. فـمـا بـ
نطق العلم أي إن الضوء فتاواهم وفـتاوى الله عشرين سنة ضوئـية 
ــسـافــة بـ األرض يــســتــغـرق  20 ألـف مـلــيـون ســنــة حـتـى يـقــطع ا
والـسـماء الـدنـيا. فال تـرعبـهم قـطعـة الـقمـاش البـيـضاء في قـبرهم وال
وُقـدة التي تـطلع عـلى األفئدة  .“ما بـ الله وبـينـهم فتاوى "نار الـله ا
نـكرات والـقتل وتـبريـر الفـضائح مبـتكـرة تسـهل لهم الـسـرقة وعـمل ا

بأنواعها.
ـتـوليـات احلـسـابـية والـهـنـدسـية عراق الـفـتـاوى والـفضـائح تـتـوالى بـا
والـعـدديـة حـيث "الـعالقـة بـ كل حـد والـذي يـلـيه تـكـون ذاتـهـا جلمـيع
عـنى جميع مرتـكبي الفضائـح يكونون في مأمن من تتـالية"  حدود ا
العـقـاب ما دامـوا يعـمـلون في حـدود الـفتـاوي الـتي تُصـنع لـهم حسب
ـلـيـارات له ـكـان. الـكل في جـنــة األرض. فـسـارق ا ظـروف الـزمــان وا
ـرتشـي له حـقوق ذهـب وا فـتـوى خـاصـة والـقـاتل له حـصـانـة جـنـة ا
الـعيش في األرض بـسالم والـكـرامـات لهـا حق االسـتـعبـاد والـسادة

والشيوخ لهم واجب الطاعة واخلنوع.
في الـعراق يُفـتقَد الـعلم في الـسياسـة والدبلـوماسيـة ويستـعاض عنه
بــخـزعــبالت الــتـاريخ والــطــقـوس احلــزيـنــة ويــرتـفع مــنــسـوب مــهـارة
ـال إلى أعلى الدرجات فـيصبح اللص وزيراً أو اللصـوصية وسرقة ا
نـطق االزدواجية اً وتـشريفـاً مثلمـا ترتفـع التناقـضات  سـفيراً تـكر
صـعـوداً في سـلم الـقـيـادة واحلـيـاة; أحـزاب ديـنـيـة حـاكـمـة دسـتـورهـا
ـسـيس وسـلـوكـهـا السـري مُـبـطن بـالـسـرقات مـؤدلج بـأحـكام الـدين ا
ـراقص وصـاالت الـقــمـار. وسـفـارات تـقـيم والئـم الـقـيـمـة عـلى وبـنـاء ا
احلـس وأخـرى تسـتقـبل أهل الطـرب لـتقـيم والئم الفـرح والغـناء في

عاشوراء على إيقاع الهجع! يالها من متناقضات تفطر القلب! 
ـتناقـضات جتميع كـوكتيل للـمتضادات; وهكذا نرى الـعجب في بلد ا
ـتع الـتـطــبـيـر والـلــطم والـردح والـهـجع وحــبـوب الـهـلــوسـة وفـواحش ا
ــثـلـيــة اجلـنـســيـة لـدى الــطـائــفـيـة وأديــرة األئـمـة وصــاالت الـرقص وا
الــرجـال. مــجـتــمع بال طــعم وال رائـحــة; يـنــام لـيـال جـائــعـاً ومــقـهـوراً
ويـستـيـقظ صبـاحـاً مهـووسـاً بالـشـكوى ومُـسـتعـبـدًا بأفـيـون الطـقوس

ُضللة.  والتغريدات ا
فما تـراه تنسيك عراقـيتك وحضارتك وموقـعك اجلغرافي وهويتك. ألن
. فال عـقالً بـشـريـاً يـسـتوعب مـا يـحـدث يـفـوق اخليـال صـوراً وأحالمـاً
أوجاع الـعراق وعجائـبه اجلديدة وفيه  100ملـيار خليـة عصبية وكل
خلية عـصبيـة في عقل العراقي بـها مئـات القصص احلزيـنة والفواجع

وعجائب السلطة وموبقاتها.
وإذا كان عراق الـيوم تفوح منه رائحـة الفضائح والكـوارث السياسية
ـؤسـسـات الـدولـيـة بـأنه األكـثـر فـسـاداً بـ ـكـتب عـنه في سـجالت ا ويُ
الدول واألخطـر بيـئة للـعيش واألسـوأ جوازاً وآخر الـدول في مؤشر
الرخاء واالزدهـار واألكثر فـقراً فأنه طـبيعـيّاً ُ يكـون في أسوء أحواله

