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غــضت شـــوارع مــديــنــة كــربالء
بـتــظـاهـرات غـاضـبــة احـتـجـاجـا
عـــلى اغــتـــيــال الــنـــاشط الــبــازر
إيــهــاب جـواد الــوزني  من قـبل
وشــيع مــســلــحــ مــجــهــولــ 
احملتجـون جثـمان الشـهيد وسط
انـتـشــار امـني مع اغالق مـداخل
بـــحـــثـــا عن احملـــافـــظـــة كـــافــــة 
تـورطـ بـاحلادث فـيمـا وجه ا
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
أجهزة وزارة الداخلية الكاظمي 
بسرعة الكـشف عن قتلة الوزني.
وقال الـكاظمي فـي تصريح امس
ان (قــتــلــة الــوزني مــوغـلــون في
ـــة وواهم من يـــتـــصــور اجلـــر

أنــهم ســـيـــفــلـــتــون مـن قــبـــضــة
العدالة سنالحق القتلة ونقتص
من كل مـــجــرم ســولـت له نــفــسه
العبث باالمن العام) واضاف ان
(اجملرمـون أفلـسوا من مـحاوالت
خـــلق الـــفـــوضى واجتـــهــوا الى
استهـداف النـاشط الـعزّل لكن
القانون سيحاسـبهم مثلما سقط
آخــرون في قــبـضــة الــعــدالـة من
قــــبـل). وعُــــرف الــــوزني رئــــيس
تـــنــســيــقــيــة االحــتــجــاجــات في
كـربالء  بـأنه من أبـرز األصـوات
ـنـاهـضـة لـلـفـسـاد وسـوء إدارة ا
الدولة. وجنا الوزني من محاولة
اغـتـيـال سـابـقـة في كـانـون األول
عــام  .2019عــنـــدهــا قُـــتل أمــام
عينيه فاهم الطائي الذي كان في
الــثـالــثـة واخلـمــسـ مـن عـمـره

بهجوم نفذه مسـلحون يستقلون
دراجــة نـاريــة بـأســلـحــة مـزودة
بـكـا لـلـصـوت.وعـاد الـقـتلـة في
مـنــتـصف اول امـس لـقـتــله قـرب
ـراقـبـة مـنــزله أمـام كـامـيــرات ا
كما يحدث في كـثير من األحيان.
واكد شـهـود عـيان ان (الـعـشرات
تظاهرين اقدموا على حرق من ا
ـــديـــنـــة االطـــارات فـي شـــوارع ا
الرئيسة  احتجاجا على اغتيال
الــــوزنـي). وطــــالب نــــاشــــطــــون
احلـــكــــومـــة بـــالــــكـــشـف عن مـــا
ــكـلــفـة تــوصـلت الــيه الــلـجــنـة ا
تـظاهرين). بالـتحـقيق في قـتل ا
وطـــالـب نـــاشـــطـــون احلـــكـــومــة
بـ(الــكــشف عـن نـتــائـج الــلــجــنـة
ــكــلـــفــة بــالـــتــحــقــيـق في قــتل ا
تـظـاهرين  ومـحاسـبـة اجلـهة ا

التي تـقف وراء عـملـيـات اغتـيال
النـاشطـ في احلراك الـشعبي)
مؤكـدين (عـدم اخلـشيـة  ضـجيج
نـفـلت الذين الكـا او الـسالح ا
يقـوضـان جـهود االسـتـقرار وبث
الــــرعب فـي نـــفــــوس االمــــنـــ 
وســـنـــواصل احــــتـــجـــاجـــاتـــنـــا
وحناجرنا ستـصدح ضد الفساد
والـقـتـلة  حـتى حتـقـيق الـعـدالة
ومحـاسبـة القـوى الظالمـية)على
حــــد تـــعــــبــــيـــرهم مـــهــــددين بـ
ــــوقف في حــــال (تــــصــــعــــيــــد ا
اســتـمــرار نــزيف الـدم دون رادع
لــــتـــلك اجلـــهــــات اخلـــارجـــة عن
القـانـون). واعـلنت خـلـية االعالم
االمـــني عن (اســـتــنــفـــار شــرطــة
احملــافـظــة جـهــودهــا بـحــثـا عن
الـــعـــنـــاصــر الـــتي أقـــدمت عـــلى

اغتيـال الوزني في شارع احلداد
بـــــاحملـــــافـــــظـــــة) واضـــــافت ان
(الـــشـــرطـــة شـــرعـت فـــور وقــوع
احلـــادث بــتــشـــكــيل فـــريق عــمل
علومات مختص جلمع األدلـة وا
ــــــة). ووعــــــد في هــــــذه اجلــــــر
احملـــــــافـظ نـــــــصـــــــيـف جـــــــاسم
الحــقـــة مــرتــكــبي اخلــطـــابي 
ـــة. وقــال اخلـــطـــابي في اجلـــر
تـــصـــريح امـس (وجـــهـــنـــا امــرا
بــــوضع الــــقـــوات األمـــنــــيـــة في
االنــــذار واالنــــتــــشــــار بــــارجـــاء
احملافظة) مشـدداً على (ضرورة
وســــرعـــة الـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى
اجملرم الذين اغتالوا الوزني)
وأضــــاف انه (فـي الـــوقـت الـــذي
ة البـشعة التي ندين هذه اجلـر
ارتكـبت بـحق كـربالء وابنـائـها 
نـــــطــــالـب الــــقـــــوات االمــــنـــــيــــة
واالسـتــخـبــاراتـيـة بــبـذل اقـصى
اجلـهـود لـلـوصـول الى اجملـرم
وقــطـع دابــر كل من ارتـــكب هــذه
ـــــــة واجلـــــــرائم الـــــــتي اجلــــــر
سبـقتـهـا). وعزا عـضو مـفوضـية
حــقـوق االنــسـان عــلي الـبــيـاتي
سـبب اغــتـيـال الــوزني الى ثـقـله
وتأثـيره بـسـاحة الـتظـاهرات في
احملـــافـــظــة.وذكـــر الـــبــيـــاتي في
تــصـريـح امس ان (أكــثـر من 70
عمليـة اغتيال طـالت ناشط في
الــتـظــاهـرات مــنـذ تــشـرين االول
حـيث أدت الى مـقـتل عام 2019
 25نــاشـــطــا فـــضال عن وصــول
ــــغــــيــــبـــ فـي ظـــروف أعـــداد ا
التظاهرات الى ما ال يقل عن 80
شــخــصـا) مــتـســائال (ايـن عـود
احلـكــومـة بــالـكـشـف عن اجلـنـاة
) وأضــاف أن (اربع والــفــاعــلـ

جلـــــان شُــــكـــــلـت حلـــــسم مـــــلف
الــتـحــقـيق بــعـمـلــيـات االغــتـيـال
ولــــكـن الى االن لم تــــظــــهــــر اي
نــتـــائج) مـــشــيـــرا الى (امـــتالك
احلــكــومـة وأجــهــزتــهـا األمــنــيـة
االمـكانـيـات للـكـشف عن اجلـناة
ولـــكــنــهــا تــفــتــقــد الى اجلــديــة
واإلرادة). واســــتــــنــــكــــر رئــــيس
حتالف عراقـيون عمـار احلكيم 
حادثة االغـتيال.وقـال احلكيم في
بـــيـــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس
(نـــشــجب بـــشــدة هــذه الـــفــعــلــة
ــســتــنــكــرة و اإلجــرامــيــة ومـا ا
يــتــعـرض لـه بـعض الــنــاشــطـ
واإلعالمـيـ من حـاالت تـضيـيق
من جـــهــــات مـــجــــهـــولــــة تـــضع
احلكومة وأجهزتـها األمنية أمام
تابـعة احلثيـثة لهذا مسؤوليـة ا
ــلف) مــشـــددا عــلى ( ضــرورة ا
كــشف اجلـهــات الــتي تـقف وراء
هــــــذه اجلــــــرائـم الــــــبــــــشــــــعـــــة
لتـفـويت الـفـرصة ومـحـاسبـتـهـا 
عــــلى مـن يــــســــعـى الســــتــــغالل
الظروف احلالية لـتنفيذ اجنداته
ـريــبـة). عـلى صـعــيـد مـتـصل  ا
ـتـعاقـدين واصل الـعـشـرات من ا
مع جامعة واسط االعتصام أمام
لـــلــمــطــالــبــة بــوابــة اجلــامــعــة 
ـالـيـة لـهم ـبـالغ ا بـتـخـصـيـص ا
ضــــــــــمـن قـــــــــرار  .315وقـــــــــال
ــتـــظــاهــرون ان (اعــتــصــامــهم ا
ســيـتــمـر حــتى االســتـجــابـة الى
مـطالـبـهم وضمـان مـسـتحـقـاتهم
ـــالــيــة).  كـــمــا طـــالب عــدد من ا
ـتـعـاقـدين في جـامـعـة الـبـصرة ا
وزارة الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
الـعـلـمي بــشـمـولـهم ضـمن 315
مهـددين بـتصـعيـد االحـتجـاجات
في حـــــال عــــدم االســـــتــــجـــــابــــة
ـــشـــروعـــة. واكـــد لـــلـــمـــطـــالب ا
احملـــتــــجـــون انه (بـــرغم إتـــمـــام
اإلجـراءات اإلداريـة والــقـانـونـيـة
إال ان الــقـرار لــلــتــعــاقــد مــعــهم 
الـــوزاري بـــاســتـــثـــنــاء األشـــهــر
الثالثة كـان مجحـفا). وجدد عدد
ـــتــعــاقــديـن مع شــركــة ابن من ا
مـاجد الـتـابعـة لـوزارة الصـنـاعة
ـعـادن وقـفـتـهم االحـتـجـاجـيـة وا
امـــام الـــشــــركـــة في الــــبـــصـــرة
لـــلــمــطــالــبـــة بــصــرف رواتــبــهم
ــاضي ــتــأخــرة مــنــذ الــعــام ا ا
وجتــــديـــــد عـــــقــــودهـم من قـــــبل

الوزارة.

على ظـروف احلياة  ,فضال على
مساعدة رب العـائلة في مواجهة
ه في ظــروفه الــصــحــيـة.وتــكــر
اليـوم الـتالي لـعـائلـة ابـو اية من
االعـظمـيـة بثالثـ مـليـون ديـنار
العـانــتـهــا عـلى جتـاوز ظــروفـهـا
حيث تـسكن احليـاتيـة الصـعبـة 
في مــحل من اجلــيـنــكـو بــيـنــمـا
يـعــمل االب عـلى عــربـته لــتـأمـ
ـكــونـة من بـنـاته قـوت عـائــلـته ا

الـثالث فضال عـن ولده الـصـغـير
وهو وزوجته.

وسـاعـة بـعـد أخـرى يـزداد تـعـلق
ــتــابــعــة قــنــاةخل الـــعــراقــيــ 
الشرقية) التي اعتادوا ان تنهمر
ــكـارم من فــضــائــهــا الــفــســيح ا
والـــهـــبـــات فـي شـــهـــر رمـــضــان
الي مع بارك فـيما يتـفاعل ا ا
بـرنــامج (عـلى نـيــاتـكم تـرزقـون)
ـــعـــاني الــذي تـــتـــجـــســـد فـــيه ا
اإلنـســانـيـة الــسـامـيــة وحـظـيت
مـقدمـة الـبـرنامج بـتـكـر خاص
تزامن مع تكر عدد من العوائل
ـدن. إذ الـعــراقـيـة في مــخـتـلف ا
مــنح  الـبــزاز االعالمـيــة شـيــمـاء
عماد زبير قالدة االبـداع الذهبية
وكل مــــا يـــتــــرتب عــــلـــيــــهـــا من
اً امتـيازات ومـخـصصـات تكـر
لها وتـقديرا جلـهودها االبـداعية
في ادخـــال الــفـــرحــة الـى قــلــوب
عوائـل عراقـيـة من خالل بـرنامج
(على نيـاتكم ترزقـون) الذي تقدم
ـسـاعدات قـناة الـشـرقـيـة عبـره ا
لــلـــعــوائل احملــتــاجــة وتــمــد يــد
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وحيـد وهـو الـنفط) مشـددا على
ـــشـــاريع (الـــعـــمل لـــتــــطـــويـــر ا
االقتصادية عـلى االصعدة كافة)
ومضى الى القول (لـقد كان عاماً
صــعـبــا بــسـبب تــفــشي جـائــحـة
كـورونــا وهـبـوط أسـعــار الـنـفط
وهـــذا أثــر بـــشــكـل ســلـــبي عــلى
ـواطـن إال أن شـعب مـعـيـشـة ا
االقليم صمد وحتـمل الصعوبات
وبـدعـمه ومـسـانـدته  سـنـمـضي
مـسـتـدركا في عـمـليـة اإلصالح) 
سـتقـبل سيـكون وضع انه (في ا
لذلك االقـلـيم واقـتـصـاده افـضل 
نحتاج لـتكاتفـكم ودعمكم إلرساء
دعـــائم االســـتــقـــرار الــســـيــاسي
واالمــني واالقـتــصــادي حلـمــايـة
كرامـة مواطـني االقلـيم وحتس
عـيـشيـة). بدوره  اكد حيـاتـهم ا
رئـــيس احلــكـــومــة احملــلـــيــة في
احملـافـظـة عــلي تـتـر ان (افـتـتـاح
ـشروع حافـز كبـير للـقطاع هذا ا
اخلاص في االقـليم) مشـيرا الى
ان (فرصة تطوير قطاع السياحة
مهمـة جدا بالنـسبة لـنا ونسعى
الى ان تـــكـــون دهــوك عـــاصـــمــة
الـسـيـاحـة في االقـلـيم والـعراق)
وتابع (ندعم هيئة االستثمار في
اجنــــاز مـــثل هـــكــــذا مـــشــــــاريع

مهمة). 

البـارزاني خالل افـتـتاح مـشروع
تـلــفـريك جـبل زاوا في مــحـافـظـة
قـــــــولـه ان (بــــــرنـــــــامج دهــــــوك 
حـــكـــومــتـــنـــا قــائـم عــلـى أمــرين
رئيسي  هما تـقوية االقـتصاد
ـشـاريع الـزراعـية عـبـر تـطـويـر ا
والصـناعـية والـسيـاحيـة واالخر
ـضي بــعــمـلــيـة اإلصالح) هــو ا
واضـــاف ان ( تــطــويــر الـــبــنــيــة
التحـتية واالقـتصاد من شأنه أن
يـــنــوع مــصــادر الـــدخل ويــحــرر
االقــلـيم مـن االعـتــمــاد عـلى وارد

شـتركة)  واضاف ان القضـايا ا
(الـــوفـــد الـــتــقـى رئــيـس احلــزب
قراطي الكردستاني مسرور الد
الـــبـــارزاني فـي مـــصـــيف صالح
الـدين  وبــحــثــا ردع تــهــديـدات
ـــتــــنـــازع ــــنـــاطـق ا داعـش في ا
عــلــيــهـا). واكــد رئــيس حــكــومـة
ـــضي في ا اقـــلـــيـم كـــردســـتـــان 
عـمــلـيـة اإلصالح وأن مــسـتـقـبل
واقتـصاد االقـليم سـيكـون أفضل
ـقبلـة. ونقل بيان رحلة ا خالل ا
تـــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امـس عن
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وصل امس الى اقـلـيم كـردسـتـان
وفـدا أمـنـيــا بـرئـاسـة مـسـتـشـار
األمن الـــقـــومي قـــاسم األعـــرجي
شتركة ونائب قائد العمـليات ا
لــبــحـث مع الــقــيــادات الــكــرديــة
شتركة. التنسيق ازاء القضايا ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (وفداً أمنـياً برئـاسة االعرجي
وصـل الى االقــــلــــيم لــــبــــحث مع
الـتنسيق ازاء القيادات الـكردية 

oO M² « ÊU¦×³¹ w½«“—U³ «Ë włdŽ_«

 W dLAO³ « l

ÊU e « ≠ „u d

مــنـح رئــيس مــجـــمــوعــة االعالم
ــسـتــقل االسـتــاذ سـعــد الـبـزاز ا
ــرأة االرمــلــة ام حــمــادي قالدة ا
ـساعـدتها ثـاليـة فيـما تـكفل  ا
وذج لالم واصفا ايـاها (بانـها 
ثـالية وبـأنهـا عنوانـاً للـفخر)  ا
وذلـك في اعـــقــــاب عـــرض قـــنـــاة
(الشرقية) تقرير مصور عنها في
احلصاد االخبـاري مساء السبت
حيث تعمل بشكل يومي اضي  ا
في جمع النفايات من ازقة مدينة
كـركـوك بـعـربـة مـسـتـأجـرة طوال
ـنحه مقـابل مـا  سـاعات الـلـيل 
لها سكـان بيوت تلك االزقة وذلك
العـالـة اطـفــالـهـا الـثالثـة. وتـأتي
مبادرة البزاز تواصال مع اغاثته
ن تقطعت بهم السبل ستمرة  ا
ه االربـعـاء وكـان احــدثـهـا تـكــر
ــاضـي وضــمن بــرنـــامج (عــلى ا
نـيــاتـكم تـرزقــون) الـذي تـعـرضه
قــنــاة (الــشـرقــيــة) لــعـائــلــة ابـو
حـسـ من الـكـاظـمـيـة في بـغداد
بـاربـع مـلـيـون ديـنار العـانـتـها
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ــــقــــاالت الــــتي تــــنــــاولت من ا
مـجـاالت نــفـسـيـة ونــشـرهـا في

جريدة (الزمان).

 2000 وتـــخـــصص في الـــطب
والــــــــــعـالج الـــــــــــنــــــــــفــــــــــسـي
والــنــفــســجــمـانـي من جــامــعـة
فـيـيـنـا بـالــنـمـسـا. واخـتـيـر في
عـــــضــــويــــة دائـــــرة الــــعــــلــــوم
االنــسـانــيــة بـاجملــمع الــعــلـمي
الـــــعــــراقـي حــــتـى عــــام 2000
وحـــاضـــر ودرّب فـي الـــهـــيـــئــة
الــعـــراقـــيــة لـالخــتـــصـــاصــات
الـــطــبـــيـــة (الـــبـــورد الــعـــراقي
والـــعـــربي) حـــتى عـــام 2005.
ــؤلـفـات في واصــدر عـددا من ا
حـقل اخـتـصـاصه بيـنـهـا كـتاب
ــفـوضـيـة الــسـامـيـة حلـسـاب ا
لشؤون الالجئ التي عمل بها
في سوريا حتى 31 اب 2012.
وسبق للـراحل ان كتب سـلسلة
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غـــيــــبت االصـــابــــة بـــكـــورونـــا
الــطـبــيب الــنــفــسي الــبـارز طه
النعمة ونـعت االوساط الطبية
العـراقية والـعربيـة النعـمة قبل
يــومـ في اربــيل اثـر اصــابـته

بفايروس كورونا.
 والـراحل من مـوالـيـد الـبـصـرة
عــام  1944وامــضـى اكــثــر من
ـــمـــارســـة ثـالثـــ عـــامـــا فـي ا
السـريرية والـعالجيـة وكان قد
تـخرج في كـليـة الطب بـجامـعة
بغداد عام  1973وتولى رئاسة
ـستـشفى فرع الـطب النـفسي 
الــرشــيــد الــعــســكــري مــنـذ اب
 1993وحتى تقـاعده في ايلول
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دعـا بــابـا الـفــاتـيـكـان فــرنـسـيس
االول  الـى الـــــتـــــهـــــدئـــــة ووقف
ـــــواجـــــهــــــات الـــــدائـــــرة بـــــ ا
الـفـلـسـطـيـنـي وقـوات االحـتالل
االســـــرائــــــيــــــلـي في مــــــديــــــنـــــة
الـقـدس.وطـالب  الـبـابـا في بـيـان
مــــقــــتـــــضب (جــــمــــيع األطــــراف
بــالــبــحـث عن حــلــول و احــتــرام
قدسة). تعدد الثقـافات للمديـنة ا
ويـــأتي ذلـك في وقت  قـــال فــــيه
بنـيـامـ نتـنـياهـو ان (إسـرائيل
تــرفـض بــشــدة الــضـــغــوط الــتي
ــنــعــهــا مـن الــبــنــاء في تــهـــدف 
الـقـدس). وكــانت قـوات االحـتالل
ـديـنـة قـد اغـلــقت بـعض أجــزاء ا
ا ادى الى ـة في القدس  القد
حــــدوث صــــدامــــات وتــــصــــاعـــد
التوتر في خضم معركة قضائية
بشـأن إخالء عـائالت فـلسـطـينـية
منازلها في حي الشيخ جراح في
الــــقــــدس الــــشـــرقــــيــــة لـــصــــالح
مستوطـن يهود. وأطـلقت جلنة
ـــتــابــعــة الـــعــلــيــا لـــلــعــرب في ا
إسـرائــيل دعـوات إلى الـتــظـاهـر
السـبت تـضامـنـا مع فلـسـطيـنيي
الــقـدس. واســتــخـدمت الــشــرطـة
ــكـافــحـة الــشـغب اإلســرائـيـلــيـة 
ــطـــاطي والــقــنــابل الــرصــاص ا

الـــــصــــوتـــــيـــــة فـي مـــــواجـــــهــــة
الـذين رشــقـوا الــفـلــسـطــيـنــيــ 
قــــــــوات األمـن بــــــــاحلــــــــجــــــــارة
ـفــرقـعــات حـول والـزجــاجــات وا
أولى الـقــبـلـتـ وثــالث احلـرمـ
ــوقع الــذي يــقـول الــشــريــفــ ا
الـــــــيــــــــهـــــــود إنـه بـــــــنـي فـــــــوق
الــهـــيــكل.واصــدرت الـــعــديــد من
الـــدول الــعــربـــيــة واالسـالمــيــة 
بيانات ادانة ورفض لـلممارسات
االسرائيلية في القدس  كما حث
ــتــحــدة اخلــاص مــنــسـق األ ا
لـــعـــمـــلـــيـــة الـــسالم فـي الـــشــرق
األوسط تـور فـيـنــيـسالنـد جـمـيع
األطــراف عــلى (احــتــرام الــوضع
ـــقــــدســـة في الــــراهن لألمــــاكن ا
ة بـالقدس من أجل دينـة القـد ا

السالم واالستقرار). 
من جهته وصف الـرئيس التركي
رجـب طـــــيب إردوغـــــان مـــــســـــاء
الــســبـت إســرائــيل بــأنــهــا دولــة
"إرهـــابـــيـــة وحــشـــيـــة" وذلك في
خطاب ألـقاه في أنقـرة تناول فيه
ــســجـد ــواجــهــات في بــاحــة ا ا
األقــصى الـــتي خــلّـــفت أكــثــر من
 200جـريح فـلــسـطـيـني.وقـال إن
"إسرائيـل دولة إرهابـية وحـشية
تـــهــاجـم بــشـــكل وحـــشي وغـــيــر
ـــســلـــمــ فـي الــقــدس أخالقي ا
الـــذين يــســـعــون فـــقط حلـــمــايــة

منـازلـهم وبـلدهم األلـفي وقـيـمهم
قدسة". ا

وأصــيب أكــثــر من  50شــخــصـاً
بـــجــروح فـي صــدامـــات جـــديــدة
دارت مسـاء السـبت بـ الشـرطة
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــتـــظـــاهـــرين
فـلـسـطـيـنـيـ في عـدد من أحـيـاء
الـقــدس الـشـرقــيـة احملــتـلّـة وفق
مــــصـــــادر طــــبــــيــــة وذلك غــــداة
ـــســـجــد صـــدامـــات في بـــاحـــة ا
األقـصى أوقــعت أكــثـر من مــئـتي
جريح.وقال متحدّث باسم الهالل
األحــمــر الــفــلــســطــيــني لــوكــالـة
فرانس بـرس "لقد أحـصيـنا حتى
" سقـطوا في السـاعة  53جريـحـاً

الـصـدامـات الــتي انـدلـعت مـسـاء
ة السبت في محـيط البلـدة القد
في أحــيــاء الــشــيخ جــرّاح وبـاب
الــعـمــود وبــاب الــزاهــرة.وفـرّقت
الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة مــســاء
ـيـاه اآلسـنـة الـسـبت بـخـراطـيم ا
مـتظـاهـرين فـلسـطـيـنيـ رشـقوا
عــنــاصــرهــا بــاحلــجــارة في حي
الــــــشـــــيخ جــــــراح في الـــــقـــــدس
ــســجــد الــشــرقــيــة.وفي بــاحــة ا
األقـــصى أقــام فــلـــســطــيـــنــيــون
الـــصالة بــهـــدوء بــعـــد اإلفــطــار.
وغــــداة صــــدامــــات وقــــعـت بـــ
متظاهرين فـلسطينـي والشرطة
اإلسـرائـيـلـيـة أثـارت مـخـاوف من

جتـــدد الــتـــوتــر دعت الـــواليــات
ـــــتـــــحــــدة واالحتـــــاد األوروبي ا
وروسيا إلى ضبط النفس ووقف
أعمال العنف في القدس الشرقية
التي احتلّـتها إسـرائيل في العام
 1967وضمّتهـا الحقا في خطوة
لم يــــعـــــتــــرف بـــــهــــا اجملـــــتــــمع
الــدولي.وفي حـي الــشــيخ جــرّاح
حيث تنظـم منذ أيام احـتجاجات
يومـيـة ضدّ احـتـمال إخالء احليّ
من سـكـان فـلــسـطـيـنـيـ لـصـالح
مـســتـوطـنــ إسـرائـيــلـيـ نـزل
فلـسطـينـيون مـجدّداً إلى الـشارع
ورشــقـوا الــقــوات اإلســرائـيــلــيـة
بـاحلـجـارة.واسـتـخـدمت الـقـوات
ــيــاه اإلســـرائــيــلـــيــة خــراطـــيم ا
تـظاهرين وفق اآلسنة لـتفـريق ا
مـراسل مــيـدانـي لـوكـالــة فـرانس
برس.وكانت الشرطة اإلسرائيلية
قــد أعـــلــنت خالل الـــنــهــار أنــهــا
فرضت قيـودا على دخـول القدس
نـع الفـلـسطـيـنـي من الـشرقـيـة 
ــــشـــاركــــة في أعــــمــــال شـــغب "ا
عـنـيفـة".وأوقـفت الـشـرطـة حـافـلة
دينة واعتقلت قادمة من جنوب ا
بـعـضـا من ركــابـهـا وفق مـراسل
فرانس برس.وقال علي الكوماني
الــبـــالغ  40عــامـــا إن "الــشـــرطــة
اإلســرائـيــلــيـة تــريــد مـنــعــنـا من

سجد األقصى". دخول ا
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(ضـرورة مواجـهة الـفكر اإلقـصائي) وتـابع احلكـيم ان ( داعش ما عاد
تهـديدا وجوديـا وكل ما يسـعى اليه هو الـعودة للواجـهة من خالل بعض
األعمـال االجرامـية الـتي تسـتوجب مـعاجلـات فكـرية وثـقافـية واسـتثـمار
خـسـارة اإلرهـاب حلواضـنه اإلجـتـمـاعيـة). وكـان الـسفـيـر االيـراني لدى
ـنـطـقـة بـدأت بـاعتـمـاد نـهج بـغـداد ايـرج مـسـجدي  قـد اكـد  ان دول ا
ونـحـن نـرحب به.وقـال مـسـجـدي في جـديــد حلل اخلالفـات والـتـوتـرات 
تـصـريـح امس ان (بالده كـانت دائـمـا داعـمـة لـلـسالم والـصـداقـة لـذلك
نـحن نـرحب بـحل أي خالفـات خـاصـة مع الـدول اإلسالمـيـة و اجملـاورة

نطقة). في ا
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بحث رئـيس حتالف عـراقيـون عمـار احلكـيم مع السـفيـر السـعودي لدى
ـشهـد الـسـيـاسي فـي الـعراق تـطـورات ا بـغـداد عـبـد الـعـزيـز الـشـمـري 
. وقال بـيـان تـلـقته ـنطـقـة والـعالقـات الثـنـائـيـة ب الـبـلـدين الـشقـيـقـ وا
(الزمـان) امس ان (اجلانب ثـمنا خالل الـلقاء الذي جـمعهـما في بغداد
ــحـادثــات الـريــاض وطـهـران) واكــد احلـكـيم ان بـالــتـطــور االيـجــابي 
شاكل والـعقبات) مـشيرا الى ان (احلوار سـبيل أمثل واوحـد لتجـاوز ا
ـبـكرة (طبـيـعـة االستـحـقـاقات الـتي تـواجه الـعراق ومـنهـا اإلنـتـخابـات ا
قبلة) مـشددا على رحلـة ا سار السـياسي في ا وأهمـيتها في حتـديد ا
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فـي الــبالد) واضـــاف ان (الـــشـــفــاء  6743 حـــالــة 
وبــواقع  30 وفــاة جـديــدة). بــدورهـا  قــالت الـشــركـة

ستـلزمات الطـبية في الوزارة انه ( تسـويق االدوية وا
توزيـع صناديق اللقاح ب اسطول البرادات اخملصص
لـنـقل لـقـاح فـايـزر  الى نـقـاط الـتـلـقـيح في احملـافـظـات

واقليم كردستان). 
فــيــمــا قــررت وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيم في االقــلــيم 
ـدارس  بـدءا من اسـتـئــنـاف الــدوام احلـضــوري في ا

صادف  16 ايار اجلاري.  االحد ا
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افادت وزارة الـصحـة والبيـئة بـوصول دفعـة جديدة من
ــضـاد لـفــايـروس كـورونـا  فـيــمـا اكـدت لــقـاح فـايـزر ا
تسجيل  4167 اصـابة مؤكدة بكورونا وشفاء 6743
ـــوقف حـــالــة  وبـــواقع  30وفــاة جـــديـــدة . واوضح ا
الـوبائي الـيومي  الـذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس ان
(الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتـي اجـرتـهـا الوزارة بـلـغت
اكــثـر من  33 الف عــيـنــة حلــاالت مـشــتــبه اصــابـتــهـا
بـالـفـايروس حـيث  تـسـجيل  4167 اصـابـة مـؤكدة

WOAŠu « WOÐU¼—ù« W Ëb UÐ qOz«dÝ≈ nB¹ ÊUſËœ—√

إيهاب جواد الوزني 

∫‰U³I²Ý«

رئيس احلزب
قراطي الد
الكردستاني

يستقبل في اربيل
امس مستشار
االمن القومي

رجب طيب إردوغان البابا فرنسيس 

طه النعمة



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

اضي. اتفاق أبرم مع طالبان العام ا
ـوعد إلى 11 لكـن واشنـطن أرجـأت ا
إيـلـول/سـبـتـمـبـر في خـطـورة أثـارت
تـمردين.وأعلن وزيـر الدفاع غضب ا
األمـيـركي لـويـد أوسـ اخلـمـيس أنّ
انـــســحــاب الـــقــوات األجــنـــبــيــة من
أفغـانـستـان يـجري "كـمـا هو مـخطّط
ـــتّـــحـــدة لـه".وقـــد دعت الــــواليـــات ا
وحلـفـاؤها األوروبـيـون اجلمـعة إلى
اســتــئــنــاف "فــوري" و"بــدون شـروط
فاوضات السالم األفغانية مسبقة" 
متّهـم حـركة طالـبان بشنّ هـجمات
أثــنـاء انـســحـاب الــقـوات األجـنــبـيـة

وتقـويض العـملـية الـسلـميـة في هذا
الـبـلـد.ووصف كـبـيـر الـدبـلـومـاسـي
األميركي في كابول روس ويلسون
تفجيرات السـبت بأنها "عمل إرهابي
دنيء". وكتب في تغـريدة على تـويتر
"هــذا الـهــجـوم الــذي ال يـغــتـفــر عـلى
األطــفـال هـو اعــتـداء عــلى مـســتـقـبل
ـسـلـحون أفـغـانسـتـان".ويـسـتهـدف ا
اإلسالمـيــون الـسـنـة بــاسـتـمـرار حي
داشت بـــرشي.في أيـــار/مـــايــو 2020
ــســلــحـ هــاجــمت مــجــمـوعــة من ا
مـستـشـفى تديـره مـنـظمـة "أطـباء بال
حــدود" اخلـيــريـة في مــنـطــقـة داشت

مـسـؤولـيـتـهـا عن الـهـجوم حـتى اآلن
ن فــيـهم ـســؤولــ األفـغــان  لــكن ا
الـرئــيس أشـرف غـني حــمـلـوا حـركـة
طــالــبـان مــســؤولـيــة الــهـجــوم.وقـال
الــــرئـــــيس غـــــني فـي بــــيـــــان بــــعــــد
الــتـــفــجـــيــرات إن "هـــذه اجملــمـــوعــة
ـواجـهـة ـتــوحـشـة ال تــمـلك الـقــوة  ا
ـعـركـة وبدال قـوات األمن في سـاحة ا
من ذلك تـستـهـدف بوحـشـية مـنـشآت

عامة ومدرسة البنات".
ـتحـدث باسم وزارة الـداخلـية وقال ا
من جهـته إن "طـالبـان تـقف وراء هذا
اثـلة على الهـجوم. نفـذوا هجمـات 
ـاضي". مــؤسـســات تـعــلـيــمـيــة في ا
وبـــدأ أقــارب الــضــحـــايــا األحــد دفن
القـتـلى في موقع عـلى قـمة تل يـعرف
بـــاسم "مـــقـــبــــرة الـــشـــهـــداء".ونـــفى
تمردون تـورطهم ويؤكدون أنهم لم ا
يــشــنــوا أي هـجــوم في كــابــول مــنـذ
ــاضي شــبــاط/فـــبــرايــر من الــعــام ا
عــنـدمـا وقــعـوا اتــفـاقــا مع الـواليـات
تحـدة مهد الـطريق حملادثات سالم ا
تبقية وانسحاب القوات األميـركية ا
في الـــبالد.لـــكـن مـــقـــاتـــلي احلـــركـــة
يــخـوضـون مــعـارك شــبه يـومــيـة مع
ناطق الريفية القوات األفغانيـة في ا
الـوعـرة حـتى بــعـد تـقـلـيص اجلـيش

األميركي لوجوده.
وكــان يــفــتــرض أن تــكــون الــواليـات
ـتـحــدة قـد سـحـبت جــمـيع قـواتـهـا ا
وجب بحـلـول األول من أيار/مـايـو 
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بـرشي في وضـح الـنـهــار في اعـتـداء
أوقع  25 قتيال بينهم  16 أمّا وضعن
أطــفــالــهن حــديــثــا. وبــعــد الــهــجـوم
ـشـروع.ولم ـنـظـمـة من ا انـسـحـبت ا
تـــعــلن أي جــهــة مــســـؤولــيــتــهــا عن
الهجـوم لكن الرئيـس األفغاني حمّل
طـالـبــان وتـنـظـيم الــدولـة اإلسالمـيـة
مـــــســــؤولــــيـــــته. وفي  24 تــــشــــرين
األول/أكتـوبـر فجّـر انـتحـاري نـفسه
ـنـطـقـة في مـؤســسـة تـعـلـيـمــيـة في ا
نــفـــســهـــا مـــا أســفـــر عن مـــقــتل 18
شـخـصـا بـيــنـهم طالب في هـجـوم لم

تتبنه أي جهة أيضا.

{ كـــــابــــــول-(أ ف ب) - ارتــــــفــــــعت
حصـيلة ضـحايـا القـنابل التي زرعت
خــارج مـدرســة لـلــبـنـات فـي مـنــطـقـة
يسكنـها الهزارة في العـاصمة كابول
الى خـمـسـ قـتـيال في هـجـوم نـفت
حــركـة طــالـبــان اتـهــامـات احلــكـومـة
بـــالـــتـــورط فــيـه.وهــزت انـــفـــجــارات
الـــــســــبت حـي داشت بـــــرشي غــــرب
كــابـــول الــذي يـــشــكل هـــدفــا دائـــمــا
. ويأتي هذا الهجوم بينما للمسلح
يواصل اجليش األميركي سحب آخر
 2500 جـنــدي من أفـغــانـســتـان الـتي
تـمزقـهـا أعـمـال عـنف علـى الرغم من
ـتـعـثرة بـ طـالـبان جـهود الـسالم ا
واحلــكـومـة األفــغـانــيـة إلنــهـاء حـرب

استمرت عقودا.
W H  …—UOÝ

وفـي حــــديـــثـه عن االعــــتــــداء وقـــال
تـحدث بـاسم الـوزارة طارق عـريان ا
للصحافي األحـد إن سيارة مفخخة
انفـجـرت أمام مـدرسة سـيـد الشـهداء
الـسـبت. وعـندمـا انـدفـعت الـطـالـبات
فـي حــالـة ذعــر انــفــجــرت قــنــبــلــتـان
أخـــريــان.وأضـــاف أن الــتــفـــجــيــرات
أســفـرت عن ســقـوط خــمـسـ قــتـيال
عـلى األقل بيـنـمـا جرح أكـثـر من مـئة
شـــخـص مـــشــــيـــرا إلـى أن مـــعــــظم
الــضـــحــايــا من الــطــالــبــات.ووقــعت
الـتفـجـيرات بـيـنـما كـان سـكان احلي
يـتسـوقـون قبـل عيـد الـفطـر األسـبوع
ــــقــــبل. ولـم تــــعــــلن أي جــــمــــاعــــة ا
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{ ع تـمر -(أ ف ب) - حمـلت زيارة الـبابـا فرنـسيس التـاريخـية لـلعراق األمل في
ه األثـرية وبينـها اإلخيضر أن تفـتح الباب أمام توافـد أفواج من السيـاح لزيارة معا
وهي من أقدم كنائس العالم إال أن التغيّر البيئي واإلهمال في بلد ال يكاد يخرج من
أزمة حتى يـدخل في غيرها يجعالن هذه الكنوز عرضةً للضياع. فكنيسة اإلخيضر
الـتي تـعود إلى أكـثر من  1500 سـنة وتـقع في صـحراء قـضـاء ع تـمـر في كربالء
إلى اجلنـوب من بغـداد شـبه منـهارة الـيـوم إذ لم تبقَ مـنهـا سـوى جدران مـتهـاوية

فيما طمرت أرضها رمال الصحراء.
وقال منقب األثار زاهد محمد لوكالة
فرانس بـرس إن "العـوامل التي أدت
ـــرحــلـــة هي لـــلـــوصـــول إلى هـــذه ا
ـنـطـقـة الـظـروف الـبـيـئـيـة واتـخـاذ ا
معـسـكر رمـاية في عـهـد نظـام صدام
" بـاإلضـافــة إلى "عـدم وجـود حـســ
صـيــانـة دوريـة لــلـكـنــيـسـة".وأوضح
قائمّـقام ع تمـر رائد فضـال لوكالة
فـرانس بـرس أن "الــصـيـانـة حتـتـاج

إلى أموال طائلة". 
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وأضــاف "مـخـصــصـاتــنـا قـلــيـلـة وال
نـستـطـيع بالـتـالي إجراء صـيـانة أو
ـعـالم التـأريـخيـة". وعلى بحث عن ا
وقع بعد  60 كيلومترا شمال هذا ا
تقع مراقد شيعية مقدسة في كربالء
جتــتـذب ماليــ الــزوار سـنــويـا من
ــعــالم مــخـــتــلف دول الــعــالـم.لــكنّ ا
ـنــطـقـة ال الــسـيـاحــيـة األخــرى في ا

تستقطب هؤالء. 
ــســـؤولــون ويــنـــاشــد الـــســكـــان وا
احملـــلــيـــون الــســـلــطـــات اإلفــادة من
ـــواقع األثـــريــــة مـــثل الــــكـــنـــائس ا
ة والـزقورة البابـلية مشددين القد
عــلـى أن احلــفــاظ عــلــيــهــا وتــوفــيـر
الدعـايـة لهـا يـساهم في جـذب أعداد
كبـيرة من الـسيـاح إليـها. وبـحسرة
قــال عــبــد الــله اجلــلــيــحــاوي الــذي
يــســكن في مـــحــافــظــة الـــديــوانــيــة
اجملـــاورة "الـــغـــرب واالمـــيـــركـــيــون
يهـتمون بـآثارنـا أكثر مـنا". واضاف
اجلــلـــيـــحـــاوي "لــقـــد عَـــمِل أبـــاؤنــا
وأجـــدادنــا مـع األمـــيـــركـــيـــ مـــنــذ
خــمــســيــنــات الــقــرن الــعــشــرين في
(حمالت) التنقيب لـكنها انتهت" مع

السـبعـينـات" في البـلد الـذي يعاني
منذ عقـود نقصاً في الكـهرباء ومياه
الشـفة. ورأى محـمد طه الـذي يسكن
مـحـافـظـة كـركـوك الواقـعـة في وسط
ــواقع األثــريـة الــعـراق أن "إهــمـال ا
واضح من قـبل اجلـهـات احلـكـومـيـة

وغير احلكومية".
WO½UL¦Ž WFK

والحظ أن "أفـــضل شــاهـــد عــلى ذلك
+قـــشــلـــة كــركـــوك+" وهي الــقـــلــعــة
العثمانية ذات الـقبة الفيروزية التي
فــقــدت كــثــيــر من أجــزائــهــا وبــاتت

جدرانها اليوم مهددة باالنهيار.

