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طبعة العراق 
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أغـلقت القوات األمنية امس  مداخل
ـنطـقة اخلـضراء  بـعد اقـدام مئات ا
ـتظـاهـرين تنـظيم اعـتصـام مفـتوح ا
في بــغـداد واحملــافـظــات احـتــجـاجـا
عــلى نــتــائج االنــتــخــابـات ودخــلت
عـملـية استـقبال الـطعون عـلى نتائج
االقــتـــراع يــومــهــا الــثــاني عــلى أن
تـــنـــتـــهي الـــيـــوم الـــثالثـــاء في ظل
استمرار التجاذبات السياسية وسط
مـخاوف من التصعيد ودفع االوضاع
نــحــو الــفــوضى. وطــالــبـت تــيـارات
واحــزاب خـــاســرة بــاالنــتــخــابــات 
مـــؤيــديـــهــا بــالـــنــزول الـى الــشــارع
ـفــوضــيــة الـعــلــيـا لــلــضـغـط عـلـى ا
ـستـقلة لالنـتخابـات اللغاء الـنتائج ا
او اعـادة العد والفـرز الشامل جلميع
صـنـاديق االقـتـراع. وتـشـهـد عـدد من
ــدن تــصــعـيــدا خــطــرا بــعـد اعالن ا
الـنـتـائج  حـيـث كشـفـت مـصادر عن

الـنساء وبعد ذلك سيتم رفع النتائج
لـلمحكمة االحتادية للمصادقة عليها
وبــعــد مـــصــادقــتــهــا يــكــلف رئــيس
اجلـمـهـوريـة بـدعـوة مـجـلس الـنواب
اجلــديــد لالنـعــقـاد خالل  15يــومـا).
وكـــشف رئـــيس جلــنـــة مــفـــاوضــات
الـكـتـلة الـصـدرية حـسن الـعذاري عن
ـبـاحثـات تـسيـر بـاجواء هـادئة. ان ا
وكـــتب الــعــذاري في تـــغــريــدة عــلى
ـفـاوضـات تـسـيـر نـحـو تـويـتـر ان (ا
االمـــام بـــأجـــواء هـــادئـــة).  وكـــشف
األمـ العـام الئتالف العـمق الوطني
خــــالـــد االســــدي عن وجــــود تالعب
.وقـال صــريح بـنـتــائج االنـتــخـابـات
األسـدي في تـصـريح امـس إن (هـناك
تالعـبـا واضحـا وصريـحا في نـتائج
االنـتـخـابات الـتـشـريعـيـة الـتي جرت
مــــؤخـــرا) واضــــاف (اقـــتــــرح عـــلى
ــفـوضـيـة اعالن فــشل االنـتـخـابـات ا
واعـــادتـــهــا). فـــيـــمــا رأى اخلـــبـــيــر
الـقـانـوني طـارق حـرب ان مـا يـتضح

مـن نتائج انتخابات تشرين  هو فرز
كـتـلة الـصـدري الـذين حـصلـوا على
تـنافسة ـركز االول  من ب الـكتل ا ا
وتــقـدم بــقـيــادة مـحــمـد احلـلــبـوسي
ــقــراطي وكــذلك كــتــلــة احلــزب الــد
الـــكـــردســتـــاني بـــقـــيــادة مـــســـعــود
الـبارزاني. وقال حرب في بـيان تلقته
(الـــزمــان) امـس ان (هــذه الـــكــتل اذا
اضــــيـف لــــهــــا  جـــــزء من الــــنــــواب
ــســتـقــلـ الــذين يــبــلغ عـددهم ٤٠ ا
سيـمـكـنهم من الـتـحـكم في ما نـائـبـا 
ــان من تــشــريـع وقـرار يــقــرره الــبــر
ورقـــابــة مع مالحــظـــة انه عــلى هــذه
الـكتل الثـالث االسراع بهذا الـتحالف
ـــراحل الـــدســتـــوريــة هــو ألن اول ا
ــان ومن ثم انـــتــخـــاب رئــيـس الــبـــر
اخـتيـار رئيس اجلـمهـورية وبـعد يتم
تــكـلـيف رئـيس الـوزراء). في غـضـون
ـــتـــحـــدث بـــاسم وزارة ذلك  هـــنـــأ ا
اخلـارجـة اإليرانية سعـد خطـب زاده
ـان احلـــومـة والــشـعـب ونـواب الــبـر
ــنــتـخــبـن بــنــجـاح اجــراء اقــتـراع ا
تـشرين.وقـال خطـب زاده فـي تصريح
امس ان (جنـاح االنتخـابات العـراقية
هي خـطوة مهمة في تطوير العالقات
الـدبلومـاسية عـلى الساحـة الدولية)
مــعــربــاً عن أمــله بــأن (يــتم تــشـكــيل
حــكـومـة جــديـدة عـبــر تـوافق وتـآلف
مـنـتـخـبي الـشـعب) وتـابـع ان (ايران
ضي شـتـرك وا مـسـتعـدة لـلتـعـاون ا
نــحـو تــنــمـيــة وازدهـار الــبــلـدين في
جمـع اجملاالت). في وقت  اسـتعرض
ـاني اوربي عن دور الـبـعـثـة الذي بـر
قــدمــته في االنــتــخــابــات الــعــراقــيـة
.وحتـدث مـاركـو كـامـبـومـينـوسي عن
الـتجـربة الـتي خاضـها الـعراق خالل
االنـتـخـابات  وقـال (نـعـتقـد أن هـناك
أمـــلًـــا في أن يـــصـل الــعـــراق بـــعض
الــــتــــحــــســــيـــنــــات فـي عــــمـــلــــيــــته
قـراطية) مـشـدا على ان (الـعمل الـد
الذي قام به األوربي كان في تناسق
تـــام) واضــــاف ان ( االمـــتــــنـــاع عن
الــتــصـويت مــوضــوع نـســبي و كـان
أدنـى مـــــــــســـــــــتــــــــــوى له) وعـــــــــزا
ـوضع الـى (عدم كـامـبـومـيـنـوسي  ا
ـوجـودة في الـطـبـقة الـثـقـة الـعـامـة ا
الــسـيـاسـيـة وفي الــنـظـام فـضالً عن

عدم الراحة في مواجهة الفساد). 
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وشــفـاء  2851 حــالــة وبـواقع 29
ــــوقف وفــــاة جــــديـــــدة. واوضح ا
الــوبــائي الــيـومي  الــذي اطــلـعت
عــــلــــيه (الــــزمــــان) امـس ان (عـــدد
الـــفــحـــوصــات اخملــتـــبــريـــة الــتي
اجـرتــهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس بـلـغت اكـثر
من  20 الـــــفــــا  حـــــيـث  رصــــد
1559 اصـابـة بـكـورونـا فـي عـموم
احملـافـظـات) واضـاف ان (الـشـفـاء
بلغ  2851 حـالة وبواقع  29 وفاة

جديدة). 
واشــار الـى ان (اكـثــر من  78 الف
شـــخص تــلـــقى جــرعــات الـــلــقــاح
نتشرة ـضاد في مراكز الـوزارة ا ا
بــبـــغــداد واحملــافــظــات). وحــددت

ملكة العربية السعودية  الفئات ا
ـسـتـحقـة لـتلـقي اجلـرعـة الثـالـثة ا
ضاد لكورونا. وذكرت من الـلقاح ا
وزارة الـــصـــحـــة الـــســـعـــوديــة أن
ــســتــحــقـة هـم  زارعـو (الــفــئــات ا
صـابـون بفـشل كـلوي األعـضـاء وا
ـزمـنة مـزمن وأصـحـاب األمراض ا
ومـن جتــــاوز عــــمــــره  60 عــــامــــا
هن ذات اخملاطر منهم وأصـحاب ا

مارسون الصحيون).  ا
ــتــحــدث بـأسم مـن جـانــبه  قــال ا
الـوزارة مــحـمـد الـعـبـد الـعـالي إنه
ـعززة ( الـبـدء بإعـطـاء اجلرعـة ا
قـبـلة الـثـالـثة) مـؤكـداً ان (األيـام ا
سـتشهد توسـعا في إعطاء اجلرعة
الــــثـــالــــثـــة  لــــشـــرائـح أخـــرى من

ـــســـتـــفـــيـــدين). فـــيـــمــا اعـــلـــنت ا
ــفــوضــيــة األوربــيــة أن االحتـاد ا
األوربي صدر أكثر من مليار جرعة
لـقـاح ضـد كـورونـا. وقـالت رئـيـسة
ـفـوضـيـة أورسـوال فـون ديـر الين ا
ان (االحتــاد صـدر أكـثــر من مـلـيـار
جـرعـة لـقـاح مضـاد لـكـورونا خالل
عــشــرة أشـهــر إلى أكــثـر من 150
دولــة) واضــافـت ان (دول االحتـاد
قـدمـت حتـى اآلن نـحو  87 مـلـيـون
ــنــخــفــضـة جــرعــة إلى الــبــلـدان ا
ـــتــوســـطــة الــدخـل عــبـــر آلــيــة وا
كــوفـاكـس الـدولــيـة الــتي تـقــودهـا
ـتحدة وسيقدم لها االحتاد األ ا
ـقبـلة 500 خالل األشـهـر القـليـلة ا

مليون جرعة إضافية). 
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ويــبــلـغ عــنــاصــر الـــشــرطــة واإلطــفــاء
واإلسـعـاف.وقال غـوردين "لـقد أتـاح لـنا
هـذا األمـر التـدخّل  خالل أقل من خمس
دقـــــائق مـن كل هـــــجـــــوم" فـي احلــــرب
األخـــيــــرة مع حـــمـــاس مــــشـــيـــرا إلى
اســتــعــدادات جــاريــة الحــتــمــال وقـوع
اشـتـبـاكـات عـنـد احلـدود مع لـبـنـان.من
جـهتـه شدّد مـصدر أمـني إسرائـيلي في
مـقـابلـة منـفصـلـة مع فرانس بـرس على
أن اجلـيش اإلسرائيلي يريد "االستقرار"
في لـبنـان لكنه اعـتبر أن حـزب الله هو
"مـصـدر عـدم اسـتـقـرار  يـسـتـغل مـوارد
".وأشار صـالح اإليراني الـدولة خدمة 
ـصدر إلى أن إيران حلـيفة حزب الله ا
واد "أقـرب من أي وقـت مـضى إلنـتـاج ا
االنـشــطـاريـة الالزمـة لــصـنع األسـلـحـة
الـنــوويـة" لـكـنّـهــا ال تـزال بـحـاجـة إلى

عـام للتوصل إلى إنتاج قنبلة مجددا
الـتأكـيد عـلى اجلدول الـزمني الـذي كان
مــسـؤولـون إســرائـيـلــيـون قـد أعــلـنـوه
ـكن للدولة سـابقا عـلى هذا الصـعيد.و
ناهضـة علنـا لالتفاق الدولي الـعبريـة ا
ـبرم مع إيران حول برنامجها النووي ا
فـي الـعام 2015 أن تـوافق عـلـى اتـفاق
جـديد إذا كان يضمن عدم حيازة طهران
قـــنــــبـــلـــة نــــوويـــة وفق مــــســـؤولـــ
إسـرائيـلي في حـ تسـعى واشنطن
أكـبــر حـلـيف إلسـرائـيل إلى دفع إيـران
فاوضات.وفي حال لـلعودة إلى طاولة ا
كن أن تـلجأ إسرائيل فـشل هذا األمر 
إلى اخلـيار العسـكري ضد طهران وفق
وزيــــــري الــــــدفــــــاع واخلــــــارجــــــيــــــة
اإلسـرائـيـلــيـ بـيـني غـانـتس ويـائـيـر

لبيد.

{ الـرمـلـة - ا ف ب: ال تسـعى إسـرائيل
إلى حـرب مع حزب الله اللبـناني لكنّها
تـتـوقّع أن تُسـتـهدف بـألـفي صاروخ في
الـيــوم في حـال انـدلع نـزاع مـسـلّح بـ
الــطـرفـ وفـق مـا أكـد األحــد مـسـؤول
رفــيع في اجلـيش اإلســرائـيـلي لــوكـالـة
فـرانس بـرس.وفي خـضم االحتـجـاجات
احلـاشدة التي شهدتها القدس الشرقية
ـقاومة احملـتلـة في أيار أطلـقت حركة ا
اإلسالمـيــة حـمـاس الـتي تـسـيـطـر عـلى
قـطاع غزة رشـقات من الصـواريخ نحو
ــدن الــرئــيــســيــة في إســرائــيل الــتي ا
ا أدى إلـى حرب خاطفة سـارعت للرد 

اســـتــمــرّت  11يـــومــا.في اجملــمــوع 
إطـالق نــحـو  4400 صــاروخ بــاتّــجـاه
األراضي اإلســـرائــيـــلــيـــة انــطـالقــا من
الـقـطاع الـفـلـسطـيـني أي بـوتيـرة أكـبر
مـقارنـة باحلـرب األخيـرة التي جرت في
العام  2006 مع حزب الله حينما أطلق
ـاثل من الـصواريخ من األراضي عـدد 
ا خالل شهر وفق اجليش الـلبنانيـة إ
اإلسـرائـيلي.واعـترضت مـنـظومـة القـبة
احلـديـديـة الـتي نشـرتـهـا إسـرائـيل قبل
نــحـو عــقــد غـالــبــيـة الــصــواريخ الـتي
أطـلـقت في أيار من غـزة في حـ سقط
نـحو  300 صـاروخ في منـاطق مـأهولة
في إسـرائيل.وقـال اجلنـرال اإلسرائـيلي
أوري غــوردين في مــقـابــلــة مع فـرانس
بـــرس إن مـــدنـــا عـــلـى غـــرار تل أبـــيب
وأشــدود اســتُـــهــدفت بـ"أكــبــر عــدد من
الــصــواريـخ" عــلى اإلطالق مــنــذ قــيــام

الدولة العبرية.وتابع غوردين وهو قائد
اجلـبهة الـداخليـة اإلسرائيـلية "في حال
انـــدالع نــزاع أو حـــرب مع حـــزب الــله
نـحن نتوقّع أن يتم يوميا إطالق خمسة
أضـعاف هـذا العـدد من الصـواريخ على
األقـل مـن لـــــــبــــــــنـــــــان بــــــــاتّـــــــجـــــــاه
إســـرائــــيل".واجلـــبــــهـــة الـــداخــــلـــيـــة
اإلســرائـيــلــيــة الـتي شــكّــلت في الــعـام
 1992 بـعد حرب اخلـليج األولى مكـلّفة
الـدفـاع عن إسرائـيل أي أنـها مـسـؤولة
ــواجـهـة تــهـديـدات عن تــهـيـئــة الـبالد 
ونـــزاعــات وكـــوارث.في الـــعــام 2006
تــعــرّضت قــيــادة اجلــبــهــة الــداخــلــيـة
النـتــقـادات عـلى خـلــفـيـة اسـتــجـابـتـهـا
لـلــحـرب مع حـزب الـله الــلـبـنـاني الـتي
أوقـــعـت أكـــثـــر من  1200  قــــتـــيل في
اجلــانب الـلــبـنـاني و 160 فـي اجلـانب
اإلســرائـيـلـي غـالـبــيـتــهم عـســكـريـون.
وشـــكّـــلت هــذه احلـــرب "جـــرس إنــذار"
لـقـيـادة اجلـبـهـة الـداخـلـيـة الـتي عـزّزت
مـــذّاك وحـــدات االرتـــبـــاط الـــتي بـــاتت
تـــنـــشـــرهـــا الــيـــوم في  250 بـــلـــديـــة
إسـرائـيـلـيـة من أجل تـوفـيـر اإلغـاثة في
حـال وقوع هـجمـات وفق غوردين الذي
ـقر كـان يتـحـدث في غرفـة التـحكّم في ا
الـرئـيـسي لـقـيـادة اجلـبـهـة في الـرمـلـة
قـرب تـل أبـيب.وانـطالقـا من إسـقـاطـات
ـكن لــفـريـقه أن يـتـوقّع مـعــلـومـاتـيـة 
مـسار صـاروخ منـذ حلظـة إطالقه. وهو
يـسـارع إلى دعـوة الـسـكـان في الـنـطاق
الجئ لالحــتـمـاء احملــدد لـلـنــزول إلى ا

(اسـتعداد متظاهرين البدء باعتصام
ــنــطــقــة اخلــضــراء مــفــتــوح امــام ا
لـلمطالبـة باقامة انتخـابات بعد ستة
اشـهـر وتشـكـيل حـكومـة مـؤقتـة بـعد
تــنــحــيــة رئــيس حــكــومــة تـصــريف
االعـمال مصطفى الـكاظمي .كما قطع
مـتظاهرون طـرق رئيسة في مـحافظة
ديـــالـى احـــتـــجـــاجـــاً عــــلى نـــتـــائج
االنـتـخـابـات).وافـاد شـهـود عـيـان ان
ـقدادية (الـقطع شـمل طرق ديالى - ا
والـرابط مع بعـقوبة وطـريق بغداد -
اخلـالص فضال عن طريق بـعقوبة –
). وكـان رئـيس ائـتالف دولة خـانـقـ
ــالـــكي قـــد دعــا الـــقـــانــون نـــوري ا
ـعـترضـ عـلى نـتائج ـتـظـاهرين ا ا
االنــــــتـــــخــــــابــــــات الى ان تــــــكـــــون
احتجاجاتهم سلمية مع احلفاظ على
االمـن والنظـام.وقال فـي تغريـدة على
ـواطـنــ في حلـظـة تــويـتـر (ادعــو ا
حـرجـة خـطرة من مـسـارات الـعمـلـية
الـسياسية الى ان تكون اعتراضاتكم

عــلـى نــتــائج االنــتــخــابــات بــوقــفــة
احـتجاجية سلمية حتافظ على االمن
والــنــظـام وال يــســتـثــمــرهـا مــثــيـرو
الــــشـــغب). واكــــد عـــضـــو الــــفـــريق
اإلعالمـي للمفـوضية عـماد جميل في
تـصريح امس ان (مدة تقد الطعون
الـتي ترفع لقـسم الشكـاوى والطعون
ـفوضيـة ستنتـهي اليوم لـلنظر في ا
( ــفــوضــ بــهــا مـن قــبل مــجــلس ا
واضــاف ان (جــمــيـع هــذه الــطــعـون
ســـتــحــال وعـــلى مــدى عـــشــرة أيــام
لــلـــهــيــئــة الـــقــضــائــيـــة اخملــتــصــة
بــاالنــتــخــابــات والــتــابــعـة جملــلس
الــقــضــاء األعـلـى وتـتــألف مـن ثالثـة
قـضـاة لـلـنـظـر بـشـكل نـهـائـي فـيـها
حــيـث ســتــكــون قــراراتـــهــا مــلــزمــة
لـلـمـفـوضـية) واضـاف (عـنـد انـتـهاء
الـهـيئـة الـقـضائـيـة من النـظـر والبت
فـي الــطــعـــون والــشـــكــاوى ســـيــتم
اإلعـالن عن الـــنـــتـــائج الـــنـــهـــائـــيــة
قاعد وكوتا لالنـتخابات باألسماء وا
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رهــنت وزارة الـصـحـة رفع الـقـيـود
ـفروضـة بسـبب جائـحة كـورونا ا
ـنـاعة اجملـتـمـعـيـة عـبر بـتـحـقـيق ا
لـقحـ . وقال مـدير زيـادة اعـداد ا
عـــام دائــرة الــصــحـــة الــعــامــة في
الــــــوزارة ريــــــاض احلــــــلــــــفـي في
كن تـصـريح امس ان (الـعـراق ال 
مــغــادرة مــلف كــورونــا في الــوقت
اجلـــاري  النه لم يـــحـــقق نــســـبــة
طلوبة بحمالت التلقيح الـتغطية ا
 و حـــــــتـى تـــــــرفـع كل إجـــــــراءات
الــتــقــيــيــد الــصــحي يــتــطــلب ذلك
ناعة اجملتمعية). سجلت حتـقيق ا
الــــصـــحـــة امس  1559 اصــــابـــة
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اســـتــجـــاب رئــيـس مــجـــمــوعــة
ـسـتـقل االســتـاذ سـعـد االعـالم ا
الــبـزاز الســتـغــاثـة سـيــدتـ من
بـغـداد خالل نـقـل مـبـاشـر لـقـناة
(الــــشــــرقــــيــــة) مــــســــاء االحــــد
ــولـد الــنــبـوي في الحــتــفـاالت ا
مـنــطـقـة االعـظـمـيـة.وقـال الـبـزاز
لــلـســيـدة ام احــمـد من مــنـطــقـة
الـصلـيخ في اتصال هـاتفي على
الــهـواء (ال تـرد عــراقـيـة في هـذا
ــولـد فـي يــوم ا الــيــوم الــكــر 
اذا ال يـوجـد الــنـبـوي الــشـريف 

لـديك معيل انا اخوج انا معينك والله
يـع اجلميع) مـؤكدا (ال اريد اشوف
دمــوع.. انـا خـادم امــثـالج).وكـانت ام
ـراسل القناة(صار لي احـمد قد قالت 
سـت سنـ اريد ان اتـكلم مع االسـتاذ
ســعــد واســتـغــيث به انــا ارمــلـة وال
لــيـوجـد لي مــعـيل وال مــصـدر لـلـرزق
ولــدي اربع بــنــات احــداهـن مــطــلــقـة
ولـديها اربع اطـفال).ولهـجت ام احمد
بـالشكر للبزاز الغـاثته لها كذلك فعلت
الــســيــدة ام مــؤيــد الــتي اســتـغــاثت
ولد النبوي بـالبزاز خالل احتفـاالت ا
مــؤكـدة انـهـا حــلـمت بـالـبــزاز بـرفـقـة
فــاسـتـجــاب لـهــا الـبـزاز الــنـبي(ص) 

مـؤكـدا لهـا والم احـمـد (انا مـعـينـكـما
ـــولــد). وجتـــمع اآلالف من فـي يــوم ا
ــواطـنـ قـرب مـرقــدي ابي حـنـيـفـة ا
الـنــعـمـان وعـبـد الـقـادر الـكـيالني في
ـنــاســبـة بــغــداد االحـد لـالحـتــفــاء 
ـولـد الـنـبوي وسط اجـراءات أمـنـية ا
مـشددة  حـيث اغلـقت القوات االمـنية
الـــتي انـــتـــشـــرت بـــكـــثــافـــة مـــداخل
االعـظـمـية ومـنـطـقـة باب الـشـيخ بـعد
تــــوافـــد االالف من احملـــتــــفـــلـــ الى
ـسـلـمـون في الـعراق هـنـاك.ويـحـيي ا
وجــمـيع أنـحــاء الـعـالم في  12 ربـيع
مــولــد الــرسـول الــثــاني مـن كل عــام 
مـحمد (ص) وتـشهد هـذه االحتفاالت

فـي العـراق تـوزيع احلـلـوى والـطـعام
بــ اجلـــيــران وتــنــظــيم احــتــفــاالت
ـراقد الـدينـية في بـغداد مـركـزية في ا
وبـاقي احملـافـظـات. فـيـمـا هـنـأ رئيس
اجلــمــهــوريــة بـرهـم صـالـح الـشــعب
ـــولــد الـــنــبــوي ـــنــاســـبــة ذكــرى ا
الـشـريف عـادا اياه مـنـاسـبة عـظـيـمة
الســتـلـهـام الـقـيم الــنّـبـيـلـة والـدروس
والـعبـر من عطـاء وسيـرة الرسول في
االنـتـصـار لـلـسالم واحملـبـة والـتآخي
بـ البشر.وقال صالح في بيان تلقته
(الــــزمـــان) امس إن (مــــولـــد الــــنـــبي
ُـصطـفى مـناسـبة عـظيـمة السـتلـهام ا
الـقـيم الـنـبـيـلـة والـدروس والـعـبر من

عـطـاء وسـيـرة الرسـول في االنـتـصار
لـلسالم واحملـبة والتـآخي ب الـبشر
ومـا أحْوجنَـا اليوم لالقـتداء بالـسيرة
الـعــظـيـمـة لـلـنـبي األمـ وأن نـتـمـثل
بــأخـالق الـعــدلِ واإلنــصــاف والــقــيم
اإلنـسانـية السـمحاء لـديننـا احلنيف
وَلـــتَـــكن لــنـــا في رســـول الـــله أســوة
حـسـنة فـقد أسّسَ الـنّبي األكـرم دولةً
ــته دحض واســتـــطــاع بــصــدق عــز
الـظلم واجلور والفساد وإظهار احلق
وإقـامـة العـدل وخـلق مثـاالً في سـمو
األخـالق وقــــوة اإلرادة) مـــــؤكــــدا ان
ـــر بــظــرف دقـــيق وأمــامه (الـــبــلــد 
حتديات جسيمة واستحقاقات وطنية

