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تعـهد مـتظـاهرو سـاحة احلـبوبي
في محافظة ذي قـار بإنهاء حالة
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــتي تـــشـــهـــدهـــا
الـــنــــاصــــريـــة  شـــريــــطــــة عـــدم
اسـتـهـداف او اعـتـقـال اي مـحـتج
سلـمي. وقال احملـتـجون في بـيان
اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان) امس ان
(القـوات األمـنـيـة قـامت  بـحمالت
اعتـقـاالت تعـسـفـية لـلـمتـظـاهرين
السلـمي واسـتهدفت مـنازلهم  
ـشكـلة برغم تـعـهد خـلـية األزمـة ا
دينة من رئاسة احلكومة بجعل ا
مــســتــقــرة إال انــهــا زادت الــنــار

حطبـاً فكـانت ضد شعـبهـا وعوناً
للفاسدين  وما حصل موخراً من
حمالت اعـتقـاالت تعـسفـية دفـعنا
ــنــاطـقي لــلـقــيــام بــالـتــصــعـيــد ا
لــلـــضـــغط من أجـل إطالق ســراح
ـــعــتـــقـــلـــ األبــريـــاء وإيـــقــاف ا
( تظاهرين السلمي استهداف ا
الفــتــ الـى انه (ســيـــتم  إيــقــاف
بشرط التصـعيد وعـودة الهدوء  
إالّ يـتم اعـتـقـال او اسـتـهـداف اي
متظاهر سـلمي واذا حصل عكس
ذلك  فـانــنـا عــلى أ اجلـهــوزيـة
واالستعـداد للتـصعـيد بقـوة اكبر
لم تـشـهــدهـا احلـكــومـة من قـبل 
وعـلى اجلـهـات اخملــتـصـة الـعـمل
عــــلى إســــقــــاط جـــمــــيـع الـــتــــهم
والدعاوى الكـيدية للـحيلولة دون

وقــوع مـصــادمــات واشــتــبــاكـات
تشـعل شـرار الـفتـنـة في ذي قار).
ودعــا ائــتالف الــنــصــر بــرئــاسـة
حـيــدر الـعــبـادي الى وقــفـة جـادة
العــادة تــقــو االوضــاع وضــبط
مــســارهــا في الــنــاصــريــة. وقــال
االئتالف في بيـان تلقـته (الزمان)
امس (نسـتنـكر إراقـة الدم في ذي
قــار بــوصـفـه إنـتــهــاكــاً لــكــرامـة
الــشــعب وآمــالـه ولــقــيم الــدولــة
وأمن اجملـتـمع ونـدعـو الى وقـفة
جـــادة إلعــــادة تـــقـــو األوضـــاع
ا سـار  وضبـطهـا وتـصحـيح ا
يحقق طموحات الشباب وأهداف
الدولة) مؤكدا ان (شرعية النظام
عــلى احملك ونــطــالب احلــكــومــة
والــقــوى الـــســيــاســيـــة بــتــحــمّل

ـرحــلـة مـســؤلــيـاتــهـا بــتـخــطي ا
اإلنـتــقـالــيـة بــأقل األضـرار ووفق
إلــــتـــــزامــــات واضــــحــــة وجــــادة
لإلنتقـال الى مرحلـة دائمة حتقق
طــمـــوحــات الــشـــعب). واصــدرت
فوضيـة العليـا حلقوق االنسان ا
في الـعــراق بـيـانــا بـشـأن احـداث
ـــفـــوضــيـــة في ذي قـــار. وادنت ا
بيـان تـلقـته (الـزمان) امس (حـالة
االنفالت االمني التي تشهدها ذي
قــار الــتي أدت بــدورهــا لــتــفــاقم
ـتــظــاهــرين الــتــصــادمــات بــ ا
ـــا ادى والــــقــــوات االمــــنــــيــــة 
الســتــشــهــاد احــد افــراد الــقـوات
االمـــــنــــــيـــــة واصـــــابـــــة 111 من
ـتــظــاهـرين والــقــوات االمـنــيـة ا
نتيجة اسـتخدام الرصاص احلي

واحلــجــارة واالدوات اجلــارحـة)
محـذرا من ان (إسـتمـرار االنفالت
ـشــاكل االمــني وعــدم مــعــاجلــة ا
ـــتـــفــاقـــمـــة وقـــيــام احلـــكـــومــة ا
تـظـاهرين ؤسـسـة االمنـيـة وا وا
في حفظ االمن واالمـان  سـيؤدي
بالنتيجة الى الفوضى واستمرار
سـقـوط كم كـبــيـر من الـضـحـايـا)
وجدد الـبيـان الدعـوة الى (رئيس
ـوقف األمني في الوزراء بـتولي ا
احملـــافـــظـــة واتـــخـــاذ اإلجــراءات
الـــعــاجـــلـــة إليــقـــاف نـــزيف الــدم
وبــسـط األمن وايـــقــاف االنـــفالت
االمني فيها). ونـعت قيادة شرطة
احملافظة منتسبها الذي استشهد
فـي ســـــاحـــــة احلــــــبـــــوبـي وسط
الـــــــنــــــاصـــــــريــــــة  فـي أحــــــداث

التظاهرات امس االول.وذكر بيان
لــلـقــيــادة (نــعي مــديـريــة شــرطـة
نشات فقيدها محافظة ذي قار وا
فوض صالح هادي جبر مرزوك ا
الـبــدري أحـد مــنـتــسـبي مــديـريـة
أفواج الطوار الذي وافاه األجل
أثنـاء تـأدية الـواجب حـفاظـا على
أمن واســــتــــقــــرار احملــــافــــظــــة).
وشـجب رئــيس الـتـيــار الـصـدري
مـــقــــتـــدى الـــصــــدر اعـــتـــداء من
ـنـدسـ ضـد الـقوات وصـفـهم بـا
االمـنـيـة في الــنـاصـريـة كـمـا دان
في تــغـــريــدة عــلى تـــويــتــر امس
ـــتــــظـــاهـــرين االعـــتــــقـــال ضـــد ا
.  وشـهــدت احملـافـظـة الـسـلــمـيـ
ــــتــــظـــاهــــرين صــــدامــــات بـــ ا
واألجـــهــزة األمـــنــيـــة في ســـاحــة
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بــعـد الـتـعــديل الـذي حـصل عــلى قـانـون الـتــقـاعـد الـعـراقـي نـتـيـجـة
لـتـظاهـرات تـشرين 2019 الـذي كان في ظـاهـره استـجـابة مـتـهورة
ـوظـفـ ـتــظـاهـرين وفي حـقــيـقـته ضـربـة مــوجـعـة آلالف ا ـطـالب ا
عروفة ن تأخر تعـيينهم بسـبب االوضاع ا العـراقي وخصوصـا 
في الـبـلـد سابـقـا وحالـيـا فـكان تـخـفيض الـسن الـقـانوني من ثالث
وسـتــ سـنــة الى ســتـ ســنـة قــد حـرمــهم من ثالث ســنـوات دون
تـعـويض رغم انـهم قـد تـعـيـنوا عـلى اسـاس الـسن الـقـانـون الـسابق
فـكـان يجـب ان يتم تـعـويضـهم بـاعتـبـار فارق الـسن الـقانـوي خـدمة
مـجزيـة يـتم استـيـفاء تـوقيـفـاتهـا التـقـاعديـة اما بـصـورة مبـاشرة او
تـقـسط عـلـى راتـبـهم الـتـقــاعـدي او ان يـتم تـطـبـيـق الـسن الـقـانـوني
اجلديد على حديثي التوظيف النهم سيكونون على علم مسبق به .
ــوظف االمي مع حـامل  ومن مــثـالب الـقــانـون ايـضــا انه يـسـاوي ا
شـهــادة الـدكـتــوراه من اصـحــاب اخلـدمــة الـتــقـاعـديــة االدنى الـتي
ا اجبرتهم بالتـاكيد لم يكن اصحابـها قد تعمدوا تـأخير تعييـنهم ا
ـعـروفة عـلى هـذا الـتـأخـيـر فعـنـدمـا يـتـقـاعد مـوظف امي الـظـروف ا
وآخـر حـامل لــشـهـادة الـدكـتــوراه عـلى اسـاس اخلـدمـة الــتـقـاعـديـة
االدنى والبـالغة خمس عشرة سنة سيكون راتبهما بنفس القيمة اي
انه يــسـاوي خـمــسـمـائـة الـف ديـنـار وبـعــد اهـانـة الــعـمـلـة الــوطـنـيـة
نـخـفـضـة اصال امـام الدوالر والـتي بـالـتـأكـيد بـتـخفـيض قـيـمـتـهـا ا
ـواطن الــبـسـيط  بــالف وخـمــسـمــائـة ديـنــار لـلـدوالر سـتـصـل الى ا
الواحـد  فستكون قـيمة الراتب الـتقاعدي االدنى ال تتـجاوز ثالثمائة
واد الغذائية وثالثون الف ديـنار في مقابل ارتفاع فاحش ألسعار ا
البس واسـاســيـات احلـيــاة االخـرى بـســبب رفع سـعـر واألدويــة وا

الدوالر والوقود مع انعدام مفردات البطاقة التموينية تقريبا .
تعجل دائما في مايخص مايخدمه شرع العراقي ا  لذا كـان على ا
ــتــردد فـي مــا يــخــدم اجملــتـــمع  ان يــقــرأ الــوضـع االجــتــمــاعي وا
واالنـسـاني  واالقـتــصـادي جملـتـمـعه جـيـدا قـبل ان يـقـر اي تـشـريع

وبالذات فيما يتعلق بقوت شعبه.
تقـاعد العراقي ـعاجلة مأسـاة ا هنـا البد من اقتراح بـعض احللول 
البـسيط وخـصوصا ان هـناك مشـروع تعـديل لهـذا القانـون مطروح

ان بانتظار ان يرى النور. وكما يلي:- منذ فترة طويلة على البر
اوال. احتـساب اخلدمة العسكرية االلزامية مع حركاتها خدمة فعلية
مـضـمـونـة الغراض الـعالوة والـتـرفـيع والـتـقاعـد دون اسـتـيـفـاء ألية
ا ـواطن الـعراقي انـذاك كـان ملـزمـا بهـا و مبـالغ جـراء ذلك كون ا
ـا كانت انـها  ولـغايـة عام 2002 كانـت محـسوبـة لهـذا الغـرض فر
كـلف انذاك كان تسـتقطع مـنها الـتوقيـفات التـقاعدية الن اجلـندي ا
أخوذة من راتبه . يستلم راتبه دون ان يسأل  عن االستقطاعات ا
ا انه قد  تخفيض السن القـانوني فيجب ايضا تخفيض ثانـيا . 
متازة او (احلسنة) من اربع سنة الى ثالث سنة . مدة اخلدمة ا
ثـالـثـا. رفع الـنـسـبـة الـتـراكـمـيـة احملـتـسـبـة ضـمن قـاعـدة احـتـسـاب
ئـة) لغـرض حتس ئة) الى (3.5 بـا الـراتب التـقاعدي من (2.5 بـا
تـقاعـد الذي سـيواجه  سـوقا مـلـتهـبا بـكل جوانـبه وتفـرعاته حالـة ا
ـواد االسـاسـيـة االخـرى بـسـبب رفع قـيـمـة الـصـحـيـة والـغـذائـيــة وا
الدوالر واسـعـار الوقـود اضـافة الى بـدالت ايـجار الـسـكن ووسائط

النقل.
ـتـقـاعديـن الى حـد الدرجـة االولى ـوظـفـ ا رابـعـا . عـدم شـمـول  ا
بـاي ضـريـبـة دخل او غـيرهـا او اي اسـتـقـطاع اخـر واالكـتـفـاء فقط

بالدرجات اخلاصة فما فوق .
خامـسا. رفع احلد األدنى للراتب التقاعـدي الى سبعمائة وخمس
تقاعد من تأم ألف دينـار بدال من خمسمائة الف دينار. لـيتمكن ا

احلد األدنى من متطلبات حياته وحياة اسرته ..
ـواطن الذي ـشرع الـعراقي بـنظـر االعتـبار حـالة ا املـنا ان يـأخذ ا
ـكــان وان تـاخــذ من وقـته اكــثـر  بـدال من االهــتـمـام اوصـله لــهـذا ا
ـواطن الـعــراقي عـلى مـدى ـصــاحلـهم الـشـخــصـيـة حــيث الحظ ا
شرع العراقي  على االلتئام مايـقارب عقدين من الزمن حرص ا
بكـامل عـددهم القـرار اي تـشـريع يـخدم مـصـاحلـهم وبـشـكل فوري
ـماطلـة التي قد تـستغـرق اشهرا بيـنما اليـكاد يكـتمل النـصاب مع ا

واطن والبلد. صلحة ا عديدة عندما يتعلق االمر 

احلبوبي بعد أسابيع من الهدوء
أســـفـــرت عـن اســـتـــشـــهـــاد احـــد
عنـاصـر الشـرطة وإصـابـة اخرين
بـيــنـهم مــتـظــاهـرين. وفـي بـغـداد
تظـاهر االالف من الـشبـاب مجددا
في تــقـاطع دمــشق امــام الـبــوابـة
الرئيسة للمـنطقة اخلضراء حيث
ـــان  مــــقـــر احلـــكــــومـــة والــــبـــر
لـلـمـطـالـبـة بـتـوفـير فـرص الـعـمل
وانـــهــــاء الـــفـــســــاد  واحلـــد من
سـيــطـرة االحـزاب عــلى الـســلـطـة
وجتــاوزهـا الــقــانـون والــنــظـام 
رافعـ شعـارات الـعراق لـلجـميع
والـعــدالـة االجــتـمــاعـيــة وايـقـاف
االغــــــتـــــيـــــاالت واالعــــــتـــــقـــــاالت
الحـــقــــات بـــحق احملـــتـــجـــ وا

والناشط والصحفي .
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الــذي تــســيــر عــلــيه انــتــخــابـات
ــقــبــلــة). من جــانــبه ــان ا الــبــر
اوضح نائب رئيس اللجنة محمد
الــــغـــــزي في تــــصـــــريح امس ان
(القانـون سيـكون شبـيهاً بـقانون
ان بـصـيغـة عدد انتـخـابات الـبـر
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة).وكـان من
قـرر إجراء انـتـخابـات اجملالس ا
احملـلــيـة في أيـار  2018 لـكــنـهـا
أُرجــئـت إلى أيـــلــول  2018 ومن
ثم إلى تـــشـــرين األول من الـــعــام
نـــفــسـه ثم أُرجـــئت مـــجــددا إلى
ان نـيـسان 2020 قبل قـرار الـبـر

بإلغاء هذه اجملالس.

االنـتـخـابـيـة). وتـسـتـعـد الـلـجـنـة
الـقـانـونـيـة في مـجـلس الـنـواب 
لتـشريع قـانون جـديد النـتخـابات
مجـالس احملافـظات. وقـال رئيس
اللجنة ريـبوار هادي في تصريح
تـــــابـــــعـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
ـان ســبق ان شـرع قـانـونـا (الـبـر
النـتـخـابـات مـجـالس احملـافـظـات
اضيـة وفق نظام سـانت ليغو) ا
واضـاف ان (اجمللـس صوت عـلى
قـــانـــون انـــتـــخـــابـــاتـه مـــا حــدا
بالـلجنـة الى اجراء الـتحـضيرات
الالزمة العـداد قـانون النـتخـابات
ـقـبلـة وفـقـا للـنـظام احملـافظـات ا

ذلك  بــحـث رئــيـــســا احلـــكــومــة
مــصـــطــفى الــكــاظـــمي ومــجــلس
الـــنــواب مـــحـــمــد احلـــلـــبــوسي
ان التـعاون بـ احلـكومـة والبـر
بــــشــــأن مــــلـــفـي االنـــتــــخــــابـــات
ـــوازنـــة.وذكــر بـــيـــان تـــلــقـــته وا
(الـــزمـــان) امـس أن (اجلـــانـــبـــ
بحثا مجمل األوضاع والتحديات
ــرحــلـة الـتـي تـواجه الــبالد في ا
الــراهــنــة وســبل مــعــاجلــتــهــا و
ـــنـــاســـبــة تـــهـــيـــئـــة الــظـــروف ا
ـبــكــرة وتـوفــيـر لالنــتـخــابــات ا
الدعم الـكـامل للـمـفوضـيـة لتـأدية
مـــهـــامـــهـــا وجنـــاح الـــعـــمـــلـــيـــة

الـــســـيـــاســـيـــة من  9 الى 16من
كـانــون الــثـاني احلــالي وتــسـلم
ــرشــحـ من  9 الى 28 قـوائم ا
من الشـهر نـفسه.وأكـدت ان (عدد
الـناخـبـ الـذين سـيـشـاركون في
ـقبلـة يبـلغ أكثر من االنتخـابات ا
 25 مليون ناخب وتشمل مواليد
2001 و 2002 و 2003). ولــــــــم
يعـلَن حـتى اآلن عن أي حتـالـفات
ســيـــاســيــة جــديـــدة فــإن هــنــاك
مفـاوضـات بـ أطراف سـيـاسـية
كثيرة من أجـل الدخول في قوائم
موحدة أو إقامة حتالفات ما بعد
ظـهــور نــتـائج االنــتـخــابـات. الى

األمـــوال الــكـــافـــيــة إلجـــرائـــهــا).
ــفـوضـيـة ان اجملـمـوع واعـلـنت ا
الكـلي لـلطـلـبات الــتـي تسـلـمتـها
لـــتـــســـجــــيل األحـــزاب بـــلغ 433
طــــلـــبــــاً في حــــ اجـــازت 225
حــــزبـــاً بــــيــــنــــمـــــا بــــلـغ عـــــدد
طــلـبــات الــتــســجــيـل لـالحـزاب
قـيــد الـتــأسـيس 63 طـلــبــاً امـــا
ـرفـوضـة فـقد طـلبـات االحـــزاب ا
بلغت 128  طلباً بينما كان عـدد
طـلـبــات تـسـجــيل االحــزاب الـتي
تـقـدمت بـسـحب طـلـبـهـا فـهـو 17
ــفـوضــيـة حــزبـا.كــمــا فــتـــحـت ا
بــــاب الــتــســجــيل لــلــتــحــالــفـات

إذا كـــانـــوا قـــادرين عـــلـى إجــراء
ـوعـد احلـكـومي انـتـخـابـات في ا
أم في موعد آخر; كأن يكون شهر
تـشريـن األول من الـعام احلـالي)

على حد تعبيره. 
ـسـائل واشـار الى انه (من بــ ا
الــتي حتــتـاج إلـى حـسـم نـهــائي
واتـخـاذ مـوقف بــشـأنـهـا من قـبل
جــمــيع الــقــوى  مــســألــة إجـراء
االنــتـــخــابــات عــبـــر الــبــطــاقــات
البـايـومتـريـة بوصـفـها األسـلوب
الــصــحــيح لــلــحــد من عــمــلــيـات
ي التـزوير وكـذلك اإلشراف األ
عــــلى االقــــتـــراع وتــــخــــصـــيص

عــنه لــقــاءات واجــتــمــاعــات بــ
الزعامـات والقـوى السيـاسية في
ـــفــوضـــيــة الـــعــراق فـــضالً عن ا
سـتقـلة لالنـتخـابات من العـليـا ا
أجل حــسم مـصــيـر االنــتـخــابـات
ـــبـــكـــرة) مـــؤكـــدا ان (الـــقـــوى ا
فوضية السياسـية ستطلـب من ا
حتديد مـوقفهـا النهـائي بشأن ما
إذا كـــــانت قـــــادرة عـــــلـى إجــــراء
ــوعـــد الــذي االنـــتــخـــابــات فـي ا
حددته احلكومة أم في موعد آخر
حتـى تتـضح الـصـورة للـجـميع)
واقف واضاف انه (بـعـد بلـورة ا
سيـتم اإلعالن بـشـكل رسـمي عـما
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كشفت تـقاريـر صحفـية عن حراك
ســــــيـــــــاسـي يــــــقـــــــوده رئـــــــيس
يهدف اجلمـهورية بـرهم صالح  
بـلــورة مـوقف مـوحــد ازاء مـوعـد
االنـــــتـــــخــــابـــــات الــــذي حـــــددته
احلـــكـــومـــة في شـــهـــر حـــزيـــران
قبل وسط سلسـلة من األزمات ا
واخلالفــــات تـــشـــهـــدهـــا الـــبالد.
ونقـلت التـقاريـر عن مصـدر رفيع
قـبلة ستـوى القـول ان (االيام ا ا
سـتشـهـد حـراكـا سيـاسـيـا يـقوده
رئـيس اجلـمـهــوريـة سـتـتـمـخض

في الـدقـيـقة  90 لـيمـنح فـريـقه الـعالمـة الـكـامـلـة.  وبـهـذا الـفوز
ـركـز الــسـابع بـيـنـمـــا أصـبح رصـيـد الـنـجف  20 نـقـطـة في ا

ركـز الرابع عشر.  توقف رصيد الكرخ عند النقطة  14 في ا
وفي سيـاق مـنفـصل تـلـقى فريق احلـشـد بكـرة الـسلـة  خـسارته
ــمـتـاز بــكـرة الـســلـة. وواجه فــريق احلـشـد االولى في الـدوري ا
ـواجـهــة بـفـوز نـظـيــره الـشــرطـة عـلى صــالـة الـشــعب وانـتــهت ا
القـيثـارة اخلضـراء بنـتيـجة  68-89 نقـطة .وتـألق كـيدار دافـيز

فرده. العب الشرطة بعد تسجيله  28 نقطة 
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بـاراة بـ فـريـقي الـكـرخ والـنـجف امس االثـنـ بـفوز انـتهـت ا
االخيـر بـهدفـ مـقابل هـدف واحـد  في لـقاء مـؤجل من اجلـولة
ـمتـاز بـكـرة الـقـدم الـذي اقـيم عـلى مـلـعب الـسـادسـة لـلـدوري ا

الساحر احمد راضي.
وتـقدم غـزالن الـبـاديـة بـالـتـسـجـيل اوالً بـتـوقيـع الالعب احـمـــد
كوني في الـدقيـقة 67 قبل ان يـعدل الـكـرخ النـتـيجـة عن طريق
الالعب عمـر عبـد الـرحمن في الـدقيـقة 84  وح ظن اجلميع
بـاراة تـتجه الـى التـعـادل عاد كـوني لـيسـجل هـدفه الـقاتل ان ا
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
نـحو 11وفـاة بفـايـروس كـورونا
و 801 اصــابــة مــؤكــدة وشــفــاء
 2035 حــالــة جـديــدة . واوضح
الذي ـوقف الـوبـائي الـيـومي   ا
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
(مـخــتـبـرات الــوزارة في الـعـراق
اجـرت اكـثـر من  30 الف فـحص
لــعــيـــنــات مــشـــتــبه اصـــابــتــهــا
بـــالــــفـــايـــروس  ورصـــدت 801
اصابة مؤكدة في عموم العراق)
واضـــــــاف ان ( 2035 حـــــــالـــــــة
تـمـاثـلت لــلـشـفـاء من الـفـايـروس
ووفاة  11حالة جديدة). وأعلنت
الــوزارة  أن حــصــة الـعــراق من
لــقــاح فــايــزراخلــاص بــكــورونــا
ســـــتــــــصـل خالل الــــــشـــــهــــــرين
ـتــحــدث بـاسم .وقــال ا ــقــبـلــ ا
الصـحة سـيف البدر فـي تصريح
امس إن (الـعـراق وقع مع شـركـة
فـايزر وسـنـبـدأ بـتـسـلم اجلـرعة
ــــقـــــبــــلــــة ـــــدة ا األولى خالل ا
وســتــكــون هــنــاك الــتـزامــات مع

فــايـزروغــيــرهـا) مـؤكــدا ان (مـا
زالت الـــتــزامـــاتـــنـــا قـــائــمـــة مع
التـحالف الدولي لـلقـاحات الذي
دولــــة يـــــضم أكـــــثـــــر من  180 
وبــإشـــراف مــنـــظــمـــة الــصـــحــة
ـيــة) مــضـيــفــا (وفي حـال الــعــا
اعتمد الـلقاح فإن حـصة العراق
محـجوزة حـيث ستـكون حـصته
ئة أي من التوريدات هي  20 با
 8 ماليـ جـرعة) ولـفت الى ان
(االتـــفــاق األولـي مع فــايـــزر هــو
 1.5 مـلـيـون جــرعـة تـسـلم خالل
الــربع األول من هــذه الـســنـة أي
) مبـيناً أن قبـل في الشهـرين ا
(الـــتــــوزيع ســــيـــكــــون جلــــمـــيع
احملافظات من خالل مستشفيات
يــــتم حتــــديـــدهـــا خـالل وســـائل
االعـالم وبــــحــــسـب األولــــويــــة)
وتابع البدر أن (اللقاح لن يكون
إجـــبـــاريـــا مــطـــلـــقـــاً).وبــرغم أن
الـــصــورة ازدادت ســـوداويــة في
الــــــعـــــالـم مع ارتــــــفــــــاع أعـــــداد
اإلصــــــابـــــات وظـــــهـــــور سالالت
جـديـدة إال أن الـلـقـاحـات حمـلت
في طـــيــاتــهــا أخــبــارا ســارة.وال

تــتـــصل األخــبــار الـــســارة فــقط
بـقدرة هـذه األدويـة عـلى احـتواء
الوباء واحلد من تبعاته فقط بل
إنــهـا قــادرة عـلى مــا يـبــدو عـلى
التـصدي ألمـراض خـطرة يـعاني
مــــــــنـــــــهــــــــا اإلنـــــــســـــــان مــــــــثل
السـرطان.وذكرت تـقايـر صحـفية
أن (اآلمــال بــاتت مــعــقـودة عــلى
بـعض الـلـقـاحـات الـتي اعـتـمـدت
تـــقــنــيــات جــديـــدة في مــحــاربــة
ــــكن الــــفـــــايــــروس بـــــحــــيـث 
اســـتــــخـــدمــــهـــا فـي مـــواجــــهـــة
السـرطان الـذي يودي بـحياة 10
ماليـــــ شــــــخص ســـــنـــــويـــــا).
وحتـــدثت وكــالـــة امــريــكـــيــة عن
التقنية اجلديدة التي استخدمت
في تــــصـــنــــيع لــــقـــاحي فــــايـــزر
بـــايــــونــــتـك ومـــوديــــرنــــا وهي
احلـــمـض الـــنـــووي الـــريـــبــوزي
رسـال الذي يقـوم على بـرمجة ا
اخلاليا البشرية إلنتاج نسخ عن
جــــزء من الـــفــــايـــروس بـــهـــدف
ـــنـــاعــة عـــلى حتــفـــيـــز جـــهــاز ا
الــــــهـــــجــــــوم فـي حــــــال دخـــــول
الفايروس احلقيقي إلى اجلسم.

والنخيب وغرب بادية السماوة)
ــــــــتـــــــــوقع واضـــــــــاف انه (مـن ا
اســــتــــمـــرار تــــســــاقط االمــــطـــار
والـثـلـوج في زاخـو دهـوك وحاج
عمران وجمجمال وأربيل وشمال
ـوصل وربــيـعــة وتـلـعــفـر حـتى ا

قبل). يوم اجلمعة ا
وتــــابـع ان (الــــبالد ســــتــــشــــهــــد
انـخـفـاضــا مـلـحـوظـا في درجـات
احلرارة يـكـون تـأثيـرهـا واضـحا
ـــــقــــبل). خـالل يــــوم الــــســـــبت ا
ورجحت الهيـئة في وقت سابق 
ان يكون طقس اليوم الثالثاء في
عمـوم مـنـاطق الـبالد صـحوا مع
بعض الـغيـوم ودرجات الـعظمى

في بغداد 20 .