وعلى مـقربـة من هـناك تـوشك قلـعة
كركوك الـتي يعود بـناؤها إلى ثالثة
آالف عـام عـلى االنـهـيـار االمـر الذي
يـخـفض الـيـوم فـرص ادراجـها عـلى
قـائـمـة الـيـونـيـسـكـو كـمـا هي احلـال

بالنسبة الى نيبور. 
وتــرى الــســلــطــات احملــلــيـة أن تــلك
األضـرار تــعـود إلى هـطــول األمـطـار
نطـقة اجلبلية.لكن بغزارة في هذه ا
ــثل خــطــراً لــغــالــبــيــة هـــذا األمــر 
مناطق الـعراق كونه يـواجه تهديداً
ــنــاخي. كــبــيــراً بــســبب الــتــغــيــر ا
فالتـصحـر آخذ في التـزايد وبلغ 50

ـــئــــة من مـــســــاحـــة بالد وادي فـي ا
الـرافــدين األمـر الـذي يــهـدد احلـيـاة
عـمـومـا ويــنـذر بـضـيـاع أثـار وحـتى

منشآت حديثة.
وذكّر اجليلحاوي بان "حزاماً أخضر
ــنـطـقـة في سـبـعـيـنـات كـان يـحـمي ا
القـرن الـفائت وثـمانـيـناته". لـكن تلك
األشـــجـــار الــتـي كــانـت تــقـف بــوجه
الـعواصف رحـلت إذ بـيـنـهـا ما أتت
تـكررة فـيما علـيه قذائف احلـروب ا
أجــتث قــسـم آخــر لــتـوفــيــر مــنــاطق

للبناء العشوائي.
واخــتــفت بــالــتــالي تــلك الــطــبــيــعـة

فـرض احلصـار الـدولي عـلى الـعراق
في التسـعينـات.ودعا زهيـر الشعالن
وهـو مـحـافظ الـديـوانـيـة الـتي تـضم
أكــــثــــر من الــــفي مــــوقع أثــــري الى
ـواقع" إليـجاد "االسـتثـمـار في هـذه ا
"فــرص عــمـل جــديــدة في احملــافــظــة
ـتــعـطـشـة إلى نـهــضـة اقـتـصـاديـة" ا
يـتطـلع إلـيـهـا العـراقـيـون منـذ قـرابة
عشـرين عامـاً عنـدما وعـدت الواليات
ــوقـراطــيـة ــتـحــدة بـتــحـقــيق الـد ا
واالزدهــار. و تــضم هــذه احملــافــظــة
مدينة "نـيبور" التي كـانت قبل سبعة
ـراكـز الـديـنـية آالف عـام تـمـثل أهم ا
ــشــهـورة لألكــديــ والــبـابــلــيـ وا
ـعـابـدهـا ومـكـتـبـاتـهـا وقـصـورهـا.
وكـان لــدى الـشـعالن مـثـل كـثـيـر من
العراقـي بصـيص أمل عند وصول
فــريق إيــطـالي لــلــتـنــقــيب عن اآلثـار
بــدايـة الــعـام اجلــاري وبـعــده زيـارة
البـابـا فرنـسـيس التـأريخـيـة للـعراق
وقع أور التـأريخي حيث خصوصـا 
ولــد الـــنـــبي إبـــراهـــيـم قــريـــبـــاً من
الديوانية.لكن لألسف كلها لم تخدم
حــتى الــيــوم في أعــادة احلــيــاة إلى
تراث العراق الـذي تالشى جزء كبير
مـــنه بـــســـبـب االهـــمـــال والـــســـرقـــة

والظروف البيئية.
وســـأل اجلــــلـــيـــحـــاوي بـــأسف "أين
سيذهب السيـاح?" حتى لو اكتشفت
مواقع جديدة أو أعـيد تأهيل أخرى
في اشـــارة إلـى االهـــمــال الـــعـــام في
الـعراق في ظل تـزايـد مـعدالت الـفـقر
ئـة. وأضاف "ال شيء قدم الى  40 با
لنا! الـطرق لم تعـبد منـذ الثمـانينات
ولـم تـثــبـت أعـمــدة لــلــكــهــربــاء مــنـذ

اخلالبــة ورحـلت األوراق اخلــضـراء
وتالشت تلك احلواجز الطبيعية من

جذورها.
فـي احملـــصــــلـــة ارتــــفــــعت درجـــات
احلـرارة ووصـلت أحـيـانـا إلى أكـثـر
من خـمـســ درجـة مـا شـكل خـطـراً
عـلى صـحـة الـنـاس وكـذلك تـزايـدت
العـواصف الرمـليـة وهطـول االمطار
خالل مــواسم الـشــتـاء. بـالــنـتــيـجـة
واقع األثريـة وحجـارتها أصبـحت ا
حتت رحمة العواصف الـرملية التي
بـــاتـت تـــهــــدد بــــإعــــادة مـــدن وادي

الرافدين رماالً من جديد.

فخخة في كابول dO−Hð∫ موقع تفجير السيارة ا
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لحمة كلكامش واسرد عنها حكايات لطالبي في الكلية ح كان أستاذ كثيرا ما اتغـنى 

مادة تاريخ التربية الرياضية يكلفني بإلقاء محاضرة .
ا هـو جزء من تاريخ ودائـما كنت أؤكـد ان كلكـامش ليس مجـرد شخصـية في حكـايات ا

العراق العظيم ..
ـلحـمـة التي تـتـحدث عن سـر  اخلـلود وكـيف سـافر كـلـكامش الى ملـحـمة كـلـكامش تـلك ا
اراضي بـعـيدة لـلـبـحث عن عـشـبـة اخلـلـود وحـ وصل الـيـها بـعـد عـنـاء وسـفـر ومـقـارعة
الـوحوش  حـصل عـلى الـعـشبـة الـتي سـتخـلـده احـد الـدهر .وفي طـريق الـعـودة أرتأى ان
يـرتاح قـليال  فغـفا لـفتـرة بسـيطـة من الوقت  حـينهـا جاءت أفـعى كبـيرة  واكـلت العـشبة
.وح استـيقظ لم يـجد الـعشـبة فـحزن كلـكامش وبـكى كثـيرا ..فـجاءه رجل حـكيم وسأله
عن سبب بـكاؤه ليـسرد له عن العـشبة الـتي ستخـلده لكن االفـعى اكلتـها..هنـا بدأ احلكيم
يـحكي له حـكايـات عن اخلـلود..وفـهم بعـدها ان اخلـلـود باالعـمال الـصاحلـة الـتي يعـملـها

ويخدم الناس بها ..
فهم كلكامش الدرس وسلك طريق العودة.

 وح وصل مدينته  قرر ان يخلد اسمه بخدمة الناس .
وهكذا بقى كلكامش خالدا على مر العصور.
سؤول عندنا درس اخللود . ترى متى يفهم ا

اال تقرأ التاريخ يا أنت ? 
االتغار من عمران بلد زرته? 

االتشتـعل غيـرتك العـراقية وتـتذكـر أمجاد حـضارتـنا االيهـمك ان يعـرف العـالم انك سليل
اول حضارة في التاريخ  .

نـعم انا اتـغـنى بـحضـارتـنا وافـتـخر اني  ابـنـة ارض السـواد وسـومر واكـد وبـابل واشور
وحفيدة شبعاد وسميراميس .

أفتخر بحمورابي ونبوخذ نصر .
سؤول من سيذكرك. ترى أيها ا

االيهمك ان تخلد اسمك ..
سجل معنا في تاريخ العراق تلك االستمارة ..

سجل انت عراقي
سجل ولن تندم

انت أقسمت بحب الوطن 
أقسمت أن تخدم الوطن 
قبلك لم يعرفوا القسم..

حمورابي لم يقسم بل هو من أخترع مسلته الشهيرة وقوانينه التي هزت العالم .
ـة اي قـسم لـكـنـهم لم يـعـرف اي من مـلـوك الـعـراق في احلـضـارة الـقـد
عـمـروا البـلـد وعـملـوا فـكـانت الكـتـابـة ومعـرفـة الـكيـمـيـاء والفـيـزياء

والرياضيات والعلوم .
لم يقسموا بل بنوا حضارة .

لكنكم اقسمتم ??
لستم كلكامش ولن تكونوا .

لن يخلدكم التاريخ..نعم سيذكركم ..أسوأ من حكم ???

نـاجم يحلق في فـضاء الـبحث عن فـقراء او محـتاج كـي يوفر لـهم حلظات الزال طائـر ا
سـعـادة حلــلم يـتــحـقق عــلى حـ غــرة دون تـخــطـيط او تــرتـيب مـســبق . يـجــعل جـزء من
كن وصفه ..سعادة تهز ارواحهم في غفلة من عذبون في االرض يـطيرون في فضاء ال ا
الـزمن . يدخـل الى منـجمٍ من مـنـاجم هـذا الـكون الـفـسـيح ..يـشاركـهم حلـظـة من حلـظات
ناجم رعـبة من اجل البحث عن لـقمة العـيش. صور وحكايـات ينقلـها لنا طـائر ا حيـاتهم ا
 –غـيث  –ليـجـعل دمـوعي تـتفـجـر بعـنف مـهـما حـاولتُ ان اضـبط روحي واجـعـلهـا تـقاوم
لــتـمــنع الـدمــوع من اجلـريــان بـسـخــاوة ..سـنــوات ثالثـة افــلت وانـا اتــابع هـذا الــبـرنـامج
االنساني الكـبير بكل ماتـعنيه حروف العـربية ..حاولت ان احـفظ دموعي من اجلريان هذا
الـيوم لـكن تلك الـلحظـات التي عـشتـها انا مع  –غيث  –من خالل شـاشة احلـاسوب وانا
اراقب كل كلـمة او حـركة تصـدرها تـلك االرواح البائـسة وهي تـتلـقف مساعـدات انسـانية
..تـرسـم احـلـى صــور من صــور الـتـالحم االنــســاني مع بــعض عــلى الــرغم من اخــتالف
ـتـلــقـ لـتـلك ــسـاحـات الـشــاسـعـة الــتي تـفـصل بــ بـلـد غــيث وا الـديـانـات والــبـلـدان وا
سـاعدات. صـور جتـعل االنسـان يخـجل من روحه النه لم يـستـطع ان يـقدم خـدمة كـتلك ا
بارك. صور اخلدمة التي يـقدمها غيث وفـريقة على طول شهـر رمضان ا
نح احدهم رمز من معبرة تـخطف القلـوب ..كلما شاهـدت غيث 
رمـوز السـعادة ادعـو له باخلـير الـوفيـر وان يجـعله مع اصـحاب
ـنـاجم اجلـنـة ...ويـسـافـر ذهـني بـعـيـدا ..من يـدري لـعل طـائـر ا
يـحط قربي يـوما ما  –عـلى الـرغم من صعـوبة الـطريق بـينـنا –
ويهـب لي حلظـة من حلـظـات الـسـعـادة تـلك...ومـا ذلك علـى الله
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ن توسم فـيهم مـجزرة قـاعـة اخللـد التي إرتـكبـها صـدام حسـ بـحق رفاق الـنضـال 
ا آلت إليه حاله يوم اإلعدام 30 نـافسة حال إستيالئه على السلطة  1979 نبـوءة  قوة ا
شـنـقة "بـشر الـقـاتل بالـقـتل ولو بـعد ـعمـد بـالدم يـنتـهي بـا كـانون االول  2006 فاحلـكم ا

." ح
إعدام كـيفـي.. في البـاحـة اخللـفيـة لـلقـاعـة على أيـدي حـمايـته الـشخـصـية شـكل صورة
ـقبـلـة.. قـائد عـصـابـة يـقتل وفق رؤى تـسـتـشف اآلتي من مـصـاحله الشـخـصـية الـدولـة ا
ـوجـبه "أنا الـدولـة.. أنا صـدام حـس وحتولـت مصـلـحته هـو الى قـانـون يسـيـر العـراق 

اجلمهورية".
ال نـخـتـلف عـلى أن آفـة الـسلـطـة الـقـتل مـنـذ أول عرش بـدائي نـصب وسط مـتـاهـات غـابة
مـجهـولة إسـتحـوذ فيـها األقـوى على الـضعـفـاء يسـخرهم خلـدمة نـزواته; بإعـتبـاره شيخ
ـنــطق ســيـاق هــمــجي تالشى في ظـل الـتــسـارع قـبــيــلـة مــطــاع... ونـتــفق عــلى أن هــذا ا
احلضـاري الـذي يشـهـده العـالم بـإنتـظـار سقـوط آخـر الديـكـتاتـوريـات; كي ال تظل ثـقـافة
االنتـقام سائـدة تبسـط سطوتـها على جـبروت احلـاكم تثلم رفـعة الـفروسيـة التي يجب ان

يتحلى بها.. تسامحا مع شعبه.
مـصطـلح الـدولة يـعرف في قـامـوس علم الـسيـاسـة بثالثـية.. الـشـعب واالرض والسـيادة
بغـياب واحدة من االثـافي التي يرتـكز عـليهـا القدر; يـسقط مـنكفـئاً... فال يصـادر الرئيس
شعـبه; كـي يثـبت قـدر الـدولـة عـلى ثالثـة وال يـفـرط بـأرضه سـافـحـا كـرامة الـوطن كي ال

تنكفئ البالد ساكبة الثروات يتشربها سبخ االرض. 
.. علماء هني توجب فروسية الزعيم اال يقطع االرزاق أو يحارب الشرفاء أو يه علمية ا
األمة كل في مـيـدانه بل يتـفهم مـعانـاة شعـبه.. فـردا.. فردا.. من رضـيع في القـمائط الى

. شيخ بلغ من العمر عتياً
لذا نـتمنى من دولـة رئيس الوزراء مـصطفى الـكاظمي تـرجيح مصـلحة الـبلد عـلى مواقفه

ن خالفوه الرأي في زمن ما سابق.. قبل الرئاسة او حتى أثناءها. الشخصية 
ـطيـة مغـايرة في أداء الـواجبات ألن كل مـرحلـة في حيـاة الفـرد واجملتـمع لهـا متـطلـبات 
وإسـتـيفـاء احلـقـوق.. تـلك حـتـميـة وجـوديـة عـلى من يـريـد اإلتـساق مع قـدره أن يـلـتـزمـها

مستجيباً إلشتراطاتها.
مـصـلـحـة الـعراق اآلن تـكـمن في إنـتـهـاج سـيـاقـات جـديـدة في إدارة الـدولـة وبـدء مـرحـلة
يـتـجـرد فـيـهـا عن إحـتـقـانـاته الـشـخـصـيـة لـلـتـوسع في فـضـاءات وطن يـنـوء بـأعـبـاء موارة
قـصمت ظـهر احلـاضـر ناشـبـة مخـالبـهـا في ضلع مـسـتقـبل األجـيال.. وال حل سـوى فتح

صفحة جديدة وطي ما قبل الرئاسة.
ـا حلق بهـا قبل فلـيسـتـخلص الـعراقـيـ جمـيعـا له بـدل اإلستـعداء مـنـتشالً مـشاعـره 
ـثالية.. الرئـاسة وليـقدم على تـوطيد أركان الـدولة بحـكومة مـثلى.. أو تواشك عـند حدود ا

على األقل.
بل يـفــضل إسـتـخالص نـقـطــة الـصـفـاء الـوطـنـي في ذوات مـنـاوئـيه لـيــنـتـظـمـوا في صف
سـتحق من الـشخصـيات الوطـنية الـتي خدمت الـبلد ومـا زالت تعرض العـراق منصـفا ا

خدماتها...
ثــمـة مـخــلـصـون ظــلـمـوا وغـمــطت حـقــوقـهم من قـبـل حـكـومـات
سـابـقة إنـصـفـهم كي جتـعلـهم ظـهـيـرا لك ومدى لـرؤاك وعـمـقا
نظورك بـغية ترص احلاضر واإلنفتاح على مستقبل راسخ..

أكيد.
{ قاض

وبـحث اهم سـبل الـعـمل فـيـهـا.  ونـقل الـبـيان
عن هادي الـقول ان (اجلـولـة التـفقـدية شـملت
لقـاء مسـؤولي الدوائـر ذات العالقـة ومسؤول
ـدن الصـنـاعيـة ومـدير الـقسم الـفـني بـهيـئـة ا
ــدن الـصـنـاعـيـة ـثل هـيـئـة ا مـنــشـأة اور و
ــديـنـة مـن اخلـدمـات ــنـاقــشـة احــتـيــاجـات ا
ـاء والكهرباء ومعوقات عـدم ايصال خطوط ا
كتمل للمدينة) واضاف ان (استثمار اجلزء ا
ــديـنـة الــصـنــاعـيــة والـبـالغ  200 دو  من ا
حـيث سـيـوفـر اكـثـر من  5 االف فـرصـة عـمل 
يـحتـوي اجلـزء عـلى مـقسـمـات جـاهزة لـنـحو
ـدينة  105 معمل) مشيـرا الى ان (ان اكمال ا
بكامل مساحتهـا البالغة الف دو  ستمكن
من القضاء على جزء كبيـر من مشكلة البطالة
في احملافظة  وهذا ما سنسعى اليه كحكومة
ــقــبـلــة بـالــتــعـاون مع مـحــلـيــة في االشــهـر ا

الصناعة). 

دينة  ستوفـر  اكثر من خمسة االف الى ان (ا
) واضـاف ان (فــرعـا فـرصــة عـمل لــلـعــاطـلـ
ديرية الـتنمـية الصنـاعية سيـتم افتتاحه في
نح االجازات للصنـاعي وتسهيل احملافظة 

اجراءاتهم).
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مـشــددا عــلى (اهــمــيــة تــفــعــيل دور الــقــطـاع
الصناعي في احملافظة) ولفت اخلباز الى ان
ـديـنـة (هـذه الـزيـارة هي تـمــهـيـدا الفـتــتـاح ا
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتي اوشـــكت عـــلـى االجنــاز
ــوافــقــة عــلى الــنــهــائي) وتــابع انـه (تــمت ا
تخصـيص قطعـة ارض الحد الصـناعيـ بعد
اطالع الـــوزارة عــلى جــدوى مـــشــروعه الــذي
يروم انشـاءه علـيها) مبـينـا ان (اغالق شركة
أور بسبـب حركة االحـتجاج تـسبب بـخسارة
300 ملـيون ديـنـار يومـياً). فـيمـا تفـقد الـنائب
دينة الصناعية االول للمحافظ محمد هادي ا
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اتفق محافظ ذي قار احـمد غني اخلفاجي مع
ـــعـــادن مـــنـــهل عـــزيــز وزيـــر الـــصــنـــاعـــة وا
عـلى تــطــويـر الــواقع الــصــنـاعي في اخلــبــاز
احملــافــظــة وايــصـــال اخلــدمــات االســاســيــة
للمـدينـة الصنـاعية الـتي تشهـد مراحل اجناز
مــتــقــدمــة.   وقــال بـيــان تــلــقــته (الــزمـان) ان
رافق له (اخلفـاجي استـقـبل اخلبـاز والوفـد ا
في مبـنى احملـافـظة وبـحثـا الـنـهـوض بواقع
الــصــنــاعــة في ذي قــار وايــصــال اخلــدمــات
ــديــنـة ــاء والــكــهــربــاء الـى ا االســاســيـة كــا
الــصـــنـــاعــيـــة الـــتي تـــشــهـــد مـــراحل اجنــاز
مـتـطـورة) واكـد اخلـفــاجي ان (الـوزيـر ابـدى
دعــمه لـقــطــاع الـصــنـاعــة في احملـافــظـة). من
جـانــبه وعــد اخلــبــاز بـ (ايــصــال اخلــدمــات
االسـاسـية لـلـمـديـنة الـصـنـاعـية الـتي حـققت
ئة) الفتا نسب اجناز متقدمة جتاوزت  98 با
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تــرأس وزيــر الـتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـــعــلــمي  نـــبــيل كــاظم عـــبــد الــصــاحب
اجتـماعا مشتركا لـلجنة األمر الـــديواني
 15  لـسـنة  2021 وجلـنة األمـر الـديواني
 86 لـــســـنــة  2018 لـــرعــايـــة الـــعـــلـــمــاء
. وناقش اجملتـمعون من أعضاء ـبدع وا
الــلـجـنـتــ وهم كل من  وزيـر الــتـخـطـيط
سـتشارين ووزير الـثقـافة ورئيـس هيئـة ا
ورئـيس اجملـمع الـعـلـمي الـعـراقي ونـخـبة
من اخلبـراء واخملتص تفـاصيل التقرير
ـتـعــلق بـتـفــعـيل قـانــون رعـايـة الــعـلـمـاء ا
فـاضلة واستـعرضـوا آليـات الترشـيح وا
عـايير والتـنافس بـ من تنـطبق عـليـهم ا
عـتمـدة في اختـيار الـعلـماء في مـختلف ا
الـتـخـصـصـات. واخـتـتم االجـتـمـاع بـعدد
من الـتــوصــيـات الــتي مــنـهــا اســتـكــمـال
ن اسـتـوفوا ـتـقـدمـ  مراجـعـة قـوائم ا
فاضلة وتعضيد هذا مراحل الـتنافس وا
ـدى ــسـار بـاالتـفــاق عـلى جـلــسـة في ا ا
لف نـظـور والـتأكـيـد عـلى أهمـيـة هـذا ا ا
وتطـويـر إجراءاته الـدورية تـقـديرا لـعلـماء
العـراق ونتاجـاتهم وإسهـاماتهم الـوطنية.
وفي سـياق متصل اطـلعت (الزمان) على
وثيـقة صادرة من دائرة البـحث والتطوير
في الـوزارة تتـضـمن االلـتزام بـتـوصـيات
خلـية االزمة في الغاء الـتعليم احلضوري
واالعتـمـاد عـلى التـعـليـم االلكـتـروني عدا
ـنـتهـيـة لـكلـيـات الطب الـبـشري راحل ا ا
ــسـقـبـلـيـة عــلى ان تـراعى في الـظـروف ا
حتــسن الـــوضع الــصــحـي لــلــعــودة الى

القاعات الدراسية احلضورية.
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أستيقظ العراق على فاجعة في مستشفى أبن اخلطيب احلكومي  لم
يـكن عـنـوانـهـا سـوى اإلهـمـال الـذريع  فـتـأخـر  أطـفـاء احلـريـق وعدم
ستـشفى  لم يـكن نتـيجة مـشكـلة نقص وجود مـطافي لـلحريـق في  ا
صدر  أو ضـغطاً يـعبر عن وجـود مشكـلة عامة في في التزويـد من ا
ــنـاسب تـوزيــعه  األمـر بــبـســاطـة أن أحــداً لم يـســتـجـب في الـوقت ا

جملموعة من نداءت االستغاثة 
ستشفى  والنتيجة وفاة  100 من مرضى كورونا حرقاً خالل في ا

ساعة واحدة  
مــا حـدث في مـسـتـشـفى أبن اخلـطـيـب لم يـكن مـفـاجـئـاً  ال من جـهـة
أوضاع وزارة الـصـحة  الـعـامة ومـسـتـلزمـاتـها الـتي تـرددت شـكاوى
واطن حول تراجـعها وتواضعها أيـضاً  وال من جهة زيادة الطلب ا
على األوكسج في األقسام اخملصصة للمصاب بكورونا وغيرها 
توقعة والتحوط من ستشـفى بتغطية هذه الزيـادة ا وعدم قيام إدارة ا

أي طار قد يحدث ويتسبب في ما حصل. 
نحن مع كورونا منذ أكثر من عام في حرب مفتوحة دفعنا فواتيرها 
ومـا زلنـا - من أرواح الـناس ومـعـاناتـهم وأرزاقـهم  لم يكن يـنـقصـنا
بـالـطـبع أن نـدفع فـواتـيـر اإلهـمـال والتـقـصـيـر  وال أن نـخـوض حـربًا
سؤول بـحياة النـاس  ولهذا كان البد موازية ضد إسـتهانة بـعض ا
واطـنـ الذين أن تـتـحـرك احلـكـومـة عـلى الـفـور إلطـفـاء »غضب  »ا
حـاسـبـة من أهمل أحـسـوا في حلظـة الـفـاجعـة  أن ال عـزاء لـهم إال 
وقـصّر  وان ال إجـابة عـلى تـساؤالتـهم إلى إجـابة  »احلزم  »ووقف
كن أن تـنتقل عـدواه إلى أماكن أخـرى  ليس فقط هذا اخلـلل الذي 
ا في كافـة مرافق الدولة التي ستشـفيات و القطـاع الطبي  وإ في ا

لف وباء كورونا. لها عالقة 
عرفة يجب إستقـالة وزير الصـحة وثم فتح التحـقيق من قبل القـضاء 
ن يثبت ا نشهد محاسبـات أخرى  تفاصيل احلادثة وخلفياتها  ور
تـورطه في اإلهمـال كل هـذا مفـهـــــــــــوم ويجب أن نـقـدره ونحـترمه
لـــكن األهم مـن ذلك هـــو أن ال تــتـــكـــرر احلـــادثـــة مــرة أخـــرى في أي
مـسـتـشـفى  وال تـتكـرر بـروفـة  احملـاسـبات الـطــــــــارئـة الـتي تـنـقشع
سـريـعـاً بعـد ذلك   ويـنـال أصحـابـهـا مكـافـآت موازيـة كـمـا حدث في

يت. كارثة البحر ا
ما كـشفته احلـادثة يضع احلـكومة أمـام امتحـان جديد  فهـي بحاجة
أوالً إلى مراجعـة خطـابها في إدارة » األزمة« أي ازمة  سواء فـيما
يـتعلـق بالـتصـريحات الـتي تـصدر او بـأشــــــــــتبـاكهـا مع اإلجراءات
والقرارات التي تتـخذها للتعـامل مع األزمة  كما أنها بـحاجة - ثانيا
ـواجــهـة كــورونـا أو ــتـعــلق  - إلى فـتـح مـلف وزارة الــصـحــة هـذا ا
ـتعـلق بالـوضع العـام للـمـرافق الصـحيـة من حيث الـكوادر الـبشـرية ا
ـتوفرة ـستلـزمات و اإلمكـانيات ا والكـفاءات واإلدارات  أو من حيث ا

والالزمة.
وهي مدعوة - ثالثاً - إلى جتميع اجلــــــهود الوطنية مادياً ومعنوياً 
ـرحلـة الـقـادمـة  فمع في سـيـاق أولـوية  »الـسالمة الـصـحـية  »في ا
وجـــــــة الكـورونــــــــية التي تـبدو أخطر تزايد اإلصـابات وتصاعـد ا
ــا نــتــوقع البــد أن تــضع الـــــــــدولــة كل إمــكـانــيــاتــهــا وقــدراتــهـا
ـواجـــــــهـة الـوبـاء وتداعـيـاته عـلى مـخـتـلف اجملـاالت التـي تمــــــــس

حياة الناس.
سؤول كل ما أتمناه أن تفـــــــــتح هذه الكارثة التي صدمـتنا اع ا
في بالدنـــا عــلى كــافــة الــقــــــــــــضــايــا واألزمـــات الــتي تــتــعــمق في
مجتمعنا وأن نغادر منصة العجز واالرتباك التي ما تزال حتاصرنا
نحن - يـا سادة - بحـاجة إلى مـراجعة شـامـــــــلـة لكل ما جـرى منذ
سنة سـواء في اجملال الصـحي أو االقتصـادي أو السياسي ال وقت
للـتالوم وال مجال لـقبـول التـــــبـريرات واالعـذار وال الستفـزاز الناس
ـاضي والـتـذاكي عـلـيـهـم البـد أن نـعـتـرف بـأن اسـتــحـقـاقـات الـعـام ا

ستتكشف في هذا العام.
ـا قـد حتـمـله من انـفـجـارات اجـتمـاعـيـة وعـلـيه البـد أن نـستـبق ذلك
ـنطق أنـنا في ـصارحـات وحـلول سـريــــــــعـة وأن نـتعـامل مـعهـا 
حرب مـفـتـوحة فال نـسـمح بأي خـطـأ او إهمـال او تـقـصيـر وال نـترك
واطـن الذين أدركهم التعب الحد ان  يفتح  أية جـروح جديدة على ا

ا حدث .
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جهة  اذ لم يكن هـذا االنذار عائداً
لـلــوزارة او ألي جــهـة حــكـومــيـة ,
كـــالــرئـــاســات الـــثالث والــوزارات

االخرى).
وتــــابـع ان (االنــــذار عــــائــــد الحـــد
االشــــخـــــاص  ويــــبـــــدو ان لــــديه
معاملـة لدى محافظـة الديوانية او
االقضيـة والنواحي الـتي وجه لها
االنـذار) مــؤكــدا انه (عــنــوان هـذا
الــشــخـص هــو الــزوراء واجلــهــة
الــتـي اصـــدرت االنــذار هـي دائــرة
كــــاتب الــــعــــدل قي الــــديــــوانــــيـــة

الثانية).
WOB  W Q

ورأى حرب ان (جمـيع دوائر كاتب
ـنـتـشـرة في احملـافـظـات الــعـدول ا
مثبت في اعلى كتبها اسم الوزارة
 والــتـــالي مـــا ورد من انـــذار هــو
مسـألة شخـصية  وال يـوجد انذار
ـــوضــوع). رســـمـي بـــشـــأن هـــذا ا
وحــــذرت الـــوزارة في وقت ســـابق
احملـــافـــظـــ ورؤســـاء الـــوحـــدات
ــــارســـــة أي عــــمل اإلداريـــــة من 
خــارج حــدود تـــصــريف األعــمــال.
واطلعت (الزمان) على وثيقة انذار
صـــــادرة مـن كـــــاتـب الـــــعــــــدل في
مــوجـهــة إلـى مـحــافظ احملــافــظــة 
الـــديـــوانـــيــة ورؤســـاء الـــوحــدات
اإلداريـة ,جــاء فـيــهـا ان (احملــكـمـة
االحتـادية في جـلسـتـها الـسابـقة 
اكـدت وجود خـرق دسـتـوري جراء
قيام احملـافظ ورؤسـاء الوحدات
االداريـة الــقـائـمــمـقـامــ ومـديـري
الــنـواحـي بـتــجــاوز الــصالحــيـات
ـنـاطة بـهم) واضافت الـوظيـفـية ا
ــنـصــبه ان (اســتــمــرار احملـافـظ 
بـاسـتـمـرار عمل مـجـلس احملـافـظة
ــنــتــهــيــة دورته يــنــاقـض مــبـدأ ا

التداول السلمي للسلطة).
مــشــددة عــلى (اهــمــيــة اســتــمـرار
احملــــــافظ ونــــــائـــــبــــــيه ورؤســـــاء
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فجـرت حـملـة  اعمـار مـدينـة الصـدر التي
ــقـبل 25 خــصص لــهــا مـوازنــة الــعــام ا
مــلــيــار ديــنــار  ســجــاال حــادا بــ امـ
بغداد عالء معن الـذي وعد بأنهـا ستكون
وذج حقـيقي للتـطوير والـعمران ضمن
مــشـروع نــهـضــة بــغـداد والــنـائب االول
ان حسن كر الـكعبي الذي لرئيس البـر
دعــا مـعن الـى مـضــاعـفــة اجلـهــود وعـدم

االستعرض في وسائل االعالم. 
وقـال الـكــعـبي في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امس ان (االمـانـة لم يـكن لـهـا اي دور في
ــالـيــة إلعـمـار اضــافـة الـتــخـصــيـصـات ا
ـديـنـة) ,واضـاف ان (مـعن شـخـصـيـا ال ا
بـالغ) يـعـرف كـيف  تـخـصـيص هـذه ا
وتابع انه (كان دورنـا في مجـلس النواب
ـديـنة اإلصـرار عـلى وضع جلـنة اعـمـار ا
وازنـة االحتادية وتـخصـيص مبالغ في ا
ديـنة) واستغـرب الكعبي مالية العـمار ا
مـن (اســـتـــعـــراض االمــــ امـــام وســـائل
اإلعالم   ودوره في عـــمــلــيــات اإلكــســاء
واإلعـمــار لـلـمـديــنـة  بـدون ان يـذكـر دور
وجـهــود مـجــلس الـنــواب والـنـائب األول
دينة وكأنه واعضاء اجمللس من ابنـاء ا
اليـعلـم ان ذلك جاء بـجـهـد وتـعب واقـناع
جلـهــات قـطـاعـيـة وجـلــسـات في الـلـجـنـة
ـالـيـة الـتي قـمـنـا بـهـا بـشـكل مـسـتـمر  ا
تماما مثـلما فعلـنا في موازنة عام 2019
وكــذلك نــفـس اجلــهــد الالزم في مــوازنــة
العـام اجلاري) مـضـيفـا (وهذا مـا حصل
فـعالً والسـيـمـا اصـرارنـا عـلى اسـتـقـطاع
ئة من مـوازنة تنمـية االقاليم مبلغ 30 با
مــلـــيــار الـــتي تــصـل الى اكـــثــر من 800 
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ديـنــار من احملـافـظـة الـى االمـانـة بـغـداد
نوطة لغرض قيامها باالعـمال اخلدمية ا
بـهــا في بـغـداد) ,مـطـالــبـا وطـالب أالمـ
بـ(مــتــابــعــة ومــضـاعــفــة اجلــهــود وعـدم
ـبـاشـرة ضـيـاع هـذه الـتـخـصـيـصـات وا
فعـليـا في اعمـار مديـنة بـغداد بـشكل عام
ومـدينـة الـصـدر بـشـكل خـاص فضال عن
االسـتفـادة عـمـا يـدخل لألمـانـة من اموال
جــبــايـة ومــبــالـغ اســتــئــجــار الــعــقـارات
نتشرة اخلاصة بها التي تـعد باآلالف وا
وجـدد في جــانــبـي الــكــرخ والــرصــافـة) ,
الـكـعـبي دعـوته الى (تـقـد مـاهو افـضل
لــلــعـاصــمــة بـعــيــداً عن االســتـعــراضـات
االعالمـية وسـرقة جـهـود مجـلس الـنواب
ـيدانـي مع مالكات وأعـضاءه والـنـزول ا
ـنــاطق واالســواق واالزقـة األمــانـة إلـى ا
التي لم يصـلها أحـد منذ سـنوات وإزالة
الـنــفـايـات الــتي تـمـلـئ الـشـوارع واألزقـة

لعاصمة عمرها أكثر من الف عام).
واعـــــــــلن مـــــــــعن ,فـي وقـت ســــــــابـق عن
تخصيص مـبالغ لتطـوير الواقع اخلدمي

دينة الصدر. في ا
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ـاضي سـاحة 55 وزار معـن  اخلمـيس ا
ــديـنــة واالطالع عـلـى واقع عـدد من في ا
الشـوارع الـرئـيسـة هـناك  ,يرافـقه  وكيل

االمانة للشؤون الفنية.
وكـــشف مــعن خـالل الــزيــارة عـن (خــطــة
التطوير الـتي تتضمن حمـلة اكساء لعدد
كبيـر من الشـوارع الرئيـسة وتطـوير عدد
من الـقطـاعـات الـسكـنـية) ,مقـدمـاً (شـكره
ـان للدور الـكبير في تـخصيص هذه للبر
ــبــالغ ضــمـن مــوازنــة الــعــام اجلـاري), bIH∫ ام بغداد يتفقد مدينة الصدرا

عالء اجلبوري

وكــــذلك الـــوقـــوف ضـــد اي جـــهـــة
ساس بالبالد) وتابع ان حتاول ا
(الكثـير يجـهل هذا االمر التـنفيذي
الـذي يـعطـي سلـطـات وصالحـيات
لـلـرئيس بـايـدن اكـثر من الـقـوان
ـا يـدلل ان موقف امـريـكـا جتاه ,
الـــعــراق لن يــتــغـــيــر وهــو نــفس
ـوقف االمــريـكي الـسـابق). ووقع ا
ـدد بــايـدن اول امس  مـرســومـا 
من خالله حالة الطـوار الوطنية
ــتـعــلــقــة بـاألوضــاع في الــعـراق ا
وســوريــا لــعــام آخــر.وقــال بــيـان
لـلبـيت األبـيض انه (ال تزال هـناك

عــقـبــات تــعــتـرض إعــادة اإلعــمـار
ـنظم لـلعـراق واسـتعـادة السالم ا
واألمـن في الــــــــبـالد واحلـــــــفـــــــاظ
ــؤســسـات عــلــيــهــمــا وتـطــويــر ا
السـياسيـة واإلدارية واالقتـصادية
هـناك) وأضـاف ان (هذه الـعقـبات
تـشــكل تــهــديـدا غــيــر عـادي لألمن
الــقــومي والــسـيــاســة اخلــارجــيـة
ـــتـــحـــدة لـــلــــعـــراق والـــواليــــات ا
األمـريـكــيـة  لـذلك قــرر بـايـدن أنه
مـن الــضـــروري اســتـــمــرار حـــالــة
وجب علـنة  الطـوار الوطنيـة ا
األمـر الـتـنـفـيـذي 13303 في ما