في مجال الدبلوماسية واختيار السفراء. 
وجة الدينية هذه األيام مغزية فما يأتـيك باألخبار من قصص سفراء ا
ال تـلـيق بـالـعراق يـوم كـان فـاعالً ب الـدول وجـاراً في الـدبلـومـاسـية
تـحدة ومـدرسـة للـسفـراء من الوزن ؤسـسـ لأل ا وأحـد أعضـاء ا

الثقيل. 
الـيوم نسـمع قـصصـاً لسفـراء تشـيب الـرأس قصص انـتهـاك حرمات
الـوطن وفـنـون الـدبـلـومـاسـيـة; بـعـضـهم حـوّل الـسـفـارات إلى مـجـالس
ـشـروبـات وغـسل لـلـعـزاء والــلـطم وطـبخ الـقـيــمـة ومـسـاكن لـتــهـريب ا
األمـوال وعـقـد الصـفـقات الـسـرية لـعـقود احلـرام; سـفارات تـتـصارع
فـيــهـا األحـزاب والـعـوائل بـاحملـاصـصــة والـتـكـتالت وأنـشـاء مـصـائـد

أحقاد لإليقاع بالبشر باسم الطوائف والقوميات.    
هل سمعـتم ببطـوالت سفراء الـعراق األشاوس في دفـاعهم عن الوطن;
سـفـيـر كـانت مـهنـته الـسـابـقـة "بنـجـرجي" يـغـني مع مـطـربة مـوريـتـانـية
"زيـديني عـشقـاً " وهـو بدشـداشته في إحـدى فـنادق نـواكشـوط وآخر
ذهب إلـى جنـوب لبـنـان ليـطلـق قذيـفة "أربي جي "7في منـطـقة الـبـقاع
الـلـبـنـاني وقبـلـهـا مَـنَعَ عضـو وفـد عـراقي من الـتصـريح اإلعالمي في
بـيروت بأسـلوب مبتـذل. كأننـا نعيش عصـر دبلومـاسية القـاذفات "كما

قال البعض!
وآخـــر قــصص بــطــوالت الــســفــراء الــتـي أثــارت ردود فــعل قــويــة من
اخلــارجـيـة ومــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعـي هي دعـوة سـفــيـر الـعـراق
لــلـمــطــرب راغب عالمــة في بـيــته وهي دعــوة عــاديـة لــو كــانت ضـمن
عروفة لكـنها وصفت باخملـلة التي ال تليق البرتوكـوالت الدبلوماسـية ا
كانة الـسفير العراقي وتصـرفاته الدبلوماسيـة. وهذا ما جعل الكثير
من الـعـراقيـ يـشتـاطون غـضـباً عـلى الـصور الـفـاضحـة التـي تخـللت

طرب.  سيئة لزوجة السفير مع ا الزيارة والوضعيات ا
. فعفـونة الرأس البد أن مـا يجري لـبعض السـفارات والسـفراء طبـيعيـاً
تــصل إلى األطــراف خــاصــة وان احملــاصــصــة تــطــغي عــلى احلــيــاة
رض السياسـية والدبـلوماسـية. فاذا كان الـقائد في الـداخل مصاب 
ـنـطق الـتـخـلف وهـلـوسـة الـطـائـفـيـة فـأن الـسـفـيـر يـقـتـدي بـالـداخل 

ستطرقة. األواني ا
أصـبـحت الـدبلـومـاسيـة الـعـراقيـة بال عـلم وفن وبـروتـوكوالت وإتـيـكيت
ـنـهج احملـاصـصـة الـقـبـلـية احلـزبـيـة فـتـرى في وذوق  فـهي تـسـيـر 
السفارات سـفراء من كل لون وقبيلة وحزب وقومية ال يخضعون لنظام
ـا يخضعـون لشيخ احلزب واحـياناً لوالء الدبلومـاسية وقوانـينها وإ
الـدول; جــنـسـيـات مـزدوجـة ووالءات مــتـنـاقـضـة وأصــول مـسـتـعـربـة
وت بأوامـر من الداخل واخلـارج وتخـصصـات ال مكان تـتحـرك بالـر
ُـطعـمّة لهـا من األعراب وشـهـادات مزورة وبـعضـهم يـتكـلم العـربـية ا
أو اإلنكليزية  بلكنة اجلنوبـية والغربية والشمالية  وعوائل باألعجميـة 
وأقـارب الـســيـاســيـ تــزدحم بـهم مــكـاتب الــسـفــارة وسـفـيــر خـريج