جــويــ اقــدم في هــيــئــة االنـواء
ـدن مــحــمــود عــبــد الــلــطـيـف بــا
ـــشــمــولـــة بــتـــســاقط الـــثــلــوج ا

قبل. واالمطار يوم اخلميس ا
وقـال عـبـد الـلـطـيف في صـفـحـته
بـفـيـسـبـوك ان (مـنـخـفـضـا جـويا
تـــرافــقـه كــتـــلــة هـــوائــيـــة بــاردة
سـيـؤدي الى تـسـاقط الـثـلـوج في
ـوصل وجمجمال زاخو وشمال ا
واربيل والـسلـيمـانيـة وتل عبـطة
و تلـعفـر وربيـعة وامـطار خـفيـفة
مع فــرصـة لــثـلــوج في الـرطــبـة)
ـــــنــــــاطق الــــــتي مــــــؤكــــــدا ان (ا
ستتسـاقط فيها االمـطار ستشمل
بــغـــداد وكــركـــوك وصالح الــدين
وحـديـثـة وعـنه والـرمـادي وهـيت
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ــراصــد الـزلــزالــيـة في ســجـلت ا
الـهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء اجلـويـة
الــتـــابــعـــة لــوزارة الـــنــقل  هــزة
أرضـــيـــة بـــقــوة  3.8درجــات في
مـحــافـظـة الــسـلــيـمـانــيـة. وقـالت
الـهيـئـة في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس ان (مــراصـــدنــا الــزلــزالــيــة
سـجــلت هــزة ارضــيـة بــقـوة 3.8
درجات في السليمانية) واضاف
ان (السـلـيمـانـية اجملـاورة اليران
مـن اكـــثــــر احملـــافــــظـــات تــــأثـــراً
بـالـهـزات األرضـيـة لـوقـوعـهـا في

منطقة ذات نشاط زلزالي). 
بـدوره  افــاد رئــيس مــتــنــبــئــ



التـعاون ,طلـبوا شـهرين لـدراسته
إال أن الــعـراق أصـر عــلى عـقـد أول
اجـــتــمــاع في  15كـــانــون الـــثــاني
اجلــاري وهــو يــتــزامن مع اإلرادة
ـيـاه مع احلـقـيــقـيــة حلـسم مـلـف ا
الـــعــــــــــراق من قــــبل احلــــكــــومـــة
الــتـــركــيــة ورئــيــســهــا رجب طــيب

أردوغان).
WOF «Ë …—u

 معــــربا عن (ثقته بتعامل اجلانب
ـــلف بـــصــورة الـــتـــركي مع هـــذا ا
ـــا هـــنـــاك إرادة واقـــعــــــــــيـــة طـــا
حـقـيـقـيـة سيـاسـيـة ودعم كـبـير من
رئـيس مــجـلس الــوزراء مـصــطـفى
ـلف الـكـاظـمي الـذي يــتـبـنى هـذا ا
بــشـكـل شـخــصي وعــلى مــســتـوى
اجملــــــــلــــس وخـالل زيـــــــــارتـه الى

تركيا).
وتــابـع (نــشـــعـــر أن هــنـــاك رغـــبــة
حـقــيـقـيـة بــ اجلـانـبــ الـعـراقي
لف وان والـتـركي بـحلـحـلـة هـذا ا
هــنـاك جتــاوبــاً مـلــمــوسـاً مـن قـبل

لف). تركيا حلل هذا ا
ولــــفـت الى ان (الـــــوزارة وضــــعت
خـارطـة لن تكـون بـعيـدة عن مـجال
ـنـاخـيـة الـتـطـور في الـتـغـيـيـرات ا
والـــظــروف األخـــرى وقـــد عـــمــلت
الـوزارة عـلى إعـداد دراسـة شـامـلة
اشـــتـــركت فـــيـــهـــا جــمـــيع وزارات
الـدولة بـضمـنـها وزارات االقـليم 
ـيـاه واألراضي في لـتــقـو واقع ا
الـــعــراق و تــنــفــيـــذهــا من قــبل
ــيــة مــتـــــــخــصــصــة شــركــات عــا
ـائي لغـاية تـوضح وضع العـراق ا
ــــــيـــــاه عـــــام 2035 مـن مــــــوارد ا

واألراضي).
ومــــضـى رشــــيــــد الـى الــــقــــول ان
(الـــدراســــة تُــــحـــدَّث كل 5 اعـــوام
وحـصـلت مـوافـقـة مـجـلس الوزراء
على حتديث الدراسة وهي اآلن في
ــــؤســــســـات طــــور االتــــفـــاق مـع ا
لف الـهولـنديـة الـعريـقة في هـذا ا
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ــــتـــهــــمــــ قــــامـــا وأضــــاف ان (ا
واطن بـالـنصـب واالحتـيـال عـلى ا
ما أكثر من 20 مليـون دينار وتسلـَّ
مــنه وأوهــمــاه بــقــدرتــهــمــا عــلى
اســـتـــحـــصـــال قــرارٍ قـــضـــائي من
محكمة التمييز االحتادية باإلفراج
دة 10 عن ولده احملكوم بالسجن 
اعـوام من قــبل مــحـكــمـة جــنـايـات

البصرة).
ـتـهـم اعـتـرفـا أثـناء وتـابع ان (ا
مـهمـا مـبلغ التـحـقيـق معـهم بـتسـلـُّ
الـرشـا) مـشـيـرا إلـى أن (الـعـمـلـيَّة
ــــوجب مــــذكــــرة الــــتـي نــــفــــذت 
قـضـائــيـة أسـفــرت عن ضـبط قـرارٍ
تـــمــــيـــيـــزي آخــــر مُـــزورٍ بـــحـــوزة
). كـما ضـبطت الهـيئة 19 تـهم ا
ــواد مـــعــدة مـــركــبـــة مـــحــمـــلـــة 
لـلــتـهـريب و21 مـتــهـمـاً في إحـدى
الشركات الـتابعة لـوزارة الصناعة

في ديالى. 
وقـال بيـان للـهـيئـة تلـقته (الـزمان)
امس ان (فـــريـق عـــملٍ مـن مـــكـــتب
حتـقـيق الـهـيــئـة في ديـالى وبـعـد
ـتابـعـة والـتـقصي عن الـتـحـري وا
كتب تمكَّن من معلومـاتٍ تلقاهـا ا

ادة ضبط أربع شاحنـاتٍ محَملَة 
احلـديــد والــنـحــاس الـســكـراب 
إخـراجـهـا من مقـر الـشـركة الـعـامة
لــلــصــنــاعـــات الــكــهــربــائــيــة دون
ــــوافــــقـــات حـــصــــولــــهــــا عــــلى ا

األصولية).
 UMŠUý WFÐU²

ولـــــفت الى ان (الـــــفــــريق  وفــــور
ـعلـومات انـتقــــــــــل إلى تلـقـــيه ا
الـــشــركـــة ورابط قــــــــرب مــقـــرهــا
حتـــى ساعةٍ مـتأخرةٍ من الليل إذ
تــمت مـتــابـعــته لــلـشــاحـنــات مـنـذ
خــــروجـــهــــا من الــــشــــركـــة حــــتى
وصــولـــهــا إلى ســيـــطــرة الــسالم
حـيث  ضــبـطــهـا وإعـادتــهـا إلى

مقر الشركة).
مبـينـا ان (فريـقاً حتقـيقـياً آخر من
ــكــتب انــتـــقل إلى مــقــر مالكـــات ا
الــشـركـة ذاتـهــا وتـمـكن من ضـبط
ـادة احلديد 15  شاحـنة محَـملَة 
والــنـــحــاس الـــســكـــراب مــهَـــيــئــة
َّ ضبط 21 متـهماً للـتهريب كـما 
بـالـتـورط في مـحـاولـة تـهريـب تلك

واد). ا
ولـفت الـبيـان الى (تـنـظيم مـحـضر

(الــــزمــــان) امـس ان (فــــريق عــــمل
مـديريـة حتقـيق البـصرة تـمكن من
ـتــهم األول أثـنـاء تــسـلُّـمه ضـبط ا
مبلغ الرشـا أمام محكمـة استئناف
ُتَّهم الثاني البصرة ثم  ضبط ا
ـمه مــبـــلغ الــرشــا من أثــنــاء تــســـلـُّ
ـتهم األول) الفـتا إلى أن شريـكه ا
ُـتَّـهـم مـنـتـسبـان إلى الـشـرطة (ا

القضائية).
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وعرضه ضبط أصولي بالعـمليت
ـــضــبـــوطــة ــبـــرزات ا صــحـــبـــة ا
ـتهـم امـام  قاضي الـتحـقيق وا
ُـخـتص الـذي قـرر تـوقـيفـهم وفق ا
ـــادة 240 مـن قــــانـــون أحــــكــــام ا
العقـوبات في ما أصـدر أمر قبضٍ
وحتـر بحق مـسؤولـ في الشـركة
ـنـصب مـديـر عـام). مـنـهم مـتـهـم 
فـيـمـا كـشف الـنـائب مـحـمـد إقـبـال
تـعــرض مــحــافــظــة نــيــنــوى بــعـد
حتـــريــرهــا من داعش لـــعــمــلــيــات
تالعب بـــالــــســـجالت الـــعـــقـــاريـــة

وتزوير سندات االراضي. 
ودعـــا اقــــبـــال في بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الـــزمــــان) امس (رئــــيس الـــوزراء
مــصــطــفـى الــكــاظــمي الى اتــخــاذ
قـرارات حـاسـمـة اليـقـاف الـتـجـاوز
واطـن تـلكـات الدولـة وا عـلى 

والــتـالعب بــالــعـقــارات واالراضي
منذ عام 2017 والعمل على اعادة
احلــقـوق ألصــحـابــهـا) ,مـؤكـدا ان
(ماتـعرضت لـه نينـوى من سـياسة
الــتــهــمــيش واالقــصــاء واالهــمــال
ــشــاكل ســـبب لــهــا الــكــثـــيــر من ا
والعقبات وعلى الصعد كافة  ,وان
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تحف ,ماسكة جراحها العميقة ,تتفجر جماالً وكبرياء, ذهبت الى ذلك ا
وحتت نور قدمـيها نـيران الهبة ,وسهام مـسمومة ,تريد أن تـقول أنا في
ـتحف ,تريـد حـقـهـا الـطـبيـعي في خنـدق واحـد مع اجلـمـيع داخل هـذا ا

ساواة. ا
دة تـحف متهـرئا جدا ,يسير خـلف بنود متـخلفة ,هدفه اجللوس  كان ا
أطول على جثمـان رفيقاتها ,يسعى الى ربط خلق جهل التأريخ ,يؤسس
تحف, دقع ,يريدهـا أن تكـون تابعـة ومشـبعة لـرغبـات ا ألشكـال الفقـر ا

تحف. لكنها معاندة ثائرة بوجه ذلك ا
بيد بدأت بـرص الـصـفوف ,وجدت ذلك اخلـيـار ناجـيـاً لـها ولـرفـيقـاتـها ,
تصـرح ثـائرة ,ويد أخـرى تلـمـلم اجلراح ,بيـد تعـلن الرفض ,ويد أخرى

تحف. أيضا تختبئ ب األزقة ,حتمي نفسها من وحشية ا
في حلظة رقصت ,وأهتز جلسدهـا كل متحرك ,معلنة أن غالـبية جنسها
ـتـحف ,مـا بـ رفض مـسـتـتـر أو سـافر ,عنـيف أو قـد رفض سـيـاسـة ا
ـتحف سلـمي ,واضح أو غـامض. بالـنـتـيـجـة هـو رفض ينـخـر سـيـاسـة ا

ويؤسس الى نسفه.
تـحف رغم قـدرتها ,لكنـها تـريد مسك اجلمـيل فيـها هي ال تـريد تـهد ا
إدارته ,تريـد أن يكـون للـجـميع خـيار في بـنائه ,هي ال تريـد أن تموت أو

ساواة. تؤذي رفيقاتها; بل تريد ذلك العالم ,عالم ا
ـتـحف: مـا بـ األزقة ; كـتـبت عـلى جـدران ا وأخيـراً
ودخـان الـسـجـائـر سـتـتــعـالى الـصـرخـات وتـشـفى

اجلراح.

تعجز الكـلمات عن استـعراض مسيرة شـهيد الكـلمة احمد عـبد الصمد
فـمن الـصـعب تـصـديق الـوحـشـيـة الـتي اردي بـهـا والـتي تـدفع بـرحـيـله

الفاجع إلى منطقة تبقى عالقة بالذاكرة مهما حيينا.
هني عام 2003 مراسال اخباريا في مـجال الصحافة بدأ أحمد عمله ا
قروءة ,ليتـنقل بـعدهـا الى العمـل في القنـوات التـلفـزيونيـة فكـانت قناة ا
ـدة عـشر الـفـيحـاء الـفـضـائـيـة مـحـطـته االولى الـتي ابـدع في عـمـله بـهـا 
سنـوات تقـريـبا قـدم خاللهـا تـقاريـر ورسائل وأعـدّ بـرامج نالت اعـجاب
شـاهـدين ,ومع تـوقف الفـيـحـاء واصل عـمـله في قـنوات مـحـلـيـة اخرى ا
منـهـا قـناة  NRT عربـيـة بـينـمـا كـانت محـطـته االخـيرة مـع قنـاة دجـلة

الفضائية.
ولـد احـمـد عـبـد الـصـمـد وهـو اب لـثالثـة اطـفـال عـام  1980وكان في
شـهـره السـابـع عنـدمـا اسـتـشـهـد والـده في احلـرب الـعـراقـيـة االيـرانـية,
وبرغم ظروف احلياة الصعبة تـمكن من اكمال طموحه الدراسي فحصل
على شهـادة الدبلـوم في ادارة االعمال ,وبعد الـتحاقه بـالعمل الـصحفي
شغل عـضوية الـهيـئة االداريـة لنـقابـة الصحـفيـ العـراقيـ على دورت
مـتــتـالـيـتـ 2005- 2009 ونـال عـضـويــة احتـاد الـصـحــفـيـ الـعـرب
واحتاد الصحفي الدولي إضـافة إلى مساهماته في تأسيس عدد من
الـصـحف احملـلـية فـي الـبصـرة كـصـحـيـفـة األيـام االسـبـوعـيـة وصـحـيـفة

مـديـنــتي االقـتــصـاديـة ويــعـد من أوائل
الصحفي االستقصائي في العراق.
تـمــيــز أحـمــد بــإطاللــته اجلـريــئــة عـلى
شاشات القنوات التي عمل فيها خالل
اضاءته االخباريـة ومتابـعته اجلدية في
كشف حقيقة االحداث والتطورات على
الساحة الـبصريـة فأضاف عمـله متعة
تـلقي وزاد من متابعي شاهدة لدى ا ا
ـؤســســات االعالمــيـة ,لـكــنه في تـلـك ا
الـوقـت نـفــسه اثــار بـعــمــله هــذا بـغض
وحـقـد من قــام بـفـضـحــهم امـام الـرأي

الـــعــــام فـــشــــكل وجــــوده مـــصــــدر قـــلق
ـتـورط سـؤولـ احلكـومـي ا لألحزاب الـديـنيـة والـسلـطـات احمللـيـة وا
بقضايا الـسرقة والفساد ,ونتيجة ذلك تـعرض خالل مسيرته الـصحفية
الى مـضايـقـات كـثيـرة وتـهـديدات مـسـتـمرة لـكـنه كـان يتـجـاهـلهـا غـالـبا

تميز. ويستمر في ظهوره ا
ـصالح والـتفـاهمات الـسيـاسيـة اكبر من حـرية الـتعـبير عندمـا وجد ان ا
وتـغــيــــــــــــب فـيــهـا نـقـل احلـقـيــقـيــة كـامــلـة تـوجـه الى اعـتــمـاد وسـائل
الـتـواصل االجـتـماعـي في ايـصـال رسـالتـه الى اجلـمـهور ,والسيـمـا من
خالل مقـاطع الفــــــــــــيـديو الـتي كان يـبـثــهـا عبـر صفـحـته الشـخصـية
عـلـى الـفــيــــســبـوك والــتي كــانت حتــصــد تـفـــــــاعالت واهــتــمـام االالف

. تابع ا
كان يـسـعى الى حتـقـيق تـغيـيـر في الـوضع الـقائـم في العـراق والـقـضاء
سؤول الـفاسدين على آفة الـفساد واحلـد من سلطـة االحزاب وتقـد ا
الى احملاكم ,يدفـعه الى ذلك قربه من مـعرفـة تفـاصيل احلـقيـقة واطالعه

ستشري في البصرة. على حجم فساد ا
دنـية الـوسيـلـة الوحـيدة لـتحـقـيق التـغيـير في لقـد وجد في الـتـظاهـرات ا
وكشف ـبـاشـرة , الـعراق ,فـعـمل عـلى حتـفـيـز الـتـظـاهـرات واضـاءتـهـا ا
تظاهرين وكثيرا استخدام السلطات لـوسائل القمع واالعتقاالت جتـاه ا
قابل وجد فيه دنية ,با ما كان يثـقف اجلماهيـر لاللتحاق بـالتظاهـرات ا
تظاهرون انه اقرب الشخصيات الصحفية اليهم فمنحوه حبهم وثقتهم ا
في التـعـامل معه ,وفي كـثيـر من االحـيـان اصـبحـت الهـتـافـات الـتي كان
يـرددهـا شـعـارات في سـاحـات الـتـظـاهرات كـ"انـصـروا الـثـورة ألجل ان

ننعم باحلرية".
صادف العاشر من كانون اغتيل احمد عبد الصمد مسـاء يوم اجلمعة ا
صور صـفاء غالي بعـد عودتهما مـن تغطية الثاني 2020 برفقة زمـيله ا
التظاهـرات السلمـية في مدينـة البصرة وقد عـثر في جسده الـطاهر على

27 رصاصة من فوهات الغدر واالرهاب.
عـنـد تـشـــــــــــيـيع جـثـــــــمـان الـشـهـيـد من داره كـنت اتـنـاوب في حـمل
نعـشه مع الزمـيل طالب الـبديـري وأشقـائه لكـننـا لم نتـمكن من االحـتفاظ
بجـثـمـانه  إذ اختـطـفـته ايـادي اجلمـاهـيـر لتـسـيـر به مشـيـا عـلى االقدام
وسط هــتــافــات وانــاشـــــــيــد وطـنــيــة من دار عــائــلـــــــــته الـى ســاحـات
تـظـاهـرات الـبــصـرة لـيـصـلي عــلى جـثـمـانه الـوطـن ويـودعه الـبـصـريـون

الوداع االخير.
ال يـعـد احـمـد عـبـد الـصـمـد الـذي اتــسم بـشـخـصـيـته االيـجـابـيـة وروحه
ـثل الـوعي ـتـفـاــــــــــئـلة ,ظـاهـرة او جتـربـة تـنـتـهي بـرحـيـلـهـا بل هـو  ا
الـوطــني احلــقـيــقي الـذي اســهم مع رفــاقه الــــــــشـهــداء في والدة ثـورة
ـا مـوتي تـشـرين الــوطـنـيـة ولــسـان حـالـهم يــقـول "أنـا إن مت شـهــيـداً إ

والدة"..
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مـنـذ ايـام تـشــهـد دائـرة  مـعـادلـة
الــشــهـــادات في وزارة الــتــربــيــة
مــديـريــة الــرصـافــة الـثــانــيـة في
شـــارع فــلـــســـطـــ  تــزاحم آالف
الـطـلبـة  وذووهم لـلحـصـول على

وثــائـقــهم الـدراســيــة في مـشــهـد
ماساوي تعمه الفوضى.

واسـتــعـانت الــدائـرة بــقـوات من
الـــشــــرطـــة وعـــجـــزت عن ضـــبط
ـبنى حـشـود الـراغـبـ بـدخـول ا
الجنـــاز مـــعــــامالتـــهـم  وتـــطـــور
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مهدي رشيد
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ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة
هـم اثـنـ مـتلـبـس الـنـزاهـة مُتـَّ
ـواطن بتـسلُّم الـرشوة مـن أحد ا
فـي الــبــصــرة مــؤكــدة قــيــامــهــمـا
بالـنصب واالحتـيال علـيه وإيهامه
بـقدرتـهما عـلى مـساعدتـه باإلفراج

عن ابنه.
وذكــرت الـدائــرة في بــيــان تــلــقـته
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محمد اقبال

ـــوقف الســـتـــخـــدام الـــهــراوات ا
ــراجـعــ في والــدفع لــتــفــريق ا
مشـهد مـخز الهانـة كرامـة الناس
في الـوقـت الـذي سـمح الصـحـاب
ـعـمــمـ واقـارب الـواسـطــات وا
تـنفذين الـدخول خـارج التدافع ا

والطوابير.
ونــــتـــيـــجـــة لـــهـــذه
الـــفــوضـى وغــيــاب
اخلـطـة التـنـظيـمـية
واطن الستقبال ا
 مـــنــعت الـــشـــرطــة
ــثل الــدائـرة ومن 
التصويـر الصحفي
 او الـــشـــخــصي او
اجــــــراء لــــــقــــــاءات
ــــتــــضـــررين او بـــا
الـــعـــشـــرات الـــذين
تــعــرضـوا لــلــنــشل
خــوفــا من انــتــشـار
هـــذه الــفـــضــيـــحــة
الــــتـــربـــويــــة الـــتي
تغـفل عنـها الوزارة
ووســــــــائـل االعالم.
بحـسب قول شـهود
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بحـث رئيس مـجـلس الـقـضـاء االعلى
فائق زيدان مع رئيس واعـضاء جلنة
متـابعـة تـنفـيذ الـبـرنامج احلـكومي ,
ــؤسـسـة تـشــريع قـوانــ خـاصــة بـا

القضائية . 
وقال بـيـان لـلمـجـلس تـلقـته (الـزمان)
امس ان (زيـــــدان بـــــحـث مع رئـــــيس
الـلجـنـة  حـازم اخلـالـدي واعـضـائـها
ثـورة احلـلـفي وبـلـيـسة جـبـار وطالل
الـتـعـاون الـزوبــعي ومـازن الــفـيـلي  ,

ـشــتـرك والــيـات تــشـريع الــقـوانـ ا
اخلاصة بالـقضاء). كـما ناقش زيدان
مع امــ بــغــداد عالء مــعن االلــيـات
ـمـتـلـكات الـقـانـونيـة لـلـحـفـاظ عـلى ا
العـامـة ومـنع التـجـاوز عـليـهـا. وذكر
الــبـــيــان أن (الــلـــقــاء بـــحث االلــيــات
ـمـتـلـكات الـقـانـونيـة لـلـحـفـاظ عـلى ا
العـامة ومـنع التـجاوز عـليـها). وكان
ــرحــلـة الــراهــنـة مــعن قـد اكــد  أن ا
ســتـشــهــد انــطالق ثــورة جــديـدة من
اخلـدمــات واإلعـمــار مـشــيـرا الى ان

UI¡∫ رئيس القضاء االعلى خالل لقائة بلجنة مراقبة تنفيذ البرنامج احلكومي

رئــيـس مــجــلـس الــوزراء مــصـــطــفى
الــكــاظــمـي يــشــرف عــلى الــدراســات
واخلـطط لــتـطـويـر الــبـنى الـتــحـتـيـة
لــلــعــاصــمــة والــنــهــوض بــواقــعــهــا
ــرحــلـة الــعـمــراني. وقــال مــعن أن (ا
ســتـشــهــد انــطالق ثــورة جــديـدة من
اخلـدمـات واإلعـمار ومـشـاريع حتـقق
) ,الفـــتـــا الى ان ـــواطــنــ رغــبــات ا
(اخلــطط الــتي  رســمـهــا ســتــعــيـد
ـهمـة بـ عواصم لبـغـداد مكـانـتهـا ا
الشرق األوسط) ,وتابع ان (احلكومة
تـشرف ـثـلـة بالـكـاظـمي  , احلـالـيـة 
عـلى مـا نـحــقـقه من دراسـات وخـطط
جــديـدة لــتــطــويـر الــبــنى الــتـحــتــيـة
والنهوض بواقع العاصمة العمراني
كما تقـدم الدعم الكامل واإلسـناد عبر
مـــؤســـســـات الـــدولـــة كـــافـــة إلجنـــاز
مشروع الـبناء واإلعمـار). ونفى ام
بـغـداد في وقت سـابق اسـتـقـالـته من
ارسة عمله , منصبه وانه يـواصل 
بــتــنــفــيــذ خــطط اعــمــار الــعــاصــمــة
ـكـانــتـهـا احلــضـاريـة من وإعـادتـهــا 
جـــديــــد عـــبـــر مـــشـــاريـع تـــنـــمـــويـــة
وستـراتيـجيـة كبـيرة بـدعم واشراف

مباشر من الكاظمي. 
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ـائـيـة مـهدي ـوارد ا يـرأس وزيـر ا
رشيد الـوفد احلكـومي الذي يزور
أنـــقـــرة في 15 الـــشـــهـــر اجلـــاري
لــلـــتــفــاوض مع اجلـــانب الــتــركي
بــشـأن مـسـودة الـبـروتـوكـول الـتي
أقــرهــا مـــجــلس الــوزراء مــؤخــراً
بـشأن  حتـديـد آليـات الـتعـاون ب
الـبـلـدين وتـطـبـيق مـبـدأ االنـصاف
والـــعـــدالـــة في تـــوزيع احلـــصص

ائية. ا
الــوزيـر مـهـدي رشـيـد في تـصـريح
تــابـعـته (الــزمـان) امس إن (الـوفـد
ـسـؤول الـعـراقي سـيـنـاقش مع ا
االتراك  ,البروتـوكول الذي حددته
احلـكـومـة وتـرجــمـته بـشـكل أرقـام
ـائية وواقع بالـنسـبة لإلطـالقات ا

طلوبة). ا
مـؤكــدا ان (اخلــطــوة الــتي بـادرت
بـهـا احلـكـومـة والـوزارة لم يـسبق
ـتـعـاقـبـة واحلـكـومـات لـلـوزارات ا
الــسـابـقـة أن أقـدمت عـلـيـهـا اذ أن
الــــوزارة هي من طــــلـــبـت وقـــدمت
صيغة التعاون التي يراد أن تكون

مع اجلانب التركي).
الفـتـا النـظـر الى ان (االتـراك وبـعد
تــســـلــمـــهم مــســـودة بــروتـــوكــول

وســـيــتم حتـــديــثــهـــا خالل الــعــام
احلـــــــــالي 2021 وإضــــــــافــــــــة كل
تغيرات التي حصلت في العراق ا
لـغـرض تضـميـنـها ضـمن الـدراسة
الــســتـــراتــيــجــيــة) ,مـــشــددا عــلى
ائـية (ضرورة حتـديث السـياسـة ا
وفــتح قــنـــوات تــواصل مع الــدول

تشاطئة). ا
…b¹bł WÝUOÝ

ـــــــــــوجـب وأردف قــــــــــــائـالً إنـه (
تـغيرات التـي حصلت بـعد العام ا
2014 والفوضى التي عمت البالد
عــقـب احــتـالل داعش حملــافـــظــات
عـــدة وضــعــنــا ســيــاســة جــديــدة

صــارمـــة نــعــمل عـــلــيــهـــا حــالــيــاً
وتـركيـزنـا األساسي فـيـها هـو عدم
تــكـــرار مــا حـــصل في مـــحــافـــظــة
الـــبــــصـــرة من شـح في االيـــرادات
ـائـيــة الـذي سـبب كــارثـة كـبـرى ا
ـــضـي بـــهـــذه ونـــحن جــــادون بـــا
الـسـيـاسـة في مــحـافـظـتي ذي قـار
والــســمـاوة الــلــتـ تــعــانــيـان من
مــــشــــكـالت في احلــــصـــــول عــــلى
ـائـيـة بـشـكل كـامل حـصـصـهـمـا ا
كـــونـــهــمـــا يــقـــعـــان في مـــنــطـــقــة

الذنائب).
 مـضـيـفـا ان (الـوزارة اعـدت خطط
ورؤى بـــشـــأن اســـتـــثـــمـــار مـــيــاه

االمـــــــطـــــــار من خـالل الـــــــســــــدود
ـوجـودة الحـتـوائـها واخلـزانـات ا
واالســتـــفـــادة مـــنـــهـــا في مـــواسم

الزراعة).
واكـد رشـيـد ان (الـعـراق يـعـد دولـة
ـئة من مـصب وان أكـثـر من 90 بـا
ــــائــــيــــة هـي من خــــارج وارداتـه ا
الـبالد وهــذا االمـر يــشـكل حتــديـا
كـبـيـرا وسـنــــــواجه مـشـكالت عدة
فـي حـــالــــة لم يــــتم الـــتــــوصل الى
اتفـاقات وتـفاهـمات مع دول أعالي

نبع). ا
منوهـا الى ان (العراق قـطع شوطاً
لغاية عام 2014 في حتس كفاءة

اإلرواء واســـتــخـــدام الــتـــقــنـــيــات
احلــديــثـــة بــالــتــنــســيق مع وزارة
الــزراعـة إال أن الــدمـار الـذي حلق
ــنــشــآت في 2014 أثــر بــشــكل بــا
ائية داخل وارد ا كبير في إدارة ا
العراق وأدخلنا في مرحلة جديدة
يــجب فـيـهـا إعــادة احلـسـابـات من
جديد ونحن حريصون على إعادة
االمـور الى مـجـراهـا الـصحـيح في
مـسـألـة إالدارة  وبـدأنـا بـخـطوات
جـريـئـة إلنـهـاء وإزالـة الـتـجـاوزات
بــكل أشـكـالــهـا من خالل احلـمالت
الي تــــقـــوم بــــهــــا الـــوزارة بــــرغم

لف).  حتديات هذا ا

الـواجب الوطـني واالخالقي يـحتم
عـلى اجلـمـيع الـتـكـاتف إلنـقـاذها),
ـــوازنـــة تــــخـــلـــو من وتــــابع ان (ا
تـعويض اهـالي احملـافظـة الذين ال
تزال منازلهم مهدّمة وجثث ذويهم

حتت االنقاض).
سـودة لم تـتـطرق الى وتـابع ان (ا
ــتـعـاقـدين تـثـبـيـت احملـاضـرين وا
واألُجــــــراء وهـم اصـــــــحـــــــاب حق