كــبــرى تــســتــوجب تــوحــيـد الــصف
الـوطني وتـغلـيب لـغة احلـوار وتقد
مـصالح البلـد العليـا واالنطالق نحو
تـلـبـية اسـتـحـقاقـات الـبـلد وتـطـلـعات
ة). الـعراقي في احلياة احلرة الكر
ــنــتـهــيـة كــمــا هـنــأ رئـيـس الـوزراء ا
ـناسـبة واليـته مـصطـفى الـكاظـمي 
ــولـد الــنـبــوي. وقــال الـكــاظـمي في ا
تــغـريــدة عـلى تــويـتــر (نـهــنيء االمـة
االسـالمــــيــــة بــــذكــــرى والدة رســــول
االنــسـانـيـة الـنــبي مـحـمـد  الـرسـول
األكـرم الـذي جـسـد اإلنـسـانـيـة وهدى
األنـسـان الى خـيـر الـصالح والـعمل)
ـولد داعـيـا اجلـمـيع  الى ان (يـكـون ا

الـشــريف مـنـاسـبـة لــتـعـزيـز وحـدتـنـا
صلـحة العامة وبـناء بلدنا وتـغليب ا
ضـمانا لتحقيق آمال أبناء شعبنا في
عــمـوم الــعـراق). بـدوره  قــدم رئـيس
حتــالف تــقــدم مــحــمــد احلــلـبــوسي
ـولــد الـنـبـوي ـنـاســبـة ا الــتـهـنـئــة 
الـشريف. وقال احللبوسي في تغريدة
عــلى تــويـتــر (نــهـنئ الــشــعب واألمـة
اإلسالمــيـة بـحــلـول الـذكــرى الـعـطـرة
ـولد الرسول الكر  سائل الله أن
وفور الصحة يـعيدها على اجلمـيع 
والــعـافـيـة وأن يـبــقى الـعـراق وطـنـاً
). وتـخلل عـزيـزاً آمـنـاً لـكل الـعـراقـيـ
االحــتــفــال  اطـالق االســهم الــنــاريـة

وسط أجـــــواء وتـــــوزيـع احلـــــلـــــوى 
تـتـخـللـهـا طقـوس مـتـوارثة وأنـاشـيد
ديـنـية ابـتـهاجـا بـيوم والدة الـرسول.
وتـبـرع مـواطـنـون بـزراعـة فسـائل من
الـنـخيل في امـاكن عـديدة في بـغداد 
ـناسبة والدة سيد الكائنات ورسول
االنــســانــيــة مـحــمــد (ص). وشــهـدت
ـاثـلة مـحـافظـات اخرى  احـتـفاالت 
جـرى االستـعداد لـها قـبل ايام  حـيث
شــهـدت مــحـافــظـات نــيـنــوى واربـيل
والــسـلـيـمــانـيـة وديـالـى وغـيـرهـا من
ـــدن  تـــزيـــ الــطـــرق الـــرئــيـــســة ا
والــــشــــوارع الـــــفــــرعــــيــــة بــــاالعالم
©≤’ qO UH والنشرات الضوئية.   ® سعد البزاز
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وذلك الخـتالسهم مبـالغ استقـطاع سلف
ـوظف التي تمثل استقطاعات شهري ا
ــاضـــيـــ والـــتـــصــرف تـــمـــوز وآب ا
ـبالغـها حلسـابهم اخلاص بدون وجه
ــكـتب حق) وزلــفت الى ان (حتــرّيـات ا
ـضـبـوطـ ـتـهـمـ ا قـادت إلى إقـدام ا
ــــصـــارف عــــلى حتــــريـــر صـك ألحـــد ا
احلـكـومـيـة بـدون رصـيـد) واضـاف انه
( ضــبط الـصك احملــرر رفـقــة أولـيـاته
وتـــنـــظـــيم مـــحــــضـــر ضـــبط أصـــولي
ُــبــرزات الــتـي  ضــبــطــهــا أثــنــاء بــا
ـتـهـمـ الـعــملــيــة وعــرضهـا رفــقــة ا
عـلى قاضي التـحـقيـق الــمخـتـص الذي
قـرر تـوقـيفـهم اسـتـنـاداً إلى مقـتـضـيات
ـادة احلـكـمـيـة). ونـاقـشت الـهـيـئـة في ا
وقت ســـابـق آلـــيـــات وخـــطـــوات مـــنح
ـيـة الـشـهـادات الــعـلـيـا من قـبل األكـاد
ُــكـافـحــة الـفـســاد والـسـبل الـعــراقـيـة 
الـكفـيلـة بتـيسـير تـنفـيذ مـا نصت عـليه
ـادة الـعــاشـرة من نـظـامـهـا الـداخـلي. ا
وقـالت الهيئـة ان (اجتماعا عـقد برئاسة
نـائب رئـيس الـهيـئـة مـظهـر تـركي عـبد
تـطـرق إلى اخلـطـوات الواجب اتـبـاعـها
ــوجب األنـظــمـة والــقـوانــ في مـنح
الـشـهـادات الـعـلـيـا في مـيـدان مـكـافـحـة
ـيـة الـعـراقـيـة الـفـسـاد من قـبل األكـاد

ية الدولية من ا تمنحه األكـاد أسـوة 
شــــهــــاداتٍ من خـالل تــــعــــاونــــهــــا مع
ـاليزية وذلك بـالتعاون مع ية ا األكـاد
وزارة الـتعـليـم العـالي والبـحث العـلمي
ـعــنــيـة ومــؤســسـات ودوائــر الــدولــة ا
ـنـافـذ األخـرى).  فـيـمـا تـمـكـنت هـيـئـة ا
احلــدوديــة من ضــبط حــاويــة مــخــالف
لـشـروط وضـوابط االسـتـيـراد في مـنـفـذ
مـيناء أم قـصر الشـمالي . وقالت الـهيئة

في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس انه (
الـقبض على أشـخاص يقومـون بتهريب
مـواد من داخـل احلاويـات مـوجـودة في

ـيـناء  بـعـد ورود معـلـومات من مـركز ا
الــكـمـرك  حــيث اتـضح وجـود دراجـات
نـاريــة مـخـبــأة خـلف مـدفــئـات نـفــطـيـة
مـستعـملة مـعدة للـتهريب) واضاف انه
( تـشكـيل جلنـة من اجلهـات اخملتـصة
وتـنـظيم مـحضـر ضـبط أصولي وإحـالة
ـواد الـتي  ضـبـطـها إلى ـتـهـم وا ا
الـقـضـاء التـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة
بـحقـهم). وكانت الـهيـئة قـد اتلـفت مواد
بـيــطـريـة وإعــادة إرسـالـيـة فـي مـنـفـذي
مـطـار بـغداد والـشالمـجـة. واشارت الى
انه (بـأشراف من قبل مديرية منفذ مطار

بــغـداد الــدولي  ضــبط وإتالف مـواد
بـيـطـريـة مخـالـفـة لـلـضـوابط عـبارة عن
ـوجب مـحـضر أدويـة ولـقاح بـيـطري 
عـنية وذلـك لعدم مـشتـرك مع الدوائـر ا
مـطـابقـتـهـا لشـروط الـسالمـة الـبيـطـرية
وحـسب فـحص دائرة احلـجـر البـيـطري
نفذ) وتابع ان (مالكات الهيئة في في ا
مـنفذ الشالمجة احلدودي إعادت إصدار
عـجـلة الى اجلـانب االيرانـي خملالـفتـها
شـــروط وضـــوابط االســـتـــيـــراد وعـــدم
اكــتــمــام األوراق الــرســمــيــة اخلــاصــة

بالعجلة التي حتمل مادة السيراميك).
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وزيـــر اخلــــارجــــيـــة تــــوفي امـس 
األمــــريـــكـي االســـبق كــــولن بـــاول
هندس الغزو االمريكي ـعروف  ا
لـلـعـراق عـن عـمـر نـاهز  84عـامـا 
مـتأثـرا باصابـته بكورونـا. وكتبت
أســـــرة الـــــوزيـــــر االســـــبـق عـــــلى
فـــيــســبــوك امـس أن (بــاول تــوفي
بـــســــبب مـــضــــاعـــفـــات تــــتـــعـــلق
أول وزيــــر بــــكــــورونــــا). وبــــاول 
خــارجــيــة أمــريــكي أســود ولــعب

دورا بـارزا مع العـديد من اإلدارات
اجلـمـهوريـة في تـشكـيل الـسيـاسة
اخلـارجية األمـريكيـة في السنوات
األخـــيـــرة مـن الـــقـــرن الـــعـــشـــرين
والــــســــنــــوات األولى مـن الــــقـــرن
احلـادي والـعـشـرين.ووصـف باول
الــذي يــعـرف عــنه (مــهـنــدس غـزو
الـعـراق) نـتيـجـة دفاعه عن تـقـرير
بـالده بـشــأن عن أســلــحــة الــدمـار
ـزعـومـة أمـام الـشــامل الـعـراقـيـة ا
ـتحدة بأنه (وصمة عار في األ ا
مـسـيـرته الـسيـاسـيـة). وكـان باول

قــد قــدم كـلــمـتـه الـشــهــيـرة بــشـأن
امــتالك الــعــراق ألســلـحــة الــدمـار
ـــتــحــدة في الـــشــامل أمــام األ ا
2002 اســـتــخــدم فــيـــهــا وســائل
الـعـرض احلديـثة وزعم خاللـها أن
تحدة لـديها أدلة أكيدة الـواليات ا
عـن وجود أسلحـة دمار شامل لدى
الــعـراق. ودافع عن قـرار حـكـومـته
بــشن خــوض احلـرب. كــمـا عـرض
فـي تـــقــــريــــره صــــورا زعم أنــــهـــا
خملــتــبــرات بــيـولــوجــيــة عــراقــيـة

كولن باولرصدتها األقمار الصناعية. 
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عــــيـــنت وزارة الـــعــــمل والـــشـــؤون
االجــتــمـاعــيـة  الـف مـتــقـدم لــشـغل
وظــيـفـة بـاحث اجـتــمـاعي بـصـيـغـة
ــــوازنـــة عــــقـــد  بــــعـــد تــــوفــــيـــر ا
تـخــصـيـصـات كـافـيـة لـسـد الـنـقص
. وقـال احلــاصل بـاعــداد الـبـاحــثـ
الـوزير عادل الركابي في بيان تلقته
(الــزمــان) امس ان (الــوزارة عــيـنت
الف مــتــقـدم لــشـغل وظــيـفــة بـاحث
اجـتـمـاعي بـصيـغـة الـعـقد  بـعد ان
ـوازنـة امــكـانـيــة تـوظـيف اتــاحت ا
دة عام واحد من اجل عـقود مؤقتة 

ســـد الـــنـــقص احلـــاصل فـي أعــداد
) واشــار الى ان (شـروط الـبـاحـثـ
طـلـوبة الـتـعيـ واالخـتصـاصـات ا
ـوقع وصــفـحـات  نــشـرهـا عــبـر ا
مواقع التواصل اخلاصة بالوزارة 
حــيث  تــشــكــيل خـمـس جلـان في
تقدم قـابلة ا بـغداد واحملافظات 
الـذين بـلغ عددهم أكـثر من  26 ألف

متقدم).
 واضـاف انه (تـمـت مراعـاة تـوزيع
الـباحث وفق االحـتياجات الـفعلية
فـي بـغـداد واحملــافـظـات عــدا اقـلـيم
من اجل تـفـعـيل الـلـجان كـردسـتـان 
الـفـرعـيـة الـتي سـتـمـكن الـهـيـئـة من

عدم هدر األموال التي كانت تصرف
كــأجـور نـقل واتـصـاالت لــلـبـاحـثـ
وإمـكـانيـة اإلفادة مـنـها في مـجاالت
اخـرى تـدعم عـمل الهـيـئة) واوضح
الـركـابي ان (التـعـييـنـات جرت وفق
مـفاضلـة اعتمدت مـعايير عـدة منها
ــــــعــــــدل وســــــنــــــة الــــــتــــــخـــــرج ا
واالخــتــصـاص واحلــالــة الـزوجــيـة
وعـدد األطفال ونوع الكلـية حكومية
أم اهـــلــيــة اضـــافــة الـى مــعـــايــيــر
مــــفــــاضــــلــــة اخــــرى) مــــؤكــــداً أن
ـــقــابالت والـــتــعـــيــيـــنــات جــرت (ا
بــصـــورة شــفــافــة والـــكــتــرونــيــة)
ومـــضى الى الـــقـــول انه (بــأمـــكــان

ن لم تـظـهـر اسـماؤهم ـتـقـدمـ  ا
تــقــد االعــتـراضــات الى الــلــجــنـة
اخلـــــاصــــة بـــــذلك الـــــتي شـــــكــــلت
الســـتــقــبــال االعـــتــراضــات بــهــدف
تدقيقها) وتابع ان (باب االعتراض
ـدة ثالثة أيام من سـيكـون مفتـوحاً 
بـعد إعالن األسـماء وبـدءا من اليوم

الثالثاء عبرالرابط االلكتروني). 
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كـشفت هـيئـة النزاهـة العـامة عن صدور
أمــر اســتــقــدام بــحق وزيــر الــكــهــربـاء
األسـبق وعدد من مسؤولي الوزارة على
خـلفـية مـخالـفات في عـقد الـوقود. وقال
بـيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(مـحكمـة حتقيق الـكرخ الثـانية اصدرت
أوامـر اســتـقـدام بــحق وزيـر الــكـهـربـاء
ووكـيل الوزير لشؤون اإلنـتاج األسبق
اضـافة الى مـدير مـركز الـوقود اسـتناداً
ــادة  331  مـن قـــانــون إلـى أحـــكـــام ا
الـعقوبات) واضـاف ان (األمر جاء على
ـرتـكـبـة في الـعـقـد خـلـفـيـة اخملـالـفـات ا
ــبـرم بــ الـشــركـة الــعـامـة رقم   40 ا
ـنـطـقـة إلنـتـاج الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة بـا
الــوسـطـى وإحـدى الــشــركـات األهــلــيـة
ـكلـفة اخملـتصـة بـاخلدمـات الـنفـطيـة وا
ـعاجلـة مخـلفـات الوقـود واستـبدالـها
ئة من ـادة زيت الغاز بـنسبة  20  بـا
ُــخــلــفَــات). وضــبــطت الــهــيــئــة تــلك ا
مــســؤولــ بـــرعــايــة ذوي اإلعــاقــة في
الـديـوانـيـة بعـد اسـتـيالئـهم عـلى مـبالغ
عـائـدة للـدولة. وذكر الـبيان ان (مالكـات
مـكـتب تـحـقـيق الـهيـئـة في الـمُحافـظـة
تـمـكنـت من ضبط الــمـتـهمــ الــثالثـة
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رجـحت الهـيئـة العامـة لالنواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة لـوزارة النقل  ان يكـون طقس الـيوم الـثالثاء صـحوا الى
. وقـالت الهيـئة في بيـان تلقته (الـزمان) امس ان (طقس الـيوم الثالثـاء سيكون غائـم جزئيا مـصحوبـا بفرص امطـار شماالً
صحـواً مع بعض الغـيوم في األقسـام الوسطى واجلـنوبيـة  بينـما سيـكون غائـماً جزئـياً مع فرصـة لتسـاقط امطار خـفيفة
اء فيضانات وانزالقات أرضية تسببت شماالً  وال تغيّر في درجات احلرارة). ولقي  25  شخصاً مصرعهم في الهند جرّ
بــهــا األمــطــار الــغــزيــرة فــيــمــا واصل رجــال اإلنــقــاذ الــبــحث عن نــاجــ وعــمل اجلــيش الــهــنــدي عــلى نــقـل إمـدادات
دينة  حيث غمرت األراضي ياه في أنهر ا .واشتـدت في أجزاء من مدينة كيراال الساحلية كـما ارتفع منسوب ا الطوار
والطرق احمليطة بها.وعُثر على نحو  11 جثة في منطقة إيدوكي و 14 أخرى في منطقة كوتايام. وقال رئيس وزراء كيراال

بيناراي فيجايان إن (آالف األشخاص أُجلوا وأُقيم ما ال يقل عن مئة مخيم إغاثة). 
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ـلل مـنهم صـوته لـلـحشـد. "شـعـرنا بـا
فـالـعـراق مـنـحـدر بـكل مـعـنـى الـكـلـمة
ــنـطــقـة وزعــمـاء احلــشــد يـســكـنــون ا
ـقـرات احلكـومـية اخلـضـراء (منـطـقة ا
وبــعـض الــســفــارات في الــعــاصــمــة)
وأرتــال حــمــايـتــهم هــائــلــة وال يـرون

. أحداً
واعـــتــبـــر حــسـن ســالـم الــقـــيــادي في
عــصــائب أهل احلق إحــدى مـكــونـات
حتــالـف الــفــتح وفــصــيل من فــصــائل
احلــــشـــــد الــــشــــعــــبـي في بــــيــــان أن
(االنــتـخـابـات األخـيـرة هي األسـوأ في
تــاريخ الــعــراق من حــيـث الــتـنــظــيم)
مـندداً (بـعملـية منظمـة لسرقة أصوات

الناس).
ويـتـحـدث مـصدر من احلـشـد الـشـعبي
عـن تــبــادل قــيــادات ســـيــاســيــة داخل
احلـشـد اتـهـامـات بـشـأن هـذا الـتراجع
ــاكـيــنـة االنــتــخـابي من ســوء إدارة ا
ـرشـحـ اإلعالمــيـة وطـريـقــة تـوزيع ا
عـلى الدوائـر االنتخـابيـة ما أسهم في

تشتيت األصوات وضياعها.
صـدر لفـرانس برس (انـعدام ويـقـول ا
الــــتــــجـــــانس داخل حتــــالـف الــــفــــتح
ومـحاولـة جمـيع األحزاب داخل الـفتح
فــرض مـرشــحـهــا في مـنــطـقــة واحـدة

احيانا أضاع األصوات).
 لــــكن رغم هــــذا الـــتــــراجع قــــد يـــظلّ
احلـشـد قادراً عـلى تشـكيل كـتلـة وازنة
ـان إذا ضمّ إلـيه "مـسـتـقـل في الـبـر

ومن خـالل لعـبـة التـحـالـفات ال سـيـما
الكي. مع نوري ا

ويــعــزو الـبــاحث حــارث حــسن جنـاح
ـالـكي إلى اخـتـيـار مـرشـحـ أقـوياء ا

القــوا صـدى لـدى الـنــاخـبـ الــشـيـعـة
ـالـكـي) بـفـكـرة دولة الـذين يـربـطـون (ا
قــويـة ولــيس بـدولــة تـهــيـمـن عـلــيـهـا

مجموعات مسلحة.
 «u « bOM&

ويـضيف الباحث في مـقال نشره مركز
كـارنـيغي لـدراسات الـشرق األوسط أن
ــــالــــكي جــــذب أصـــوات طــــبــــقـــات (ا
اجـتـمـاعـيـة استـفـادت بـاسـتـفـاضة من
حــــكـــومـــتـه في مــــجـــال الـــتــــوظـــيف

عـامــ من انـتـفـاضـة شـعـبـيـة طـالـبت
خــصـوصـاً بـتـغـيــيـرات عـلى مـسـتـوى
ـعـيشـة.ولم تـصوّت سـلوى وهي من ا
أنـصار الفـتح للتـحالف كمـا فعلت في
الـــعـــام 2018. وتـــعـــتـــبـــر الـــطـــالـــبــة
اجلـامعية الشـابة أن (الفتح خسر ألنه

حمل شعارات فارغة).
تـــضــــيف (والـــدي أصـــرّ عــــليّ وعـــلى
والــدتـي أن نــصــوّت لــلــفــتح. لــكــنــهــا
الـكي رئيس الوزراء صـوتت لنـوري ا
األســبـق بــ الــعــامـ 2006 و2014
وهـــو في أي حـــال قــريب مـن احلــشــد

ومن إيران.
ـالـكي زعــيم ائـتالف وكــان حـصــول ا
دولـة الـقـانـون على مـا يـفـوق الـثالث
مـقــعـداً مـفـاجـأة أيـضـا ويـرى رئـيس
مــركــز لــتــفــكــيــر الــســيـاسـي إحــسـان
الـشمري أن أبـرز أسباب تـراجع الفتح

هو اعتماده على السالح. 
WO³Fý  UŽUL²ł«

ويـردف الباحث أن (اعالنه بأنه حليف
إيــران أضـر بـشـكل كـبـيــر بـشـعـبـيـته).
وظـهرت فصائل احلشد بالنسبة اليه
فـي أكــثـــر من مـــوقف وكـــأنـــهـــا فــوق
الــدولــة وهـذا مــا لم يـكـن مـقــبـوال من
جـمهورها".بعد االحتـجاجات الشعبية
الــتي هــزّت الــعــراق في تــشـرين األول
2019 كــان الـعـشــرات من الـنــاشـطـ
ضــحــايــا عــمــلــيــات خــطف واغــتــيـال
ومـحــاوالت اغـتـيـال اتـهـمت الـفـصـائل
ـوالـيـة إليران بـالـوقـوف خلـفـها ولم ا
يـحـاسب أحد عـليـهـا حتى اآلن.ويـقول
جالل مـحمد وهو صاحب متجر بقالة
يـبـلغ مـن الـعـمر  45عـامـاً إنه لم يـعط
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قـــيـــام مـــجـــمـــوعـــة بـــعـــمل ارهـــابي
اجد). استهدف عجلة ا

واشــــار الى ان (اجملــــمـــوعــــة كـــانت
تــتـــجــول بــعــجــلــة من دون لــوحــات
تــســـجــيل ونــفــذت احلــادث ومن ثم

الذت بالفرار). 
WK−Ž ·«bN²Ý«

اجد واسـتهدف عبوة ناسـفة عجلة ا
ــركـونـة أمــام مـنـزله  ,مــا تـسـبـبت ا
بـاحــراقـهـا بـالـكـامل. وكـشف مـصـدر
أمـني في احملـافظـة عن تعـرض منزل
مـواطن في نـاحـية الـطـار الستـهداف
بـرمـانـة يـدويـة تـسـبـبت بـاضـرار في

نزل . واجهة ا
واطن  م .ع صدر ان (منزل ا وذكـر ا
.م  تـــعـــرض الســـتـــهـــداف بـــرمـــانــة
يـدويـة) ,مــؤكـدا ان (االنـفـجـار احلق
ـنزل). وفـي بغداد اضـراراً بواجـهة ا
 ,الـــقت مـــفــارز مـــكـــافــحـــة االجــرام
الـقـبض على ثالثـة متـهـم بـقضـايا

اخلطف والسرقة والتزوير . 
وذكـر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(مـــفـــارز مـــكـــتب مـــكـــافـــحـــة إجــرام
الـنـهـروان تـمـكـنت من إلـقـاء الـقبض
عـلـى مـتـهم مـطـلـوب بـقـضـيـة خـطف

بغداد
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والـزبـائـنيـة حـ كانـت أسعـار الـنفط
أعلى).