الشوارع اخللفية يكتشف فجأة أنه في وزارة اخلارجية!
ويـلخص الـدبلـوماسي اخملـضرم مـحمـد احلاج حـمود الـوكيل الـسابق
لـوزارة اخلـارجيـة العـراقـية مـأساة الـدبـلومـاسيـة في اخـتيـار السـفراء
عـلى الـنـحــو الـتـالي: تـأتــيـنـا قـوائم مـن األحـزاب الـسـيـاســيـة بـأسـمـاء
مـرشحـيـهم فـنقـوم بـأجراء مـقـابالت معـهم فـنـختـار مـا يصـلح مـنهم
ـرفـوضة هي الـتي يوافق عـليـها مـجلس ولكـننـا نتـفاجـأ بأن األسـماء ا
الـنـواب وهـؤالء ال يـسـتـحـقـون وظـيـفـة عاديـة فـي الـوازرة ألن اغلـبـهم
جـهلـة ومزورو شـهادات.وبـأعتـراف معـظم وزراء اخلارجـية بأن دورهم
هـــامــشـي في اخـــتــيـــار الـــســـفــيـــر ; فال رأي لـــهم  وال أحـــد يـــأخــذ

ألن احملاصصة الطائفية هي احلاكمة في الوزارة. باستشارتهم 
وفي أطرف تعـليق ألحد رواد الـتواصل االجتـماعي قال فـيه: ليش يابا
ــسـكــ تـرى الــبـلــد كـله هــذه الـضــجــة عـلى الــسـفــيـر ا
فــضـائـح احلُـضـن ال بـو مــوزة; ســيــاسي يَــحـضُن
سيـاسي رغم العداوة. الكُل يحضن الكل باحلالل
نـسي الـلي ما واحلـرام. إال الـعراق هـو الـوحيـد ا

حد يحضنّه! 

{ ابـــــــوظـــــــبـي-(أ ف ب) - خالل
فـصل الــصـيـف الـذي تــشـهــد فـيه
ـتـحـدة دولـة اإلمـارات الـعـربــيـة ا
درجـات حـرارة مـرتــفـعـة ورطـوبـة
عـالــيـة تــبـقـى الـكالب في مــنـازل
أصحـابهـا الذيـن ال ينـزهونـها في
اخلــارج ســـوى ألوقــات قـــصــيــرة
جـــداً لـــكنّ مــــبـــادرة جـــديـــدة في
أبوظبي تـسعى إلى تـوفيـر فرصة
شي لهذه احليوانات االليفة في ا
صـــالـــة مــكـــيـــفـــة. وبـــدأ مـــتـــجــر
ــــســــتــــلــــزمــــات مــــتــــخــــصص 
احليـوانـات األليـفـة وطعـامـها في
العـاصـمـة اخللـيـجـية الـثـريـة قبل
شــهــرين بــتــوفــيــر أجــهــزة جـري
مالئـمـة لـلــكالب لـلـمـرة األولى في

اإلمارات في قاعة مبرّدة.
تجر وضع ويتولى موظفون في ا
الــكـــلب أوســكـــار الــبــالـغ عــامــ
ونــصف عــام وهــو من فــصــيــلــة
"ويلش كورغي" على جهاز مشي
ويـــربــطـــونه كـي ال يـــقع.وتـــبــدي
صـاحـبـة أوســكـار الـبـاكــسـتـانـيـة
مزلـفة خـان سـرورها بـإيجـاد هذه
الصالـة التي تُـحضـر إليهـا كلـبها