وبذلوا جهدهم  العوام طويلة).  شعار هيئة النزاهة
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اليابانية وكذلك ناقش اللقاء تعزيز
جهود إعادة الـنازح إلى مـناطقهم
واسـتقـرارهم) واشـاد احلـلـبوسي ,
ــواقف الـيــابـان بــحـسب الــبــيـان (
الــداعـمــة لـلــعــراق). من جـهــته أكـد
كوتـاو (دعم بالده لـلـعراق والـرغـبة
بــاسـتــمــرار وتـعــزيـز الــتـعــاون بـ
البلدين وفي اجملاالت كـافة لتحقيق

التنمية واالستقرار). 
ووجه رئيس حتالـف عراقيـون عمار
احلـــكــــيـم دعــــوة الى احلــــكــــومـــة
ومـفوضـيـة االنتـخـابـات فيـمـا اشار
الى ان جنــاح بــنـاء مــديــنـة الــصـدر

سيؤدي لنجاح في بناء العراق.
وقـــــال احلــــكــــيـم خالل زيـــــارته الى
مـديـنـة الـصـدر (اذ جنـحـنـا في بـنـاء
مــديــنــة الــصــدرســنــنــجح فـي بــنـاء
الـعـراق الن الـبـدايـة كانـت من هـنا)
داعيـا الى ان (تكـون حجم اخلـدمات
ــديـنـة بـحـجم ـقــدمـة البـنـاء هـذه ا ا
تــاثــيـــرهــا الــشـــعــبي والـــســيــاسي

والنخبوي والعشائري).
وطالب احلـكيم ,احلكـومة بـ (تـوفير
احلـصـة الـتـمــويـنـيـة بـشـكل مـنـتـظم
لتخفـيف اعباء تـغيير سـعر الصرف

واطن). على ا
فوضـية الـعليـا لالنتـخابات داعيـا ا
الى (التأكيد عـلى اجراء االنتخابات
ــــوعــــدهــــا احملــــدد في حــــزيــــران
انــــســــجــــامــــاً مـع دعــــوة الــــشــــعب
ــرجــعـيــة بـانــتــخـابــات مـبــكـرة). وا
وكـانت كـتـلـة سـائـرون الـنـيـابـيـة قـد
اكـدت  اتــفـاق اجلــمـيع عــلى إجـراء

بكرة.  االنتخابات ا
وقـــال الــنــائب عن الـــكــتــلــة صــبــاح
طـــلـــوبـي إن (هـــذا الـــعـــام هـــو عــام
االنـــتــــخـــابــــات وجـــمــــيع الــــقـــوى
الـسـيـاسـيـة مـتـفـقـة عـلى إجـرائـهـا),
فـوضيـة لم تبد أي مشـيراً إلى أن (ا
وال هـناك خالفـات بينـها وب عجز 
القوى السياسية) ,مبينا ان (األمور
تمـضي بصـورة طبـيعـية جـداً فضالً

ـــالي عن وضــــوح دالئل الـــصـــرف ا
وفــتح الـتـســجـيل لــلـمــشـاركـ في

االنتخابات).
ـفـوضـية فـي وقت سابق واعـلنت ا
فـــتح بـــاب الــــتـــســـجــــيل لألحـــزاب
ـفـوضـيـة في والـتـحـالـفـات.وقـالت ا
بــيـان إنه ( فــتح بــاب الـتــســجـيل
لألحـزاب والـتــحـالـفـات الـسـيـاسـيـة
ـشـاركــة في انـتـخـابـات الـراغــبـة بـا
مـجــلس الـنـواب لــغـايـة يـوم 16 من

الشهر اجلاري).
ـرشـح مـؤكـدة (استـقـبـال قـوائم ا
ـشـاركـة في انـتـخـابات الـراغـبـ با
مجلس الـنواب لـغاية يـوم اخلميس

28 من الشهر ذاته). 
في غضون ذلك  ,اوضح رئيس كتلة
التغـيير الـكردية في مـجلس النواب
يـــوسـف مـــحــــمــــد  ان الـــســــطـــات
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بـحث رئيس مـجـلس الـنواب مـحـمد
احللبوسي مع السفير األمريكي لدى
بغداد ماثيـو تولر تطورات األوضاع
األمـنــيــة والــســيــاسـيــة والــتــهــيــئـة
ــقــبـلــة في ــبــكــرة ا لـالنـتــخــابــات ا

البالد.
وقــال مــكــتب احلــلــبـوسـي في بــيـان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (اجلـانـبـ
ناسبة ناقشا أهمية توفير األجواء ا
إلجراء انـتـخابـات حـرة نزيـهـة تعـبّر
ـواطن وضـرورة إشراف عن إرادة ا
ـعــنـيـة ــنـظــمـات ا ــتـحـدة وا األ ا
بـالـشـأن االنـتـخـابي لـتـحـظى بـقـبول

واضاف شـعـبـي وسـيـاسي ودولي) ,
ان (اللقاء تـناول  العالقات الـثنائية
وتـعزيـز الـتعـاون الـسـتراتـيـجي ب
ــتــحــدة وفــقـا الــعــراق والــواليــات ا
ـــتــبــادلـــة وعــددا من لـــلــمـــصــالح ا
ـشـتـرك). ـواضـيع ذات االهــتـمـام ا ا
كــمــا اسـتــقـبـل احلـلــبـوسـي سـفــيـر
اليابـان في العراق سـوزوكي كوتاو.
وذكر الـبـيـان انه (جرى خالل الـلـقاء
بحث الـعالقـات الثـنائـة بـ البـلدين
وسـبـل االرتـقـاء بــهـا والــتـعـاون في
مـجــال االسـتــثـمـار ومــشـاريع إعـادة
إعــمـار الــبـنـى الـتــحـتــيّـة ومــشـاريع
الــطـاقــة واالســتـفــادة من اخلــبـرات

ومـفوضـيـة االنتـخـابات غـيـر ملـزمة
وعـد الذي إقترحـه رئيس مجلس با
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمـي الجراء

بكرة.  االنتخابات ا
وقال محمـد في بيان تلـقته (الزمان)
بكرة حتتاج امس ان (االنتخابات ا
الى قـــانـــون حلل مــجـــلس الـــنــواب
ـطــلـقـة يــصـوت عــلـيه بــاالغـلــبـيــة ا
لالعـضـاء وبـنـاء عـلـہ االتـفـاق عـلى
موعد اجـراء هذه االنتـخابات وهذا
وضـوع يخـتـلف جذريـا عن اجراء ا
االنتـخابات في مـوعدهـا االعتـادي)
ـــوعـــد الـــذي حــدده مـــبـــيـــنـــا ان (ا
بكرة الكاظمي الجـراء االنتخابـات ا
ـــقــــبل غـــيـــر مـــلـــزم في حـــزيـــران ا
فـوضـية االنـتخـابات للـسـلطـات او 

على االطالق).
ـوعد كـنوع مضـيفـا انه (حـدد هذا ا

من االلــتــزام الـســيــاسي بـبــرنــامـجه
االنـتـخـابي الــذي تـعـهـد فـيه بـاجـراء

هذه االنتخابات).
ـبــكـرة في وتــابع ان (االنـتــخـابــات ا
حال اجراءها يجب ان تختلف بشكل
جـذري عن االنـتـخـابـات الـسـابـقة وال
تكـرر االخطـاء التي حـصلت فـيها اذ
يــجـب ان تــكـــون هـــنـــاك ضـــمـــانــات
لــنــزاهــتــهــا خــاصــة في مــا يــتــعــلق
بـسـجل النـاخـبـ واعـتمـاد الـبـطـاقة
الــبــايــومــتــريــة حــصــرا الجــراءهـا)
مـؤكدا ان (اجلـهـات التـنـفيـذيـة يجب
ان تــعـمل عــلى حتــسـ نــظـام الــعـد
والفرزااللكتروني سيء الصيت الذي
شــابــته الــكــثــيــر من اخملــالــفــات في
االنتخابات السابـقة وأثار الكثير من
اللغط اال انه رغم كل هذه الـسلبيات

أعتمد ضمن قانون االنتخابات). 
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أجــتـــمـع وكـــيل وزارة الــصـــنــاعــة
عادن لشؤون التخطيط يوسـف وا
دير قـر الوزارة  محمــد جاسـم 
عام الدائرة الفـنية في مقر الوزارة
ــديـرين ـدنـي وا نــاصــر إدريــس ا
ـــــسح الـــــعـــــامـــــ في هـــــيـــــئــــة ا
اجلـيـولـوجـي الـعـراقـيــة والـشـركـة
الــعــامــة لـلــصــنــاعـات اإلنــشــائــيـة
قلـع ُتعلقة  ُناقشة كافة األمور ا
الغمـاس التابع إلى الشركة العامة
ـشـاكل لـلـصـنــاعـات اإلنـشـائــيـة وا
العالقة مع مُحافظة الديوانية بهذا
اخلــــــصـــــــوص .  وقــــــــد تــــــوصل
اجملــتــمـعــون إلى عـدد من احلــلـول
ـوافـقة لـلـمـشـاكل العـالـقـة ومـنهـا ا
على طلب مُـحافظة الـديوانية حول
ـقـلع لـصالح تـخـصيص جـزء من ا
الـقـطـاع اخلـاص تـشـجـيـعاً لـوضع
ُـحـافـظـة السيـمـا أنـهـا تـعاني من ا
الـــفــقــر وكـــذلك لــتــشـــغــيل األيــدي
الـعـامـلـة فـيـهـا كـمـا أوعـز الـوكـيل
ـسـح اجلـيـولـوجي بـقـيـام هــيـئـة ا
ـنـح عـدم مُــمـانــعـة بــهـذا الــشـأن
ــسـؤولـة عن مـنح كــونـهـا اجلـهـة ا
ــوافـقــة لـلــقــطـاع اخلــاص فـيــمـا ا
يـكون اجلـزء األكـبـر من األستـثـمار
ضــمن حـــصــة الـــشــركـــة الــعـــامــة

للصناعات اإلنشائيـة .
„d²A  ÊËUFð

وعمـالً بتـوجيهات وزيــر الصناعة
ــعــادن مـــنــهـل عــزيـــز اخلــبـــاز وا
بحـثـت الشـركة الـعامة لـلصـناعات
الــفـوالذيــة مع مُــحــافــظـة مــيــسـان
ُـشترك وذلك خالل زيارة التعاون ا
ــذكــورة بـرئــاسـة لــوفـد الــشــركـة ا
مديـرها العـام عـالء ناصــر حسيـن
ُـحافـظـة ولقـاء احملـافظ علـي إلى ا
دواي الزم حـــيث بــحث اجلــانــبــان
خـالل الـلــقــاء اإلجـراءات واآللــيـات
ـشاكل الـعالـقة ُـعـاجلة ا ُـناسـبة  ا
ـؤشـرة عـلى ُالحــظـات ا وجتـاوز ا
ُـــبــرمــة بـــ الــطــرفــ الــعــقــود ا
ـكن كما إلجنازهـا في أقرب وقت 
جـــرى إســـتــعـــراض اإلمـــكــانـــيــات
والقُـدرات التي تـتمتع بـها الـشركة
ُحافظة واستعدادها للـتعاون مع ا
في تـــنــــفـــيـــذ مُـــخـــتـــلف األعـــمـــال
ـــشــــاريع وقـــد أثــــنى الــــســـيـــد وا
احملـافظ بدوره عـلى إهـتـمام وزارة
ُــحــافــظــة ــعــادن  الــصـــنــاعــة وا
مــيــسـان ودعــمــهـا اجلــد لــتـنــفــيـذ

ُحافظـة. شاريع التي تخدم ا ا
ووقــعــت شــركــة الـــزوراء الــعــامــة

إحــدى شــركــات وزارة الــصــنــاعــة
عادن عـقوداً جديـدة مع الشركة وا
الــعــامــة لــتــوزيع كــهــربــاء بــغــداد
والـشـركـة الـعـامـة لـتـوزيع كـهـربـاء
ُنـتجاتـها من الـوسط لتـجهـيزهـا 
مـحـوالت الـتـوزيع وقـواطع الـدورة

وصناديق احلمايـة .
W bI  ÷ËdŽ

وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(ذلك جـــــاء خـالل زيـــــارة وفـــــد من
الــشـركــة بـرئــاســة مـديــرهـا الــعـام
هــــــــــادي عـــــــــلــي طــه وعـــــــــدد من
ـسـؤولـ فـيهـا إلى مـقـر الـشـركة ا
الـــعـــامـــة لـــكـــهــــربـــاء الـــوسط في
مُحـافظـة بابل ولـقاء مـديرهـا العام
جــابــر مــحــمـــد مـزيـــد ومــعــاونـيه
ُـخــتـصـ ــهـنـدســ ا وعـدد من ا
حـــيث نــاقـش الــطـــرفـــان عــدداً من
ُقدمة من شركة الزوراء العروض ا
ُــشــتــرك و الــعــامــة لــلــتــعــاون ا
تــــوقــــيع عــــقــــدين األول يــــقــــضي
بتـجهيـز صنـاديق حمايـة وبعدد 5
آالف صـنـدوق فـيـما يـقـضي الـعـقد
الثاني بتـجهيز 150محولة توزيع
سعة 400 كـي فـي . كذلـك فـقد قام
وفد من شـركـة الزوراء ضمّ مـعاون
هنـدس : مهنـد مدير عـام الشركـة ا
جـــــــبـــــــار عــــــلــــــــوان : وعــــــدد من
سؤول فيها بزيارة إلى الشركة ا
العامة لـتوزيع كهربـاء بغداد حيث
عقد اجلانبان اجتماعاً جرى خالله
اســتـــعــراض إمـــكــانـــيــات شـــركــة
الـزوراء ومُـنـتــجـاتـهــا الـتي تـخـدم
قـطـاع الـكـهـربـاء والـتي تـنـتج وفق
ُطابقة أحدث التقنيـات احلديثة وا
ُـعـتـمـدة لدى وزارة لـلـمـواصـفـات ا
الكهـرباء ومُنـاقشة اآللـيات الالزمة
ُــشـتــرك كــمـا لــتــعـزيــز الــتـعــاون ا
وخـلص االجتـمـاع الى توقـيع عـقد
ـــوجـــبه شـــركـــة الــزوراء تـــقـــوم 
الـعـامـة بـتـجـهـيـز الـشـركـة الـعـامـة
لــتــوزيع كــهـربــاء بــغــداد بــقـواطع
أمـبـير دورة ( ض . و ) سـعة 400 
ُتـسعات وبعدد 5 مع الصندوق وا

. آالف صندوق وعلى دفعت
يُــذكـــر ان شــركــة الــزوراء الــعــامـة
وقــعت في وقـت سـابـق عـقــدين مع
الـشــركـة الــعـامـة لــتـوزيع كــهـربـاء
حطات متنقلة الوسط لتجهيزها 
عدد 14 محطة بفترة جتهيز أمدها
300 يوم وتصليح محوالت توزيع
ســعــة 250 و400 كي في من أجل
مُـــعــاجلــة اإلخــتــنـــاقــات وتــعــزيــز

الشبكة الوطنيـة .
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ـعـلن كــنت انـوي تـتـبع تـصـريـحــاته بـعـد ان قـبل بـروح غـيـر ريــاضـيـة مـصـيـره ا
ته  أمام (جواد بدن) االقرب في اسمه الى شيخ زبير اقصـــد : ترامب بعد هز
وفق ما روج الـدكتور  صفاء خلوصي: لـنظريته  القائـلة : إن شكسبير من أصلٍ
عربي واسم عـائلته هـو شيخ زبـير وساقَ لالنـكلـيز أدلتـه ومنهـا تغـزّل شكسـبير
ـرأة الـسـمـراء في حــ أنه ال تـوجـد امـرأة سـمـراء في اجلـزر في سـونـاتــاته بـا

البريطانية.
مـاعـلـينـا : كـيف قـضى تـرامب لـيـلـته خـارج سريـر الـرئـاسـة في الـبيـت االبيض?
قـطعـا كانـت ليـلة ثـقيـلـة باردة وشـديدة الـقسـوة .. سـيفـرد لهـا شيـئـا من يومـياته

وسوف انتظر .. لست شامتا به وال سعيدا بجو!!
لكني اتساءل كذاك الشاعر العربي الذي قال يوما :

عشوق والـدمع سائح × على صحن خـدي ما أطيق له ردا فقلت له مررت عـلى ا
أين الذين عـهدتهم × يقضـون عيشا في زمانـهم رغدا فقال مضـوا واستخلفوني

كما ترى × وبادوا فما يخشون حرا وال بردا.....
ال اعرف حـجم ثروة دونالد لكن مذكراته ان كان سيكـتبها يوما بيوم او هو قادر
بـكـر فسـوف يـكتب ـر ا عـلى اسـتعـادتـها بـشـكل دقـيق دون ان يصـاب بـالزهـا

كالما جديرا باالعتبار .
حقـا مذكـراتهم في طـليـعتـها مـذكرات هـيالري مثل وثـائق رفعت عـنهـا السـرية ;
فالحــرج وقـد بـاتـوا خـارج االضـواء في مـزارع نـائـيـة في اقـاصي واليـات ولـدوا

ه . تأرجحة والتي ترجح رئيسا على غر فيها ولم تكن ب الواليات ا
( من يـومـيـات رجل الاهـمـية له) عـنـوان كـتـاب مذكـراته الـذي وعـدني بـاهـداء منه
عـلى نـسـخـته االولى بـعــد  الـطـبع  سـوف اسـابق االسـتـشـاري الـنـفـسي ريـكـان
إبراهـيم فأقول  ان ترامب يبدو مجـسدا في هذه الصورة الشـعرية التي صاغها
د.ريكـان ببراعة والـتي سوف تكـون عنوان حوار بـيننـا في اطراف احلديث  على
نحـو واضح : ظل مـني نـصف مـاقـد كنـته  .. فـالـفـتى الالهي الـذي كـان جبل ..
صارتال ..والـذي كان رجل  ضـحكت مـنه اللـيالي فـغدا مـحض خيـال .. راكضا
ــبـتــدا ..كـنت صــوتــا ثم اصـبــحت صـدى.. دون أمل ..كـنت فـي اجلـمــلـة مــني ا

والصدى صار سدى !
 اشعر بجوع طاغ االن سوف ا النص غدا...

إن وجــبـته  تـرامب اعــلن قـبل ســتـة أعــوام في مـقــابـلـة مـع مـجـلــة (يـو إس إيه)
فـضلة هي ووبـر هامبـيرغـر (ساندوتش هـامبيـرغر عـمالق اشتهـرت به مطاعم ا
لياردير مارك زوكربـيرغ وجبة مكاندونالد بيرغـر كينغ حتى اليوم).لكنه شـاطرا
في ايـطـالـيـا ولـعل مـرد هـذاا نـهــا عـادة بـدات مـعـهم مـنـذ الـصـغـر حـتى صـاروا

تلكون من ثروات .. ا  شخصيات مقتصدة وال يتعلق المر 
تقدر ثروة ترامب بـ 6 مليار دوالر وهو غير متهرب ضريبيا .

 في حوار لـي مع مرو ة صالح وهي بـنفس عـمرإ بـنتي سـماح ; لكـن مروة التي
عـدت واحدة من 100 شخـصيـة مـلهـمـة في العـالم والـتي الـتقـيتـهـا (في اطراف
ـة وباحـثة ومـفكـرة قـالت إن من الهـمهـا وصيـرها كـما هي احلديث)عـلى إنهـا عا
االن هو هنـري كيسنـجر عراب الساسـية االمريكـية في عهد نيـكسون واحضرت
مـعـها ثالثـة اجـزاء من مـذكراته .كـنت اقـرأ علـيـهـا قبل الـصـعود الى االسـتـوديو
بطـريقـة عبـد الكـامل اخلاليلـه واصفـا كيـسنـجر وفق وصف خـاص به (يا له من
رجل ثلـجي! خالل احلـوار كله لم يـبدّل تـعـبيـر وجهه اخلـاوي ونـظرته الـقاسـية
الساخـرة.. لم يبدل نبرة صوته الرتيبة الكئيـبة والثابتة أشد ما يكون الثبات. في
العادة خالل أي حـوار يتغيّر مؤشر جهاز التسجـيل صعوداً وهبوطاً تبعاً لنبرة
ؤشّر لم يـكن يتغـير وفي أكثـر من مرة كنت ـتحدث أمـا في حالته فـا صوت ا

ؤشر يعمل). أعمد إلى السعال جملرد أن أتأكّد أن ا
بهـذه اجلـمـلـة افـتتـحت الـصـحـفـيـة والـكاتـبـة اإليـطـالـية أوريـانـا فـاالتـشي مـقـدمة
حوارهـا الذي أجرته مع وزير اخلارجية األمريكي هنري كيسنجر إذ استطاعت
أن تُحـرز هدفـا في عالم الـصحـافـة بعـد هذا احلـوار الذي شـكل عالمة تـاريخـية
لـشخص الـصـحـفـية بـيـنـمـا كان حـواراً كـارثـياً لـكـيـسـنجـر بـسـبب مـا صرح به
خالله حيث اعـتـبر نـفسه راعي بـقـر مشـيراً إلى أن (األمـيـركيـ يحـبون راعي
فرده على حصانه.. راعي البقر الذي البـقر الذي يقود عربة القطار بأن يتـقدم 

يخترق الفيافي إلى البلدة أو القرية وليس معه إال حصانه).
رهـوب في العالم بعـد هذا احلوار عدت اوريـانا  أكثر احملـاورين السيـاسي ا
واصبح بوسـعها اختـيار ما يعن لـها من شخـصيات فتـختزل عدد الـشخصيات
إلى أقل من عـشـرين في الـعـام ألن كل مـقـابلـة تـسـتـنـزفهـا تـمـام االسـتـنزاف. إذ
تـستـعـد لهـا بقـراءة كل مـعلـومـة متـاحة عـمن تـستـعـد حملاورته. والـعنـاصـر ثابـتة
دائـمـا: بـحث مـتـمــعن وأسـئـلـة جـريــئـة ومـشـهـد مـســرحي. وشـأن الـصـبي في
احلـكـايـة الـشـعـبـيـة الـشـهـيـرة إذ يـصـيح أن اإلمـبـراطـور عـار ال تـخـاف أوريـانا

فاالتشي من أحد.
تحـدث صاحب الـعمـود الذي سحـبكم جـنوبا في الـقراءة - انـتظر  كنت- وانـا ا

مــجــلــة االســبــوع الــعــربي وانـــا طــالب في اخلــامس االدبي
بـســامـراء و الــتي نــشـرت اصل مــحـاوراتــهـا في كــتـاب
اسـمه (عـزيـزي هـنـري) وتـمـنـيت ان احـاور بـطـريـقـتـها
الصـبح مـشهـورا .. هل يـعـرفني  120 فـردا من قـراء
ا استحق ان اكون مؤثرا ... هل هذه الصحيفة .?. ر

النص االن صالح للنشر ?
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-1-
َ البـيت  ال يغـادرُه اال للـضرورات ولـكنه قد ـرء أنْ يكـون ره ليس سـهالً على ا

يفعل ذلك في ظل احلاجة واية جائحة كـ ( كوفيد 19)
لل وح يكون محجوراً ب  جدران بَيْتِه تعتريه الكآبة ويفترسه ا

فهل ثمة مِنْ حُلولٍ للخالص مِنْ كل تلك احلاالت النفسية الصعبة ?
-2-

ان اخلالص من وحـشة االنـعزال عـن النـاس  والعـيش في ظل احلـصـار البـيتي
ليس صـعـبا عـلى االطالق  مـتى ما اسـتطـاع االنـسان أنْ يـكـون له منـهج خاص
يعتـمد فيه القلم والقرطاس والكتاب ركـائز اساسية في حياته بحيث ال ينفك عن

مالزمتها وحينئذ لن يكون له فراغ ينغص عليه عيشَه.
-3-

طـالـعة والـكـتابـة مَـظَنـةُ الـتحـوّل الى مـا يُشـبه األمـية ـتابـعـة وا انّ االنـقطـاع عن ا
العلمية والفكرية والثقافية .

وتلك هي اخلسارة التي ال تعوض .
-4-

ـطبّـات واالخـطاء ـثقـفـ يتـهـيـبون الـكـتابـةَ خـشـية الـوقـوع في ا انّ الـكثـيـر مِنَ ا
تعارفة . طاف الى العجز حتى عن كتابة الرسائل ا فينتهي بهم ا

-5-
ا تنمو باإلعمال وتَضْمُرُ باإلهمال . َلَكاتِ ا ان كل مَلَكَةٍ مِنَ ا

فالبُـدَّ من الـتـواصل لكـي تنـمـو الـقـابـليـة عـلى الـكـتـابة نـثـرا وشـعـرا  وكـان أحد
االعالم ملتزماً بنظم رباعيّةٍ في كل يومٍ خشيةً مِنْ فقدان ملكته الشعرية 

-6-
والـكُتب  –كـما هو مـعلوم  –كالـبساتـ التي حتوي من الـثمار واالزهـار ما يسر

الناظر ويُرهف اخلاطر .
-7-

ــكن أنْ تُــثـري وفـي كـتب االدب والــتــراث حـكــايــات وشـواهــدُ ودروس مُــلْـهِــمـة 
عرفي والثقافي بـالكثير الـكثير من الفـوائد واذا ما حاولتَ ان تسجل رصيـدك ا
اخملتار من تلك النصوص في دفتر خاص مع شيء من التعليقات والتوضيحات

ؤلف . أمكن لهذه اخملتارات أنْ تكون كتاباً  وأنْ تُدخِلَكَ في عداد ا
وسـوعـات في كـتب االدب والتـراجم ال تـخـرج عن كونـهـا مـقتـطـفات من ان اهم ا
الحظات والتعقيبات والتعليقات... فكرين مع شيء من ا آثار العلماء واالدباء وا

-8-
قاالت في الصحف لم نكن نتصور أنَّ هذه ويوم ابـتدأنا بنشر ا

طـبـوع من اجزائـها قـاالت سـتشـكل موسـوعـة كبـرى ا ا
طبعة حتـى االن ستون جزءاً  وهناك ثالثة اجزاء في ا
ــفــاخــرة بل من بــاب الـتــحــفــيـز ولـيـس هـذا مـن بـاب ا
نتـظرة لدفع عجلة احلراك بادرات ا والتـحريض على ا

الفكري والثقافي الى األمام .