يخص استقرار العراق).
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مـؤكـدا ان (تـمـديـد حـالـة الـطـوار
في سـوريا جـاء نـتيـجـة تصـرفات
ـا في ذلك الــنـظـام اوسـيــاسـاته 
الـسـعي لـلـحـصـول عـلى األسـلـحـة
الكـيـمـيـائـيـة واسـتـخـدامـها ودعم
نظمـات التي تمثل تهديدا بعض ا
غـــــيــــــر عــــــادي لـألمن الــــــقــــــومي
والـسـيـاسـة اخلـارجـيـة واقـتـصـاد
ـتـحـدة) وتـابع الـبـيان الـواليـات ا
ــــتــــحـــدة تــــدين انه (الــــواليـــات ا
انــتـــهــاكـــات نــظـــام بــشـــار األســد
ـارسـهـا حلــقـوق اإلنـسـان الــتي 
بــــــدعم مـن حــــــلــــــفــــــائه الــــــروس
) داعـــيـــا الـــنـــظـــام واإليـــرانـــيـــ
وداعـمـيه إلى (إيـقـاف احلـرب ضـد
الــشـــعب ووقف إطالق الـــنــار في
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رأى اخلبـير الـقانـوني طارق حرب
 قـــرار الــــرئـــيس االمـــريـــكي جـــو
بايـدن بشأن تـمديد حـالة الطوار
الــوطـنــيــة عــلى الـعــراق  خــطـوة
ايجابـية وتعكس اهـتمام واشنطن
ــا يــفـوق الالمــحــدود بــالــبالد  
مـكــانـة الــدول االخـرى مــؤكـدا ان
ــصـلـحـة الـقـرار ايــجـابي يـصب 
احلكـومة وفـيه مدلـوالت ال يعـرفها
الـكـثـيرون. وقـال حـرب لـ (الـزمان)
امس ان (لهذا الـقرار اثراً إيـجابياً
يـصـب في مـصـلـحـة الـبالد  كـونه
يــــعــــكـس االهـــتــــمــــام االمــــريــــكي

الالمـــحــدود بـــالــعـــراق  في شــتى
اجملــاالت  ال يـقـتـصــر عـلى جـانب
مــعــ  بـل جــاء مــطــلــقًــا  وهــذا
االمر يؤكـد ان للبالد مكـانة خاصة
لدى احلكومـة والشعب االمريكي 
تـــفـــوق مـــكـــانـــة الـــدول االخــرى)
واضــاف ان (الـــبــعض راهـن عــلى
تحـدة االمريـكية تخـلي الواليـات ا
عن الــعـراق  وبـصــدور هـذا االمـر
الــذي ســار به بــايــدن عــلى خــطى
سـلـفه ترامب  يـؤكـد مدى اهـتـمام
االمــريـــكــيــ بــأوضــاع الــعــراق 
وانـــــهم حتـت امــــرة احلـــــكـــــومــــة
الــعــراقـــيــة في تــقــد اخلــدمــات

جـــمــــيـع أنــــحـــاء الــــبـالد من أجل
ـساعـدات اإلنـسانـية إلى إيـصال ا
مــــســــتــــحــــقــــيــــهــــا.وصــــدر هــــذا
الـقرار13303 اخلـاص بـالـعـراق
في عام 2003 خالل عهد الرئيس
جــورج بـــوش االبن فــيـــمــا صــدر
الـــــقــــــرار رقم 13338 اخلـــــاص
بـــــــســــــــوريــــــــا فـي عـــــــام 2004
ويـقـضـيـان بحـظـر تـصـديـر بـعض
ـؤسسـات هات السـلع اخلاصة 
الـدولـتـ بـاإلضـافـة إلى مـعـاقـبـة
شـخصـيـات وكيـانـات. واكد عـضو
جلــنــة األمن والــدفــاع الــنــيــابــيـة

سعـران االعاجـيبي ان الـقرار  لن
يــكــون له تــأثــيــر عــلـى انــســحـاب
الـقــوات األمـريــكــيـة كــون ذلك أمـر
مــفــروغ مــنه. واشــار االعــاجـيــبي
االعــاجـيـبي في تــصـريح امس أنه
(على اطالع مستمر بآخر تطورات
انـسـحاب عـديـد القـوات األمـريكـية
والـتـحـالف الـدولي  وقـد نـفـذ ذلك
ـا جــاءت بـه نـتــائج األمــر طــبــقــاً 
احلـوار االسـتراتـيـجي األخـيـر ب
الـبــلــدين) وتـابـع ان (هـذا الــقـرار
ـاذا صدر يـحـتـاج إلى تـوضـيح و

في ذلك التوقيت?).  مبني البيت االبيض في واشنطن
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غـيــر صـاحلـة) ,ومـضـى مـعن الى الــقـول
(نـــســـعى مع وزارة االعـــمـــار واالســـكــان
لـوضع خطـة اسـكـانيـة لـلمـواطـن  وان
جتـــــريف االراضـي الــــزراعــــيـــــة من اجل
ـة)  مـبـيـنـا ان (هـنـاك الـسـكن يـعـد جـر
ثالث مخـالفـات يقـوم بها الـبعض  وهي
الـتجـاوز عـلى االراضي ومـخـالفـة الـبـناء

والتجريف).
وذج وتابع ان (مـديـنة الـصدر سـتكـون 
حقيقي للتطـوير والعمران ضمن مشروع

نهضة بغداد). 
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حتية عراقية معطرة بعطر دماء شهداء تشرين الزكية.
نـقطـة بخـصوص امـركم الـنيـابي اثار انـتبـاهي الـيهـا صديق (قـانوني)
جعلني اتمنى على اجمللس ادخال السادة النواب والسياسي ورجال
الـدولـة دورات قـصـيـرة مكـثـفـة في الـقـانون  وال بـأس بـدورة مـشـابـهة
ألسبوع واحد لدراسة كراسة واجبات االركان (1000© صفحة ففيها
عشرات الصفـحات عن (مجموعـة التوقيع) وكيف يـتم التوقيع وحاالته
ــــــتـعـددة  ليـجـد سـيـادتكم ان تـوقـيع غـيـركم عنـكم وبـاسـمـكم على ا
ـوقـع الى الـقــضـاء االمـر الــنــيـابي دون اشــارة لــذلك كـافــيــة إلحـالــة ا

بتــــــهمة التزوير  وعقوبتها احلبس والغرامة .
ـوضـوع  ومنـها الـدافع او احلـافز نـنتـقل الى الـنـقاط اجلـوهريـة في ا
إلعطـاء األولـويـة الـقـصـوى لتـغـيـيـر تـسـميـة فـقط لـهـيـئـة ووضع اسـماء
تشددين وبالتالي غير تشددين  وثلثيها من غير ا اضافية ثلثها من ا
ـؤثـرين ألنـهم ال يـعرفـون كـيـفيـة تـوظـيف ايـقونـة (الـضـحـايا ) في كل ا
دورة انتـخابيـة  ولكي اكـون دقيقـا ان تعبـير الـضحايـا بعد 2003 ال
يقصـد به ضحايا اقـذر احتالل في التأريخ  وال ضـحايا الكـاتيوشا 
ـدفعي ـؤلفـة  وال ضـحـايا الـقـصف اجلـوي وا ـغـيـب بـاأللـوف ا وال ا
وصل وغيرها والذي نصت احملرم واجملرم دوليا في عمليـات حترير ا
عـلـيه اقـوى اتفـاقـيـة دوليـة وهي اتـفـاقيـات جـنـيف وبـروتوكـوالتـها (( ال
يـجـوز الــهـجـوم قــصـفـا بـالــقـنـابل عــلى هـدف عـســكـري يـكـون في أو
))  وال اجلـثـامـ التي ـدنـي بـالـقرب مـن منـاطق مـأهـولة بـالـسـكان ا
ن يـقول لي ان ـزابل في مـا يسـمى (أيـام الطـائـفيـة)  و امـتألت بهـا ا
من قـــــام بـــــذلـك هـــــو اإلرهــــاب يـــــجـــــيـــــبـه الــــدســـــتـــــور ولـــــيـس انــــا
ـحـاربـة االرهاب بـجـمـيع اشـكاله )) وعـنـدمـا تـفشل ((تـلـتـزم الدولـة 
وجب قانون سـؤول عن مكافحة االرهاب  الدولة يتم مقاضاة غير ا
مـكـافـحـة اإلرهاب الـذي رفـضـته  جلـنـة مكـافـحـة االرهـاب في مـجلس
األمن الدولي طالبة اعادة حتديد مـفـــــــهوم الفعل اإلرهابي وقائلة انه
ال يـصـلح كـقــانـون مـكـافـحـة ارهــاب بـقـدر مـا هـو يـتــيح لـلـسـلـــــــــطـة
ــعــارضــيــهـا  وبــضــوء ذلك شــكل الــســيـد االنــزالق في مــحــاكــمـات 
ـالـكـــــــي جلنـة لـتـعديل الـقـانـون لم تصـدر قـرارهـا ولن .. كل هؤالء ا
لـيـسـوا ضـحايـا  بل ان حـتى الـ (40) مـلـيـونـا الـذين بـاتـوا ضـحـايا
جلوالت الـتراخيص والـفرهـود وبهاء اجلـوراني وغيـره الكثـير  وعاش
ـنهـــــــوبة اهـله بال كهـرباء وال مـاء بعـد ان  صـرف اموال الـشعب ا

عليها .. هؤالء ايضا ضحايا النظام السابق ??? 
ام  هم ضحايا النظام القائم ??

قترح ولقد الحظتم كيف  توظيف ( الـضحايا) خالل القراءة األولى 
مـجـلـس الـوزراء بـتــــــــــعـديل (قــانـون حــجـــــــــز ومــصـادرة االمـوال

ـنقـولـة ألركان الــــــنظـام الـسابق) ـنقـولـة وغيـر ا ا
من لـدن من فـرض عـلـيـكم ان تـدخـلـهم في جلـنة
اجـتثـاث الـبـعث اجلـديدة فـاضـطـرر الى خرق
الـدسـتـور والـقـانون والـنـظـام الـداخـلي لـتـحـقيق

ذلك.
وللحديث بقية
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حــــدّدت وزارة الـــــتــــجـــــارة مــــوعــــد
باشرة بتطبيق قرار إضافة مادتي ا
معجون الـطماطم والبـقوليات ضمن
مـفـردات الـبـطاقـة الـتـمـويـنـيـة. وقال
الوزير عالء اجلبوري في بيان امس
إن (الـــوزارة ســتـــبــدأ الـــيــوم األحــد
بــاإلجــراءات الــقــانــونـيــة والــفــنــيـة
لتطـبيق القـرار وتنفـيذه خالل االيام
ـــوضــوع ـــقـــبـــلـــة).واضـــاف ان (ا ا
يتطلب جـملة من اإلجراءات اإلدارية
وضـوع واالتفاق مع لغرض حـسم ا
ـتخصصة وفق ما إحدى الشركات ا
مــقـرر لـلــمـوازنـتــ الـعـامــة لـلـدولـة
واخلـاصــة بـالـبـطـاقـة الــتـمـويـنـيـة)
مؤكدا ان (قرار مجلس الوزراء لدعم
البـطـاقة الـتـمويـنيـة تـضمن إضـافة

مادتي معجون الطماطم والبقوليات
الـعــدس والـفـاصـولــيـاء أو احلـمص
والـفـاصـولـيـاء وسـيـتم الـتـعاقـد مع
ـــتـــخـــصـــصــة إحـــدى الــشـــركـــات ا
للـمبـاشرة بـالعـمل بدءاً من تـموز او
ـواد ) الفــتــا الى ان (ا ــقــبـلــ اب ا
ستـختـلف بطـبيـعتـها وفـقاً لـتطـبيق

ضوابط الفحص اخملتبري).
W UD « ÂUE

وتـابع انـهـا (فرصـة بـاجتـاه تـطـوير
نـظام الـبـطـاقة الـتـمـوينـيـة وايـصال
فردات بـشكل مـتواصل لـلمواطن) ا
مبـيـنـاً أن (األهم في هذا الـقـرار هو
الية في أنه في حال عجـزت وزارة ا
ـالــيـة اخملــصـصـة ـبــالغ ا ايــصـال ا
لـلتـجـارة فـإن وزارة النـفط سـتـكون
ـبــالغ ومـســتـحــقـات مــلـزمــة بـدفـع ا

العقود التي توقعها الوزارة مع هذه
الشركة).

ومــــضى اجلـــبــــوري الى الـــقـــول ان
(الـبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة أمــام حتـد
وحتول جـيد  فـي ما لـو  التـعاون
في تــطــبــيق قــرار مــجــلـس الـوزراء
الـذي يــعـد قــراراً ايـجـابــيـاً في إطـار
دعم الــبــطـاقــة الـعــائالت الــفـقــيـرة)
مــشـــيــرا الى ان (كـــورونــا والــوضع
االقـتــصـادي  جــعال احلـكــومـة أمـام
حتــد كـــبــيــر وحــاجــة مــاســة إلقــرار
قـرارات جـوهريـة ومـهـمـة تـندرج في
إطــار خـــدمـــة الـــعــائـالت الــفـــقـــيــرة
واحملافظة على قوتها اليومي حيث
تــشــكل الـــتــمــويــنـــيــة أولــويــة لــدى
ــواطـن الــفــقــيــر والـــعــائالت الــتي ا

تعيش حتت خط الفقر). 

وتابع ان (حملة الـتطوير تتـضمن تنظيم
واجهات الـشوارع وازالة الـتجاوزات عن
االرصـفـة بـالــتـعـاون مع أصـحـاب احملـال
عبر حملـة تثقيفيـة واسعة وايجاد أماكن
بــديــلــة ألصــحــاب الــبـــســطــيــات وكــذلك
واشي داخل القضاء على ظاهرة تربية ا
ـديـنـة).الفـتــا الى ان (حـمــلـة الـتــطـويـر ا
ـبـاشـرة بــهـا بـعـد عـطــلـة الـعـيـد ســيـتم ا
ـالـيـة). وحـال وصــول الـتـخــصـيـصــات ا
وكـان مـعن قــد اكـد وجـود دراسـة النـشـاء
مــشــروع الــتـرام لــزيــادة جــمـال وثــقــافـة

مـنــطـقـة الـكــرادة داخل. وقـال مـعن خالل
لـقـاء مـتـلـفـز تابـعـته (الـزمـان) امس انه (
التوجـد سـياسـة اسكـانـية في بـغداد مـنذ

العام 79وحتى االن).
WO U « WM U

واضاف انه (لن تـكون االمـانة وبـلديـاتها
ماكنة انتخـابية لألخرين) مشيرا الى ان
(مـلف جتـريف الـبـسـات شـائك وال يـحُل
اال بــتــدخل الــقــضــاء) مــؤكــدا ان (مــيـاه
ــواصـفــات الــصــحـة االســالــة مــطـابــقــة 
ـية لـكن تخسـفات الشـوارع يجعـلها العا

جو بايدنطارق حرب

 X u  Èb  ≠ œ«bG

اكد اخلبير القانوني طارق حرب 
عــدم اصـــدار انــذار من ايـــة جــهــة
رسـمـيــة وحـكـومـيــة بـشـأن حـصـر
صـالحـيـات احملـافـظــ بـتـصـريف
االمور اليومية فقط  ,وان الوثائق
ـــتـــداولــة فـي مــواقـع الــتـــواصل ا
االجـــتــمـــاعي بـــشـــأن انــذار وزارة
الــعـدل لـلـمـحـافـظـ  ,تـعـود الحـد
ـواطــنــ والغـراض شــخـصــيـة. ا
وقال حرب في بيان تلقته (الزمان)
امــس ان (انــــــــــــــــذار الــــــــــــــــوزارة
لـلـمحـافـظـ لـلـتـقـيـد في اجـرآتـها
بتـصريف االمـور اليومـية  اعـتمد
عــــلى تـــفـــســـيــــر قـــرار احملـــكـــمـــة
االحتـاديـة الـعـلـيـا اخلـاص بـالـغاء
ـــــادة الـــــعـــــاشــــرة مـن قـــــانــــون ا
احملـــافــظــات ,بــبــطـالن الــتــمــديــد
لــلـــمــجــالس) واضـــاف انه (بــعــد
تدقـيق نسـخة من هـذا االعالن كما
هو متداول على مواقع التواصل 
وجــدنـا انه مـسـألـة شـخـصـيـة  اذ
يستطيع اي مواطن مراجعة دائرة
كاتب العدل وتوجيه انذار الى اية

الحـقة الـقانـونـية بـتـهم تتـعلق بـا
ال العام.  االضرار با

ونــشـــرالــكـــربــولي عـــلى حـــســابه
الــشـخــصي فـي مـواقـع الـتــواصل
,وثـيقـة انـذار للـمـحافظ  ,وقال انه
اصدرت ـال الـعام , (حـفـاظاً عـلى ا
احملكمة االحتادية قرارها 117 في
الــثـاني من ايــار اجلـاري  بــجـعل
احملــافــظــ مــوظــفــ لــتــصــريف
االعــمـال وعــلــيه فــأن اي مــحـافظ
ـال الـعام بـقرارات تـمتـد يده الى ا
مــبـطــنـة تــهــدف خلـدمــة انـفــسـهم
واحــزابــهم ســيــكــونــوا في مــرمى
ـسـاءلـة وفـقـاً لـلـقـانـون) عـلى حد ا

تعبيره.

الـــوحـــدات االداريــة فـي تــصـــريف
األمـور الـيـومـيــة بـعـد انـتـهـاء مـدة
الــــدورة االنـــتــــخـــابــــيــــة جملـــالس
احملـافظـات والى حـ انتـخاب من
يـــــخـــــلـــــفــــهـم من قـــــبل اجملـــــالس
اجلــديــدة) ,مــؤكــدة ان (احملـــكــمــة
العليا حـددت صراحة الصالحيات
ــمـنــوحـة لــلـمــحـافــظـ ورؤسـاء ا
الــــوحـــدات االداريـــة بــــأن يـــكـــون
عملهم هو تصريف األمور اليومية
فـقط وال يـسـمح لهم بـتـجـاوز هذه
الــــصالحـــيـــات وبـــخـالفه ســـتـــتم

 .( مقاضاة اخملالف
كمـا وعد النائـب محمد الـكربولي 
مــــحـــافظ االنــــبــــار عـــلي فــــرحـــان

محمد الكربولي
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ـنطقة ـديرية من خالل شرح اجملـلس البلدي  لقـد حتقق لهذه ا
بربعه والكزاره انك مجهـول محل االقامة وليس لك موطن دائم
ـكن اجـراء الــتـبـلــيغ عـلـيـه واسـتـنـاداً او مــؤقت او مـخـتــار 
للمـادة (٢٧) من قانـون التنـفيـذ تقرر تـبليـغك اعالنا بـاحلضور
فـي مديـريـة تـنفـيـذ الـبـصرة خالل خـمـسـة عـشر يـومـاً تـبدأ من
ـعـامالت التـنـفيـذيـة بحـضورك ـبـاشرة ا الـيـوم التـالي لـلنـشر 
ـديــريـة بـاجـراءات وفي حـالـة عـدم حــضـورك سـتـبــاشـر هـذه ا
التنفـيذ اجلبري وفق القانون: علما انك مدين لصالح مدير عام
ـــبــلغ شـــركـــة مــصـــافي اجلـــنــوب / اضـــافـــة الى وظــيـــفـــته 
ــائـة الـف وخـمــســمــائـة ٣٨٠٠٥٥٠٫٠٠٠ ثالثــة ماليــ وثــمــا

وخمسون دينار
‰bF « cHM*«
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قرار مـحـكـمـة الـبداءة اخملـتـصـة بـنـظر الـدعـاوى الـتـجـارية في
البصرة بالعدد ٨١ / ت / ٢٠١٧ في ٢٠١٧/٦/٦
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-1-
ـهم ومـتى أصـبحت حتـريـكـاً للـسـان فقط احلـفـاظ عـلى جوهـر الـعـبادة وروحـهـا هو ا
فـقـد فـقدت أهـمَّ ما يـجب ان تـشـتـمل علـيه من مـواصـفـات وخـصائص تـقـفـز بـها الى

التحليق في آفاق عُلوية جتعلكَ شديدَ القرب مِنَ الرب العظيم .
-2-

قال شاعر معاصر :
كَمْ صالةٍ صليتُ لم يتجاوزْ 
قُدْسُ آياتِها حدودَ لساني ?

انه ينقد نفسه  
وينقد كلَّ اولئك الذين حتوّلت صلواتُهم الى عادة  –وما أكثرهم  –لألسف الشديد .

وقال شاعر آخر :
أَوْقَعُوا الدينَ في مآزقَ حَرْجَهْ 

حينما ضَيّعُوا هُداهُ ونَهْجَهْ 
-3-

وقد قرأت مؤخراً قصة أوردها االستاذ عمر علي حيدر في كتابه :
(ذكرات شيخ جامع) 

جاء فيها :
اللي أنّ شـيخ جـامع سهـا في عـدد الركـعـات بصالة ربـاعـية فال ـا يروى بـ ا " و

يدري أصلى ثالثا أم أربعا 
وكذلك الناس فبعضهم قال له :

صليتَها ثالثا 
وبعضهم قال :

أربعاً  
ا ركعوا جليا  فاحتار الشيخ أيّ الفريق أحصى 

فانبرى أحدُهُم بالدليل القاطع والبرهان الساطع انّه صالها ثالثاً ال أربعاً .
فحمد الشيخ ربّه سبحانه ان مِنْ ب مُصليهِ مَنْ كان خاشعاً لهذه الدرجة 

سأله الشيخ :
" وكيف عرفت أنها ثالثاً ال أربعاً يرحمك الله ?"

فقال الرجل :
أملك اربعة دكاك مؤجرة  حاسبتُ مؤجر الدكان األول في الركعة االولى  

والثاني في الثانية 
والثالث في الثالثة  

حاسبة الرابع مَنَعْتَني مِنْ ذلكَ ألنّك سَلَّمْتَ في الثالثة " وحينما هممتُ 
مذكرات شيخ جامع ص  37

ن ال يقرب الصالة أصالً صل  –لالسف الشديد  –فكيف  هذا حال الكثير من ا
?

فجعـة في ظلّ الهرولة نحـو اشباع الرغائب احليـاتية والتهاون انها احدى الـظواهر ا
في أعظم الفرائض العبادية وأجلّها شأنا .

والبُـدَّ لـكـل واحـد مـنّـا مِنْ وقـفــةٍ مع نـفـسه يـســتـعـرض فـيـهـا
ـسار قبل أعمالَهُ وأحـوالَهُ ليـنطـلق بعدهـا الى تصـحصح ا

فوات األوان
أعــانـــنـــا الــله وإيـــاكم عـــلى أنـــفــســـنـــا ووفــقـــنـــا وايّــاكم
الصالحها والـنأي بها عن مـظّانِ الغفـلة والتقـصير وهو

ولى ونعم النصير . نعم ا
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فارقات اجلميلة والتي لها طعم خاص في حياتنا أن كل انسان يولد يجد نفسه من ا
ـا فـيـهـا من اب وام وأخـوة; يـتـلـقى مـنـهـم الـرعـايـة واحلـنان   . في أحـضـان أسـرة 
فالـله سـبـحانـه وتعـالى زرع هـذه احملـبة فـي قلـوب اآلبـاء واألمـهات إزاء أبـنـائـهم لكي

تستمر احلياة .         
واألسـرة كمـا هـو معـلوم لـهـا دور كبـير فـي التـنشـئـة االجتـماعـيـة والفـكريـة واخلـلقـية

وأنها نواة اجملتمع .               
ـفـارقـة الـتي نــحن بـصـدد ذكـرهـا أن األبــنـاء مـتى كـبـروا ووجلــوا عـالم الـزوجـيـة  وا
ســيـكـون لــهم أبـنــاء يـحـبــونـهم كـم كـان آبـاؤهـم يـفـعــلـون مــعـهم...إنـهــا سـنــة احلـيـاة
واسـتـمـراريـة الـبـقـاء  ..وهـكـذا األمـر من جـيل إلى جـيـل .....ان األب يبـذل جـهـده بل
حـياته كـلهـا من أجل أبنـائه حتى يبـلغـوا مبـلغ الرجـال ; وكذا األم التـي ال تتواني من
السهر عـلى أبنائـها وتربيـتهم إلى آخر الـشوط ..ولكن الـسؤال الذي يطـرح نفسه هو

ا فيها من أبناء اترانا ستـقلة  انه حينـما تكون لكل منا األسرة ا
قد اغـلقنـا األبواب مع من وهبـنا  احليـاة من اباء وأمهات أم
انـنـا نـسـتـذكـرهم وال نـنـسى فـضـلـهم ونـقف مـعـهم الـوقـفة
اإليـجــابـيـة وقت اخلــطـوب والـشــدائـد  بـعـد أن تــقـدم بـهم
ـــرض  ..الــيــست صــلـــة الــرحم تــبــدأ الــسن واتـــعــبــهم ا
بـالـوالدين ..والـله سـبـحانه وتـعـالى يـقـول ( رب ارحمـهـما

كما ربياني صغيرا)    

بادرة ثـنى في ا ـواقف عشـائر  ا اضيـة اصداء ايـجابيـة واسعة  شهـدت االيام القـليلـة ا
ـعاونة االجـهزة االمنـية من اجل الـقاء القـبض على السـجناء الـفارين من سجن السـريعة 
ـؤسف والصـارخ الذي حـصل وكـان ينـبغي الهالل فـي احملافـظة ضـمن  اخلرق االمـني ا

طلوب.   ستوى ا ان اليحصل لو ان االجراءات االحترازية كانت با
ــثــنى فـي مـبــادرتــهــا هــذه ان اســتــتــبــاب االمن ومــنع الــفــوضى لــقـد اكــدت عــشــائــر ا
ـوذجاً واالخـتـراقـات هي مـسـؤولـيـة كل اجملـتـمع والـنـمـوذج الـذي قـدمـته تـلك الـعـشـائـر 
يستحق التـقدير  وهو موقف دابت عـليه عشائر عـراقية اخرى في التـصدي لكل الظواهر

كن ان تمس استقرار البالد  التي 
لقد رفضت  عـشائر في االنبار وتكريت ونينوى وديـالى ان ال تكون بيئة حاضنة لالرهاب
ست ذلك ميـدانياً خالل عدد من عـندما حاول االرهـابيون جـعلها هـكذا  واذكر هنـا انني 
الزيـارات قمت بهـا الى منـاطق عشـائر في تـلك احملافـظات ابـان مسـؤليـتي مديـراً لشؤون

العشائر في وزارة الداخلية
 ان لدي معلومـات تستحق التقدير كيف اعتبرت عـدد من العشائر بعض ابنائها خارج
كمـا ساعدت عشائر اخرى على القيم والـشرع الذين اغواهم الداعشيـون لاللتحاق بهم  
اجلهـات االستـخبـارية  في الـعراق وفي سـوريا ولـيبيـا وفي بلـدان اخرى في الـكشف عن

اوكار ومضافات ارهابية
بـادرة وهـو الذي دفع لقـد سـد موقـف عشـائـر السـمـاوة نقـصـا امنـيـاً واضحـاً في هـذه ا
ـوقف الــسـيــد وزيـر الـســيـد احملــافظ  الى االشـادة بــتـلـك الـعــونـة االمــنـيــة واتـطــلع هـنــا 
سؤولة عن حراسات الداخليةللمبادرة في ذلك كما اتطلع الى موقفه مع اجلهات االمنية ا
الـسـجـون الى مـراجـعـة لــلـخـطط االمـنـيـة من اجل وضع حـد خلـروقـات من هـذا الـنـوع  
والشيء بالشيء  يـذكر هنا انني كـنت ضمن احدالوفـود العراقية حلـضور اجتماع وزراء
الـداخلـيـة الـعرب  واطـلـعت ضـمن  هـامش ذلك االجتـمـاع الـوزاري على رأي خـبـيـر امني
فرنسي اشار الى نـقطة جوهريـة غاية في االهمـية الحباط محـاوالت اخلروق االمنية   اذ
ـتكررة التي تصيب االمن هو االطمئنـان الزائد لدى القيادات االمنية على قال ان الثغرة ا
ـسـؤولـيـة االداريـة هـو احملـرك  الـيـومي سـيـر االمــور بـيـنـمـا يـجب ان يـكـون الـقـلق عــلى ا
واعـتقـد ان هذا الـوضع ينـطـبق على احلـراسات اخلـاصـة بالـسجـون العـراقـية وعـملـيات

الفرار التي حصلت في بعضها ومنها ماحصل في سجن الهالل
كن ان يحـصل من عملـيات فرار من ان عـنصرين اسـاسي يـقفان وراء مـاحصل  ومـا 
سـجـون عــراقـيـة   الـعـنـصـر االول   الـفـسـاد الــذي ال بـد ان يـقـود  الى نـزعـة الـصـفـقـة

باشرة او غض الـنظر عما يجري بـ سجناء من تخطـيط للفرار على اساس ان ذلك  ا
بعيداً عن انظار احلراس

ـنظـومـة االمنـية الـعنـصـر الثـاني   االهـمال لـلـمسـؤلـيات نـتـيجـة ضـعف وتهـاون وكـسل ا
ع اذ ال بـد ان ينسحب ـرفق ا واحملـنة الكـبرى اذا اصاب االهمـال القيـادة االمنية في ا
نـتسـب اذا نـتسـبـ االخيـرين اما االهـمـال الذي يـصيب االفـراد عـلى مسـتـوى ا عـلى ا
واخلـطـر الـكـبـيـر اذا اجـتـمع الـفـسـاد ـسـؤولـيـة   تـوفـر ضـبـاط عـلى قـدر من الـشــعـور بـا
واالهـمـال ضـمن وعـاء واحـد واعـثـقـد ان هـذا مـايـجب الـتـصـدي له لـكي ال تـسـتـحـكم في
الواقـع االمني وتـصـيـر جزءاً من هـذا الـواقـعه واقتـرح عـلى اجلـهات االمـنـيـة ان اليفـوتـها
ـيات تـسجي مـا جـرى وفق (كـشف الـداللـة) لتـعـريف االجـهـزة االمـنيـة به   فـفي االكـاد
االمـنـيـة والـعـسـكـريـة يـدرسون االخـطـاء واالخـروقـات االمـنـيـة من اجـل تكـويـن حـصـانات
معـرفيـة ضدها   بل واقـترح عـلى وزارة الداخـلية عـقد مـؤتمـر امني بـعيداً عن اي اعالم
اذا يـتـكرر مـثل هذا اخلـلل واقتـرح دعوة ضـباط شـرطة ـعرفـة  بـهدف مـكاشـفة مـفتـوحة 
مـتقـاعدين للـتعرف عـلى ما يـعتقـدونه معاجلـة صحـيحة مـطلوبـة وهكـذا يتم احملافـظة على
اخلبـرة من الـضيـاع ان الـوضع االمـني في العـراق دقـيق جـداً االن مع تكـرار اخلـروقات
االرهـابيـة وال اسـتـبـعد هـجـمـات تـطال مـراكـز ومـحطـات امـنـيـة وحتى سـجـون واحـتاللـها

لـبـعض الـوقت   ولـذلك يـنـبـغي ان يـتم االسـتـنـفـار لـزيـادة الردع
فـهو اجلـوهـر االمـني الالزم. مع الـعلـم ان االدوائـر الـتي تـريد
الـشــر بـالــعــراق تـعــتـاش عــلى مــثل هــذه االحـداث لاليــحـاء

بالعحز احلكومي في مواجهتها  . 
امـا بالنـسبة لـلمبـادرة العشـائرية في االمـساك بالـهارب من
سـجن الهالل فـارى ان يـصـدر اهتـمـام.ما مـن السـيـد رئيس

وضوع  . الوزراء با
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اعلـن االحتاد الـعـراقي لـبـناء االجـسـام تـأجيل مـنـافـسـات بطـولـة الـعراق لـلـمـتـقدمـ لـلـموسم
ـنــسق االعـالمي الحتــاد بـنــاء االجــســام هــشـام الــواني فـي تـصــريح احلـالي 2021 . وقــال ا
ركزي لبنـاء االجسام قرر اقامـة بطولة العـراق للمتقـدم لبناء صحفي إن االحتاد العـراقي ا
قرر ان ـقبل. وأوضح ان البطـولة كان من ا االجسام للـفترة من  15 الى  17 من شهر تموز ا
قبل لـكن االحتاد قرر الـتأجيل نـتيجـة طلب تقـدم به االندية تقام في مـنتصف شـهر حزيـران ا
ـشـاركـة وعـدد من الالعـبـ إلعـطـاء الـفـرصـة ألكـبر عـدد مـن الالعـبـ واالسـتـعداد بـأفـضل ا
ـبـارك. يـذكـر ان هـذه الـبـطـولـة يـتم من خاللـهـا اخـتـيـار صـورة لالعـبـ بـعـد شـهـر رمـضـان ا

. الالعب الذين سيمثلون العراق خارجياً
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{ لـنـدن- وكـاالت: أهـدى بـوروسـيـا
ــاني دورتــمـــونــد لـــقب الـــدوري األ
ه بــايـرن مــيـونخ بــعـد فـوزه لــغـر
عــلـى اليــبــزيغ  2-3 بــاجلــولــة الـ32
وذلك عـلـى مـلـعب سـيـجـنـال إيـدونـا
بـارك. ثـنـائـيـة أسـود الــفـيـسـتـيـفـال
جــــاءت عن طــــريـق مــــاركــــو رويس
وجـادون ســانـشـو في الـدقـيـقـتـ 7
و 51 قــــبل أن يــــعـــود اليــــبــــزيغ في
النـتيـجة بتـسجـيل هدف مـتتـالي
عـبــر لــوكـاس كــلـوســتــرمـان وداني
و في الـدقـيقـت  63 و77.  وقبل أو
نــهـايــة الــوقت األصـلي بـ 3 دقـائق
تـــمـــكن ســــانـــشـــو مـن هـــز شـــبـــاك
الـضـيـوف مـجـددًا بـهـدف قاتـل منح
أصحاب األرض فوزًا ثمينًا. وبذلك
جتمـد رصـيد اليـبزيغ عـند  64نقـطة
ـركـز الثـاني لـيـبـقى فارق الـ7 في ا
ـتـصدر نـقـاط كمـا هـو بـينه وبـ ا
بـايرن مـيونخ فـيمـا قفـز دورتمـوند
مــؤقــتًــا لــلــمـركــز الــرابع بــوصــوله
لــلـنــقـطـة  58مــنـتــظـرًا مــا سـيـفــعـله
آينتـراخت فرانكفـورت هذه اجلولة.
ونظـرًا لـفارق الـ 7نـقاط فـإن بـايرن
تُـــــوج بـــــذلك رســـــمـــــيًـــــا بـــــطـــــلًـــــا
لـلـبـونـدسـلـيـجـا قـبل جـولـتـ عـلى
الـنهـايـة وقـبل أن يواجه بـوروسـيا
مونـشنـجالدباخ في اجلـولة الـ32.
وحصد الفريق البافاري اللقب الـ31
في تاريخـه والتاسع عـلى التوالي
مــعــادلًــا إجنــاز يــوفــنــتــوس الـذي
احــتــكـــر لــقب الـــدوري اإليــطــالي 9
مـواسم متـتـاليـة حتى 2020.  حافظ
لـيـفـربـول عـلى حـظـوظه في الـتـأهل
ـــوسم إلـى دوري أبـــطـــال أوروبـــا ا
ـــــقــــبـل بــــفـــــوزه عــــلـى ضــــيـــــفه ا
سـاوثـهامـبـتـون بنـتـيـجة  0-2 على
مــلـــعب آنــفــيــلـــد ضــمن مــبــاريــات
اجلــولــة  35 لـــلــدوري اإلجنـــلــيــزي
ـمتـاز. وسـجل هـدفي ليـفـربول في ا
شـبـاك سـاوثـهـامـبـتـون الـسـنـغـالي
ســــاديـــو مــــاني فـي الـــدقــــيـــقـــة 31
واإلسـبــاني تــيـاجــو ألـكــانــتـارا في

الدقـيقة 90.  ورفع ليـفربـول رصيده
بـهـذا الـفـوز إلى  57 نـقـطـة لـيـرتـقي
للمركز السـادس وله مباراة مؤجلة
بـفـارق  6نــقـاط عن لــيـسـتــر سـيـتي
ــقـابل ــركــز الـرابـع. في ا صــاحب ا
جتمد رصيـد ساوثهامـبتون عند 37
ـركـز السـادس عـشر وله نـقطـة في ا
مباراة مؤجلة أيـضا. واعتمد مدرب
ليفـربول يورجن كـلوب علـى طريقة
الـــــلــــعب  3-3-4 حـــــيث لـــــعب ريس
ويليامز إلى جانب ناثانيل فيليبس
في عمق اخلـط اخللـفي بإسـناد من
الـظـهيـرين تـرينت ألـكـسنـدر أرنـولد
وأندي روبرتسـون. وأدى البرازيلي
فابيـنيو دور العب االرتـكاز وحترك
أمامه جورجينيـو فينالدوم وتياجو

ألــكــانــتــارا خــلف ثالثي الــهــجــوم
ــكـون مـن مـحــمـد صالح وســاديـو ا
مــاني وديــوجــو جــوتــا. أمــا مـدرب
ســاوثـهــامـبــتـون رالف هــازنـهـوتل
فلجأ إلى طـريقة اللعب  2-4-4 حيث
تــكــون اخلط اخلــلــفي مـن الـربــاعي
كـــــايل ووكـــــر بــــيـــــتـــــرز ويــــانـــــيك
فـيـستـرجـارد ويان بـيـدنـاريك وجاك
ستيفنز. وتواجد على اجلناح كل
من ثـيو والـكوت ونـاثان تـيال فيـما
تـــــمــــركــــز جـــــيــــمس وارد بــــراوس
وسـتـيــوارت أرمـسـتـروجن في وسط
ــلـــعب وتــعـــاون تــشـي أدامــز مع ا
نـاثـان ريــدمـونـد في اخلط األمـامي.
بـاراة بـجرأة بـدأ ساوثـهـامبـتـون ا
فــنـــفــذ وارد بــراوس ركــلـــة ركــنــيــة

دافع فـيـستـرجـارد برأسه تـابعـهـا ا
فـوق مــرمى لـيــفـربــول في الـدقــيـقـة
الثـانيـة. وبدأ لـيفـربول يـجد إيـقاعه
في اللقاء تدريجيا وانطلق أرنولد
ـرر إلـى مـاني الــذي سـدد قــبل أن 
من خـــارج مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء فــوق
رمى بـالدقـيقـة التـاسعـة. وحتسن ا
أداء لـــيـــفـــربـــول مع مـــرور الـــوقت
وحــصل صالح عـلـى الـكـرة لــيـسـدد
نـحــو الـقــائم الـقــريب لـكـن فـرايـزر
فورسـتر الـكرة إلـى ركنـية بـالدقـيقة
وأهـــدر لــيـــفـــربـــول فــرصـــة في .18
الدقيقة  24 عندما تلقى ماني الكرة
ليمررها بكعب قدمه إلى جوتا الذي
تــــصــــدى احلــــارس حملـــــاولــــته في
ـناسب. وبـعدهـا بـدقيـقة الـتوقـيت ا