مــــرتــــ إلى ثـالث أســــبــــوعــــيــــا
لـلــمــشي.وتــقـول لــوكــالــة فـرانس
بــرس "خالل فــصـل الــشــتــاء أنــا
معـتـادة عـلى تـنزيـهه لـكـنه يـبقى
ـرض مـعــزوال في الــصـيـف ألنه 
بـسـبب درجـات احلــرارة الـعـالـيـة
كـلّمـا أخـذته لـلـمـشي فـي اخلارج.
ــــكـــان قــــبل تــــعـــرّفـت إلى هــــذا ا
شــهــرين وهــو قـــريب من بــيــتي".
وبــســبب درجــات احلــرارة وقــيظ
الـصـيف بـاإلضــافـة إلى الـرطـوبـة
شي ـكنه مواصـلة ا اخلانقة "ال 
أكثر من دقـيقـت أو ثالث ويرغب
بـالــعــودة". ونــصــحـهــا الــطــبـيب
الــبــيـطــري بــتــنــزيه أوســكــار في
صـالة داخـلـيـة في فـصل الـصـيف
بـسـبب مـخـاطـر اصـابـته بـضـربـة
شــمس. وتــضــيف "كــان الــصــيف
اضي صـعبـا بسبـب عدم وجود ا

اثل". مكان 
وفـــكّــر هـــاوي الـــكالب اإلمـــاراتي
مـنـصـور احلـمــادي بـبـديل مالئم
فــقـــرر اســـتــيـــراد أجـــهـــزة مــشي
تـجره لتـشجـيع أصحـاب الكالب
على إحضارها إليه للمشي مقابل

"سعر رمزي". ويـدفع هؤالء درهما
ـلك واحـدا لــكل دقـيــقـة مــشي. و
الـــشــــاب اإلمـــاراتي ثـالثـــة كالب
ويقول إنه رغب في "توفير طبيعة
مــنــاســـبــة لــلــحـــيــوان في مــكــان
داخــلـي مــكـــيف بـــدرجـــة حــرارة
معيـنة". ويـضيف "بـعد ان يـنتهى
الـكلـب من الـركض يـكـون بـحـاجة
اء ونوفّر له الى الطعام وشرب ا
كل هـذا".ويالحظ أن "الـكـلب يـأتي
هنـا لـلـمـشي واجلـري وإخراج كل
وجودة لديه" ألن "الكالب الطاقة ا
بـــطـــبــــيـــعـــتــــهـــا تـــمــــشي ثالثـــة
كـيــلـومـتــرات في الــيـوم فـتــخـيل
الــوضـع إذا لم يـــتــمـــكن صـــاحب
الكلب من تـنزيـهه سوى دقـيقة أو
اثنـت في الـيوم". ويـؤكد "درسـنا
شروع بـدقة ليـكون آمنـاً تماما" ا
مــوضـــحـــا أن "كل شيء اخـــتـــيــر
بـعـنـاية ولـيـس بـعشـوائـيـة وذلك
لـتـفــادي اي مـشـاكل مــسـتـقــبـلـيـة
ولعدم وقوع اي ضرر للكلب اثناء
اســتــخـــدام اجلــهـــاز". مع حــلــول
ـسـاء تُـقـبل "ديـسـتـني" (سـبـعـة ا
أشـهـر) وهي من فـصــيـلـة الـراعي

{ لـوس اجنـلـوس) ,أ ف ب) - شـهــد حيّ في لـوس
أجنلـوس شكّـل خلـفيـة ألفالم "فـاست أند فـوريوس"
احـتـجاجـات اجلـمعـة ضد تـصـوير اجلـزء الـتالي من
سـلسـلة الـسيـارات السـريعـة هذه بـحجـة أن طرقات
احلي تـشـهـد مـنذ طـرح الـعـمل طـفـرة في الـسـبـاقات
احلــضــريــة غـيــر الــقــانــونـيــة. وأعــرب الــســكـان عن
ــقـرر انـطالقه نـهـايـة هـذا غـضــبـهم قـبل الـتـصـويـر ا
األسبوع في أجنـيليـنو هايتس وهي مـنطقة تـاريخية
كان بالـقرب من وسط مديـنة لـوس أجنلوس. وهـذا ا
تخيل لدومينيك توريتو الشخصية هو مقـر اإلقامة ا
ـمثل فـ ديزل في الـسلسـلة. ويـشهد التي يـؤديها ا
احلي مـنـذ طـرح هـذه األفالم سـبـاقـات غـيـر قـانـونـية
ـشاهـدة عشاق تـتجـمع خاللـها اجلـماهيـر في الـليل 
الـسرعـة وهم يـشغّـلـون محـركـات سيـاراتـهم بسـرعة