ان يلتقي السفير االمريكي في بغداد UI¡∫ رئيس البر
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االراضي التركية الى اوروبا على ان
يـتــضـمن االتـفـاق تــسـهـيل اجـراءات
الـــعـــبـــور وفـــتـح اكـــثـــر من مـــنـــفـــذ

حدودي).
ووجـه الــــشــــبـــلـي بـ(اعــــداد دراســـة
جدوى اقتصادية فيما يخص الطاقة
ـيـنـاء الـفـاو في حـال الـتـصـمــيـمـيـة 
اســـتــقــبــال الــبـــضــائع واحلــاويــات
الــواردة من الــصــ الــتـي ســيــكـون
مـخـطط سـيـرهـا عـبـر الـقـنـاة اجلـافة
الــــعـــراقــــيـــة وصــــوال الى االســـواق
االوربــيــة عـبــر االراضي الــتــركــيـة),
واشـــار الـــبـــيـــان الى انـه ( اعــداد
دراسة تعتمد عـلى الكلفة و الوقت و
االمــــان فـي حــــال ورود الـــبــــضــــائع
الـصيـنـية الـقـادمـة من ميـنـاء جوادر
في بـــاكــســتــان الـى مــوانئ الــعــراق
ونــقـلــهـا بــواســطـة الــسـكك احلــديـد
والـطـرق الـبريـة عـبـر الـقـنـاة اجلـافة

داخل االرضي العراقية). 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـثـلـ عن نـاقـشت وزارة الـنـقل مع 
ـاليـة و الـبنك وزارتي اخلـارجيـة و ا
ــركــزي  تـشــريع قــانـون انــضــمـام ا
العـراق الى بنك االستـثمـار االسيوي
لـلبـنى الـتحـتـية. وذكـر بـيان لـلوزارة
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس أن (الــوزيــر
ناصر حس الشبلي ترأس اجتماعا
لــلــجـنــة االمــر الــديـواني 70 لــســنـة
ـــــــثــــــلـــــــ عن 2018 الــــــذي ضـم 
ركزي , ـالية و الـبنك ا اخلارجية وا
للتباحث بشأن تـنفيذ البند االول من
مهام اللجنة اخلـاصة بتشريع قانون
انضـمـام العـراق الى بـنك االسـتثـمار
االسـيوي لـلـبنى الـتـحتـيـة) واضاف
انه ( خالل االجتـماع مـناقـشة اخر
ستجدات مع اجلانب التركي بشأن ا
الربط السككي و التوصل الى صيغة
اتفاق مشترك لتمهيد عبور البضائع
الـــقـــادمــة من مـــوانئ الـــعــراق عـــبــر
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تـمردون احلوثيون في اليمن { صنعاء (أ ف ب) - أكد ا
امس اإلثنـ احـتفـاظهم ب"حق الـرد" عـلى قرار الـواليات
تحـدة تصنـيفهم جـماعة "إرهـابية" فـي خطوة أمـيركية ا
تـأتـي في األيـام األخـيـرة لــواليـة الـرئـيـس دونـالـد تـرامب
وسط خــشـيـة مـنـظــمـات إغـاثـيـة مـن أن تـؤدي إلى تـفـاقم
األزمـــــة اإلنــــســـــانــــيـــــة األســــوأ فـي الــــعـــــالم وفق األ
ـعتـرف بـهـا دولـياً ـتـحـدة.ورحبت احلـكـومـة الـيمـنـيـة ا ا
ــتـمـردين "يـسـتـحـقـون" بـالــقـرار األمـيـركي مـعـتـبـرة أن ا
التـصنـيف.وستدخل هـذه العـقوبـات حيز الـتنـفيذ في 19
كــانـون الــثـانـي/يـنــايـر أي قــبل يـوم مـن تـولي الــرئـيس
ــنــتــخب جــو بــايــدن مــنـصــبه إال إذا عــرقل األمـيــركي ا
الكونغرس األمـيركي ذلك.وكتب القـيادي في "أنصار الله"
محـمـد علي احلـوثي في تغـريـدة "سيـاسة إدارة (الـرئيس
ــنــتــهــيــة واليـتـه دونــالــد) تـرامـب إرهــابــيـة األمــيــركي ا
وتـصرفـاتهـا إرهابـية ومـا تقـدم عـليه من سـياسـات تعـبّر
عن أزمـة في التـفـكيـر وهـو تصـرف مـدان ونحـتـفظ بحق
الرد".وأضاف "ال يهم الـشعب اليـمني أي تصنـيف ينطلق
مـن إدارة تـرامب كــونـهــا شـريــكـة فــعــلـيــة في قـتل أبــنـاء
الـشعب الـيـمني وفي جتـويـعه".واتخـذ الـقرار قـبل عـشرة
أيام من انتهاء والية ترامب وتخـشى منظمات إغاثية من
أن يــؤدي إلى تــفـاقـم األزمـة اإلنــســانـيــة احلــادة في هـذا
الـبلـد.وكان وزيـر اخلارجـيـة األميـركي مايـك بومـبيـو قال
في بيـان فـجر اإلثـن إنّ الـقرار يـهدف إلى تـعزيـز "الردع
ضد الـنشـاطات الـضارّة الـتي يقـوم بهـا النـظام اإليراني"
عترف به الداعم للحوثي في مواجهة حكومة الرئيس ا
ــدعـومــة بـدورهــا من حتـالف عــبـد ربه مــنـصــور هـادي ا
عـســكـري تـقــوده الـســعـوديــة.وتـضـم الـقــائـمــة الـسـوداء
لك األميركية ثالثة قيادي حوثـي بينهم زعيمهم عبد ا
احلــوثي.وأضـــاف بــومـــبــيــو أنّ الـــقــرار اتـــخــذ من أجل
ـا فيـها ) عـلى أعمـالهم اإلرهـابـية  "مـحاسـبة (احلـوثيـ
ـدنـي الـهجـمـات الـعابـرة لـلحـدود الـتي تـهدد الـسـكان ا
والـبـنـيـة الـتـحـتـيـة والـشـحن الـتـجـاري".وأدى النـزاع في
اليمـن الذي نشب قـبل أكثر مـن خمس سنـوات إلى مقتل
دنـي فـيمـا بات نـحو 80 عشـرات اآلالف معـظمـهم من ا
ـئـة من الـسـكـان يـعـتـمـدون عـلى اإلغـاثـة اإلنـسـانـية في ا
وسط أســـوأ أزمـــة إنـــســانـــيـــة في الـــعـــالم حـــسب األ
ـتــحـدة.وقـالت وزارة اخلـارجــيـة الـيـمــنـيـة في بـيـان إن ا
"احلوثي يستحقـون تصنيفهم كمنظـمة إرهابية أجنبية
ـســاعـيـهم لــيس فـقط ألعــمـالـهم اإلرهــابـيـة ولـكـن أيـضـاً 
الـدائـمـة إلطـالـة أمـد الـصـراع والـتـسـبب في أسـوأ كـارثـة
إنسانـية في العـالم".وكانت منـظمات إغـاثية حتذر من أنّ
ـــســاعــدات هــذا الـــقــرار قـــد يــشلّ عـــمــلـــيــات إيـــصــال ا
اإلنـسـانــيـة.فــقـد تـعــيق هـذه اخلــطـوة األمـيــركـيــة وفـقـاً
سـؤول احلـوثيـ واستـخدام نـظمـات التـواصل مع ا
ـصـرفـيـة ودفع األمـوال لـلـعـامـل فـي اجملال ـنـظـومـة ا ا
الــصــحي وشـراء األغــذيــة والـوقــود وحـتـى الـقــدرة عـلى
الــوصـــول إلى شـــبـــكـــة اإلنــتـــرنت.لـــكن إدارة تـــرامب لم
تـستـجب إلى هـذه الدعـوات إال جـزئيـا. وقـال بومـبـيو إن
تحدة تقرّ بـأن هناك مخاوف بشأن وطأة هذه "الواليات ا
الـتــصـنـيـفـات عـلى الـوضع اإلنــسـاني" مـضـيـفـا "نـعـتـزم
اتخاذ تدابير للحد من انعكاساتها على بعض النشاطات
واإلمــدادات اإلنــســانـــيــة".وعــلّـق مــديــر مــكـــتب اجملــلس
النرويجي لالجئـ في اليمن محمـد عبدي بأنّه "يجب أن
تـضمن احلـكـومة األمـيركـيـة أال تعـيق أي عـقوبـات دخول
الـطـعـام أو الـوقـود أو األدويـة إلى بـلـد يـعـاني من كـارثـة
إنسانيـة كاملة".ورأى بومـبيو أنّ استـراتيجية إدارته من
شأنـهـا تعـزيز اجلـهود لـلتـوصل إلى حل "سـلمي" مـؤكدا
ـنظمات ـتحدة وا االستعـداد "للعـمل مع مسؤولي األ ا
الـدولـيـة وغيـر احلـكـومـية" لـلـحـد من عـواقب الـقـرار على

السكان.
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عـنـدمـا أسس مـجـلس الـتـعـاون لدول
اخلـــلــــيج الــــعــــربـــيــــة عـــام 1981م;
استبـشرت مالي تـلك الدول وهلَّلت
وحتـركت في الـنــفـوس مـشـاعـر األمل
بـــوحـــدة تــــلك الـــدول ونــــهـــوضـــهـــا
ورخـائــهـا االقـتـصــادي واالجـتـمـاعي
ومـنــعـتـهـا الـقـومــيـة. الـيـوم وقـد مـرَّ
أربـعـون سنـة عـلى تـلك الـبـشـرى فإنَّ
الي قد تبدَّلت من أمل مشاعر تلك ا
إلى إحــــبــــاط ومن فــــرح ورضى إلى

غضب وشكوك.
فاجملـلس الـذي نصَّ نظـامه األساسي
عـــــلـى أنـه يـــــهـــــدف إلى »حتـــــقـــــيق
الــتـنـســيق والـتــكـامل والــتـرابط بـ
الــدول األعــضـاء (الــست) فـي جـمــيع
ـيـادين وصـولًـا إلى وحـدتـهـا«يقف ا
اآلن عـلى أعـتـاب الـتـمـزق إن لم يـكن
الصـراعات العـبثيـة اخلطـرة التي قد
تــقــود إلى مــوته الــبـطـيء. واجملـلس
الـذي نصَّ هـدفه الـثـالث عـلى »وضع
يادين« أنظمة متـماثلة في مـختلف ا
وذكر باالسم ثالثة عشر شأنًا يعاني
اآلن خـالفــــات حـــــول أهم الـــــشــــؤون
وأكــبــرهــا وزنًــا; شــؤون الــســيــاســة
الداخـليـة واخلـارجيـة وشؤون األمن
الــــــوطــــــنـي والــــــقــــــومي وشــــــؤون
االلـتـزامات الـقـومـيـة من مـثل الـشأن
الـفــلـســطـيــني والــهـجــمــة الـعــنـفــيـة
اإلرهابـية عـلى هذا الـقطـر العربي أو
ــؤامـــرات االســتــعــمــاريــة أو ذاك وا
اإلقـلـيمـيـة لـتـمـزيق وحـدة أو تـماسك

ذلك اجملتمع العربي أو ذاك.
واجملـلس الـذي وعــد بـتـحـقق أهـداف
اقـتـصـاديـة مــفـصـلـيـة لـدوله من مـثل
»حتقـيق التـكامل االقـتصـادي الكامل
عبـر حترير الـتجـارة البيـنيـة وإقامة
احتـــــاد جــــمــــركـي والــــوصــــول إلى
ـواطـنـة االقـتـصـاديـة والـعـمل عـلى ا
توحيـد العملـة والتنـسيق اإلنتاجي
ــشـــروعــات الـــصــنـــاعــيــة وإقــامـــة ا
ــشــتــركــة وتــوحــيــد الــســيــاســات ا
النـفـطـية «يسـيـر كل قُـطْرٍ فـيه وجـهة
مصاحله االقتصاديـة احمللية ويلتزم
ـيـة ــتـطــلـبــات الـرأسـمــالـيــة الـعــو

النـيولـيبـراليـة أكثر مـن التزامـه بتلك
ــشـــتــركــة. األهـــداف االقــتــصـــاديــة ا
وكمثـال على الـتعثـر في تلك األهداف
االقتصادية فإن اجمللس كان قد اتخذ
قرارًا باالنتقـال إلى العملة اخلـليجية
ــوحــدة بــحــلــول عـام 2010م. وهـا ا
نـــــــحـن فـي عــــــام 2020م من دون أن
نقترب من تنفيذ اخلطوات األولى في

ذلك االجتاه.
واجملــــلس الــــذي كــــان أهم أســــبـــاب
وجوده الهاجس األمني الذي أجَّجته
احلـــرب الـــعـــراقـــيـــة اإليـــرانـــيـــة في
ــاضي الــثــمــانــيــنــيــات من الــقــرن ا
وهدف إلى بنـاء حلف دفاعي مـشترك
اثل حللف الناتو ظل يتقدم خطوة
. في هــذا اجملـال لـيــتـراجع خــطـوتـ
فـبنـاء درع اجلـزيرة وجـد نـفـسه أمام
اتفـاقـيات عـسكـرية وأمـنـية فـيمـا ب
كل دولــة خــلـيــجــيـة مـن جـهــة ودولـة
غـربـيـة أوربـيـة أو أمـيـركـيـة من جـهة
أخرى. بل حدث سـباق فيـما ب دول
اجملـــلس بــشـــأن اســتــضـــافــة وجــود
عـسـكـري أجـنبـي إقلـيـمي وغـربي في
أراضي هـذه الــدولـة أو تــلك وبـشـأن
بناء شـبكات تـنسيـقية اسـتخبـاراتية
ستفسح اجملـال لوجود اسـتخباراتي
ـستـقبل وهـو األمر استـعمـاري في ا
الـــذي ســيـــلــقي بـــظالله عــلـى ســائــر
جـــوانب احلـــيـــاة في مـــجـــتـــمـــعـــات
اخلـــلــــيج وعـــلـى األخص اجلـــوانب

السياسية واألمنية واالقتصادية.
نحن إذن أمـام سلسـلة من اإلخـفاقات
روح التي أريـد أن يقوم في بنـاء الصـُّ

عليها اجمللس. 
وإذا كــانت الــتـعــابــيــر الـنــظــريـة عن
أسس وأهـــداف ومـــســـيـــرة اجملـــلس
مــشـرقـة ومــلـيــئـة بــوهج اآلمـال فـإن
حتــــــويل ذلـك إلى واقـع يــــــعــــــيــــــشه
ـواطـنون وتـعـيـشه دولـهم قـد تـعـثر ا
أحـــيــانًــا وتـــراجع أحــيـــانًــا. الــيــوم
يعيش اجملـلس أحلك أيامه ويـحتاج
إلى مـراجـعـة وروح جـديـدة وهـو مـا
نــرجـو أن يــعـيه الــقـادة أن يــطـرحـوا

على أنفسهم األسئلة الصعبة.

أوال- منذ البـداية كان اإلصرار على
أن تـؤخـذ قـرارات اجملـلس بـإجـمـاع
أعـضــائه سـبـبًــا في بطء أو تـأجـيل
خــطــوات مــفـــصــلــيــة فـي مــســيــرة
اجملـــلس. كـــمــثـــال واحــد عـــلى ذلك
ـلك ـرحـوم ا االقـتـراح الـذي قــدمه ا
عـبـدالـله بن عـبـدالـعـزيـز آل سـعـود
ـمــلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة مـلك ا
بالـتفـكـير اجلـدي في إقامـة نوع من
ــــتـــمـــاسـك فـــيــــمـــا بـــ االحتـــاد ا
أعضائه كـان يكفي أن تـظهر بعض
الدول خوفهـا وتردّدها حتى يوضع
ذلك االقتـراح احليـوي اجلريء على
الرف وأن يـبقى في طـيات اإلهـمال

والنسيات إلى يومنا هذا.
ـــؤكـــد أن وراء ذلـك اإلصــرار ومن ا
الــتـــنــظـــيــمـي بــاتـــخــاذ الـــقــرارات
باإلجـماع لـتـكون مـلزمـة هوس دول
اجمللـس بحـجيـة الـسيـادة الـوطنـية
الـكـاملـة وعـدم الـتـفـريط بـأي جانب
مــنــهــا حتت أيــة ذريــعــة جــمــاعــيـة
مـشـتـركــة كـانت. مـوضـوع الـتـوازن
والـتــكـامل بـ الــسـيـادة الــوطـنـيـة
ـشـتـركـة هو والـسـيـادة اجلـمـعـيـة ا
موضـوع سـياسي  –نفـسي مـرتبط
بالتاريخ وباخـتالف أحجام ومكانة
الدول األعضاء. لكـنه قابل للحل من
خالل وسـائل قـانـونـيـة وتـنـظـيـمـيـة
ومؤسساتـية يتفق علـيها األعضاء.
ولـدى اجمللـس جتارب اآلخـرين من
مــثل االحتــاد األوربـي لــيــســتــفــيـد

منها.
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هذا مـوضوع يـجب أن تنـاقشه أولًا
جلنـة خبراء دسـتوريـ وقانـوني
قــبل أن يـقــدم إلى مــؤتـمــر قــمـة في
ــســتــقــبل الــقــريب. إنـه مــوضـوع ا
يـحـتاج لـالستـعـجـال بـعـد أن بـينت
اخلالفات الـكارثـية األخـيرة أن أحد
أهم األســـبــاب كـــان فــهم بـــعــضــهم
ـعــاني وحــدود وضـوابط اخلــاطئ 
الـســيـادة الـوطــنـيـة فـي مـؤسـسـات
ـشـترك كـمؤسـسة العـمل الـقومي ا

مجلس التعاون اخلليجي.

ثــانـــيًــا- لــقــد تــعــامل هــذا اجملــلس
ـكــنــة وبــصــورة شـبه ألطــول مــدة 
اعــتـــبـــاطــيـــة مع األمـــانـــة الــعـــامــة
للمـجلس وكأنـها سكـرتارية روتـينية
جـامدة تـنـظم االجـتمـاعـات وتـسجل
وتوزع احملاضـر وتكون حـلقة وصل
إداري روتيني بحت فيما ب أعضاء
فروض أي اجمللس. بـينـما كـان من ا
تكون األمـانة مصـدر حَفْزٍ وإبداع من
خالل تـــقـــد دراســات وتـــوصـــيــات
ومـلـحـوظـات لـكل جلـان ومـؤسـسـات
اجمللس وذلك بالنـسبة ألي موضوع
ـسـيـرة اجملـلس أو تـرى فـيه فــائـدة 
حتقيـقًا ألهدافه أو حـماية له من أية
أخــطــار حتــيط به.ومن أجـل الــقــيـام
بذلك كان من الواجب بناء أشكال من
ــؤســسـات الــقــانـونــيــة والـفــكــريـة ا
والـبحـثيـة والـعلـمـية تـابـعة لألمـانة
تـــســـاعـــدهــا فـي تــقـــد الـــدراســات
ــــقـــتــــرحــــات لــــلــــجـــان اجملــــلس وا

ومؤسساته.
من هنـا فإن مـؤتمرات الـقمـة مطـالبة
بــتـثــويـر وتــعـمــيق وجتـديــد أهـداف
وإمـكـانيـات ووسـائل األمـانـة الـعـامة
لتـكون مـصدر طـاقة وحـيويـة وإبداع
وحَــفْــز لــكل مــكــونــات اجملـلـس. مـرة
أخـــرى لـــنــا فـي دراســة مـــؤســـســات
وجلان االحتـاد األوربي في بـروكسل
خـير مـعـ وبخـاصـة ما جنح مـنـها

وأثبت فاعليته.
ثـالثًـا- لـقـد اعتـمـدت مـؤسسـة الـقـمة
اخلليجية في متابـعة تنفيذ قراراتها
علـى مجـلس وزراء اخلـارجيـة لـلدول
األعـــضـــاء وعــلى األمـــانـــة الــعـــامــة.
والـــواقـع أن اإلرادة الــــســــيــــاســــيـــة
احلقيقية القادرة على أن تقود تنفيذ
مقـررات الـقمـة بل تـفرض تـنـفيـذها
هـي في رؤســــاء مـــــجــــالس الــــوزراء
اخلـــلــيـــجــيـــ ولــيـــست في إدارات
تــــابـــعــــة لــــوزارات اخلــــارجــــيـــة ال
تـسـتـطـيـع أن تـفـعل أكـثـر من تـمـريـر
قــــرارات مـــــجــــلـس الــــتـــــعــــاون إلى
ـــــعــــنـــــيــــة ومن دون أن الــــوزارات ا

تستطيع فرض تنفيذها.
من هــنـا األهــمـيـة الــقـصــوى إليـجـاد
مـــجـــلس رؤســـاء الــوزارات كـــجـــهــة
مـسـؤولـة عـن تـنـفـيـذ قـرارات الـقـمـة
ؤتمرات القمة وتقد تقرير سنـوي 
ـراحل الـتـنـفـيـذية الـتي وصـلت عن ا
إليهـا قراراتهم في كل دولـة عضو. ال
يفهم اإلنسان احلـكمة من وراء إبعاد
رؤساء الوزارات عن أداء دور مباشر
في نــشــاطــات اجملــلس ومــنــاقـشــاته
وتنفيذ قـراراته. وإذا كان السبب هو
جـمع بــعض رؤسـاء الـدول مــنـصـبي
رئــاســـة الـــدولـــة ورئـــاســـة مــجـــلس
الوزراء في شـخص واحد فـإن هناك
حلولًا تنـظيمية وقـانونية قادرة على

نامة ا

حل هذا اإلشكال. والواقع أن رؤساء
ـتـابـعة ـلكـون الـوقت  الـوزارات ال 
تــفــاصــيل تــنــفــيــذ مــقــررات الــقــمم
واجملــالـس في دولــهم. ولـــذلك ال بــد
من الـتـفـكـيـر اجلـدي في اتـخـاذ قرار
على مستوى الـقمة يدعو إلى وجود
وزارة حتـت اسـم وزارة مـــــــجــــــــلس
التعاون لـتكون مسـؤولة عن معاونة
رئــيس الــوزراء في مــتــابــعـة كـل مـا
يـخص مـجـلـس الـتـعـاون بل تـقـد
مقتـرحات بـشأن تطـوير اجمللس. إن
خــلق مــثل هــذه الــوزارات ســيــكـون
دلــــيلَ أخــــذِ مــــوضــــوعِ الــــتــــعـــاونِ
والــــتــــوحـــيــــد اخلــــلــــيــــجي بــــجـــدٍّ
ومسـؤوليـة تلـيقـان بأهـدافه الكـبرى
ــسـتــقـبــلــيـة في بــنـاء وبــأهــمـيــته ا
ـنــظـومـة الـعـروبـيــة الـقـومـيـة لـكل ا

أقطار الوطن العربي الكبير.
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رابــعًـــا- لـــقـــد تـــعـــبت األقـالم عـــبــر
عـشـرات الـســنـ وهي تـقـتـرح عـلى
اجملـــلس ضـــرورة وجــود مـــحــكـــمــة
تـــابــعـــة لألمــانـــة الــعــامـــة أو حــتى
جملـلـس مـؤتـمــرات الـقــمـة; وذلك من
أجـل الــــنـــظــــر فـي أيـــة خـالفـــات أو
جتــاوزات أو ســوء فــهم فــيــمــا بــ
مكونات اجمللس من جـهة وفيما ب
كـل مـــؤســــســــات الـــدول األعــــضـــاء
الــوطـــنـــيـــة من جـــهـــة أخـــرى. هــذا
مــوضـوع لـن يـســتــطـيـع اجملـلس أن
يــسـيــر بـسالســة وبال مـعــوقـات من
دون حله حلًّـا جذريًّا. وهـو موضوع
مــرتـــبـط بــصـــورة غـــيـــر مـــبـــاشــرة
ـوضـوع الـســيـادة الـوطـنـيـة الـذي
يُـرفَـع كـقـمــيص عـثــمـان في وجه كل
مـــحــاوالت بــنـــاء مــجــلـس فــاعل في

احلياة اخلليجية العربية.
وفي وجه اخملــاوف الــعــبـثــيــة الـتي
كن أن تـكون تثـيرهـا بعض الـدول 
مــسـؤولـيــات احملـكــمـة تــدرجـيـة في
الزمن وفي نـوع االختـصاصـات. أما
وضـوع فـهو تأجـيل الـبت في هـذا ا
إفساح اجملال خلالفات وصراعات ال

تصل إلى حلول معقولة وعادلة.
خــامـسًــا- لـقــد أسـهــمت بـعض دول
اجملـلس في وجـود إشـكـاالت كـثـيـرة
على مـستـوى الـوطن العـربي سواء
ا فـيها دفع بقـصد أو بغـير قصـد 
اجلامعـة العـربية إلى اتـخاذ قرارات
ملتبسـة وغير حكيـمة. هذا موضوع
ـكن جتاهـله حتت أي سـبب. من ال 
هـنـا فـإن مــؤتـمـرات الـقـمـة يـجب أن
ــوضـــوع بــكل صــدق تـــطــرح هــذا ا
وشفافـية وشجـاعة; لتـضع محددات
ومـعـايـيـر وخـطـوطًـا حمـراء لألدوار
الــــتي تـــريـــد أن يـــؤديـــهـــا اجملـــلس
ا مـسـتـقـبلًـا في احلـيـاة الـعـربـيـة 
ـصـداقــيـة واحلـيـويـة فـيــهـا إعـادة ا
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ســدّد مــشــهــد اقــتـحــام أنــصــار الــرئــيس دونــالــد تــرامـب مـــقـر
الـكــونـغــرس ومــبـنـى الـكــابـيــتــول ضـربــةً قـاســيــةً ومـوجـــــــــــعـةً
لصــــــــورة أمريـكـا التي ظلّ الـعالم يـنظـر إليـها بـوصفـها "مـنارةً
ــــــــقـراطيـة" بـغض الـنظـر عن االخـتالف بشـأن سـياسـاتـها لـلد

اخلارجية وحروبها إزاء الشعوب.
ـسـتـوي وبـقـدر مـا أثـار األمـر صـدمةً كـبـيـرةً لألمـريـكـيـ عـلى ا
الــرســمي والــشــعــبي فــإنه أوقـع اجلـمــيـع في حــالــة من الــذهـول
ـستـوى الدولـي سواء حلـلفـاء واشـنطن واحلـيرة السـيّمـا عـلى ا
ومريديها مـثلما خلصـومها وأعدائهـا ألن مثل ذلك السلوك الذي
انـتهـجه ترامب لـلتـشـبث بالـسلـطة والـتشـكـيك بنـتائج االنـتخـابات
ومن ثم دعـوة أنـصاره لـلـتظـاهـر بـهدف الـضـغط عـلى الكـونـغرس
نـصب الرئـاسة لم ه جـو بايـدن  لعـدم التـصديـق على فـوز غر
ـقراطية ـا في تاريخ الد ـتحدة ور يحصل في تـاريخ الواليات ا

الغربية. 
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ـاني ماحـصل بـحريق وقـد شبّه هـايـكو مـاس وزيـر اخلارجـيـة األ
ـاني في بـرلـ  27 شـبـاط/فــبـرايـر ــان األ الـرايـخــشـتـاغ (الـبـر
1933) خالل احلـقبـة الـنازيـة كـما وصـفت صـحيـفـة الريبـبـليـكا
اإليطالية ما حدث يوم 6 كانون الثاني/يـناير اجلاري بـــ"الزحف
على رومـا" بقيـادة بنيـتو موسـوليـني (نهايـة تشرين األول/أكـتوبر
1922) ليس هـذا فحـسب بل وردت ردّات فعل غـاضبـة على ما
حـصل في الـكابـيـتـول على لـسـان رئـيس الوزراء الـبـريـطــــــــاني
بوريس جـونـسون ورئـيسـة وزراء أسكـتـلنـدا نيـكوال سـتورجــــــن
انويل ماكـرون والكثير من زعماء ورئيس اجلمهورية الـفرنسي ا
العالم كـما تنـدر الكثـير من السـياسي واإلعـالميـــــــ بوصف
ـا يـجري في الـعـديد مـن بلـدان الـعالم مـا حصل مـشـبـه إيـاه 
الثالث تـلك التي غالـبًا ما يُهـرع الدبلومـاسيون األمـريكان للـتنديد
ـعـايـير بـهـا ومـطـالـبـة احلـكـومـات بـاحـتـرام نـتـائج االنـتـخـابـات وا

عروفة.  قراطية ا الد
نظرتان مختلفتان إزاء ما حصل من هجوم على مبنى الكونغرس

األمريكي; 
ناكفة بسبب النظرة األولى- عاينت األحداث من باب الشـماتة وا
تأثرها السلـبي من سياسات الرئيس تـرامب وضغوطه وتهديداته

ألوفة. غير ا
 والـنظـرة الثـانـية - قـلّلت من أهـمـية مـا حصل بـكـونه أمرًا عـابرًا

قراطية". وأن واشنطن ستستعيد عافيتها بــ"الد
الـنــظـرة األولى اعـتـــــــبـرت مـا حـصل أزمــة لـلـنـظــام الـرأسـمـالي
ي والسيمـا األمريـكي وهـــــــــي أزمة دورية ومـستـمرة وما العـا
همة وهي دليل تدهورٍ وانحدارٍ ونكوصٍ حصل إحدى حلقاتها ا
في حـ أن الــنـظـرة الـثـانــــــــيـة اعـتــبـرت قـوّة الـنـظـام األمـريـكي
ـقـراطيـته كفـيـلة بـتجـاوز مـا حـــــــدث بـلحـاظ رد فعل ورسوخ د
الـــرأي الـــعـــام األمـــريـــكي الـــقـــوي واحلـــازم ضـــد الـــتـــجــاوزات
ـا فيـها من ـقـراطيـة  واالنـتـــــــهـاكات الـتي اعـتبـرت حتـديًا لـلد

بعض أنصاره وقيادي في حزبه.
وبــغض الــنــــــــــظـر عن وجــود مــؤســسـات تــســتـنــد إلى قــوانـ
وقـــضــــاء مـــســــتـــقل ورقــــابــــــــة ورأي عــــام مـــؤثــــر وإعالم حـــرّ
ومــجـــــــــتـــمع مــدنـي نــشــيـط إلّــا أن دور الــفـــرد يــبــقى مـــهــمًــا
ومــؤثــــــــــرًا في إطـار مــنــظـومــة الـنــظــام الـســيـاسـي والـقــانـوني
نـحه الـدستـور صالحيـات كـبيـرة فخالل فـترة األمريـكي الـذي 
رئاسة تـرامب وسياسته الـشعبـوية وقصــــر نـظره بعـدم تفــــهمه
خـاطـر ذلك عـلى لـقـواعـد الـسـيـاسـة الـدولـية أقـدم ودون وعـي 
نــشــاط مــحـمــوم لــتــدمـيــر الـــــــــقـانــون الــدولي وجتــاوز قـرارات
ا فيها بشأن الـــــقدس الشريف واخلروج عن الشرعية الدولية 
األعراف الـدبـلومـاسيـة الدولـية والـعـالقـات التـجاريـة وتـــقـاليـدها
وزعــزعـة الـثّــقـة بـوســائل الـتـعــامل الـتــجـاري وابـتــزاز الـشـعـوب
وجتـييـر ذلك لصـالح السـياسـة األمريـكـية األنـانيـة الضـيقـة ولفـئة
مــتـنــفـذة من الــطـاقم احملــيط به وكـان ذلـك يـعــني تـدمــيـر صـورة

أمريكا.
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كـمـا سـاهـمت سـيــاسـة تـرامب في خـلـخـلـة الـسـلم اجملـتـمـعي في
ّ ـتحدة مكـرسًا نهجًـا عنصـريًا استعالئـيًا وهو الذي  الواليات ا
ـطــالـبــات بـاحلــقـوق وضع حـدٍّ لـه مـنــذ الـعـام 1964 في إطــار ا
دنية بقيـادة مارتن لوثر كيـنغ الذي اغتيل في العام 1968 وإن ا
بقـيت شـوائب وذيول عـنصـرية كـثيـرة من الـناحـية الـعمـليـة إلّا أن
الــرئـيس تــرامب حـاول تــغـذيـتــهـا األمــر الـذي أدّى إلى انــتـشـار
األعمـال العـنفـية وارتـفاع مـوجة الـعداء لألجـانب فضـلًا عـن بناء
كـسيـك وتقـليـص الهـجرة ومـنع مـواطني 7 بلدان من جدار مـع ا

تحدة. دخول الواليات ا
ولـعـبت شـخـصـية تـرامب الـنـرجـسـيـة وتـعطـشه لـلـسـلـطـة وغروره
وتعامـله بالســــــيـاسة من موقع الـتجارة إلى إحداث صـدع كبير
ــقـراطـيـة األمـيـركـيـة الـعـريـقـة انـعـكس سـلـبًـا عـلى في جـدار الـد
قـراطــــــية لدى أوساط كثـــــــيرة ودفع جهات عديدة الفكرة الد
طـالبـة باتـخاذ إجـراءات قانـونيـــــــة لعـزله حتى قـبل انـتهاء إلى ا
ـتـبقـيـة من حـكمه (20 كـانون الـثـــــــاني/يـنـاير ـدة القـانـونـية ا ا
ــتــحـدة 2021) وهي ســابــقــة لم حتــصل في تــاريخ الــواليـات ا
خـصـوصًـا اتـهـامه بـعــــــدم أهـلـيـته الـعـقــــــلـيـة وهـو الـذي حكم
ـتــحـدة أربع ســنـــــــوات وكـان العــبًـا أسـاســيًـا عـلى الــواليـات ا
ي مـتـخـذًا قـرارات خـطيـرة ومـصـيـريـة غـيّرت من ـسـتـوى العـا ا
ـتــحـدة واألكــثـر من ذلـك هـــــــنــاك من طـالب صــورة الـواليــات ا
ه إلى الـقــضـاء بـتـهــمـة حتـــــريض الـرأي الــعـام القـتـحـام بــتـقـد
الكونـغرس وقـبل ذلك الضغط عـلى سكـرتير إدارة واليـة فرجيـنيا
وتــهــديــده وتــرغــيــبه بل والــتـــوســــــل إلــيه لــتــــــــغــيــيــر نــتــائج
االنـتــخــابــات لــصـاحلـه وهـو مــا نــشــرته صــحـيــفــة الــواشــنـطن

بوســـــت.
ـقـراطـيـون ضـد تـرامب فـحـسب بـل إن جـمـهـوري لم يـقف الـد
ـا فــيــــــــهم وزيــرة الـتــربـيـة ومن أخــلص أتــبـاعه وقــفـوا ضــده 
بـيـتـسي ديـفوس ووزيـرة الـنـقل يـلـ تـشاو الـلـتـان أعـلـــــــنـتا عن
اسـتقـالـتـهـما وعـدد آخـر من مـوظفي الـبـيت األبـيض إضـافة إلى
نائبه مـايك بنس الذي كـان له الضلع األكـبر في توجه الـكونغرس

القرار نتائج فوز بايدن.