ويــــتــــخـــوف الــــبـــعـض من تــــوتـــرات
ا أمنية بعد االنتخابات سياسية ور
ورفـعت أحـزاب مـسـاء السـبت الـنـبرة
ـفوضيـة االنتخـابية مـتهمـةً في بيان ا
بـأنها لم تصحّح انتهـاكاتها اجلسيمة
الــتي ارتـكـبـت خالل عـمـلــيـة عـدّ وفـرز
األصـوات واتهـمتـها بإفـشال الـعمـلية

االنتخابية. 
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شـارك رئـيس حـكومـة إقـليم كـردسـتان
مــــــســـــرور بــــــارزاني امـس االثـــــنـــــ
ولـد النبـوي الشريف في بـاحتـفاالت ا

جامع شيخ جولي بأربيل.
وعـلى وقع األنـاشـيـد الـديـنـيـة احـتفل
ــولـد الــنــبـوي ــئــات األحــد بـعــيــد ا ا
الــشـــريف لــلــمــرة األولـى في مــســجــد
وصل في شـمال العراق الـنوري في ا
عارك مـنذ أن دمّـر قبل سنـوات خالل ا
ضـد تنـظيم الـدولة االسالمـية.وال يزال
ـسـجـد قيـد الـتـرميم بـرعـايـة منـظـمة ا
ــتــحـــدة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة األ ا

رجـال بـثـيـاب تـقـلـيـديـة بـقـرع دفـوفـهم
وتـرداد أنـاشيـد ديـنيـة تـقلـيـدية تـمدح

النبي.
وأكـد مدير أوقاف محافـظة نينوى أبو
بـــكــر كـــنــعـــان(هـــذه أول احــتـــفــالـــيــة
ولـد الـنـبـوي الـشريف في ـنـاسـبـة ا
ـسـجـد جــامع الـنـوري الــكـبـيـر هــذا ا
الـذي كان له مكـانة كبـيرة قبل تـفجيره
وكــانت دائــمــا تــقـام فــيه االحــتــفـاالت

ولد). ركزية في مناسبة ا ا
وأعــرب عن (سـعـادتـه الـكـبــيـرة لـرؤيـة
نـطقة يؤدون الصالة الـناس وأهالي ا

كان ويحتفلون). في ا

ـــــــــادة 421 مـن قـــــــــانـــــــــون وفـق ا
الـعـقـوبات  ,فـي ح اعـتقـلت مـفارز
مـكتب مكـافحة اجـرام الكرادة مـتهما
لــقــيـامه بــســرقـة مــبـلـغ قـدره اربــعـة
مـالي دينار مع مخشالت ذهبية من
داخـل إحـدى الـدور الـسـكـنـية ,حـيث
 تـدوين أقواله بـاالعتراف ابـتدائيا

وقضائيا).
وتــابع ان (مــفــارز مــكــتب مــكــافــحـة
اجـرام الـدورة نفـذت أمـر القـاء قبض
بــــحق مــــتـــهـم لـــقــــيـــامـه بـــتــــزويـــر
مـسـتمـسـكات رسـمـية). والـقى جـهاز
مـكافحة االرهاب الـقبض على اربعة
ارهـــابـــيــ في قـــضـــاء الــطـــارمـــيــة

ومحافظتي االنبار وكركوك. 
وذكــر الــنــاطق بــاسم الـقــائــد الــعـام
سلحـة اللواء يحيى رسول لـلقوات ا
فـي بـيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس انه
(بــحـسـب تـوجــيـهــات الـقــائـد الــعـام
ـسلحـة اعتقل رجـال جهاز لـلقوات ا
مُــكـافــحـة اإلرهـاب اربــعـة إرهــابـيـ
بــعــمــلــيــات نــوعــيــة ,أحــداهــا جــاء
بــالــتـــنــســيق مع جــهــاز اخملــابــرات
الـوطني العراقي في قـضاء الطارمية

واألنبار وكركوك).  احمد غني اخلفاجي

{ بـغـداد (أ ف ب) - يـتـجه الـتـحـالف
مـثل للـحشـد نحـو تسـجيل الـشيـعي ا
خـــســــارة مـــدويـــة فـي االنـــتـــخـــابـــات
الـتشريـعية مع فقـدانه ثلث عدد نوابه
مــا يـــؤشــر الى تــخــلّي نـــاخــبــيه عــنه
بـــســبـب رفــضـــهم لـــســلـــطـــة الــسالح
ومـــطــالـــبـــتــهـم بــتـــعـــافٍ اقــتـــصــادي
ســريع.بـعـدمـا كـان الــقـوة الـثـانـيـة في
ـان الـسـابق مع  48مـقـعـداً حـاز الـبـر
حتـالف الفتح نحو  15مقعداً فقط في
انـــتـــخـــابـــات الــــعـــاشـــر من تـــشـــرين
األول/أكتوبر بحسب النتائج األولية.
ونـدّد قـياديـون في التـحالف بـ(تـزوير)
في الــعـمــلـيــة االنـتـخــابـيــة وتـوعـدوا
بــالـطــعن بـهـا فــيـمــا لم يـحــدد مـوعـد
إعالن الـنتائج الرسـمية النـهائية التي
يــــتــــوقع أن تــــنــــشــــر خـالل األيـــام أو
األسـابيع القادمـة.ويرى خبراء أن هذه
الــنـتــيــجـة احملــرجـة لــتـحــالف الــفـتح
ان واحلـشـد الـشعـبي الـذي دخل الـبـر
لـلمـرة األولى في العام 2018 مـدفوعاً
بـاالنـتصـارات التي حـقـقهـا الى جانب
الــقـوات الــعـسـكــريـة احلــكـومــيـة ضـد
تــنــظــيم داعش تــفــسّــر بـإخــفــاقه في
تـلبية تـطلعات نـاخبيه.ويؤكـد كثيرون
أن أبـرز أسبـاب عزوف جمـاهيـر الفتح
واحلــشـــد عن الــتــصــويـت لــهــمــا هــو
ـنسوبة مـارسات القمـعية ا الـعنف وا
ـكوّنة لـلحشـد الشعـبي الذي يتألف وا

من نحو 160 ألف مقاتل.
يـضاف إلى ذلك غـياب اخلطط الـهادفة
إلـى إنـعــاش االقــتـصــاد في بــلــد غـني
بـــالــنـــفط ولـــكــنه يـــعــانـي من تــردّ في
اخلـدمــات الـعـامـة وفـسـاد مـزمن بـعـد
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والــعـــلــوم (يــونــســـكــو) وخــصــوصــا
مــئــذنـته احلــدبــاء الـتي تــعــود لـلــقـرن
الـثـاني عـشـر بـعـدمـا دمّـر في حـزيران
2017 بـــفـــعل مــتـــفـــجــرات وضـــعـــهــا

التنظيم.
WOŽULł …ö

ـــــئـــــات حتت األضـــــواء واحـــــتـــــفـى ا
ـســجـد والــرايـات الــتي زيــنت بـاحــة ا
ـنـاسـبـة. وتـخـلـلت االحـتـفـالـية بـهـذه ا
صـالة جماعية بعدما  رفع األذان في

اجلامع.
ئذنة احلدباء وعلى مسرح شيّد أمام ا
الـتي لم تـبق إال قـاعـدتـهـا قـام خـمـسة

بغداد

وحـذرت تلك األحزاب في الـوقت نفسه
من النــعـكـاســات الـســلـبـيــة لـذلك عـلى
ـقـراطـيـة في الـبالد.في الـعــمـلـيـة الـد
الــــوقت نـــفــــسه اتــــهـــمـت الـــهــــيـــئـــة
الـتـنسـيـقـية لـلـمقـاومـة الـعراقـيـة التي
تـضمّ فـصـائل مـوالـيـة إليـران بـعـضـها
مــنـضــو في احلـشــد في بــيـان األحـد
أيــادي أجـنــبـيّــة بـالــتالعب في نــتـائج
االنــتــخــابــات وبــتــزويــرهــا بــإشــراف

. حكوميّ
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رض اضـافـة الـى االدوية والـعـالجات تـيـقـنت تـمـامـا ان حاالت تـعـافـي ا
ريض ومـتابـعـته من قبل احـبته تـمـثلـة بزيـارة ا الطـبيـة حالـته الـنفـسيـة ا
رض لـيغادر وزمالءه واصدقائه تـسرع من تعـافيه من اكثـر من نصف ا
فـراش العـافـيـة   نـعم وادركت خالل تـعـرضي لـوعـكـة صـحـيـة ارقـدتني
ــســتــمــرة من قــبل زمالئي مــرغــمــا فـراش الــعــافــيــة نــعم االتــصــاالت ا
ـصحـوبـة بـتقـد االمـنـيات الـعـاجـلة واصدقـائي الـفـنـان واالعالمـيـ ا
ريض وهو بالشفـاء العاجل وغيـرها من االماني الـتي تفرح وتثـلج قلب ا
على فـراش الـعافـيـة ليـجد نـفـسه ب اسـرته االولى والـثـانيـة تتـابـعه بكل
يمونة اليعمله ونشاطه اليومي  جدية متمنية له الشفاء العاجل وعودته ا
االتـصـاالت والـزيــارات واالمـنـيـات تـضــاعـفت بـشـكل يــومي مـاضـاعـفت

احساسي بالشفاء باذنه تعالى
ريض  وحثت العـديد من األحاديث الـنبويـة الشريـفة على أهـمية عـيادة ا
وبينت أثـرها الـكبيـر على األفـراد في اجملتمـعات ومن هـذه األحاديث ما
يلي ( قـال رسول الـله -صلّى الـله عـليه وسـلم (أَطْعِـمُوا اجلـائِعَ وعُودُوا
)  وعن ثـوبان مـولى رسـول الله -صـلّى الله عـليه َرِيضَ وفُـكُّوا الـعانِيَ ا
وسلم (مَن عـادَ مَـرِيضًـا لَمْ يَزَلْ في خُـرَْفـةِ اجلَنَّـةِ هـذا احلديث الـشريف
ثابة القنطرة ريض طريق إلى اجلنة فهي  ب النبي الكر أن عيادة ا
ـؤمن بـأكــمـلـهـا بـاآلخــرة إذ إن اعـتـقـاد األفـراد أن الـتي تـصل أفــعـال ا
زيارتهـم للمـرضى واطمـئنـانهم عـليهم طـريق إلى اجلنـة حتفـيز وتـشجيع
; لنـيل الثـواب وحتـقيق الـتواصل ـرضى في كل وقتٍ وحـ لهم لـعيـادة ا
الفعال مـع اجملتمع إضـافةً إلى ما حتمـله الزيارة من
ريض وعـائلتـه. اقولهـا بارك اله آثار نـفسيـة علـى ا
بــكل من زارني واتــصـل بي وقــدم لي الــتــمــنــيــات
بـالـشـفـاء الـعـاجل وابـعـد الـله عـنـكم وعـوائـلـكم كل

سوء

وصـيف العام 2017 أقـيمت احـتفاالت
ـوصل على ـناسـبـة حتـريـر ا رسـمـيـة 
أيـدي القـوات العـراقيـة وحتالف دولي
مـن التنظيم الذي احتل ألكثر من ثالث
سـنـوات مسـاحـات واسعـة من الـعراق
ــوصل فـي الــعــام 2014 وجـــعل مـن ا
سجد إلى عـاصمة له.وترجع تسـمية ا
بــانــيه نــور الــدين الــزنــكي فـي الــعـام

.1172
سجـد ثم أعيد بـناؤه في العام ودمـر ا
1942 ولـم يبق من بـنائه األصـلي بعد

ذلك سوى مئذنته احلدباء.
ومن هــنـاك قـام زعــيم تـنـظــيم الـدولـة
االسالمـيـة السـابق أبـو بكـر البـغدادي
بـأول ظـهور له وأعـلن في صيف الـعام
2014 قـيام اخلالفة  وجـمعت مـنظمة
ــتــحـــدة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة األ ا
والـعـلوم (يـونـسكـو) نـحو مـئـة ملـيون
دوالر مــنــذ الــعـام 2019 نــصــفــهـا من
ـتـحـدة كـجـزء من اإلمـارات الــعـربـيـة ا

وصل. مشروع "إحياء روح ا
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ويـفترض أن تنتهي أعمال الترميم في
ـسـجـد بـحـلـول نـهـايـة الـعـام 2023. ا
ـسؤول احملـلي في هـيئـة اآلثار وقـال ا
عــبــد الـــرحــمن عــمــاد لــفــرانس بــرس
صلى ئـذنة احلدباء وا (سـيعاد بناء ا
بـالـشـكل الـسابق نـفـسه). وقـال مروان
مـــوفـق مــشـــرف تـــربـــوي مـن ســـكــان
ـوصل يبلغ 45 عـاماً كان مشاركاً في ا
االحـتـفال (أشـعـر بـالبـهـجة والـسـعادة
ألن هـــذا الـــيـــوم غـــيـــر عـــادي. جـــامع
الـنوري يذكرني بطفولتي واأليام التي
مـضت). واضـاف أن هـذا احلفل يـتـخذ
(رمــزيــة إلعــادة اآلذان والــصالة لــهـذا
ــــوصل يــــريـــدون أن ــــكــــان... أهل ا ا

يـعـيـدوا احليـاة إلى مـا كـانت عـليه من
كان). خالل هذا ا

ـولــد الـنــبـوي وانــطـلــقت احــتـفــاالت ا
الـشـريف في جـامع االمـام ابو حـنـيـفة
الـنـعمـان في االعظـمـية في بـغداد كـما
أقـيم احتفـال في احلضرة الـقادرية في
جــامع الــشــيخ عــبـدالــقــادر الـكــيالني
وحـضــر االحـتـفـالـيـة رئـيس احلـكـومـة
مـــــصــــطـــــفى الـــــكــــاظـــــمي وعـــــدد من

. سؤول ا
ؤدية وقـطعت القـوات االمنية الـطرق ا
الى اجلـامع لتأم احملتفل وشهدت
الـباحتـان الداخلـية واخلارجـية جلامع
ابــو حـنـيـفـة الــنـعـمـان فـي األعـظـمـيـة
ــدائح الــنــبــويـة احــتــفــاالت ابــرزهــا ا
واألنـاشـيـد الـديـنـيـة فـضال عـن أجواء
االسـتـبـشـار والـتـفـاؤل والـبـسـمة الـتي
ـــنـــاســـبــة عـــمّت الـــوجـــوه فـي هـــذه ا

شرقة.    ا
 والـقى الـكاظـمي كـلمـة في االحـتـفالـية
في جـــامع الــنــعــمــان أكــد عــلى الــقــيم
الــسـامـيــة الـتي شــعت عـلى الـبــشـريـة
ــــيالد الـــرســــول الـــكـــر وضـــرورة
االقـتداء بها.  فـيما دعا الـزعيم الكردي
مـــســـعــــود بـــارزاني االحـــد في هـــذه
ـنـاسبـة   إلى تـعـميق روح الـتـسامح ا
ـذهبي والـتـعايش الـديني والـقومي وا
نـطقة.  وجـاء في رسالة في الـعراق وا
ــنـاســبــة اطــلـعـت عـلــيــهـا تــهــنـئــة بــا
نـاسبـة ذكرى مـولد الـنبي (الـزمـان) (
صطفى اهنئ الـعظيم حضرة محـمد ا
جـميع مـسلـمي العـالم والعـراق واقليم
كـوردستان داعياً الـله تعالى ألن تكون
قـدسـة سبـبـاً لتـعـميق ـناسـبـة ا هـذه ا
روح الـــتــســامح والـــتــعــايـش الــديــني
ــــذهــــبـي في الــــعــــراق والــــقـــــومي وا

واالمــتـحــانــات آلـيــة تـنــفــيـذ الــقـرار),
وتــابع ان (الــهـيــئـة وافــقت عــلى قـرار
راحل األربـعة األولى انـتـقال تالمـيـذ ا
ـرحـلـة من الــدراسـة االبـتــدائـيـة الـى ا
الـتي تلـيها  وذلك تـشجـيعاً السـتمرار
االطـفال في البـيئة الـتعلـيميـة وتقديرا
لـلـظـروف االسـتـثـنائـيـة الـتي تـمـر بـها
الـبالد) ,ومـضى الـبيـان الى الـقول انه
رض صـاب  (تـقرر شمـول الطلـبة ا
الـسـرطـان بـالـتـقـد عـلى االنـتـسـاب 
ـهم التـقاريـر الصـحية وذلك بـعد تـقد
اخلـاصة بـهذه االصـابة والـسمـاح لهم
مـن اداء االمـتـحــانـات فــقط في نــهـايـة

العام الدراسي من مئة). 
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الى ذلك  ,صـدر أمـر إداري بـسـحـب يد
مـســؤول في مـديـريـة تـربـيـة مـحـافـظـة
الــــبـــصـــرة. وبــــحـــسب األمـــر اإلداري
ديـر العـام عـبد احلـس الـصـادر من ا
ســلـمـان جـاء فـيه انـه (إسـتـنـاداً لـنص
ــادة  17 أوالً مـن قــانــون انـــضــبــاط ا
مـوظفي الدولـة والقطـاع العام رقم 14
ـعـدل ,تــقـرر سـحب يـد لــسـنـة 1991 ا
ــعــاون حـــســام حــنـــون أبــو الــهـــيل ا
ـــدة  30يــومــاً حلــ اإلداري وكـــالـــة 

انـــتــهــاء االجــراءات الـــتــحــقـــيــقــيــة),
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اوصـى مـحــافظ ذي قــار أحـمــد غـني
ـعـاقبـة آمر قـوة حمـاية اخلـفاجي ,
صـــوب الـــشـــامـــيـــة عـــلى خـــلـــفـــيـــة
اســتـهـداف عـجــلـة مـديــر عـام صـحـة

اجد. احملافظة سعدي ا
وذكـر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
عـاقـبة آمـر قوة (اخلـفـاجي أوصى 
حــمــايـة صــوب الـشــامــيـة والــقـوات
ـاسكـة للـمنـطقـة ذاتهـا على خـلفـية ا
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من أدبيات إدارة احلـكم من يتـولى قيادة الـسلطـات علـيه تبني سـياسات
عـامــة ويــكـلـف من كـوادره الــكــفــوءة والــنــزيـهــة اخلـبــيــرة لـتــنــفـيــذ هـذه
ـسـاءلة الـسـيـاسـات مع وجـود مـعـارضـة سـيـاسـيـة لـلـرقـابـة والـرصـد وا
هنـا إذا كان اجلمـيع في احلكم سـنفـتقد واحملاسبـة
رقـابة ومسـاءلة اجملـتمـع غير ذي سـاءلة للـرقابـة وا

جدوى.
{ عن مجموعة واتساب

ريان الكلداني
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حـددت هـيئـة الـرأي في وزارة التـربـية
انــطـالق الــعــام الــدراسي اجلــديــد في
األول مـن شــــهـــــر تــــشـــــرين الـــــثــــاني
ـقـبل.وذكرت الـوزارة في بـيان تـلـقته ا
(الـــزمــان) امس ان (هــيـــئــة الــرأي في
الـوزارة قـررت انـطالق الـعـام الدراسي
اجلـــديــد في األول مـن شــهــر تـــشــرين
ـقـبل  ويــكـون دوام الـطـلـبـة الــثـاني ا
حــضـوريـاً ألربـعــة أيـام في األسـبـوع 
مع تـعـلـيـق عـطلـة يـوم الـسـبت) ,ودعـا
ديـرية الـعامـة للـتعـليم الـعام الـبيـان ا
ـديـريـة الـعـامة واألهـلي واألجـنـبـي وا
لـألشــــراف الـــــتـــــربـــــوي  فـــــضالً عن
ـــديـــريـــات الــعـــامـــة لـــلـــتـــربــيـــة في ا
احملــافـــظــات كــافــة الى (وضع آلــيــات
الــــدوام الـــرســـمي) ,مــــشـــيـــرا الى ان
(الـهيـئة صوتت بـاالجماع عـلى اضافة
عـــشــــرة درجـــات لـــتالمــــيـــذ وطـــلـــبـــة
ـنـتــهـيــة من الـصف الــصـفــوف غـيــر ا
اخلــــامـس االبــــتــــدائـي الى اخلــــامس
ـعـاهد ومن االعـدادي بـفـروعه كـافـة وا
ضــمـنــهـا الـصـف الـسـادس االبــتـدائي
ضـمن نـتائـج الدور الـثاني ,انـسـجـاما
يـة  على ان مع االزمـة الـصحـية الـعـا
ـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــتـــقــو تـــضع ا
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شعار وزلرة التربية
واضــاف انه (ال تــتــجــاوز مــدة سـحب
الــيـد من الــوظـيـفـة  60يــومـاً بـدءا من
تـاريـخ اصدار هـذا األمـر وتـوكـل مـهام
ـعـاون االداري الى جـاسـم داغـر مـهد ا
ـدة). وكان ـعـاون الـفني خالل هـذه ا ا
ـدير الـعام لـتربـية احملـافظـة قد وجه ا
بــفـتـح حتـقــيق في مالبـســات احلـادث
ـعاون األداري ومدير الـذي جرى ب ا
قـسم تربية أبي اخلصـيب بشأن وكالة
ـديـر الـعـام الـتي اسـندت لـه وهو في ا
إيـفاد إلى مديـرية االمتـحانات الستالم
االســـئـــلـــة الـــوزاريـــة لالمـــتـــحـــانـــات

النهائية.

ـنـطـقة بـاكـملـهـا كـما ابـتـهل بازاني وا
نـاسبة ألن »يـفتح الـى الله في هـذه ا
ابـواب اخلير والبركة والسعادة بوجه
نطقة وان شعب كوردستان وشعوب ا
يـــشــمل الــسـالم واالســتــقـــرار الــعــالم

نطقة).  وا
وهــنــأ رئـــيس كــتــلــة بــابــلــيــون ريــان
ــســلـــمــ بـــوالدة ســيــد الـــكــلــدانـي ا
الـكائنـات النبي مـحمد (ص) وقال في
تـغـريـدة اطلـعت عـلـيهـا (الـزمان) امس
(في عــيـد مـولـد الـنــبي الـعـربي االكـرم
نـسأل الله ان يـثبت النـاس على مكارم
االخـالق وقيم احلق واخليـر واجلمال
آمال بـأن حتل الـرحمـة والسكـينـة على
الـبالد والـعـبـاد وان يـلـهـمـنـا الـرسـول
عــلـيه الــسالم جـمـيــعـا ان نــكـون عـلى
ــا خـــلق عــظـــيم واحــدنـــا مع االخــر 
يــحـفظ مــسـتــقـبــلـنــا الـواحــد وبـلــدنـا

الواحد العراق).
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ولد حـسـ جـمـيل في الـعام 1918 لـعائـلـة بـغـداديـة تـمـتـد جـذورها إلى
عـمـرين العـانـيـ ولم أجد ذلك في مديـنـة عنـه كمـا ذكـر لي ذلك بعـض ا
ـكن تسـمية عـائلتـه بـ(عائلـة القضـاة) فهـو حاكم ابن قاضي صادر. و ا
وجـده قـاض وكــذلك عـمه الـقــاضي اجلـلـيل عــبـد اجلـلـيـل اجلـمـيل الـذي
شارك في امتحان القضاة أمام قاضي الدولة العلية وقد أشار إلى ذلك
ـرحـوم الـسـيـد أحمـد مـحـمـد أمـ الـراوي في مـذكراته جـدي القـاضي ا

حيث شاركه بذلك االمتحان.
أحب حـسـ جمـيل مـهـنـة الـصـحـافة وكـتب مـقـاالت عـديـدة في صـحـيـفة
عـتدل الـذي كان حـس جـميل مـؤمنا (األهالي) ذات االجتـاه اليسـاري ا
به. وقـد يطـول الـبـحث في سـيـرته الـقضـائـيـة إال أنـني أقـول إنه قد وضع

بنود الدستور في العهد اجلمهوري.
تعـ جمـيل كأول سـفيـر لدى الـهنـد بعـد ثورة 14 تموز 1958 من دون
أخذ موافقته وقبل مـباشرته بالوزارة وكان ذلك بـإصرار من الزعيم عبد
الكر قاسم. ويذكر أن الهـند كانت أول دولة تعترف بـالنظام اجلمهوري
وذلك يـعود إلى الـتـأثـيـر الدبـلـومـاسي لـلسـفـيـر العـراقي األسـتـاذ حـس
جمـيل احملامي الـذي عزف عـلى الـوتر احلـساس لـسيـاسة عـدم االنحـياز
التي أعلن اجلمـهوريون الـعراقيون انـتهاجهـا والتي أطاحت بـحلف بغداد
الذي كان يـضم العراق وتـركيا وبـاكستـان وإيران والذي عدّتـه احلكومة
الهنـدية موجـها ضـدها نتـيجة اخلالف بـينهـا وب بـاكستـان حول منـطقة

كشمير.
كثف لـلسفير حسـ جميل بالهنـد بإلقاء احملاضرات حيث بدأ النشاط ا
كـانت أولى مـحــاضـراته في جـمــعـيـة الـصـداقــة بـ الـهـنــد واجلـمـهـوريـة
تحدة شرح فيها أهداف ثورة الرابع عشر من تموز الفتية. كما العربية ا
دعتـه كلـيـة (بـراستـا لـلـبنـات) إللـقـاء مـحاضـرة حـول سـياسـة الـدول غـير
نـحازة بـتاريخ 13-9-1958 . وأسهم في تـأسيس جـمـعيـة الصـداقة ا
بـ الـعـراق والهـنـد بـتـاريخ 19-9-1958. ألـقى مـحـاضـرة في مـعـهـد
ـطـولـة الـهـنـد لـلــدراسـات الـدولـيـة في 29-9-1958. أمـا مـحـاضــرته ا
والبـليـغة والـتي ألـقاهـا بالـلغـة االنـكلـيزيـة خالل افتـتـاحه مكـتب اجلامـعة
العربية في العاصمة نيودلهي للـرد على النشاطات اإلعالمية االسرائيلية
وإليضاح قـضية فـلسـط تاريـخيـاً وسياسـياً وتبـيان أكـاذيب الصهـاينة
عنون (ثورة 14 وقد وردت نصوص تلك احملـاضرة ألهميـتها في كتـابه ا

تموز) والذي يعدّ أول كتاب يصدر عن مفاهيم تلك الثورة.
هـذه احملـاضرات كـلـهـا كـانت مـوضع اهـتـمـام سـفـارة الـعـراق في الـهـند
لألعوام مـا ب 1971-1974 وكانـت مصـدرا مـهـمـا في كـتـابـة تـقـارير
ؤتـمر الـهندي السفـارة فيـما يـخص احليـاة السيـاسيـة الداخـلية حلـزب ا
احلــاكم وزعــمـــائه من غــانـــدي إلى انــديــرا غــانـــدي. وكــذلك عن احلــزب
سيرة اركسي واللـينيني وتاثيراتـهما على ا الشيوعي الهندي بـجناحيه ا

قراطية في الهند. الد
قـراطية فقد اشـار االستاذ حس جـميل في كتابه الذي  وعلى ذكر الد
ـقـراطـيـة لم تـعـد إال اسـمـاً في الـدول األروبـيـة التي ذكـرناه إلـى أن (الد

تبنتها والتي وجدتها فعالً في الهند). 
أما في مـجاالت تمـت الـعالقات مع الـهند فـقد  عـقد اتـفاقيـات للـتنـمية

التجارية ب البلدين وذلك بتاريخ 1958-12-29.
وال بـد من ذكـر أن الـزعـيم عـبـد الــكـر قـاسم كـان يـحث الـسـيـد
السفير بالـعمل على دفع حكومـة الهند إلى االعتراف
ؤقتـة بعد أن كانت الـهند مترددة بحكومة اجلـزائر ا

بحجة أن االعتراف يخرجها عن حيادها.
توفي حس جميل سنة 2001 عن عمر 93 عاماً.