ـقيم ديـنة.وقـال داميـان كيـفيت ا عـالـية في شـوارع ا
ـعـارضة فـي احلي والقـائم عـلى مـؤسـسة "سـايف" ا
ـــمــارســة إن أفالم "فـــاست أنــد فــوريــوس" لــهــذه ا
سـاهـمت في "تـمجـيـد نشـاط غـير قـانـوني" حوّل حي
أجنــيـلــيــنـو هــايــتس إلى "وجــهــة سـيــاحــيـة لــســبـاق
الــشـوارع غــيــر الـقــانــوني".وأضـاف :لم تــكن هــنـاك
سـبـاقـات شـوارع في احلـي قـبل أن يـشـهـد تـصـويـر
فاست أنـد فوريوس.أمـا بيال وهي مقـيمة أخرى في
احلي رفضت ذكـر اسم عائـلتهـا فقـالت إن أطفـالها
أصيبـوا بصـدمات نفـسيـة بسبب ضـجيج الـسيارات
نزل. وتقول الذي يوقظهم في منتصف الليل خارج ا
إنـهم اآلن خـائـفـون لــلـغـايـة من الـذهـاب إلى اخلـارج
لـلـعب ألنـهم "رأوا ســيـارات خـارجـة عن الـسـيـطـرة.
ورأت بـيال أن عـلى شـركـة "يــونـيـفـرسـال سـتـوديـوز"

ـنتـجـة للـعـمل نقل مـوقع الـتصـويـر إلى مكـان آخر ا
ـديـنـة عـلى بـيـنـمــا حتث جـمـعـيـة "سـايف" سـلـطـات ا
تـثـبـيت مـطـبـات الـسـرعـة وعـدم الـتـسـامح مـطـلقـاً مع
سـباقـات الـشوارع.كـمـا طلـبت اجلـمعـيـة من الشـركة
ــنـــتــجــة إضـــافــة إشـــارة عــلى فـــيــلم "فـــاست أنــد ا
ـشاركـة في فـوريـوس" لـتـشـجـيع الـنـاس عـلى عـدم ا
مثل هـذه السبـاقات.ولم ترد شـركة يـونيفـرسال على
الفـور على اتصاالت وكالة فرانس برس. وصدر أول
أفالم هـذه السلسلة عام 2001. وأصـبحت السلسلة
مـــنـــذ ذلك احلـــ ثـــامـن أكـــثـــر سالسل األفالم دراً
لإليـرادات فـي تـاريخ شـبـاك الـتـذاكـر إذ حـصـدت
 6,6 مــلـــيــارات دوالر ألفالمــهـــا الــعــشــرة. ومن
ـقــرر طـرح " Fast and Fu rious  10اجلـزء ا

قبل. احلادي عشر من السلسلة في أيار ا

ضــد الــنـــظــام".كــذلك يُــقــدّم فــيــلم
ـسـابـقة وثـائـقي أوكـرانـي خـارج ا
الـرسـمـية فـيـما سـتـكـون فضـيـحة
ـتـحدة األفـيـونـيـات في الـواليـات ا
مــــــــحــــــــور وثـــــــائــــــــقـي صـــــــادم.

إشـــراك اخملـــرج جـــعـــفـــر بـــنـــاهي
احلـائز جـائزة األسـد الذهـبي سنة
 2000والــذي أودع أخـيـرا الـسـجن
لــتـــمــضــيــة عــقـــوبــة مــدتــهــا ست
سـنوات بتهـمة "الدعاية الـسياسية

"لـيـفـنـمـان" عن اإلجـهـاض.ويُـتـوقع
هـرجان عدداً كـبيراً أن يـستـقطب ا
من الــنــجــوم بـيــنــهم بــيـنــيــلـوبي
كــروث وكـايت بالنـشــيت وكـاتـرين
دونـوف التي ستتـلقى جائزة "أسد
ذهـــبـي" شـــرفـــيـــة وكــــولن فـــاريل
هـرجان وويـليم دافـو.كمـا يجـذب ا
هذا العام جيالً جديداً من النجوم
بـينـهم تيمـوتي شاالميه ( 26عـاماً)
الـــذي ألــهب حــضـــوره الــســجــادة
ــاضي مع فــيـلم احلــمــراء الـعــام ا
ـمـثل هـذا الـعـام "دون". ويــشـارك ا
عن فـيـلـم يـجـمع بـ الـرومـانـسـية
والــعـنف ويـعـيـد فــيه الـتـعـاون مع
" مـــخــرج "كــول مي بــاي يــور نــا
لــوكــا غــوادانـيــنــو. ومن الــنــجـوم
ديـنة الـذين قـد يأتـون أيـضاُ إلـى ا
اإليـطالـية جنم الـبوب الـبريـطاني
هــاري ســتــايــلــز الــبــالغ  28عــامــاً
والـذي شـارك مع فلـورنس بـيو في
فـيـلم "دونـت ووري دارليـنـغ" خارج
ــســابــقـة الــرســمــيــة من إخـراج ا
شـريكـة حيـاته أوليـفيـا وايلد. ولن
تـغـيب الـسـيـاسة وقـضـايـا احلـرية
هرجان العريق اإلبداعية عن هذا ا
الـذي انطلق قبل تسـع عاما: فقد
حـرص مديـره ألبـرتو بـاربيـرا على