{ باحث ومفكر عراقي
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ؤسسـة اجلامعـة العربـية.إن ثروات
ؤقتة دول مجلس التعاون النـفطية ا
يــــجـب أن تــــؤدي أدوارًا حـــــيـــــويــــة
تـضـامـنـية مـسـاعـدة في بـنـاء تـنـمـية
عــربـيـة في الــوطن الـعــربي الـكــبـيـر
وفي تــقــويــة األمن الــقــومي الــعـربي
وحـمـايـته من الـتـغـول االسـتـعـماري
ــســاعــدة في حل الــصــراعـات وفي ا
الـعـربيـة الـبـيـنـية ال تـأجـيـجـها وفي
صايـد والكمائن جتنُّب الوقـوع في ا
واألالعــيب الــتي يــخــطط لــهــا أعـداء
األمــــة الــــعــــربــــيــــة وعـــــلى األخص
مؤسسـات استخـباراتهـا التي تهدف
إلى تـفـتـيت هـذه األمـة وإبـقـائـهـا في
جحيم الصراعات الطائفية والعرقية
والـقــبــلــيـة واالنــتــهــازيــة الـعــنــفــيـة

اجملنونة.
ســادسًــا- يــحــتــاج قـادة اجملــلس أن
ـــحــــبـــة واحــــتـــرام نـــصــــارحـــهـم 
ـستـقبل وموضـوعيـة وخـوف على ا
بأن الفجوة ب تطلعاتهم وقراراتهم
وأســالــيب عــمــلـهـم في هــذا اجملـلس
وبــ أحالم وطــمـوحــات وتــوقــعـات
شـــعـــوبـــهـم وبـــخـــاصـــة الـــشـــبـــاب
والــشــابــات مــنــهم تــزداد اتــســاعًـا.
والذين ال يـعلـمونـهم بذلك ال يـريدون
خــيــرًا لــهم وألنــظــمــتــهم األغــلــبــيـة
الـسـاحـقـة من مـواطـني دول اجملـلس
يـتطـلـعـون إلى قـيام نـوع مـعـقول من
الوحدة الكونفـدرالية على األقل فيما
بـــ دولـــة اجملــلس.إن أغـــلـــبــيـــتــهم
الـــســاحــقــة لـن تــقــبـل بــأقل من ذلك
وبــخــاصــة أن عالقــاتــهم الــعــائــلــيـة
ـشـتـركـة وصـداقـاتـهم ومـصـاحلـهم ا
التاريـخية واحلـاضرة حتتم ضرورة
ذلك; ولــــذلك أصـــبـح من الـــضـــروري
وجود حساسـية ووعي شديدين لدى
قــادة مـــؤتــمــرات الــقــمــة جتــاه هــذه
الـطــمـوحـات والـتـوقـعــات الـشـعـبـيـة
ـــتـــجــذرة فـي وجــدان الــعـــمـــيـــقـــة ا
. وأصــــبـح من الــــضــــروري ـاليــــ ا
االنـتـقــال إلى الـفـعل احلــقـيـقي الـذي
يــحـفـر فـي الـواقع ويــغـيــره بـصـورة
جـــذريــة مــاديـــة ومــعــنـــويــة ولــيس
بصورة تـمنيـات وينبـغيات وعالقات

عامة.
ســابــعًــا- وأخــيــرًا فــإنــنــا نـعــلم أن
إجــراء تـلك الــتـغـيــيـرات الــضـروريـة
وغــيــرهـا كــثـيــر سـيــحــتـاج لــبـعض
ـؤتــمـرات قـمـة عـديـدة. لـكن الـوقت و
اجلـحيم الـذي تـعيـشه األمـة العـربـية
ويـكـتـوي بـنـاره الـوطن الـعـربي كـله
ـا فـيه اخلـلـيج الـعـربي يـفرض أن
يـــبــدأ اجملــلـس بــاتــخـــاذ اخلــطــوات
األولى جتاه إعادة احليـاة واحليوية
لــلـــمـــجـــلس وبـــنـــاء قـــدراته حلـــمل

سؤوليات  الوطنية والقومية. ا
{ مفكر عربي

أحيـانا يعـني "قول احلـقيـقة لـلسُـلطة"
مـــواجـــهــة أولـــئك الـــذين يـــشـــغـــلــون
مــنـاصب مــهــمــة سـواءاً كــان ذلك في
احلــــكــــومــــة أو قــــطــــاع األعــــمـــال أو
ـؤسـسـات الـديـنـية وقـد حتـمـل هذه ا
العبارة مـدلوالت الشجـاعة واخملاطرة
في الــوقت ذاته فـقــد تــضـر بــسـمــعـة
ـصـدر رزقه أو قـد ـرء او قـد تـضـر  ا

تكلفة حياته في بعض األحيان. 
سـؤولـ بـأن قول قد َيـعـتـبِـر بعـض ا
احلــــقــــيــــقــــة هــــو إنــــتــــقــــاد صــــريح
لــســيــاســاتِـــهم وتــوجــهــاتِــهم او قــد
يعتبرونَه تـهديداً لوجودهِم على رأس

أسالـيب سـلوكـيـة معـيـنة سـواءاً كان
. قطاعاً عاماً او خاصاً او مُشتركاً

سـؤوليـة مُعـينة أن ُـكلف  إن على ا
يـــحــرص عـــلى أن يـــتــسـم بــالـــقــدرة
والــــكـــفــــاءة واإلخالص - فـي ضـــوء
الـسـيـاقـات واآلداب الـعـامـة- لـيُـخـبر
رئيـسه حقـيـقة مـا يحـدُث وما يـعتـقد
ــعــلــومــات والــتــحـلــيالت به- وفق ا
ـــتـــوفـــرة- بـــأنه اخلـــيـــار األفـــضل ا
واجـهة حتـدي مُـع أو تـهديـد قائم
أو إيقـاف فـعل قـيد الـتـنفـيـذ وإن كان
ـسـؤول ذلك خالف رغـبـة الــرئـيس (ا

األعلى).

ـبـنى عـلى قـول احلـقـيقـة الـتي الـثـقـة تُ
أحتـاج أن أسـمع ولـيس ما يُـعـجـبني

ون سينك  أن أسمع". سا
تُعرَّف الـسُلـطة بأنـها الـتأثيـر والقدرة
بـالقـوة عـلى تـوجـيه سلـوك مـجـمـوعة
ــــؤســــســــات وفــــقــــاً من األفـــــراد أو ا
جملمـوعة من الـقواعـد والقوانـ التي
حتصل علـيهـا السُلـطة بـحكم موقـعها
كــأعـلى هــرم أداري وال يــقــتــصـر ذلك
على التـنفيـذية مـنها فـحسب بل على
ـــــلـــــطـــــات األخــــرى كـل انـــــواع الـــــسُ
كالـقـضـائيـة والـتشـريـعـية ويـنـسحب
ـقـدرة عـلى فـرض ذلك عـلى من لـديـه ا

الــدولـــة. ويــتـــطــلب هـــذا األمــر رؤيــة
واضحـة وصـورة متـكامـلـة عن ماهـية
ـــعــــاجلــــة وفق األحــــداث وآلــــيــــات ا
ــعـــطــيــات ومــجـــمــوعــة اإلجــراءات ا
الشاملـة التي تتخـذها الدولة لـلحفاظ

على كيانها. 
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تُعد حـادثة انفـجار مـفاعل تشـيرنوبل
 Chernobyl عـام 1986 في االحتـاد
الـســوفـيــتي أحــد األمـثــلـة عــلى مـدى
تـــأثــيـــر قـــول احلــقـــيـــقــة عـــلى األمن
الوطـني من جـانب واألمن الـدولي من
جانب آخـر حيـث ورغم ما تـعرض له
العالم الـسوفيـتي غالـيري ليـجاسوف
من ضــغــوط مـن قــبل بــعض قــيــادات
احلزب الـشـيـوعي في حـينـهـا وجـهاز
االستخبارات إال أن قوله لـلحقيقة من
دون مــحــابــاة أو رضــوخ لــلــضــغـوط
ســاهم بـشــكل كــبــيــر في مــنع حـدوث
ـــيـــة كـــادت  تُــبـــيـــد قــارة كـــارثـــة عــا

بأكــــملها. 
وفي جزء آخـر من العـالم - كان وإياه
عـلى طـرفي نـقـيض - مـثـال آخـر ح
قالت مُرشـحة الرئيـس األمريكي  جو
بـــــايــــدن لـــــتــــولي مـــــنــــصـب مُــــديــــر
االسـتــخـبـارات الــوطـنــيـة األمـريــكـيـة

السُلـطة وقد يـأخذ ذلك منـحىً عِدائيأ
ُتبـنى على أسـاسه مـواقف مُسـتقـبلـية
قــد تــتــســبب بــعــواقب تــعــسُــفــيــة او

عقوباتٍ مُمَنهجة. 
وهـنـا يـأتي دور الـكـفـاءة الـشـخـصـيـة
ـــدرة عـــلـى إدارة هـــكـــذا مـــواقف والـــقُ
لــتالفي شــخــصــنــتــهــا بــ الــرئــيس
ـــســـؤولـــيــة ـــرؤوس فـــضالً عـن ا وا
ـؤسـسـة األخالقـيـة جتـاه الـوطن أو ا
ـــــســــؤول األعـــــلى من من جـــــانب وا
جانب آخر حتقيقاً للمصلحة العامة.
ن ـلــفـات الــتي ال بـد  لـعل أحــد أهم ا
ــواقـع الــقــيـــاديــة ضــمن يــعـــمل في ا
هــيـــكــلــهـــا أن يــتــحـــدث بــاحلــقـــيــقــة
وبـشفـافـيـة ووضـوح بشـأن قـضـايـاها
وأحـداثــهـا ومــواقـفــهـا وســيـاســاتـهـا
الــداخــلـيــة أو اخلــارجــيــة هـو "مــلف
األمن" سـواءاً كان ذلك مُـتـعـلـقـاً باالمن

الوطني أو القومي أو الدولي. 
فالـنظـم السـياسـيـة تسـعى عادة  إلى
حتــقـيق الــغــايـات واألهــداف الــعُـلــيـا
ـفـاهـيم بـعـد حتـديد ـشـتـركـة لـتـلك ا ُ ا
مــــصـــادر الـــتــــهـــديــــدات وأولـــويـــات
اإلستجابة بـاعتبارها ركـيزة محورية
يُبنى وفق مقتضيـاتها وعلى أساسها
أي مـنــظـور عـســكـري او أمـني لــقـيـام
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بغداد

DNI - أعــلى مــنــصب اســتــخــبـاري
والـــذي يــــضم 17 جــــهـــازاً - أفــــريل
هــــايـــنــــز وهي تـــخــــاطب الــــرئـــيس
ُنتخب مؤخراً "أنت تعرف االمريكي ا
بـأنـني لم اجتـنب أبـدا قـول احلـقـيـقة
ــلـطــة وأنــا عـلى يــقــ بـأنك لن لـلــسُ

تطلب مني أبدا أن افعل غير ذلك".
إن مسؤولـية "قـول احلقـيقة لـلسُـلطة"
ـرؤوس تـقع عــلى عـاتق الــرئـيس وا
ُـستـشاريه وال بد لـلـقائـد ان يـستـمع 
ومرؤوسيه بل ويحثُـهم على التحدث

معه بصدق وشفافية. 
ــنــحـــهم الـــثــقــة كــمـــا ال بــد مـن أن 
بقُدرتِهم على مُساندته إلتخاذ قرارات
صـائــبــة تـخــدم مـصــلــحـة الــدولـة أو
ـؤسـســة مـتى مـا تــوفـرت احلـقـائق ا
علومات والتحليالت ذات الصلة.  وا
إن الـقــائــد احلـقــيـقـي يـصــنع "قـادة"
ويُعزز فـيهم روح اإلخالص والـتفاني
والـتـعـاون واإلبـتـكـار ويـغـرِس فـيـهم
روح اإلنــتـمــاء وقــول احلــقــيــقـة دون

خوف أو مُحاباةِ او وجل.
{ بـاحث في شـؤون الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة

واألمن الدولي.
ـلـكـيـة  الـبـريـطـانـيـة ـيـة ا { عـضـو األكـاد
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حــلـول لــعــراق مـثــقل بــالـهــمــوم قـبل
ـالي الــديـون وإســتــشــراء الـفــســاد ا
واالداري في جـمـيع مـفـاصل الـدولة 
وفي هـذا الـسيـاق رشـحت مـعـلـومات
ــداخــلــة االســتــاذ الــدكــتـور تــفــيــد 
ـــتــمـــرس عـــامـــر حــسن ي ا االكـــاد
ـتـحـدثـ في فـيـاض الـذي كـان أول ا
اللـقاء االسـتشاري هـذا  ح اوضح
لـلـســيـد رئـيس مــجـلس الـوزراء بـأن
حـكـومــته وضـعت مـنـهــاجـا اكـبـر من
فترض قدراتها وطاقاتها وكان من ا
أن تضع نـصب أعيـنهـا مهـمة (إطـفاء
احلــرائق)  وقـــصــد الــفــيــاض بــذلك
اطفـاء ما خـلـفت احلكـومات الـسابـقة
مـن آثـــار مـــدمــــرة احـــرقت الــــيـــابس
واالخـضـر في بـعض جـوانب احلـيـاة
واطن الـتي تهم مـصـلـحـة الـوطن وا
بـكرة) والتـركـيز عـلى (االنـتخـابـات ا
التي أعلـنت عنهـا احلكومـة في بداية

تسنمها للسلطة .. 
وفي سيـاق وجهـة نظـر الفـياض هذه
اكد لـلسـيد الـكاظـمي  وبكل صـراحة
ووضـــوح  أن مـــا أجنـــزته كل وزارة
في احلكومـة هو فائض إيـجابي على

ــدة الـتي أجنــزته احلـكــومــة خالل ا
ــشــهـــد الــســيــاسي مــضت فـي ظل ا
القـائم  حتى أن وجـهات نـظر هؤالء
إنـقـسمت بـ مـؤيـد لـعـمل احلـكـومة
شهد ومعارض لعملـها في ظل هذا ا
ـشكالت ـثقل بـاألزمات وا تـعرج ا ا
شكالت قد ا أن هذه االزمـات وا ور
تـــكـــون هي الـــتي دفـــعت بـــالـــســـيــد
الكاظـمي للـبحث عن مسـالك إليصال
رؤيــته إلى اجلــمــهـور الســيــمـا وأن
حـــكـــومــته وضـــعت نـــفـــســهـــا أمــام
حتديات صـعبـة للغـاية وهي مـزمنة
ومـتراكـمـة حـلت بـالـعـراق عـلى مدى
السنوات الطوال من عمر احلكومات
الست الـتي حكـمت منـذ العام 2003
 ?وعـــجـــزهـــا عن تـــلـــبـــيـــة مــطـــالب
اجلمهور بإيجاد حلول جذرية لواقع
مـريـر عــاشه الـشـارع الــعـراقي حـتى
في ظل احلــكــومـة احلــالــيــة حـيث ال
حلـول جـدية تـلـوح في االفق الـقريب

او البعيد على أقل تقدير ..
ــعـروف أن ســيــاسـة حــكــومـة ومن ا
نهاج عمل السيد الكاظـمي شرعت 
يـفـوق قـدراتـهـا وطـاقـاتـهـا في وضع

في الـلــقـاء االســتـشــاري الـذي دعـا له
الــــســــيــــد رئـــيـس مــــجـــلـس الـــوزراء
مـصــطـفى الــكـاظــمي يـوم الــثـاني من
العـام اجلـديد 2021 وحضـره تـسـعة
ـثـلـون وزراء وأربـعـون شــخـصـيــة 
الكــات الـعـلـمـيـة مـخـتــلف الـنـخب وا
والسـياسيـة واالقتـصاديـة واالعالمية

تقدمة ..  العراقية ا
وفي الـــلــقــاء االســتـــشــاري هــذا كــان
الـسـيـد الـكـاظـمي قـد إسـتـعـرض أمام
النـخب والكـوادر الـعراقـية مـا حقـقته
احلكومـة من إجنازات لـلجمـهور على
اضي مدى السـتة اشـهر من عمـرها ا
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وفي الـــوقت الــذي يــعــد فـــيه الــلــقــاء
ـثـابة مـبـادرة عمل االستـشـاري هذا 
مـهــمـة لــلـحـكــومـة الطالع اجلــمـهـور
وفـهم مــنه عـلى وجه االخـص الـنـخب
جمل ـهتمـ  ـراقب وا والكوادر ا
الــــشــــأن الــــعـــراقـي  إال أن مــــبـــادرة
ـثابة (الـصدمة) الكاظـمي هذه عُدت 
ــراقـــبــون الـــتي صـــدَّم بــهـــا هـــؤالء ا
ـهـتـمـون وهـو يـسـتـعرض لـهـم ما وا

اجراءات عاجلة في مخـتلف القضايا
ال العام تعـلقة بـا ومنهـا القضايـا ا
والــعــنف والـــفــســاد من دون أن يــتم
االعالن عن أي قـرارات  إتـخـاذها 
وهــو مـــا جــعل مـــنــهــا مـــحل ســخط
ـواطن وسـخريـته بل وتـنـدره فـيـما ا
يــشــبه الــضـحـك عـلـى الـذقــون وهي
ـعمورة حالة لم تـكن أي من شعوب ا
تـعــيـشــهـا ال مـن قـبل وال من بــعـد إال
شـــعب الــعـــراق الــذي  وضـــعه في
ـة) بـحيث ـسـتد موضع (الـصـدمة ا
ـواطن الـعراقي ال يـعـرف ماله صار ا
من حـقــوق ومـا عــلـيه مـن واجـبـات 
وفي وضـع يـــشـــوبه الـــغـــمـــوض مــا
دفـــــــعه لـلـتـعـامل الـقـسـري مع واقع
مـــــجـــــــــــهـــــول يـــــؤثـــــر عـــــلـى واقع

ومســـتقبل حياته ووجوده .
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في هـذا السـيـاق عـدت جلـسـة الـعمل
ثابة (جلسة الصدمة) االستشارية 
وهي جـلـسـة جــاءت مـتـأخـرة قـيـاسـا
ــتـبــقي مـن عـمــر حــكــومـة بــالــزمن ا
الــســيــد الــكــاظــمي الــتي ســتــنـتــهي
جرد االعالن عن نتائج االنتخابات
ـزمع اجـراؤهـا في حـزيـران الـقادم ا
رغم أن هـذه اجلــلـسـة تـشــكل خـطـوة
جـــادة واضـــحـــة تــكـــشف عـن صــدق
نوايـا احلكـومة في الـعمل واإلصالح
ـستـوى اجلدية في  لكـنهـا لم تكن 
معـاجلة اخطـاء ينـطبق علـيهـا القول
فـيـد (سـبق السـيف الـعـذل)  بسب ا
أخــــطـــاء عــــدد من الــــوزراء في عـــدم
ـرير الذي يـعيشه تشخـيص الواقع ا
اجلمهور وقـراءته بصورة صـحيحة
كـــمــــا أن كل ضـــجـــيـج االنـــتـــقـــادات
وجهة ضد حكومـة السيد الكاظمي ا

مـا تــعـهــدت به لـلـجــمـهــور وهـو فـعل
ـبـدأ حـسن لــكـنه اليــجـوز من حــيث ا
معاجلة (الصدمة الـسلبية) بـ (صدمة
سلبية) أخـرى  وضرب الفياض مثال
عــــلى ذلـك من إنـه ال يــــجــــوز احـــداث
ــقـابل زيـادة بــسـعــر صـرف الـدوالر 
الدينار الـعراقي  ذلك أن هذه (صدمة
ســلـبــيـة)  شــكــلت أثـرا ســلــبـيــا عـلى
اجلــمـهـور ومــنه جــمـهــور الـشــريـحـة
ــــــــــــوظــــــــــــفـــــــــــــــــون االوسـع وهـم ا

تقــاعدون ..   وا
كن الـقـول أن لـقـاء الـعمل ومن هـنـا 
االسـتـشــاري هـذا حتـول إلـى (جـلـسـة
صـدمــات) تـلـقــاهـا الــسـيـد الــكـاظـمي
برحابـة صدر من لدن احلـضور الذين
لم يــتــحــدث مـنــهم لــيــبــدي كل مــنـهم
وجـــهـــة نـــظـــره ســـوي ثـــمــانـــيـــة من
احلـــاضـــريـن من مـــجـــمـــوع أربـــعـــ
مشاركا ال سيما وأن السيد الكاظمي
قـــد إســتـــمع وبـــوضــوح وشـــفــافـــيــة
الــنـــصح من إن عــلى حـــكــومــته أن ال
تــــكــــتـف بــــعــــبــــارة (مع االسف) إزاء
ــوجـــهه لـــهـــا ومن ثم االنـــتـــقـــادات ا
الــسـكــوت عــلـيــهـا  بـل يـنــبــغي عـلى
احلـكـومـة إيـضـاح حـقـيـقـة مـا يـجـري
ومـــا يـــحــــدث بـــاإلعالن عن رد اكـــثـــر
شفـافية لـتتـجنب مفـيد الـقول (ال أحد
يــسـتــطـيـع أن يـدفن راسـه بـالــرمـال 
وهــو بـحـاجــة مـاســة  لـلــتـنــفس لـكي
يـعــيش)..فـعـال أن مـجــريـات االحـداث
والـوقـائع في الــعـراق اجلـديـد تـشـيـر

الى أن هــــنـــاك اآلف الـــلـــجـــان قـــد 
تشكليـها في زمن احلكومـات السابقة
ومـــنـــهـــا في زمن حـــكـــومـــة الـــســـيــد
الــكـاظــمي عــلى خـلــفــيـة االيــعـاز الى
اجلـهـة اخملـتـصــة لـلـتـحـقـيق بـإتـخـاذ
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 شـغــله في إعــطـاء تــبـريــرات غـيـر
ــفــتــرض عـلى مــنـطــقــيــة  كـان من ا
القائم باإلشراف على مكاتب إعالم
احلكومة ومكاتب الوزارات االعالمية
أن يــتــنــبــهـــوا لــكل ذلك  وبــالــتــالي
االضــطـالع بــدور مــهـم لــتــشـــخــيص
االخــطــاء لـكي تــعــاجلــهـا احلــكــومـة
بجديـة  غيـر أن معظم مـنافذ االعالم
هــذه تـــنــاســوا هـــذا الــدور االعالمي
الصحيح وهو أمر مهم سمعه السيد
الكـاظـمي في اجلـلسـة  وذلك بـسبب
يعـود أما الى نـقص خـبرات الـكوادر
اإلعالمــيــة وأمــا عــدم مــعــرفــة الـدور
وكل لهـا بوصفـها السـلطة الـرابعة ا
ـكن لـهـا عرض احلـقـائق امام التي 
احلـكـومة مـن سلـبـيـات وايـجـابـيات
واحلقـيـقـة هنـا أن كـثرة (الـصـدمات)
حـــــــــــــالـت مــن دون اإلشـــــــــــــارة الـى
اخملرجات لكي يطلع عـليها اجلمهور
تـرقب للـوضع الـراهن ويقـينـا فإن ا
كاتب ذلك لم يكن ليحدث لـو توفرت 
االعـالم هــذه ســـيـــاســة الـــتـــخـــطــيط
الــدقــيق واخلـــبـــــــــــرة في تــســويق
الرؤى واألفـكار لـلـحكـومة ووزرائـها
وتــلك هـي مــهــمــة وطــنــيــة يــجب أن
ـنـافـذ االعـــــــــالمـيـة تـضـطـلع بــهـا ا
لصـياغـة رسالـة إعالميـة بوصــــــفها
السـلطة الـرابعـة  وبقـراءة صحـيحة
وصـحـيـة في آن مـعــــــا لـكـنـهـا ظـلت
تعـمل بـإطار تـقـليـدي أفـقدهـا الـكثـير
ُر بادرة في قراءة الواقع ا من روح ا
قــــراءة جـــــديــــة لــــنــــقل احلــــقــــائق 
بــســلــبـيــاتــهــا وإيـجــابــيــاتــهـا  الى
اجلمـهور  وهـذا ما لم يـحدث بـشكل

صحيح حتى اآلن ..
ي عراقي  { اكاد
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حقق فريق نـادي بيشمركـة الرياضي بالكرة
الــطــائــرة فـــوزاً مــهــمــاً عــلـى نــظــيــره فــريق
الـشـرطـة بثـالثـة أشـواط لـشوطـ فـي خـتام
مـنــافـســات اجملــمـوعــة االولى لـدوري أنــديـة
العراق بـالكرة الطـائرة التي جرت مـبارياتها
عـلى قـاعــة نـادي بـيـشـمـركـة و الـتي شـهـدت

حــضــورا جــمــاهــيــريــاً
كـــبــيـــراً.و احــتـل فــريق
ــركــز الـــبــيــشـــمــركـــة ا
الثـاني بفـارق نقـطة عن
فـــريق الـــشــرطـــة الــذي
تـصــدر اجملـمـوعـة عـلى
الـــــرغم من خـــــســـــارته
امــــــــــــام الــــــــــــفـــــــــــريـق
ـــــــــســـــــــتـــــــــضــــــــــيف ا
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الــشـاب أن يــتــعـادل لــفـريــقه بـعــدمـا
ـنطقة لكنه اسـتلم كرة وتوغل داخل ا
ســدد تـــســديــدة ضــعـــيــفــة في أيــدي
تـــشـــيــزنـي. ودون رونــالـــدو الـــهــدف
الـثـالث لـيـوفـنتـوس بـالـدقـيـقة 90+2
بـعدما استلم كرة طـولية من منتصف
ـلـعب وانطـلق وتوغل داخل مـنطـقة ا
اجلــزاء لـيـطـلق تــسـديـدة أرضـيـة في
الــشـبــاك.تـعــثـر إنــتـر مـيـالن مـجـددًا
بـــعــدمــا تــعـــادل مع مــضـــيــفه رومــا
ــبـــاراة الــتي بـــنــتـــيــجــة (2-2) فـي ا
ـلـعب األولـيمـبـيـكو في جـمـعـتـهمـا 
إطـــار مــــنـــافـــســـات اجلـــولـــة 17 من

الدوري اإليطالي.
وأحـــرز لـــوريـــنـــزو بـــيـــلـــيـــجـــريـــني
وجــيــانــلـوكــا مــانــشــيــني لــرومـا في
الــدقــيـقــتـ  17و86 بــيــنــمــا ســجل
مــيالن سـكـريــنـيـار وأشــرف حـكـيـمي

للنيراتزوري بالدقيقة 56 و63.
ورفـع اإلنـتــر رصــيـده إلى 37 نــقــطـة
تـصـدر ميالن ـركز الـثـاني خـلف ا بـا
(40) فـيـما رفع رومـا رصـيده إلى 34

ركز الثالث. نقطة با
أولـى احملـــاوالت كــــانت من نــــصـــيب
ن رومــا بـعــدمـا تـوغـل الـظـهــيـر األ
ـــنــطـــقــة وســدد كـــارســدورب داخل ا
تــسـديـدة مــخـادعـة وصــلت ألحـضـان

احلارس هاندانوفيتش.
ورد الوتـارو بفرصـة محقـقة بالـدقيقة
12 بــعــد كــرة طــولــيــة من حــكــيــمي
ـنطقة وانـطلق األرجنـتينـي باجتاه ا
وأطــلق تــســديــدة من زاويــة صــعــبـة
أبــعـدهــا احلـارس لــوبـيــز بـصــعـوبـة

لركنية.
وفي الـركـنيـة كاد لـوكـاكو أن يـسجل
ــبــاراة بــعــدمــا نــفـذت أول أهــداف ا
ـــنــــطـــقـــة ســـددهـــا الـــركــــلـــة داخل ا
بـروزوفيتش برأسية وتابعها لوكاكو
بــرأســـيــة أخــرى يــبــعــدهــا احلــارس

بأطراف أصابعه لركنية جديدة.
جنح بــيـلـيــجـريـني في تــسـجـيل أول
أهـداف رومـا بـاللـقـاء في الدقـيـقة 17
بـــعـــد هـــجــــمـــة مـــرتـــدة وصـــلت إلى
بـيلـيجـريني عـلى حدود مـنطـقة جزاء
اإلنـتر والـذي أطلق تسـديدة ضعـيفة
ارتــطـمت بـأقـدام بـاســتـوني وسـكـنت
الـشـباك. واسـتمـر روما في مـحاوالته

وضع الــكــرة بــالــشـبــاك بــعــدمــا مـرت
بسرعة من أمامه.