  وهذا غيض من فيض وفي هذا القدر كفاية.
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كشف وزير الـنقل ناصـر الشبلي عن
نــيــة الــعـــراق الــتــعــاقـــد مع شــركــة
ايطـالـية لـتـنفـيذ الـبـرط السـككي مع
تـركــيـا مـؤكـدا قـرب تــسـلم طـائـرتـ
حـديـثـتــ ذات مـديـات بـعـيـدة.وقـال
الــــشــــبـــــلي فـي تــــصـــــريح امس إن
(الـوزارة عــلى وشك احلـصــول عـلى
موافـقـة مجـلس الوزراء لـلـتعـاقد مع
شـركـة ايــطـالـيـة ووضع الــتـصـامـيم
شروع الـربط السككي مع اخلاص 
تــركـيــا حـيـث أصـدرنــا كـتــابـا بــهـذا

ـسؤول خالل وضوعـووزع ب ا ا
شاركة بـاالجتماع الـتشاوري الذي ا
عقـد في انقـرة لـوزراء النـقل وقدمـنا
اخملــطـط الــذي القى اشـــادة كــبــيــرة
كـون هــذا الـربط ســيـكــون من الـفـاو
الى تــركــيــا)واشـار الـى ان (الـوزارة
أرسـلـت كـتـابــاً إلى مـجــلس الـوزراء
بــإدراجه كـمــشـروعــبــعـد ذلك ســيـتم
ـاليـة لـغرض وافـقـة ا اسـتحـصـال ا

التعاقد).
مـــؤكــداً أن (الــتـــعــاقــد مـع الــشــركــة
االيـطـاليـة لـوضع الـتـصـامـيم لـلربط

السككي مع تركيا سيكون قريباً).
وبـشـأن مـشـروع مـيـنـاء الفـاوأوضح
الـشـبـلـي ان (االرصـفـة اخلـمـسـة هي
ـشـروع االسـاسي لـلـبـنى الـتـحـتـية ا
الـتي تـعـاقـدنـا عـلـيـهـابـاإلضـافـة الى
القناة والطـريق وحوض الرصدولقد
وصـلـت الى مـراحل اجنــاز مـتــقـدمـة
مـن الـــعــــمل حــــيث أجنــــز حلـــد االن
طـــريــــقــــان داخــــلــــيـــان) وتــــابع ان
ؤدي الى النفق وصل إلى (الطريق ا
مـراحل متـقـدمـة وكذلك بـدء الـتـحري
يـاه من خالل االلـية بالـتـربـة داخل ا

الـكـبـيـرةواالن بـصـدد اجـراء عـمـلـيـة
الـطمـر بـالـنسـبـة لالرصـفة اخلـمـسة
ـرحـلة االولـى من الـبنى وهـذه هي ا
التحتية)مبينا ان (عدداً من االرصفة
سـتكـتـمل خالل هـذا الشـهـر أو الذي
يـلــيـهـوهـنــاك حـفـارات تـقــوم بـحـفـر
ـؤديـة الى مــيـنـاء ام قـصـر الـقــنـاة ا

الشمالي واجلنوبي).
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ومــــضى الــــشـــبــــلي الـى الـــقـــول ان
(الوزارة لديها عـقد مع شركة بوينك
لــشــراء 40 طــائـــرةكــانت مـــقــرة من
حــيث ـــالـــيـــة مـــنـــذ 2008   وزارة ا
تسلـمنا 14 طائرة وتـأخرنـا بعمـلية
اضيـة بسبب ـدة ا التسـديد خالل ا
الية وحاليا نستعد داعش واالزمة ا
لـتـسـلم طـائـرتـ حتـمالن اسم در
اليــنــروهـي طــائــرات حــديــثــة وذات
مـديـات بـعــيـدةإحـداهـا خالل نـهـايـة
الـشـهر اجلـاريـأمـا الـطائـرة الـثـانـية
فــــتـــصل الـى الـــبالد خـالل نـــهـــايـــة
ـقـبل) مـضـيـفـا ان تـشـرين الـثـاني ا
(الـدفعـة االولى من مـبـالغ الـطـائرات
ـصـادقة دفـعـتـأما  الـثـانـيـة لم يـتم ا
ـمـا عـلــيـهـا من قــبل مـجـلس الــنـوا
ســيـتــرتب عــلى تــأخـيــر ذلك غــرامـة
ليون مالية قدرها مليوني ونصف ا
الية دوالرولذلك طلبـنا من وزارتي ا
والـتــخـطـيـط تـزويـدنــا بـاالمـوال من
خالل جــولـة الـتــراخـيص الــنـفــطـيـة
حـيـث  الـتـصـويـت عـلـيـهــاوسـيـتم

ـتـظاهـرين { باريس - ,نـزل آالف  ا
إلى شـوارع بـاريس بـعـد ظـهـر األحد
مــرددين هــتـاف "17 أكــتــوبـر 1961
ة دولـة" بـعـد ستـ عـامـا على جـر
مـــذبــحـــة اجلـــزائــريـــ الـــذين أتــوا
لـلتـظـاهـر سلـمـيـا في العـاصـمـة ضد
فـرض مـنع الـتـجـول عـليـهم وفـق ما
ذكـــر صــــحـــافي من وكــــالـــة فـــرانس
بـرس.ووراء الفــتـة كــتب عـلــيـهـا "من
ة دولة" انطلق أجل االعتراف بجر
موكـب من الدائـرة الـثـانـية في وسط
بـاريس بـاجتاه جـسـر سـان مـيـشال
(الـــدائـــرة الـــســـادســـة) عـــلـى بـــعــد
خطوت من مقـر الشرطة التي قامت
في 17 تـشـرين األول/أكـتـوبر 1961
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.وكـان بــقــمع تــظــاهــرة اجلــزائــريــ
انـويل ماكرون الرئيـس الفرنـسي إ
شــارك الـــســبت عـــلى ضــفـــاف نــهــر
الــســـ في احــتــفـــال رســمي. وقــال
رئـيس الـدولــة في بـيـان إن "اجلـرائم
الـتـي ارتـكــبت في تـلك الــلـيــلـة حتت
ـــكن ســـلـــطــــة مـــوريس بـــابـــون ال 
تـبـريـرهـا" مــشـيـرًا إلى قـائـد شـرطـة
ــؤرخ جـيل بـاريس حــيـنــذاك.وقـال ا
مـانـسيـرون احـد قـادة رابـطـة حـقوق
االنــســان الــتـي دعت الى الــتــظــاهــر
لفـرانس بـرس "إنهـا خـطوة صـغـيرة
الى االمــــــام لــــــكــــــنــــــهـــــا لــــــيــــــست
تخصص في مرضية".وأضاف هذا ا
ذكـــــرى احلــــرب اجلـــــزائــــريـــــة بــــ

ـة ـتــظـاهـريـن "إنه اعـتـراف بــجـر ا
ة شـرطة.  نـطـالب بـاالعتـراف بـجـر
دولــــة والــــوصــــول احلـــقــــيــــقي إلى
ـتــظـاهـر عــثـمـان األرشـيف".وأصــر ا
بـــنـــزاغــو (45 عـــامـــا) الـــنـــاشط في
جــمـعــيــات والـعــضــو في مــنـظــمـات
احلراك على "أنها بادرة لـكننا نعرف
ـفرده. جيـدا أن بابـون لم يتـصرف 
ــكــنــنــا الــتــصــرف بــدون نــظــام ال 
سياسي. كـانت هنـاك مسؤولـية على
رأس الــدولـــة الــفــرنـــســيــة".وفي 17
تشـرين األول/أكـتـوبر 1961 تظـاهر
حـوالى ثالثـ ألف جزائـري سـلـمـيا
بـدعـوة من جبـهـة الـتـحـريـر الـوطني
ـــفـــروض ضــــد حـــظــــر الـــتـــجــــول ا

علـيهم.واعـترفت الـرئاسـة الفـرنسـية
السبت للمـرة األولى بأنه " اعتقال
نـحو 12 ألف جـزائـري ونــقـلـهم إلى
ـلعب كـوبرتـان وقصر مراكـز الفرز 
الـريـاضـة وأمــاكن أخـرى. بـاإلضـافـة
الى ذلك كـثـيـرون جـرحـوا وعـشرات
قـــتــلــوا وألـــقــيت جـــثــثــهـم في نــهــر
".ولم تـشر احلـصيلـة الرسـمية الس

الى أكثر من ثالثة قتلى.
ودعت إلـى الـــتـــظـــاهـــر الـــســـبت في
الــذكـرى الــسـتــ لـلــوقـائع عــشـرات
ـنــظـمـات واجلــمـعــيـات من بـيــنـهـا ا
رابطـة حـقوق اإلنـسان و"اس او اس
راســـــيــــسم" ونـــــقــــابــــات وأحــــزاب
يـساريـة.ووضع قـائـد شـرطـة باريس
ان إكـلـيل زهـور قـرب نـهر ديـدييـه ال
الــســ األحــد في الــذكــرى الــســتـ
ـذبـحـة اجلـزائــريـ في عـهـد سـلـفه
موريس بابون وفق ما أفاد مراسلو

وكالة فرانس برس.
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وهو أول قـائـد لـشرطـة بـاريس يـكرم
ذكرى الضحـايا اجلزائـري لكنه لم
يـلـق كـلـمــة واكـتــفى بـاحلــضـور إلى
ـكــان لــبـضع دقــائق وضع خاللــهـا ا
إكلـيل زهور قـرب جسـر سان مـيشال
في وسط الـعــاصـمـة بـعـيــد الـثـامـنـة
صـــــبـــــاحــــــا في حـــــضــــــور بـــــعض

الصحافي وعناصر الشرطة.
وتـــــظـــــاهـــــر مـــــا ال يـــــقل عن 1800
شـــخص بــحـــسب الـــســلـــطــات في
العـاصمـة الفـرنسـية األحـد  مرددين
ـة دولة" هـتـافات "17 أكـتـوبـر جـر

∫U U {

باقات الزهور
على ارواح
ضحايا
1961

الصدمة واخلسـارة مع فقدان معظم
األطــــــفـــــال ألحـــــد والـــــديـــــهـم عـــــلى
تزايد في األقل.للتـعامل مع العـنف ا
اخمليم هنـاك عمليـات تمشـيط أمنية
مـنـتــظـمـة. وهـذا لــيس كل شيء.كـمـا
يُـنــظــر إلى األوالد األكـبــر سـنــاً عـلى
ــجـرد أنــهم تــهـديــد مــحـتــمل لــذا 
ـراهقة يـتم نقلهم إلى بلوغهم سن ا
مــراكـــز احــتــجــاز آمــنـــة بــعــيــداً عن
عائالتهم.يـقول عمر: "عـندما يـبلغون
سـنـاً مــعـيـنـة يـشـكــلـون خـطـراً عـلى
أنــفــســهـم واآلخــرين لــذلك ال خــيــار
أمامنا سوى بناء مراكز إعادة تأهيل
لـهؤالء األطـفـال".ويـقول إنـهم يـبـقون
عــلى اتـــصــال بــأمــهـــاتــهم من خالل
الصلـيب األحمـر الدولي.إلى الـشمال
قسم من الهول يـوجد مخـيم "روج" ا
بأسوار سلكية.هذا اخمليم أصغر من
الـــهـــول ويـــضم هـــو اآلخـــر زوجــات
وأطـفــال مـقــاتـلي الـتــنـظــيم.ووتـيـرة
ــكــان الــذي الــعـــنف هــنــا أقل. إنـه ا
تـــعــيش فـــيه الـــعــديـــد من الــنـــســاء
ـا في ذلك شـمـيـمـا الـبـريـطـانـيـات 
بيغوم ونيـكول جاك وبناتـها.التقيت
ــجـمــوعـة من الــنــسـاء من جــزيـرة
تريـنـيداد وتـوباغـو الكـاريـبيـة التي
سـجـلت أعـلى مـعـدالت الـتـجـنـيـد في
تنـظيم "الـدولة اإلسالميـة" في نصف

الـكــرة الـغـربي.إحــداهـمـا لــديـهـا ابن
سـنـوات.أخـذت يـبـلغ مـن الـعـمـر  10 
أطــفــالــهــا لـــلــعــيش في ظل الــنــظــام
ـتـشـدد وبـعــد مـقـتل زوجـهـا ظـلت ا
هي وأطفالها حتت حكم النظام حتى
النـهـاية.لـقد سـمـعت عن فصل األوالد
األكـبـر سـنــاً وهي اآلن خـائـفـة من أن
يـحـدث هــذا لـطـفـلـهـا.كــلـمـا تـقـدم في
الـسن كلـمـا زادت مـخاوفـهـا.وتـقول:
"أجلس وأفـكر بـه وهو يـكبـر كل يوم
ـا يـأتي يـوم ويـأخـذوه أعـتـقـد أنه ر
بعيداً عني".وبالقرب كان ابنها يلعب
كـــرة الــــقـــدم مع شـــقــــيـــقه األصـــغـــر
وشــقــيـقــته أخــبــرني أنه ســيـفــتــقـد
والدته إذا ابتـعد عنـها.نظـام الصرف
الصـحي هـنا مـسألـة أسـاسيـة حيث
تـــــوجـــــد مـــــراحـــــيـض خـــــارجـــــيـــــة
ومقصورات لالستـحمام ومياه شرب
مــشــتــركــة من اخلــزانــات وهــو أمـر
يشـكـو مـنه جـميع األطـفـال.يـوجد في
اخملـيم ســوق صـغــيـر يـبــيع األلـعـاب
البس.وتـتلقـى العائالت والطـعام وا
طـروداً غـذائيـة شـهـريـاً ويـتم تـوفـير
البس ألطفـالهم.يـعيش الـبعض في ا
ثكنات عائلية مدمجة.وفي ظل تنظيم
الـدولـة شـارك عـدد قـليـل من الـنـساء
زوجـاً واحـداً وجــعـلــهن هـذا الـرابط
يتحـملن ويـشاركن في رعايـة األطفال

أحاديث النـساء الـلواتي يـخش من
أي زلــة لـســان قــد تـكــون عــواقـبــهـا
عليهن وخيمة إن لم تكن مدمرة.ليس
احلـــراس هم من يـــشــعـــرن بــالـــقــلق
بشـأنـهم بل الـنسـاء األخـريات إذ ال
تشددات منهن يفرضن قواعد تزال ا
تنظيم الـدولة داخل اخمليم.كـنا هناك
في ساعات الصـباح األولى وكان قد
 العـثور على امـرأة مقـتولـة.يعـتبر
الـعـنف والـتـطـرف في اخملـيم قـضـية
رئـيــسـيـة بــالـنـســبـة لـقــوات سـوريـا
ـقـراطـيـة الـتي يـقـودهـا األكراد الـد
ــــــــــــــــســـــــــــــــــؤولــــــــــــــــة عـن إدارة وا
اخمليـمـات.يـعتـرف عـبـد الكـر عـمر
وهو وزير اخلـارجية الـفعلي لإلدارة
التي يقـودها األكراد في شـمال شرق
سـوريـا بــأن تـنـظــيم الـدولـة ال يـزال
يـحكـم في الهـول. ويـقـول إن الـنـساء
تـشددات مـسؤوالت عن الـكثـير من ا
أعــمــال الــعــنـف.ويــوجــد في اخملــيم
أطـفـال مـن كل بـقـاع األرض جــلـبـهم
آبـاؤهم من آسـيا وأفـريـقـيـا وأوروبا
إلى سـوريـا لـلـعـيش في ظل تـنـظـيم
ا "الـدولـة اإلسالمـيـة".ثـمـة الـقـليـل 
يـــســتـــطــعـن فــعـــله فــلـــيس بـــالــيــد
حـيـلـة.أثـنـاء قـيـادتـنـا لـلـسـيـارة عـبر
األقــسـام األجــنــبــيــة في اخملــيم. بـدأ
بــــعض األطـــفــــال الـــصـــغــــار بـــرمي
احلــجــارة عــلـيــنــا حتــطــمت نــافـذة
الــسـيــارة اجلـانــبـيــة وبـالــكـاد جنـا
احلراس مـنـها. هـذا أمـر طبـيـعي.أما
األطفـال اآلخرون فـبدوا مـستـسلـم
; يــحــدقـــون في الــفــراغ وهم تــمـــامــاً
يجـلـسون خـارج خيـامـهم. لقـد عانى
كن تخـيلها معظمـهم من أهوال ال 
وتــنـقــلــوا بـاســتـمــرار مع مــحـاوالت
مسلحي التنظـيم اليائسة الدفاع عن
األراضي التي استولوا عليها في كل
مـن ســــوريـــا والــــعــــراق.لـم يــــعـــرف
الـكـثـيـرون شـيـئـاً سـوى احلـرب ولم
ـدرسـيـة قط ـقـاعـد ا يـجـلـسـوا في ا
ويــــعــــانـي الــــبــــعض من إصــــابــــات
واضـــحـــة.رأيت صـــبـــيـــاً كــان يـــشق
طريقه عبر تضاريس متعرجة بساق
مبتـورة. جميـعهم تعـرضوا لنوع من

ـنزلـية.ويذهب الـعديد من واألعمال ا
األطـفـال إلى مـدرسـة مـؤقـتـة تـديـرها
مـنـظـمة إنـقـاذ الـطـفـولـة.تـقـول سارة
رشـدان من مكـتب فـريق االسـتـجـابة
السـورية التـابع للـمجـموعـة: "نسمع
الــكـــثــيـــر من الــقـــصص ولألسف ال
تـوجـد واحدة مـنـهـا إيـجـابـيـة ولكن
نــأمل أن يــتـمــكــنــوا من الــعـودة إلى
ديارهـم وعيش طـفـولـة طبـيـعـية وأن
يـتـمتـعـوا بـصـحـة جيـدة"."لـقـد رأيـنا
الكـثيـر من الـتغـييـر السـلوكي. رأيـنا
أنـهم كــانـوا يـرسـمــون صـور الـدمـار
والـقـصف واحلـرب لـكـنـنـا اآلن نـرى
أنهم يـرسـمون صـوراً أكثـر إيـجابـية
تــــعــــبــــر عن الــــســـعــــادة والــــزهـــور
ــنــازل".ولــكن لــيس من الــواضح وا
كـيف سـيـخـرج هـؤالء األطـفـال أو مـا
ـسـتـقـبل لـهم.تـنـظـر بـعض يـخـبـئه ا
الـدول الـغـربـيـة إلى زوجـات مـقاتـلي
الـتنـظـيم األجـانب عـلى أنـهن تـهـديد
لألمن.وتنكر العـديد من النساء أنهن

يشكلن أي خطر أمني.
ومع ذلـك هــنـــاك تـــردد بــيـــنـــهن في
مــنــاقـشــة ضــحــايـا الــتــنــظـيم (آالف
الـــــنـــــســــــاء اإليـــــزيــــــديـــــات الـالئي
عارض له استعبدهن التـنظيم أو ا
الــــذين  تــــصـــويـــرهـم عـــلـى أنـــهم
زنـادقـة) الـذين قـاتـلـوا أو قُـتلـوا في

معارك ضـد التـنظـيم.ومن الشائع أن
تـقـول الـنـسـاء إنـهن لم يـشـاهـدن أي
دعاية عنيـفة للتـنظيم على الرغم من
الـــعـــيش فـي ظل "اخلالفـــة" وتـــزعم
كـثــيـرات مـنــهن أنـهن غــيـر مـدركـات
ـذابح لــعـمــلــيــات قــطع الــرؤوس وا
واإلبـادة اجلـمـاعـيـة الـتي ارتـكـبـتـها

اجلماعة.
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نتـظم للنساء اللواتي إنه االمتناع ا
انضممن إلى هذا التنظيم وغالباً ال
تصمـد هذه احلجـة عند الـتدقيق في
أقوالـهن.إنـهم منـفـصلـون عن الـعالم
اخلـارجي وقـلـيل مـنهـن يفـهن كـيف

يُنظر إليهم في بلدانهم األصلية.
تـقــوم بــعض الـدول األوروبــيــة مـثل
ـانـيـا وبـلـجـيـكـا بـإعـادة الـسـويـد وأ

بعض األطفال وأمهاتهم.
لــــــــكن مـع تـــــــدهــــــــور الـــــــوضـع في
اخملـيـمات حتث الـسـلطـات الكـردية
ــــــزيــــــد مـن الـــــدول عــــــلـى إعـــــادة ا

مواطنيها.
يقول عـمر "إنهـا مشـكلة دولـية ولكن
اجملتـمع الـدولي ال يـتحـمل واجـباته
ومــــســــؤولــــيــــاته جتــــاهـــــهـــا وإذا
اسـتــمـرت األمـور عــلى هـذا الــنـحـو
ـكنـنـا التـعامل فسـنـواجه كارثـة ال 

معها".
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ــــبــــالـغ وتــــســـــلم هــــذه دفع هـــــذه ا
الــطــائــرات) واســتــطــرد بــالــقـول ان
(هــنـاك ســجــاالً كـبــيــراً بـســبب قـرار
صدر من مـستـشاريـة رئاسـة الوزراء
بـــدون حـــضــــورنـــاالخـــراج جــــمـــيع
الــبـــواخــر داخل مــيـــاه شط الــعــرب
وهذا القرار فـيه اشكال اذ لم يوضح
سائل الفـنية و بالـتالي هذا صعب ا
تطبـيقه لذلك طـالبنـا مجلس الوزراء

ان يـتم تــغـيـيـر هــذا الـقـرار ألن هـذه
كن ان نستخرجها االن البواخر ال 
ياه بالكامللمـرور مدة عليها داخل ا
لـذلك يـجب أخـراجـهـا مـقـطـعةونـحن
بـصـدد اصـدار هــذا الـقـراروسـنـعـلن
عـنـهــأمـا الـبـواخـر الــتي عـلى حـافـة
ــيــاهــتــعــد سـكــرابــالــذلك وجــهــنـا ا
وانئ الـعـراقيـة بأن تـقـيم مبـالغـها ا

وتعلن عنها لغرض بيعها). 