الـبــنـدقـيـة مـوعـدا هــامـا لـلـمـنـصـة
الـــعــمالقــة الــتي غـــابت عن ســجل
اجلـــــوائــــز فـي مـــــهــــرجـــــان كــــان
الـسيـنمـائي هذا الـعام بـسبب عدم
عـــــرض أفالمــــهـــــا في الــــصــــاالت
الـفرنـسية. وفي الـنسـخة التـاسعة
ـهرجـان اإليطالي والـسبـع من ا
ســتــقـدم نــتــفــلـيــكس أيــضــا فــيـلم
االفــتــتـاح "وايت نــويــز" لـلــمــخـرج
األمـريـكي نـواه باومـبـاخ. ومن ب
ـشـارك الـسـيـنـمائـيـ اآلخـرين ا
كـسيكي ـسابـقة هذا الـعام ا في ا
احلـائز جـائزة أوسـكار ألـيخـاندرو
غـــونـــزالـــيـس إيـــنـــيـــاريـــتــو ("ذي
ريــفــنـنت" و"بــيـردمــان") عن فــيـلم
يــــــروي فـــــيه الــــــعـــــودة جلـــــذوره
ـــكــســيـــكــيــة جـــوانــا هــوغ ("ذي ا
سوفنير") ومارتن ماكدوناه ("ثري
بـيـلـبوردز". وتـتـرأس جلنـة حتـكيم
مثلة األمريكية جوليان ـهرجان ا ا
مـور مع مـنـاصـفـة شـبـه تـامـة ب
اجلــنــســـ في تــركــيــبــتــهــا. لــكنّ
ـقابل غـير مـتوازنة ـنافـسة في ا ا
إذ تـضم ثماني مخرجات فقط بعد
عــام عــلى تــتـويـج الـفــرنــســيـة من
أصـل لبناني أودري ديوان بجائزة
ــهــرجــان الــكـبــرى عن فــيــلــمــهـا ا

{ رومــــــا (أ ف ب) - يـــــــنــــــطــــــلق
مــهـرجـان الــبـنـدقـيــة الـسـيــنـمـائي
بــنـســخــته الـتــاســعـة والــسـبــعـ
األربـعـاء مع توقـعـات بدورة قـوية
هــذا الـعـام تـضم خــصـوصـاً جـيالً
جـديداً من النـجوم وفيـلماً مـنتظراً
عن سـيرة مارل مونرو ومسابقة
رســمــيــة يــطـغـى عـلــيــهــا حــضـور
نـتفليكس. يـتنافس ثالثة وعشرون
فـيـلـمـاً عـلى جـائـزة األسـد الـذهبي
الـتي ستُمنح في العاشر من ايلول
في خـتـام مهـرجـان يشـكل أكـثر من
أي وقـت مـــضـى مــــنـــصــــة إلطالق
األعـمـال الـهـولـيـووديـة قبـل موسم
ـنتـظرة األوسـكـار.وأكثـر األعمـال ا
فـي هذا اإلطار هو فيلم "بلوند" عن
ـسـتوحى سـيـرة مـارلـ مـونـرو ا
مـن روايــة جلـــويس كـــارول أوتس
مـثلـة آنّا دي أرماس ومن بـطولـة ا
"فــــــــتـــــــاة جــــــــيـــــــمـس بــــــــونـــــــد"
الــسـابـقـة.وسـيُـعــرض هـذا الـفـيـلم
الـذي يُـحـضر لـه منـذ حـوالى عـقد
قــبـيل الــذكـرى الـســنـويـة الــسـتـ
لـوفاة األيـقونة الـهوليـوودية.وهذا
الـفيـلم هو مـن ب أربـعة إنـتاجات
سابقة هذا لـنتفليكس تشارك في ا
الـــعــــام: فـــقـــد أصـــبـح مـــهـــرجـــان
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يـعـني الـكـثـيـر بـالـنـسـبـة لي ألنـني
أشـعـر أن الـعـديـد من الـفـتـيـات من
ـاكـياج مـخـتـلف األعـمـار يـضـعـن ا
ألنــهن يـشــعـرن بــالـضــغط لـلــقـيـام
ـــــرء ســــعــــيــــداً بـــــذلك. اذا كــــان ا
بــبـشـرته فال يــجب أن جنـبـر عـلى
اكيـاج.. عيـوبنا تـغطـية وجهـنا بـا
جتــعـلــنـا مــا نـحن عــلـيـه وهـذا مـا
. لم أشعر يـجعل كل فـرد منـا فريـداً
أبــداً أني ألـبي مــعـايـيــر اجلـمـال..
قـررت أنـني جـمـيـلـة في طـبـيـعـتي
ـــشـــاركــة من دون ولـــهـــذا قــررت ا