وأهـدر العبو يـوفنتـوس فرصة مـحققة
لــلـتــسـجـيـل في الـدقــيـقـة األخــيـرة من
الــشــوط األول بـعــدمــا تـوغـل رامـسي
وخــرج حــارس سـاســولــو من مــرمـاه
لـــــــيـــــــمـــــــرر رامـــــــسـي الـــــــكـــــــرة إلى
كـولـوسيـفـسكي الـذي سـدد الكـرة فوق
الـعـارضـة رغم خـروج احلارس تـمـامًا
من مـرماه. وتـمكن دانـيلـو من تسـجيل
الـهدف األول لـيوفـنتوس بـالدقـيقة 50
بـعد تسديدة صـاروخية من دانيلو من
خـارج مــنـطـقـة اجلـزاء من مـسـافـة 20
مترًا سكنت  احلارس كونسيلي.
ورغـم الــــــلـــــــعب بـ10 العــــبـــ إال أن
ســـاســولـــو جنح في تـــســجـــيل هــدف
الــتـعــادل بـالـدقــيـقـة 58 بــعـد تــمـريـرة
جــيــدة من تــراوري إلى ديــفــريل الـذي
ـدافع يـوفنـتوس اسـتـلم الكـرة ودار 

ليطلق الكرة في الشباك.
وســقط رونــالـدو داخل مــنــطـقــة جـزاء
سـاسولو بالـدقيقة 64 بـعد احـتكاك
ــرمى كــونـســيـلي مـع حـارس ا
لـكن احلـكم أشـار السـتـكـمال
الــلــعـب دون أي مــخــالــفـة
وسـط اعـــــتــــــراضـــــات من

الدون.
 كييزا كاد أن يسجل هدفا
ثـانيـا للـبيـانكـونيـري بعـدما
مـر كـولـوسـيـفـسـكي من اجلـهة
الـيــسـرى لـيـمـرر الـكـرة إلى كـيـيـزا
ـنطقة ليسدد األخير كرة قوية داخل ا
ـن وتــمــر خلـارج تــضــرب الــقــائم األ
ــلــعب. وتــألق احلــارس كــونــسـيــلي ا
ومـــنع رونـــالــدو مـن تــســـجـــيل هــدف
مــحــقق بــالـدقــيــقـة 74 بــعــد تــمــريـرة
ســحــريــة من كــولــوســيــفــســكي داخل
ـنـطقـة ليـلـحق بهـا الـدون ويسـددها ا
ـــرمى لـــكن احلـــارس بـــقـــوة جتــــاه ا
كــونــســيــلـي تــألق وأمــسك بــهــا عــلى
. وأضاف رامسي الـهدف الثاني مـرت
لــلـيـوفـي بـالـدقــيـقـة 82 بــعـد عــرضـيـة
ــنـطــقـة أرضــيــة من فـرابــوتــا داخل ا
ـشـاهـدتـهـا اكـتــفى العـبـو سـاسـولـو 
فـقط وهي تمر أمامهم لـينجح الويلزي

في حتويلها داخل الشباك بسهولة.
وكــاد بـريــان أودي مـهــاجم ســاسـولـو

تقنية الفيديو إشهار البطاقة احلمراء
فـي وجه بـــــــيــــــدرو أوبــــــيــــــاجن العب
سـاسولو بعد تدخـله العنيف على قدم
كـــيــيــزا. وفي الـــدقــيــقــة 1+45 أهــدر
رونــــــــالـــــــدو
فــــــــــرصــــــــــة
مـــــحـــــقـــــقــــة
لــــــفـــــريــــــقه
بـــــــعـــــــدمـــــــا
وصــــــــلـــــــــته
الــــــــــــكـــــــــــرة
ـرمى خالٍ وا
بـــعــد خــروج
احلـــــــــــارس
لــــــــــــــــــــــــــكــن
الـبرتغالي لم
يـــــنـــــجح في

بـالـدقيـقـة السـابـعة بـعـد كرة عـرضـية
من ديـباال من جـهة اليـسار ارتـقى لها
رونــالــدو لــيــســبق حــارس ســاســولـو
ويسدد كرة رأسية تمر فوق العارضة.

عـاد يـوفـنـتوس بـفـرصـة جـديدة
مـــحــقـــقـــة بــعـــد كـــرة طــولـــيــة
اسـتـلـمـها مـاكـيـني عـلى حدود
ـنـطـقـة لـيـمـرر إلى فـرابـوتا ا
فـي الـنـاحــيـة الـيــسـرى الـذي
أطــلق قـذيــفـة قــويـة أبــعـدهـا
كـونـسـيـلـي حـارس سـاسـولو

بأطراف أصابعه لركنية.
وأجـرى أنـدريـا بـيـرلـو مدرب
يـوفنـتوس تـبديال اضـطراريا
فـي الـــدقــــيــــقـــة  18بــــخـــروج
ويــسـتـون مــاكـيــني لإلصـابـة
ودفـع بـالـويـلـزي آرون رامـسي

بدالً منه.
وفـي الـدقــيــقـة 42 خــرج بــاولـو
ـبـاراة بـعـدمـا سـقط ديــبـاال من ا
مـــتــأثــرًا بـــإصــابــة في الـــركــبــة
لـيـجـري بـيرلـو تـبـديال اضـطـراريا
ثـــانــــيـــا بـــخـــروج ديـــبـــاال ونـــزول

كولوسيفسكي.
ـبـاراة بـعـد الـعـودة إلى قـرر حـكم ا
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انـتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا من ضيفه
سـاسولـو بنـتيجـة ثالثة اهـداف مقابل
ـبـاراة الـتي أقـيـمت هـدف واحـد  في ا

ــلــعـب ألــيــانــز ســتــاديــوم في إطــار
لــــــقـــــاءات اجلـــــولـــــة 17 مـن الـــــدوري

اإليطالي.
أحـرز ثالثـية يـوفنـتـوس كل من دانيـلو
بـالدقيقة 50 آرون رامـسي بالدقيقة 82
وكـريسـتيانـو رونالـدو بالدقـيقة 90+2
بـيـنمـا سـجل جريـجـوري ديفـريل هدف

ساسولو بالدقيقة 58.
ورفع الــبـيـانـكــونـيـري رصـيـده إلى 33
ركـز الرابـع بجـدول التـرتيب نـقـطة بـا
بـيـنمـا جتـمد رصـيد سـاسـولو عـند 29

ركز السابع. نقطة با
ـباراة في الـدقـيقـة الثـانـية من بـداية ا
حـصل ساسولو عـلى ركلة ركـنية نفذت
داخل مــنـطـقـة جـزاء يــوفـنـتـوس فـشل
ـــدافع مـــاركـــو فــيـــراري في حتـــويل ا
الـكـرة بـالـشـبـاك بـعـدمـا سـدد تـسـديـدة
غـريـبة من داخـل منـطقـة الـست ياردات

لعب. مرت خلارج ا
وكــاد رونـالـدو أن يـتــقـدم لـيــوفـنـتـوس
بـهـدف أول بـعدمـا سـنحت له الـفـرصة
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مثل القانوني لعدد من العبي الدوري تلقى االحتاد العراقي لكرة السلة كتاباً من ا
متاز بشأن الشكوى التي تقدموا بها لدى االحتاد االسيوي. ا

وقـال مـصـدر في احتـاد الــسـلـة في تـصـريح صــحـفي  ان عـدد من العـبي الـدوري
متاز استعانوا بوكيل اعمال للدفاع عن حقوقهم . ا

ـيـناء والـكرخ مـهـددة بالـعقـوبـات الدولـية بـسـبب التـهرب واوضح ان انديـة دهوك وا
وعدم تسديد مستحقات الالعب التي بذمتهم.

متاز شكلوا رابطة للدفاع عن حقوقهم ضد االندية. يذكر ان العبي الدوري ا
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ـنـتـخب الـوطـني بـكـرة أكـد مـدرب ا
الـقـدم سـريــتـشـكـو كــاتـانـيـتش ان
ــبـاراة الــوديــة الســود الــرافــدين ا
امام االمارات سـتكون فـرصة جيدة

للوجوه الشابة.
وقـــال كــــاتـــانـــيـــتـش في تـــصـــريح
صــحـفي إن الـتـجــربـة الـوديـة أمـام
منتخب اإلمارات تأتي محطة مهمة
لـلغـايـة في إعداد فـريـقه السـتئـناف

مشوار التصفيات اآلسيوية.
ولـفـت إلى أن األبـيض مــر بـظـروف
صعبة أدت لتراجعه في التصفيات
ــتـلك الـعـنـاصـر احلــالـيـة ولـكـنه 
ـــســــيـــرة الــــقــــادرة عـــلـى إعـــادتـه 
نـافسـة بقـوة على االنتـصـارات وا
التأهل للمـرحلة الثالـثة نظراً لقوة
نـتخب بـاإلضافـة لقـوة العـناصر ا
الـدولـيـة فـضالً عن الـقيـمـة الـفـنـية

للدوري اإلماراتي.
وعن رأيه في العـناصر الـدولية في
صـــــفـــــوف األبـــــيض قـــــال: أتـــــابع
نـتخب اإلمـاراتي بـالتـأكيـد كشأن ا
نـطقة متـابعـتي لبقـية منـتخـبات ا

كــمــا أتــابع الــدوريــات اخملــتــلــفــة
وأعـــرف قـــدرات أغـــلب الالعـــبـــ

ـتلك ـنتـخب  بـشكل عـام أرى أن ا
عـنـاصــر قـويـة مــثل عـلي مــبـخـوت
قـائــد الـهـجـوم بـاإلضـافـة لالعـبـ
ـــيـــزيـن أمـــثـــال لـــيــــمـــا وكـــايـــو
وتيجالي فـضالً عن وجود عناصر
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قصي واية خلـدون ساطع البيروتي
ـنـتخب  اخـوين شقـيـقـ اعضـاء ا
سـدس الهوائي الوطـني للرمـاية بـا
احلــر  تــدرجـا مــنــذ ســبع ســنـوات
ــنـتــخــبـات األشــبـال والــنـاشــئـ
والشـباب الى ان وصال لـلخط االول
لـلـمـنــتـخـبـات الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة 
مــتــحـدين كــافــة االحــداث واالزمـات
وآخـــرهــا احلــظــر الـــصــحي لــوبــاء
كــورونــا  واضـطــرارهم الســتــمـرار
نـزل بـتهـيـئة مـكان الـتدريـبـات من ا
مناسب  موجـه الدعوة الى وزير
الـشـبـاب والريـاضـة الـكـابـ عـدنان
درجـــال لـــتـــوفـــيـــر الــدعـم  وزيــارة
ـركـزي للـرمـاية مـوقعـمـقر االحتـاد ا
في مـنـطـقـة االسكـان  لالطـالع على
الـواقع وتـوفــيـر االسـنـاد والـتـاهـيل
لــلـــفــئـــات الــعـــمـــريــة الـــتي جتــري

التـدريبـات هنـاك . تقـول اية خـلدون
نــواصل تـــوالــد بـــغـــداد عــام 1999 
تـدريــبـاتـنــا بـجـهـود ذاتــيـة واسـنـاد
ودعم االهل  وال تـتـوفـر حـتى اجور
نقل للذهاب للـتدريبات  وال وجبات
غــذائــيــة وال عــدة ومالبس تــدريب 
وسـالحــنـــا شــخـــصي من امـــوالــنــا
وجـمـيع الـتجـهـيـزات الـريـاضـية من
حـــتـى مـــادة الــــصــــــجم يــــوفــــرهـــا

الوالدين .
واشارت اية انها بدات هواية رماية
مسدس هوائي 10 متر  ثم تدرجت
ـنـتخب ـنـتخـبـات الى ان وصلت  با
نتخب الوطني تقدم  والعبة با ا
ـشـاركـة بـعـدة بـطـوالت في ايـران وا
ومـصــر وقـطــر والـكــويت واإلمـارات
واذربـــيـــجـــان  بــــبـــطـــوالت اســـيـــا
والـــتــضـــامن االسالمي  وحـــصــلت
ـــركــز الـــثـــانـي في بـــطـــولــة عــلـى ا

عــلى مـرمى سـمـيــر وفي الـدقـيـقـة 22
وجـد فيرتـو الكرة أمـامه خارج منـطقة
اجلـزاء ليـسدد تـسديـدة قويـة أبعـدها
حـارس اإلنـتر عن مـرماه لـيحـرم روما

من فرصة مضاعفة النتيجة.
ومن لــعــبـة ســريـعــة بـ أقــدام العـبي
اإلنـتـر وصـلت الـكـرة إلى فـيـدال الذي
مـرر الكرة إلى حكيمي ليعيدها األخير
نطـقة ويسدد إلـيه مرة أخرى داخـل ا
الــتــشــيـلـي الـكــرة بــجــوار مــرمى بـاو
لــوبــيــز.وأجـرى كــونــتي مــدرب إنــتـر
مــــيالن تــــبـــديل أول إضــــطـــراري في
الــدقــيــقـة  34بــخــروج دارمـيــان الـذي
تـعــرض لإلصـابـة ولم يـسـتـطع إكـمـال

باراة وحل آشلي يوجن محله. ا
وســجـل الوتــارو مــارتــيــنــيــز مــهــاجم
اإلنـتر هـدفًا بـالدقـيقة 40 ألـغاه احلكم
بـــــداعي وجـــــود الوتـــــارو في مـــــوقف

تسلل.
مع بـدايـة الـشوط الـثـاني كاد لـوكـاكو
أن يــســجل هــدفًــا سـريــعًــا بــالــثـواني
األولـى بعـد عـرضيـة يـوجن من اجلـهة
الـيـسـرى ارتقى لـهـا رومـيلـو وسـددها
بــرأسـيـة مــرت بـجـوار الـقــائم األيـسـر
لــلــوبـــيــز. وفي أخــطــر فــرص الــلــقــاء

بـالـدقـيـقة 53  انـطـلق لـوكـاكو بـالـكرة
في اجلـهـة الـيـسـرى لـيـمـرر الـكرة إلى
الوتـارو أمـام مـنـطـقـة اجلـزاء سـددها
ــيــمـر ــهــاجم بــقــوة في مـنــتــصف ا ا
ويـتـألق مـعـهـا حارس رومـا ويـبـعـدها
عن مـرمـاه بـبـراعـة.وتمـكن سـكـريـنـيار
أخـيرًا من تسجيل الهدف األول لإلنتر
بـالـدقيـقة 56  بـعـد ركنـية نـفذت داخل
ـنـطـقـة من بـروزوفـيـتش ارتـقى لـها ا
ـدافع سـكريـنـيار لـيـضربـهـا برأسـية ا
مــتـــقــنــة فـي الــشــبــاك.طـــوفــان إنــتــر
الـهــجـومي اسـتـمـر وكـاد حـكـيـمي أن
يـضيف الهدف الـثاني بعد دقـيقة فقط
من هـــدف الــتــعــادل بــعـــدمــا انــطــلق
وتــوغـل من نــاحــيـــة الــيــمــ وأطــلق
تـسـديـدة قويـة أبـعـدهـا لوبـيـز مـجددًا
لـــركــنــيـــة. وفي الــدقـــيــقــة 63 تـــمــكن
حــكـيـمي من تـسـجــيل الـهـدف الـثـاني
لإلنـتـر بطـريقـة رائعـة بعـدما وصـلته
الـــكـــرة من تـــمـــريـــرة بـــروزوفــيـــتش
لـــيـــتـــوغل ويـــطـــلق صـــاروخ بـــقـــدمه
الـــيـــســـرى في زاويـــة صـــعـــبـــة عـــلى
احلــارس يـسـكن الـشـبـاك.رأي كـونـتي
يــرى أنــطــونــيـو كــونــتي مــدب إنــتـر
مــيالن أن قــلق العــبـيـه لـعب دورا في

اهـتــزاز شـبـاكـهم قـرب الـنـهـايـة خالل
التعادل  مع مضيفهم روما في دوري

الدرجة األولى اإليطالي.
وأبــــــلـغ كـــــونــــــتـي شــــــبــــــكـــــة (دازن)
الــتـلـفــزيـونــيـة "أعـتــقـد أنه في نــهـايـة
ـبـاراة كـان هـناك شـعـور بـالـقلق من ا
أجل حتــقـيق نـتـيـجــة مـهـمـة وهـو مـا

يجعلك نفسيا تتراجع للدفاع".
وأضـــاف "كـــنـــا نــطـــلب مـن الالعـــبــ
ـارسـة الـضـغط الـعـالـي ألن الـعودة
لـلدفاع ليـست جيدة.. لكن احلـقيقة من
ـتـأخـر الــنـاحـيـة الـنــفـسـيـة الــفـريق ا
يـندفع للهجوم ويـسعى الفريق الفائز

للحفاظ على النتيجة".
ووُجهت أسئلة لكونتي حول تغييراته
هاجم الوتارو تحفظة حيث أخرج ا ا
مـــارتــيـــنــيـــز والعب الـــوسط أرتــورو
ــــدافع أشـــرف حـــكـــيـــمي فـــيـــدال وا

صاحب الهدف الثاني.
ـدرب اإليـطـالي "فـيـدال طـلب وأجــاب ا
اخلـروج لإلصـابة.. الوتـارو قـدم كل ما
لـديه على مدار 75 دقـيقة ألنني طلبت
مـنه الـعـودة لـلـعب بـجـوار فـيـدال عـند
فـقـدان الـكرة". وواصل "حـكـيمي ركض
كـثـيـرا وبـدأ يـفـقـد كـرات مـهـمـة.. هذه
مـبـاراتـنـا الـثالـثـة في سـبـعـة أيـام لذا
كـان يجب إجراء تغييرات".وكان باولو
فــونـســيـكـا مــدرب رومـا غــاضـبـا من
الـبـدايـة الضـعـيـفـة لفـريـقه في الـشوط
الـثاني حيث اهتـزت شباكه مرت في

غضون سبع دقائق.
وقــال "قــدمــنــا أداء جــيــدا في الــشـوط
األول لــكن في أول 15 إلى 20 دقــيـقـة
من الشوط الثاني كنا فريقا مختلفا".
وتـابع "بـعـد هـدف إنـتـر الـثـاني بـدأنا
نـسـتعـيد إيـقاعـنا مـرة أخرى.. لألسف
تلك الفترة التي امتدت من 15 إلى 20

دقيقة كانت كارثية".
وبـالـدقيـقة 77 مـع ضغط رومـا وصلت
الـــكــرة إلى كـــارســدورب الـــذي أطــلق
ــنــطــقــة تــســـديــدة قــويــة من داخـل ا
وصــــــــــلـت ألحـــــــــضــــــــــان احلـــــــــارس
هاندانوفيتش. وجنح مانشيني مدافع
رومـــا في تـــســـجــيـل هــدف الـــتـــعــادل
بـالـدقيـقة 86  بـعـد ركنـية نـفذت داخل
ـنطـقـة قابـلهـا مانـشيـني برأسـية في ا

الشباك.

تعادل: روما تسقط االنتر في فخ التعادل وتوقف انتصاراته
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شــابـــة مــثـل عــلي صـــالح وخـــلــيل
إبـراهـــــــيـم وبـقـــــــيـة زمالئـهم إال
أن الالفـت هـــو اســـتـــمـــرار غـــيــاب
عـــمــــوري العب اجلــــزيــــرة بـــداعي
اإلصابة وبالـتأكيد إصـابة عموري
وابــتـــعــاده تـــؤثــر عـــلى أي فــريق
ــنـــتــخب وبـــالــتــالـي أثــرت عـــلى ا
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جانب من اتفاقية
احتاد الكرة مع
نظيره االماراتي

ـركــز الــثـاني في الـقــاهـرة 2016 وا
الـــشـــارقـــة بـــدولـــة االمــارات 2019
ومثـلت أنـدية الـكاظـمـية واألعـظمـية

وامانة بغداد .
وتــــابــــعت ان رغـم تــــخــــصــــصــــهـــا
ي وحــــــصـــــولـــــهـــــا عـــــلى االكـــــاد
بكـلوريـوس الـكلـية الـتقـنيـة االدارية
قــسـم احملــاســبــة  اال ان الــريــاضــة
تـبـقى فـي روحـهـا  وحـدوث ظـروف
جــائــحــة كـــورونــا لم تــمـــنــعــنــا من
ـنـزل اســتـمــرار الـتـدريــبـات داخـل ا
وتـــهــيــئـــة االجــواء  بــعـــد غــلق كل
األنــديـــة والــقـــاعــات الـــريــاضـــيــة 
ونتطلـع للمشـاركات القادمـة بإسناد
درب واالهل واألخ األكبر قُصي . ا
اما بـطل العـراق قُصي خـلدون تـولد
ــــنــــتــــخب بــــغــــداد 1996 والعـب ا
ـسـدس الـوطــني ونـادي اجلـيـش بـا
الهوائي 10 متـر  وايضا 50 متر  نتخب الرماية  وحدات تدريبية 

اشــــاد بـــاجلـــانـب الـــفـــني اإلدراي 
حتـــدث عن مـــشـــاركــات بـــبـــطــوالت
عـديـدة مـحــلـيـة ودولـيـة واحلـصـول
ـركـز عــلى مـدالــيـات أغـلــبـهــا ا

الـثـانـي  لـسـنـوات
عديدة  ومـيدالية
فخريـة من امير

دولة الكويت 
وشــــــــــارك مع
ــنــتــخــبــات ا
الـوطـنيـة قي
بـــــــطـــــــوالت
اقـــيـــمت في
ايــــــــــــــــــــران
والـــــكـــــويت
ومــــــــــصــــــــــر
واالمـــــــارات 
ـعسـكر ولعل ا
الـــــــتــــــدريــــــبي

بــالــكــويـــــــت لــلــتــهـــيــئــة واالعــداد
بـية البطــــال العـالم للـــــدورات األو

عام 2019.
ـطـلـوب واكـد قُـصي لم جنـد الـدعم ا
ــبــيـة ووزارة من الــلــجـنــة األو
الــشــبــاب لــتــقــد االســنــاد
والــتــشــجــيع  وووفــرنــا
التجهيزات بدعم االهل
الــــوالــــد والــــوالـــدة 
وأثــمـانــهــا مـرتــفــعـة
وبـاهــضـة الــكـلــفـةً 
ولــــعـل الــــريــــاضـــة
جتــــــــدد افـــــــــكــــــــار
وحــيـويــة الــشــبـاب
مـن كال اجلـــــنـــــســــ
وتــــــمـــــــثـل واجـــــــهــــــة
حـــضـــاريــــة لـــلــــبـــلـــدان
والـشـعـوب  عـلى الـدولـة
االهتمام بها وتشجيعها .

بحـضور رئـيس الهيـأة التـطبيـعية
لـالحتــاد الـــعــراقي إيـــاد بــنـــيــان

واالم العام محمد فرحان.
وتـأتي االتفـاقيـة استـمراراً جلـهود
احتـــــاد اإلمــــارات لــــكـــــرة الــــقــــدم
اخلــاصــة بـــتــعــزيــز الــعالقــات مع
مـــخــتـــلف االحتـــادات الـــوطـــنـــيــة
بـالــعـالم وتــطـويــر مـنـظــومـة كـرة
الـقــدم واالســتـفــادة من اخلــبـرات
ــســـتــوى الـــفــني واإلداري لـــرفع ا
والــتـنــظــيـمي خملــتــلف الـبــطـوالت
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أكــد وزيـر الــشـبــاب والـريــاضـة عــدنـان درجـال أن
الوزارة تعمل مع جلنة الشباب والرياضة النيابية

بتناغم وانسجام كفريق واحد.
وقـال درجـال في بـيـان إن الــوزارة تـعـمل بـتـنـاغم
وانـسـجـام كبـيـرين كـفـريق عـمل واحـد فـي معـظم
الـقضـايا الـشبـابيـة والريـاضيـة مع جلنـة الشـباب

انية. والرياضة البر
واوضح ان عملي ودعمي للجنة كان يسير بفاعلية
حـتى قـبـيل اسـتـيـزاري بـقـنـاعـة راسـخة وثـقـة في
ـــوضــوعي مع مــخــرجـــات الــعــمـل والــتــصــرف ا

لفات. مختلف ا
من جــهـتـه ثـمن رئــيس جلــنــة الــشـبــاب والــريــاضـة
ـانيـة سـرعة ومــــــــــرونـة الـتـــــــــــعـامل الـوزير الـبـر
طروحة واجتهـــــــاده درجال مع جمـــــــــيع القضايا ا
ــثـــمــر مع الـــلــجــنــة في إيــجــاد احلـل بــــــــالــتـــعــاون ا

انية. البر

ــاضــيــة اإلمــاراتي في الـــفــتــرات ا
بشكل كبير.

ـقـبـلـة قـال: ــبـاراة الـوديـة ا وعن ا
نأمل أن تكون فرصة جيدة للوجوه

الشابة حتى يثبتوا قدراتهم.
ـنـتـخـبـ سـيـتـواجـهـان يــذكـر ان ا

قبل في دبي. اليوم الثالثاء ا

عدنان درجال

شترك الكروية وتعزيزاً للتعاون ا
ب الدولت في القطاعات كافة.
وقــالَ الـــشـــيـخ راشــد بـن حـــمـــيــد
الـنـعـيـمي: جـمـيع إمـكـانـات احتـاد
الــــكـــــرة حتـت تــــصـــــرف االحتــــاد
العراقي وسنقدم له كل الدعم على
ــنـتــخــبـات الــوطـنــيـة مــســتـوى ا
وتـــربـــطـــنـــا عالقـــات واســـعـــة مع

االشقاء في العراق.
وأضـــافَ: عـالقــاتـــنـــا وطـــيـــدة مع
جــمـــهــوريــة الــعــراق وســنــســعى

جـاهــدين لــرفع احلـظــر الــكـلي عن
ـبـاريـات في الـعـراق اســتـضـافـة ا
ونتأمل زيـارة بلدنا الـثاني العراق

في القريب العاجل.
من جـانبهِ أكـد رئيس الـتطـبيـعية
إيــــاد بـــنـــيـــان: ان اإلمـــارات دولـــة
شــقــيـقــة وهي الــبـلــد الــثـانـي لـكل
الـــعـــراقــيـــ ونـــثـق في دعـــمـــهــا
ومــسـانــدتــهـا لــنــا في جــهـود رفع
احلـظـر الـكـلي عن الـلـعـبـة في "بـلد

الرافدين.