واحــدة تـصــدى فـورسـتــر حملـاولـة
تسديد جديدة حملمد صالح أثمرت
عـن ركـلـة ركـنـيـة تـابـعـهـا فـيـنـالدوم
بــرأسه لــتــرتــد من الــعــارضـة. ورد
ساوثهـامبتـون عندمـا مرر تيال إلى
أدامز الذي سـدد في مكان ألـيسون
لــتــرتــد الــكـرة إلـى ريــدمـونــد لــكن
ـكـان احلـارس الـبـرازيـلي كـان في ا
ناسب. وتمكن ليفربول أخيرا من ا
إحـراز هدف الـتـقـدم في الدقـيـقة 31
عندما رفع صالح كرة عـرضية نحو
القـائم البعـيد تـابعهـا ماني برأسه
في الــــــشـــــبــــــاك. وانـــــفــــــرد صالح
بــاحلــارس فـورســتــر الـذي تــصـدى
حملــاولـته قــبل أن تـرتــد الـكـرة إلى
تــيـاجـو الـذي ارتــدت تـسـديـدته من
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يـرى وزيــر الـشـبـاب والـريـاضـة الـكـابـ عـدنـان درجـال ان ادراج رواد
الـصـحـافـة الـريـاضـيـة في قـانـون الـريـاضـيـ االبـطـال اسـتـحـقـاق الن
الـصـحفي الـريـاضي جزء من الـنجـاح الـذي حتقق لـريـاضة الـعراق في
ـاضـيـة ويـؤكـد درجـال ان وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة الـعـقـود الـسـتـة ا
تــعـمل عـلـى تـعـديل قــانـون الــريـاضـيــ االبـطـال لــيـشــمل الـصـحــفـيـ

. الرياضي
مــبـادرة وزيــر الـشـبــاب والـريــاضـة جــاءت خالل لـقــاء جـمـعـه بـوفـد من
االحتـاد العراقي للـصحافة الريـاضية ضم نائب رئـيس االحتاد الدكتور
عــدنـان لـفـتــة وعـضـوي ادارة االحتــاد الـزمـيــلـ جـمــعـة الـثـامــر ومـيـثم
احلــسـني .. من زاويـتي ارى ان مــتـابـعـة االحتــاد الـعـراقي لــلـصـحـافـة
الـريـاضيـة لـفئـة رواد الـصـحافـة مـهمـة جـدا واتطـلع الى اعـتمـاد الـية
وضـوع مع وزارة الشـباب والـرياضـة وأي جهـة اخرى واضـحة لـهـذا ا
لـها عالقة ادارية بقانون الرياضي االبطال .. ماهو مؤكد ان الصحفي
الــريـاضي هــضم حـقه فـي هـذا الـقــانـون عــلى اعـتــبـار ان اجلــهـة الـتي
شـرعت قـانون الـريـاضيـ االبـطال اهـملـت دور الصـحفـي في صنـاعة
االجنــاز الـريــاضي عـلى نــحـو عــجـيب فـي اطـار ذريــعـة ان الـصــحـفي
الرياضي مرتبط قانونيا بنقابة الصحفي العراقي وهذه حجة واهية
ستفـيدين من قانون الريـاضي االبطال مـوظف واساتذة الن من بـ ا
ـالي ـبـلغ ا جـامــعـات ومـرتـبـطــ مـثل الـصـحـفــيـ بـنـقـابــة .. ثم ان ا
اخملـصص لـلـرياضي الـرائـد هـو منـحـة ولـيس راتبـاً .. وهـنـاك حقـيـقة
ة وهي ان عـدد غيـر قلـيل من الـصحـفيـ الريـاضيـ الرواد عـملوا مـؤ
في الــعـقـود اخلــمـســة االخـيـرة في ظــروف مـهـنــيـة قـاســيـة جـدا اذ ان
ارتـبـاطـهم بـوسـائل االعالم الـتي عـمـلـوا فـيـهـا كـان بـدون غـطـاء يحـمي
ـالـيـة وكـانـوا يـتـقــاضـون مـكـافـات شـهـريـة وحـسب مع ان حـقــوقـهم ا
ـساحـة كبـيرة نـتاجـاتـهم كانت تـتصـدر صفـحات جـرائـدهم وحتظى 
فـضال عن ان متابـعاتهم وانـتقاداتـهم كانت لهـا تاثيـر مباشـر على سير
االحـداث الـريـاضيـة الـداخلـيـة واخلـارجيـة وعـلى القـرار الـريـاضي على
درب واالداري والنادي واالحتاد كان يتفاعل نـحو عام وان الالعب وا
ـنطـقي ان يسـتخـدم الرياضي مع نـتاجـات الصـحفي.. ثم انه من غـير ا
الـرائد نتـاج الصحـفي الرياضي كـوثقيـة رسميـة لدعم موقـفه امام جلنة
تـقيـيم اوراق الـرياضي الـرائد ولـكن القـانون ال يـعطي احلق لـلصـحفي

الرياضي الرائد في ان يتمتع بامتيازات القانون .
 الـصحفي الريـاضي الرائد يتـطلع الى جناح احملاولـة اجلديدة لالحتاد
ـنـحـة الـعـراقي لــلـصـحـافـة الـريـاضـيـة بـصـدد ضـمـان حـقه بـالـتـمـتع 
ـثـابر الى اسـتـثمـار وجـود الكـاب الـريـاضيـ الـرواد ويدعـو احتاده ا

عـدنـان درجـال كـمـسـؤول تـنـفـيـذي اول في وزارة الـشـبـاب والـريـاضة 
الدراج رواد الـصحافة الرياضية في قانـون الرياضي االبطال خاصة
وان الــوزيـر عـدنـان درجــال حـظي بـرعــايـة واهـتـمــام االعالم الـريـاضي
ـسـموع في مـسـيرتـه الريـاضيـة العـبا فـي فرق انـدية رئي وا ـقـروء وا ا
الـزوراء والطلـبة والرشـيد ومنـتخبات الـعراق الوطـنية لـلشباب
ــبي والـوطــني والــعـســكـري ومـدربــا لـلــمـنــتـخب واالو
الـوطـني واداريـا فـي االحتـاد الـعراقـي لـكـرة الـقدم
والصحفي الرياضي الرائد له حق عليه ويتمنى ان
يساهم وزير الشباب والرياضة بقدر تعلق االمر به

نحة الرياضي الرائد. في ضمان حقه بالتمتع 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6963 Monday 10/5/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6963 اإلثن 28 من رمضان 1442 هـ 10 من ايار (مايو) 2021م

w³¼c « lÐd*« w  t U ¬ vKŽ ÿUH×K  ‰uÐdHO  œuI¹ w½U

Êd¹U³ « ÍbN¹Ë m¹e³¹ô jI Ô¹ b½uLð—Ëœ

UGOKÝb½u³ « VI

ÊU e « ≠œ«bGÐ 

تــدرس األنـديــة الـعــراقــيـة أســبـاب
تعـثرها في مـنافسـات دوري أبطال
آسيا وتبحث عن أسباب خروجها
البائس وتذيل اجملمـوعة علمًا بأن
ـلـحق اآلسـيوي الـزوراء غـادر من ا
على يـد الوحدة اإلمـاراتي. وتعـتبر
دراسة األسباب مهمة للوقوف على
حـلـول قـد تـنفع األنـديـة لـلتـحـضـير

قـبلة من بشـكل جيد فـي النسـخة ا
ــــواقع الـــــبــــطــــولــــة. وســــلــــطـت ا
الرياضـية الضـوء على نقطـة مهمة
أثــرت بـــشــكل واضح عـــلى الــفــرق
ـشــاركـة فـي الـبــطـولـة الــعـراقــيـة ا
األسـيــويـة وهـي نـوعــيـة الالعــبـ

: احملترف
WÞdA « W —UA

دخـل الــشــرطــة الــبـــطــولــة بــثالثــة

مــحــتــرفـ فــقـط وهم الــبـرازيــلي
رافــــائـــيل والــــفـــنـــزويــــلي ريـــفـــاز
والسـوري فهد الـيوسف والثالثي
سـتـوى مؤثـر على عـطاء لم يـكن 
الــفـريق في الـبـطــولـة بل أنـهم في
ـبــاريــات كـانــوا عــلى دكـة أغــلب ا
الــبـــدالء ولم يــقـــدمــوا مــا يــوازي
ــــــالي إلبـــــرام حـــــجـم اإلنـــــفـــــاق ا
ـباريات صـفقـاتهم. فـمن مجـموع ا

الست الـتي خاضـها فريق الـشرطة
في دوري اجملــمــوعـــات لم يــســجل
العـبـو الـشـرطـة احملـتـرفـون الـثالث
ســـوى هــدف واحــد أحــرزه الالعب
الـسـوري فهـد الـيـوسف وهـذا دليل
دامغ عــلى فـشل إدارة الــشـرطـة في
ـال بـشـكل مـثـالي إلبـرام تـوظــيف ا

. صفقات احملترف
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أمــا الـــقــوة اجلــويــة اعــتــمــد عــلى
العــبــيّن ضــمن قــائــمــة احملــتــرفـ
وهــمــا الــكــولــومـــبي جــيــفــرســون
كـوالزوس واألردني إحـسـان حـداد
والــغـريـب أن الالعب الــكــولـومــبي
ـهـاجم جـيـفـرسـون بــرغم إصـابـة ا
ن حـسـ بـقي عـلى دكـة الـبدالء أ
كالعب احــتـيـاط أي أنه العب غـيـر
مـؤثر فـي تشـكـيل الفـريق. ال يـوجد
مـبـرر حقـيـقي إلبـرام صفـقـة بقـيـمة
مــالـيــة عـالــيــة دون االسـتــفـادة من
خــــدمـــات الـالعب حـــيـث اشـــتـــرك
ـباراة قبل األخيرة جيفرسون في ا
لفـريق القـوة اجلويـة أمام الـشارقة

وسـجل هـدفـ لـكـن عـدم الـقـنـاعـة
ــــــســــــتـــــوى الـالعب واضــــــحـــــة
خــصـــوصــا وأنه ظل جـــلــيس دكــة
الـبـدالء أغلب األوقـات. أمـا إحـسان
حــداد فـــلم يـــخــلـق فــارقًـــا كــبـــيــرًا
ومـسـتـواه يـقـارب مـستـوى الالعب
احملــلي وبـــالــتـــالي خـــســر الـــقــوة
اجلوية في الـبطولة مـيزة الالعب
احملـــتــرفـــ خلـــلق فــارق فـــني في

البطولة.
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الزوراء الـفريق األكـثر وضـوحا في
الـتـعـامل مع احملـترفـ وأعـلن مـنذ
ـاليـة منـعته من الـبدايـة أن أزمته ا
التعـاقد مع محـترف عـلى مستوى
عـــال و الــــتـــعــــاقـــد مـع العـــبـــ
موريتـاني هما احلـسن أحويبيب

وســيـــدي عـــبــد
الـــله تـــودة
وآخــــــر

عــاجي وهـو شـيخ أحــمـد مـاكـورو.
الــــثـالثي احملــــتــــرف في صــــفـــوف
ــالــيــة أقل من الــزوراء قــيــمــتــهم ا
الالعـب احملـــــلـي وبـــــالـــــتـــــالـي لم
يـشـكـلـوا أي إضـافـة فـنـيـة لـلـفـريق
ـلحق وبـالتـالي خسـر الـفريق في ا
أمـام الــوحـدة اإلمـاراتي وخـرج من

البطولة مبكرا.
ÊËdŁR  Êu d²×

بـإلـقـاء نـظـرة سـريـعـة عـلى األنـدية
ـشـاركــة في الـبـطـولــة سـنـجـد أن ا
احملـتـرفـ لعـبـوا دورا مـؤثـرا على
نـتـائج فـرقـهم بـل وأنـهم تـسـابـقـوا
في جـدول تـرتـيب الـهـدافـ فـعـلى
ثال العب الـدحيل الـكيني سبـيل ا
مـيـكايـيل أولـوجنـا سجل  8اهداف
. فــيـمـا ويـتــصـدر الئــحـة الـهــدافـ
ــالـي مــحــتــرف االســتــقالل يــحل ا
اإليــراني شـيخ ديــابـاتي ثــانـيـا في
الئـحـة تـرتـيب الـهـدافـ بـرصـيد 5
اهـداف ويالحـقــهـمـا في الــتـرتـيب
الـسـوري عمـر الـسـومـة العب أهلي

جدة السعودي برصيد  4أهداف.
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U—…∫ جانب من احدى خسارات فريق الشرطة š

الدفاع في الدقيقة
 ومع بــــدايـــة .37
الــشــوط الــثـاني
لم يجـد فيـليبس
طـــــريـق مـــــرمى
سـاوثهـامـبـتون
بــعــد مـتــابــعـة
لــــعــــرضــــيــــة
أرنـــــولــــد في
الـدقــيـقـة 49.
وحــــــــــــــــــاول
ساوثـهـامبـتو
ن مــــــعـــــــادلــــــة

الــنـــتــيـــجـــة لــكن
مـتابـعة ريـدمونـد لركـلة حـرة نفـذها
براوس لـم تشـكل خطـرا عـلى مرمى
ألــيــســـون في الــدقـــيــقــة  .56ومــنع
ستـيـفز العب سـاوثهـامبـتون صالح
من التسديد في الدقيقة  68 وأنقذ
ألــــيــــســـــون فــــرصــــة خــــطــــيــــرة
لـساوثـهـامبـتـون في الدقـيـقة 70.
وفشل جوتا في استثمار تمريرة
مـن صالح لــيــســدد بــعــيــدا عن
ــرمى ثم تــراجع لــيــفــربـول ا
لـلخـلف مع اسـتـبدال صالح
بــــألـــيــــكـس أوكــــســــلــــيـــد

 . تشامبرل
ودخل روبـرتـو فـيـرمـيـنـو
بدال من جوتا في الـدقيقة
 وألـــغـت رايـــة احلـــكم 79
هـــدفــا ألصـــحــاب األرض
ســــجــــله مــــاني بــــداعي
التسـلل في الدقـيقة 81.
وتــمــكن لـيــفــربـول من
تـعـزيـز تـقـدمه بـهـدف
ثــان عــنــدمــا تــلــقى
تـــيــاجـــو تـــمـــريــرة
الـبـديـل فـيـرمـيـنـو
ليتقـدم بها ويسدد
كــــــرة ارتــــــدت من
ـــــــــدافع قـــــــــدم ا
وســــــكـــــنـت في

الشباك. 

دعي حول رفـوعة من ا بالقـضية ا
شــرعــيــة رئـاســة كــبــيــان لالحتـاد.
واضاف كـبيـان نعتـقد جـازم بان
القرار سيعطي الشرعية اما لـخالد
كبيـان او لـخالـد كبيـان نفسه كون
ــدعي سـبـق ان جلـأ الى الــقـضـاء ا

الـــعــراقي و ردت دعــوته وكــذلك 
اقصـاءه من قبل الـلجـنة الـقضـائية
ــكـتب ــشـرفــة عــلى انـتــخــابـات ا ا
ـبية النـتهاكه التـنفيـذي للـجنة االو
قـواعــد اخلــلق الــريــاضي وصـدور
قــــرار من مــــحــــكـــمــــة الـــنــــزاعـــات
كتب الرياضـية بالـغاء انتخـابات ا
الــتــنــفــيـذي  2020 لــنــفس الــسـبب
اعـاله و كـــذلك صـــدور قـــرار اداري
بــعــزله من وظـيــفـتـه من قـبل وزارة
الــشـبـاب والـريـاضـة. و بـ رئـيس
ـــدعي لن احتـــاد الــــســـبـــاحـــة ان ا
يـــســــتـــلم اي مـــنـــصب اداري بـــأي
مــؤسـسـة ريـاضــيـة ال حـاضـراً و ال
مـسـتـقـبـالً مع حلـاظ بـان مـحـكـمة
كــاس سـتـقـول كــلـمـتــهـا بـالــنـهـايـة
وسنـحتـرمه. يذكـر ان رئيس احتاد
السـباحة الـسابق سرمـد عبد االله
جلـأ الى مــحـكــمـة كــاس بـعــد قـرار
االحتـاد الدولي بـابـعـاده عن احتاد

السباحة العراقي.
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اكــد رئـيس احتـاد الـسـبـاحـة خـالـد
كبيان انه سيحترم اي قرار يصدر
من مـحـكــمـة الـنـزاعــات الـريـاضـيـة
الدولية كاس. وقـال كبيان في بيان
صـحـفـي ان مـحـكـمـة كـاس الـدولـية
ستـصدر قرارهـا قريبـا فيما يـتعلق

{ طــوكــيــو- وكــاالت: أكــد نـائـب رئـيس
ــبـيـة الـدولــيـة جـون كـوتس الــلـجـنـة األو
ـقرر ـبـياد طـوكـيـو في موعـده ا إقـامة أو
نظـمة بضمان بعـد قيام اللـجنة احمللـية ا
. وتـرددت صــحــة وسالمــة الــريــاضــيــ
الــكـثــيـر من الــتـســاؤالت حـول إمــكـانــيـة
ـضي قـدمـا في تـنـظيـم الدورة وجـدوى ا
اضي بـينما ؤجـلة من العـام ا بـية ا األو
تـخضع طوكيو حلـالة طوار صحية في
الــوقت الــتي تـســعى فــيه الـبالد جــاهـدة
الحـتواء تفشي العـدوى بالفيروس سريع
االنـتشـار بعـد ظهور سـالالت جديدة من
الــفـيــروس. وخالل االجــتـمــاع الـســنـوي
ـبيـة األستـرالـية طـالب كوتس للـجـنة األو
الـريـاضيـ األسـتـرالـي  484 ريـاضـيـا
بـــاالســـتــعـــداد لـــلـــســـفـــر إلى الـــيـــابــان
ـبــيـة. وقـال لالشـتــراك في األلـعــاب األو
بية األسترالية كوتس رئيس اللجنة األو
ستـقام دورة طوكـيو الصـيفيـة ألنه سيتم
طـلـوبة حلـمـاية تنـفـيذ كـافـة اإلجـراءات ا
الـرياضي واجلمهور الياباني. وأضاف
كـوتس رئـيس جلـنـة الــتـنـسـيق اخلـاصـة
ـبــيـة ـبــيــاد طـوكــيــو في الــلـجــنــة األو أو
ــبـيــة الـدولــيـة الـدولــيــة ان الـلــجـنــة األو
بـيـة األسـترالـيـة ال تـمضي واللـجـنـة األو
قـدما في ذلك متجـاهلة اخملـاطر وهذا ما

ثبت من خالل تأجيل الدورة. 

الــــــشــــــهـــــر احلــــــالـي .واوضح ان
يـداليات الالعبـ الذين توجـوا با
البرونزية في بيالروسيا هم مؤمن
عـــبــد الــعــال وزن 60 كــغـم خــلــيل
ابــراهـــيـم خــلـــيل 81 كـــغم وعـــلي

حس عيدان +91.  
يــشـار الى ان اغـلب الــبـطـوالت في
الـعـالم قـد تـوقـفت بـسـبب جـائـحـة

كورونا.

وبــالـتـالي فــان مـا حتـقق هـو شيء
جــيــد ويـدعــو لــلـفــخــر سـيــمـا وان
اجلـمـيع يعـلم طـول فـترة االنـقـطاع
ـنــافــسـات واالبــتـعــاد عن اجــواء ا

بسبب ظروف اجلائحة. 
واشـــار عــبـــدالـــزهـــرة الى ان هــذه
الـبـطـولـة تــعـد مـحـطـة حتـضـيـريـة
ــقــبــلـة الــتي من لــبــطــولــة اسـيــا ا
ؤمل ان تقام في امارة دبي نهاية ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

حـصل منـتخـبنـا الوطنـي للمـالكمة
على ثالث ميداليات في بطولة يوم
الــنــصــر الـدولــيــة الــتي اخــتــتـمت
مـؤخرا في الـعاصـمة الـبيالروسـية

مينسك . 
وقـــــال امـــــ ســــر االحتـــــاد عـــــلي
عــبـدالــزهــرة في بـيــان صــحـفي ان
نـتخب شـارك باربـعة العـب فقط ا
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احدى مشاركات العراق في بطولة دولية للمالكمة

ساديو ماني
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{ مـدريـد - وكاالت: دافـعت أنديـة ريال
مــدريــد وبــرشــلــونــة ويــوفــنـتــوس عن
خـططها إلقامة دوري السوبر األوروبي
فـي مـــواجــــهـــة "تــــهـــديــــدات" االحتـــاد
األوروبـي لكرة القدم (يـويفا).وهذه هي
ـتــبـقـيـة من أصل 12 األنــديـة الـثالثـة ا
نـــاديــــا وافـــقـــوا عـــلـى االنـــضـــمـــام لم
تـنـسـحب من لـدوري الـسـوبر األوروبي
في بــدايــة األمــر قــبـل أن يــنــســحــبـوا.
وتـواجه تـلك األنـدية إجـراءات تـأديبـية
من يـويـفـا. وتـعـرضت األنديـة الـتـسـعة
ـــا في ذلك ســتــة أنــديــة في األخــرى 
ـمــتـاز لـعــقـوبـة الــدوري اإلجنـلـيــزي ا
مــالـيـة.وجــاء في بـيــان مـشـتــرك لـريـال
وبــرشــلـونــة ويـوفــنــتـوس أن "األنــديـة
ــؤســســـة تــعــاني مــشــكالت".وتــقــول ا
األنـديـة الثالثـة إنهـا واجـهت "ضغـوطا
غـــيــــر مـــقـــبـــولـــة مـن طـــرف ثـــالث (و)
ــشـروع" تــهــديـدات ... لــلــتـخــلي عن ا
ويـشعـرون أن الضغـوط تهدف حلـملهم
عـلى "الـتـخـلي عن حـقـهم وواجـبهم في
تـقـد حلـول لـنـظام كـرة الـقدم الـبـيئي
عـبـر مـقـتـرحـات ملـمـوسـة وحـوار بـناء
ـشــتـرك "هــذا أمـر ال ".وتــابع الــبـيــان ا

يـطــاق في ظل سـيـادة الـقـانـون".وأُعـلن
عـن دوري الــــســــوبــــر األوروبي في 18
أبــريل/نــيــســان ولــكن فـي غــضـون 48
ســاعـة انـهــارت اخلـطط مع انــسـحـاب
األنـدية اإلجنـليـزية بسـبب احتـجاجات
اجلــــمـــــاهــــيـــــر وضــــغط احلـــــكــــومــــة
الـبريطانية.ورغم أن رد الفعل الغاضب
أوقف خـطط البطولـة اجلديدة فقد أكد
أولــئك الــذيـن يــقــفــون وراءهــا أن لــهـا
أسـاسا قـانونيـا سلـيما. ونـتيـجة لذلك
سـارعوا إلى اسـتصدار أوامـر قضـائية
نع ضـد االحتـادين الـدولي واألوروبي 
حظر الالعب واألندية بعد اإلعالن عن
االقـتـراح.وانـسـحـبت تـسـعـة أنـديـة من
تـأسيس بطولة السوبر األوروبي وهي
أرســـنـــال وتـــشـــيـــلـــسي ولـــيـــفـــربـــول
ومـانشستر سيتي ومانـشستر يونايتد
وتـوتــنـهـام هـوتـسـبـيـر بـاإلضـافـة إلى
مـــيالن وإنـــتـــر مـــيالن وأتـــلــيـــتـــيـــكــو
مـدريـد.وقـال تـلك األنـديـة في بـيـان يوم
اجلـمعة إنها "ستـتخذ جميع اخلطوات
إلنــــهــــاء مــــشــــاركــــتــــهــــا فـي الـــدوري
االنـفصالي".بيـنما قالت األنـدية الثالثة
ـتـبـقيـة بـرشلـونـة ويـوفنـتـوس وريال ا

إنـها "مـستـعدة إلعادة الـنظـر في النهج
ـقترح" لكنها أكـدت موقفها بأن هناك ا
عاجلة هيكل كرة القدم لنخبة ضـرورة 
األنـدية في أوروبا وجاذبيتها لألجيال
الـية الـتي تواجه الـشـابة والـضغـوط ا
األنـديـة.وأضـافت: "ستـكـون تـصرفـاتـنا
غـير مـسؤولة إلى حـد كبيـر إذا تخلـينا
تعلـقة بتقد إجابات همة ا عن هـذه ا

فـعـالـة ومسـتـدامـة لألسـئلـة الـوجـودية
الـتي تـهـدد صـنـاعـة كـرة الـقـدم"."فـضال
ــاديــة الــتي دفــعت عـن أن الـقــضــايــا ا
ـــؤســســـة لإلعالن عن األنـــديــة الـ  12ا
الـسوبـر األوروبي منـذ أسابـيع مازالت
قــائــمــة".وأعــربت األنــديــة الــثالثــة عن
أســفــهـا ألن األنــديـة الــتــسـعــة األخـرى
"وجــدت نــفــســهــا اآلن في مــوقف غــيـر
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 97-136بـتسجيله  49 نـقطة في ثالثة
أربـــاع بــيــنــهــا  11 ثـالثــيــة. وضــرب
كــوري بــقــوة مــنـذ الــربع األول حــيث
أنـهـاه برصـيد  24نـقطـة بيـنهـا خمس
ثـالثيات قـبل أن يضيف  25نـقطة في
الـربع الـثاني والثالث ويـترك فريقه
مــتـقـدمــا بـفـارق  39 نــقـطـة  106-67.
ـبــاراة الــرابــعــة الـتـي يـحــقق وهـي ا
فـيها كوري  11 ثـالثية على األقل هذا
ـوسـم.وعجـز مـدرب ووريـرز سـتـيف ا
كـيـر عن إيجـاد كـلمـات لـوصف جنمه
وقـال "ال أعرف كـيف أصف ذلك أعجز

عن إيجاد الكلمات لوصفه".
r$ o Qð

وهو الفوز الثاني لووريرز على ثاندر
في  48 ســـاعـــة بــعـــدمــا كـــان تـــغــلب
عـليــــــــــــه  97-118 اخلـميس. وأبقى
الـفوز الـ 35في  68مـبـاراة ووريرز في
فـيس غـريـزلـيز ـركـز الـثـامن أمـام  ا
الـفائز على مـضيفه تـورونتو رابتورز
 99-109 بـفضل تـألق الـثنائـي جايرن
جــاكــسـون ( 20نــقــطـة) والــلــيــتـواني
يـونـاس فـالـنـسـيـوناس  18 نـقـطـة مع
ـــقــابل لم يـــنــفع  21مـــتــابــعـــة).في ا
ـوسم تــورونــتـو رابــتــورز بـطـل ا
ــــاصي تــــألق قــــبـل ا
جنـــــــــــــــــمــــــــــــــــــيـه
الـــكــامـــيــروني

ـنطـقة الـشرقـية من إنـديانـا بيـسرز. ا
ــركـزين الـسـابع ويــتـواجه صـاحـبـا ا
والــثــامن من كل مــنــطــقــة في مــبـاراة
واحــدة عــلى أن يــتــأهل الــفــائــز بــهـا
مـباشـرة إلى االدوار االقصائـية فـيما
يـخوض اخلـاسر مـواجهـة أخرى ضد
ـركـزين الـفـائـز من مـبـاراة صـاحـبي ا
الــتـاسع والـعــاشـر والـفــائـز من هـذه
ــواجــهــة يــكــمل عــقــد الــبالي أوف. ا
وتـــابـع وســـتـــبـــروك الـــذي يـــخــوض
مـوسـمه الـ 13 فـي الـدوري بـيـنـها 11
مـوسـمـا مع اوكالهـومـا سـيـتي ثـاندر
وواحــدا مع هـيــوسـ روكــتس: ""أنـا
فــخـور جـدًا بــتـقـد كل مــا لـدي عـلى
ـلعب. الـليلـة كانت ليـلة أخرى أرض ا
من تــلك الــلـيـالـي الـتي يــتـعـ عــلـيك
فـيها بـذل اجلهد وإيـجاد حل".وليست
رة األولى التي يعادل فيها هـذه هي ا
وسـتـبـروك إجنـازا لروبـرتـسـون. ففي
عـــام  2017عـــنـــدمــــا كـــان يـــلـــعب في
صــفــوف أوكالهــومــا ســيــتـي ثــانـدر
حـطم رقمه القياسي في عدد الـ"تريبل
دابـل" في مـوسم واحــد عـنـدمــا حـقـقه
ـــــوسـم ذاته -2016  42 مــــــرة. وفـي ا
 2017 انـضم إلى روبـرتسـون بصـفته
الـالعب الــوحــيــد الـــذي حــقق مــعــدل
ـوسم وهـو تــريـبل دابل واحــدة في ا
وسم لـلمرة مـا فعـله وستـبروك هـذا ا

{ لندن- وكاالت: تـوقع يورجن كلوب مدرب ليـفربول مواجهة تـشكيلة قوية
قبل في الدوري انشسـتر يونايتـد خالل مباراة قمة مـؤجلة يوم اخلـميس ا
ه من جـدول مـزدحم هـذا األسـبـوع. ـمـتـاز رغم مـعـانـاة غـر اإلجنـلـيـزي ا
وسيـلعب يـونايتـد في ضيـافة أستـون فيال الـيوم األحد قـبل أن يسـتضيف
ـ مـن األسـبـوع لـيــسـتـر ســيـتي يــوم الـثالثــاء. وتـأجــلت مـواجــهـة الــغـر
ـبـاراة يـوم ــشـجـعي يــونـايـتــد وسـتـقــام ا ـاضي بــسـبب احـتــجـاجـات  ا
ـا ال اخلـمـيس. وأوضح أولي جـونـار سـولـسـكـايـر مـدرب يـونـايـتـد أنه ر
ـلك أي خيار سـوى االستعانـة بسيـاسة التـناوب وإجراء تـغييـرات كبيرة
ـبـاريـات. لكن كـلـوب يـتوقع أن علـى التـشـكيـلـة األسـاسيـة بـسـبب ضغط ا
ركـز الثاني بـرصيد  67 نـقطة يـواجه تشكـيلة قـوية من يـونايتـد صاحب ا
من  33 مـبـاراة وبـفـارق  10 نـقــاط عن لـيـفــربـول سـادس الـتــرتـيب الـذي
خاض مـبـاراة واحدة إضـافـية. وقـال كـلوب عـقب فـوز ليـفـربول 2 -صـفر
عـلى ساوثـهامـبتـون مـساء الـسبت: أتـوقع مـشاركـة تشـكيـلـة قويـة أمامـنا.
. وأضاف: إذا كنت لك فـقط العب رائـع أعـتقد أن مـانشسـتر يونايـتد 
توقع مشاركتهم فهم لديـهم تشكيلة قوية حقا. خط سأفكر في الالعـب ا
: ماذا سيفعل (يونايتد) . وأ وسط مذهل وخط هجوم يضم العب رائع
ـباريـات األخـرى فنـحن بوضـوح لـيس لنـا تأثـيـر لكـننـا كـنا سـنواجه في ا
اضي (قبل الـتأجيل) وهذا انـشستر يـونايتد يـوم األحد ا أقـوى تشكيـلة 

ما نتوقعه اآلن.

بـــاســكـــال ســيــاكـــام وغــاري تـــريــنت
بـتسـجيل كل منـهما  18نـقطة لـتفادي
ـركـز اخلــسـارة الـثـالــثـة تـوالــيـا في ا
الـــثـــاني عـــشـــر.وواصل فـــيالدلـــفـــيــا
ـنـطـقـة سـفـنــتي سـيـكـسـرز مـتـصـدر ا
ـتتاليـة ورفعها الـشرقيـة انتصاراته ا
الى ثـمـانيـة عـندمـا تـغلب عـلى ضـيفه
ديـتـرويـت بـيـسـتـونز 104-118ويـدين
ســيــكـســرز بــفـوزه الـى الـكــامــيـروني
جــويل إمـبــيـد صـاحب  29 نــقـطـة مع
ست مــتــابــعــات وتــيــريــز مــاكـســاتي
مـــســجل  22نـــقــطــة والـــبــديل دوايت
هـاوارد الذي أضاف  19 نـقطة مع 14
مــتــابــعــة.وحـذا يــوتــا جــاز مــتــصـدر
ــنــطـقــة الــغــربـيــة حــذو سـيــكــسـرز ا
بــتـســجـيــله لـلــفـوز اخلــامس تــوالـيـا
عــنـدمـا تـغــلب عـلى ضـيــفه هـيـوسـ
روكـتس  116-124 بــفـضل  24 نــقـطـة
لـنجمه السنـغالي االصل جورج نيانغ
و 20 نــــقــــطــــة لــــلــــكـــرواتـي بــــويـــان
بـوغدانـوفيش. وأوقـف بروكلـ نتس
ثــاني الـشـرقـيــة سـلـسـلــة هـزائـمه في
ـباريات األربع األخـيرة عنـدما تغلب ا
عـــلى مـــضــيـــفه دنــفـــر نــاغـــتس رابع
الغربية 119-125 وفـرض النجم كيفن
دورانـت نـــفـــسـه جنـــمـــا لــــلـــمـــبـــاراة
بـتـسـجـيله  33 نـقـطة مع  11 مـتـابـعة

وسبع تمريرات حاسمة.

{ روما- وكاالت: قال حـارس بايرن ميونخ األسطوري أولـيفر كان عقب تتويج
اني البـوندسليـغا للمـرة التاسـعة على التـوالي إن عليهم الـفريق بلقب الـدوري األ
الـعمل من اآلن من أجل التـتويج بـاللقب الـعاشر. وذلك لـتحـطيم الرقم الـقياسي في
سجل بـاسم يوفنـتوس اإليطالي. وأوضح تتـالية بـالبطـولة احملليـة وا عدد الـتتويـجات ا
كان خالل تصريحـات لشبكة (سكاي سـبورت) عادلنا الرقـم القياسي ليوفـنتوس.. علينا
الـعـمـل اآلن لـكي نـتـوج بـالـلــقب الـعـاشـر عـلى الــتـوالي وهـو مـا لم يــحـقـقه أحـد من قـبل.
جلس اإلدارة وخليفة الرئيس كارل هاينز رومينيجه كلما فزت وأضاف العضو احلـالي 
بـألقاب أكـثر في الـبونـدسلـيجا فـلن تكـتفي أبـدا.. عشت ألـقابـا كثيـرة مثـيرة ودائـما كان
وسم. وتوج الفريق هناك شعور احلصول على هدية بعد العمل الذي قمت به على مدار ا
البافاري بلقب الـبوندسليجا للمرة التاسـعة على التوالي قبل أن يلعب مباراته في اجلولة
الـ 32 أمام بوروسيـا مونشنجالدبـاخ وذلك بعد سقـوط مالحقه اليبزيج عـلى يد بوروسيا
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الـرابـعـة خالل خـمس سـنـوات.وكـانت
ــنـافــسـة قــويـة بــ الـفــريـقــ مـنـذ ا
الــبــدايـة حــيث حــسم ويــزاردز الـربع
االول بـصـعـوبـة بـفـارق نـقـطـة واحـدة
 32-33وانـتهى الربع الثاني بالتعادل
 30-30 قـبل أن يفرض بيسرز أفضلية
نـسـبيـة في الـثـالث وكسـبه بـفارق 10
نـقـاط  29-39 لـكـن الضـيـوف ردوا في
الــربع االخــيــر بــفــارق تــسع نــقــــــاط
  23-32 وفـرضـوا الـتـعـادل في الوقت
األصـلي  124-124 قــبل أن يـحـسـمـوا
الــشـوط اإلصـافـي بـفـارق نــقـطـة 9-8 
وبـرز الـثـنائي الـلـيـتواني دومـانـتاس
ســابـونــيس وكـاريس لــيـفــيـرت حـيث
حــقق األول "تـريـبـل دابل" بـتـســجـيـله
 30 نــقـطـة مع  13 مــتـابــعـة ومـثــلـهـا
تــمـريـرة حـاســمـة فـيـمــا كـان الـثـاني
قـريبـا من إجنازه بـتسـجيله  35نـقطة
مع  14مـــــتــــابـــــعــــة و 8تـــــمــــريــــرات
حــاســمــة.ومــني بــيــســرز بــخـســارته
الـثـالـثـة في مـبـاريـاته األربـع األخـيرة
واخلـــامــســـة في مـــبــاريـــاته الـــســبع
األخـيـرة.وتـابع الـنـجم سـتـيـفن كوري
تــألــقه وعــزز حــظــوظ فــريــقه غــولـدن
ــنــافـســة عـلى ســتــايت ووريـرز في ا
بــطـاقـة الـبالي أوف عـنـدمـا قـاده
الـى الــــفــــوز عـــــلى ضـــــيــــفه
اوكـالهـوما سـيـتـي ثـاندر
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صنفة األولى آشلي بارتي √œ»¡∫ أرينا سبالينكا أظهرت أداءاً مبهراً واستعرضت قوتها أمام ا

مــــــــتــــــــنــــــــاسق
ومتناقض عند
تـــوقـــيـع عــدد
مــــــــــــــــــــــــــــــــن
االلــــتـــزامـــات
لــالحتـــــــــــــــاد
األوروبـــــــــــــي

لكرة القدم".

لــوس اجنـلـيس-(أ ف ب) - أعـلـنت دار
"هـيـرتـدج اوكشـنـز" الـسبت أن قـمـيـصاً
ارتـداه أسـطـورة كرة الـسـلـة األميـركـية
مــايـكل جـوردان عـنــدمـا كـان يـدافع عن
ألـوان جامعة نورث كارولينا في موسم
ـبــلغ  1,38مــلــيــون  1983-1982بــيـع 

دوالر في مزاد علني.
ـبـيـعـات كـريس آيـفي في وقـال مــديـر ا
بــيـان: "نــحن فـخـورون جــدا بـتــحـطـيم
الـــرقـم الـــقـــيــــاسي لـــقــــمـــيص ارتـــداه
جـوردان". لـفهم قـيـمة الـقـميص رقم 23
بـــــالــــــلـــــونـــــ األزرق واألبـــــيـض من
الــضـروري مـعـرفـة أنـه الـقـمـيص الـذي
كــان يــرتــديه جــوردان في صــورة عـلى
غالف مــجــلــة "ســبــورتــيــنغ نــيــوز" في
آذار/مــــارس  1983 والــــتـي اخــــتـــارت
ستقبلي لشيكاغو بولز وقتها النجم ا

افصل العب في بطولة اجلامعات.
وجــلب الـقــمـيص نــفـسه  63500 دوالر
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{ مدريـد- وكـاالت: كشف تـقـرير صـحفي إسـبـاني امس األحد عـن كوالـيس مفـاوضـات البـرازيـلي نيـمار دا
اضية. وارتـبط نيمار لـفترة طويـلة بالعودة إلى سيلفـا جنم باريس سان جيـرمان مع برشلـونة خالل الفتـرة ا
بـرشـلونـة قـبل أن يـجـدد مع سـان جيـرمـان بـشـكل رسـمي حتى 2025.  ووفـقًـا لـصحـيـفـة مـوندو ديـبـورتـيـفو
عرفـة خططه اإلسـبانيـة فإن مبـعوثًا من بـرشلونـة سافـر إلى باريس قبل شـهر وقضى يـومًا كـامالً مع نيمـار 
ستقـبليـة. وأشارت إلى أن نيمـار أعرب عن رغبـته في العودة إلى بـرشلونة ألنه ال يـرى مشروعًـا ناجحًا في ا
بـاريس سان جـيرمـان. وأوضحت أن بـرشلـونة شـعر باالسـتغـالل واإلحباط فـور إعالن جتـديد عقـد نيـمار مع

سان جـيرمـان خـاصة بـعد اإلشـارات اإليـجابـية الـتي تـلقـاها الـنادي الـكـتالـوني من جنمه
ـا عـليه السـابق ورغـبـته في العـودة من أجل بـنـاء مجـد جـديد مع بـرشـلونـة الـذي قام 
وتواصل مع نيمار بشكل تسبب في غضب النادي الباريسي ولكن النجم البرازيلي

اختار البقاء في باريس وكأنه استثمر هذه االتصاالت لتوقيع عقده اجلديد.