و"افـتحـوا األرشـيف من بـاريس إلى
وكب اجلـزائر الـعـاصـمـة".وانـطلـق ا
من وسط باريس بـاجتـاه جسـر سان
ميـشيل الـذي لم يتـمكن من الـوصول
إلــيـه إذ أوقــفــته الـــشــرطــة. ووقّــعت
ـنظمات الدعوة لالحتـجاج عشرات ا
ـدافـعة عن نـاهـضة لـلـعنـصـرية وا ا
حقوق اإلنسان والنقابات واألحزاب
اليـسـارية.وخـرجت تـظاهـرات أخرى
األحــــد في فــــرنــــســــا جـــمــــعت 200
شــخص فـي تــولــوز (جــنــوب غــرب)
حتت شعـار "مجزرة اسـتعـمارية".في
سـتــراســبـورغ (شــمـال شــرق) ألـقى
حـــوالى ســتـــ مــتـــظــاهـــرًا الــورود
احلمـراء في احـد االنـهار بـيـنـما في
بـوردو (جـنــوب غـرب) ألـقى حـوالى
مئة شخص الورود البيضاء في نهر
غارون. وقال سعـيد بودجـيما رئيس
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َ اإلبتكارِ التَّدميري والسُّلوكِ التَّدميري رئيسُ اجلامعةِ ب

رئيـسُ اجلامـعـةِ لـيس منـصـبـاً وَ لـكنَّه مـكـانـة علـمـيـة وأخالقـية واجـتـمـاعيـة ومـهـارية
وقـيـاديـة مرمـوقـة ال تُمـنحُ كـمـكافـئـةٍ لـلوالءِ أو لإلذعـانِ لـشـخصٍ أو حزبٍ أو كـتـلةٍ أو
صدفةٍ ولكن يَـستحقَـها من يثابـرُ ويَجتهـدُ ساعياً لـلوصولِ إلى اإلبداعِ والـتَّميزِ في
الـتعـليمِ والـبحثِ الـعلـمي وخدمـةِ اجملتمـعِ من خاللِ حُسنِ اخلـلقِ والسـلوكِ الـقيادي
الـفــريـدِ الـذي يُــرسخُ الـقــيمَ الـنـبــيـلـةَ والــوالءَ واالنـتـمــاءَ وحبَّ الـوطنِ لَــدى أصـحـابِ
عي ــصـالحِ واجملـتــمعِ.حـيثُ إنَّ مــهـمـةَ الـرئــيسِ األسـاسـيــةِ في اجلـامـعــةِ هي الـسـَّ ا
لتـحقـيقِ االبتـكارِ الـتَّدمـيري (وهو إبـتكـار يعـملُ على خـلقِ قيـمةٍ جـديدةٍ ويَتَـسببُ في
نتجاتِ كن تطـبيقُهُ على األفكـارِ وا ـسارِ إلى تعطيلِ الـقيمةِ احلالـيةِ وهـذا  نهايةِ ا
ـكنُ حتقـيقهُ إال بـالتـحفـيزِ والـتوازنِ في واخلـدماتِ والـطرائقِ واألسـاليبِ) وهـذا ال 
َ) وعلمـيةِ وشفافـيةِ ونزاهةِ ـصالحِ (وخاصـةً الداخليـ العالقةِ مع جـميعِ أصحاب ِ ا
ـتـوازنـةِ ـصـادقــةِ عـلـيهِ إذ إنَّ قــيـادتَهُ غـيــرَ ا عـمـلــيـةِ صـنــاعـةِ الـقـرارِ وصــوالً إلى ا
َ الـعــمـداءِ ورؤسـاءِ األقـسـامِ والـتـدريـسـيـ يـنـعـكسُ إلى أداءٍ لـلـعالقـاتِ واألدوارِ بـ

وسـلـوكيـاتٍ مُـدمـرةٍ تُـلقـي بظاللِـهـا عـلى الـعمـلـيـةِ الـتعـلـيـمـيةِ
والـطـلـبةِ واجملـتـمـعِ وتـتحـولُ مـن عالقـاتٍ وأدوارٍ تـكـامـلـيةٍ
تـعــملُ عـلى بـنـاءِ ثـقـافـاتٍ ابــتـكـاريـةٍ إلى صـراعِ مـصـالحٍ
وتـخادمٍ ووالءاتٍ ومـعـاولَ تهـدمُ النـظامَ الـتـعلـيمي وتـشوهُ
ـهني ـيةَ وتُـسيءُ إلى مـفـاهـيمِ السـلـوكِ ا الـثقـافـةَ األكـاد

والوالءِ واالنتماءِ وحب الوطنِ.
{ عن مجموعة واتساب

ماحكات السيـاسية اجلارية في الساحـة العراقية  ولكنه البد ال  نريد الدخـول في ا
من التأكيـد بأن اإلسالم السيـاسي بدأ يتراجع بـالنسبـة للموقف الـشعبي  ويتراجع
ــنـتـمي   وهــذا واقع كـان البـد مـن االنـتـبـاه له  ايـضــاً حـتى بـالــنـسـبــة جلـمـهـوره ا
كن بـأي حال من األحوال أن يقـبل بالشعارات  الـفضفاضة فاجلمـهور العراقي ال 
ذهبية  فهو جمهور كان صابراً طيلة (19) عـاماً على نظام طائفي  وال بالوصـايا ا
مـحـاصـصي  أخذ كـل شيء ولم يـعطي شـيـئـاً  الـبنـى التـحـتـيـة مهـدمـة  االقـتـصاد
ستدامة رغم عـامل  إهمالها بقصد  الكهرباء أصبحت أزمة الناس ا صانع وا وا
ـدن ـســتـبــاحـة  وا ــلـيــارات الـتي صــرفت عــلـيــهـا  الــبـطــالـة  اجلــوع  بـغــداد ا ا
نـكوبة  وكل شيء في هـذا البـلد يـوحي باالنهـيار  الـلهم إال سالط واحملـافظـات ا
كن أن حتصل هذه ـرتاحون  فكيف  األحزاب  والكـتل السياسية ومن معهم  هم ا

القوى والكتل على ما يرضيها ..?
ـعـطـيـات اجلـاريـة  فـإذا حــصل الـبـعض بـعض األصـوات  فـأن نـعـتـقـد عـلـى وفق ا
ـقبلة سـيحدث فيـها انقالب فعـلي  فالشعب الـعراقي ال يقبل بـالوصايا وال رحلة ا ا
ـشـاكله  ـذهـبـيـة  إنه يـريد حـلـول فـعـلـيـة ألزمـاته  ومـعاجلـة حـقـيـقـيـة  بـالـدعـوات ا
فاجلائع ال تـشبعه وصايا مـوسى  وال توقف عزمه القادم دعـوات التهدئة  في وطن
ـوارد  ومـستـبـاحـة مقـدراته من حـفـنات مـن النـاس ال يـحـترمـون حـقوق ـتـلك كل ا

الناس . 
ـقـابل هـنـاك تشـكـيك  هـذه االنـتـخـابـات  بـالـرغم من طـروحـات نـزاهـتـهـا  إال إنه بـا
بـنتـائجهـا  يصل الى حد الـتصادم الـلفـظي والسيـاسي وقد يكـون ابعد من ذلك  ال

سمح  الله . 
شـروع االنتخابات وشارك بشكل فعلي  كل السؤال االن هل الـشعب كان مقتنعا 
شاركة كانت ضئيلة  وهذا نابع بعدم قناعة اجلمهور العراقي ؤشرات تؤكد بأن ا ا
بـالتغـيير  وان الـتنافس فـقط ب الكـتل والكيـانات للـحصول عـلى منافع اكـبر واكثر
قدور الـتيار الصـدري الذي حصد ا مضى  وهـنا تبرز الـعديد من األسئـلة هل 
ان أن يـؤلف سلطـة لوحده  بـالطبع اليـستطـيع ذلك  إذن هل يتفق اكـثر مقـاعد الـبر
ــنـاصب واحلـصص  مع قـوى وكــتل أخـرى  فـهــذا يـحـتــاج الى مـسـاومــات عـلى ا
نـاصب  وهـذا األمـرحـتـمـا سـيـنعش وبـالـتـالي عدنـا لـقـضـيـة احملـاصـصـة وتوزيـع ا
ـواقع واألمـوال والـصـفـقــات مع الـشـركـات  وبـالـتـالي الـفـاسـدين والـبـاحــثـ  عن ا
ـشروع ـتـضـرر الـوحـيـد الـدولـة وكـيـانـاتـهـا ومـؤسـسـاتـهـا وفـكـرة حتـقيـق ا يـصـبح ا

الوطني.
ـطالبـنا  وهي مـعروفة فاألكـراد اعلـنوهـا صراحة من يـتفق مـعنـا عليه أن يـستـجيب 
تـنازع عليـها والنفط وغـيرها من الـقضايا الـكثيرة  ـناطق ا كـركوك ما أطـلق عليه با
واألطـراف األخرى من الـشيـعة والـسنـة هي األخرى تـريد تـنفـيذ اجنـدتهـا  وبالـتالي
مـايطرح من فـكرة النـظام الـوطني واحلكـومة الـقوية الـقادرة على تـلبـية حقـوق الناس
مـاهـو سوى لـغط وحـكايـا سـياسـيـة ظاهـرهـا شـيئـا وبـاطنـهـا يعـبـر عن واقع ومرامي
ا فيها اضـية  واهداف القوى السـياسية احلاكـمة للسلطـة طيلة السنـوات الطويلة ا
الـتـيـار الـصـدري الـذي كــان شـريـكـا في احلـكم ومـعــارضـا خـارجه . الـشـعب يـريـد
اخلروج من احملـاصـصة  ويـريـد دولة مـحـترمـة قـوية حـاكمـة عـلى اجلمـيع   ويـريد
سلطة لـيست منحـنية الظهـر والرأس لألطراف السـياسية والـتدخالت اخلارجية  بل
شـاعر العراقـية  سلطة قـوية تنفذ قـوان الدولة وليس سلطة مـعبرة عن األهداف وا
رغبـات األحزاب والـكـتل السـياسـيـة التي تـفرض انـانـيتـها ومـصاحلـهـا على حـساب
اجلمهور والـدولة  فهل مثل هذا حتقـقه نتائج االنتخابات الـتشرينية احلـالية النعتقد
ذلك ابــداً  وان حـالــة الـنـزاعــات واالتـفـاقــات واالحـتالفــات عـلى تــشـكـيل احلــكـومـة
ـان  اليفيـد العراق سـتستـمر لفـترة قد تـطول  هذا الـوضع والقانـون االنتخـابي البر

مثلـما لم يفيد تـونس  وان فكرة انتخـاب رئيس اجلمهورية مع
اثنـ من النواب وله صالحية تشـكيل احلكومة هو االجدى
كن حتـقـيق ذلك  وقوى للـوضع الـعراقي  ولـكن كـيف 
ــذهـبـيـة والـعـرقـيـة ســيـاسـيـة بـكل أطـرافــهـا وتـنـوعـاتـهـا ا
امـتهـنت ذلك وغـادرت احللـول الوطـنـية لـبلـد هو احـوج ما
يـكـون الـيـهـا  وبـدايـة الـتظـاهـرات تـعـبـر بـشـكل اكـيد عن

عمق االختالفات .

االحتاد الفـرنسي اجلـزائري "أكـيت
بالس" الذي نظم الـتكر في بوردو
لــوكـالــة فــرانس بــرس "لـيس لــديــنـا
كراهـيـة أو انتـقـام نريـد فـقط تهـدئة
الــذكــريــات".ويــســتــمــر الــيــســار في
ـة دولة". طـالبـة بـاالعتـراف بـ"جر ا
رشح البيئي لـلرئاسة يانيك وكتب ا
ـسـيرة جـادو الذي كـان يـشـارك في ا
الـبـاريـسـيــة عـلى تـويـتـر "لـقـد فـوّت
الرئيس فرصة اتخاذ خطوة اضافية

صاحلة". نحو ا
كــــمـــــا حـــــضـــــرت عــــمـــــدة بـــــاريس
ـرشـحـة االشـتـراكـيـة آن هـيـدالـغـو ا
الــرئـاســيــة أيــضًـا الى جــســر سـان
مـيـشـال أمام لـوحـة "تـخـلـيـدًا لـذكرى
الـعديـد من اجلـزائـري الـذين قُـتـلوا
خالل القمع الدمـوي" والتي كانت قد

دشنتها في عام 2019. 

-1-
يـكفيـنا أنْ نذّكر بـانَّ جهاد الـنفس هو اجلهـاد األكبر في مـنظور النـبي العظـيم محمد

(ص) وأنْ جهاد األعداء هو اجلهاد األصغر .
-2-

وقد تسأل وتقول :
جهاد النفس ال يُراقُ فيه دَم  وال تُبذَلُ فيه مهجة فكيف يكونُ اجلهادَ األكبر ?

واجلواب واضح وسريع :
أنّ جهاد الـنفس يقود الى االنتصار عـليها  ومَنْ انتصـر على نفسه كان األقدر على

االنتصار على غيرها .
-3-

ــال عـلى الـفــقـراء من أجل كــسب أصـواتـهـم االنـتـخــابـيـة عــمـلـيــة ذمـيـمـة انّ تـوزيع ا
مرفوضة  ألنها تُديف السم في العسل وهي من خُدع النفس وأالعيبها ...

-4-
ريـاضـةُ االنـسانِ نَـفْـسَهُ ومـحاسـبَـتُـهـا الدقـيـقـة مِنْ أهمّ ما يـجب أنْ يـحـرص عـليه كل
ـطامع والغايـات الدنيئـة التي ال تزيده مِـنَ الشيطانِ واحدٍ منّـا خشية االنزالق وراء ا

إالّ قُرباً ومِنَ الرحمن االّ بُعْدا .
-5-

وروي انه (ص) سُئِل :
عن الرجل يقاتِلُ شجاعةً 

ويقاتِل حميّة 
ويقاتِل رياءً 

أيَّ ذلك في سبيل الله ?
فقال (ص) :

{ مَنْ قَاتَل لتكونَ كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله } 
-6-

الحم اذا كــانت من أَجْل الــشــهـرة بــ الــنـاس بــالــشـجــاعـة ان أعــظم الـبــطــوالت وا
واالقدام ...

أو كانتْ اندفاعاً محموماً دِفاعاُ عن انتماءات فرعية ...
أو كانت بِنيّـةَ الرياء تلك النيـة الفاسدة التي يُعـاقب عليها صاحـبها بدالً من أنْ يُثاب
ألنها سمـة النفاق  والسريرة الشريرة ال قـيمة لها على االطالق وليست االّ حَصِيداً

تذروُهُ الرياح ...
-7-

ـسلـمـة بـناءً ـصـطفـى الهـادي األمـ (ص) عـلى بنـاء الـشـخصـيـة ا وهـكـذا يحـرص ا
ؤمـن ونِعَمِهِ عقائديـاً وثيق الصلـة بالله  واسـتشعار مـعيّتِهِ - جلت آالؤه- لـعبادِهِ ا

السابغة التي يُواصل ايصالها اليهم  .
-8-

إنَّ أكبر اخلـاسرين هو مَنْ يسـتع بِنَعَمِ الـله على معاصيه
ويـتـرك احلـبل عـلى الـغـارب راكـضـاً وراء شـهـواتِ نفـسه

وأهوائها ورغائبها احملمومة.
-9-

نسأله تـعالى أنْ يوفقنـا وايّاكم  الصالح أنفسـنا وعيوبنا
ُع . وفق وا إنّه هو ا
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مخيم الهول مخيم خطير وفوضوي
وبـــائس. وهـــو عـــبـــارة عن مـــديـــنــة
تتراص فيها اخليام وتكتظ بزوجات
وأطـــفـــال وأســر عـــنـــاصــر األجـــانب
الـتــابـعـ لــتـنـظــيم  كـمــا يـحـيط به
حــراس مـســلـحــون وأبــراج مـراقــبـة
وأســوار من األسالك الــشــائــكـة.يــقع
اخمليم الصحراوي الفسيح على بعد
أربع ســاعــات قـيــادة بــالــســيـارة من
ـديـنـة الـقـامـشلي ـالـكيـة مـروراً  ا
وعـلى مــقـربـة من احلــدود الـسـوريـة
الـــــتــــــركــــــيــــــة في شــــــمــــــال شـــــرق
سوريـا.ترتـدي الـنسـاء داخل اخمليم

العباءات السوداء والنقاب.
—UC)« ‚u

وهناك في إحـدى الزوايا الـقريبة من
ســوق اخلــضــار الــصــغــيــر جتــلس
مـجــمـوعـة من الــنـسـاء يــنـحـدرن من
أوروبــــا الـــشـــرقـــيـــة يــــحـــجـــ عن
أنـفــسـهن أشــعـة الــشـمـس احلـارقـة
ويـرغــ في تــبـادل أطــراف احلـديث
مــعــنــا.ســألــتــهن كــيف انــتــهى بــهن
ـطــاف هــنـا.لــكـنــهن ال يـتــفـوهن إال ا
علومات ويلق باللوم بالقليل من ا
على أزواجـهن في قـرار الـسـفر آلالف
الكـيـلومـتـرات لالنضـمام إلـى تنـظيم
الـدولـة والعـيـش في ظل نـظـام عذّب
وقـتل واسـتـعــبـد اآلالف. وجـمـيـعـهن
ـتـهن الـوحـيـدة يـتـفـقن عـلى أن جـر
كــــــانـت الـــــوقــــــوع فـي حب الــــــرجل
اخلطأ.إنها قصة مألوفة تسمعها من
زوجات مسلحي التنظيم إذ يحاولن
الـــنــأي بـــأنــفـــســهـن عن نــظـــام كــان
واضـحــاً في وحـشــيـته وأهــدافه.أمـا
أزواجــــهن فـــإمــــا بـــاتــــوا في عـــداد
األموات أو مـسجـونـ أو مفـقودين
وهن اآلن عـــــــالـــــــقـــــــات هـــــــنـــــــا مع
أطفالهن.يُحتجز هنا حوالي 60 ألف
ـا في ذلك 2500 من أسر شـخص 
مـقــاتـلي الـتــنـظـيم األجــانب. يـعـيش
ة اجلـمـاعة الكـثـيرون هـنـا منـذ هـز
اجلــهـــاديــة في آخـــر مــعــاقـــلــهــا في
الباغـوز في محـافظة ديـر الزور عام
2019. احليطـة واحلذر يغـلبان على

ÊU e «≠ œ«bG

يشكـو عمالء مـصرف بغـداد - الفرع
الرئـيـسي من عدم إنـسيـابـية عـملـية
قيامـهم بااليـداع والسـحب من أمناء
الـــصــنــاديق بـــســبب تــعـــطل نــظــام
ـــا يـــؤخـــر (الـــتـــعـــاقب) الـــســـرة 
وظف بعضهم ويفتح اجملال امام ا
ـعــزل عن لــلــتــوسط لــدى األمــنــاء 
احـتــرام تـوقــيت احلـضــور أو الـرقم
التسـلسلي الـذي يحصـلون عليه من

صرف. اكنة عند دخولهم ا ا
راقبة صرف  مطلوب إلزام ادارة ا
هذه احلـالـة واصالح جـهاز الـتـرقيم

وضوع أعلى كابينات األمناء. ا
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ناصر الشبلي طائرات تابعة للخطوط العراقية
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Ê«uK?  bL?  wK? فقـدت الهـوية الـصـادرة من وزارة الـكهـرباء بإسم 
ن يعثر عليها تسليمها إلى جهة اإلصدار. يرجى 
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بـكرة) بـعـد وال غبـار التـصـرفات غـير لم ينـجلِ غـبار االنـتخـابـات (ا
ـفـوضـيـة الـقـضـاة وال فـوضى االرقـام التـي لم تـرضِ اغلب ـهنـيـة  ا
حـائــزيـهــا. لــكن من بـ هــذه الــظـلــمـات الــثالث امـكـن رؤيـة مالمح
ان اخلـامس في اجلمهوريـة الثالثة اخلارطة السيـاسية اجلديـدة للبر
(االولى: الــضــبـاط عــبــد الــكــر قـاسـم وعـبــد الــسالم واخــوه عــبـد
الرحمن محمـد عارف. والثانيـة: جمهورية الـبعث. والثالثـة: جمهورية
المح بشـكل يكفي لالجابة عن السؤال: ما احملاصصة). اتضحت ا
الذي لم يـتـغيـر? بهـامش خـطأ صـغـير جـدا ان وُجد. والـيـكم محـاولة

اولى للجواب.
اوال لم تتـغـيـر عالقـة عدم الـثـقـة ب جـمـهـور النـاخـبـ وب الـنـظام
ــئــة  من هـؤالء تــوجــهـوا الى الـســيــاسي واحـزابـه احلـاكــمـة. 41 بـا
ـئـة  مـنـهم الـبـقـاء في بـيـوتهم صنـاديق االقـتـراع فـيـمـا فضل 59 با

السباب شتى. 
الذين ذهـبـوا الى صنـاديق االقـتـراع هو جـمـهور االحـزاب. وبـحسب
ــئــة  من هــؤالء هم من الــتــيـار ــعـلــنــة فــان حـوالي 22 بـا الـنــتــائج ا
ئة  من ئة  من السنة و 12 با الصدري وهو حزب شعبي. و 15 با
ـا فـيـهم حـزب . والـبـقـيـة مـن مـخـتـلف االحـزاب االخــر  ـسـتـقـلــ ا
"امتداد" الذي اسسه احد قادة التظاهرات االحتجاجية وفاز بتسعة
ان. وهذا يعني ئة  من مجموع مقاعد البر مقاعد اي بنسبة 7.2 با
ـبـكـرة لم تـتـمـكن من اعـادة بـنـاء جـسـور الـثـقـة ب ان االنـتـخـابـات ا
النـظـام الـسـيـاسي وعـموم الـنـاس ولم تـسـتـطع ان تـوصل الى قـاعة

ان الذين كانوا ينادون بتغيير النظام السياسي. البر
w U « „uK

بـكـرة القـاعـدة االساسـيـة التي تـتـحكم ثانـيـا لم تغـيـر االنتـخـابـات ا
بالسلوك االنتـخابي للناخـب العراقيـ وهي التصويت على اساس
رات االربع االنتمـاء االثني (العـرقي او الطائـفي). فكمـا حصل في ا
السابقة صـوت الناخب الكردي لـلمرشح الكردي والـناخب الشيعي
للـنـاخب الشـيعـي والنـاخب الـسني لـلنـاخب الـسنـي. وهذا يـعني ان
االنـقـسـام الـسـيـاسي عـلى اسـاس اثـني مـازال قـائـمـا وان اجملـتـمع
السيـاسي العراقي مـازال عاجـزا عن انتاج حـزب "وطني" اي حزب
ـرشحـيهـا وناخـبيـها اي عابـر للـتخـوم االثنـية. فـمـازالت االحزاب 
جمـهورهـا احزاب اثـنـية امـا عرقـية او طـائـفيـة. وهذا بـحد ذاته من
مـعـيـقـات بـنـاء الـدولـة بـصــورة عـامـة فـمـا بـالك بـالـدولـة احلـضـاريـة

احلديثة.
بكـرة انتاج عدد قليل من االحزاب من ثالثا لم تستطع االنـتخابات ا

بينها حزب كبير واحد.
توجد دراسات منـوعة تبحث في عـدد االحزاب وحجومـها في النظام
قالة النـها ال تنطبق قراطي سوف اغض الـنظر عنهـا في هذه ا الد
عـلى حـالـة مـجـتـمـعـنــا الـعـراقي وسـوف اقـتـرح بـدل ذلك "مـسـطـرة"
لقـياس حـجـوم االحزاب الـعراقـية بـالـنسـبة الى عـدد اعـضاء مـجلس

النواب وهو 329 نائبا.
ان ـمثـلـة في البـر ـكن ان تكـون قيـاسـات االحزاب ا بنـاء على هـذا 

كما يلي: 
لك اغلـبية مـطلقـة مؤلفة  1.  احلزب الكـبير (L) وهو احلزب الـذي 
ــنح الــثــقـة ــطــلـوب  من 166 نــائـبــا  عــلى االقل. وهــذا هــو الـعــدد ا

للحكومة.  (يكون عدد نوابه 166 فاكثر)
لـيـس لـديــنــا مــثل هـذا احلــزب مــنــذ اول مـجــلس نــيــابي تـشــكل في

اجلمهورية الثالثة (2003 الى االن).
ـشــكالت بل الـعـقــد الـكـبـرى الــتي تـواجه احلـيـاة وهـذه هي احـدى ا
السياسية في الـعراق. والسبب في ذلك ان االحزاب الـعراقية تشكل
واطنة. على اساس االنتماء الـعرقي أو الطائفي ولـيس على اساس ا
وهذه اسباب فرعية. ثم تنقسم هذه االحزاب على اساس الزعامة او

غيرها من االسباب الفرع-فرعية.
ولهذا اصبح لدينا تعددية مفرطة وليس تعددية طبيعية.