وتـقـدمَ الـسـيـد إيـاد بـنـيـان بـوافر
الشكر واالمتنان لالحتاد االماراتي
لــكـرة الــقــدم واثــنى عــلى دعــمـهم
للعراق وتمنى ان يـستفيد العراق
واالمــــارات من االتــــفــــاقـــيــــة ومن
ـــــواجـــــهـــــة الـــــوديــــــــــــة الـــــتي ا

ستجمعهما.
وأن يـحقق الـطرفـان مبـتـــــــغـاهما
ــبـاراة وأن يـكــونـا في وضع من ا
أفـضل للـتحـضـير لـتصـفيـات كأس

العالم.
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وقـعت الهـيئـة الـتطـبيـعيـة لالحتاد
العراقي لـكرة القـدم اتفاقـية تعاون
مع االحتـاد االمـاراتي لـكـرة الـقـدم
الــيــوم في مــقــر االحتــاد في دبي
وتــتــيحُ االتــفــاقــيــة الــتــعــاون بـ
الــطـرفــ في الـعــديـد من اجملـاالت

قبلة. الكروية خالل الفترة ا
وافـتــتحَ الــشــيخ راشـد بـن حـمــيـد
الـــنــعــيـــمي رئــيـس احتــاد الــكــرة
االمــاراتي حـفل تـوقــيع االتـفـاقـيـة

 …d  Í—ËbÐ v Ë_« WŽuL:« W UM
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اجلهاز الفني
للمنتخب
الوطني
العراقي

للمجموعة.و ستتجمع فرق اجملموعة السبعة
 الصـناعة و دوكـان و القـاسم و احلبـانية و
الـشرطـة و مـصافـي الشـمـال بيـشـمـركة في
الـثـالث و الـعـشـرين من الـشـهـر اجلاري في
بــغــداد خلـوض جــولــة أخـرى يــتـأهـل مـنــهـا
اربـعـة فـرق و مـثـلـهــا من اجملـمـوعـة الـثـانـيـة

خلوض منافسات دور الثمانية.

كرستيانو رونالدو
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WO∫ مشاهد من احتفال نقابة الفنان العراقي باليوم العربي للمسرح وتكر مبدعي عام 2020 UH²Š«
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ــمــثـل الــتــركي بـــوراك ديــنــيــز عن حتــدث ا
مسـلسله اجلديد (مرعشلي) مشيرا الى انه
(ســيــجــذب اجلــمــهــور خــصــوصــا في أول

حلقاته).
وقـال بوراك لـوسـائل اعالم تركـية: (في اول
مرة قـرأت بـهـا السـيـنـاريـو اعجـبـني كـثـيراً
الــعـمل الســيـمــا في اول حــلـقــاته سـيــجـذب
تـابع وسـيـكـون هـنـاك الكـثـيـر من مـشـاهد ا
االكــشن  في حــيـاة مـرعــشـلـي هـنــاك فـتـاة

وسيضع كامل تركيزه عليها).
عـلى صعيد آخـر كان غاب بـوراك دينيز عن
حـضور جـنازة والـده وهـو األمر الـذي أثار
جـدالً واسعاً ب اجلمهـور وتساءل البعض
إن كـانا عـلى خالف.وتـمكن الـصـحفـي من
إنــتــزاع جــواب مـن ديــنــيــز عن هــذا األمــر
وذلك خـالل خـــــروجه مـن أحـــــد الـــــنــــوادي
الريـاضية إذ قال(كانت هناك مـشكلة زمنية
فـقط لم أتـمـكن من الـوصـول إلى اجلـنازة"
ونـفى أن يـكـون هــنـاك أي خالف بـيـنه وبـ

والده).
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ـصرية رانـيا يوسف كـضيفة مـثلة ا تظـهر ا
شـــرف ضــمـن أحـــداث مــســـلـــسل (كـل مــا
ـصرية ـمثـلة ا نفـترق) الـذي تقـوم ببطـولته ا
ــقــرر عــرضه ضــمن ريــهــام حــجــاج ومـن ا

قبل. وسم الرمضاني ا ا
وجتـسد يـوسف في الـعمل شـخصـية وردة
وهي شـخصيـة صعـيدية في 7 حـلقـات فقط
رة الـثـانيـة التي تـقدم ـسلـسل وتعـد ا من ا
فيـهـا يوسف الـشخـصـية الـصـعيـديـة بعـدما
مثل قـدمت مسلـسل (خطوط حمـرا) مع ا
ـصري أحمـد السقـا.وصورت يوسف ا
ــشــاهــد عــلى أن تــصـور عــدد من ا
ـقــبـلـة بــاقي مـشـاهــدهـا الـفــتـرة ا
خـاصـة أنـهـا مـرتـبـطـة بـتـصـوير
مـسـلــسل (عش الـدبــابـيـر)في
صري ـمثلـ ا لـبنان مع ا
مـصطـفى شـعبـان وعـمرو

سعد.
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التـدريسي في كـليـة التربـية االسـاسيـة بجـامعة واسط
نـتدى حاضـر في الـورشة االفـتراضـية الـتي اقـامهـا ا
ي لــلـمـرأة والـطـفل بـعـنــوان (الـسـلـطـة االبـويـة .. الـعـا

التفويض االلهي.. لتنظيم االسرة).

 œ«œd « s Š

ـصري اعـلن االحد وفـاة والدته فـادية و نـشر مـثل ا ا
صـورة لـه بـرفـقـتـهـا عـلى حــسـابه اخلـاص عـلى مـوقع
التـواصل االجـتمـاعي  وتلـقى تعـازي االوساط الـفنـية

وجمهوره.
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 VOD)« ”«d

ركز نتخب سورية لكرة القدم حقق ا الالعب السابق 
ـيـاً في قـائـمـة أفـضل األول عـربـيـاً والـتـاسع عـشـر عـا
الــهــدافــ مــنـذ 2001 حــتى 2020 الــتي نـــشــرهــا

االحتاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

طقماً رمادياً. ونشـرت صفحة اجمللة على
مـوقـعـها لـلـتـواصل االجـتـمـاعي الـصورة
مـرفـقـة بـتـعـلـيق :(من بـ الـذين يـجـدون
عـــبــارة أنـــا لــسـت نــادمـــاً عــلى أي شيء
جــازمــة وفــيـــهــا الــقــلــــــــيل من الــكــذب:
بالطبع  هـناك حلظات أعـود فيها وأقول
أتمنى لو لم أقل ذلك  لم أتصرف هكذا.
اآلن  إذا عدنا إلى الوراء ونـظرنا إلى ما
ـئات من مررنـا به  فـسنـحـذف عشـرات ا
األمور التي نـأسف عليـها من حيـاتنا. ما
يهم هـو كـيف تعـترف بـهـا لنـفسك الـندم

الذي ال تستطيع هضمه سيسممك).
وجــاء ظـهــور كـلــوني عـلى غالف اجملــلـة
بـعـددهـا اجلديـد احـتـفـاالً بـالـذكرى الـ25
عـلى بـدايـة طـرح الـعـدد اخلـاص بالـرجل
األكثر إثارة في العالم. وكان كلوني دخل
ستشفى بعد فقدانه 11 كيلوغراماً إلى ا
مـن وزنه حــ كـان يــقــوم بــالــتــحــضــيـر
لــتـصــويــر بـدوره في فــيــلـمه األخــيـر (ذا
مـدنــايت سـكــاي) الـذي نـال مــؤخـراً لـدى
عـرضه تـقـيـيـمـات عـالـيـة وجنـاحـاً كـبـيرا

البنكرياس.

الـعديـد من التـحـقيـقات والـتقـاريـر الصـحفـية
واللقاءات الـفنية والدراسـات التي تنقل واقع
ــيـة والــعـراقـيــة بـقــلم كـتـاب الـسـيــنـمــا الـعـا
ـوضـوعـية يـتـابـعـون احلركـة الـسـيـنـمائـيـة 
مثلة هناء ومهنية  وتضمن العدد مـلفا عن ا
ـي عـقـيل مــهـدي وكـتب مــحـمـد كــتـبه االكـاد
مـديـر الـتـحـريـر مـهـدي عـباس مـقـاال في حـقل
رؤيـة بــعـنـوان(مـهـرجـان الـنــهج الـسـيـنـمـائي
يطلق دورته الـسادسة). امـا حوار العـدد فهو
مـع زهـــراء غـــنـــدور الــــتي قـــالـت (لن اصـــبح
نـســخـة من االخــرين)  اجـرى الـلــقـاء رئـيس
الـتـحـريـرعـبـدالـعـلـيم الـبـنـاء وكـتـبت عـلـيـاء
ــالــكي تــقـريــرا عن  مــؤسس رابــطــة هـواة ا
الــسـيــنــمـا في الــعـراق مــحــمـد ابــو سـيف 
ونــقــلت اجملــلــة وقــائع حــفـل خــتــام الـدورة
هرجان اجلـونة السـينمائي  وفي الرابعـة 
فرجي عن عثمان كالكيت كتب الناقد عالء ا
سـامـبـ والـسـيـنـمـا االفـريقـيـة  وفي مـلف
هـرجانـات نقـلت اجمللـة تفـاصيل مـشاركة ا
لـتقى الـسيـنمائي  17فيـلمـا متـنوعـا في ا
االول الـــذي جنـــحت في اقــــامـــته نـــقـــابـــة

الفـنـانـ العـراقـي  وفي
زاويـة الــنـقــد كـتب الــنـاقـد
ياسر عبد الصاحب البراك
ـقـدس نـقـدا عن الـسـيـنـمـا وا

الــديــني الــشــعــبي وايــضـا كــتب
اخملرج نـزار شهيـد الفـدعم نقدا عن
بــوابــة اجلــحــيم رودان وهــو فـيــلم
يــجــيب عـلـى الـكــثــيـر من االســئــلـة
وســـــلـط  رئـــــيـس مـــــجــــــلس االدارة
وصاحب االمتـياز سعـد نعمـة الضوء
على السـينمائـيون العـراقيون اجلدد
واخــتـــتم الــعـــدد نـــقــيب الـــفــنـــانــ
الــعــراقــيــ جــبــار جــودي بــاضــاءة
عــنــونـهــا (سـتــراتــيـجــيــة لالهـتــمـام
بالتخصصات الـفنية كافة ). ويرأس
مـجــلس ادارة (الـسـيـنــمـائي) سـعـد
نعمـة ويرأس حتريـرها عبـد العليم
الــبــنــاء ومــديــر حتــريــرهــا مــهـدي
عـبـاس وسـكـرتـيـر حتـريـرهـا عـلـيـاء
ـالـكي ومـديـرهـا الـفـني مـحـمـد عـبـد ا

احلميد .

ستكـون لديك القدرة التخاذ قرارات مـهمة بعد حتليل
سليم. 
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يجب أن تكـون على اسـتعداد إلنـهاء الصـداقات التي
تشكل عرقلة لتقدمك. 
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ط احلــيــاة تــتــطــلب الــعـمـل اجلـاد حتـســيــنــات في 
زيد من الوقت في عام2021. وا
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جتنب التـردد في التعـبير عن نفـسك الن ذلك سيكون
عائقا أمام تقدمك في احلياة .

»dIF «

عام 2021 يشهـد تغييـرات كبيرة في حـياتك وتتمتع
بفوائد عملك الشاق. 
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2021 هــو الـعـام األمــثل لـبــنـاء عالقــات اجـتـمــاعـيـة
جديدة .رقم احلظ 3.
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عالقـاتك تـتـطـلب الـتــدقـيق الـسـلـيم و قـد تـضـطـر إلى
اتخاذ بعض القرارات الصعبة. 
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هنـاك حـاجـة لالهـتـمـام بـالـتـفـاصـيل الـصـغـيـرة أثـناء
شاريع.رقم احلظ 5. تنفيذ ا

Íb'«

تستـعرض أهدافك في احلـياة وتشـكل استراتـيجيات
لتحقيقها خالل2021.

bÝô«

عــلــيك جتـنـب الـصــارحــة اجلــارحــة في تــعـامــلك مع
اآلخرين في عام2021.

Ë«b «

تـتـعـلم مـهـارات جـديدة لـتالئم االحـتـيـاجـات اخلـاصة
بك,يوم السعد االربعاء.
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ابحث عن الـوالء في الصداقات جديدة. و2021 يعد
عام لإلبداع في العمل.

 u(«
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
الــتي تـــســيــر بــعـــكس عــقــارب
ـركـزية السـاعـة حـول الدائـرة ا
نـقـطة .اجمع حـروف الـدوائـر ا

طلوب معرفتها: تقرأ الكلمة ا
5F « WM¹b* WFÐUð WIDM

1- الفتاة ليلة زفافها

2- داخل فمي

3- حب الذات

4- انسداد صوت االنف

5- حتولها للغير

6- عملة أوربية

اخملرجـة االردنيـة مديـرة مهرجـان كرامـة ألفالم حقوق
اعلنت اخـتتام فعـاليات دورته احلـادية عشرة اإلنسـان
ميزة بعـد أسبوع حافلـ من العروض السينـمائية ا

حتت عنوان (ذاكرة اإلنسان).

الكـاتبة االردنيـة صدر لهـا حديثا عـن دار يافا العـلمية
لـلـنــشـر والـتــوزيع كـتـاب بــعـنـوان (أفــكـار وأحـاسـيس
ويقع  في أنثى) ويـضم مجموعة من اخلواطـر النثرية 

82 صفحة من القطع الصغير.

محـافظ بـغداد األسـبق ردت مـحكـمـة القـضاء االداري
نصب. دعواه العادته الى ا

الـشاعـر العـراقي تلـقى امنـيات
االوسـاط الـثــقـافـيــة واالعالمـيـة
بــالــشــفــاء الــعــاجل والــصــحــة
الـدائمـة بـعد اصـابتـه بفـايروس

كورونا.
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احلــقـــوقي الـــعـــراقي صـــدر أمـــر ديـــواني من رئـــيس
همات وكيل وزير الوزراء مـصطفى الكاظمي بتكليفه 

العدل.

رانيا يوسف

ــوســيــقــيــ حلــظــات كــثـيــرة من ا
الـسـعـادة والــفـخـر واألمل).ويُـعـتـبـر
بــايــاري وهــو أصالً عــازف بــوق "
أحـد أبرز قـادة فـرق األوركـسـترا في
ـطـلـوبـ بـيـنهم جـيـله وأحـد أكـثر ا

{ مـــونـــتـــريـــال (أ ف ب) - أعــلـــنت
أوركـسـتـرا مــونـتـريـال الـسـمـفـونـيـة
اخلــــمـــيس أن قـــائـــد األوركـــســـتـــرا
الـفـنـزويـلي الـشـاب رافـايـيل بـاياري
سيخـلف األمريـكي كينت نـاغانو في
وسيقي.وأوضحت منصب مديرها ا
األوركسترا في بيان أن :باياري (40
ـوسـيقي عـامـاً) سيـصـبح مـديـرهـا ا
الـــتـــاسـع وأول أمـــريـــكي جـــنـــوبي
ــنــصب اعــتـبــاراً من يــشــغل هــذا ا
ــــدة خـــــمس مــــوسم  2022-2023
سـنـوات عـلى األقل.ويـخـلف بـايـاري
ـايـستـرو كـيـنت نـاغـانـو الذي أدار ا

األوركسترا من  2006إلى .2020
وكـان بـايـاري شـرع في الـتعـاون مع
أوركسترا مونتريال السمفونية عام
 ? 2018ونـــشــــأت عالقـــة "فـــوريـــة"
طبيعية بينه وب موسيقييها وفقاً
للبيـان.ونقل البيـان عن باياري قوله
(آمل مـن كل قـــــــلـــــــبي فـي أن أقــــــدم
لــلــجــمــهــور بــالــتــعــاون الــتــام مع

ـوسـيـقي). تـخـرج بـايـاري ونـهـجه ا
ــوســيــقي مـن بــرنــامج الـــتــعــلــيـم ا
الشهـير (إل سيـستيـما) الذي أسسه
خــوســيه أنــطــونــيــو أبــرو لــشــبـاب
األحـيـاء الشـعـبـيـة في فـنـزويال.وفاز
ــسـابــقـة دولــيـة مــرمـوقـة بــايـاري 
لــقــادة فــرق األوركــســتــرا الــشــبــاب
ـــــــارك عـــــــام أقـــــــيــــــــمت فـي الـــــــد
.2012وتـــــولـى بـــــ عـــــامي 2014
ــوسـيــقي ــديــر ا و 2019مــنــصب ا
ألوركــســـتــرا ألـــســتـــر في إيــرلـــنــدا
ـنـصب الـشـمـالـيـة ويـشـغل راهـنـاً ا
نــفـسه في أوركــسـتــرا سـان ديــيـغـو
الــسـيـمــفـونــيـة.وأدار في الــسـنـوات
األخـيـرة أيضـاً عـدداً كـبـيـراً من فرق
ـرمـوقة األوركـسـترا الـسـيـمـفونـيـة ا
في بـرلـ وفـيـيـنـا ولـنـدن ومـيونـيخ
وبـــاريـس.وســــيــــديـــر بــــايــــاري في
ـــقـــبـــلـــة ثالث حـــفالت األســـابــــيع ا
ألوركـسـتـرا مـونـتـريـال الـسـمـفـونـية

ستبث على اإلنترنت.

عــلـى الــســاحــة الــدولــيــة" بــحــسب
البيان.والحظت أوركسترا مونتريال
ـــوســــيـــقـي الـــفــــطـــري أن (حـــسـه ا
وتـقنـيـاته الالمـعـة والكـاريـزمـا التي
نصة تميز أسلوبه يتمتع بها على ا
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صـدر الـعـدد الـسـادس من مـجـلـة (سـيـنمـائي)
تعنى بشـؤون السينما وهي شهرية مستـقلة 

وتـــــضـــــمن

WK−  ·öſ vKŽ w½uK

جورج كلوني

Issue 6862 Tuesday 12/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6862 الثالثاء 26 من جمادى االولى  1442 هـ 12 من كانون الثاني (يناير) 2021م

ÎUO Ëœ ÎU{dF  rOIð —U²AŽ
شـتـرك االول للـفـنان بـاقر نـعـمة عـلوان ا
ــشــاركـة 50 والــفــنــانــة اخالص يــاس 
لــوحــة ألكــثـر مـن مـدرســة).وأكــد عــلـوان
(اعــطــيـنــا احلـريــة لــلـفــنــان في اخـتــيـار
ـدارسـها ـوضـوع اذ تنـوعت االعـمـال  ا
واســالـيــبـهــا) مـشــيـراً الى أن (االعــمـال
ــــــشــــــاركــــــة هـي الـــــرسـم والــــــنــــــحت ا
ؤسسة ستقيم والسيراميك).وتابع أن (ا
ـقبل فـعالـية رسم صبـاح يوم اخلـميس ا
حر (سـمبوزيـوم) في مديـنة بـابل االثرية
دير لـلعام شاركة 30 فنانـاً بحضـور ا

لدائرة الفنون العامة علي عويد).
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تنـظم مؤسـسة عشـتار لـلثقـافة والـفنون
مــعـرضــاً دولــيـاً فـي الـســاعـة الـ  11من
صباح يوم غد األربعاء في دائرة الفنون

العامة.
ؤسـسة باقر نـعمة علوان وقال رئيس ا
إن (مـؤسسـة عـشتـار تـقيم يـوم االربـعاء
شاركة  100عمل قبل معرضاً دولياً  ا
من 80 فــنـانــاً خلــمس دول هي الــعـراق
وفــــلــــســـطــــ والــــســــعــــوديـــة واالردن
وســـوريـــا).وأضـــاف أنه "(عـــلى هـــامش
ـعرض مـعرض عـشـتـار الدولي هـنـالك ا

عــلـى حــســابــهـــا اخلــاص عــلى
مــوقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي
صـــورة تــضـع فــيـــهــا قـــنــاعــاً

وعلّقت عليها بالقول: 
(صــــرنـــا مــــتل يـــلّـي عـــايش
بـغابـة..وعم يـتّكـل ع غريـزتو
ووحـــشـــنــــتـــو حـــتـى يـــضلّ
عــايـــــــش..النــو الـغــدر صـار
َــــــــــــيْــــالت وعـــــــــــكـلّ مـن كـل ا

اجلبهات!).
عـلى صـعـيـد آخـر كـانت تـلـقت
ســابــا تــعـلــيــقـاً مــســتــفـزاً من
ـتـابـعـات الـتي عـلّـقت إحــدى ا
لــهــــا عــلـى صــور نـــشــرتـــهــا
ــمــثل نــيــكــول مـع زوجــهــا ا
الـــلــبـــنـــاني يـــوسف اخلــال
ظـــهـــــــــــــرا فـــيـــهـــا وهـــمــا
يــقـبالن بـعـضـهـمـا الـبـعض
إحــتـفــاالً بـعــيــد زواجـهــمـا

التاسع.

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - تــصــدر
جنم هــولـيــوود الـشــهـيــر جـورج كــلـوني
غالف عــدد كــانــون الـثــاني 2021 جملــلـة
GQ بنسختـها التركيـة. وبدا كلوني وقد
أرخى حليته كـما بدا وقد فـقد وزناً وكان
في وضــعـيـة تــشـبه اجلـلــوس وقـد طـوى
ركــبـتـيه فـي الـصـورة الــتي ارتـدى فــيـهـا

نيكول سابا

ÊU e « ≠  ËdOÐ

أثـارت الـفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة نـيـكول
ـنشـورها الذي سابـا جدال كـبيرا 
حتــدثت فـيه عن الــغـدر اذ نـشـرت
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ـــســرح عــام 2020 جلـــمـــيـع أعـــمـــال ا
ـــــاضي من ــــقـــــدمــــة خـالل الــــعـــــام ا ا
مـــحـــافــظـــات الـــعـــراق وكـــافـــة الـــفــرق
رتبطة سرحية احلكومية واالهلية وا ا
نـظمـات ودوائر الـدولة  وقـدم فقرات
احلـفل الـفـنـان مـازن مـحـمـد مـصـطـفى 
وفي كـلـمـة الـيوم الـعـربي لـلـمـسـرح قال
ي مـحمـد حـسـ حـبـيب ( نحن االكـاد
سرح سرحـي لن يـتسع لـها فضـاء ا ا
وحتيـة لـلذيـن واصلـوا تـقد الـعروض

سرحية ).  ا
من جهـته دعـا الفـنان غـا حمـيد ( الى
مغادرة التقليد الـبالي للمسرح العراقي
بادرة العـربية للمسرح) وقال وتفعيل ا
ـي عقـيل مـهدي ( في هـذا الـيوم االكاد
ـسـرح الــعـربي النه نـبــحث عن وحــدة ا
حــفـل حــوار ولــيس مـــحــادثــة ) واشــار
ـهـرجـان الـفـنـان حــا عـودة الى ان ( ا
رغم تاجـيل موعـده لكـننـا استـكمـلنا كل
مــــاهــــو مـــطــــلــــوب مــــنـــا حــــيث تــــمت
االســـتـــعــــدادت لـــلـــعــــروض اخملـــتـــارة
وسـنـتـحـدى الـعـقـبـة االكـبـر وهي الـدعم
فـيمـا اكد نقـيب الفـنانـ جبار ادي )  ا
ـــســـرحـــيـــ في جـــودي(عـــلـى جنــاح ا
هـرجان وننـتظر الدعم حتقيق واقـامة ا
ـعــنـوي من اجلــهـات ذات الــعالقـة الن ا

ـعـنـون (درامـا خـيـالـيـة حـدثت بـنـصّه ا
عـام 2030) بــاجلــائــزة الــثــالــثــة. وأن
: ـشـاركات فـي هذه الـدورة ولـلـفـئـت ا
ـوجه ـوجّه لــلـكـبـار والـنص ا الـنص ا
لـلــصـغــار بـلـغت 535 نـصّـاً وأن فـوز
ــثل تـفـوّقـاً لــلـمـسـرح قـهّــار والـزيـدي 
.كـمـا يـرسل ـبـدعـ الـعـراقي وكـتّــابه ا
االحتـاد بــاقـات الـورد والــشـكـر لــلـجـنـة
سـابـقـة ويخصّ عـتـمـدة في ا احلـكم ا
ـاجد بـدع الـعـراقِيـَّ فيـها أحـمد ا ا
وجبار صـبري فقـد كان اختـيارهما من
عرفي سـتوى ا قبل الهيـأة دليالً على ا

ثّله األدب العراقي). هم الذي  ا

ـــهــرجـــان يــبـــعث االمل واالســـتــقــرار ا
لـلعـراق الـيوم ) . وكـرمت الـنقـابـة عدداً
اضي سـرحـيـة لـلـعـام ا من الـعـروض ا
ومــنـهــا الــفــرقــة الــوطـنــيــة لــلــتــمـثــيل
ومـهرجـان ايـام كربالء الـدولي ومـلـتقى
االنـبار الـثـقـافي وفـرقة مـسـرح قـرقوش
ـسـرحـيـ عـلي و تـكـر الـكــاتـبـ ا

عبد النبي وسعد هدابي.
عـلى صعـيـد مـتـصل هنـأ االحتـاد الـعام
لألدباء فـي العـراق الكـاتـب الـعراقـيَّ
بـاسم قـهّـار وعـلي عـبـد الـنـبي الـزيـدي
ـنــاســبــة فـوزهــمــا بــجـائــزة الــهــيـأة
الـــعـــربـــيـــة لــلـــمـــســـرح عن الـــتـــألـــيف
ـــســـرحي.مـــشـــيـــرا الى انه (نـــقالً عن ا
ـوقع الـرسـمي لـلـهـيـأة يـوم األحـد ا

ــــــــــــــاضـي  اإلعـالن عـن ا
أسماء الفائزين في جوائز
سـرحي للـعام التـأليـف ا
2020 ليفوز الكاتب

ـمـثـل واخملـرج بـاسم وا
قـهّـار بـاجلـائـزة األولى
ـوجّـة عن الـنــصـوص ا
للـكبـار. وقد حـمل نصّه
اسم (بـرتقـال) كـمـا فاز
ــسـرحي عـلي الـكـاتب ا
عـــبـــد الــنـــبي الـــزيــدي
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احــتـلــفت نـقــابـة الــفـنـانــ الـعــراقـيـ
باليوم العـربي للمسـرح واقامت جتمعا
ـسرحـيـ الـعـراقـيـ في احد ـلـتـقى ا
ــاضي فـــنـــادق بــغـــداد عــصـــر االحـــد ا
ــلــتــقى اطالق عــدة رســائل وتــضــمـن ا
منها التوجه العربي للمسرح عبر إلقاء
كلمة اليوم العربي لـلمسرح التي كتبها
الــكـاتب إســمــاعـيل عــبـد الــله والـقــاهـا
ي مــــحـــمــــد حـــســـ حــــبـــيب االكـــاد
والـتـوجه الـوطـني لـلـمـسـرح الـذي جـاء
عـبر كـلـمـة كتـبـها والـقـاهـا الفـنـان غا

حــمـيـد و تــوجـهـات تــطـويـر مــسـرحـنـا
العراقي علـى صعيد اإلبـداع واجلمهور
واالعمال والـتحديـات في زمن الكورونا
عبـر كلـمـات كل من الفـنان مـقداد مـسلم
ي عـقـيل مهـدي وعدد والفـنـان واالكاد
ـــســـرحـــيـــ فـــضالً عن إيـــضـــاح مـن ا
مــعــطـيــات إقــامـة الــنــسـخــة األولى من
مهرجان العراق الوطني للمسرح بينها
وفي هرجـان الفنان حا عودة  مدير ا
ـطـالـبات احلـفل ذاته رفـعت سـقف من ا
سرح برسالة إلى باسم جنوم وفناني ا
رئيس الوزارء  مصطفى الكاظمي لدعم
ومسـانـدة إقـامة
مهرجـان العراق
الــــــــــــوطــــــــــــنـي
لـلـمـسرح والـقى
بــيــان الــرســالــة
نـقـيب الــفـنـانـ
العـراقـي جـبار

جودي.
وتـــــــــواصـــــــــلت
فـعـالـيات احلـفل
بتـكر صـانعي
الـــــــبـــــــهـــــــجــــــة
والـــــــــعـــــــــروض
ــســـرحــيــة في ا
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غربـية سـميرة سـعيـد بعيـد ميالدها الـ احتـفلت الفـنانـة ا
63 الـذي وافق الــيـوم األحـد 10 يـنــايـر بــرفـقـة ابــنـهـا

الوحيد (شادي). 
جنل سـمــيـرة سـعـيـد نـشــر صـور من االحـتـفـال عـلى
حسابـه اخلاص على مـوقع (انسـتجرام) والـتي ظهر
فيـها وهـو يحتـضنـها بيـنمـا أمسك ببـالونـة حملت
أول حـرف من اسم والـدته (S) .وقـد أطـلت الـفـنـانـة
ـغـربــيـة في االحـتـفـال بـــلـوك جـديـد حـيث أطـلت ا
بـشعـر قـصـير صـبـغـته بالـلـون الـنحـاسي زظـهرت
مرتدية مالبس كاجوال شتويـة أنيقة. جنل الفنانة
ـغــربـيـة أرفق الـصـور بـتـهــنـئـة خـاصـة لـوالـدته ا
بــقـوله: (عـيـد مــيالد سـعـيــد يـا مـامـا أتــمـنى لـكي

الكثير من الضحك معا).
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جـنــوب الـشـرقـيـة وتــبـعـد نـحـو
400 كــيــلـومــتــر عن الـعــاصــمـة
مـسـقط. ومـن الـصـعب الـوصـول
إلــيــهــا بــســبـب عــدم اتــصــالــهـا

بشبكة الطرق الرئيسية.
ـــنع الــــســـكـــان ولــــكن هــــذا ال 
السابق من العودة إلى قريتهم
ـة لزيـارتها بـاإلضافة إلى القد
آخرين يأتـون للـزيارة والتـخييم
شي والتريكنغ ومحبي رياضة ا

شي اجلبلي). (ا
ويـرى مـحـمـد الـغـنـبوصـي الذي
كان يـقيم في الـقرية فـي السابق
أنه (بفعل عوامل الـتعرية بدأت
تتكشف بعض أجزاء بسيطة من
مــعــالم (الــقــريــة)). ويــتـابـع (مـا
زالت الـــقـــريـــة حتــــتـــفظ بـــقـــوة
مساكنها ألنهـا مبنية من احلجر
ومتـمـسكـة بجـمالـهـا ما جـعلـها
أخــيـرا مـقــصـدا لــبـعض مــحـبي

الطبيعة والتصوير).