{ مـدريــد- وكـاالت: أعـرب جـيـرارد بــيـكـيه مـدافع بــرشـلـونـة عن اسـتــيـائه من الـتـعـادل
السـلبي ضـد أتلتـيكـو مدريد في مـعقـله كامب نـو ضمن منـافسـات اجلولة  35من الـليغا.
وقال بـيكـيه خالل تصـريحـات نقـلتـها صـحيـفة مـاركا اإلسـبانـية: كـنا نـتوقع الـفوز الـيوم
نافـسة وأعتقد أن لدينا خيارات للتتويج وأتيحت لنا العـديد من الفرص لكننا مازلنا في ا
باللقب. وأضاف: أتـلتيكو مدريد هو أفضل دفاع في الـليجا واألقل تلقيا لألهداف وكان

علينا اسـتغالل الفرص الـواضحة للتـسجيل وأوبالك تصدى لـهدف من ميسي. وتابع:
ال أعتقد أن أتلـتيكو كان أكثر طموحًا وفي الشوط الثاني شعرنا بتحسن على الرغم
من أنـنا لم نسـيطر بـشكل كـامل على اللـعب. وعن ريال مـدريد واقتـرابه من اللقب
ـبـاريات األربع كن ألي شيء أن يـحـدث وصـحيح أن الـريـال إذا فـاز با عـلق: 
ـتبـقيـة له سـيتـوج بالـلقب إنـها بـطولـة صاحب أقل عـدد من خسـارة النـقاط ا
وبـدون جــمـهــور وكل شيء مــتـكــافئ. واخــتـتم: أعــتـقــد بـانــتـصــارنـا في

تبـقيـة ستكـون لدينـا خيارات وهـدفنا ـباريات الـثالث ا ا
ـنافـسة حتى الـنهـاية إنه ألمر ـباريات وا الـفوز بجـميع ا

مخزٍ ألننا تنافسنا بشكل جيد في األشهر األخيرة. 
يورغن كلوب

{ لــنــدن - وكــاالت: يـــتــجه هــاري كــ
مهـاجم تـوتنـهـام هوتـسبـيـر إلبالغ دانيل
ليفي مالك ناديه بـضرورة االستماع إلى
ـــقــدمــة له فـي الــوقت الــذي الــعــروض ا
يـسـتـعـد فـيـه مـانـشـسـتـر يــونـايـتـد لـطـلب
ضــمه مـــقــابل  90 مــلـــيــون جـــنــيه
ح إســــتــــرلـــيــــنـي. وســــبق وأن أ
الالعب الـــبـــالغ من الـــعـــمــر 27
عــامًــا بــإمــكــانـــيــة رحــيــله عن
الـسـبـيرز هـذا الـصـيـف حال
لم يــتـــحــسن مــوقـف الــفــريق
ــــوسم. وســــقط بــــنـــهــــايــــة ا
توتنهام أمس أمام ليدز
يونايتد بنتيجة-3
 1 لـــتـــتـــعـــقــد
مـــــــهـــــــمــــــة
الـــــفـــــريق
فـــــــــــــــــــــي
الـــــتـــــأهل
إلـــــــــــــــــــى

دوري
أبطـال أوروبا
قبل. وسـم ا با
ووفـقًـا لـصـحـيـفة
ذا صن البريطانية لن
يــتــقــدم كـــ بــطــلب لـــلــرحــيل عن
تـوتـنهـام لـكـنه سـيـتـواصل بـشـكل
شـخـصي مع اإلدارة لـلـتـفـكـيـر في
رحــيـــله إلى مـــكــان مـــنــاسب. ومع
استـعداد الـيونـايـتد لـلتـقدم بـعرض
قيمته  90 مليون إستـرليني لضمه
يـقـيم لــيـفي مــهـاجـمه بــضـعف هـذا
الرقـم لكـن في ظل ظـروف فـيروس
كـــورونــــا وتـــأثــــيــــره عـــلـى الـــوضع
االقتصادي لكرة القدم سيكون من

الك. الصعب تلبية مطالب ا

{ لـوس اجنـلـيس-(أ ف ب) -
عـادل راسـل وستـبـروك الـرقم
الـقـيـاسي فـي عدد الـ"تـريـبل
دابـل" (عــشــرة أو أكـــثــر في
ثـالث فـــئـــات احـــصـــائـــيــة)
ــســجل بــاسـم األســطـورة ا
أوسـكار روبـرتسـون معززا
حـــظــوظ فــريــقـه واشــنــطن
ويــزاردز في حــجــز بــطــاقـة
األدوار اإلقــصـائـيــة بـقـيـادته
إلـى فـوز ثــمـ عــلى مـضــيـفه
انـديـانا بـيـسرز  132-133 بـعد
الـتـمـديـد الـسـبت فـي دوري كرة
. الــسـلــة األمـيــركي لـلــمـحــتـرفـ
وحـقق وسـتـبـروك الـ"تـريـبل دابل"
الـ 181 فـي مــســيـــرته االحــتـــرافــيــة
ـــوسم بـــيــنـــهــا  25في والـ 35هـــذا ا
ـبـاريـات الـ 32 األخـيـرة بـتـسـجـيـله ا
 33نـقطة مع  19مـتابـعة و 15 تـمريرة
حــاســمـة. وضــمن وســتـبــروك إنــهـاء
نتظم قبل أربع مباريات من الـدوري ا
ـــعـــدل "تـــريـــبل دابل" في نـــهـــايـــته 
ـباراة وهـو إجناز حـققه ثالث مرات ا
نـتقل هذا لك وسـتبـروك ا سـابقـا.و
ـوسم الى فـريق العـاصمة قـادما من ا
هــيــوســ روكــتس فــرصــة حتــطــيم
الـرقم القياسي التاريخي لروبرتسون
اإلثـن عندما يلتقي فريقه مع أتالنتا
هـوكس.وعـلـق وسـتبـروك عـلـى إجناز
مـعادلـة رقم روبرتسـون الذي لعب 14
مـــوســـمــــا في دوري احملـــتـــرفـــ في
الـفترة ب  1960و 1974 قائال "أمر ال

يصدق".
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. أنـا ـ مـضـيـفـا "أنـا سـعـيـد جـدًا و
ـغـامـرة". ـ لـلـجـمـيع طـيـلـة هـذه ا
ويـحتل أسطورة لوس أجنليس ليكرز
ــركـــز الــثــالث مـــاجــيك جــونـــســون ا
بـرصيد  138 تـريبل دابل فيـما يحتل
الــنــجم الــســابـق لـداالس مــافــريــكس
ونـيـوجـيـرزي نـتس وفـيـنـيـكـس صـنز
ركـز الرابع 107 أمـام جـايسـون كيـد ا
جنم لـيـكـرز لـيبـرون جـيـمس الـنشط
الـــوحـــيـــد بـــ اخلـــمــســـة األوائل
بـــــرصــــيــــد  99 تـــــريــــبـل دابل في
مــســيــرته االحــتــرافــيــة. وســاهم
إجنـاز وسـتـبـروك وتـألق زمـيـله
بــرادلي بـيل صـاحب  50 نـقـطـة
فـي حتقـيق واشـنـطن ويزاردز
لـفـوزه الثـاني توالـيا والـ32 
في  67 مـــبـــاراة حـــتى االن
ركـز التاسع في وانـتزاع ا

خـالل بـــيــــعه في مــــزاد في عـــام 1999
وتـوقعت "هيـرتدج" أن يبـلغ سعره هذه

رة حوالي مليون دوالر. ا
وكـــان الـــرقم الـــقــيـــاسي الـــســـابق في
بـخصوص بيع قميص وسروال قصير
جلــــــــوردان بــــــــلغ  480 ألـف دوالر فـي
ــاضي خالل تــشــرين األول/أكــتــوبــر ا
بـيع بدلة رياضية لشـيكاغو بولز تعود
الـى مــــوسم  1987-1986 الـــــذي تــــوج
خـالله أفـــضـل مـــســـجـل في الـــدوري
وأقــــــصـي من قــــــبل بــــــوســــــطن
ســلــتــيــكس مـن الـدور األول

للبالي أوف.
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{ مـدريـد - وكـاالت: ظـهـرت أريـنـا سـبـالـيـنـكـا
صـنـفة بأداء مـبـهر واسـتـعـرضت قوتـهـا أمـام ا
يـا آشـلي بـارتي لـتـفوز بـلـقب بـطـولة األولى عـا
فـتوحـة للـتنس عـقب تغـلبـها  0-6و3-6 مدريـد ا

و4-6  أمس. 
وثـأرت العـبـة روسـيــا الـبـيـضـاء من مـنـافـسـتـهـا
األســتــرالــيــة الــتي تــفــوقت عــلــيــهــا في نــهــائي
. وفي يوم ـفـتـوحـة قـبل أسـبـوعـ شتـوجتـارت ا
عاصف بـالعـاصمة اإلسـبانـية تـألقت سبـاليـنكا
في اجملـموعـة األولى وجلـأت لـضـرباتـهـا الـقـوية
الشـهـيـرة من اخلط اخللـفي لـتـحسم اجملـمـوعة
صـنفـة الـسابـعة خالل  25دقيـقـة. ولم تخـسـر ا
ـيـا أي مـجـمـوعة فـي طريـقـهـا لـلـنـهائـي لكن عـا
ــســيــرة بــعــد أن بــارتي وضــعت حــدا لــهــذه ا
كـسـرت اإلرسـال فـي الـشـوط األول بــاجملـمـوعـة
الثـانية. ولم تتـحل بارتي بالثـبات لكنـها أظهرت
عــمق مـوهـبـتـهـا حـ كـسـرت اإلرسـال مـجـددا
ـواجهـة إلى مجمـوعة فـاصلـة. وصمدت لتـنقل ا
الالعبـتان قبل أن تكسر سبالينكا إرسال بارتي

لتتقدم  4-5 ثم مضت نحو حتقيق االنتصار.
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لست مـتشـائمـاً كمـا يقـول الكاتـب السيـاسي اإلسالمي احلـضاري الـسيد
محمـد عبـد اجلبار الـشبوط لـكن استقـراء واقع ساحتـنا السـياسيـة يؤشر
ــدنـيـة يـعــوزهـا االصـطـفـاف مـجــمـوعـة حـقــائق في مـقـدمــتـهـا أن الـقـوى ا
تماسك من أجل كسر سيطرة األطراف األخرى على الساحة االنتخابية. ا
واألنـكى من هـذا هـو أن الـقوى الـشـبـابيـة الـتي هي الـقوى احملـركـة حلـركة
االحـتـجـاج الـتـشـريـني ال يـعـوزهـا مـجـرد وحـدة الـصف واالصـطـفـاف إلى
دنية األكـثر خبرة في احلـياة السيـاسية بل أنهـا تفتقر إلى جانب الـقوى ا
باشرة بـرغم أن شعار نريد وطن عيشيـة ا طـالب ا فهم واضح يـتخطى ا
يظل ذا سـمة مـتميـزة لكن الـقوى الـشبابـية لم تـستـطع رسم صورة الوطن
قراطية فهم ينـتهكونها عندما يعلنون نبذ طلـوب وهم مع مطالبتهم بالد ا
ـعتـقد وتـنوع احليـاة احلزبـية الـتي هي معـلم من مـعالم الـتعـددية وحـرية ا

عاجلة شؤون البالد. ناهج  ا
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وال يـقف األمـر عـنـد رفض احلـزبيـة واحلـزبـيـ بل هم يـطالـبـون احلـزبـي
بـالـتـخلي عـن أحزابـهم أنـهم ال يـطـالبـون بـبـرامج عمـل واضحـة تـلـتزم حل
مـشـاكل الـبالد بل يــشـتـرطـون عـلى الــنـاشـطـ في الـسـاحــة الـسـيـاسـيـة
التـخلي عن انتمائهم احلـزبي وهو مطلب يشكل خـرقاً حلقوق اإلنسان في
ـقاربـة بينـهم وب سلـطات أنـظمة سـابقة ـعتقـد. ومع عدم جواز ا الرأي وا
في العـراق وكأنـهم يريـدون "براءة" بـوسائل "غـير قـسريـة" من كل صاحب
معـتقد وليـس مطالبـته في نقد جتـربة حزبه والـعمل علـى تصحيـح مسيرته
ــسـيـرة يــصـلح من خالل االلـتــزام بـبــرنـامج عــمل يـبــني الـوطـن وضـمن ا

مساراً حزبياً منحرفاً.
تنافس في اجلوالت االنتخابية كانوا: هم تؤشر اإلحصاءات أن ا ا

1- في 15/12/2005 الدورة األولى كانوا 6655 مرشحاً.
2- في 2010 /7/3 الدورة الثانية   كانوا6218 مرشحاَ.
3- في 30/4/2014 الدورة الثالثة  كانوا 9040 مرشحاً.
4- في 5/2018 /12الدورة الرابعة كانوا  7178مرشحاً.

ـرتقـبـة يوم ـرشحـ في الـدورة ا ـعلـومـات أن تعـداد ا حـالـياً تـؤشـر ا -
10/10/2021سيكون 3523 مرشحاً.

ـرشحـ هو أن الـقوى سـتـخلص من هـذا االنخـفاض فـي عدد ا عـنى ا وا
رشح السياسية حتاول تركيز طاقاتها وتمتنع عن تشتيتها بزيادة عدد ا
شـاركة زاد مـرات مـضاعـفة بـالقـياس على الـرغم من أن تـعداد األحـزاب ا
ما كان عـليه في الدورة االنتـخابية السـابقة بفـعل تشكيل أحزاب تـشرينية
من شبـاب االنتفاضة من جـهة  وانقسام بـعض القوائم والقوى الـسياسية
من نـاحـيـة أخـرى. فـمن نـاحـيـة هـنـاك 235 حـزبـاً مـسـجالً لـدى مـفـوضـيـة
المح لـ 27 حتـالفاً قـد تنشـطر بعـضها االنـتخـابات وحلـد اآلن ما تزال ا
بعـد االنتخابات مع احتمال قيام تـنسيق ب بعضها اآلخر من اجل حسم

رشح لرئاسة مجلس الوزراء وتوزيع احلقائب الوزارية. ا
قـاعـد التي حـصل عـليـها ـستـبـعد أن يـحتـفظ أي طـرف بعـدد ا وبـات من ا
في االنتـخابات الـسابـقة من الـقوى الشـيعـية عـدا التيـار الصـدري خلبرته
في تنـظيم الترشـيح والتصـويت واستمرار مـرجعيـة آل الصدر في شخص
ـا يـسـتـطـيع االحتـفـاظ بـتـعداد الـسـيد مـقـتـدى. أمـا د. حيـدر الـعـبـادي فر
ـسـؤولـ قــربـاً من طـمـوحـات مـقـاعـده بــعـد أن أتـضح أنه كـان من أكــثـر ا

اإلصالح لكن هذا يعتمد على ما يتبلور من برامج في اللحظة األخيرة.
أما بالـنسـبة لـلمـحافـظات العـربيـة األربعـة (السـنيـة) بجانـب بعض أصوات
الـنـاخبـ في الـبـصرة فـأن أصـواتهـا مـحـصورة ضـمن مـرشـحي أبنـائـها
فـقط عـدا مشـاركـة القـائـمة الـعراقـيـة الوطـنـية بـعض أصـواتهـا. لـذلك تظل

ا كانت عليه سابقاً. الكتلة التي يتزعمها السيد إياد عالوي مقاربة 
فـاجئـة ستـكون بـاستـرجاع االحتـاد الوطنـي لبعض بالنـسبـة للـكرد فـأن ا
أصـواته في الـسـلـيمـانـيـة وأربيل بـجـانب حـصولـه على مـقـعـد أضافي في
كـركـوك نتـيـجـة مـوقف شبـابه في الـقـيـادة اجلديـدة من تـداعـيات اسـتـفـتاء

واقع في أربيل. اإلقليم. فيما تظل تغيير قوية وتنتزع بعض ا
هم كل مـجريات األحداث تـب أن مجمل الـوعي اجلمعي للـناخب مازال ا
ـبـاشـرة ـعـدلـة وطـروحــاتـهـا غـيـر ا مـتـأرجــحـاً بـ الـشـعـارات الـطــائـفـيـة ا

دنية "احلزبية". إلضعاف القوى ا
ؤتـمر التـأسيـسي الثـاني حلزب الـتيار وفي هذا الـسياق انـعقـد ما سـمي ا
اضي ولم يبدو الصيدالني احمد علي دني في 29 نيـسان ا االجتماعي ا
إبــراهــيم نــائب رئــيـس احلــزب مــتــفــائالً في حــدوث مــنــعــطف مــهم يــلــبي
الطـموحات ذلك أن قانون االنتخابات في الدوائـر الصغيرة سيمكن القوى
ـدنـيـ إلى جـانب أن قـانـون ـال من الـتــأثـيـر عـلى فـرص ا الـعـشـائـريـة وا
ـفـوضـيـة بـشــان األحـزاب لم يـراع ضـوابط عـدم جـواز قـيـام أحـزاب لـهـا ا
ـال السـيـاسي الذي أجـنـحة مـسـلـحة في ظل غـيـاب رقـابة حـقـيـقيـة عـلى ا

ينفق في االنتخابات.
ـدني الـذي يرأسه د. عـلي الرفـيعي أقـام حتالـفاً مع علـماً أن هـذا احلزب ا
ـال الـسـيـاسي والـدعم احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي...وهـو حتـالف يـعـوزه ا
دني لالنتخابات في بـغداد هما السيدان الطـائفي. ومرشحا حزب التـيار ا
حـمـزة اجلـواهـري اخلـبـيـر االقـتـصـادي ود.عـامـر حـسن الـفـيـاض أسـتـاذ
العـلـوم الـسيـاسـيـة والعـمـيـد السـابق لـكـليـة الـعـلوم الـسـيـاسيـة في جـامـعة

النهرين.
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سـكـرتـيـر احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي الـسـيـد رائـد فـهـمي تـنـاول مـوضوع
االنـتـخـابـات من زاويـة أخـرى فـهـو يـرى أنـهـا تـشـكل تـراكـمـاً في الـذاكـرة
اجلمـاهـيـريـة لالرتـقـاء بـالـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة وأن أطـرافـاً لـهـا ثـقـلهـا دعت
احلــزب الـشـيــوعي إلى حتـالـف انـتـخــابي مـعـهــا لـكن الــشـيـوعــيـ الـذين
حتـالـفـوا مع الـتـيار الـصـدري في االنـتـخـابـات الـسـابـقـة وانـسـحـبـوا مـنـها
ـان د. حسن العـاقولي قد الحقـاً بعد أن كـان زعيم كتـلة سائـرون في البر
ان معبراً عن خيبة أمله من عدم استـقال هو األخر من زعامة الكتلة والبـر
القدرة عـلى تقد ما يخـدم العراقي فان فـهمي يرى أن القضيـة بالنسبة
للشـيوعي ليست احلصول عـلى مقاعد نيابية أو حـقائب وزارية فالنائبان
الـشــيـوعـيـان (هـو احـدهـمـا) اســتـقـاال احـتـجـاجـاً عـلـى عـدم تـلـبـيـة مـطـالب
جـمــاهـيـريـة مــلـحـة لـكن الــقـضـيـة هي تــوظـيف االنـتـخــابـات وكل الـنـشـاط
الـســيــاسي واجلـمــاهــيـري لــتــعــمـيق الــوعي بــضــرورة تـخــطي الــطـائــفــيـة
ومحـاصـصتـها وضـرورة ضـمان أن ال يـكـون هنـاك سالح خـارج سيـطرة
نـهـوبـة من الـشعب الـدولـة واتـخاذ إجـراءات فـعـالـة الستـرجـاع األمـوال ا
ـسـؤول عن الـفـسـاد من الرؤوس بـجـانب سـد منـافـذ الـفسـاد ومـساءلـة ا
ـستدامة تضـمن تعدد موارد الدولة وليس األذنـاب في خطة عمل للـتنمية ا
وليس مـجرد اعتمادها على العوائد النفـطية الناضبة ولو بعد ح في ظل

ي نحو مصادر مستدامة للطاقة غير ملوثة للبيئة. توجه عا
ـلف الـنـووي اإليــراني ونـزع فـتـيل الـتـوتـر ـرتـقب في ا ومع أن االنـفــراج ا
ـتـصـاعـد في مـثـلث عالقـات عـرب اخلـلـيج بـاألخص الـسـعـودية –إيـران ا
ستبعد أن تظهر على وفق االنـفراج األميركي في التعامل مع إيران فمن ا
ـؤكـد هو أن نـتائج هـذا االنـفـراج في انـتخـابـات  الـعراق 21 لـكن الـشيء ا
مـتـغيـرات الحـقة قـادمـة قد تـتـخطـى الوعي اجلـمـعي لرافـعي شـعار رفض
ـطـالـبـة بــالـتـوظـيف احلـكـومي لــكن قـد تـكـون هـنــــــاك مالمح األحـزاب وا
ـا يـحـول دون انــفـجـار اشــد من انـفـجـار إصالح اقـتـصــادي اجـتـمــاعي 

تشــــرين.
ـواطـنـ إلى درجـة مـعـيـنة مع هـذا فـفي حـالـة عـدم الـعـمل عـلى تـطـمـ ا
سـلحة وإعالن بـعض أطراف الـعمـلية ـنفلت وتـظاهـراته ا بشـأن السالح ا
ـبـكـرة على نـتـائج االنـتـخـابـات واسـتـمـرار رموز الـسـياسـيـة وصـايـتـهـا  ا
الفـساد الرئيـسة في االستـحواذ على مفـاصل مهمـة في الدولة وضخ مال
ـنهـوب لضـمـان إعادة إنـتاج تـوابع مـطيـعـة لهم فـأن ما الـشـعب العـراقي ا
قاطعـة الشعبـية التي شـاهدناها في يطـرحه السيد إيـاد عالوي قد يعـمق ا
ـواطنـ لدفعـهم نحو ـزيد من الضـغط على ا االنتـخابات األخـيرة وضخ ا
انفجار قد يتخطى كل التوقعات وكل ما شهدناه في عامي 2011 وتشرين
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بـا و ـي ال تستخدم مقاــس وقواعد لتقــم
االداء وحتـلـل الــعـائـد والــكـلـفـة. بــيـنـمـا
مـوازنـة الـبــرامج واالداء تـعـتـمـد تـبـوـب
ـوازنـة ــعـطي االــمــة حـدـث حلـســابـات ا
والـتــركــز عـلى الــبـرامج احلــكـومــة ومـا
تــقـوم به احلــكــومـة من بــرامج واعــمـال
ولـس مـا تـشتـرـــا  من سلع وخـدمات اي
أنـــا تـــركــز عــلى الــــدف ذاته ولـس عــلى
وســـائل حتـــقـق الــــدف .  لــعـل من ابــرز
الـفـروق بـ مـوازنة "الـبـنـود والـبرامج"
ــــصـــــاحب هـــــو مــــعـــــاجلـــــة الــــهـــــدر ا
بـالــتــخـصــيــصـات (فــفي حــالـة مــوازنـة
الـبـنـود تـعتـبـر الـوحـدات احلـكـومـية ان
ثـابة حق الـتخـصيص عـلى بنـد معـ 
لـتـلك الوحـدة وعـليـهـا ان تـصرفه كـامـلة
حـتـى وان لم تـكن هــنـاك حـاجــة فـعــلـيـة
لـلصـرف وهي تعـتـمد الـتقـدير بـالقـياس
الى الـسنوات السابقة) في ح في ظل
مــوازنــة الــبــرامج واالداء يــكــون هــنــاك
انـفاق على مستوى الـبرنامج بشكل عام
ولـيس البند وان اعداد الـبرنامج يتطلب
الـتــقــديــر الـصــحــيح لــلــتـخــصــيــصـات
ــطـلــوبـة لـإلنـفــاق وفق أسس عــلـمــيـة ا

صحيحة.
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بـغـيـة مـكافـحـة الـفـسـاد وحتـقـيق كـفاءة
ـال الـعــام نـقـتــرح اعـتـمـاد اسـتــخـدام ا
ـوازنـة الـشــفـافـيــة في اعـداد وتــنـفـيــذ ا

وبحسب اخلطوات التالية:
: الـبيان التمـهيدي للـموازنة: تكشف اوالً
هــذه الـوثــيــقــة عن مــعـلــومــات واســعـة
وازنـة للسلـطة التنـفيذية ,فهي ـقترح ا
حتـدد تــوقـعـات احلــكـومـة االقــتـصـاديـة
وايــضـــاً الــدخل والـــنــفـــقــات والـــديــون

توقعة. ا
ـــوازنــة لـــلــســـلــطــة ثـــانــيـــا: مــقـــتــرح ا
قدمة الـتنفيذية: هي مجـموعة الوثائق ا
من قـبل السـلطة الـتنـفيذيـة الى السـلطة
ـوافـقـة عـلـيـها, الـتـشـريـعيـة حـتى تـتم ا
تــــــــوضـح تـــــــــفــــــــاصــــــــيـل االيــــــــرادات
والـتـخـصـيـصـات الـتي يـتم عـمـلـهـا لـكل
ــقــتـــرحــة في الــوزارات والـــتــغــيـــرات ا
ـعـلـومـات االخـرى ـالـيـة وا الـسـيـاســة ا

الي. وقف ا الضرورية لفهم ا
ــوازنـة ـقــررة : هي ا ــوازنــة ا ثــالـثــا: ا
الـتـي يـتم اعــتـمـادهــا من قــبل الـســلـطـة

التشريعية.
رابـعـاً: الـتــقـاريـر الـدوريـة:  تـشـمل هـذه
الـوثـائق على مـعـلومـات حـول االيرادات
الـتي يـتم جتمـيـعهـا والـنـفقـات الـفعـلـية
الـــتي يــــتم صـــرفــــهـــا وكـــذلـك الـــديـــون
ـسـتـويـات اخملـتـلـفـة, ـسـتـدانـة عــلى ا ا
الـتـي يـتم اصـدارهـا كـل ثالثـة اشـهـر او

كل شهر.
ــراجــعـة نــصف الــســنــويـة: خــامـســاً: ا
حتـتوي هذه الوثيـقة على حتديث شامل
وازنة ,من مـنتصف العام بـشأن تنفـيذ ا
ــــــا فـي ذلـك مــــــراجـــــــعــــــة ـــــــالي ,و ا
االفـتـراضات االقـتـصاديـة الـرئيـسـية في
ـوازنــة والـتــوقـعــات احملـدثــة لـنــتـائج ا

وازنة. ا
: تـقـريــر نـهـايـة الـسـنـة: تـعـرض سـادسـاً
هـذه الــوثـيــقـة حــسـابــات احلـكــومـة في
الي وتشـمل تقيـيم التقدم نـهاية الـعام ا
الـذي  نــحـو حتــقـيق اهـداف ســيـاسـة

وازنة. ا
ـراجعة: صادر عن جهاز : تقرير ا سـابعاً
الـرقابـة االعلى اخلاص بـالدولة ,وتـعمل
هذه الوثيقة على فحص سالمة واكتمال

حسابات نهاية العام للحكومة.
ــواطـن: هــو اصــدار : مـــوازنــة ا ثــامـــنــاً
بـسـيط واقل فـنـية من مـوازنـة احلـكـومة
ــعــلــومـات مــصــمم خــصــيــصــاً لــنــقل ا

الرئيسية للعامة.
عهد العراقي لالصالح االقتصادي  { ا

ثلى منهم. واالستفادة ا
3- وضع خـــطـــة يـــتـــفق عـــلـــيـــهـــا بــ
ـمـلـوكـة ـعـنـيـة بـالـشـركـات ا الـوزارات ا
اليـة تتضمن لـلدولة ومدرائـها ووزارة ا
الـتحول التدريجي للشركات اجملدية الى
االكـــتــــفـــاء الـــذاتـي وحتـــقــــيق األربـــاح
واالســتــدامــة عــلـى ذلك يــرافــقه حتــريك
الـطـلب الـوطـني عـلى هـذه الـشـركات من
خالل تـقـليص االسـتـيرادات لـلـمنـتـجات
ماثلة. ونقـترح قيام اللجنة واخلـدمات ا
االقــتــصـــاديــة بــاالشــراف والـــتــنــســيق
والـــــتــــعـــــاون فــــيــــمـــــا بــــ الــــوزارات
واحملـافـظـات لـزيـادة مـسـتـوى احملـتـوى
احملـلي للـمنـتجـات واخلدمـات وتشـجيع

الصادرات.
4- اخـتـيــار اإلدارات الـعـلـيــا لـلـشـركـات
اعـــتــــمــــادا عـــلـى الـــكــــفــــاءة واجلـــدارة
سـتـمر واالمـكـانيـة والـنـزاهة والـتـعلـم ا
وتــفـــعــيـل عــقـــود إدارة األداء لــلـــمــدراء
ـعــمـول به في الـعــامـ فـي الـشـركــات ا
ـــعـــادن لـــغـــرض وزارة الـــصـــنـــاعـــة وا
حتـفيزهم عـلى األداء األفضل وتغـييرهم

طلوب. في حالة اإلخفاق عن األداء ا
5- تــشـــجــيع الــشـــراكــة مع الـــشــركــات
ــيـة والــقـطــاع اخلـاص وتــأسـيس الــعـا
شـركـات خاصـة او مـساهـمة مـع القـطاع
اخلــاص وحــسب قــانـون الــشــركـات 21
لــســنـة  1997بــهـدف حتــديث وتـطــويـر
ــنــتــجــات والــتــوسع فــيــهــا واضــافــة ا
دخالت مـنتـجات جـديدة والـتكـامل في ا
واخملـرجـات لـتـحـسـ سـلـسـلـة الـقـيـمـة
واالرتـقاء بـنـوعيـة وكفـاءة وتـكنـولوجـيا
اإلنـتــاج واخلـدمــات لـلـشــركـات. واعـداد
مـلفات استثمارية للشركات او مكوناتها
ـية ـستـثـمريـن والشـركـات العـا جلـذب ا

نظمات الدولية. ساعدة ا و
6- وكـــذلك بــنـــاء قـــدرات الــفـالحــ في
مـجـاالت الـتـكنـولـوجـيـا وادخـال الـطـاقة
الـبديلـة (الشـمسيـة) وتشـجيع التـصنيع
ديات القصيرة احملـلي  لها وذلك على  ا
ـتـوسـطـة وبـالـتـعـاون مع اجلـامـعـات وا
.وكـــذلك  تـــغـــيـــيــــر مـــنـــاهج الـــدراســـة
ـتـوسـطـة واالعـداديـة في االبـتـدائــيـة وا
ـنــاطق الــزراعـيــة والـريــفــيـة لــتـعــلـيم ا
الـــطالب مــــبـــاد الـــزراعــــة احلـــديـــثـــة
وبـالـتـنـسيق بـ وزارة الـتـربـية ووزارة
الـزراعة.  بـالرغم من الـدعم الكـبيـر الذي
تــقـــدمـه الــدولـــة لـــلـــمـــزارعـــ جنــد ان
ــنـتـوج االســواق قـد تـكــون خـالــيه من ا
احملـــلـي اال مــــا نـــدر حــــيـث ان مـــعــــظم
ـا يـتـطـلب مـعه احملـاصـيل مـسـتـورده 
وضع شـــروط مــحــدده لــلـــدعم الــزراعي

ا يؤمن السلة الغذائية. و
7- الــنــفط والـغــاز: احلــد من اســتــيـراد
الـوقـود وذلـك من خالل تـفـعـيل مـصـافي
الـنفط وتشـغيلـها بكـامل طاقتـها لتـوفير
ـشـتقـات النـفـطيـة بـدال من اسـتيـرادها ا
والــــعـــــودة الى تــــكــــيــــيـف وتــــنــــفــــيــــذ
اســتــراتـيــجــيــة الــطــاقــة الــتي غــادرهـا
ــــعـــنـــيـــون بـــهـــا في الـــنـــفط والـــغـــاز ا
ـرتـبطـة.  بيع والـكهـربـاء والصـنـاعات ا
الــنـفط اخلــام من قــبل وزارة الــنـفط الى
ـصافـي بسـعر تـتم مـراجعـته بـعنـاية . ا
االسـراع فـي تـخـفــيض ضـائـعــات الـغـاز
وجتـنب حـرقـة.  اسـتـخـدام بـدائل اخرى
ـشتـقات اكـثر كـفـاءة من االعتـماد عـلى ا

النفطية مثل وسائط النقل .
8- الــكـــهـــربـــاء : ان اجــور الـــكـــهـــربــاء
ا بـالـنسـبـة لـدوائر الـدولـة كـبيـر جـدا 
يــتــطـلـب تـوجــيه الــوزارات والــهــيــئـات
والـدوائر الى ترشـيد الطاقـة الكهـربائية
وعـدم االسراف فـيهـا واستـخدام وسائل
تـكـنـولـوجــيـة في تـعـديل مـعـامل الـقـدرة
ووضع حــدود لالســتـهالك حــسب حـجم
واعــــمــــال كل دائــــرة وتــــغــــر رؤســـاء

االخــتــنــاقــات مــنــهــا : اعــادة هــيــكــلــة
الـشركـات احلكومـية (وانـهاء اعتـمادها
عـلى الــدعم احلـكـومي) واعـادة الـنـظـر
بـتـمـويل اخلـدمـات الـعـامـة (بهـدف رفع
كــفـاءة ومــعـاجلــة الـهــدر). عـلى ســبـيل
ـثـال ان يكـون هـنـاك تخـصـيص مالي ا
مـحــدد لــكل طـالب في مــجـال الــتـربــيـة
ـــكــنـه صـــرفه فـــقط الى والـــتـــعــلـــيـم 
ـدرسـة او اجلامـعـة الـتي يلـتـحق بـها ا
الــطــالب.  لــقــد اثــبت هــذه الــســيــاسـة
ـالية قدرتـها على خلق وضع تـعليمي ا
كن تطبـيق هذه السياسة ارقى  كـما 
في تـمـويل اخلدمـات الصـحيـة. ان هذه
الــســيــاســة تــأتـي لــتــجــســيــد مــبــاد
الـدسـتـور بـاعـتـبـار الـنـفط والـغـاز مـلك
. وهـنـالك مـقـتـرحـات اخرى لـلـمـواطـن
مـنــهـا خــصـخـصــة اخلـدمــات الـطــبـيـة
ـتـمـثـلة بـسـيـارات االسـعـاف الـفوري ا
ـتاحـة ان يجـري تمـليك من اخلـيارات ا
الـعجالت لسـائقيهـا على ان يكـون فيما
بـعـد عـقـد ب الـسـائق ووزارة الـصـحة
لـلقيام بـتقد اخلدمات الـضرورية كماً

ونوعاً للمواطن مجانا.
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من االجـــــراءات االخــــــرى مـــــعـــــاجلـــــة
االخـتالالت الــهـيـكـلــيـة الـتي احــدثـتـهـا
غـزارة العـوائد النـفطـية ارتـفاع االجور
ــرتـبــات عـلى مــســتـوى االنــتـاجــيـة وا
وارتــفــاعــهـــا عن مــســتـــوى نــظــيــرهــا
بـالـقـطـاع اخلـاص هـذا الـتـفـاوت خـلق
ــو نــوعـــ من الــصـــعــوبـــات األولى 
وتـطور مشاريع القطاع اخلاص احمللي
واالجــنــبي  والــثـــاني بــخــلق حــوافــز
الـهجرة من الـريف للمـدينة  والتي ادت
الى انـــتــشـــار الـــوحـــدات الــســـكـــنـــيــة
الـعشـوائيـة حتى غـدت البـنى التـحتـية
عـاجـزة عن تـقـد اخلـدمـات (الـتـجـاوز
عـــلى الـــقـــدرة االســـتـــيـــعـــابـــيـــة).  من
الــضـــروري اعــادة الـــنــظــر بـــالــرواتب
واالجــــور لــــتــــتــــمــــاشـى مع اجلــــدوى
االقـتصادية تفاديا لـلهدر وتفاقم العجز
الى مـستويات كبيرة (في العام احلالي

يبلغ مستوى العجز  27 ترليون.
من الـضـروري اعتـمـاد سـياسـة االحـالة
ـبـكـر ,وتــعـديل قـانـون عـلـى الـتـقـاعــد ا
الــتـقــاعــد لــيــشــمل فــئــات عــمـريــة اقل
وتـقـلـيص مـدة اخلدمـة الـتـقـاعـدية (مع
كافئات للعمل بالقطاع وضع حوافز كا

اخلاص)
الــعـمــالــة الــفـائــضــة: البــد من تــفــعـيل
الـقــرارات احلـكـومـيــة الـسـابــقـة بـشـأن
الــعـمــالــة الـفــائــضـة وتــوزيــعـهـم عـلى
الـــدوائــــر ذات احلـــاجــــة او مـــنــــحـــهم
ــالــيـة لــلــتــوجه بــالــعـمل ــكـافــئــات ا ا

بالقطاع اخلاص.
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ـــبـــاشـــره ــــراجـــعه تـــتـم ا في ضـــوء ا
بـــاصالح ســـيــاســـة الـــدعم احلـــكــومي

وباسلوب تدريجي وكما ياتي:
ـمـلوكـة لـلـدولة فـيـمكن دعم الـشـركات ا

اتباع اخلطوات االتية :
1- اإلسـراع بــإكـمـال مـتــطـلـبــات تـمـيـز
الـعـمالـة الـزائـدة في هذه الـشـركات عن
الـعمالـة الفعالـة التي تتـطلبـها العـملية
اإلنـتاجية او اخلـدمية وبأسـلوب مهني

ونزيه وعادل تتم مراجعته.
2- حتـــريـك الــــعــــمـــالــــة الــــزائــــدة في
الـشـركـات الى مـراكـز او اقـسـام تـنـمـية
ـوارد البشـرية تـدار مركزيـا حيث تتم ا
دراســة واقــعــهم وتــصــنــيــفــهم حــسب
امـكــانـيـاتــهم الى مـجــامـيع وتــدريـبـهم
لـــيـــتــبـــوءوا مـــواقـع جــديـــدة وحـــسب
ســيــنــاريـــوهــات تــعــد لـــهــذا الــغــرض
وبـــالـــتــــعـــاون مع الــــقـــطـــاع اخلـــاص
واجلــامـــعـــات لـــغــرض إعـــادة تـــاهــيل

موازنة البنود .
وازنة االحتادية . اعتماد شفافية ا

ديونية . معاجلة ا
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ـالـيـة الـنـفـطـيـة حـوالي ـوارد ا تـشـكل ا
%90 من مــجـــمــوع االيــرادات الــعــامــة
ـتحـققة خالل الـعام الـواحد) في ح (ا