بكرة حزبا كبيرا واحدا.  اذاً لم تنتج االنتخابات ا
لك حوالي ثلث توسط احلجم (M) وهو احلزب الذي   2. احلزب ا

ان اي  100 نائب او (100- 165).  عدد مقاعد البر
وايضـا لـيس لديـنا حـزب مـتوسط احلـجم حـيث ال يـوجد حـزب حقق

100 مقعد نيابي حتى االن.
قاعد تبقي من ا لك نصف العدد ا 3 . احلزب الصغير(S) الذي 

النيابية اي 31 مقعدا او (99-32). 
لديـنـا االن اربعـة احـزاب صـغيـرة هي: الـتيـار الـصدري (73) تقدم

قراطي الكردستاني (32).  (37 دولة القانون (34) احلزب الد
ــلك نـصف  4. احلـزب الــصــغـيــر جـدا ( XS) وهـو احلــزب الـذي 

تبقية اي 16 مقعدا او (31-16). قاعد ا ا
لديـنا االن حـزبـان صغـيـران جدا واحـد هـما: الـفتح (17) وحتالف

كردستان (16). 
microscopic party 5. احلزب اجملهري 

وهـو حـزب صـغـيـر جـدا جـدا جـدا ال يـكـاد يُـرى بـالـعـ الـسـيـاسـيـة
ـان او فـي احلـيـاة الـسـيـاســيـة عـامـة وهـو احلـزب اجملـردة في الـبـر
يـتـراوح عــدد نـوابه من (1) الى (15) نـائــبـا. ولــديـنـا االن 25 حـزبـا
مجهـريا بـينهم 16 حزبا بـنائب واحد وحـزب واحد بنـائب وحزب

واحد بثالثة نواب. وهذه ظاهرة خطيرة ومرضية جدا.
" اي ـان بصفتهم "مـستقل  6. ولدينا 40 نائبا سوف يـدخلون البر

وجودة. غير منتم الى اي حزب من هذه االحزاب ا
خارطة حزبية

ا هي شتتـة جمللس النواب ليست جديدة ا هذه اخلارطة احلزبية ا
ا كـان احلال عليه في مـجالس النواب مشابهـة بهذه الدرجـة او تلك 
الـسابـقـة. وهـذا عـيب كـبـير فـي احليـاة الـسـيـاسـيـة في الـعراق. ومن
نتائج هذا الـعيب انه يجـعل تشكـيل احلكومة بـعد كل انتـخابات امرا

صعبا جدا. 
وهو عيب يجب معاجلته عن طـريق قانوني االحزاب واالنتخاب وعن
ـستنـد الى ثقافـة سياسـية راقيـة وهذا هو طريق الوعي الـسياسي ا

االهم.
ـبــاد واالفـكـار الـعـمـلـيـة وقـد اقـتـرحت في مـقــاالت سـابـقـة بـعض ا

االجرائية التي تستهدف تقليل عدد االحزاب فال اعيد. 
ـبكـرة. اكتـفي بها االن هذه ثالث ظواهـر لم تتـغيـر في االنتـخابات ا

تاركا الظواهر االخرى الى مناسبة ثانية.
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قـبل معـرض الريـاض الدولي لـلكـتاب في
أحــــدث دوراته األكــــثـــر إزدهــــاراً كـــانت
ـتـنقـلـة من عاصـمة أو مـعـارض الكـتاب ا
مـــديــنـــة عــربــيـــة إلى أُخــرى عـــبــارة عن
مـناسبة شـأنها شأن مـناسبات مـوسمية
يــتم إحــيــاؤهــا من جــانب بــعـض الـدول
الـعـربيـة ترويـجاً لـلـسيـاحة. وكـانت هذه
ــعـارض فـرصــة لـدور الـنــشـر وبـالـذات ا
ـزدهــر مـنـهـا عـلى مـدى نـصف قـرن في ا
لـبنـان ومصر لـتسـويق إنتاجـها الـنشري
ـا يــعـوض تـكـالـيف الـطـبـاعـة وحـقـوق
ـعرض في الـتـألـيف. وعلى هـامش هـذا ا
الـــشـــارقـــة أو الـــربـــاط أو الـــقـــاهـــرة أو

اخلـرطوم أو عـمان أو أبـو ظبي أو أربيل
تـتم فعاليـات ثقافيـة خجولة في مـعظمها
ـســة غـيـر جتــاريـة عـلى بــهـدف إضـفــاء 

عرض. ا
وإلـى ذلك كــــانت مــــعــــظم دور الــــنــــشـــر
شاركة ـشاركة تتأفف سـلفاً من تكـلفة ا ا
ـعـرض الـتي تتـطـلب السـفـر وأجور في ا
شـحن صناديق مـؤلفات قـد يباع بـعضها
ـكـان اخملــصص في مـبـنى وكــذلك رسم ا
قام للمشارك من دور النشر. عرض ا ا
بـعض الـذي أصـاب لـبـنـان مـن سـيـاسات
ـصالح وسـيـاسـيـ تسـبب في تـعـطـيل ا
عـمـومـاً ومـنـهـا قـطـاع الـنـشـر بـاتت دور

الــنــشـر تــعــيش حـالــة هــبـوط ســريع في
ـتـصـلـة بـهـذا ـقـولـة ا اإلنـتـاج ولم تـعـد ا
الــشـأن "بـيـروت تـطــبع والـعـرب يـقـرأون"

على حالها الراسخ في الذاكرة.
جـاء مـعـرض الـرياض لـلـكـتـاب في أحدث
دوراتـه قـبل أسـبـوعـيْـن لـيس فـقط مـجـرد
إســتــضــافــة تــقــلــيــديــة لــلــظــاهــرة كــمـا
إســتـضــافـة الــعـواصم الــعـربــيـة لــلـقــمـة
لمح الثقافي ا جاء يشـكل ا الـدورية وإ
والــفـكـري في فــضـاء إنـدفـاعــة الـتـحـديث
والـتـصـوين والـتـنـقـيـة لـلـدولـة واجملتـمع
الـتي بـدأهـا وليّ العـهـد األمـير مـحـمد بن
سـلمـان بن عبـدالعـزيز ضـمن رؤية 2030
الـرائـدة والـتي يـرنـو أجـيـال إلى الـتـظـلل
بــدئـاً من عـشـر سـنـ آتــيـة في أفـيـائـهـا.
ومـن هـــنـــا فـــإنه لـــيس مـــجـــرد دورة من
ـا هو حـدث بـأكـثر ـتـنقـلـة وإ الـدورات ا

من وجه. 
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أبـرز هذه الـوجوه أن الـكتـاب العربي إلى
إنـتعـاش ما دام اإلسـتنهـاض لدور الـنشر
إنـطـلق من مـعـرض الـريـاض. كـمـا هـنالك
ــتــمــثل في الــوجـه الــبــارز هــو اآلخــر وا
تـنشيط الـشريان الـثقافي الـذي إشتهر به
الــعـراق والــذي كـاد يـتــيـبس بــعـدمـا حل
يليشياوي محل الفكر والثقافة الـسلوك ا

تـألـيفـاً وشـعراً في الـعـراق. ومن هنـا فإن
اخلـطـوة الالفـتة من جـانب وزيـر الثـقـافة
الـسـعـودي األمـيـر بـدر بن فـرحـان لـيـكون
الـعراق ضيف الـدورة التي إتسـمت بأنها
ـعظم األجـواء والفـعالـيات إسـتثـنائـية 
مـتـمــثالً بـوزيـر الـثـقـافـة حـسن نـاظم هي
عاني إلى نـوع من التـوضيح في طيـات ا
أن األمـة الـعربـيـة التي إفـتـقدت احلـضور
صـلـحة الـتـضامن الـسـياسـي التـعـاوني 
ـــشــتـــرَك من جــانـب الــعــراق الـــعــربي ا
إفـتـقدت في الـوقت نفـسه إشـراقة الـعراق
الــــشــــعـــر واألدب والــــبــــحث والــــروايـــة
والـصوت الرخيم والتراث األجدادي. وأن
ـسـؤولـيـة الـقـومـيـة لـلـمـمـلـكـة رافـداً من ا
الـعـربـيـة الـسـعـوديـة ذات الـثـوابت وذات
احلـرص والـنـخوة هـو إسـتـنهـاض بـداية
ومـتابعة وتثبـيتاً للعراق الـثقافة والشعر
واألدب والـنقـد والتحـليل اجملتـمعي الذي
كــان الــدكـــتــور عــلي الــوردي رافع رايــته

اخلفاقة.
وهـكـذا نـرى أن احلدث الـثـقـافي احلاضن
لــلـعـراق يــأخـذ مـكـانـه إلى جـانب احلـدث
ــتــمـثل بــإســتـقــبــال رئـيس الــســيـاسي ا
احلـكـومة مـصطـفى الـكاظـمي عنـد زيارته
األولـى إلى الــريــاض وهــو إسـتــقــبــال لم
يـسبق أن ناله زائـر عربي بهـذا النوع من

الـــتــرحــيب مـن قــبل. وهــذا اإلســـتــقــبــال
ــتــمــيــز ال يــنــحــصــر في مــقــتــضــيــات ا
ا سبق معرض الرياض البروتوكول وإ
ورمـزيـته العـراقـية من حـيث الـتأكـيد من
ــمــلــكــة عـــلى أن يــشق الــعــراق جــانـب ا
الـتـواق إلى محـيطه الـعـربي الطـريق وقد
وجــد مَن يــؤازره مـعــنـويــاً ثــقـافــيـاً بــعـد

ؤازرة السياسية واإلقتصادية. ا
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ـقـرونـة بـاألريـحـيـة ال يـبـدو هـذه الـروح ا
ــمــلــكـة أنــهــا حــالــة عــابــرة من جــانـب ا
الـعربيـة السعـودية. ودائمـاً تكون الـوقفة
لعب الذي أهداه خادم حلـظة فرح بدءاً با
ــلك ســلــمـان بن احلــرمــيْن الــشـريــفــيْن ا
عـبدالـعزيـز إلى البـصراويـ الذين ذاقوا
األمـريْن من احلليـفيْن بوش اإلبن وطوني
ــلك الـقــول لـلــجـيل ــا أراد ا بــلـيــر. وكـأ
الـشـاب في الـبـصـرة: إطـمـئـنـوا وحـاذروا
ـيـلـيـشـيـاوية اإلصـغـاء إلى الـطـروحـات ا
ومـارسـوا الـريـاضـات عـلى أنـواعـهـا بـدل
الــتـعــاطي مع الــسالح وحـصــنـوا بــلـدكم
سـتنـير ولـيس بالـتمـذهب الذي بـالعـقل ا

نهايته فواجع.
الــثـقــافـة أدبــاً وشــعـراً وفــنـاً تــشـكــيـلــيـاً
وتـراثـيات شـعـبـية بـعـد معـرض الـرياض
الـدولي لـلـكتـاب الـذي كـان العـراق ضـيفه

وكـــان احلـــضــــور جـــامـــعـــاً لـــكل أنـــواع
اإلبــداعــات هي غــيــرهــا وال ريب في ذلك
عـرض كما باتت الـسياسـة عموماً بـعد ا
ـتـميـزة لـلـرئيس الـكـاظمي بـعـد الـزيارة ا
ـلعب ـشاعـر بـعـد هديـة ا وكـمـا تـعمـقت ا
عابر التي تنفع لـلبصراوي وبعد فـتح ا
اجلــمـيع. هـذا أصالً كــان حـاصالً قـبْل أن
يـتصـدع البنـيان األخـوي اخلليـجي بفعل
الـوزر الـصـدَّامي ولكـن بالـنـوايـا الطـيـبة
ـكن للـبنـيان إسـتعـادة ماضيـه اجلميل.
عــسى ولــعل تـصــطـلح احلــال في لـبــنـان
الـذي ضل سـبـيـله الـعـربي وبـحـيث يـلقى
عــلى الــصــعــيـد الــثــقــافي واإلبــداعي مـا
يـستحقه من التكر وعلى نحو ما حظي
به الــعـراق وجتــدنـا ال نـســتـبــعـد بـعض
الـتأمل وكـثيـر األمل من جانب األمـير بدر
ـا نـتـمـنى حـدوثه ويـكـون ضـيـف شرف
ــعــرض الـريــاض الـذي ــقـبــلـة  الــدورة ا
ثـابة حدث يـقتدي به مـنظمو سـيستـمر 
ــعــارض في الــعــالـم الـعــربـي وبــالـذات ا
ــغـــاربي اجلــزائــري والـــلــيــبي ـــثــلث ا ا
والـتـونسي الـذي ال يسـتـقر عـلى حال أو
بــعــد أن يــكــون إهــتــدى الــســودان وهـدأ
الـغليـان في أحوال الدول الثالث وتالشى
اإلرتــبـاك في رتق مــقـومـات إســتـقـرارهـا.

والله الرحيم.
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الــهــدف الــثــالث فـي الــدقــيــقـة 85
حيث تلقى تـمريرة من سيـرجينيو
دست داخـل مــــنـــــطــــقـــــة اجلــــزاء
وأسكنـها في الشـباك ب قدمي

سيلس
ــبـاراة الــظــهـور وشـهــدت ا
األول لـألرجــــــنـــــــــتــــــيــــــني
ســـــيـــــرجـــــيـــــو أجـــــويـــــرو
مـهــــــــاجم بـرشـلـونـة الذي
شــــارك كــــبــــديل لــــدست في
الـدقــــــــائق األخـيرة دون أي

ــبـــاراة بــفــوز جــديـــد لــتــنـــتــهي ا
البارسا.

صـاروخيـة أقـصى يسـار سـيلـس
حارس فالنسيا.

ـباراة ركـلة جزاء واحتـسب حكم ا
لــبـرشــلــونــة في الـدقــيــقـة 40 إثـر
تـــدخل جـــايـــا عـــلى أنـــســو فـــاتي
ـنـطـقـة مـهـاجم بـرشـلـونـة داخل ا
ـفـيس وانـبـرى لــتـنـفـيـذ الــركـلـة 
ديـــبــاي الـــذي ســـدد عـــلـى يـــســار

. سيلس
وسدد جـيديس العب فـالنسـيا كرة
من خـــارج مــــنـــطـــقــــة اجلـــزاء في
الـــدقــيـــقــة 47 تــصـــدى لــهـــا تــيــر
شتيـجن بدون أي مشاكل لـينتهي
الــشــوط األول بــتــقــدم بــرشــلــونـة

بهدف لهدف.
ومع بــدايــة الــشــوط الــثــاني كــاد
أنــســو فــاتـي أن يُــضــيف الــهــدف
الـثـالث لبـرشـلونـة في الـدقيـقة 49
بعد عـدة تمريـرات قصيـرة ليسدد
ـ سـيـلـس كـرة أرضـيـة أسفل 

الذي حولها إلى الركنية.
رمى فالنسيا ن  وحرم القائم األ
كارلـوس سوليـر من تسـجيل هدف
الـتـعـادل لـلـخـفـافـيش في الـدقـيـقـة

.53
وتـألق تـيـر شتـيـجن حـارس مرمى
بـرشـلـونـة في الـتـصـدي لـتـسـديدة

من جيديس في الدقيقة 57.
وانــطــلق كــارلــوس ســولــيــر عــلى
ـــنــــطـــقـــة جـــزاء ن  الـــطــــرف األ
بـرشــلـونــة ومـرر كـرة لــوال تـدخل
جــوردي ألــبــا العب الــبــلــوجــرانـا

الذي شتتها في الدقيقة 78.
بـاراة ركـلـة حرة واحـتـسب حـكم ا
مبـاشرة لـفالـنسيـا في الدقـيقة 83
انـبـرى لتـنـفـيذهـا مـاكسي جـومـيز
الـذي سـدد بـجـانب الـقـائـم األيـسر

للحارس تير شتيجن.
وأضـاف الـبـديل فـيـلـيب كـوتـيـنـيو

يرينجي. من قبل مع ا
انـتـفــضت بـرشـلـونــة بـعـد تـراجع
نـتائـجه في الـفتـرة األخيـرة وحقق
انتصارًا ثميـنًا بنتيجة (1-3) أمام
فالنسيا  على ملعب كامب نو في
إطـار مـنـافـسـات اجلـولـة الـتـاسـعة

من الليجا.
وسجل األهـداف لبـرشلـونة أنـسو
ــفــيس فــاتـي في الــدقــيــقـة 13 و
ديـبـاي من ركـلـة جـزاء في الـدقـيـقة
41 وفـيـليب كـوتـينـيـو في الدقـيـقة
85 بــيــنـمــا ســجل خــوســيه جــايـا

لفالنسيا في الدقيقة 5.
وبــهـذا االنــتــصــار رفع بـرشــلــونـة
ــركـز رصــيـده إلى 15 نــقــطـة في ا
الـسـابع بـجـدول الــتـرتـيب بـيـنـمـا
جتــمـد رصــيـد فــالـنــسـيــا عـنـد 12

ركز التاسع. نقطة في ا
بـاراة بتهديد مـن برشلونة بدأت ا
عن طريق الشاب أنسو فاتي الذي
سدد كـرة قوية مـرت بجـانب القائم

ن في الدقيقة 2. األ
وجنح فـالـنسـيـا في تسـجـيل هدف
الــتــقــدم في الــدقــيــقـة 5 من ركــلــة
ركـنـيـة لـلخـفـافـيش أبعـدهـا الـدفاع
الـكـتـالـوني لـتـصل إلـى جـايـا الذي
أرسل تسديدة قوية من على حدود
مـنطـقة اجلـزاء لتـسكن شـباك تـير

شتيجن حارس البلوجرانا.
وكـاد بــرشـلــونــة أن يـســجل هـدف
التـعادل في الـدقيـقة 9 حيث أرسل
جـوردي ألــبـا كـرة إلى دست الـذي
ــــرمى لـــوال تـــدخــــــل كـــان أمـــام ا
جـايـا لـيـبـعــد الـكـرة قـبل أن تـدخل

رمى. ا
وسـجل أنـسـو فاتي هـدف الـتـعادل
لـبـرشـلـونــة في الـدقـيـقـة 14 حيث
ـفـيس ديـبـاي الـكـرة على مـرر له 
حـدود مـنطـقـة اجلـزاء ليُـسـدد كرة

في مـباراة احتـضنـها (سـانتـياجو
بــرنـــابــيـــو) وانــتـــهت بــخـــســارة

صاحب األرض (4-3).
بيـنمـا كانت الثـانيـة بعدهـا بثالثة
أيــام عــنــدمــا ســقـــــــطـت كــتــيــبـة
أنشـيـلوتي (1-2) أمام إشـبـيــــلـية
في مــــلـــعب (رامــــون ســـانــــشـــيـــز

بيزخوان).
ـــتـــ رد وبـــعـــد هـــاتـــ الـــهـــز
اإليــطـــالي بــقــوة وانـــتــصــر في 3
مـبـاريـات مـتـتـالـيـة قـبل اخلـسارة
بـهـدفــ نـظـيـفــ أمـام بـوروسـيـا

دورتموند في دوري األبطال.
وكـــــان وضع الــــفــــريـق أســــوأ في
وسم الثاني ألنشيلوتي إذ تكبد ا
ـــتــ مـــتــتـــالــيـــتــ في أول هــز
اجلـولة الـثانـية والـثالـثة بـالدوري
اإلسباني (أمام ريال سوسيداد -4

2 وأتلتيكو مدريد 2-1).
ورد بــعـدهـا الـفـريق بـقـوة وحـقق
رقــمـا قــيــاســيـا من االنــتــصـارات
حــيث اســتــمـرت الــســلــســلـة لـ22

مباراة.
وكانت بداية عام 2015 غير جيدة
لريال مـدريد حيث بدأ بـخسارت
قـويـتـ األولى أمام فـالـنـسـيا في
الـلـيـجـا والــثـانـيـة أمـام أتـلـتـيـكـو

مدريد في كأس ملك إسبانيا.
وفي مــارس/آذار من نـفـس الـعـام
مـر الفـريق بـفتـرة عصـيـبة وخـسر
(0-1) أمــام أتـلــتــيك بــيــلــبـاو في
الدوري اإلسباني وبنتيجة (4-3)
 ضـد شالـكه في ثـمن نـهائي دوري

أبطال أوروبا.
وفي احلـقـبـة الثـانـيـة ألنشـيـلوتي
خــسـر الـفـريق فـي آخـر مـبـاراتـ

وبـالـتــالي سـيـكـون أمــام إمـكـانـيـة
تــعــثـره لــلــمــبــاراة الــثــالــثـة عــلى
الــتـوالي فـي سـابـقــة لم حتـدث له
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قبل يزور ريـال مدريـد الثالثـاء ا
شاخـتار دونـيتـسك األوكراني في
ثــــالث جـــوالت دور مـــجـــمـــوعـــات

دوري أبطال أوروبا.
درب وسيـكون لقاءً مـهمًا لـفريق ا
اإليـطـالي كـارلـو أنشـيـلـوتي بـعد
ـاضية ـباراة ا مفـاجأة خـسارته ا
في عـــــقــــر داره أمــــام شـــــيــــريف
ولـدوفي إلـى جانب تـيـراسـبـول ا
ــته بـــعــدهــا مـــبــاشــرةً ضــد هــز

إسبانيول في الليجا.
وهـــو مـــا وضع أنـــشـــيـــلـــوتي في
مــوقـف عــاشـه مــرة واحـــدة فــقط
خالل مـوسمه األول و 3مرات في
مـــوســمـه الــثــانـي إبــان حــقـــبــته
األولـى عــلى رأس اإلدارة الــفــنــيـة

للميرينجي.
ولم يـسبق أن خـسر أنـشيـلوتي 3
مـباريـات مـتتـاليـة وهـو مديـر فني
لـريــال مـدريــد في حـقــبـته األولى

. وسم التي دامت 
ويـحـتـاج ريـال مـدريـد لـلـفـوز عـلى
شاخـتار الـذي تغـلب على الـفريق
اضية من اإلسباني في النـسخة ا
الـتـشــامـبـيــونـزلـيـج في مـبـاراتي
ذهـــاب وإيــاب دور اجملـــمـــوعــات
وكـان وقـتـهـا الـفرنـسي زيـن الدين
زيـدان هــو من يــتـولـى دفـة قــيـادة

لكي. ا
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ـــــوسم األول مـن احلــــقـــــبــــة فـي ا
األولى ألنشيلوتي مع ريال مدريد
الــــذي حـــــصــــد فـــــيه لـــــقب دوري
األبطـال للـمرة الـعاشـرة في تاريخ
النادي لم يتكبد الفريق خسارت

متتاليت حتى شهر مارس/آذار.
ت في الليجا وكانت كلتا الهـز
حيث جـاءت األولى أمام برشـلونة
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اعــلـن االحتــادان الــعـــراقــيــان
لـلـكــيك بـوكـسـنـغ والـسـبـاحـة
ـنـتـخـبـ الـوطـنـي وصـول ا
إلى إيـــــطـــــالـــــيـــــا واإلمــــارات
لـــلــمـــشـــاركــة فـي بــطـــولـــتــ
دوليـت تـنطـلق إحداهـما غداً
األحـد فـيـمـا تــبـدأ مـنـافـسـات
قبل. األخرى مطلع األسبوع ا
وقـــال رئـــيـس االحتـــاد قـــاسم

الـــــواســــــطي فـي تـــــصــــــريح
صـحـفي انـه بـعـد رحـلـة شـاقة
ومـتـعـبـة من مـطـار بـغـداد الى
اسـطـنـبول وانـتـظـار ألكـثر من
تــسع ســاعـــات وصل أخــيــراً
نتـخب الوطني العراقي وفد ا
بـالـكيك بـوكـسـنغ الى ايطـالـيا
لـلـمـشـاركـة في بـطـولـة الـعـالم
الـتي سـتـنـطـلق غـدا االحد في

مدينة فالنسيا.

وبــ ان الــوفــد الـعــراقي ضم
رئــيـس االحتــاد الـلــواء قــاسم
الـــواســـطي وثالثـــة مـــدربــ
لألنظـــــــمة التي سـتـــــــشارك
فـي الــــبـــــطـــــولـــــة وهـم رعــــد
زاجــــــــي واحـــــــمــــــد كــــــر
ومــــــــــــالـك احملــــــــــــمـــــــــــداوي
بـــاإلضــــــــافـــة إلى احلــــــــــكم

الدولي رائد محمد.
·dA  Èu

وأشـــار إلـى أن الـــوفــــد يـــضم
الالعـبـ عـبـد اخلـالق صـبيح
(K-1© وعــلي مــحـــمــد مــجــبل
(K-1) وذو الـــفـــقـــار مـــحـــمــد
عـمران (K-1) وحسـ سامي
(K-1) وحـــســـ كـــر عـــبـــد
الزهـرة (اليت كونـتاك) وامـير
شهاب (فـول كونتـاك) وريكان
لطيف (فول كونتاك) ويوسف
لـــــوكـك وعــــلـي كــــر ســـــمي

(كونتاك).
ـنــتـخب وبــ الـواســطي ان ا
الــــعــــراقي يــــطـــــمح في هــــذه
ـسـتـوى الـبـطــولـة لـلـظــهـور 
مــــشـــرف وحتــــقــــيق نــــتــــائج
نافسات السيما ايجابية في ا

وانه يــــــضـم العـــــبــــــ عــــــلى
مــــســـتـــوى عــــال  اعـــدادهم

بشكل جيد.
بـــــدوره قـــــال رئـــــيـس احتــــاد
في الــســبــاحــة خــالــد كــبـيــان
تـصــريح صــحــفي  ان ابــطـال
ـنـتـخب الـعــراقي لـلـسـبـاحـة ا
بيـة وصلوا إلى اإلمارات االو
تحدة لـلمشاركة في العربيـة ا
الــبـــطــولـــة الــعـــربـــيــة االولى
للـمجرى الـقصـير التي سـتقام
في ابــو ظــبـي االمــاراتــيــة في
الـرابع والـعـشـرين مـن الـشـهر
اجلـــاري. واضــاف لـــقـــد أقــام
االحتــاد مــعــســكــرا تــدريــبــيـا
ـنتخب الوطني في لسباحي ا
عــاصــمـــة اقــلــيم كــوردســتــان
اربــيل كــخــطـوة مـن خــطـوات
االســـتــعــداد لـــلــمـــشــاركــة في

البطولة العربية االولى.
واشـار كبـيـان الى ان سـباحي
الــعــراق عـازمــون عــلى حتـقق
ـنــافـسـات نـتــائج طـيـبــة في ا
التي سـتشهـد مشاركـة واسعة
خلـــــيـــــرة ابـــــطـــــال الـــــعـــــرب

بالسباحة.