ويبدو مسـجد القـرية التي كانت
تضم 30 مسـكنا و 150 مقـيما
ظاهرا أيضا بفعل حركة الرمال.
ويـقـول مـحــمـد الـعـلـوي إنه (مع
تكـشف بـعض معـالم الـقريـة قبل
بــضع ســنــوات طــلــبت والــدتي

كان). مني زيارة ا
ويـضــيف (بـالـفـعـل أخـذتـهـا إلى
هناك واآلن كلما دبّ احلن بها
ــهــجــورة إلى زيـــارة الــقــريـــة ا
نأخذهـا إلى هناك فـتتذكـر كثيراً
ــــهــــجــــورة مـن بــــيــــوت األهـل ا
ومعـالم الـقريـة وتروي لـنـا كثـير
من القـصص وكـثيـرا مـا يغـلبـها
البكاء). وجاء راشد العامري مع
مع اثنـ مع أصـدقـائه من والية
صور الـعـمانـيـة البـعـيدة لـزيارة
القرية. ويـقول (شعرت بـالدهشة
من مـدى قــوة الـطـبــيـعـة. وكـيف
أنها تمكنت من محو قرية تماما
ها غير أن األمر بطمس كل معا
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حـتـي تـتـبـ الــنـقـابـة احلــقـيـقـة
وتعلنها للرأي العام.

وعـبـر أشـرف زكـي عن اسـتـيـائه
ـواقع من اســتـخــدام الـفــنـانــ 
ـعــاتـبـة الــتـواصل االجــتـمــاعي 
ـواقف التي بعـضهـم أو عرض ا
حدثت في كـواليس عـمل ما أمام

اجلمهور.
ــواقع وأضـــاف أنه لن يـــســمـح 
الـتـواصل االجـتـمـاعي أن جتـعل
الفنان مادة للتريند وأي فنان
سيلجأ لها لـفضح زميله سيقوم
بـإيـقـافه الفـتا إلـى أنه كـان على
رحـــاب اجلــــمل الـــتـــقـــدم بـــبالغ
لـلـنـقابـة بـشـكل مـبـاشـر بـدلًا من
هن الفيس بوك. وتابع: (نقابة ا
التـمثـيـليـة مش بتـقصـر مع حد
والـــــلي غــــلـط الزم يــــتــــحــــاسب
والنقابة فـوق اجلميع والواقعة
تتعلق بأمـر مهني حيث إن هذا
ـــمــثل جــاء لــلـــكــوالــيس وهــو ا
ســكـيـر لــيـسـت واقـعـة عــامـة لم
يـــكن يــقـــود ســيــارة لـــذلك كــان
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ـهن عــلــيـهــا الــتــوجه لـنــقــابــة ا
التمثيلية للشكوى).

وتــــابع أنـه تــــواصل مـع رحـــاب
ـنــشــور قـائال: اجلــمل حلــذف ا
(أنا تـواصلـت مع رحاب وطـلبت
منهـا حتذف البـوست وقولتـلها
كــان مــفــروض أول شيء تــلــجئ
لـلـنـقـابـة والـسـوشـيـال مـيـديـا ال
ـــمـــثـــلـــ تـــكـــون أداة جلـــعـل ا

تريند).
رحــــاب اجلــــمـل كــــتــــبـت عــــلى
حــســابــهــا اخلــاص عــلى مــوقع
مثل السكران.. (الفيس بوك): (ا
ــا تــبــقي ســكــران وتـدخـل فـرح
وتـــضـــرب زمـــيل جنم بـــالـــكــوع
ويـــســـامــحـك ألنه مـــســتـــغـــلــبك
ومسـتـضعـفك.. انت بـقي تـعتـبر
إن ده حق مــكــتــسب.. وبــعــدهــا
بــحـوالي شــهــرين تـدخـل حـفــلـة
وتـــشــتـم وتــهـــ مــغـــني شــاب
ويـكـبـر لـلـناس الـلي تـدخـلت في
ــــوضـــوع ويـــســــامـــحك بـــردو ا

تعتبره حق مكتسب).

{ ســـمــاوه (الـــعــراق)-(أ ف ب) –
ــيـزة مـعـروفـة شـرفــات خـشـبـيـة 
بــالـــشـــنـــاشـــيل تـــعـــكس الـــتــراث
الــعـراقـي تـطـل من واجـهــة مــنـزل
احلــاج عــبــد الـلــطــيف في مــديــنـة
الـسـماوة الـذي تـبـرع به لـيـتـحول
متحفا يعكس روح وطبيعة جنوب
الــعـــراق حــيث األريـــاف واحلــيــاة

العشائرية.
تبرع عبد اللطيف اجلبالوي وهو
ثـمانـيـني يـعـرف بـ(احلجي) ألدائه
ـنزله الـبالـغـة مسـاحته نـاسك  ا
196 مـــتـــراً مـــربـــعـــاً والـــواقع في
شـــارع الـــنـــجـــارين في قـــلـب هــذه
ـدينـة الـتي تـبـعد 300 كيـلـومـتر ا
الى اجلــنــوب مـن بــغــداد لــيــكـون

متحفاً تراثيا.
نــشــأ اجلــبـالوي وتــربى كــمــا هي
حـــال ثـالثــة أجـــيـــال مـن عــائـــلـــته
الـكـبيـرة جـدودا وأبـنـاء وأحـفادا
ؤلف من  13غرفة في هذا البيت ا
تـزينـهـا شـبابـيك مـلـونة بـاألخـضر

واألزرق واألصفر.
ويـــروي احلــجي لـــوكــالـــة فــرانس
ــنـزل بــرس أن (اجلـمــيع غــادروا ا
خصـوصا مع رغـبة اجلـيل اجلديد
بـالعـيش في مـنـزل مـسـتقل) وذلك
بـعـدمـا كـان يــجـمع في ثـمـانـيـنـات
الــقــرن الـفــائت كل أفــراد الــعـائــلـة
ـــمـــيــزة مـــوزعـــ عـــلى الـــغــرف ا
بـــإضــاءة مــلــونــة عـــبــر شــبــابــيك
بـــــاألخــــضــــر واألزرق واألصــــفــــر

تربطها ساللم شديدة االنحدار.
نزل موقد يعرف في أحد جوانب ا
بـ (قــبـــة نـــار) لــلـــتـــدفــئـــة وإعــداد
الـطـعـام وفي جـانب آخـر بـئـر ماء

يتدلى فيها دورق مثبت بحبل.
مع الــوقت أخـذ اإلهــمــال يـتــسـلل
ـــنـــزل. ويــســـتـــذكــر إلـى أنــحـــاء ا
اضية احلجي أنه (في السنـوات ا
 كــــنـت أمــــرّ قــــربـه وأراقب حــــاله

فــأشــعــر بــأنه
يعاتـبني كأنه
يقـول -أهـكذا

يكـون الوفاء?- فـأتألم بـشدة حتى
عـــاهـــدت نـــفـــسـي أن أعـــيـــد الـــيه
احلـــــيــــاة). ويــــوضـح (اشــــتــــريت
حصص جميع الورثة ليكون ملكي
لوحدي وعام 2015 قررت تـرميمه
ووجـــدت مـــهـــنـــدســـاً مـــعـــمـــاريـــاً

متخصصا بالتراث). 
دفع احلــجي 250 مــلــيــون ديــنــار
(حـــوالى 200 الف دوالر) مــــقـــابل
هــذا الـــعـــمل عـــلـــمــا بـــأنه قـــوبل

ـصـرية أضـافت: (لـكن الـفـنـانـة ا
تدخل بـاألمس بروفـة فيلم وانت
ســـكــــران وعـــايــــز كـــمــــان تـــلف
ــا نــعــتــرض تــشــتم حــشــيش و
وتـهـ زمـايـلـك وتـغـلط وتـتـلـفظ
بـــأقــذر وأســـفل الـــشــتـــائم قــدام
األغـراب في مــكـان عــام.. ديه مـا
تتـسـامحش عـليـهـا الزم تتـعاقب
وبالـقـانـون ألن ده قلـة أدب وقـلة
ـرادي الـبالغ لـلنـائب مـهـنـيـة وا
العام علشان أرفع احلرج عن أي
شاركة زميل أو زميلة في طلب ا
في الـــبالغ أو الــشــهـــادة يــكــفي
تفريغ الكاميرات .. أنا هاربيك).
فـيــمـا رد عـلــيـهـا  الـفــنـان بـاسم
سـمــرة في جـمـلـة قــصـيـرة نـفى
خاللــهـا صـحــة كالمـهــا بـقـوله:
(الــــــكالم مـش بــــــفــــــلــــــوس يـــــا

جمالوى).
ثم نـشــر بـيـان رســمي قـال فـيه:
(فوجئت الـيوم بإحدى الـفنانات
تــنـشــر قـصــة عـاريــة تـمــامـا عن
الــصــحـة وتــخــتـلق وقــائع غــيـر

الـــعـــراق فـــقــرا مـن دعم مـــشــروع
ـنـزل صـرحاً الـتـرميم الـذي جـعل ا
ثــقــافــيــا يــجــســد مــنــاطق جــنـوب
الــعـراق الــتي تــمـتــد فــيـهــا أهـوار
وأرياف وصحارى وتشـتهر بطابع

قبلي.
ويـقـول مـسـؤول وحـدة التـراث في
احملـافظـة مـصطـفى الـغزي لـوكـالة
فـرانس بـرس إن (دورنــا يـكـمن في
حماية هذه األماكن التراثية ونوفر

ورمـزاً تُـعـرف بـه عـائـلـتـنـا. عـرفـنـا
اآلن أن الـوالــد كـان عــلى صـواب).
ــنـــزل بــعــد عـــلــقت عـــلى جــدران ا
ـة وأخرى تـرمـيـمه صـور أثـار قـد
لـشيـوخ عـشائـر من جـنـوب البالد
ووضع دوالب خـــــشــــبي قــــد في
إحـــدى غــرفه إضـــافــة إلـى مــذيــاع
قــد وأوانـي لــلــطــبـخ أكل مــنــهــا
الـزمان. لم تـتـمـكن دائـرة اآلثار في
ـثـنى أكـثـر مـحـافـظات مـحـافـظة ا

ــعــارضــة مــعــظم أفــراد عــائـلــته
بـيــنـهم ابــنه األكـبـر عــلي.  ويـقـول
عـــلي لـــوكـــالــة فـــرانس بـــرس (في
الــبــدايــة لـم نــوافق عــلى مــشــروع
والـدي ألنه بــاهظ الـكـلــفـة والـبـيت
متهالك. طلبنـا هدمه لبناء مشروع
ـديـنـة مـكـانه ألنه يــقع في مـركـز ا

لكن والدي رفض رفضاً شديداً).
 ويضيف (عادت احلياة إلى البيت
من جـديـد وأصـبح قـبـلـة لـلـزائـرين

حراسـا لهـذا الـغرض إذا اسـتدعى
االمـر). ويـلـفت عـلي بـفخـر الى أنه
قــبل تــفــشي فــيــروس كــورونــا في
العراق (كـانت تقـام أمسيـات أدبية
ومــوسـيـقــيـة وشــعـريـة فـي الـبـيت
ويــــزوره كــــثــــيــــرون مـن مــــحــــبي
الـــتــــراث). مــــشــــيــــراً أيـــضــــا إلى
استـخدامه موقـعا لـتصـوير شريط
تـــــــراثـي حـــــــمـل عـــــــنـــــــوان (روح

السماوة).
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باتت هناك قنـاعة في اجملتمع العـراقي لم يعد مهماً
أن نـصدّقـهـا أو نكـذّبهـا كلـيّاً أو جـزئيّـاً تفـيد في أنّ
ـــة خــــطف أو قـــتـل جتـــري فـي اطـــار حق كُلّ جــــر
الـتـظاهـر الـسلـمي أو حق الـتـعبـيـر عن الرأي أو حق
الــتــمـسّـك بـاخلــيــار الـوطــني وحــده إنّــمــا جـنــاتــهـا
سـتعارة سـيبـقون طـليقـ بأسـمائـهم احلقيـقيـة أو ا
ما داموا مرتبط بجهات أو شخصيات سياسية أو
قلوبة التي يدور فيها كيان البلد. من بعموم الدورة ا
ــكن الــنـظــر الى مــئـات عــمـلــيـات هـذا الــتــوصـيف 
االغـتــيـال الــتي حــدثت في الــسـنــتــ االخـيــرتـ أو
. وهـذا يـجـرّد الــدولـة من كـيـنــونـتـهـا قـبـلــهـمـا أيـضــاً
الـقانـونـيـة ويـحـوّلهـا الى شـبح خـلف عـنـاوين واهـية
مـهمـا كانت بـرّاقة لـيالً ونهـاراً في االعالم واجملالس

السياسية احلافلة.
شـيـوع االغـتـيـاالت واخلـطف في أي دولـة يـعـني انَّ
احلكم ضعيف وآيل للتفسخ الهيكلي السيما عندما
تــكـون الـســلـــــطــة الـرســمـيـة تـالحق ردود االفـعـال
ولــيس لـهــا فـعـل اجنـازي كـامـل األهـلــيـة دســتـوريـاً
تضـع من خالله اجملـتـمع بـرمـته عـلى جـادة الـقـانون

الواحد .
مـن الـواضح انّ الـعـراق لم يـصل الى درجـة تـطـبـيق
ــدني الـــقـــانــون عـــلى الـــفــرد واجلـــمــاعـــة أو عــلـى ا
لـيـشـيـاوي بـنفس والـعسـكـري أو عـلى الـشـرطي و ا
الـدرجة من الـتسـاوي. هـذا واقع حال ال مـجال الى
انــكــاره بل انّ انــكـــاره يــعــني الــتــورط في عــمــلــيــة
تـكريـسه وعدم إزالـته. وهـو واقع ال تغـيّره انـتخـابات
مــبــكــرة أو مـتــأخــرة ذلك أنّ هــنــاك دورة في حــيـاة
اجملـتـمع الـعـراقي حتـركت مـنـذ سـنـوات بـضـغط من
عـجـالت عـمالقـة كـبــيـرة تـسـيـر  عــكس بـنـاء الـدولـة
الــرشــيـدة اآلمــنــة وال أحــد يـعــلم كم من الــســنـوات
التـعيـسـة ستـقـضي تلك الـدورة قـبل أن تنـتـهي لكن
مـهـمـا طـال األمـد فـإنّ لـهـا نــهـايـة مـا حـتـمـاً كـبـقـيـة
الـدورات التي مـرّ بهـا البـلد مـنذ قـيام دولـته احلديـثة

قبل قرن من الزمان .
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يُـغـالي وال أقـول يـكـذب الشـاعـر الـعـراقي سـواء كـان في ذلك الـوقت مع
سلـطـة البـعث أو مـحايـداً أو مـعارضـاً لهـا بـاخلفـاء; إذا قـال لم يكنْ من
ِربد لـقراءةِ قصائـده. فهو بذلك الذين سـعوا إلى الوقـوف خلف منصَّـة ا
يـظـهـرُ خالفَ مـايُـبـطن والـبـرهـان اشـتـراك مـعـظم الـشـعـراء الـعـراقـيـ
ـطـبـلـ أو الـبـارزين في دوراته الــشـعـريـة قـبل االحـتالل.إنْ كـانـوا من ا
ِـربد األولى في نـيسـان من عام 1971 . فمـنذ انـطالق دورة ا ـعارضـ ا
في ثغـر الـعـراق البـاسم (الـبـصرة) بـوجـود اجلـواهري وسـعـدي يوسف
ـعـطي حجـازي وكـبار شـعراء الـعـربيـة ونُـقَّادهـا وهو أوَّل وأحمـد عـبد ا
مـهرجان شـعري تـلتقي فـيه كل هذه الـنُخب. قبل أنْ يـتم نقـله إلى بغداد
في عام 1984 نتـيـجة مـخاطـر احلـرب العـراقيـة اإليـرانيـة عـلى الشـعراء
وخاصـة من ضيوفه العـرب. وفي الفتـرة ب انطالقـته وبداية احلرب مع
إيـران اجـتهـدَ الـشعـراء الـسبـعـينـيـون حتى يـكـونوا في قـائـمة الـشـعراء
الذيـن يحظـون بشرف قـراءة قصائـدهم على مسـرح الرشيـد. ناهيكَ عن
ِربد التي أغدقتْ عليهم استقتال الشعراء العرب لالشتراك في دورات ا
بـترف الـضـيافـة الـباذخـة من مـأكلٍ ومـشربٍ وهـدايـا رئاسـيَّـة يسـيلُ لـها
الــلـعــاب. أذكــرُ في دورتهِ الــعــاشـرة إنْ لـم تـخــنّي الــذاكــرة والــتي كـان
ـؤتــمـرات ونــيـران احلــرب قـد اضـطــرمتْ عـلى افـتــتـاحــهـا  في قــصـر ا
ِـربد بـشهريـن; خطفَ الشـاعر الـبصري احلـدود مع إيران وقـبل موعد ا
كــاظم احلـجَّـاج األضـواء مـن خالل مـقـاطع قــصـيـدته الـتـي تـتـحـدَّث عن
كـادحٍ بصـري خـرج صبـاحـاً جللب الـفـطور إلى عـائـلته فـتـنفـجـر قذيـفة
بـجـواره وتـتنـاثـر أرغـفـة اخلبـز من يـديه. في تـلك الـقـصيـدة هـيـمنَ إِلـقاء
اج بـنبـرتهِ اجلـنائـزيـة على وجـدان احلـضور وتـألَّقَ جنـمه بسـطوعٍ احلجـَّ
ا أثــار احلـســد والـضــغـيــنـة في قــلـوب مــجـايــلـيهِ من ـَّ ـاذ;  شــعـريٍّ أخـَّ
الشعراء إذْ بعد تلك الـقصيدة حجز احلجَّاج مكـانةً رفيعةً ب الشعراء
الكـبـار في دوراته القـادمـة ومازال يـتـمتع بـهـذه احلظـوة حـتى اآلن. لكنَّ
اج فـحـسب إذْ أطلَّ شـاعـر بـصـريٌّ آخر في األمر لـم يتـوقَّف عن احلـجـَّ
دورته احلـاديـة عـشـرة وهـو يــشـهق: (مـخـتـنق مـخــتـنق عـشـر رئـات مـا

تكفيني). 
لم يسترد اجلمـهور أنفاسه حتى قال بصـوتٍ وجلٍ: انحنيتُ على قامتي
قاطعه . فأبكى القـاعة  وتردَّدتُ من حمـلها األمهاتُ مـطر والقنـابل ط
نـاً عـلى احلـرب; ذلك الـشـاعـر هو الـشـعـريـة الـتي كـانت احـتـجـاجاً مُـبـطـَّ
اب. في حـ بـدأ رمح قـصـيدة الـنـثـر بـاللـمـعـان فوق رؤوس جـواد احلطـَّ
ــاجــدي ورعــد عــبــد الــقــادر وزاهــر ِــربــد مـن خالل خــزعل ا شــعــراء ا
اجليـزاني وكمـال سبـتي وسالم كاظـم الذي كـان أكثـر الشـعراء تـعاطـفاً
ـربـد. حـيـثُ انـبـرى إلقـامة مع شـعـراء الـثـمـانـيـنـيـات في إحـدى دورات ا
هرجان سرح على هامش ا جلسة شعريـة في إحدى غرف السينمـا وا
هـرجان دعا إلـيهـا أبرز شـعراء الـثمـانـينـيات من الـذين جتاهـلتْ إدارة ا
دعوتهم بشكل رسمي. وكنتُ من بـ الذين وجَّه لهم كاظم دعوة للقراءة
مع مـحـمد جـاسم مظـلوم ومـحمـد تـركي النـصَّار وصالح حـسن ووسام
هـاشم وآخرين. لكنَّ الـذي حدث قـبل انعـقاد اجللـسة بـدقائق في أحدى
سـرح أنَّ مجـموعة رجـال يتـطاير من عـيونـهم الشرر غـرف السـينمـا وا
داهموا الـقاعة وأمرونـا باالنصراف فـوراً. خرجنا من الـغرفة مثل سرب
ـساء سألـنا الـشاعر سالم حـمامٍ مـفزوعٍ وبقـلوبٍ واجـفةٍ افتـرقنـا; عند ا
في نـادي األدباء عن سـبب إلغـاء جلسـتنـا الشـعرية
الهامشيـة ظلَّ صامتاً وثمَّة دمع مـهيض نزَّ بعينيهِ
اخلـضراوين كـأنَّهُ أحالمنـا النـثريـة التي أُجـهضتْ

.. فبكينا معهُ بصمت.  بغتةً

{ مـــــدريـــــد-(أ ف ب)  –كـــــثــــــفت
الـســلــطـات اإلســبـانــيــة جـهــودهـا
األحد غـداة عاصـفـة ثلـجيـة إلزالة
الـثــلــوج في مــدريـد وفي قــسم من
إسـبـانــيـا قـبل وصــول مـوجـة بـرد
غــيــر مــســبــوقــة. أدت الــعــاصــفــة
الـثـلجـيـة (فـيـلـومـيـنـا) إلى مـصرع
ثالثـة أشـخـاص الــسـبت وهـطـول
أمطـار غـزيرة في عـدة مـناطق. من
ـتـوقـع تـسـجــيل (درجـات حـرارة ا
أدنى من الــصــفــر بــعــشــر درجـات
ـــنــــاطق مــــئــــويـــة) فـي مـــعــــظـم ا
الداخـليـة من البالد لـيل األحد إلى
االثــنــ وحــتـى اخلــمــيس وفــقًــا
لوكالة األرصاد اجلوية اإلسبانية.
أعــلـن رئــيس بــلـــديــة الــعـــاصــمــة
ـيـدا خـوسـيـه لـويس مـارتــيـنـيــز أ

مساء السبت لـشبكة (ال سـيكستا)
الــتـــلــفــزيـــونــيــة أن (هـــدفــنــا هــو
االســـتـــفـــادة من كل دقـــيـــقـــة قـــبل
االثـنـ حــ سـتـنــخـفض درجـات
احلرارة) إلزالـة الثـلوج من الـطرق
الـرئـيـسـيـة قـبل أن يـتـحـول الـثـلج
إلى جـليـد. ونـبه إلى أنه “بـحـلول
نـــهـــايـــة األســـبـــوع ســيـــكـــون من
الصعب جدا التنقل ”في العاصمة
حـيث تـوقف تـسـاقط الـثـلـوج بـعـد
ظهـر السبـت. وفي مدريـد  نشر
اجليش إلزالة الثـلوج من مدرجات
طار التي بـقيت مغلـقة حتى بعد ا
ــؤديـة ظـهــر األحـد ومن الــطـرق ا
ــســتــشــفــيـات الــتـي ال تـزال إلى ا
تـعـاني من الـضـغط في ظل تـفـشي
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 تـبـادل فـنـانـان مـصـريـان الـتـهم
القـوية  حـيث  هـاجمت الـفنـانة
ـصــريـة رحــاب اجلـمل الــفـنـان ا
مثل باسم سمرة ووصـفته بـ (ا
السكران) واتـهمته بـاإلساءة لها
ولزمالء آخـرين أثنـاء التـحضـير

لفيلم (الديك العياط). 
فــيــمــا رد عـــلــيــهــا بـــاقــتــضــاب
واتـهـمهـا بـاخـتالق قـصص غـير

حقيقية . 
ــصــري فــيـــمــا كــشف الــفــنــان ا
ـــــــهن أشــــــرف زكـي نـــــــقــــــيـب ا
الـتـمـثـيـلـيـة إن مـجـلس الـنـقـابة
قــرر وقف الــفـنــان بــاسم ســمـرة
والــــفـــنـــانـــة رحــــاب اجلـــمل عن
مـــزاولــة الــتـــمــثــيـل وذلك بــعــد
نــشــوب خالفـات بــيــنـهــمــا عـلى
نـــحـــو يـــسيء لـــلـــوسط الـــفـــني

صري. ا
ـمـثـلـ أكـد أن مـا حدث نـقـيب ا
بــ الــثـــنــائي من تــصــريــحــات
ــر دون حتــقــيق مــســيــئــة لن 

هن حقيـقيـة واحترامـا لنقـابة ا
التمثيلية التي أتشرف باالنتماء
إليها الـتي تعتـبر البيت الـكبير
لـكـل فـنـاني مــصـر فـقــد تـقـدمت

ــــهن بــــشــــكــــوى إلـى نــــقــــيـب ا
الـتـمـثـيـلـيـة وآلـيت عـلى نـفـسي
عــدم الـــرد عــلى مــا نُـــشــر حــتى
تــنـتــهي الـنــقـابـة مـن الـتـحــقـيق

الــذي ســتُــجــريه مع احــتــفــاظي
الـكامل بـالـرد الـقـانونـي على كل
من شـهـر بي وبــسـمـعـتي والـله

ولي التوفيق).

ـناخـيـة. ورُصدت بـالتـغـييـرات ا
هذه الظاهرة في مناطق عدة في

العالم. 
ولم يـكن بـإمــكـان سـكـان الـقـريـة
في حيـنه مواجهـة هذه الـظاهرة
خصوصاً بسبب بعدها وعزلتها
وعـــدم تـــوفـــر شــــبـــكـــات إمـــداد
ـــاء. واضـــطــر بـــالـــكـــهــربـــاء وا
الـسـكان الـذين كـانـوا يـعـتـمدون
على تـربيـة احلـيوانـات للـعيش
ـر إلى لــلـفــرار من قــريــة وادي ا

قرى مجاورة.
ي يـروي كـبـار وبـحـسب الـعـر
القرية أن (الناس حاولوا حينها
الهروب مع أسرهم ”نحو القرى
اجملاورة لكنّ آخرين لم يتمكنوا
من الـهـروب مـنـهـا ودفنـوا حتت
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وتــقـع الــقــريــة فـي مــركــز واليــة
ـحــافـظـة جـعـالن بـني بـوعــلي 

األكثـر دهشـة هـو كيف أن مـعالم
الـقـريـة الـتي يـتم الـكـشف عـنـهـا
تــدريــجــيــا مــا زالت مــحــتــفــظـة

ة كاملة). بتفاصيلها القد
ويـــوضـح الـــعـــامـــري أن قـــصـــة
الــقــريــة الـغــريــبـة وطــبــيـعــتــهـا
احملـــيـــطــة تـــشـــكل عـــامل جــذب

للزوار.
وتــــتــــطــــلّع عــــمــــان إلى إعــــادة
اســتـقـبــال الـســيـاح ســريـعـا في
منتجـعاتها اجلـبلية والـساحلية
وخـصـوصــا من الـدول اجملـاورة
ـــصـــاعب الـــثـــريـــة لـــتــــجـــاوز ا
االقـــتــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى الـــتي
تـــواجــهــهـــا مع تــراجـع أســعــار

النفط.
وتـــعـــمل ســـلــــطـــنـــة عـــمـــان في
الـسنـوات األخـيرة عـلى تـنـشيط
قـطـاع السـيـاحـة فـيـهـا في إطار
سـعـيــهـا لـتـقـلــيل االعـتـمـاد عـلى

النفط وتنويع اإليرادات.

ـر (سلـطـنـة عـمان)-(أ { وادي ا
ــر ف ب)  –كــادت قــريــة وادي ا
الـعـمـانيـة تـخـتـفي بـالـكامـل قبل
30 عاما بعـدما طمسـتها الرمال
ما دفع السكان إلى تركها لكنها
تـــســتــقـــطب حــالـــيــاً أعــداداً من
قــاطــنــيــهـا الــســابــقــ والـزوار
الــفـضـولــيـ الــراغـبــ بـإعـادة
ـنــطـقـة الــواقـعـة في اكـتــشـاف ا
قــلب الــصــحــراء. ولم يــتــبق من
الــقـــريــة ســوى بـــعض األســطح
وجدران تشهـد على وجود حياة
ــوقع اخــتـفـت إثـر ســابــقــة في ا
عـاصــفـة رمـلـيــة غـطت كل شيء.
ي ويـقول الـعـمـاني سـالم الـعر
الذي يـعـود أصله إلـى القـرية إن
(كل مــســاكن الــقــريــة تــقع حتت
الــرمــال الــتي دفــنــتــهـا قــبل 30
عاما). وظاهرة (زحف الرمال) ال
تــقــتـصــر عـلـى سـلــطــنـة عــمـان
وبـحسـب خبـراء فـإنـها مـرتـبـطة
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