تــشـكل االيــردات االخـرى نــسـبـة (10%
ــتـمــثــله بـالــضـرائب ـوارد ا تــأتي من ا
والـكمـارك والرسوم ... ألخ. ان االعـتماد
ــوارد الــنــفـطــيه يــضع الــكـبــيــر عــلى ا
ـالـيه فـي الـعـراق في خـطـر الـســيـاسه ا
تـذبـذب اسـعـار النـفط (كـمـا شـهـدنا ذلك
فـي عام 2008 وعـام 2014) االمـر الـذي
يــتـطــلب  اتـخــاذ  اجــراءات من شـأنــهـا
االحـتراز من تقلـبات االسعار من خالل :
توقع  االتـفاق على خـصم سعر الـنفط ا
خالل االعــوام الــقــادمــة بــنــســبـة 10%
ووضـع الــــــــفـــــــــائض فـي صــــــــنــــــــدوق
اليـة لغرض در مـخاطر االحـتياطـات ا

تذبذ اسعار النفط.
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ــوارد الــنــفـطــيــة حــالــيـا بــخـصــوص ا
تـخـصص بـحـدود تـتـجاوز ( 70-75%)
لـتغـطية نـفقـات تشغـيلـية بـحته وحيث
ــثل الـثــروة الـوطــنـيــة لـكل ان الـنــفط 
سـتـقبل الـعـراقيـ في احلـاضـر وفي ا
سار جنـد من الضروري تصـحيح هذا ا
واعــتــمـاد ســيــاســة من شــأنــهــا صـرف
ــــشـــاريع ــــالـــيــــة الغـــراض ا ـــوارد ا ا
االسـتـثمـاريـة حـصراً (االلـتـزام بـحقـيـقة
رأسـمـال يسـتـبدل بـرأسـمال اخـر). تـبلغ
ـوجهه ـالـية الـنـفطـيـة ا ـوارد ا نـسـبة ا
ــشـاريع االســتـثـمــار بـحـدود الغـراض ا
ـوازنــة الـعـامـة لــلـحـكـومـة  %25 من ا
وعـليه ينبغي اعتمـاد سياسة من شانها
ا رفع هـذه النـسبة وبـشكل تـدريجي و
يـضـمن حتـويل مـوارد الـثروة الـنـفـطـية
الى مـشـاريع اسـتثـمـاريـة ذات مردودات
اقـتــصــاديـة لــلـجــيل احلـالي ولالجــيـال
الــقــادمــة (كــمـا هــو احلــال في مــجــلس

االعمار العراقي السابق).
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ي تبنت "شراكة القطاع مـعظم دول العا
ـــعــــاجلــــة شــــحـــة اخلــــاص لــــلــــعــــام" 
ــالـيـة االســتـثــمـاريـة الـتــخـصـيــصـات ا
لـتمويل واعـتماد الـيات جديـد لتنـفيذها
تـقـدمة والـنامـية وهي مـطبـقـة بالـدول ا
عــلى حــدا ســـواء وتــعــرف هــذه اآللــيــة
اجلـديدة بـشراكة الـقطـاع اخلاص لـلعام
(Private Public Partnership) كـــمــا
يــنــبــغي الــعــمل عــلى مــؤشــرات بــيــئـة
تخلفة حـالياً)  وفق معطيات االعـمال (ا
Doing Busi- دراســات الــبـنـك الـدولي
 ness Surveyبـاجتاه تـشجـيع القـطاع
ـكن من اخلـاص احملــلي واالجـنـبي.  و
خالل هــذه الـشـراكــة مـعــاجلـة كــثـيـرمن

الية  قدمة:  للسياسة ا اوال ا
ـالـيـة جـزءاً مـهمـاً من تـعـد الـسـيـاسـة ا
الـسيـاسـات االقتـصـادية الـكـليـة  (التي
ـالـية تـتـضـمن الـسـيـاسـات الـتـالـيـة : ا
والـنـقديـة والتـجـارية). فـهي تـمثل اداة
رئـيسـية لـلحـكومـة في توجـيه مسارات
االنـشــطـة االقـتـصــاديـة نـحــو اهـدافـهـا
الـتي وضـعـتـها احلـكـومـة في خـطـطـها
اإلسـتراتيجـية او االنتخـابية فضال عن
اســتــخـــدامــهــا فـي مــعــاجلـــة الــهــزات
واالزمـات التي يتـعرض لهـا االقتصاد .
ـالـية ـكن الـقـول ان الـسيـاسـة ا لـذلك 
هي االداة الــرئــيـســيــة بــيـد احلــكــومـة
لــلـحـصــول عـلـى االيـرادات الـعــامـة من
ـصــادر اخملـتـلـفـة عــلى ان يـتم انـفـاق ا
هــذه االيــرادات فـي مــجــاالت مــتــعــددة
مـنـهـا تــوفـيـر االمن والـدفـاع والـقـضـاء
واصالت والـتعليم والصـحة والنقل وا
ــاء والــكــهـــربــاء وصــرف مــرتــبــات وا
ـوظف والعامـل في دوائر احلكومة ا
ـواطـنـيـهـا. الـتي تـقـدم هـذه اخلـدمـات 
عـادة تستـخدم احلكـومة هذه االيرادات
في مـجـاالت االستـثـمارات في قـطـاعات
ــهــمـــة وتــغـــيــيــر بـــنــيــة االقـــتــصـــاد ا
اقـتصاداتـها وزيادة الـنمو والـتشغيل .
ــالـيـة هي مــجـمـوعـة من فـالــسـيـاسـة ا
ــتــعـــلــقــة الــســيـــاســات واالجـــراءات ا
بــااليـرادات والــنـفــقـات الــعـامــة والـتي
تــســتـخــدم لــتــحــقــيق اهــداف مــحـددة
ـشار اليهـا اعاله ) وتكون الى جانب (ا
طـابعها االقـتصادي الطـابع االجتماعي

والسياسي.
ــالــيـــة من عــدة تــعـــاني الــســـيــاســـة ا

اشكاليات تتمثل في :
اليـة غير النـفطية - ضـعف االيرادات ا

واالعتماد االيرادات النفطية
ـسـتــمـر لـلـتـخـصـيـصـات الـزحف ا -
ــالــيــة الــتـــشــغــيــلــيـــة عــلى حــســاب ا

الية االستثمارية التخصيصات ا
-اعـتماد سياسة الدعم االقتصادي دون
مـراعـاة جلــدواهـا االقـتـصـاديه (دراسـة

اجلدوى االقتصادية).
ـوازنـة -تـعـاظـم الـعـجـز في تــخـطـيط ا
والـركـون بــاالخص لـلـديـون اخلـارجـيـة

في مواجهة العجز
ـــتـــشـــوه لـــغـــرض اصالح الـــهــــيـــكل ا
ـالــيـة هــنــاك الـعــديـد من لـلــســيـاســة ا
ـكن تـنـاولـهـا بـشكل الحـظـات الـتي  ا

مختصر:
طلوبة: الية ا ثانيا االصالحات ا
االحتراز من تقلب اسعار النفط 

رفع نـسبـة مساهـمة االيـرادات النفـطية
بالتخصيصات االستثمارية 

مـغادرة االسـاليب الـتقـليـدية بـالتـمويل
شاريع .  وتنفيذ ا

رتبات  اصالح االجور وا
الدعم احلكومي 

تأسيس جهاز مركزي للتعاقد 
احالل مــوازنـــة الــبــرامج واالداء مــحل

سؤول فـيها عن التجاوز الـدوائر وا
ــســمـــوحــة . حتـــصــيل عن احلـــدود ا
أجـور اجلـبـايـة بـكـفـاءة وفـاعـليـة وفق
ـبالغ الـية مـحددة لـتعـجيل اسـتيـفاء ا

تعتمد التحفيز واحملاسبة .
9- دعم الـبــطـاقه الـتـمـويــنـيـة :هـنـالك
ـبـالغ عـدد من الــبـدائل مـنـهــا تـوزيع ا
ـواد الـتـمـويـنـيـة اخملـصـصـة لـشـراء ا
ـا يــخـلص ـسـتــحـقــ  نـقــدا عـلـى ا
ــــوازنـــــة من مـــــصــــاريف الـــــشــــراء ا
والــتــجـهــيــز والــتــوســيع والــفــسـاد .
نـفضل ايجاد صيـغه جديده في توفير
ومـراجعه مكـونات البطـاقه التمـوينية
ــنـتـجــات احملـلــيـة لــتـكــون اكـثـر من ا
صـحــيـة مـثل تــقـلـيل الــسـكـر واضـافه
الـتــمـر عــلى حـســاب جـزء من الــسـكـر
ـيا من خـصـوصا وان الـعراق يـعـد عا
اكـبـر مـسـتــهـلـكي الـسـكـر في الـعـالم .
ـــســتــفــيـــدين من الـــبــطــاقــة حــصــر ا
الـتــمــويـنــيــة عـلـى الـطــبــقه الـفــقــيـرة
ـعدمـة واصحـاب الدخـول احملدوده وا
ـوظـفـ والـعـامـلـ بـعـد حتـديـد من ا
ـبـلـغ الـذي يـتـقـاضــاه الـعـامـلـون في ا

الدولة . 
1- شــبــكـــة الــرعـــايــة االجـــتــمـــاعــيــة
:احلــاجـــة مـــاســـة لـــتـــطــبـــيق أفـــضل
ـية بـهـذا اخلـصوص ـمـارسات الـعـا ا
سـتـفيـدين الى عده ومـنهـا تـصنـيف ا
فـئـات حتـدد فـيــهـا امـكـانـيـات كل فـئـة
والــنـــظــر في حتــويـل بــعض من هــذه
ــرشـحـة من حـالـة االعـتـمـاد الـفـئـات ا
عـلى الـرعـاية الى االعـتـمـاد الذاتي من
خالل الــتــاهـــيل . مــراجــعــة وحتــديث
ـســتـحـقي شــبـكـة قـاعــدة  الـبـيــانـات 

الرعاية دوريا لكل فئة .
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ركزي ثل هذا اجلهاز ا تـأتي احلاجة 
ـالـية من حـقـيـقـة ان الـتخـصـيـصـات ا
ــتـوفــرة (بــالــســابق االســتــثــمــاريــة ا
وبــــاحلــــاضــــر) لـم جتــــد طــــريــــقــــهـــا
لالسـتـخـدام الــصـحـيح بـسب الـتـلـكـؤ
ــهـنـيـة وضـعف بــالـقـدرات الــفـنـيـة وا
بـالـتــعـاقـد (بـشـكـل سـلـيم) االمـر الـذي
شاريع بالغة الضرورة اخر الشروع 
ــسـتـشــفـيـات ـدارس وا مـثـل تـشـيــد ا
شاريع وتـوقف العديـد من استكـمال ا
ـقـترح يـفضي الـتي بـدأ العـمل بـها.  ا
الى وجـود جهاز فني مـتخصص يقوم
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة بـالـنـيـابــة عن ا
بـالـتـعــاقـد وفـقـا لـلـشــروط الـقـانـونـيـة
والـفــنــيـة وبــطــريـقــة تــتـوفــر فــيـة كل
مـتطـلبـات احلـوكمـة و الشـفافـية (عـند
ـؤسـسـات). اسـتالم تــوجـيـهـات تـلك ا
ـكن ان يـقوم ـقـترح  ركـز ا اجلـهـاز ا
قترح" به "صـندوق التنميـة واالعمار ا
الية والـذي تودع فية التخـصيصات ا
االسـتـثمـاريـة للـمـؤسسـات احلـكومـية
الى جــانب امــوال اخــرى مـن مــصـادر
مـــخــــتـــلــــفــــة والـــذي يــــدار من قــــبل
شـخصيات متميزة مـالية واستثمارية
وتعاقدية وهندسية على غرار "مجلس
االعمار " الذي  تأسيسة عام 1953.
7) احالل مــــوازنـــة الـــبـــرامج واالداء"

محل "موازنة البنود
حـالــيـا مـوازنـة الـبــنـود اي ــتم تـوزيع
االنـفاق حسب بنـود االنفاق اي حسب
الــغـرض من االنــفـاق بــيـنــمـا مــوازنـة
الــبـــرامج واالداء تــبــنـى عــلى اهــداف
ـقتـرحة لـلوصول مـعيـنة والـتكـاليف ا
الـى تـــــلـك االهـــــداف والـــــبـــــيـــــانـــــات
االحــصــائــيــة الـتـي تــقــيس مــســتـوى
ـعتمـدة حالـاً اجنـاز.  موازنة الـبنود ا
هي آلـية  لـلرقـابة ولـضبط االنـفاق اي
سموح عـدم جتاوز الصـرف للحـدود ا
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بغداد

واالجـراءات األمـنـيـة بـعـ االعـتـبـار مدى
احـتمـال نـشـوب كلّ نوع من أنـواع أعـمال
الــعـنف وكــيـفـيــة الـوقـايــة أو الـتــخـفـيف
مـنـهــا أو وضع حـدٍّ لـهــا نـهــائـيـاً في ظلّ
احــتــرام الــقـانــون واحلــقـوق األســاســيـة
لــلــمـرشــحـ والــنـاخــبــ ومن أهم هـذه

االجراءات ما يلي: - 
1- دراسـة البيئة االجتمـاعية والسياسية
التي جتـري فيها العمليـة االنتخابية ليتم

وضع اخلطط االمنية على ضوئها.
ـرنة وقـواعد 2- وضع اخلـطط االمـنيـة ا
االشـتباك لتوجيه عـمل منتسبي االجهزة
االمـنيـة في ظروف مـعيـنة بالـتنـسيق مع

شرفة على االنتخابات.  الهيئات ا
ـبـكر 3- نـشر وسـائل االتـصـال واإلنذار ا

للتبليغ عن مظاهر العنف.
ـــدنـــيـــة 4- تـــشـــجـــيع وحث الـــرقـــابـــة ا
ــدني وتــشـــجــيع مـــنــظــمـــات اجملــتـــمع ا

للتوعية حول احلدّ من العنف.
5- فـتح دورات تـوعـيــة لـلـحـد من الـعـنف
ـواجــهـة يــقــوم بـهــا عـدد من واســالــيب ا

. درّب ضبّاط األمن ا
ـؤســسـات والـدوائـر 6- الـتـنـســيق بـ ا
احلـكومية مثل هيـئات إدارة االنتخابات
ووزارات الـــداخــلــيــة والــدفــاع االجــهــزة
االســتــخــبــاريــة والــوزارات والــهــيــئــات
ـعـنيّـة األخـرى مـثل وزارة الـنقل ووزارة ا
االتـصاالت لتـلبيـة متـطلبـات تكريس أمن

العملية االنتخابية. 
دني 7- الـتنسيق مع منظمات اجملتمع ا
والــنـقــابـات الــعــمـالــيـة والــشــخـصــيـات
الـديـنــيـة والـقــبـلـيــة ووسـائل اإلعالم في
الـتشـجـيع على نـبـذ العـنف وإيـجاد بـيـئة

انتخابية آمنة.
8- تـأمــ انــتــخــابـات اخلــارج من خالل
الـتنـسـيق والـتعـاون مع االجـهزة االمـنـية
في الـدول الــتي حتـوي جــالـيـات عــراقـيـة

(لعراق ألغى انتخابات اخلارج).
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تــعــتــبــر فـــتــرة االنــتــخــابــات واحــدة من
الـفترات الـتي تزداد فيـها التـوترات لذلك
بـات من الـضـروري مـواجـهـة الـتـهـديـدات
االنــتـخــابــيـة وحتــلــيـلــهـا لــضــمـان األمن
االنـتــخـابـي. ان االجـراءات الــتي ألــقـيــنـا
وذج لعدد قالة  الـضوء عليها في هـذه ا
ـكـن اخـذهـا من احلـلــول االمـنــيـة الــتي 
بـاالعتبـار خالل اي عملـية انتـخابية. وان
اسـتـدامــة اجـراءات مـعــيـنـة مــرغـوبـة او
اجلـمع فيـمـا بـينـهـا يـنبـغي ان يـنـشأ من
مــراحل حتــلــيـل الــتــهــديــد والــتــخــطــيط

الستراتيجي.

ــركــز األوربي لــدراســات { مــســـتــشــار ا
مكافحة االرهاب

تقاعد {اللواء الركن ا

بـحسب الظروف االجتـماعية والـسياسية
وطبـيـعـة الـتـهديـدات احملـتـمـلـة للـعـمـلـية
االنتـخابـية في مـختـلف مراحـلهـا ولكـنها

كن أن تكون كما يلي :- بشكل عام 
تـعلقة بأمن 1- جـمع وحتليل البـيانات ا
ــعــلــومـات االنــتــخــابـات اســتــنــادا الى ا
سـتقـاة من مجاالت مـتعددة واخلـبرات ا
وكــذلك من مــؤسـسـات تــنـفــيـذ الــقـوانـ
ـؤسسات األمنيـة والقضائيـة لتحديد وا
نـطاق وصالحـيـات عمل االجـهـزة االمنـية
ـشــاركـة الـشـرطـة والـقـواعـد الــواضـحـة 

واجليش في العملية االنتخابية. 
ـــتـــخـــصص حـــول االمن 2- الـــتـــدريـب ا
ن لــــــــهم عـالقـــــــة ــــــــســـــــؤولـي االمـن 
باالنـتـخابـات لـتـحديـد الـنقـاط الـرئيـسـية
حـول هذه الـعـملـيـة والسـلـوك والسـلـطة
تـوقعـة منهم مـثل عدم تدخل الـقانونـية ا
عــنــاصــر االمن في فــعــالـيــات الــعــمــلــيـة
االنــتــخــابـيــة. وفي هــذا اإلطــار وبــشـكل
ـوظفي االنتخابات مـشابه فان التدريب 
يــجـب ان يــتــضـمـن مــكــونــات حتـدد دور

وتكامل افراد االمن في فعالياتهم.
ـشـتـركـة 3- تـأسـيس مـركـز الـعـمــلـيـات ا
(JOC) لـغرض تنـسيق االمن والـعمـليات
ثل عن عدد ـركز  االنـتخابية. ويضم ا
ـؤسـســات ويـعـمل كــنـقـطــة اتـصـال من ا
ـعـلومـات والـتخـطـيط وااليـجاز لـتبـادل ا

ورصد العملية االنتخابية.
4- تـــأمــ مــســـتــوى عــالـي لالتــصــاالت
ؤسسات والهيئات والـتنسيق فيما ب ا
سؤولة عن والوكاالت واالجهزة االمنية ا
ادارة وامن االنـتــخـابـات والــتـأكــيـد عـلى
امـتالك كل من موظفي االنتخابات واالمن
ـعـدات االتـصـاالت واالشـتـغـال الـداخـلي
ستويات الرئـيسية لتعزيز نـاسبة في ا ا
االسـتجـابـة والـكفـاءة اضـافـة الى جتنب

سوء الفهم.
5- حتـديـد مـنـاطق حـظـر االسـلـحـة حـول
ـنـاطق االنـتـخـابـيـة (مـراكـز التـسـجـيل ا
مــراكــز االقــتــراع مــراكــز الــعــد والــفــرز
مــــقـــرات الــــلــــجـــان االنــــتــــخـــابــــيـــة ...)
واالشـخـاص الـوحـيـدون الـذين يـحـمـلون
ناطق عادة الـسالح قانونيا ضمن هذه ا

هم االفراد اخملول امنيـــا.
6- يــجب أن تــنــشــر مــؤسـســات تــنــفــيـذ
ـؤسـسـات األمـنـيـة كـافة الـقـوان و/أو ا
اخلـــطط الــتـي ال تــتـــضـــمّن مـــعــلـــومــات
ــاسـة عن كــيــفـيــة نــشـر واســتــخـدام حــسّ
االجــهــزة األمــنــيـــة لــتــأمــ الـــعــمــلــيــة

االنتخابية في كافة مراحلها. 
7- جـمع ونشـر معلـومات حـوادث العنف
االنـتخـابي عـلى أن تشـمل نوع احلـادثة
وتــاريـخــهـا ووقــتـهـا ومــكـان وقــوعـهـا
ـــرتـــكـــبـــ فـــضالً عن الــــضـــحـــايـــا وا
والـشهـود ونوعـهم االجتـماعي وسـنهم
وانـتـمــاءاتـهم احلـزبــيـة إن تـوافـرت إلى

العـناصر الـبالغـة احلساسـية في العـملية
االنــتـخـابـيــة (الـشـعب الــبـنى الـتــحـتـيـة
ـــكن ـــواد) والـــتي ال  ـــعـــلـــومــــات وا ا
لالنــــتــــخــــابــــات من دونــــهــــا ان جتـــري.
وكــمــحــصــلـــة فــان اجلــوانب الــظــرفــيــة
والهـيـكلـيـة الفـريـدة لالنتـخـابات سـتـملي
هم رحـلة من العـمليـة ما هو ا عـلى تلك ا
من تـــلـك الـــعـــنـــاصـــر. وعـــلــــيه فـــان أمن
االنـتخابـات يسـتهدف ضـمان أمن الـفئات

التالية:
- الناخب (في داخل وخارج البلد) 

رشّح  - ا
- الـعاملـ في مكـاتب االقتراع (في داخل

وخارج البلد)
راقب (في داخل وخارج البلد).  - ا

- الـــصــحــفـــيــ واالعالمـــيــ (في داخل
وخارج البلد). 

ـواد االنتخابية احلـسّاسة (البطاقات - ا
الصناديق الخ) (في داخل وخارج البلد).

عناصر أمن العملية االنتخابية
تـــخـــتـــلف الــــشـــروط األمـــنـــيـــة احملـــدّدة
النـتخابات معـيّنة اختالفاً واضـحاً تبعاً
لـظـروف الـبــلـد األمـنـيــة الـذي جتـري فـيه
االنــتـخــابـات. فـفـي الـبـلــدان الـتي تــشـهـد
نـزاعاً مـتـواصالً أو حـيث يـكون احـتـمال
الـعنف كـبـيـراً يـجب التـنـبّه لـعـدّة عوامل

حلفظ األمن وكما يلي: -
1- زيـادة نـشـاط االجـهــزة االسـتـخـبـاريـة
علومات والبيانات وحتليلها بكل جلمع ا
ما يـتعلق بالـعملية االنـتخابية بـالتنسيق
ـشــرفـة عـلى ـؤســسـات ا والـتـعــاون مع ا

العملية االنتخابية.
2- نـشر أعدادٍ كبـيرة نسـبياً من مـنتسبي
االجـهزة األمنية مثل الشرطة أو اجليش

حلماية مكاتب االقتراع واألفراد. 
ــــوادّ 3- يـــــجب وضـع خـــــطط لـــــنـــــقـل ا
االنـتخابـية وحفـظهـا بشكلٍ آمن ال سـيّما
األوراق االقـتــراعـيــة وصـنـاديـق االقـتـراع

(في داخل وخارج البلد). 
4- اتّـخاذ الـتـدابـير االحـتـيـاطيـة حلـمـاية
ـسـتـخـدمة في الـوسائـل التـكـنـولـوجـيـة ا
العـملية االنتـخابية للوقـاية من أيّ عملية
تـالعب أو قــــرصــــنـــــة (في داخل وخــــارج

البلد).
ـــؤســـســـات 5- أن حـــيـــاديـــة ونــــزاهـــة ا
ـشـاركة في واالجـهـزة والقـوات االمـنـيـة ا
تأمـ الـعـمـلـيـة االنـتخـابـيـة تـعـد مـسـألة
بالـغة االمنية لـضمان أمن شفاف لـلعملية

االنتخابية.
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ان سـبق النظر واجهـاض اخملاطر االمنية
قــبل حــصـولــهــا والـتــقـلــيل من اثــرهـا او
امـكانية وقوعها  هو مسعى استراتيجي
 لـكل من السلـطات االنتـخابيـة وشركائهم
ـتـعـلـقة االمـنـيـ . وتـتـبـاين االجـراءات ا
بـأمن العمليـة االنتخابـية من بلد الى آخر

سـواء. ومن اجلـديـر بالـذكـر أن الـعـمـلـية
االنـتخابية تـتألف من سلسـلة معقدة من
عتمـدة على بعضها العـمليات الفـرعية ا
الـبعض  وتـتـضمن بـشـكل عام : تـرسيم
ـواطـن  الـدوائـر احلـدودية  تـوعـيـة ا
تـوعيـة الـنـاخبـ  تـسـجيل الـنـاخـب 
ـرشـح  تـسـجيـل األحزاب  تـسـمـيـة ا
فــتـرة احلــمـلــة االنـتــخـابــيـة  عــمـلــيـات
االقــتـــراع  جـــمع وعـــد االصـــوات  حل
الـنزاعـات االنـتخـابيـة واالعالن الـرسمي
لــلــنــتــائج  ولــكل مـن هــذه الــعــمــلــيـات
الـفــرعـيــة خــصـائــصـهــا ومـتــطـلــبـاتــهـا
اخملـتلـفـة األمـنيـة الـتي يـنبـغي تـوافـرها
وتـأمينـها لضـمان شـفافيـة ونزاهة وامن
العـملية االنتخابية لضمان ثقة الناخب
واجملـــتـــمع احملـــلي والـــدولـي بــنـــتـــائج
الــعــمــلــيــة االنـتــخــابــيــة  حــيث أنه من
احملــتــمل ان تــبــرز انـواع مــخــتــلــفـة من
الـتهديدات االمـنية خالل مراحل الـعملية
االنـتـخـابــيـة مـتـأثــرة بـكال من اجلـوانب
الهيكلية والظرفية لعملية االنتخابات.  
لذلـك فان أهميـة أمن العمـلية االنتـخابية
في كـافـة مـراحـلـهــا تـنـطـلق من احلـاجـة
ــرّشـــحــ ــاســـة لــضـــمــان تـــمــكـــ ا ا
ـــتـــنـــافـــســــ من تـــنـــظــــيم احلـــمالت ا
ـــواطـــنــون االنـــتــخـــابـــيـــة; وأن يـــدلي ا
ا بـأصواتهم بطـريقة واعيـة وسريّة دو
خــوف مـن أعــمـال الــعــنـف وأن يـتــمــكّن
سؤول من إدارة العملية بنجاح; وأن ا
دني واإلعالم واألحزاب يـقوم اجملتمع ا
ـا خوف من أيّ ـراقـبة دو شـاركة وا بـا
أذى. لــضـــمــان أن تـــكــون االنــتـــخــابــات
شـمولـية وتـشاركـية وتـنـافسـية وتـعكس
فـي نـــهـــايـــة األمـــر إرادة الـــشـــعب. ومن
األمــــور الـــتـي ال تـــقـلّ عن ذلك أهــــمــــيـــة
واد االنـتخـابيـة بكـافة ضـرورة إحاطـة ا
وادّ تـدابيـر األمن الفـعـلي. فإذا لم تـكن ا
احلـــســاســـة (مـــثل بـــطــاقـــات االقـــتــراع
وصـنــاديق االقـتــراع) حتـظى بــحـمــايـة
مـناسبة قـد يُفسح هذا األمـر مجاالً أمام
تالعب فـعليّ أو محتمل ويخفّف من ثقة
الـناخـبـ بـالـعـمـلـيـة ومن مـدى قـبـولهم

للنتائج. 
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يــسـتــهـدف أمـن الـعــمـلــيــة االنـتــخـابــيـة
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مع اقـتراب موعد االنتـخابات التـشريعية
الـعراقـية فـي العـاشر من تـشرين األول /
اكــتـةبـر2021 تـتــصــاعـد الــهـواجس في
ـؤسـسـات الـعـراق حـول قــدرة الـدولـة وا
االنـتخـابـية الـعراقـيـة على تـأمـ مراحل
الــعـمــلـيـة االنــتـخــابـيـة في وقـت كـشـفت
االضطرابات األمنية التي شهدها العراق
ـاضـيـة عن الـكـثـيـر من خالل األسـابـيع ا
اخملـاطـر التـي قد تـعـوق إجـراء الـعـمـلـية
ـقرر إجـراؤهـا في أكتـوبر/ االنـتخـابيـة ا
ـلك الـعـراق ـقــبل. فـهل  تـشـرين األول ا
قــــدرات أمـــــنــــيــــة تـــــمــــكــــنـه من إجــــراء
ـا يــضـمن سالمـة جـمـيع االنـتـخـابـات 
شارك بالعملية االنتخابية فضال" عن ا
تـأمـ سـالسـة ونـزاهــة جـمــيع خـطـوات
ـا وإجــراءات الــعـمــلــيــة االنــتـخــابــيــة 

يتوافق مع القوان الوطنية?
اذا أمن العملية االنتخابية?

ـمارسة  تـعد االنتـخابات (Elections) ا
الــســـيــاســـيــة األســـاســـيــة الـــتي تـــتــيح
لـلمـواطنـ اختـيار شخـص أو مجـموعة
اشـخاص لتـولي منصب رسمي في إدارة
الــشـؤون الـعـامــة لـلـبـلــد.  واالنـتـخـابـات
تـعتـبر حـقاً أسـاسـياً من حـقوق اإلنـسان
كــافــحت مـن أجـلـه الــشـعــوب فـي جـمــيع
أنـحاء الـعالم وهي الـوسيـلة احلـضارية
لنـقل السلطـة بطريقة سـلمية من شخص
إلى آخـر أو مـجمـوعـة إلى أُخـرى. وعلى
الـرغم من أن االنــتــخـابــات تـســابق عـلى
ــكن ان ـــشــروعـــة والــتـي  الـــســلـــطــة ا
تـــوصف بــانــهــا تـــنــافس من دون عــنف
واجهة والتحدي ب فـإنها ال تخلو من ا
ـتنـافسـ عـلى السـلطـة مـتأثـرين بكال ا
من اجلوانـب الهيكليـة والظرفية لـلعملية
شارك ـا قد يزعزع ثـقة ا االنـتخابية 
والــتــزامــهم بــاالنــتــخــابــات األمــر الــذي
يـتــطـلب ضـمــان الـعــدالـة في األمن خالل
خـتـلف مراحـلـها العـمـليـة االنـتـخابـيـة 
ومن الـنـاحيـة الـعـمـلـيـة ولـغـرض تـنـظيم
وتــطــبــيق انــتــخــابــات ذات مــصــداقــيــة
ــبــاد واحلـقــوق البـد من وااللـتــزام بـا
ضـمان أمن كـفـوء لـلـعـمـليـة االنـتـخـابـية.
فاألمن هو مكمل لهدف االنتخابات وجزء
ال يتـجزأ من العملية االنـتخابية على حد

ا جرى.  جانب وصف وجيز 
8- يـنبـغي ان يـكـون حتـليل الـتـهـديدات
واخملـاطر مهـمة مسـتمـرة خالل العمـلية

االنتخابية وليس مجرد حدث بسيط.
أهـم الــتــحـــديــات األمـــنــيــة لـــلــعــمـــلــيــة

االنتخابية
نـــشــــأت عـــدة تـــوجــــهـــات جــــديـــدة من
الـتحديات االمـنية في الـسنوات القـليلة
ـاضـيــة ومن أبـرز تــلك الـتـحــديـات مـا ا

يلي: -  
1- حتـدي االرهــاب والـتــطـرف: شــهـدت
الـعـمـلـيــات االنـتـخـابــيـة الـتي جـرت في
الـعراق بعد عام 2003 هـجمات ارهابية
راكز االنـتخابية اسـتهدفت الناخـب وا
ـواد االنتـخـابيـة مـثل صـناديق وكـذلك ا
االقـتراع فـقـد اظـهـر االرهابـيـون الـقدرة
والــدافع لـتـنـفــيـذ عـمـلـيــاتـهم االرهـابـيـة
حتت اغـراء كـثـافـة الــتـغـطـيـة االعالمـيـة
اثـنـاء االنـتـخـابـات وهي فـتـرة يـتـرقـبـها
اجلـميـع بشـكل عـال والـتي تقـدم فـرصة
ـخـتـلف مـشـاربهم ثـميـنـة لإلرهـابـيـ 

لترويج اجنداتهم الدعائية..
ـــــنـــــظـــــمـــــــــــة: ان ـــــــــــة ا 2- اجلــــر
الـتوتـرات الـسـيـاسيـة الـتي تـنـشأ خالل
ـة االنــتــخــابــات تـقــدم جملــامــيع اجلــر
ـنظـمـة فـرصة جـاذبـة لـلـقيـام بـارتـكاب ا
اجلـرائم في وقت يـكون فـيه من الـصعب
لـلغاية عـلى قدرة السلـطات ان تفرق ب
الـعـنف ذا الـدوافع الـسـيـاسـيـة والعـنف

ة.  بدافع اجلر
3- اخلـرق الـسـيـبــراني: وهـو مـهـاجـمـة
ـواقع االلكـتـرونيـة اخلـاصة بـالـعمـلـية ا
االنــتـخـابـيــة ومـحـاولـة الـســيـطـرة عـلى
عـلومات بنيـة تدميرها او اسـتخدامها ا
ألغـراض مـخـتـلــفـة ومـنـهــا عـلى سـبـيل
ـثال ال احلصر ما جرى التحقيق حوله ا

في االنتخابات االمريكية االخيرة. 
4- الــتــحـــدي اجملــالي واجلـــغــرافي أي
انـتـشــار مـراكـز االقــتـراع عـلى مــسـاحـة
الــبــلــد الـــذي جتــري فــيه االنــتــخــابــات
وتــبـاعــدهــا بـالــتــأكـيــد سـيــكــون له أثـر
مبـاشر على عملية مـراقبة وأمن العملية
االنـتخـابـية ونـزاهـتهـا ويرتـبط اسـاسا
ط االقتراع وطـبيعـة الوسائل بـنوعيـة 

ستخدمة.  واالليات ا
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تــصـــاحب االنــتـــخــابــات في كـــثــيــر من
االحـيــان بـعـض أعـمــال الـعــنف بــسـبب
الـتـنافـس احلاد بـ مـنـاصـري مـخـتلف
ــعـــســكـــرات الــســـيــاســيـــة ال بل بــ ا
ــعـسـكــر الـسـيــاسي نـفـسه مــنـاصـري ا
والـــهــدف من وراء أعـــمــال الـــعــنف هــو
الـــتـــأثـــيــــر عـــلى ســـلـــوك الـــنـــاخـــبـــ

ـسـؤولــ أو جـهـات ـتـنــافـســ وا وا
فـاعلـة أخرى و/أو الـتأثـير علـى نتـيجة
االنـتخـابات. لـذا يجب أن تـأخذ اخلطط
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اضي بسبب الوباء كما أعلن عاصر ستمنح في ديـسمبر بعد إلغائها الـعام ا رموقة وهي جائزة بريطانيـة للفن ا رشّحت  5مجموعات فنية جلائزة »تورنر «ا
تأهـل للتصفيات النهائية وليس اختيار رة األولى التي يـتم فيها اختيار مجموعات فنان فقط من ا تحف في بيان إن هذه ا »تايت «البريطاني اجلمعة.وقال ا

. وهذه اجملموعات هي »أري كولكتف «و»بالك أوبسيديان ساوند سيستم «و»كوكينغ سكشنز «و»جنتل/راديكل «و»بروجكت آرت ووركس.« فنان فردي
تحدة إللهام التغيير االجتماعي من خالل الفن.« ملكة ا رشح يعملون بشكل وثيق ومستمر مع اجملتمعات في كل أنحاء ا تحف أن »جميع ا وأوضح ا

ارساتهم التعـاونية تعكس أيضـاً التضامن وروح اجلمـاعة التي ظهرت في االستـجابة للوباء .«وهذه اجملموعات تثـير مسألة أيـرلندا الشمالـية وتلقي نظرة وأضاف »
ـعايـير على تـنظـيم العـالم من خالل الـطعـام وترغب في تـعزيـز التـقارب بـ اجملـتمـعات وتـعزيـز التـعبـير الـفني لألشـخاص الـذين يـعانـون إعاقـات عقـليـة وتتـساءل عن ا
هـاجرين األفارقة. وسـيتم اإلعالن عن اجملمـوعة الفائـزة خالل احتفال فـي كاتدرائيـة كوفنتـري (وسط إجنلتـرا) عاصمة الـثقافة السائدة لـثقافـة أنظمة الـصوت داخل ا
البـريطـانيـة لعام  ?2021في األول من ديسـمبر. وسـيحـصل الفـائز على  25ألف جنـيه استـرليني ( 34900دوالر) أما اجملمـوعات األخـرى التي تـأهلت إلى الـنهـائيات
ديـنـة. في عام 2020 فسـيحـصل كل مـنهـا على  10آالف جنـيه اسـترلـيني ( 13940دوالراً). كمـا ستـعرض أعـمـالهم في مـتحف »هيـربرت آرت غـالـيري أنـد ميـوزيوم «في ا

نح لدعم  10فنان أثناء الوباء الذي أضر بشدة بقطاع الفن. استبدلت جائزة »تورنر «

رسالة لندن
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بــجــوار مــعـــبــد (إيــنــانــا)ومــعــبــد (أيــا)
ولــصــيـق مــســرح عــشــتــار  أســكن أالن
شـــوارع الــــبـــتــــاوين ...والـــتـي امـــتألت
بالـباحثـ عن لقمـة العيش او الـهائم
بـجـزيرتـها واجملـاورين حلـاناتـهـا ...نعم
أزقـة تعـلـو فـيـهـا أصـوات أهـلـهـا وتـعدد

لغاتهم (عرب  اكراد سريان) .
ــهم في أحــد الـلــيــالي قـادتــني قــدمـاي ا
رغــــبــــةٍ في قــــطـع الـــطــــريـق عــــلى أرقي
...فأخذت أسير بشرارع البتاوين ...ماراً
ـحالـها واسـواقهـا وفنـادقهـا ... والذي
أدهشني ان شوارع البتاوين التنام ...او
هي مـسرح احلـيـاة اخللـفي...فـفي نهـاية
الشارع أجد في باب أحـد فنادقها صوت
ادبــاء اجلــنـوب يــقــرأ الـقــصــيــدة وكـأنهُ
مـعـترضـاً عـلى وضعـه  الذي يـعـيش فيه

فيقول :-
... اعاتب دهراً اليل لعتابِ

وأطلب امناً من حُروف النوائب...
وتوعدني األيام وعداً تغرني...

وأعلم حقاً أنهُ وعد كاذب...
وأحـــزنــــني أن هـــذا الـــشـــاب األديب قـــد
خفض صوته  ونـزلت دموعه ح وصل

قطع الذي يقول:- الى ا
فياليت أن الدهر يدني أحبتي...