الـصــلـيخ واحلـدود وسـعي االثـنـ
ـكن الي ــسـتـوى الــذي  لـتــقـد ا
مــنـهـمــا لـلـخــروج بـفـوائــد  الـلـقـاء
تحـسر لفقدان خصوصـا احلدود ا
متـاز  الذي  سبق  لـصليخ مقـعد ا
قـد  فـقـده من  زمان بـعـيـد  ويـخرج
قابلة فريق الناصرية الى البصرة 
الـــبـــحــري وكـــله امـل في ان يـــقــدم

ــتــرقب ــقــنـع جلــمــهــوره ا االداء ا
ضـي بثقة للـنتيـجة   االيجـابية وا
في البـطولة  الـتي حضر لـها  وفقا
المــــــكـــــانــــــات االدارة  لإلســــــهـــــام
ـشـاركـة  ومـنــافـسـة قـويـة  فـيـمـا
يـريد الـبحـري  الـتعـامل اجلدي مع
مباريـات االرض الهميـتها  في دعم

شاركة والنجاح فيها. ا
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أعـلن االحتاد العراقي للتنس  ان
ـنتـخب الوطـني للعـبة سـيشارك ا
لـــلـــمــرة الـ 23فـي بــطـــولــة كــأس
قـررة انـطالقـها ـيـة ا ديـفـيـز العـا
فـي البـحريـن.وقال رئـيس االحتاد
ريـــــاض مــــهـــــدي في تـــــصــــريح
صـحـفي ان الـبطـولـة ستـقـام على
مـالعب التنس لالحتاد الـبحريني
في مـــديــنــة عــيــسـى الــريــاضــيــة
.واضاف ان ـشاركة 14 مـنتخـباً
ـنتخب العراقي سيبدأ بوحداته ا
الــتـدريــبـيــة في الــبـحــرين حـيث
ــنــتـخب تــشــكـيــلـة من ســيــمـثل ا
الـالعبـ الـشـبـاب واخلـبرة حتت
ـــدرب  عــصـــام مـــعــاذ اشـــراف ا
ــصــنف ــنــتــخب من ا ويــتــألف ا

شارك في البطوالت الدولية الوفد ا

منذ سـنوات عبرت الـعقد والـنصف نسمع عن اإلصالح الـكروي العراقي
ولم جنـد شيء يــتـحــقق مـنه عــلى ارض الـواقع .. بـل ان األمـور مـا زالت
تـسيـر بتـدني واضح  فـكل مرحـلة تـات بطـمـوحات وامـال كبـيرة وأسـماء

بالتأكيد محترمة من الوسط لكن النتيجة دوما تكن مخيبة ..
هـذا ال يـعـني بـالــضـرورة عـدم وجـود مـصــلـحـ عـلى مــسـتـوى الـشـعـار
كن قراءته من خالل ومحاولـة التنفـيذ   لكن الواقع العـراقي مريض ال 
الـنص الكـروي البـحت .. فمـلف كرة الـقدم في اغـلب بلـدان العـالم لم يعد
بـاريات والسـفرات واإلفادة من محصـور بتسـجل األهداف وبيع تـذاكر ا
ـكن ان ـا  ـا غـيـر ذلـك الـكـثـيـر  الـشـهـرة ومـحــبـة الـراي الـعـام ... ور
ستوى الشخصي حـتى باحتاد وادارات اقل ما يقال عنها يتحـقق على ا
انـها لم تـكن مـتمـكـنة او لم تـسـتطـيع الـنجـاح حتـى وان كان ذلك لـظروف
قاهرة ال يتـحملون نتـيجتها .. لكن تـبقى النتيـجة واحدة واخللل يطاردهم
عبر اجلـماهيـر ووسائل االعالم وكل الضـغوط األخرى مـا كان حقـا منها

او يدرج حتت يافطات أخرى ..
ـكن ان يـعـمـله االخـوة في االحتاد هـنا يـحق لـنـا الـتـسـاؤل ... مـا الـذي 
ــســـئــلـــة تــتـــعــلق ـن ســبـــقــوهـم .. ام ان ا احلـــالي .. وهل هـم افــضل 
ـا قدمه باالمـكـانـات والـواقع .. والـعـراق بيـئـته وظـروفه ال تـسـمح اكـثـر 
الـسـلف من مـشـاركـات مـنـتـخـبـات وطـنـيـة وإقـامـة مـسـابـقـات دوري وفـقا

قدور عليه .. للمتاح وا
قـطعـا ان هـذا الكـالم رغم بعض حـجـيته وكـثـرت مـسوغـاته اال انه يـحمل
جـزء من االجحـاف والتجـني على كرتـنا وجـماهيـرنا وبيـتنا الـكروي الذي
قومات .. صـحيح انه يعيش عصر االزمات اذا جازت تلك الـكثير من ا

التسمية ..
لـكن ذلك ال يـسـوغ مـا نـعـيـشه سـابـقـا وحـالـيـا .. فـاالحتـاد لـيـس واسـطة
ومـركز لـلحـصول عـلى السـفر وااليـفاد واالمـتيـازات الشـخصيـة .. وعلى

كرتنا السالم - .. !! هذا ليس من االنصاف والواقع بشيء ..
ـر علـيه من وقـائع يـومـية فـالعـراق بـرغم كل مـا يـعصف ويـحـيط به ومـا 
ة جدا .. لكنه مـا زال رقم يخشى منه وال يعد عصيـة ومعقدة وبعظـها ظا
ــسـتــوى الـعـربي مــكـمل وال ســهل الـعـبــور ... بـنــاء عـلى ســمـعــته عـلى ا
واإلقلـيمي والقـاري باقل تـقديـر .. فبـطولـة اسيا 2007  لـيست بـعيد عن

االذهان ..
طلوب ? اذا يحدث وما ا اذا ما الذي يجري و

اذا ما االخـوة أعضاء االحتاد تـفرغوا لعمـل االحتاد .. وتدارسوا (فعال)
أزمات كـرتـنـا وحـددوهـا عـلى الـورق كجـداول فـعـلـيـة من خالل مـجـسات
وعقول وخـبرات ال تقبل االبتزاز وال تريد التكسب والتضخم على حساب
ـكـن ان حتـصـر االزمـات وتــدرس عـلى طـاولــة الـبـحث الــوطن .. آنـذاك 
والـتــشـريح ومن ثم تـقــصي الـعـلل عــبـر اهل االخـتــصـاص ... كي نـعـمل
بعدهـا على وضع حلول مناسـبة واقعية مرحـلة ... وليست ادعاء العصى

السحرية التي ال ينتابها االرجتال والشخصنة .. 
ـا متاح سـتكـون هناك تـؤمن باحلق وتـريد االستـحقـاق وتعـمل عليه وفـقا 
كن ان يغطي عليه او تعوضه سار احلقيقي الذي ال  فرصة لـتصحيح ا
إقـامـة بـطـولـة جمـاهـيـريـة دعـائـية او احـراز فـوز عـلى مـنـتـخـبات ارض او
حتـقـيق بـطوالت لـلـفئـات الـعمـرية  .,فـنـحن ابـطال اسـيا بـكل الـفـئات مـنذ
سـنـوات وسـنـوات ... ولكـنـنـا االبـعـد من بـلـوغ كاس
العـالم الذي اصبح حصري على منتخبات مثل
( اســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان وكـــوريـــا وايـــران
والـسـعـوديـة ) .. مع انهـم فنـيـا كـمـا ظـهرت
مسـتوياتهم بالتصـفيات ليس افضل منا وال
ــا يـثــــــبت ويــؤكـد ذلك مـتــفــوقـ عــلـيــنـا 

اإلحباط .
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i∫ برشلونة تفوز وتعوض نتائجها السلبية السابقة uF

اســــتـــــغالل  مـــــواجــــهــــات االرض
واالستفـادة منهـا فيما يـريد بلد ان
ـيـزة النهـا سيـلعب يـغيـر من هذه ا
من اجل الفوز  في  اجب غير سهل
ويــامل جـمــهــور كـربـالء ان يـظــهـر
فـريقـهم بـالشـكل الـفاعل وان يـلعب
بتركيز خلطف النتيجة االولى امام
 عـمـلـيـة   االسـتـفـادة من مـبـاريـات

عــقــر الــدار عــنــد اســتــقــبـال فــريق
تطلع   لتقد نفسه كما احلس ا
يـجب ويـتـقـابل مــيـسـان مع الـعـلم
في الـــعـــمـــارة  ويــامـل الـــتـــصــدي
للـمهمة  خلـطف كامل  الـنقاط التي
تثـير مطـامع الضـيوف  عبـر اللعب
ـطـلـوب في مـهـمـة لم ـسـتـوى  ا بـا
تــكن ســهـلــة . ويــتــواجه اجلــيـران

كارلو أنشيلوتي
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نـاصب فيما حدد الثالثاء طالب االحتاد العراقي لـكرة القدم يوم األحد أعـضاءه بحسم إزدواجية ا
قـبل آخر موعـد لالستقـالة.وأكد عـضو احتاد الـكرة فراس بـحر العـلوم في تصـريح صحفي  إبالغ ا
نـاصب تقد اسـتقـاالتهم من مـناصـبهم األخـرى وحسم أمـرهم حتى يوم أعضـاء االحتاد مـزدوجي ا
قبل كـموعد أخير أو االستقـالة من منصبهم في احتاد الـكرة.وأوضح بحر العلوم أن وزارة الثالثاءا
الشـباب حـجـبت األموال عـن احتاد كـرة القـدم حلـ استـقـالة األعـضـاء جمـيـعا من مـنـاصب رياضـية
أخرى يشغلـونها في أندية غيـر مناصبهم في االحتاد.واشار إلى أن االحتـاد أبلغ في اجتماعه األخير
األعضاء الذين لم يستقيلوا أن يحسموا أمرهم بأسرع وقت بغية عدم اخلروج عن القانون الرياضي.

حلـ مـا تـقـرره جلـنـة االزمـة بـهـذا
الـشـأن و في كل االحـوال ان مـهـمـة
ـبـاريـات تـكـو ن مـشـتـركة تـنـظـيم ا

طلوب. وهو ا
يـــســــتـــقـــبـل فـــريق ديــــالى  فـــريق
الـــصـــنــاعـــات وكالهـــمـــا يـــتــطـــلع
ــطــلــوبــة   وحتــقـيق لـلــنــتــيــجـة ا
ثلة  بكسب كامل  النقاط البداية 

في ظل استـعداتـهما لـلبطـولة التي
تــشــكل حتـــديــا لــلــكـل أمــام رغــبــة
الـتـاهـل لـلـممـتـاز  وهـو ن مـا يـدعم
نـافسـات  وتبـدو الفـرصة مـتاحة ا
الصـحـاب االرض خلـطف الـنـتـيـجة
وســــعي الـــضــــيـــوف لـــهــــا بـــقـــوة
ويـــلــتـــقي دهـــوك وبــلـــد من صالح
ـــضــــيف الى الــــدين   ويــــســـعـى ا
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يـفـتتح الـيـوم دوري الـدرجة االولى
بـكـرة الـقدم لـلـمـوسم احلـالي حيث
تـقام مـبـاريات اجلـولـة االولى التي
سـتـشـهـد اقـامـة 12 مـبـاراة تـتـوزع
بـــ مـالعب الـــعـــاصـــمـــة  واغـــلب
احملــافــظـات وجتــري بــوقـت واحـد

وذلك عند الساعة  الثالثة عصرا.

ويـــتــوجـب عــلى االنـــديــة ومـــعــهــا
االحتـــادات الـــفـــرعـــيـــة ا ن تـــهـــتم
ـبـاريات بـعـمـليـة تـنـظيم واخـراج ا
مـن خالل تــــامـــ اجــــواء الــــلـــعب
ــطــلــوب  لالســهــام في بــالــشــكل ا
اجناح الدوري ومهم  ان يكون دور
جلماهيـر فرق احملافظات من خالل
 االلـتــزام بـعـدم الــدخـول لــلـمالعب
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سـيشـكـلـون مـنتـخـبـاً عـراقيـاً يـعـيد
لـلــعـبـة تـفــوقـهـا الـعـربـي وبـريـقـهـا

القاري.
بية الرباع وكرّم رئيس اللجنة األو

الـــشـــاب ومالكـه الـــتــدريـــبـي الــذي
حضر معه هذا وحضر اللقاء أيضا
بـية السيد الي للـجنة األو األم ا

أحمد صبري.

بية. مقدمتها دورة األلعاب األو
من جـانـبه قـال األمـ العـام لـلـجـنة
ـبــيـة  هـيـثـم عـبـداحلــمـيـد بـان األو
إدراج الرباع علي عـمار في برنامج
بي مـسؤوليـة كبيرة التـضامن األو
ـراقــبـة الـعــلـمـيـة تـؤطــر الالعب بـا
الـدقـيـقــة من قـبل مــدربـ كـبـار في
لـعـبـته وانه تفـوقه واحملـافـظـة على
مـسـتـواه كـفيالن بـاسـتـمـراره حل
ـقبـلة ـبيـة ا مـشاركـته بـالدورة األو
باريس  2024 وتراجـعه ال قدر الله
ــبــيـة الــدولــيـة ســنــهي رعــايـة األو

العداده وتهيئته.
وأوضح أمـ سر االحتـاد الـعراقي
لـرفع االثـقـال  مصـطـفى صـالح بان
تــألق عــلي عــمـار بــبــطـولــة الــعـالم
لــلــشــبـاب مــؤشــر حـقــيــقي لــعـودة
ـنـصـات الـتـتـويج وعالمـة إحتــاده 
بــيــنــة عـلى جتــاوز أزمــة الــعــامـ
ـاضـيـ الـتي عــطّـلت الـكـثـيـر من ا

ــشــاركــات ومــنـاســبــات الــتــفـوق ا
لـلـربــاعـ الـعـراقــيـ الفـتـاً الى ان
الرباع علي ضمن مـجموعة صاعدة
من الــــربــــاعـــ الــــشــــبـــاب الــــذين
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ـــبـــيــة كـــرّم رئـــيس الـــلـــجـــنـــة األو
الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة  رعـد حـمـودي
الربّـاع البـطل علي عـمار يـسر الذي
حـقق الوسـام الفـضي لرفـعة الـنتر
والنحاسي باجملموع في منافسات
وزن  102كــغـم بـــبـــطــولـــة الـــعـــالم
لـلـشبـاب الـتي أخـتتـمت مـؤخراً في

مكلة العربية السعودية. ا
وأثـنى حمـودي على الـرباع الـشاب
قـــائالً له "إنـك أصــدقـت تـــوقــعـــاتي
بــتـفــوقك ألنـني كــنت أخـبـرت إدارة
االحتاد بانك مشروع بطل مقبل في
ــؤهــلـــة لــتــســـمــيــة ـــنــافــســـات ا ا
مـنتـخبـات اللـعبـة في كلـية الـتربـية

الرياضية قبل عدة أشهر".
و أوصى حــمـودي الــربــاع الــشـاب
بـــضــرورة احملــافـــظــة عــلـى نــفــسه
ومراقـبتـها بشـكل دقيق عـبر برامج
تــدريــبـة عــلــمـيــة وحــديـثــة ونــظـام

غــذائـي قــو مـــبـــيــنـــاً أنه كـــفــاءة
صاعدة تستـحق االهتمام ومشروع
ــبي اذا مـا تــكـاتف الــبـيت بـطل أو
ـبــيـة وكل واالحتـاد والــلـجــنــة األو

عني من أجله. ا
كـمـا طـالب حـمـودي الـربـاع الـشـاب
ـــهـــذب بـــااللــــتـــزام بـــالـــســـلـــوك ا
والــشــجــاعــة في الــتــدريب واألداء
واالبــتـعـاد عن الــغـرور النه اخلـطـر
األكـبــر عـلى الــريـاضي فـي بـدايـات
ألــقه الســيــمــا بــالـنــســبــة لالعــبـ

الشباب.
ووجّـه حــــمــــودي بـــوضـع الــــربـــاع
الـبطل الـشـاب علي عـمـار في قائـمة
ـنـضـوين الـريـاضـيـ الـعـراقـيـ ا
ـبي الـذي بــبـرنـامج الـتــضـامن األو
تـــشــرف عـــلـــيه مالكـــات الــلـــجـــنــة
بية الـدولية  واخلاص بـتهيئة األو
وإعــــداد الــــريـــاضــــيــــ األبــــطـــال
ـبية الـرسمية وفي للمـشاركات األو

dJ.∫ جانب

من تكر الرباع
يسر من قبل
رئيس اللجنة
بية بعدسة االو
قحطان سليم

االول مـــحــلــيـــاً اكــرم مـــصــطــفى
ومـحـمد ابـو زيـد وعبـد الـله علي
حـا ومـحـمـد هـاشم.واشـار الى
ان مـنتخبنا كـان قد دخل معسكرا
داخـليا استعـدادا للبطولـة مبينا
ـنـتـخب وصل الى اجلـاهـزية ان ا
الـبـدنـيـة والـفـنـيـة بـعـد ان حرص
ـــدرب عـــلى تــطـــبـــيق اســـالــيب ا

الــــــلـــــعـب اجلـــــديــــــدة واتـــــبـــــاع
الـــتــوجــيــهـــات بــجــديـــة من قــبل
.يـذكـر ان اول مـشـاركات الـالعـبـ
لـلـعـراق في كـأس ديـفـيـز الـدولـيـة
كــانـت عـام 1988 واهـم الــنـتــائج
ـــنـــتــخب ــشـــاركــة ا اخلـــاصـــة 
ـركز الـعـراقي في الـبـطـولـة كـان ا

124 برصيد 44 نقطة.
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ــنـتــخب الــعـراقي لــكـرة تــصـدر ا
هارات األساسية الـسلة لتحـدي ا
لـلنساء حتت سن  16عـاماً وذلك
ــــنـــــتــــخب بـــــعــــد فــــوزه عـــــلى ا

التونسي.
وقـال رئيس االحتاد العراقي لكرة
في الـــســلــة حـــســ الــعـــمــيــدي
تــصـريـح صـحــفي  إن رغم تـعــثـر

الـــــفـــــريق أمـــــام مـــــنـــــتــــــــــــخب
بــــورتـــوريــــكــــو إال أن الـــنــــقـــاط
ــركــز ــنــتــخب في ا وضــــــــعـت ا
األول فـي مـجــمـوعــته الــتي تـضم
مـنتـخبات بـورتوريـكو - تونس -

إسبانيا  –العراق.
وأضـــاف الـــعـــمـــيـــدي أن خـــطــة
االحتــاد اعــتـمــدت عـلـى مـشــاركـة
العـــبـــات فـي أعـــمــار 13 إلى 14

عــامـاً أي أقل بــكـثـيــر من اخلـصم
ـنــافس وذلك لـبـنـاء جـيل جـديـد ا
لـكرة السلة النسوية الفتا إلى أن
"بـهـذه الـنتـيـجه قـد كـسب االحتاد
الــعـراقي لــكـرة الــسـلـة مــنـتــخـبـاً

نسوياً ونتيجة جيدة.
ـــبــاراة يـــشـــار إلى أن نـــتــيـــجه ا
ـنـتـخب اإلسـبـاني الـثـالـثـة أمـام ا

ستعلن اليوم الثالثاء.
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ــطـرب هـنــأت نــور عـمــرو ديــاب إبـنــة ا
ــمـثـلـة شـيـرين ـصـري عـمـرو ديـاب وا ا
ناسبة عيد ميالده الذي رضا والدها 
ـاضي.ونشـرت صورة صادف االثـن ا
لـهـا بــرفـقــته من مـرحــلـة الــطـفـولــة عـبـر
حسابها اخلاص وظهرت وهو يحملها
وعــلـــقت: (عــيـــد مــيالد ســـعــيـــد عــمــرو
دياب).وكـانت نور قـد شاركت اجلـمهور
مـجمـوعـة صـور  من جـلـسـة الـتـصـوير
اخلاصـة بـخـطـوبـتـهـا.وظـهـرت نور وهي
تسـتـعـرض خـا اخلطـوبـة وقـد إرتدت
فسـتـان طـويل بـالـلـون األسـود ومـطـبوع
بالـورود كـمـا نـسقـت معه عـقـد مـكـتوب

عليه (دياب).

ÊUš ÊULKÝ b «Ë
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ـــمـــثل { بـــومـــبــاي  –وكــاالت - زار ا
ي سـلـيم خـان والـد الـنجم نـتج الـعـا وا
ي شـاروخان سلـمـان خان الـنـجم العـا
ـسـانــدته ودعـمه في قــضـيـة في مـنـزلـه 
ابـنه آريـان بـعـد الـقـبض عـلـيه حلـيـازته

اخملدرات.
ية وكانت قد افادت وسـائل اعالم عا
ان احملـكــمــة في الــهــنــد قــد قـررت
تــمــديــد ســجن آريــان خــان إبن
ي شــــاروخـــان الـــنــــجم الــــعـــا
لـــتـــاريخ 20 تـــشـــرين األول
األمــــر الـــــذي شــــكّـل جــــدال
كـبيـرا.و تـداول رواد مـواقع
التواصل االجتماعي فيديو
آلريـان خــان يـظــهـره في
مكتب مكـافحة اخملدرات
إلجراء الـفـحص الـطبي
ــعـــرفــة الـــنــســـبــة له 
احملــــددة لــــكــــمــــيــــة
اخملــــــــــــــــدرات فـي

جسمه.
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التـشكـيلي الـسوري افـتتح في صـالة مـشوار مـعرضه
عـنون (جتارب لتقـنيات غير قـابلة للتزويـر) ابتكر فيه ا
أساليب جديدة في الرسم غير قابلة للتقليد والتكرار.

dOO u  …ezUł rÒK ²ð ÊuO³ U

WO ½dH « ÊuO  w
في وسـط فرنسا الشـرقي أشبه بزيارة بيت

ـــســـيح) فـــفـــيـــهــا  حلـم (مــكـــان والدة ا
اخـــــــتــــــراع األفـالم عـــــــلى يـــــــد األخـــــــوين
لـوميـير).وأضافت (الـسيـنما حـياتي).فـبعد
ســـنــــوات طـــويـــلــــة من الـــغــــيـــاب قـــدمت
الـسـينـمـائيـة الـبالـغة 67 عـامـا هذه الـسـنة
فـيـلـمهـا الـطـويل الـسابع بـعـنـوان ذي باور
أوف ذي دوغ الــــذي أنــــتــــجــــتـه مــــنــــصـــة
نـتـفلـيـكس األمـريكـيـة العـمالقـة ونـالت عنه
جـائزة أفضل إخـراج في مهـرجان البـندقية

السينمائي.
ــهـرجـان الــفـرنـسي الـذي وقــد سـمح هـذا ا
انـطـلـق الـسـبت الـفـائت واخـتـتم فـعـالـيـاته
ـشاهدة أو إعادة األحـد لعشـاق السيـنما 
مــشـاهــدة أفالم اخملــرجـة الــسـتــة األخـرى
بـيـنهـا ذي بـيانـو الـذي نالت عـنه كـامبـيون
ــهـرجـان كـان جــائـزة الـسـعــفـة الـذهــبـيـة 
الـسيـنمـائي سنة 1993 ثـم جائـزة أوسكار
ـهـرجـان أفــضل سـيـنــاريـو.وعـرض خـالل ا
بـنـسخـته الـثالـثة عـشـرة ما يـقرب من 170
فـيلـما ووثـائقيـا بيـنها كـالسيكـيات كـثيرة
ـة إضـافـة إلـى أعـمـال تُـعــرض لـلـمـرة مــر
األولـى مع سـلــسـلــة لـقــاءات مع جنـوم في
ـعاصـرة بيـنهم اإليـطالي بـاولو الـسيـنـما ا

سورنتينو.

{ لـــــيــــــون (أ ف ب) - فـــــازت اخملـــــرجـــــة
الــنـيــوزيـلـنــديـة جــ كـامـبــيـون اجلــمـعـة
بـجـائـزة لـومـيـيـر السـيـنـمـائـيـة في مـديـنة
لـيون الفرنـسية مهـد انطالق الفن السابع
عـلى يد مـختـرعيه األخوين لـوميـير.وقالت
كــامــبــيـون إثــر تــســلـمــهــا اجلــائــزة الـتي
ثـابة نوبل ـروجون لـها بـأنهـا  يـصفـها ا
ديـنـة الواقـعة الـسـينـمـا إن (اجمليء إلى ا

 qOAð—√
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عـلي حـنـون و رجـاء كـاظم فـعـالـيات
ملـتــــقى صـنـاع احليـاة السـينـمائي
في الـــبــصــرة لألفـالم الــعــــــــراقــيــة
الـــذي يــــهــــدف الى اســــتــــــقــــطـــاب

ÊU e « ≠ …dB³ «

اضي نقيب الفنان حضر السبت ا
الــعــراقــيــ جـبــار جــودي وبــرفــقـة
ـركـزي لــلـنــقـابـة عــضـوي اجملـلـس ا

الــنــتــاجــات الــســيــنــمــائــيــة لالفالم
الـقـصـيــرة في عـمـوم الـعـراق والـتي
انــــتــــجت من بــــعــــد عـــام 2018 في
مــسـابــقـة يـتــنـافـس عـلى جــوائـزهـا
صــنـــاع االفـالم احلـــقـــيــقـــيـــة الـــتي
ــســابــقـة اســتــحــقت الــدخــول فـي ا

لتقى. الرسمية لهذا ا
ــهــرجــان مـعــايــيـر حــيث ســيــوفـر ا
ـهني ومـنصة التـنافس احلقـيقي وا
عرض لالفالم بشـكل احتـرافي وعبر
جلان فنية رصيـنة تهدف الى تفعيل
وابراز الـفعل الـسـيـــنـمائي الـرص

في البلد.
واشـارت الـنـقـابـة في صـفـحـتـهـا في
ـلتقى يـقام بدعم من (فيسـبوك)ان (ا
ـركز الـنـقـابة وهـو نـتـاج ومـثـابـرة ا
الـــثـــقـــافي في جـــامـــعـــة الـــبـــصـــرة
وبــالـــتــعــاون مع شــركــة اثــر كــروب

لالنتاج االعالم).