ماكياج".

ÊU e « ≠ ÊbM
ـتسـابـقـة على لـقب مـلـكة خـطـفت ا
جــمــال إنـكــلــتـرا مــيــلـيــسـا رؤوف
أنـظار اجلـمهور لـها وذلك لكـونها
ـــشـــاركـــة األولى فـي مـــســـابـــقــة ا
جــمـالــيـة تــظـهــر من دون مـاكــيـاج
.الـفتاة البالـغة من العمر الـ نـهائياً
 29عـامـاً هي طـالـبـة جـامـعـية من
جــنــوب لـنــدن وتــمـكــنت بــالــفـعل
بــــالـــوصـــول إلـى نـــصف نــــهـــائي
ـسابقة وتـأهلت للمـرحلة الثاني ا
فـي احلـفـل الــذي سـيــتـم في شــهـر
تـرين األول. وقـالت مـيـلـيـسـا: "هذا
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بعـد مرور سـت عامـاً على صدور اول
فيـلم من سلسلة جيمس بوند الشهيرة
قرر ستـديو باينوود في بريطانيا تكر
مـثل االسكـتلنـدي شون كـونري الذي ا
قام ببـطولة اكـثر من فيـلم من السـلسلة
الـشــهـيـرة بــيـنـهــا اول فـيــلم  انـتـاجه
حتت عــنـوان دكــتـور نــوو.لم يـعش اول
جـيـمس بــونـد لـيـشــهـد الـعـيــد الـسـتـ

لدكـتـور نـو الذي  انـتـاجه عام 1962
لكن سـتـديوهـات بـاينـوود قررت اطالق
اسم كونـري على احد مسـارحها الذي
تـبــلغ مـســاحـته مــا يـقـارب  1800مـتـر
ـاً لــلـمـمــثل الـذي رحل في مــربع تـكــر

تشرين االول  2020.
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ارسة البلجيكي بـحماسة على 
ـــشي داخل الـــصـــالـــة. ويـــقـــول ا
ـنجد إنّ صاحبـها اللـبنـاني فهد ا
كلـبـته "تـدرك عـنـدمـا يـحـ مـوعد
أخذها إلى الصالة الـرياضية عند
السـاعـة الـسـادسة. ولـديـهـا طـاقة
وحماسة ونـشاط وتصـعد وحدها
ـنـجد ـشي". ويـرى ا علـى جهـاز ا
أن هـــــذا الـــــنـــــشـــــاط هـــــو "احلل
األنـــــسـب" مـــــوضــــــحـــــا أنّـه "من
األفضل صحـياً لـلكلـبة أن تـتحرك
وتفـرغ طاقـتها".وفـازت "ديسـتني"
ـســابـقـة الــسـرعــة الـتي أخـيــراً 
نجد نظمتـها الصـالة بحـسب ا
الذي يشيـر إلى أن األجهزة
لـيــسـت اوتـومــاتــيــكــيـة
وتـتــفــاوت وتـيــرتــهـا
بــحـــسب ســـرعــة كل
كــــلب. ويــــتــــابع أن
األمـر "صــحي جـداً
وخـــصـــوصـــاً إذا
كنت تهتـم بكلبك
وحتـــرص عــــلى
تـــــــنـــــــزيــــــــهــه

." يومياً


	p1-sh aa.shf
	p2
	p3
	p4.shf
	p5.shf
	p6
	p7
	p8
	p9.shf
	pp10.shf
	pp11
	pp12