اليَّ كما يُدني الي مصائبي ...
العديـد من احمليط بـهذا الشاب األديب
شـــاركــوه مــحــنــته ...فـــمــنــهم من صــاح
أحـسـنت واألخـر قال سَـلـمت ...والـبعض

قال ..أحزنتنا يارجل ...
من اخللف هـجست رجالً يصـيح بأسمي

...سالم 
...ســــالـم ...مــــا إن أدرت ظـــهــــري حــــتى
وجــــدت أن الـــــصــــوت صـــــادر من احــــد
معارفنـا من ازقة الوركاء ...واردف سالم
...قـــال لي الــرجل ...هـل أنت ســالم قــائالً

..قلت لهُ نعم يامالك ...
أهـالً يـــارجل...أنـت هـــنـــا مــــنـــذ زمن وال
تسأل عني انا حارس هذا السوق الكبير
والذي يقع في وسط الـبتاوين ...وأمسك

بيدي وقال:-
ســــالـم ابن مــــهـــــر ...حــــارس الــــوركــــاء
والـقريب من كـنز عـشتـار ...سالم حـقيـقة

انت تبحث عن عمل...?
قــلت :بــلى يـامــالك ...الــوركــاء وعـشــتـار
وكــنـزهــا ورث أهــلك واهــلي ...الــذين لم
يفرطوا به أهـلنا السابـق ..فكيف نفرط
بهِ نـحن ...قـال مالك...يـارجل مـعـضد من

ســالـم من اهـــالي مـــديـــنــة الـــســـمــاوة
..وبالتحديد

من الـذين كـانت بـيوتـهم مـتنـاثـرة على
ضــفــاف نـهــر قــد انـدثــر قــبل مــئـات
الـــســــنـــ ...كـــانـت تـــقـــول لـهُ جـــدته(
الئـــكـــة مـــيـــمـــونـه) ...أن واحـــدة من ا
اسمها (عشتـار) تغسل وجهها الصبح
مـن تُــــــــرعــــــــهـــــــا...والــــــــكـالم مـــــــازال
ـة سـالم يـگـولون جلـدته(مـيـمـونـة) ...
ـة تــقـول بــســوالف الـعــراقــيـ الــقــد

احلورية لصاحبها ...
ـــلك قــلـــبي هــو الــذي (الـــرجل الــذي 
يــــحــــرث االرض...هـــو الــــذي يــــجــــمع
احلبوب ...الـشعير ...في اكـوام عظيمة
ـائـدة بـيته .. هـو الـذي يـجـلب اخلبـز 

ويخزنها لاليام السود )
ومـا إن وصــلت اجلـدة (مــيـمــونـة) الى

اخلبزة ...
ـدالة على كتـفها حتى رفـعت شيلـتها ا
وغـطت بهـا عينـيهـا الغـائرتـ باحلزن
ـكويـتـان بالـعـوز الذي تـركهُ قحط ...وا
االرض وشــحت امــطــار ارض نــاحــيــة
طـلة على الـنهر الـذي اندثر (الفـجر ) ا
مـنذ عـشـرات الـسـنـ  فمـثـلـمـا هـاجر
اهـلــهـا قـبل اآلف الــسـنــ حـ هـاجم
دلـلـة (الـوركـاء  ) فلم ـديـنـة ا الـقـحط ا
تــعــد مــيــاه هــذا الــنــهــر تـروي عــطش

االرض...
فعـلى صوت جدتي ( مـيمونـة ) وكأنها

ترثي ( الوركاء )  :-
گلبي گبر ...غسلتة دمعات ...

وما واحد من هلي ...إعلية فات...
حـاولت ان أخـفف حــزن جـدتي لــكـنـهـا
ــة ...مــســـكت بــيــدي وقـــالت : ســالم 
...الــبــكــاء يـغــسل الــقــلـوب... ويــطــهـر
الــقـلــوب ...الـبــكـاء نـذر اهــلـنــا عـلــيـنـا
ة نـخلص نذور اهـلنا ...من ...خلـينا 

بــعــيــد أقــبــلت امي (تــرفه) بــصــوتــهــا
اجملـــلــجـل لــتـــزيـــد من غــيـــمـــة احلــزن
...ولتقابل أمهـا في احلزن الذي يسمى
(مـنــاگل) عـنــد الـرجــال وعـلى صــوتـهـا

ة : وهي تلوك حزنها متر
طيب ونحب نعمل ...بأصلنة 
اوادم مالگينا التعرف النة ....

أندلل من نحب...ونضحي بالشوگ...
جا ليش الفرح مايلوگ النة....
بعد محد يهم حتى بزعلنة ...

مـا إن عــلى نـشـيج هــاتـ احلـزيــنـتـ
..العشتاريت 

حــتى دخـل ابي (مــهـــر) ...وهــو يــقــول
ة ... ...سا 

أذكرن الله ...لمَ البكي 
على اجلوع ...فهو مقدور عليه...

... على الرزق ...الله كفيل بهِ
عـلى الـغـالـيـ الـذين فـقـدتـوهم ...إنـها
قـــانــون الــلـه الــذي ال اعــتـــراض عــلــيه
ـوت واحلـقــيـقـة الــوحـيـدة اخلــالـدة...ا
ـة) اكــبـر دلـيل عـلى حق ...وأردف ...(
ـــوت حق ...هـــذه أطـالل عـــشـــتــار ان ا
...بـيـتـهـا  مـعـبـدهـا  حـلـيـهـا... راحت

وتركت بس (احلب)... واحملنة 
ة... ة هي ألـهـة احلب...احلب رزق 
ة عشـتار ...كمـا يذكر دكـتور طه باقر

...ابو األثار ...
 ال أحد يجيء ويطرق بابك...

.... نحك يوماً جميالً و
إن من يحب يطرقُ ابواب روحك ...حب
لـــتــفـــوز بــأجـــمل ايــام حـــيــاتك ... ولن

يخذلك (الله/ االلهة انو) ابداً ..
ـة أذكـرن الــله ...الـبـكــاء في الـغـروب

اليصلح...
شـريط هـذه احلكـايـة كـانت سـلوتي من
الــسـمــاوة وانـا احــمل حـقــيـبــتي الـتي

ليس فيهـا سوى بنطـال بالي وقميصي
االبـيض...نـعم كـانت قصص (مـيـمـونة)
ووالــدي (مـهـر) سـلـوتي وهي تـمـيـمـتي
فأنـا مـسـافـراً الى بـغـداد ..طـلـبـاً لـلرزق
بــعــد ان شــحـت الــفــرص في مــديــنــتي
الــوركـاء وفي مــديـنــة الــسـمــاوة ومـدن
اجلنـوب االخـرى ...ووصلت الى بـغداد
وذهــبت سـيـراً عـلى االقـدام من مـنـطـقـة
(العالوي) ...الى مـنطـقة البـاب الشرقي
وقـد كـحــلت عـيـنـاي بـســاحـة الـتـحـريـر
ودرت على مسلتهـا هاتفاً مرة...ودامعاً
مــــرة اخـــرى حــــتـى وصــــلت الـى احـــد
الفنادق في مـنطقة البـتاوي في الباب
الــشــرقي ومــا إن وصــلت الـى الــفــنـدق
حتى اسـتقبـلني احـد ابناء مـدينتي من
الذين سبقوني بـحثاً عن عمل وانغلقت

امامهم كل طرق ...
والـــغــــريـب أني قــــبل ان أدخـل غــــرفـــة
الـفـنـدق والـتي يـسـكـنـهـا اربـعـة نـفرات
وأنـــا خـــامـــســـهم ...طـــالـــعـت مـــقـــولــة
موضوعة فـوق رأس احد األسرة والتي

يقول نصها :
(كانوا يـسجنـون الناس ألنـهم يسرقون

أمانيهم...
فـأنهم يـسجنـونهم ألنـهم يقـولون احلق
...) ومـكتـوب حتتـها أخـوكم مكـسيم ال

غوركي .
أسـتـقـبـلـني (اخـوة اجلـوع )...وعـشـيرة
الـفـقـراء اجلـديـدة الـبـاحثـة عن رزق في
وطـنـهـا الكـبـيـر ...مضى اكـثـر من شـهر
ولم أجـد فـرصة عـمل كـنت اتـضايق من
محـبة اخـوتي الذين يشـاركوني الـغرفة
وهم من امـكـنــة مـخـتـلــفـة (فـواحـدة من
واالخــر من الـــديــوانـــيــة الــنـــاصــريـــة 
والـــثــــالث من بــــلـــد  وانـــا وعــــبـــد من
الـسـمـاوة )...كنـا نـأكل وجـبات الـفـطور
ا جتود بهِ مطاعم الصباحي والغداء 
...احلـمـدلـله على الـفـقراء فـي البـتـاوي
كل شيء...نـعم كـنت أضـجر عـنـد سؤال
االهل وزوجـــتي واطـــفــالـي عن الـــعــمل

وهل وجدت فرصة ومانوع العمل ....
وكــنـت احتــمل واقــول لــهـم احلــمــدلــله
...الــرزق كـثــيــر وربـكـم مـايــخــلي حـمل
ــــثل الـــدارج مــــطـــروح كــــمـــا يــــقـــول ا
....مــضـى اكــثـــر من شــهـــرين ولم اجــد
فـرصـة عـمل ...هـذ االمـر قـد جـعل اآلرق
يـأكل ذاكرتي .. والـضـجر يـفـتح ذراعيه
...فـــأنــا أبن (مـــهــر) الــذي كـــنت اســكن

مـعـاضـد عشـتـار لو سـبـحـة من سبـحـها
...لو رقيم من رقمها تـعيشك انت الفقير
ابن الــفــقـــيــر وعــائــلــتـك بــأحــسن حــال

لعشرات  السنية ...!
فــأجـبـته :جـدي (شـامخ ) وابـوي (مـهـر)
وانـا أوالد هــوالء الــطـيــبــ ... اجـدادك
واجـدادي...اذا هم رغم اجلـوع والـقـحط
دُ والفـيضـان ...مامـدوا أديهم ...كـيف 

نحن أيدينا لها...
مــالك ...كل تـــربــة بــهــذا الـــبــلــد تــشــور
...تـمـوز يــشـور وعـشـتــار تـشـور ايـنـا
يـشـور ...مـالك كل اثـر بـهـذا الـبـلـد قـصة
وتاريخ ...مـالك ...الذي يـسرق مـال أهله

ويشوه تاريخه كالذي يأكل حرام ...
مـالك ...عـشـتـار  ايـنـانـا وسـمـيـراميس

...صحيح طينات بس هي عرضي ...
اخليـر موجـود في كل ماحـولك ...احملبة
واحملــنــة ...رأسـمــالك األبــدي ...إيـاك ان
تــخـنع او تـخـذل  أهـلك ...فـخـيـرات هـذا
البلد هي سر بقائي وبقاءك خالدين ...
تـركت أبن قـريـتي مـالك ...وهـو يـتـمادى
في طرح اسئلته التي تشبه استفهامات

لص فاشل ....
بـــعـــدهـــا رجــعـت الى غـــرفــتـي ...مــا إن
وضـــعت رأسـي عـــلى وســـادتي وبـــدأت
عــيـــنــاي تــغط في الـــنــوم ...حــتى عــلت
ـطـاعم الــتي التـنـام اصــوات احملالت وا
ــنـــام رأيـت جــدتـي (مــيـــمـــونــة) ...فـي ا
ومعها حورية ...شـككت بأنها (إينانا أم
عــشـتــار) تـقــرأ عـلـى رأسي تـعــويـذتــهـا

السومرية التي يقول نصها :-
اســـمع يـــا أبن مـــهــر ...االشـــرار ســوف

ييضيقون اخلناق عليك ...
وستفضى محفـظة متاعك متاع اهلك ...
مــديـنــتك ...بــلــدك الـرافــدين  ...قــد أخـذ
االثـريـاء مـابـهـا ...إيـاك أن تـضـعف أياك

ان تُسرق أشياء وهبها الرب اليك ...
احلــــب ...اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
...األهل...االرض...كنـوزك الـتي يجب ان

التفرط بها ...ارجوك 
فزعتُ من هذا الـسيل من الكالم الذي لم
أســـمــعهُ قـــبل ... بــ ان ارفع الـــغــطــاء
...وبـــــ ان اســـــدلهُ عـــــلـى رأسي بـــــ

أغــمــاضــة يــائس وصــحــوة مــفــزوع....

سـرني هذا الـهتـاف الـذي يعـلو ...في
فــضـاء مــنـطــقـة الــبـتــاويـ وكــأنـني
....ســــمــــعــــته ســــابــــقـــاً فـي شـــوارع
"الـــوركـــاء" او" أور" او "نـــيـــنـــوى" او
"بابل" وهو يصـدح في غنائه الشجي

او ترنيمته االزلية التي تقول ... 
طيب ونحب نعمل بأصلنا ...

أوادم مالگينة اليعرف النا...
بعدها اسمائنا مكتوبة عالباب...

مو هسة كتبناها بجهلنة...
ـؤذن وهـو يُـكـبـر ...الله عـلى صـوت ا

واكبر ...
نهضت ووجدت عبد يقول لي :صباح
هـندس اخلـير سـالم...حـضر روحـك ا
طــلـب حــضــرتك لــلـــعــمل ...وقــال هل
يـسـتـطـيع حـارس عـشـتـار ان يـحرس
مـــصـــافي الـــنـــفط ...قـــلت له اســـتــاذ

...أبشر
يحاللي العتب ياوطن وياك ...

الن بس األحبهم عاتبتهم ...
تدري شكد احبنك وأهواك ...
بگد ناسك الفقرة العذبتهم ...
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سرَقَ احلُواةُ الفجرَ 
ال قمر يُضيءُ مَزاغلَ الشُّعراءِ 

ال مطر ينِثْ 
ٍ مُسهَّدةٍ  أو يستفيقُ احللمُ في عَ

تئنُّ منَ الرَمَدْ
ـــــكــــنــــونِ حتـتَ مــــحــــارةٍ لــــلّـــــؤلــــؤِ ا

عَطــــــشى 

أصَختُ  و ما رَآنِي :
البحرُ في جزرٍ وَ مَدْ
فِي كُل جُرحٍ زَهرة 
وَ لِكل حَبلٍ قارب

َسَدْ و مَا انتبهتُ إلَى ا
تَمضي الفواجع في األن ..

 و الرَحيلُ 

سَـــــفــــــائن  و نــــــوارس تــــــعِـــــبـتْ من
الطــيَران 

أشجار بال أغصانَ يابِسة 
تنوءُ بجثّةِ الزمَنِ الرديءِ 

. وَ تستغيثُ وَ لَا مُغيثَ و لَا أَحَدْ
و برُغمِ مَا تَحشو الكالبُ نباحَها 
و فحيحُ ألسنةِ األفاعِي في البَلَدْ

كُنّا مع النخل هنا  
شجراً جتذّر  بالفرات  

يعضّ في أوجاعنا ..
حفَرَ السُراةُ لُحودَهم 

و جتذّروا بالنَبعِ
 في كأس من ولَهِ الغرامِ 

مقارع الدود 
ِ  الُغواة  أوغاد الشياط

ومَنْ تنمّرَ و استبَدْ
الصابرونَ مُرابِطونَ 

 َ الشمسُ صاغتهُم كِباراً حالِم
و يصنعونَ منَ النبيذِ احلُبَّ

 و الطيرَ األبابيلَ 
وتِ و لم ينجُ بهم غيرُ اغتباطِ ا

 منْ شَر احلَسَدْ
أحالمُنا وُئِدتْ

َ منَ الظَالمْ  بشَمعِ النازِح
حَجَر قلوبهُمُ 

 فدَعْهمْ يَحرِثونَ النارَ
ُخَضَّبَ بالدماءِ  و الدَغلَ ا

 أمَا رَأيتَ :
الوَعلُ غَامرَ مَا اتّأدْ

ةِ فِي الزمانْ .. إِرثَ للمدنِ القد
ليل يصمدُ فِي األبَدْ ....

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 6963 Monday 10/5/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6963 اإلثن 28 من رمضان 1442 هـ 10 من ايار (مايو) 2021م

بيت وحيد
لكتي هو كل 
في صقيع غربتي
عن كلّ األوطان
في أقصى الدنّية

أبوابه  تُفتح من كل جانبٍ
تفتح على مصراعيها على كل الدنيا

وساللم صاعدة لولبية
لم تطأها منذ زمن أقدام  بشرية

كقلعةٍ وحيدة
صامدة

تنعي  األوطان العربية
تبكي حقوق  اإلنسان 

بيت وحيد
وقلبي الوحيد

يقف على علوٍّ شاهق
يقف شامخاً

ما ب السماء واألرض 
مفاتيحه  حروف أبجدية

عنوانه السماء
اسمه وعد صادق

تسمع من بعيد صدى همسات حيطانه
الصخرية

وتـسـمع ذاك الــصـوت فـجــأةً يـعـلـو من
ذلك الطرف القاصي الداني

دائن من زهرة ا

حـيـث صــوت األذان يـتــوحــدّ في أذانٍ
واحد  ودقّات أجراس الكنائس

الله أكبر ألله أكبر
فلتكن مشيئتك

وتمجّد تمجّد اإلله الواحد
تكبّر هو الله الكبير اجلبّار ا

فرد صمد
ليس كمثله أحد

مشيئته العدل والرحمة للضعفاء
ولنمرود وفرعون القصاص العادل

ـــرود يـــقف مـــتــوعّـــداً عـــلى أبــواب و
صومعة الزمان

رود اآلن?! أين  
له وجه متلبّد غاضب

أليس احلقُّ ماحق الظلم
وأليس الباطل وجههُ هالك ?!

ويتعجبون ويتناسلون .. ويتناسون
أنّه وعلى مرّ التاريخ

فرعون هالك
وأنّ احملتلّ ضمير غائب

أيا بيتي الصخريّ الصامد

دائن أيا مفتاح باب زهرة ا
وحيدة سأبقى ها هنا
أطرق باب غربتي

أحرس أبواب قلعتي
ستقبل مشرق أحلم 
في وعي الالمكان

وحـيدة سـوف حتـرس روحي بـوابة
الزمان

وسأبقى وحدي
ولــــو بـــقـــيت وحـــدي أقـــارع شـــبق

اإلمكان
وحـــيــدة ســـوف أقف أحـــرس بــاب

داري العتيق
وحــيـدة سـوف أقـف أتـرقّب شـروق

غيب الشمس من ا
وحيدة سوف أقف 

ولو دفعت وحدي باهظ االثمان
وحـــــــيــــــدةً ســـــــوف أدقّ أجــــــراس

ة الكنيسة القد
في بيت حلم

وحيدة سوف أعدّ اخلطوات
دينة العتيقة أمشي في شوارع ا
لكوتية وأرتّل وحدي كلّ التراتيل ا
ووحيدةً سأصلي صالة الفجر

قدس في بيت ا
أتلو التعاويذ

وأرتّل القرآن 
ولن ارحل

ال  لن أرحل
ولـو بـقيت وحـدي أحـرس بـاب بيت

األحزان
ولـو بـقيـت وحدي صـامـدة عـلى مرّ

األزمان 
ـلكـتي في وحـيـدة سـوف أحـرس 

غربة األوطان
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شيدات ادناه تعلن الشركـة العامة الدارة الـنقل اخلاص عن اجراء مزايـدة علنية لـتأجير اخلطـوط وا
في محافظة (صالح الـدين) في اليوم (اخلامس عشر) تـبدأ من اليوم التـالي لنشر االعالن وفق قانون

عدل.  بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا
كن احلصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير قابل للرد.  والشروط التي 
فعلى الـراغب احلـضور في السـاعة احلاديـة عشر في قـسم الشركة فـي محافظـة (صالح الدين) على
ـزايد كتاب يؤيد براءة ذمته مـن الضريبة معنون الى (الـشركة العامة الدارة النقل اخلاص) ان يقدم ا
وحـدة) وبـطاقـة الـسكن (الـنسخ ـدنيـة وشـهادة اجلـنـسيـة او (البـطـاقة الـوطـنيـة ا وهـويـة االحوال ا
االصلـيـة) ويدفع الـتـأميـنـات القـانـونيـة الـبالـغة ٢٠ % مـضـروبا في عـدد سنـ الـعقـد بصك مـصدق
زايدة اجور خـدمة بنسبة ٢ % وكذلك يتحمل النـاكل فرق البدل في عدد ويتـحمل من ترسو علـيه ا

زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا سن العقد وفي حالة مصادفة موعد ا

مدة االيجار سنة واحدة  .....  يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة
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اسم العقار
خطوط مراب الدجيل/ ٤ خطوط
كازينو في مرآب الطوز

التأمينات
٣٫١٧٠٫٤٠٠ مليون دينار
١٣٥٫٠٠٠ الف دينار

الحظات ا

٣٣٠٫٠٠٠ الف دينارمحل رقم ١ في مرآب سامراء

تعـلن شـركـة االستـكـشافـات الـنفـطـية
(ش.ع) عن تــمـديــد الـتــاريخ اخلـاص
تضمن رقمة (2021/5) ا ناقـصة ا با
(مـشروع بـنـاء مجـمع سـكني عـمودي
اسـتــثــمــاري) لـيــكــون تــاريخ الــغـلق
٢٠٢١/٦/١ بدال من ٢٠٢١/٥/٢٣
لذا اقتضى التنويه
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ا يلي: درجة اسمائهم ادناه غيابيا  دان ا ١- حكمت احملكمة العسكرية االولى على ا

ـــــــادة و(٦٢/ ثانيا/ثالثا/أ) من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ ــادة (٣٣ /اوال) و(شـــــهرين) وفق ا دة (اربعة اشهر) وفق ا أ. احلبس الشديد 
عدل.  ا

ادة (٢٤٣)  من (ق أ م ج) رقم ٢٣ لسنة ب. تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام ا
١٩٧١ وتعديالته. 

ـكـلفـ بخـدمة عـامة بـاالخـبار عن مـحل اختـفائه وظـف وا ج . منح احلق لـلـموظـف الـعمـوميـ بـالقـاء القـبض علـيه ايـنمـا وجد والـزام ا
ادة (٨٠ /  ثالثا/ رابعا) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ . استنادا الحكام ا

٢- لذا عليك مـراجعة وحدتك العسـكرية او تسليم نفـسك الى اقرب جهة عسكـرية رسمية خالل ٩٠ يوما من تـاريخ نشر هذا االعالن وبعكسه
ادة (٢٤٣) من قانـون اصول احملاكمات نصـوص عليهـا با ـدة القانونـية اعاله وا نزلـة احلكم الوجاهي بـعد نفاذ ا يـصبح احلكم الغـيابي 

اجلزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته.
w uI(« bOLF «
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وجه وزير الـثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم
ـتـابـعـة حـالـة الـفـنـان الـشـعـبي مـحـمـد حـس
ــر بـــظــروفٍ ــعـــروف بـــأبي حتــســـ الـــذي  ا
.ووجَّه اقـتـصـاديــةٍ صـعـبــةٍ ووضعٍ صـحيٍّ حـرجٍ
نـاظم بــاالتـصــال بـالــفـنــان وتـلــبـيــة احـتـيــاجـاته
ـتـاحـة وكـلف مـديـر  قـسم وحـسب االمـكـانـات ا
اإلعالم واالتـصـال احلـكـومي واجلـمـاهـيـري في
الـوزارة نـعمـة عـبـد الرزاق الـذي أجـرى اتـصاالً
هاتـفـياً مع عـائـلة الـفنـان لالطـمئـنـان على حـالته
الصحـية وتقد ما يتطلب من مستلزمات عالجٍ
ودعـمه حلـ تـماثـله لـلـشـفاء عـلى وجه الـسرعـة

التام إنْ شاء الله.

bONý ÷U¹—
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ــؤسس والـــرئــيس الـــتــنـــفــيــذي ا
ــنــصــة ــنــصـــة اريــد اعــلـن ان ا
حتـــــــتـــــــفـي في الـ 15 مـن ايـــــــار
ــرور نـــصف عــقــد من اجلــاري 

عطائها العلمي.

 d³Ý≈ WO UÝ
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هام معاون ي العراقي صدر امر وزاري بتكليفه  االكاد
دير الـعام لدائرة البحث والـتطوير بوزارة الـتعليم العالي ا
والـبــحث الـعـلــمي بـعــد انـهـاء تــكـلـيف هــنـاء عـبــداحلـسـ

همة. محيميد بهذه ا
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صاحب دارة سـهيل بجل اللوبـيدة باالردن اعلن انه ضمن
االسـتعـدادت لالحـتفـال بعـيد االسـتـقالل انطـلقت في دارة
شاكل سهـيل جلسات الـرسم جملموعة من األطـفال ذوي ا

البصرية وذلك في سياق مبادرة (قاريء اللون).

ـالـيـة و تـؤخـر بـدء مـشروع تـؤثـرعـلـيك االعـتـبـارات ا
جديد تريد أن تبدأ به.

qL(«

علـيك أن تـتـطور بـالـشـكل اإليـجابي في مـجـال عـملك
.يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

قـد جتد نـفسك أكثـر اهتمـاما بالـفنون وخـاصة التي
تأتي من الثقافات األخرى.

—u¦ «

عـلـيك االهـتـمـام بعـالقتك الـعـاطـفـيـة أكـثرمـن ذلك.يوم
. السعد االثن

»dIF «

يشعـر أحد أفراد عائـلتك باإلحباط تـميل إلى إعطائه
فرصة لتبادل احلديث.

¡«“u'«

 ستقابـل حبيب قد لك فكن مـستعدا للـمفاجأة.يوم
السعد الثالثاء.

”uI «

أفكـار احلب تـسـيطـر عـلى تـفـكيـرك وتـمـنعك من أداء
عملك بشكل فعال.

ÊUÞd «

ارسـة الريـاضة عـليك االهـتمـام بنـظـامك الغـذائي و
يوميا للحفاظ على صحتك.

Íb'«

ــشـاعــر وأفـكـار الــيـوم ســعـيـد بــالـنــسـبــة لك تـهــتم 
اآلخرين وتشعر بالراحة.

bÝô«

قـرب عـليك الـتقرب  سـفر قـريب برفـقة أصدقـائك ا
لشريك حياتك واالستماع له.

Ë«b «

يحاول أفـراد عائلـتك مسانـدتك ماديا فـرصة جديدة
لزيادة دخلك.

¡«—cF «

حتــصل عــلى هـديــة غــيـر مــتـوقــعـة ســتــغـيــر مـزاجك
لألحسن.رقم احلظ.9

 u(«
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
ـنـاسب داخل الـشكل ا
أعد تـرتيبـها واكتشف
ـــفـــقــودة: الـــكـــلــمـــة ا
(مـديـنة فـلـسـطيـنـية 6

حروف):
– دراهـم  –كـــــــــــراس 
مـــجالت  –عـــمـــارة –
فـكر  –مـحاله  –رخ –
نـــهــــله  –خــــصـــوم –
فيات  –جنون  –أدهم

 –فك.

ي والـفنـان الـعـراقي اشـرف  على مـنـاقـشـة طالب االكـاد
الـدكـتـوراه الـفـنـان عـلي مـحـمـود الـسـوداني عن اطـروحـته
ـسرح ـنظـر الـرقمي في عـروض ا ـوسومـة  (جـمالـيـات ا ا
ــنـاقـشـة حــصـوله عـلى درجـة ـعـاصـر) وكـانـت نـتـيـجـة ا ا

االمتياز العالي.

ÊUC — WO U ≈

ـبِي مـــحــمــد صـــلى الــلـه عــلــيه و قــال  الـــنـَّ
هُمَّ اجْـعَلْ سَــعْـيِي فِـيـهِ مَـشْـكُـوراً وَ آله:(الــلـَّ
ذَنْبِـي فِيهِ مَـغْفُـوراً وَ عَمَـلِي فِيهِ مَـقْبُـولًا
وَ عَــــيْـــبِـي فِـــيـهِ مَـــسْــــتُـــوراً يَــــا أَسْـــمَعَ

.(َ السَّامِعِ
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ـدح أحــيت فـرقــة الــنـفــحـات االحــمـديــة لإلنـشــاد وا
الـنبوي أمسية رمضانية تـضمنت منقبة نبوية 
ـبـاركـة وذلك ضـمن ـنــاسـبـة لـيـلـة الــقـدر ا
فـعاليات مؤسسـة بيتنا للـثقافة والفنون
والــتـراث . وحــضــر االمـســيـة مــسـؤول
ـــوصل األب رائــــد عـــادل و كــــنـــائـس ا
الــشــيخ رامـي الــعــبـادي مــديــر مــكــتب
مـكـافحـة االرهاب الـفكـري في نيـنوى و
نـقوشة و مدينة حـضور بهي من ابناء مـحلة حمام ا
ـوصل . تـخلـلت االمـسيـة جـلسـة حـوارية ادارهـا رئيس ا
ــؤسـسـة صـقــر آل زكـريـا واألب رائـد عــادل والـشـيخ رامي ا
الـعبادي تمـحورت حول التـعايش اجملتمـعي واالنساني ب
ـة عـلـى وجه اخلـصـوص ومــحـافـظـة ـوصل الــقـد ســكـان ا
نـيـنـوى بـشـكل عام  ووفـقـا لـصـفـحـة بيـتـنـا في (فـيـسـبوك)
حتـدث األب رائـد عن ضـروريـة الـتـمـسك باألمـل و دعم عودة
احلـيــاة و الـشـراكـة اجملـتـمـعـيــة  كـمـا حتـدث الـشـيخ رامي

العبادي عن دور اجملتمع في مكافحة خطاب الكراهية .

wLOFM « Õö

الكـاتـبة الـسوريـة صدرت لـهـا عن الهـيئـة الـعامـة السـورية
للكتاب مجموعة قصصية بعنوان (انا ويزن).
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الـبـصري اوائـل السـتـينـيـات بحـكم عـملي
الـصحـفي وزادت معـرفتي به حـ قدم مع
صـديقي اطال الله عـمره حمودي احلارثي
(عـبوسي) التمثيلية الشهيرة (حتت موس

احلـالق) والــتي تــعــد تــراثــا
خـــالـــدا فـي قـــلـــوب جـــمـــيع
.في الـعـام 1942  الــعـراقـيــ
ـثال فـي فـرقة حـ اصـبح 
أهـلـية قـدّم عدّة أعـمـال منـها
"سـلـيم الـبـصـري فـي سـاحة
الــتــدريب" قــبـل أن يـلــتــحق
بـكلية اآلداب ويتـخرّج منها
عـام  .1954قـدّم مـسـرحـيات
عــديــدة مــثـل: "فــنــان رغــمـاً
عــــــنـه" و"الــــــصــــــحــــــراء"
و"احملـــــلـــــة" كـــــمـــــا كـــــتب
نـصوص مسرحيات أخرى
مـنـهـا "وجهـة نـظر" و"ست
كـــــــراسـي" و"ال نـــــــوافق"
و"دائــــــمــــــاً فـي قــــــلــــــبي"
و"كــاسب كــار" و"الــشـارع
اجلــــديـــــد" و"حــــقــــيــــبــــة

متقاعد".
كما شارك في ثالثة أفالم
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: "أوراق
اخلريف"  1962 لـ حـكمت
لـــبـــيب و"فـــائق يـــتــزوج"
 1984إلبـــــراهــــيـم عــــبــــد
اجلـــــلــــيـل و"الــــعـــــربــــة
واحلـصـان" 1989 حملـمـد
مـنير قادري وكتب قصة
وسـيناريو فيلم "حب في
بـغداد" الذي أخرجه عبد

الــهـادي الـراوي.نـال شـهـرة واسـعـة حـ
قــدّم مـسـلـسل "حتت مـوس احلالق" الـذي
قــــام بـــــتــــألــــيــــفه عــــام  1961 وأخـــــرجه
عـــمــانـــوئــيل رســـام وشــاركـه الــبـــطــولــة
حــمــودي احلــارثي

وخـليل الرفاعي وراسم اجلميلي وسهام
الـسبـتي وظهـر منه جـزء ثانٍ ثم قـدّم بعد
ذلك عـدّة مـسلـسالت منـهـا "الذئب وعـيون
ـديـنة" مـن إخراج إبـراهـيم عبـد اجلـليل ا
ــديــنــة" من إخــراج و"األحــفـــاد وعــيــون ا
حـسن اجلنـابي إلى جانب تـمثـيلـيت
هــمــا "هــواجس الــصــمت" و"لــو" الـتي

منعت الرقابة عرضها.
WB  t  ‰U¦L² «

ــتــنـــبي الــذي ازيح امـــا تــمــثــالـه في ا
الـستار عنه في  9 تـشرين الثاني 2018
فـله قـصة رواهـا لي االصـدقاء  وهي ان
ــبـادرة ودعم من دائـرة الــتـمـثــال كـان 
الـــفـــنـــون في وزارة الـــثـــقـــافـــة أجنــزه
ـغتـرب في بلـجيـكا الـنحّـات الـعراقي ا
فــاضل مـســيـر الـذي اخــتـار شـخــصـيـة
اخـرى غـيـر شـخـصـية حـجي راضي هي
"غــفـوري" في مـســلـسل "الـنــسـر وعـيـون
ــديــنــة"  1983 مـن تـألــيـف عـادل كــاظم ا
وإخـراج إبراهـيم عبد اجلـليل حـيث نفّذ
وذجاً منه من مادة الط ثم سافر إلى
الــصـ لـصـبـه من الـبـرونـز حــيث يـبـلغ

ارتفاعه  275سنتمتراً ما عدا القاعدة.
تـخـلـيد الـفـنانـ واالدبـاء والـشخـصـيات
الـوطــنـيـة امـر مـهم في تـواريخ الـشـعـوب
ـزيـد مـنـهـا لـيس في بـغـداد بل في نـأمل ا
ـدن كــتـمــثـال الــشـاعـر كل احملــافـظــات وا
الـكــبـيـر بـدر شـاكـر الـسـيـاب في الـبـصـرة
وغـيره.وقد نـشرت عدة مـقاالت ادعو فـيها
الى اقـامـة تـمـثـال لـلـفـنـان الـكـبـير يـوسف
الـعاني فـهو يسـتحق من الشـعب العراقي
ـليء ان يــكـرمه ويــذكـر تـاريــخه الـفــني  ا

بحب الشعب والوطن.

سـتشار الـسابق لـوزارة التـعليم ا
الــعــالي والــبـحـث الـعــلــمي شـارك
الــســبـت في بــرنـــامج دردشــة في
ــهـجـر من بــروكـسل  وكـان بالد ا
محـور اللقاء (كـيف اصبح العراق

ي جلودة التعليم?). خارج التصنيف العا

يـة الـعراقـيـة حصـلت عـلى جـائزة أفـضل أطـروحة االكـاد
دكـتـوراه فـي جـامـعـة فـلـورنس االيـطـالـيـة في اخـتـصـاص
اآلداب وفقه الـلغة االيطالية ب العام 2018-2020.بعد
ـرشحـ لتـقيـيم جلـنة دولـية مـحكـمة في اجـتيـاز اطاريح ا

تخصص كل مرشح.
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من مـنـا نـحن الـعـراقـيـ ال يـتـذكـر الـفـنان
الــكـبــيـر الــراحل ســلـيم الــبـصــري  الـذي
اعـــتـــدنـــا ان نــطـــلق عـــلـــيه اسم  (حـــجي

راضـي) وهـــــــو اسم
الـشخـصية
الــــــــــتـي

اشـتهر بها في التـلفزيون.وفي الثامن من
الــشــهــر اجلــاري مــرت  ذكــرى وفــاة هـذا
الـفنان الكـبير عام  1997 وهـو  بعمر 71 

عاما.
حلة الهيتاوي في ولـد سليم البصري 
بـغداد عام  1926 والـتحق فـي سنة 1942

م بأول فرقة أهلية للتمثيل.
فـي عــام  2019 وانـــا فـي مـــطـــار بـــغـــداد
وجــدت في الــســوق احلــرة لــوحـات رسم
وبـــلــوزات حتـــمل صـــورا كــتب عـــلــيـــهــا
بـاالنــكـلـيـزيـة كـلـمـة واحـدة من  5 حـروف
 RADHIحـ اطـلت النـظـر الى اللـوحات
ـوظـفـة: اال تـعرفه? والـبـلـوزات قـالت لي ا
انـه حـجي راضي  الـفــنـان الــراحل سـلـيم

البصري.
لـم اجـد في الـسـوق احلــرة احـلى واجـمل
ثـلنـا الكبـير سـليم الـبصري من صـورة 
فـــهـــذه عالمـــة تـــدل عـــلى مـــكـــانـــتـه بــ

. العراقي
تنبي كان هناك تمثال لفنان وفي شـارع ا
عـراقي واحـد هـو سـلـيـم الـبـصري  او
حـــجي راضـي.  ال اكـــتــمـــكم
اعــجــابي الـشــديــد بـفــكـرة
الــبــلــوزات والــصــور ثم
الــتـمـثــال لـهـذا الــفـنـان
الــكـبـيـر رغم اعـتـقـادي
ان هــنــاك الــكــثــيــر من
الــفـنـانـ يــسـتـحـقـون
ايــــضــــا الــــتــــمــــاثــــيل
والصور هنا وهناك. 
×عرفته وعبوسي منذ

الستينات 
عـــــــــرفـت ســــــــلـــــــــيم
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ناسبة أربـعينية تقيم دائرة الفـنون العامة حـفالً تأبينيـاً 
الفنان الراحل بالسم محمد.وسيقام احلفل التأبيني بعد
بـارك عـلى قـاعات دائـرة الـفـنون في عطـلـة عـيد الـفـطـر ا
شارع حيفا من بغداد.وقال مدير عام الفنون  علي عويد
 إنه (وفاءً لـلـقامـة الفـنـية الـكبـيـرة الدكـتـور بالسم محـمد
ـبــارك حـفالً تـأبــيـنـيـاً سـنـقــيم بـعـد عــطـلـة عــيـد الـفــطـر ا
ــنـــاســـبـــة أربــعـــيـــنــيـــة الـــراحل) وأضـــاف أن (احلــفل
سيـتـضمـن إقامـة مـعرضـ فـنـي األول ألعـمـال الراحل
واآلخر لـعدد من الـفنـان الذيـن رافقوه فـي مسيـرة الفن
الـتـشــكـيـلي فــضالً عن نـدوة اسـتــذكـاريـة عن مــسـيـرته
احلافلة بـالعطاء). و محـمد الذي توفي في  9نيسان
ــيـة ـاضـي حـاصل عــلى الــدكــتـوراه من أكــاد ا
الـفــنــون اجلـمــيــلـة يــعـد مـن أهم مـنــظــري الـفن
ونــاقــديه ولــديه مــجــمــوعــة كـبــيــرة من الــكــتب
ـؤلــفـات الــتي تـعــد من أهم مـصــادر الـفن وا

لدى طالب العلم.

عن نفسـها بعـد ان تورطت بعالقات
عاطـفية تـصل بصـافي ان يطلب من
حـيـاة الـزواج وحـياة تـعـاني من
تأنـيب الـضمـير والـتنـاقض ب
ـقتل ـهـني واالنتـقام  الواجب ا
شقيقـها وحبهـا الذي بدأ يزداد
لصافي حـتى انها تـتمنى ان ال
يــــكــــون مـــــتــــورط بـــــتــــجــــارة
اخملـــــدرات وألول مـــــرة جنـــــد
ــشـــاهــد مع تــاجــر تــعــاطف ا
اخملـــــدرات ويــــتـــــمـــــنى ان  ال
يــعـــاقب بـــســبب شـــخــصـــيــة
صـــــــافي- قـــــــصـي خــــــوري-
احملبوبة للجمـهور.بينا هناك
اعــمـــال درامــيـــة تــعـــاني من
الـــتــرهـل وجتــعـــلك تـــشـــعــر
ـلل وانت تـتابع بـالضـيق وا

تلك الشخصيات.

الــعـــصــابــات فــيــمـــا بــيــنــهــا وبــ
الـعـصـابـات ورجـال الـشـرطـة جتـعل

الشـخصـيات تـكشف

ـتعـاقبـة اذ في كل حلـقة واالحداث ا
ـتـلـقـي يـنـتـظر هـنـاك حـدث يـجـعل ا
ـعرفـة ما احللـقـة التي تـأتي بعـدها 

يــحـــدث االنـــفـــعــاالت الـــتي
تـظـهـر على شـخـصـيـة حـياة
وصــــــافي كــــــانـت تـــــعــــــطي
ديـنـامـيـكـيـة في االداء فـلـيس
هم الـشـخصـية تـكون قـوية ا
او ضعيفة سلبية او ايجابية
ــا هي مــدى قــدرتــهــا عـلى ا
اتــخــاذ الــقــرار الــذي يــكــشف

توقعة. االحداث غير ا
تـنــوع وتــعــدد الــشــخــصــيـات
واحملـــــاور واالداء اجلـــــمــــاعي
الــطـــبــيـــعي بــعـــيــدا عن االداء
ـسلسل فـتعل جـعل متابـعة ا ا
ـــتـــعـــا  وتـــصـــاعـــد وتـــيــرة
الــــــــصــــــــراع الــــــــدرامـي بــــــــ

الــعـنــوان عـلى شــكل رقم فـقــد قـدمـا
مسلسال (خمسة ونص) سابقا لكن
سرعان ما يـنكشف غمـوض العنوان
حيث ان هـناك  قـضيـة برقم عـشرين
ـالحـــقــــة جتـــار عــــشــــرين تــــهـــدف 
اخملــدرات وتـــضــاف الـــيــهــا مـــقــتل
ضـابط الـشـرطـة (عـمـران)  –الـفـنـان
رامي عــيـــاش- شــقــيق الـــضــابــطــة
(سـمــا) نـادين جنـيم والــتي تـنـتـحل
شخـصية حـياة لـكي تكشف عـصابة
اخملدرات وتنتـقم من شقيق الرئيس

صافي- قصي خوري- يزن .
ادرك فريـق التـأليـف وسيـنارست ان
ـكن ان تكون مكررة  زرع احلكاية 

عـنــصـر أمن داخل
العصابة لذلك 
الـــتـــركـــيــز عـــلى
ــــــــــواضــــــــــيع ا
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تـــلـــعب الـــتـــنـــاقـــضـــات والـــصــراع
الـداخـلي فـي الـدرامـا دور مـهـمـا في
قـنعة بنـاء الشخـصيـات الدراميـة ا
وال يكفي ان يسـند للشخـصية مهمة
مـــعـــيـــنـــة لـــتــــكـــون هي احلـــكـــايـــة
ــــوضــــوع الــــتي تــــبــــنى عــــلــــيه وا
ـــســلــسل االهم ان يــفــجــر الــنص ا
والـرؤيـة االخـراجـيـة االصـطـدام ب

الـقلب والـعـاطـفة والـواجب والـعقل.
وهذا ما حتقق في مسلسل (عشرين
عــشـرين) من بــطـولـة نــادين جنـيم 
وقـصـي خـوري ومن اخـراج فــيـلـيب
االسـمـر وتـألـيف نـادين جـابر وبالل
شـــحــــادات وعــــلـى الـــرغـم من اسم
ــسـلــسل (عـشـريـن عـشـرين) يــثـيـر ا
ـسـلــسل الـثـاني االســتـفـهــام وهـو ا
مـثـل جنـيم وقـصي يـكون لـنفـس ا

الفجر 3.32
الظهر 12.04
غرب 06.55 ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 6963 Monday 10/5/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6963 اإلثن 28 من رمضان 1442 هـ 10 من ايار (مايو) 2021م

ÂuFD*«  cš√
بـسهـولة دون تـدافعٍ اذ ليس  هـناك طـوابيـر طويـلة  ال أحد
ر االجناز  ثم إن الـشـمسَ  (رحيـمة يـشعـر بـالضـجـر لتـأخـُّ
وشـفـيـقة ورئـيـفـة وجـمـيـلة  وجـمـيـلـة وسـنا وربـى وضحى )
وتـلك أسامي نساء بادرنَ الى تلبية نـداء السلطات الصحية
عـلى عـكس الـكـثـيـر من الـرجـال ـطـعـوم دون تــردُّد  بـأخـذ ا
الـراغبـ في تـأجيل أخـذه او تصـديق تـلك الشـائعـات التي
تـروّج الى مقاطعة التـطعيم. وهذا مايخـالف دراسة امريكية
أفــادت الى إن الــبــيــانــاتِ الـتـي جُــمـعـت من الــشــهـر األول
ئة من تحدة يظهر أن 79 با لـعمليات التلقـيح في الواليات ا
اآلثـار اجلـانبـية لـلـقاح مـثل احلـمى والـقشـعـريرة والـصُّداع
َ نحو61 كـانت لدى النساء على الرغم من أن الـنساء تلق

ئة من اجلرعات. با
انــا في الـــغــالب لــستُ أكــوال  أشــعــر بــاجلُــوع الـــطــفــيف 
ولـيـستْ لي شـهــيـة مـفـتـوحـة لـتـنـاولِ االفـطـار بـشـراهـة وال
ــا ـــائـــدة .. قـــالــوا لـي ر ــاء  عـــلى ا أســـرِف في شُـــربِ ا
(تـدوهس ) بــعض الـشيء لـيال .. حـتى االن ال مـشـاعـرَ من
لـكني الـيوم قـررت أن أفـطر مع ثـلَّة هـذا القـبـيل تنـتابـني .. 
من اصحابي  –مـخترقا اوامر الدفاع  –لـكننا  سوف نلتزم
ُ ماشخـصه النفـسانيون عن بـالتبـاعد االجتـماعي . واجتـزِ

طبيعة الذين يعيشون عيشا منفردا :
نـاعة:وفق  دراسة أجراها اذْ تـسببُ الوحدة تهـديدَ  نظام ا
د. سـتـيف كـول بـجـامـعـة كـالـيـفـورنـيـا حـيث  أن الـشـعـور
ـنــاعـة ويـحـفــز اجلـيـنـات ـكن أن يـهــدد نـظـام ا بـالـوحــدة 

سؤولة عن حدوث االلتهاب باجلسم. ا
ثم زيـادة  الــتـأثـر بــنـزالت الـبــرد واإلنـفـلــونـزا: وفق دراسـة
أجـرِيت فـي عام  2017 عـلى  159 شـخـصـا حـيث وجـد أن
األشــخـاص الــذين يــشــعــرون بــالـوحــدة هم أكــثــر عــرضـة

ئة. لإلصابة بنزالت بنسبة 39  با
مـايزال الـصـيفُ والشـتاء بـعمـانَ يـلعـبان لـعـبة( اخلـتيـلة )..
يـكـفي أن تـفـتح الـنـافـذة  لـيـنـسل سـسـيـد الـفـصـول الـيـهـا
ـشاعـر وتـهـطِل أمـطـارُ الذاكـرة وتـنـتـعش شـآبيب فـتـشـيخ ا
ا تنتابه فوضى الـرومانسية احلزيـنة .. من يأخذ اللقـاح ر

احلواس اذا ما قرر االختالء بنفسه .
كـنت أخطط حلوار خارج الكامـيرات الثالث مع ضيف يجد
لـذةً في التأجيل .. سأفـطر معه وهو مدجج بـالكرم الفائض

تمثل  بقدر البرياني وزنود الست .. وا
 عــلـيـك ان تـكــرع كــأســ من قــمــر الـديـن وتـأخــذ حــبــتـ
ـا بـراســتـول (مـال ســامـرا) بـعــد اخـذ الــلـقـاح.  تــعش سـا
والـقول فـيك جمـيل . في الغد اذامـا كتـبنـا الله من الـسا

الـغـا سـأدوّن سطـرين عن مـجمل شـعـوري  بعـد أخذي
ـقـسوم وأدفـع الـنص لـلـنشـر : لم لـلـمـطـعـوم ونـيل الـلـقـاح ا
يـرتقِ االلم الى مستوى الصداع واصلت حياتي كما ينبغي

; انــتــابــتــنـي مــخــاوف بــددهــا زمالء اخــذوا
ـطعوم قـبلي على جـرعت .اشـعر بأنني ا
خـفيفُ احلـركة وابـدوا سعـيدا بـنظر من
يـشاهدني راقـبوا اطاللتي عـلى الشاشة
بـعـد العـيد ; لـقـد زادني لقـاحُ فـايزر ثـقةَ

بااليام القادمة.
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مـثل السوري يشارك في بطـولة اجلزء اخلامس واألخير ا
من سـلسـلـة (الـهـيـبة) الـذي حـمل اسم (الـهـيـبـة جبل) إلى
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تـمكـنت القوات األمـنيـة العـراقية لـقيـادة عمـليات
بغداد وفق مـعلومات اسـتخباريـة دقيقة ومـتابعة
مـطـولـة من الـقـاء الـقـبض عـلى عـصـابـة لـتـهريب
اآلثـار ووجد لـديـهم مخـطوطـة اثريـة نادرة مـعدة
لــلــتــهـريـب وجـاء ذلـك بـعــد نــصب الــكــمـ  في
سـاحــة الــواثق من قـبـل قـوة الــلـواء 15 شــرطـة
احتــــــاديــــــة وبــــــاالشــــــتـــــراك مـع مــــــفــــــارز من
االسـتـخبـارات وجـهاز اخملـابرات الـعـراقي نتج
عن الكم اعتقال متهم اثن ضبط بحوزتهم
مــجـــمــوعــة مـن الــقــطـع األثــريــة ومـــخــطــوطــات
نادرة.كـما اكـدت عمـليات بـغداد ان (تـاريخ هذه
اخملطـوطات لم يحدد حلد االن اال بعد عرضها
لــلـجـهـات اخملـتـصــة بـاالثـار لـتـحــديـد تـاريـخـهـا

الزمني وألي حقبة زمنية عائدة)

بالسم
محمد
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
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يـعــود عـلـيــنـا رمـضــان وفي كل عـام نــحن اسـوء حـال من
ـاضي انـنـا لن نــتـقـدم خـطـوة لإلمـام بل راكـضـ الـعـام ا

للوراء والعالم يضحك علينا.
ـفــتــرض ان يــكــون شـهــر الــصــوم ولــكـنه رمــضــان من ا
لألسف حتول بـحكم سـلوكـياتـنا اخلـاطئة الـى شهر االكل
والـــنــــوم ولـــعب الـــورق وتــــدخـــ الـــشـــيــــشـــة. وبـــدال من
الروحانـيات التي كـانت تغلف طـقوسه وصلـة الرحم التي
ألفـها الـناس واالحسـان الى احملتـاج الـذي هو من أهم
سـجايـاه نـرى تـلك الـصـورة الزاهـيـة تـتـراجع فـصار همّ
شاهد بدال من اجهزة التلفاز واحملطات الفضائية تسلية ا
تثـقـيـفه وتنـويـره ب مـسـلسـالت ومسـابـقات وخالف ذلك

من امور كثيرة.
وراجت اعالنــات الــفــنــادق عن اجــمل الــســهـرات واحــلى
الـوصالت الى درجـة انه في احـدى الـدول الـعـربـيـة احـتج
الهي والـفـنـادق عـلى ايـقـاف وصالت الـرقص اصـحـاب ا
ا في ذلك من الشـرقي في اثـناء لـيـالي الشـهـر الفـضـيل 
خـسـارة قـد تــصـيب قـطـاعـهـم الـذي هـو في االصل قـطـاع
ليـلي ال عالقـة له بـضـوء النـهـار ومن يعـمـلـون فيه يـنـامون
نـهـارا ويـصـحـون لـيال طــوال الـعـام ولـيس الـسـهـر عـلـيـهم
ـنع الرقص في لـيالي رمـضان بجـديد. وحـجة الـذي أمر 
في تلك الـدولة. ان ذلك يـتنـافى وقدسـية الـشهـر الفـضيل.
امــا حـجــة اصــحــاب الـفــنــادق فــهي ان جل زبــائـنــهم من
الــســيــاح االجــانب. ولــكن احلــقــيــقــة ان هــؤالء وامـثــالــهم
اليقـيمـون لألخالق وزنـا ال في رمـضان و ال في غـيره من

الشهور.
ومهـمـا يكن من أمـر فـان النـاس في هذا الـزمن لم يـعودوا
ـظــاهـر اذ ان من كـالــسـابـق وان حـافظ بــعـضــنـا عــلى ا
اولـويات رمـضـان تالوة الـقـرآن الـكـر وحـفظـه وتدارسه.
وهـذا اليــقـوم به اال قــلـة من الــنـاس. امـا الــغـالــبـيـة فــأنـهـا
تنوعة. والتي مشغولة بالتسالي بدءا بالـوجبات الدسمة ا
شروبات اليعرف الناس طـعمها اال في رمضـان مرورا با
لـيئة بالسعـرات احلرارية التي تقصف اخملتلفة والتـحلية ا
العـمـر. ولألسف نـرى ان حكـم اخلوف من اجلـوع يـفرض
نفسه فـما ان يـنقض الشـهر الـفضيل حـتى يكـون الواحد

منا قد ابتلع طنا كامال من االطعمة!..
ثم نـتــعـجب حلــال الـنـاس وهـم يـتـســوقـون فـتــرى عـربـات
ــتــلــئــة في اثــنــاء احملــاســبــة وكــأن "الــســوبــر مــاركت" 
الشخص مـنا يتـزود لعام كـامل ال أليام معـدودة. ومن هنا
فانـنـا لم نفـقه معـاني رمـضان احلـقيـقـية الـتي نتـعـلم منـها
الـصـبر والـتـراحم والـتـواصل والـتـصـدق عـلى الـفـقراء
ـعاني الـنـبيـلـة التي دعـانا الـيـها رسـولـنا الـكر ومجـمل ا
"صلى الله عليه واله وسلم" وديننا احلنيف وتراثنا العربي
ـر رمـضان االن الزاخـر بـاالمـجـاد والـبطـوالت في حـ 
علينا ونحن في حالة يرثى لها من الفرقة وتسلط االعداء
واالزمـات الـطــاحـنـة الــتي يـعـاني مــنـهـا اجملـتــمع الـعـربي
االسالمي واحلل هو في عودتنا الى ما كنا عليه وما كان
علـيه اجدادنـا وان نأخـذ العـبرة والـعظـة من تاريـخنا دون

ان نحوله الى ملحمة تراجيدية نظل جنترها.
واتـمـنى بل ادعـو وارجـو من الـله ان يـعـيـد هذه االمـة الى
جادة احلق الـذي كـانت علـيه واول مـا يبـدأ به أي انـسان
هــو نـفــسه وعــائــلــته واطــفــاله ثم اصــدقــاؤه واالقـرب من
الـنــاس الـيـه.. فـهل نــسـتــطـيع ان جنــعل رمــضـان مــحـطـة
الستـعـادة الثـقـة بالـنفـس والبـدء من جـديد أم سـوف نظل
سادرين في غفلتنا حتى يأتينـا ما كنا نخشاه ونفقد اخر

فرصة اتيحت لنا وهي ان نبدأ من جديد ونثابر?!.
ال ادري لكـن عجـلـة االحـداث وهي تـدور لن تـتـرك أحدا!!
واحلق اقــول ال أمل لـنــا اال بــالـلـه الـعــزيـز
احلكيم فقد ضاعت امالنا واحالمنا ولن
تعود وتـغيرنـا نحن ونقـول الدنيـا تغيرت

بل نحن تغيرنا نحو االسوأ.
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{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت -
نــشـرت أمـيــرة الـبـوب األمــريـكـيـة
بـــريــتــني ســـبــيــرز فــيـــديــو عــلى
رح وطاقة إنـستغرام ترقص فيه 
وحـيويـة على وقع أغـنيـة فرنـسية
رافق نـشـور ا لـكن مـا كتـبـته في ا
لـلفيديو كان يحمل رسالة مختلفة.
إذ كــتــبت ســبــيــرز عن الــفــيــلــمـ
الـوثــائـقـيـ الـلـذيـن أنـتـجـا عـنـهـا
وتـــنـــاوال تـــرتـــيـــبـــات الـــوصـــايــة
ــالـــيــة عــلــيــهــا الــشـــخــصــيــة وا
ووصـفتـهما بـأنهمـا ينطـويان على
"نــفـاق" ألنــهــمـا أســهـمــا في إدامـة
تــدخّل اإلعـالم بـحــيــاتــهــا.وكـتــبت
ــغـــنــيــة عـــلى صــفــحـــتــهــا عــلى ا
إنـســتـغـرام (لـقـد انـتـقـدوا (تـدخّل)
اإلعـالم (بــــحـــــيــــاتـي) ثم قـــــامــــوا

بالشيء ذاته). 
ــاذا ركــزوا عــلى أكــثـر وأضــافت (
األوقـات سـلـبيـة في حـيـاتي والتي
تـــســبـــبت لي بـــصــدمـــات ومــضى
عــــلـــيــــهـــا زمن طــــويل?). وجـــاءت
تـعليـقاتهـا هذه بعـد عرض فيـلم

وثـائقـي ركزا عـلى قرار الـوصاية
الـــتي أخــضــعت لـــهــا مــنــذ عــــــام
2008. الـــفـــيـــلم الـــوثـــائـــقي األول
ـنغ بـريتـني سـبـيرز ) واسـمه (فـر
ـز وعُرض مـن إنتـاج نيـويـورك تا
فـي شــهــر شــبــاط من هــذا الــعــام
وحتـــرّى كــيـف تــعـــامل اإلعالم مع

غنية ومع من حولها. ا
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عركة أمـا الفيلم الثاني فـعنوانه "ا
مـن أجل بـريـتـني: مـعـجـبـون مال
ووصــايـــة وهــو من إنــتــاج بي بي
سـي وعُـرض في نــهــايـة األســبـوع
ـاضـي.عـلـمـا أن شـركـة نـتـفـلـكس ا
تـعــمل حـالـيـا عـلى إنـتـاج وثـائـقي
ــــغــــنـــــيــــة وقــــالت إن آخــــر عـن ا
ـغــنـيـة (وثــائـقـيــا رابـعـا تــخـطط ا
إلنـتـاجه بـنـفـسهـا). ووفـقـا لـشـركة
"مـــونــدي بــوست" اإلعـالمــيــة فــإن
ســبــيــرز لــيــست ســعــيــدة بــرؤيــة
شــؤونـهــا الـقـانــونـيــة ومـاضــيـهـا
احلــافـل بــاضــطــرابــات مــرت بــهـا
حتـت الـتـمــحـيص مـجــددا.وكـتـبت

ـغنيـة (كثيـر من الوثائـقيات عني ا
هـــذا الـــعـــام حتـــوي آراء الـــنـــاس
بـــــخـــــصــــــوص حـــــيـــــاتي"."هـــــذه
الـوثائقيـات فيها كثـير من النفاق..
تـنتقد اإلعالم ثـم تقوم باألمر ذاته?
الــلـعـنــة. ال أعـرف أيـا مـنــكم لـكـني
ســعــيــدة جـدا بــتــذكــيـركـم أنـني -
ورغم كـل األوقات الـصـعبـة لـلغـاية
فـي حياتـي - مررت مرات أكـثر من
ذلـك بـــــأوقــــــات رائــــــعـــــة. لـألسف
أصــــدقــــائي أعــــتــــقــــد أن الـــعــــالم
ـتع أكـثر عـنـدما (بـالـنـسبـة لـكم) 
يـكون سلبـيا). وأضافت (أليس من
ـستـقبل? ـفـترض الـتركـيز عـلى ا ا
ــاذا تـركـزون عـلى أكـثـر الـنـواحي
سـلـبيـة في حـيـاتي والتي تـسـببت
لـي بـصـدمــات والـتي تــعـود لـزمن
قـد جـد).  وأخـبرت الـنـجـمة ذات
الـ 39 عـاما معجبيها بأنها تود أن
جتـلب بركة صغيرة لنوع من سمك
الـشـبـوط حلـديقـة مـنـزلـهـا.وأرفقت
تــعـلـيــقـاتـهـا بــفـيـديــو تـرقص فـيه
بـــحــمــاس عـــلى نــغـــمــات أغـــنــيــة

لـــلـــفــرنـــســـيـــة إنــديـال.وكــانت
الـــشــكـــوك تــدور حـــول مــا إذا
كــانت ســبــيــرز هي مـن تـكــتب
نشورات لكن تعليقاتها تلك ا
األخــيـرة تـنـســجم مع أسـلـوب
ـــعـــتــــاد.فـــهـــذه الــــنـــجـــمــــة ا
الـتعليقات تتـسم باستخدامها
الـــغــريب لــعالمـــات الــتــرقــيم
ـيل إلى الـرمـوز الـتعـبـيـرية وا
ـوجـيـز) واسـتـخـدام األحرف (إ

الكبيرة للتأكيد على نقاط معينة. 
ـــرة األولى الـــتي وهـــذه لـــيـــست ا
تـلجـأ فيـها بـريتـني إلى الـسوشال
مــيـديـا لـتـرد عــلى اهـتـمـام وسـائل
ــــتــــجــــدد بــــشــــؤونــــهــــا اإلعـالم ا
اخلــاصـة.فــفي شــهـر آذار كــشـفت
أنـها شـعرت "باخلـجل" من وثائقي
ز وبقـيت "تبكي مدة نـيويورك تـا
" جــــراء ذلـك.وقــــالت أســـــبــــوعـــــ
اضي غـنيـة األسبـوع ا مـحـاميـة ا
ـغــنـيـة طـلـبت احلـديث بـشـكل إن ا
مـــبـــاشـــر بـــخـــصـــوص مـــوضــوع

الوصاية عليها في احملكمة.
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سـوداء رغبتها في
تــــــصـــــويـــــر هـــــذا
الـــرابط اخلــاص من

مــنـظــور الـشــمـولــيـة.
وأضــــاف الــــبــــيــــان أن
الـكـتـاب يـتنـاول مـخـتلف
ـــكن أن الـــوجــــوه الـــتي 
يـــتــخـــذهــا احلب وطـــريــقــة
الــتـــعــبــيــر عـــنــهــا في أســرة

عصرية.
وسـيـصـدر الكـتـاب في الـواليات
ـــتـــحـــدة عن دار رانـــدم هــاوس ا
تشيلدرن بوكس وفي كندا عن دار
تـــــــونــــــدرا بـــــــوكـس وكــــــذلـك في
بــريـطــانـيـا وإيــرلـنــدا وأسـتــرالـيـا
ونــيـــوزيــلــنــدا والـــهــنــد وجــنــوب

. إفريقيا عن دار باف

الـتي تضـع مولـودتها اجلـديدة في
ــمــثــلـة ــقــبـل.وأكــدت ا الــصــيف ا
ـسلسل الـتلـفزيوني الـسابـقة في ا
ــولــودة ألب أبــيض وأم ســـوتس ا

كــريــســتــيــان روبــنــســون جتــســد
الـدفء والفرح والراحة في العالقة
ب اآلباء وأبنائهم من كل األصول
االجتماعية على ما أضافت ماركل

{ لـوس اجنـلـوس (أ ف ب) - بـعد
الــتـلـفـزيــون والـسـيـنــمـا تـخـوض
مـيغن ماركل غـمار أدب األطفال من
خـالل كـتـاب عن الـروابط اخلـاصـة
بــــ األب وابـــنه مـــســــتـــوحى من
زوجــهــا األمــيــر هـاري وجنــلــهــمـا
آرتــشي عـلى مـا أعــلـنت مـؤسَـسَـة
الـزوجـ الـثالثـاء.ويحـمل الـكـتاب
ـقـعـد) ويـصدر عـنـوان ذي بـنش (ا
في  8حـــــزيـــــران  ونـــــقـل بـــــيــــان
ــــؤســـســــة آرتــــشـــويـل عن دوقـــة
سـاسكس قولها إنه كان في األصل
قـــصــيــدة كـــتــبـــتــهــا إلـى زوجــهــا
ـنـاسـبة عـيـد األب بعـد شـهر من
والدة آرتــــــــشـي فـي ايـــــــار  2019.
والـــقـــصـــة مــصـــحـــوبـــة بـــرســوم
إيـضاحية للـفنان األمريكي األسود
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ثالثــة أشــخـاص وفــقـاً لــسـلــطـات
ـقاطـعة. وكانت الـسلـطات حذّرت ا
اجلـــمــعــة من أنّ مـــخــاطــر حــدوث
انــهـيــارات ثـلــجـيــة عـالــيـة بــشـكل
خـاص في نهاية هـذا األسبوع بعد
أن حتـسّن الـطـقس في أعـقـاب أيام

ـــديـــنــة غـــرونـــوبل.وقـــالت فــرق
اإلســـعــاف إنّ االنــهــيـــار الــثــلــجيّ
ـتـنـزّهـ جـرف مـجـمـوعـتـ من ا

ضــــمّـت األولى ثـالثــــة أشــــخـــاص
والـثانـية شخـص قـضوا جمـيعاً
بـاسـتـثنـاء شـخص واحـد كـتبت له
ـســعــفـون الــنــجـاة وعــثــر عــلـيـه ا
بـصـحة جـيّدة.وشـارك في عـملـيات
الـبحث عن الـضحايـا ستّة عـناصر
من فـصـيـلة درك اجلـبـال العـالـية
وطــائـرتــا هـلــيـكــوبـتــر وكـلــبـان
مـــــدرّبــــان عـــــلى الـــــبـــــحث عن
ضـحـايا االنـهـيارات الـثـلجـية.
أمـا االنـهـيـار الـثـلـجي الـثاني
فـوقع قـرابة الـساعـة الـثانـية
عـصـراً في جبل بـوري الذي

يـصل ارتفاعه إلى 3779
مــتـراً ويــقع ضـمن
سـلـسـلـة جـبـال
فــانــواز عــلى
ـــــــقـــــــلب ا
اآلخـــــر من
قاطعة.و ا
أســــــــفــــــــر
احلــــــــــادث
عـن مـــقـــتل

الـشرطة مامادو نياري أثناء تفقّده
مــوقع الـكـارثـة إنّ هـذا الـوضع في
. مـنـاجم سـيغـيـري يـقلـقـنـا جمـيـعاً
وأضـــــاف فـي الـــــنــــــهـــــايـــــة فـــــإنّ
ا االنـهيارات األرضية تقتل أكثر 
تــــفــــعل جــــائــــحــــة كــــوفــــيـــد-19.
واالنــهـيـارات األرضـيـة في مـنـاجم
الـذهب في غينيا متكرّرة وغالباً ما
ـيــتــة ال سـيّــمــا في هـذه تــكــون 
نطقة الواقعة بالقرب من مالي.  ا
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الـى ذلك لـــقي ســـبـــعـــة أشـــخــاص
مــصـرعـهم في انـهـيــارين ثـلـجـيـ
وقـــعــــا الـــســـبت فـي جـــبـــال األلب
الـــفــرنــســـيــة بــحـــسب مــا أفــادت
الـسلـطات الـتي حذّرت اجلـمعة من
عــدم اســتــقــرار الـغــطــاء الــثــلـجي
بــســبب ارتــفــاع درجــات احلـرارة.
ووقـع االنهيار الثـلجيّ األول قرابة
الـــظــهــر في فــالـــوار الــواقــعــة في
مــنـطــقـة كــول دو غــالـيــبـيــيه عـلى
ارتـفـاع  2642 مـتـراً فـوق مـسـتوى
سـطح الـبـحـر. وأسـفـر احلادث عن
مــصـرع أربــعـة أشـخــاص تـتـراوح
أعــــمــــارهم بـــ  42و 76 عــــــامـــــاً
ـنــاطق احملـيـطـة ويــتـحـدّرون من ا

نـشـر اسـمه إنّ عدد الـقـتـلى هو 15
.وأضاف إثر تفقّده مكان عـلى األقلّ
الــــكـــارثـــة أنّ عــــدداً من الــــعـــمـــال
اآلخــرين قـد يــكـونــون مـحـتــجـزين
ــــنــــجم مــــشــــيــــراً إلى أنّ داخـل ا
االنــهــيــار األرضي أغــلق عــدداً من
ــؤدّيــة إلــيه.بــدوره قــال ــداخـل ا ا
سينامان تراوري وهو من بوركينا
ــــنــــجم إنّ فــــاســــو ويــــعــــمل في ا
مـــتـــطــــوعـــ أنـــقـــذوا اثـــنـــ من
اجلـرحى.من جهـته قال الـنقيب في

نـطقـة سـيغـيري بـلـدة تاتـاكـورو 
ــنـجـمـيـة وتـســبّـبت بـهـا صـخـرة ا
ضـخـمـة كـانت مـتـدلـيـة وانـفـصـلت
ألســبــاب لم تــعــرف في احلــال.ولم
يــــتّــــضح فـي احلــــال مــــا إذا كـــان
الـضـحـايـا قضـوا سـحـقـاً من جرّاء
ســقـوط الـصــخـرة عـلــيـهم أم أنّـهم
قـــضـــوا حتت األرض مـــطـــمـــورين
بــاألتــربـة الــنــاجــمـة عن االنــهــيـار
األرضـي.وقال مسؤول في الصليب
األحـمـر لـفـرانس بـرس بـشـرط عدم

{ كـــونـــاكـــري (أ ف ب) - لــقي 15
شــخـصـاً عـلى األقـلّ مـصـرعـهم في
انـــهـــيـــار أرضي وقع الـــســـبت في
مـــنــجـم لــلـــذهب في شـــمــال شــرق
غينيا في أحدث حلقة من مسلسل
ـعدن مـآسي الـتنـقيب الـسرّي عن ا
نجـمية ـنطقـة ا األصـفر في هذه ا
بــحـسب مـا أفــادت مـصـادر طــبـيـة
وشهود.وقال شهود لوكالة فرانس
ـــأســاة بـــرس عـــبــر الـــهـــاتف إنّ ا
وقـعـت في مـنـجم غـيـر قـانـوني في

{ واشــــــنــــــطـن (أ ف ب) - أعــــــلن
الــرئـيس األمــريـكي األســبق بـاراك
أوبـامـا أنّ بو الـكـلب الذي اقـتـنته
أســرته إثــر فـوزه بــالـرئــاسـة وظلّ
عـلى مـدى سـنـوات عـهـده الـثـماني
أحــد جنــوم الــبـيـت األبـيـض نـفق
الــسـبت بــعـدمــا تـمـكّـن مـنه مـرض
الــــســـرطــــان مـــعــــربـــاً عـن حـــزنه
خلــســارة صـديـق حـقــيــقي ورفـيق
مـخلص. وكان أوبـاما وعد طـفلتيه
مـــالـــيـــا وســـاشـــا خالل احلـــمـــلــة
االنـتـخـابيـة بـأن يجـلب لـهـما كـلـباً
إذا مـا فـاز بـالرئـاسـة وذلك تكـفـيراً
ـنزل. مـنه عن غـيـابه الـطـويل عن ا
وبـالـفعل فـقد وفى الـرئيس بـوعده
فــور انـتـقــاله وأسـرته لــلـعـيش في

البيت األبيض في 2009.
وفي سـلسـلة تـغريـدات على تـويتر
قـــال الــرئـــيس األســبـق ( خــســرت
أســرتـنـا صــديـقـاً حــقـيـقــاً ورفـيـقـاً
مـخـلـصـاً. عـلى مـدى أكـثـر من عـقد
مـن الــزمــان كــان حـــضــور بــو في
حـياتنا لـطيفاً ومـتواصالً لقد كان

سـعيداً برؤيتنـا في أيامنا اجليّدة
وفـي أيامـنـا السـيّـئـة وفي كل يوم
بينهما).وأضاف (لقد كان بالضبط
ــا مـــا احــتـــجــنـــا إلـــيه وأكــثـــر 

.( توقّعنا. سنفتقده كثيراً
وأرفـق أوبــامــا تــغـــريــداته بــثالث
صـور بدا في إحـداها وهـو يركض
مـع بــو فـي الــبـــيت األبـــيض وفي
الـثـانـية أطـفـال يـحـيطـون بـالـكلب
وفي الــثـالـثــة بـو مـحـدّقــاً بـعـدسـة
الــكـامــيـرا. وبــو كـلب مـن فـصــيـلـة
ـاء الـبـرتـغالـيـة لـونه أسود كالب ا
وأبــيض وقـدّمه الــسـنـاتـور إدوارد
كـينـيدي هـدية آلل أوبـاما.وكـان بو
دائـم احلضـور في فعـالـيات الـبيت
األبــــيـض وقــــد الــــتــــقى الــــبــــابــــا
فـرنسـيس وزار مسـتشـفى لألطفال
وســــافـــــر عــــلى مـــــ الــــطــــائــــرة

الرئاسية.
بـدورهــا قـالت الـسـيـدة األمـريـكـيـة
الــســابـــقــة مــيــشــيل أوبــامــا عــلى
إنـسـتــغـرام (كـعـائـلـة سـنـفـتـقـد بـو

.( كثيراً
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{ رومــا (أ ف ب) - رغم أن مـدخـله
يبدو عاديا من اخلارج يضم مبنى
في وسط رومـــا كــنــزا مــخــفــيــا في
الـطـابق الـسـفلي... بـقـايـا مـنزل من
الـعصر الروماني ويحوي قطعا من
فصّلة.عند مدخل هذا الفسيفساء ا
ـبنى الذي يـعود إلى اخلمـسينات ا
عـنـد سـفح تـلـة أفـنـتـيـنـو في رومـا
وهي إحـــــدى الــــتالل الــــســـــبع في
إيـطاليا والذي افتتح اجلمعة أمام
اجلـمـهور يـبدو كل شيء طـبـيعـيا
مع وجـــود أحـــد الـــســـكـــان حـــامال
سـكا بالباب.لكن أكـياس تسوق و
ـرء أن يـجـازف قـلـيال ويـنزل عـلى ا
عــلى درج قــصـــيــر لــيــحــصل عــلى
اجلـائـزة اخملـفـيـة خـلف بـاب عـادي
كن مـعدني ورمـادي اللـون.هنـاك 
الـعــثـور عــلى قـطع مـن فـسـيــفـسـاء
ـــنــازل الـــرومــانـــيــة يـــعــود أحــد ا
تـاريــخـهـا إلى مــا بـ الـقـرن األول
ــيالد والــقــرن الــثــانـي بــعـد قــبل ا
ـيالد و اكتـشافـها خالل أعـمال ا
حـفـر أثـريـة وقـائـيـة أطـلـقت بـعـدما
ـصـرف ـقــر الـســابق  حتــول هـذا ا
بـانكا ناسيونالي دي الفورو والذي
اسـتـحوذ عـليه الـبـنك الفـرنسي بي
إن بي بــاريـبــا إلى مــبـنى ســكـني.
بـدأت أعمـال احلفـر في العام 2014
وانـتهت في العام 2018 وفـي مهمة
طويلة ومعقدة من الناحية التقنية.

WOÝbM¼ ◊U/√

وقـال روبرتـو ناردوتـشي وهو عالم
آثـار من مـديـريـة االصول الـثـقـافـية
في رومـا لوكالة فرانس برس (نحن
هــنـا داخل صــنــدوق آثـار... هــيـكل
مـعــمـاري لـديه وظــيـفـتــان: حـمـايـة
الـفـسـيـفـسـاء والـسـمـاح لـلـجـمـهور
بـــالــــوصــــول الـــيــــهـــا). وتــــصـــوّر
الـفسـيـفسـاء كـرمة تـتسـلل حـباتـها
ـــــاطــــا هـــــنــــدســـــيــــة من أوان وأ
بـاألبـيض واألسـود وببـغـاء أخـضر
المع يــقف عــلى فــرع شــجــرة.وقـال
نـاردوتشي مبتسما(نحن هنا داخل
مــــبــــنـى خــــاص... حــــيـث كــــانــــوا
يـخــطـطـون لـبــنـاء ثـمــانـيـة مـواقف
لـلـسـيارات.9 ولـفت نـاردوتـشي إلى
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وصــول تــفـضــيــلي عــنــدمــا يــكـون
ـوقع مـفـتـوحـا لـلـجـمـهور.ويـنص ا
اتـفـاق بـ إدارة األصـول الثـقـافـية
شتركة لكية ا في روما وأصحاب ا
كـان أمـام اجلمـهور في عـلى فـتح ا
أول وثــالـث جــمــعــة مـن كل شــهــر
حتت إشــــــــراف مـــــــرشــــــــد.وقـــــــال
نــاردوتـــشي (صــحــيـح أنــنــا داخل
مـبنى سكني لكـننا أيضا في موقع
أثـري حــيث تـعـود مـلــكـيـة األشـيـاء

إلى الدولة).

مـتـر مـربع عـثـر عـلـمـاء اآلثـار على
زيد من االكتشافات يعود بعضها ا
ـيالد من إلى الــقـرن الـثـامـن قـبل ا
ا بـينـها بـقـايا مـنشـأة عسـكريـة ر
كـــانـت بـــرج مــــراقـــبــــة. ومـــا زالت
أســســهـا مــرئــيــة. وكــيف يــتــفـاعل
بـنى مع هـذا االكتـشاف أصـحـاب ا
غـير العـادي حتت أقدامهم?الـسكان
ـنزل الرومـاني السابق فـخورون با
ـــوجــود أســـفل شـــقـــقـــهم وفـــقــا ا
لـناردوتشي وهم يـتمتعـون بإمكان

في فــيالت بـومـبـيي عـلى اجلـدران
ـفــقـودة من ت األجــزاء ا فــيـمــا ر
الـــفـــســـيــــفـــســـاء كـــمــــا لـــو كـــانت
ـعـجـزة.وأوضح نـاردوتـشـي (لـقد
أتـيحت لنا الـفرصة لدراسـة طبقات
عـدة من الـفسـيـفـساء الـتي تـراكبت
عـلى مــر الـقـرون وبـلغ مـجـمـوعـهـا
سـتـا). وقـال نـاردوتـشي مـن وجـهة
نـظـر عـلمـيـة (نـادرا ما يـحـدث هذا

األمر). 
وخالل درس مـساحة تزيد عن ألفي

أن مـخطط مـواقف السـيارات أرجئ
بــعــد اتــفـاق مـع بي إن بي بــاريــبـا
الـذي مول أعـمال احلفـر. ويُسـتقبل
حتوى صوتي وبصري اجلمهور 
بــاســـتــخــدام تـــأثــيــرات ضـــوئــيــة
ومـوســيـقى تـصــويـريـة تــتـخـلــلـهـا
زقزقات طيور حملاكاة االجواء التي
ـنازل الـرومانـية كـانت سـائدة في ا
الـتـقـلـيـدية لـلـعـائـلـة ثـريـة.ويـفرض
عـرض التـأثيرات الـضوئيـة لوحات
وجودة ألـوانها زاهـية تذكر بـتلك ا

بريتني سبيرز

عــدّة شــهــدت تــســاقــطــاً لــلــثــلــوج
بــغـزارة عـلى اجلـبـال. وقـال جـان-
بـيار روجو رئيس بلدية فالوار في
اتــصـال هــاتـفي مع وكــالـة فـرانس
بـرس إنّه في ظلّ مثل هـذا الطقس
غري الـتنـزّه في اجلبـال لكن مـن ا
األمـر يـنطـوي عـلى مخـاطـر بالـغة.
وكـــان خـــمـــســة أشـــخـــاص لـــقــوا
مــصــرعـهـم اإلثـنــ في انــهــيـارين
ثــلــجــيـ وقــعــا في إيــزيـر واأللب
الـعلـيا.وبلـغت حصـيلة االنـهيارات
الــثــلــجــيــة في فــرنــسـا خـالل هـذا
ـوسم  28 قـتـيالً وفـقـاً حلـصـيـلة ا
نــشــرتــهـا اجلــمــعــيـة الــوطــنــيـة
لــــــــدراســـــــة الــــــــثـــــــلـــــــوج
واالنـهيـارات الثـلجـية
قـبل وقوع حادثي

السبت.

wŽuÝu*« YŠU³ « ∫nO Qð

wF³D*« bOLŠ


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8
	p9
	pp10
	pp11
	pp12