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

نشرت النـجمة الـتركيـة هاندا أرتـشيل فيـديو جديد
لها مع ابنة شـقيقتـها غمزة وذلك عـلى حسابها
اخلاص عـلى موقع الـتواصل االجـتمـاعي وقد
ظـهـرتا بـعـفـويـة واشـاد اجلـمـهـور بـبـرائـتـهـما
والقى الــفــيــديــو رواجـــا كــبــيــرا بــ جــمــهــور

أرتشيل.
كــمــا نــشــــــــــرت أرتــشـــــيل صــورة لــهــا عــبــر
حــســـابـــهـــا اخلــاص ظـــــــهـــرت فـــيــهـــا من داخل
سـيــارتـهــا وقــد إلـتــقـطت صــورة (ســيـلــفي) و بـدت
ـتــابـعــ عن إعـجــابـهم المح طـبــيـعــيـة جــداً وعـبــر ا

بجمالها الدائم.
وكــانت نــــــشـرت هــانــدا صــورا لــهـا عــلى صــفــحــتــهـا
اخلــاصــة خـالل تــواجــدهـــا في مــكـــان لــبــيع فـــســاتــ
األعراس وقـد اخـتـارت عـدة فـسـات وجـربـتـهـا فـظـهرت

بأربعة منها.

 إيـاك واالنغـماس في الـسـهر الـطويل والـتدخـ .يوم
السعد االربعاء.

qL(«

تظـهـر مسـؤوليـات ملـحّة ومـهـمّة تـسلّط األضـواء على
براعتك .رقم احلظ.7

Ê«eO*«

تــتــحــمّس ثـم تــقع في الــقــلق وتــشــعــر بــأن أفــكــارك
. يوم السعد االثن مشوشة

—u¦ «

ــصـاعـب والـتــغـلب حـافظ عــلى قــدرتك عـلـى حتـمّل ا
عليها مهما تكن الظروف.

»dIF «

 تـثق بـنـفــسك وبـقـدراتك وخـيــاراتك وال تـتـأثـر بـأحـد
عادة.رقم احلظ .98

¡«“u'«

 لـقــاء حـاسم مع الــشـريك وخـصــوصـاً أنّ األخـطـاء
باتت تتكرر بينكما. 

”uI «

 تستـدعي بعض الظروف الـتحفظ واالنتـباه واالبتعاد
عن ارجتال القرارات.

ÊUÞd «

ـــتــاعب يـــرهق أعــصـــابك ويــتــلـــفــهــا الـــســعي وراء ا
عاجلة أصبحت ضرورية. .ا

Íb'«

جتـنـب اإلقـدام عـلى أي تــعـديل أو تـغــيـيـر في اجملـال
العاطفي.

bÝô«

ـقبلـة. تستـجد بعض األمور ـا ينتـظرك في األيام ا  حذار 
في العمل.

Ë«b «

 اإلغـراءات كــثـيــرة إال أن الـوقــايـة خـيــر من الـعالج
للمحافظة على صحة سليمة. 

¡«—cF «

 في الـعــمل تـتــسـلّط األضــواء عـلى مـهــارتك وقـدرتك
على مواجهة األعباء.

 u(«
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اكـــتب مـــرادفـــات لـــلـــكـــلـــمـــات
ـذكـورة أدنـاه أفـقيـا لـتـحـصل ا
عــلى الـــكــلــمـــة الــضـــائــعــة في

العمود االوسط رأسيا :
»U²  VŠU  rK  r UŽ
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1- من اخمللوقات
2- داء مرضي
3- معلم الصف
4- سالح مدمر
5- لم الشتات
6- تصريح
7- عنق

ؤرخ العراقي ستـنصريـة وا التـدريسي في اجلامـعة ا
ــيــة سـائــلــ الــله تــعـالى ان نـعــته االوســاط االكــاد

يسكنه فسيح جناته.

ـهندس الـعراقي شـارك في ورشة عـمل عن (مـخاطر ا
ابــراج الــهــواتف الــنــقــالــة) الــتي اقــيــمت افــتــراضــيـا

بالتعاون مع وزارة االتصاالت العراقية.

ـؤتمـر العـلمي البـاحث و الـتشـكيـلي األردني شارك في ا
ــعــنــون (الــتـراث واآلثــار في احملــكم الــدولي اخلــامس ا
الـوطن الــعـربي) الــذي عـقــد في جـامــعـة عــمـان األهــلـيـة

ناسبة مئوية الدولة األردنية . بالسلط وتأتي اقامته 

الــشــاعـر الــعـراقي  صــدرت له عن دار اآلن نــاشـرون
وموزعـون في األردن مجـموعة شـعرية بـعنوان (تـفاحة
الــضــوء) وتــضم مــجـمــوعــة مــخــتـارة من الــقــصــائـد
ـقـطـوعـات تـمـثل مـسيـرة الـشـاعـر مـنـذ سـبـعـيـنـيات وا

نصرم. القرن ا
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الـتـدريـسـيـة في كـلـيـة االداب بـجـامـعـة بـغـداد شـاركت
ـي اسـامـة ــاضـيــة افـتــراضـيــا مع االكـاد اجلـمــعـة ا
الـسـعـيـدي في الـندوة 13 لـلـمـجـمع الـعـلمـي العـراقي

ناسبة مئوية تأسيس الدولة العراقية احلديثة.

هاندا ارتشيل

خـبـرا جـيـدا لـقـطـاع صـنـاعـة األفالم
تـأثـر من اجلـائـحـة فـقد الـصـينـي ا
أجبر تفـشي كوفيد- 19دور العرض
عـــلـى اإلغالق وإعـــادة الـــفـــتح عـــدة
مـرات.وهـذا خـبـر جـيـد لـلـدولة الـتي
يــقــول اخلـبــراء إنــهـا أتــقــنت صـنع
الـــدعــايــة الـــتي تــلـــقى رواجــا لــدى
اجلـماهـيـر.لكن بـالـنسـبـة لهـولـيوود
وهـي تـــراقـب هـــذا الــــتـــطــــور فـــإن
الشعـبية الهـائلة لـفيلم مـحلي بهذه
الـصــورة تـعــني حتـديــات أكـبـر في
ــســتــقــبل خــاصــة وأنــهــا تــعــاني ا
لـــلــبـــحث عن مـــوطىء قــدم لـــهــا في
الص التي تـمثل أكبر سـوق للفيلم
في العالم.وأُنتج فـيلم معركـة بحيرة
تـشـانـغـجـ بـتـكـلـيف من احلـكـومـة
الصـينـيـة وهو واحـد من عدة أفالم
قــومــيــة حــقــقت جنــاحــات جتــاريــة
كـبــيـرة في الــسـنـوات األخــيـرة.فـفي
عام  ?2017حـقق اجلـزء الثـاني من

بك  –وكاالت - ال يعد فيلم جيمس
بـونـد األخـيــر الـذي حـمل عـنـوان (ال
وقت لـلـمـوت) أو حــتى فـيـلم شـانغ-
شي.. أســـطــورة اخلــوا الـــعــشــرة
األجنح حــالــيــا في الــعــالم.ويــحــتل
الـصـدارة فـيــلم الـدعـايـة الـصـيـنـيـة
مـعــركـة بـحــيـرة تـشـانــغـجـ الـذي
يــدور حــول احلــرب الــكــوريــة خالل
ـاضي.الـفـيـلم خـمـسـيـنـيـات الـقـرن ا
الـذي تــتـركـز قــصـته حــول انـتـصـار
جنـود صينـي علـى قوات أمريـكية
حـقق فـي أول أسـبـوعــ من عـرضه
فـقط  633مــلــيــون دوالر في شــبــاك
الـتــذاكـر وهـو مــا يـضــعه في مـركـز
مــتــقــدم بــكــثــيـر عـن فــيـلـم تـشــانغ-
تــشي..أســطــورة اخلــوا الــعــشـرة
ــيــا إلى الــذي وصـــلت إيــراداته عـــا
 402مــــلــــيــــون دوالر ويــــتــــوقع أن
يصـبح الفـيلم الـصيـني األكثـر ربحا
عــلى اإلطـالق.ويــعــد جنــاح الــفــيــلم

مـعركـة وحـشيـة في أجـواء جلـيـدية
ـعـركة ويـدعي الصـيـنـيون أن هـذه ا
كـــانت نـــقــطـــة فـــاصــلـــة في احلــرب
الـكـوريـة وهـي احلـرب الـتي تـعـرف
رســمـــيــا في الـــصــ بـ(حــرب وقف
العدوان األمريكي ومساعدة كوريا).

فيلـم ذئب محارب  238مليون دوالر
في أسبـوع واحـد فقط ودارت قـصة
الــفـيــلم حــول جـنــدي صـيــني يـنــقـذ
ــئــات من األشــخــاص من األشــرار ا
في منـطقـة حـرب في أفريـقيـا.ويدور
فيلم معركـة بحيرة تشـانغج حول

فـــــقــــــد مــــــات اآلالف من اجلــــــنـــــود
الـصيـنيـ عـند الـبحـيـرة ليـضمـنوا
انــتـــصــارًا حـــاســمـــاً ضــد الـــقــوات
األمــريـــكــيــة.وكــتب أحــد مــشــاهــدي
الـفـيــلم عـلى مـوقع دوبــان الـصـيـني
لـلـتـواصل االجـتـمـاعي: (لـقـد تـأثـرت
جـدا بـتـضـحـيـات اجلـنـود لـقـد كـان
الطـقس قـاسيـاً جداً لـكـنهم تـمكـنوا
من حتـقـيق االنـتصـار. أشـعـر بـفـخر
ـصـادفة أن كـبيـر).ولـيس من قـبيل ا
شـعـبيـة الـفـيـلم تـأتي وسط تـوترات
مــــــتـــــصــــــاعـــــدة بــــــ واشـــــنــــــطن
.ويــقــول ســـتــانــلي روســ وبـــكــ

أستاذ الـعلوم السـياسيـة في جامعة
سـاوث كــالـيـفـورنــيـا: دون شك فـإن
هـذه الــشـعـبــيـة نـاجـمــة عن الـتـوتـر
ـتـحـدة وقد ـستـمـر مع الـواليات ا ا
 الـتـرويج لـلـفـيـلم بـهـذه الـطـريـقة
أحيانا بأسلوب غـير مباشر وأيضا
بـــصـــورة واضـــحـــة جــــدا.ويـــشـــكل

الـتـنـســيق بـ اسـتـديـوهـات األفالم
والــســلـطــات ســبـبــا آخــر في جنـاح
الـفيـلم وتـتحـكم الـسـلطـات بـصورة
قــويــة في حــجم ونــوع األفالم الــتي
يــــتم تــــوزيـــعــــهـــا فـي أي وقت.وفي
الــــوقـت الــــراهن ال تــــوجــــد ســــوى
منافسة ضعيفة لـفيلم معركة بحيرة
تــــشــــانـــغــــجــــ فـي دور الــــعـــرض
الصينـية فأفالم هولـيوود الكبرى
مــــثل فــــيـــلم ال وقـت لـــلــــمـــوت لن
تــعــرض فـي الــصــ قــبل نــهــايــة
الشـهر اجلـاري رغم أنـها تـعرض
في أمــاكن أخـرى.وعــرض الـفــيـلم
في توقيت مثالي فلم يتزامن بدء
عـــرضه فـــقط مـع عــطـــلـــة الـــيــوم
الــقـومي لــلــصـ والــذي يـوافق
األول من تـــشــــرين أول بل وافق
عــرضـه أيــضــا احــتــفــال احلــزب
الـــشـــيـــوعي الـــصــيـــني احلـــاكم

ئوية لتأسيسه. بالذكرى ا
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ــركـز الـثـقـافي في االحتـاد اسـتـضـاف ا
العام  لإلذاعيـ والتلفزيـوني السبت
ــــوبـــايل ـــاضـي  مـــســــابـــقــــة أفالم ا ا

بالتعاون مـع منظمة لـقاء األشقاء حيث
ـوبـايل  عـرض مــجـمـوعـة مـن أفالم ا
مع حديث عن دور وأهمـية هذا الـنشاط
ـهرجـان حتدث السـمـعي بصـري.وعن ا
ـي صــــــبـــــاح األكــــــاد
وسوي قـائال(منـظمة ا
لقاء االشـقاء هي بداية
وانط?قة لفـعالية افالم
ـــــوبــــــايل) واضـــــاف ا
(اآلن بـإمــكــان كل بـيت
أن يصـنع فـيلـمـا وهذا
الــــنـــــمط مـن األفالم له
دور كــبـيــر في أشــاعـة
الـلـغـة الـبـصـريـة ألنـنـا
نــعـيـش لـغــة الــصـورة
ومــن خــالل هـــــــــــــــــــده
الـــظــاهــرة نــســـتــطــيع
خلق جـيل جـديد يـنتج
افـالم ســـيــــنــــمـــائــــيـــة
ــيـزانــيــات بـســيــطـة
مــحــلـــيــة واتــمــنى من
احتـــــــاد االداعـــــــيـــــــ
والـتـلـفـزيـونـيـ تبـني
مبـادرة احتـضان افالم
ــــوبـــــايل عـن طــــريق ا
إقــامـــة ورش ثــقــافــيــة

وفنية).

فيـما اشـار اخملـرج صبـاح رحبم الى ان
ــوبـايل إقــامـته ( اول مـهــرجـان ألفالم ا
وزارة الــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة).مـــؤكــدا
ــوبـايـل له عالقـة بــالــفـكــرة والـفــكـرة (ا
وفي هــذه األفالم تــطـــرح في أي جــهـــاز
التوجد فـكرة لكن توجـد مقومـات الفيلم
في الـنــهـايـة نـشـيـد بــهـذه الـتـجـربـة مع
تــاكــيــد مـالحــظــات اآلخــرين في إقــامــة

ورشة سينمائية عنه).
×وقــال الــنــاقـد ســمــيـر الــنــشــمي (هـذه
الــتـجــربـة سـبــقـتــهـا جتــارب في أمـاكن
أخرى وهي جديرة باالهتمام  لكن هناك
الحـــظــات عـــلى األفالم الـــكـــثـــيــر مـن ا
الـفــكـرة غـامــضـة مـاذا يــريـد أن يـقـول
اخملرج كـون الـسيـنـاريو واحلـوار أعلى
ـــشــاركـــ تــكــرار مـن عــمــرهـم وعــلى ا

الفكرة).
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ــهــرجـان  36فــيــلــمـا و وشــارك في ا
اخــتـــيــار ســبــعــة أفالم لــلــعــرض ثم 
اخـــتــيـــار ثالث افالم لـــلــفــوز بـــجــوائــز
ـهـرجـان حــيث ذهـبت اجلـائـزة األولى ا
وبايـل (باب احمـر) للـمخرج إلى فيـلم ا
السوري محمد شامية واجلائزة الثانية
ذهبـت إلى (الصـد االول) إخـراج عـباس
جنـاح. امـااجلـائــزة الـثـالـثـة فـحـصـدهـا
فيلم (مـوطني) تـصوير وإنـتاج وإخراج

وزعـت جــوائـــز وشـــهـــادات تــقـــديـــريــة
لــلـمـشــاركـ .وهــنـا البـد مـن تـقـد كل
تواضعة بادرة ا الشكر والثناء لـهذه ا
في حــجـــمــهـــا الـــكــبـــيــرة في دالالتـــهــا
ــا تــشـكــله أفالم ومــعــطــيــاتـهــا نــظــراً 
وبايل من أهميـة كونها منـفذ للشباب ا
لــلـتــعــبـيــر عن أفـكــارهم وطــمـوحــاتـهم
ودورهــا الـــكــبــيـــر في إشـــاعــة ثـــقــافــة
الــصــورة  إضـــافــة إلى إمـــكــانــيـــاتــهــا
الـتـوثيـقـيـة  من خالل قـدرتـهـا اإلمـساك

بــظــواهـر ومــســتــجـدات
حــــــــركــــــــة الـــــــــواقع
بــــــحــــــرارتــــــهـــــا
وعفـويتـها فهي
فعالً  تـمنـحنا
فــــــــــرصـــــــــة
لـــلــتـــحــدث
عــــــــــــــــــــــن
اإلنـــســان
والعالم).

مـحـمـد عــلي .بـعـدهـا وزعت الـشـهـادات
ــــشـــاركــــ في الــــتــــقـــديــــريــــة عــــلى ا
ــهــرجــان.مع قــراءة تـوصــيــات جلــنـة ا
التحكـيم التي جاء فـيها ( تشـكيل جلنة
لـــغـــرض فـــحص األفـالم قـــبل انـــعـــقــاد
ــســابـقــات بــفـتــرة مـنــاســبـة .وتــؤكـد ا
الـلـجــنـة عـلى انه عـنــد إقـامـة فـعـالـيـات
سابقة الالحقـة ضرورة عقد  جلسات ا
نـقديـة لتـقـو األعمـال الـفنـيـة القـادمة
كــمـا تـوصي الــلـجــنـة بـاصــدار مـلـصق
خــاص لـــلــمـــهــرجـــان الــقـــادم وفــولــدر
ــشــاركــة.وضــرورة وجـود لــلــعــروض ا
هرجان الكتروني يوثق موقع خاص با

شاركة). كافة األعمال ا
ي ×وحتت عنـوان تواصل كـتب االكاد
ـــوســـوي في صــــفـــحـــته في صـــبـــاح ا
(فــيـــســبـــوك ) قـــائال (بــحـــضـــور بــهي
ــركــز الــثـقــافي فـي االحتـاد احــتــضن ا
ـركز العـام  لإلذاعيـ والتـلفـزيونـي ا
وبـايل بالـتعاون العـام مسـابقـة أفالم ا
مع مــنــظــمــة لـقــاء األشــقــاء و عـرض
وبـايل  وتخلل اللقاء سبعة من أفالم ا
صطاف كأول استضافة اإلعالمي زيد ا
مــراسل أجنــز حتــقــيـــقــاً تــلــفــزيــونــيــاً
وبـايل مـتـحدثـا عن جتـربـته في هذا بـا
اجملـال إضـافـة إلى مـداخالت احلـضـور
ـعـروضـة بـعـدها ـية لألعـمـال ا الـتـقـو
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الـكـاتب الـعـراقي صـدر ت له عن دار أبـجـد مـجـمـوعـة
قصـصية بعنوان (واجري خلف  خولة) تضم قصصا

قصيرة جدا.

االديـبة االردنيـة نعـتهـا االحد وزيرة
الــثـقــافــة االردنـيــة هــيــفـاء الــنــجـار
مـشيـرة الى انـهـا رحـلت بـعـد حـياة
حــافــلــة بــاإلبــداع والــعـطــاء األدبي
ومــسـاهــمــتـهــا الـفــاعــلـة في إطالق

مشروع (مكتبة األسرة / مهرجان القراءة للجميع).

{ بـــاريس (أ ف ب) - تـــتـــرأس الــفـــرنـــســـيـــة نــاتـــالي
ستوتزمـان أوركستـرا أتالنتا الـسمفـونية لـتصبح بذلك
ثاني امرأة تقود فرقة أوركستـرالية أمريكية كبرى على
ــؤسـســة عـبــر مـوقـعــهـا اإللــكـتــروني.وقـبل مـا أعــلـنت ا
ـرأة ســتــوتــزمــان كــانت األمــريــكــيــة مـاريـن ألــســوب ا
الوحيدة على رأس إحـدى الفرق األوركستـرالية الكبرى
ـتـحدة. وتـولت حـتى الـعام 2020 الـ 25في الواليـات ا

وسيقية ألوركسترا بالتيمور السمفونية. اإلدارة ا
ـديرة الـتنـفيـذيـة ألوركسـترا أتالنـتا الـسمـفونـية وقالت ا
جنيفـر بارالمنت إن (نـاتالي ستـوتزمان موسـيقيـة مثيرة
ـوسيـقي يـحبس للـحمـاسـة ومن العـيـار الثـقـيل أداؤها ا
األنفاس لدرجـة أنها تشـعرنا بأننـا نسمع الكـالسيكيات
ـوسـيقـية واسـمهـا األصلي للـمرة األولى). وُلـدت هذه ا
ناتالي دوبوي في مدينة سورين الفرنسية في السادس
من أيار  ?1965ألبٍ باريتون وأمّ سوبرانو.وتدربت على

الغناء وعزف البيانو وموسيقى احلجرة.
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عتوق بثقةٍ: قال ا
- هذه فرصتنا لالنعتاق; والبد أنْ نقبضُ عليها ب نواجذنا.

آزرتهُ بإصرار:
  –أجل وال مفرَّ منها.

ـانـعي حـرَّكَ يده الـيـمنى عـلى ذقـنهِ مـراراً ثمَّ أطلق وقـبل أنْ يـجيب ا
ٍ راسخٍ:  ضحكةً جذلةً وأوضحَ بيق
سكُ بها حتى الرمق األخير. - بلْ 

ـسعـور وخرير اتَّسعَ األمل في فالة قـلبي بـرغم نبـاح كالب القـرية ا
جـدولــهــا الـصــاخب الــذي كـان يــهـدر فـي مـزاغل دمي; احــتــضـنتُ
بندقـيتي كما لو أني في واجب على جبـهات التماس مع العدو; حتى
عـادت تـلك الـفـتاة الـكـرديـة بـجمـالـهـا اآلسـر لتـحـملَ عـلى عـجل آنـية
ـلموم بعض الطعـام وقبل أنْ تختـفي عن أنظارنا رشـقتْ من فمها ا
الكـلـمات عـلى الفـتى الـكردي مـكثـنا صـامتـ نـترقب تـرجمـة كاكه
ا تـفوَّهتْ به تـلك الفـتاة احلـسنـاء; لكن االنـتظـار دامَ طويالً مـحمـد 
شهد بسؤالٍ جسورٍ: ـعتوق ضاق ذرعاً فكسر صـمت ا ويبدو أن ا
- كاكه.. ما الـذي قالته لك الفتاة? لقد تعاهدنا أنْ نكون قلباً واحداً.
اضطـربَ الفتى وحدَّق بأرض الغرفـة ثمَّ ألقى كلماته بجزعٍ واضحٍ:

- سنتعرَّضُ الستجواب آخر.
لـم نـأبـه لـذلك; وشــبح الــتــعب والــنــعـاس صــار يــزحف عــلى جــمـيع
الوجوه أدركتُ حيـنها أنَّ بخلنا في الكالم خير وسـيلة للبقاء بينما
ـعتوق بكتابة قصيدة جديدة أسماها الراعي والذي أذكرهُ انشغل ا

منها: 
يالد سيأتي.. أشوان.. (أشوان.. احللم صديقي وا
اء)? رعى ال أدري من أين يجيء ا أسمعُ صيحات ا

فـجـأةً دخل عـلـيـنـا أحـد الـثـوَّار الـكُـرد بـوجهٍ فـاقعٍ وشـاربـ كـثَّ ال
تتناسبان وقصر قامته ثمَّ وجَّهَ لنا الدعوة بالعربية: 

- تلعبونَ (احمليبس) ?
عتوق على الفور:  علَّق ا

- وهل نحنُ في شهر رمضان?
ضحك اجلميع وعرفنا منهُ أنَّ شهر رمضان قد أطلَّ علينا منذ أيام
ولم نكنُ نعـلمُ بذلك كمـا تأكَّد لـنا أنَّ مسـألة استـجوابنـا مرة أخرى
أصـبح فـي طي الـنـسـيـان ولــسـاعـة مـتـأخــرة من الـلـيل كـان اخلـا
يـنـتـقل بـ األكف ولـيس هـنـالك مـن مـنـتـصر فـي هـذه الـلعـبـة حـتى
أدركنا الـفجر فدعانا أحدهم للـنزول معه إِلى منحدر اجلبل وهناك
وجدنا ع مـاء دافئة شطفنـا بها وجوهنا وعـجبنا للمـياه الساخنة
ارة ا صـنعـتـها أقـدام ا ـا ارتـقيـنـا ساللم ترابـيـة ر وسط الـثلج و
وجـدنا فـطوراً مـعتبـراً بانـتظارنـا بيض مع عـسل وزبدة ولـ وخبز
ـعتوق بشـهية صائم ولم نـكد ننتـهي حتى وجدنا إرقاق حار اكل ا
شي على األقدام فليس هناك أربعة بغـال بانتظارنا لكننا فـضلنا ا
انعي غامر بينـنا من يجيد ركوب هذه احليوانات الصابرة بيد أنَّ ا
ـا وصـلـنـا إِلى قـريـة »مـيـرو «صـادفـنـا شـاحـنة بـركـوب إحـداهـا و
بـيضـاء عادة ما كـان يسـتخدمـها اجلـيش الشعـبي ويبـدو أنَّ الثوَّار
الكُرد استولوا عليها بواحدة من غاراتهم الليلية على قواطع اجليش
الـشـعـبي في الـشـمـال; كان احلـوض اخلـلـفي مـلـيـئاً بـفـتـيـان الـبيش
مـرگـه ومن مـقصـورة السـيارة الـتي تـوقَّفت بـجوارنـا اشرأب رجل
بـعنقهِ من الـنافـذة وسألـنا بإهـمال مـقصود وبـلهـجةٍ عراقـيةٍ صـافيةٍ

تماماً: 
- هل أنتم القادمون من رابية أشوان? 

عتوق بسرعة:  أجابه ا
- نعم.

- كيف استطعتم الهرب?
وجدت أنَّ استـجوابه لنا في قلب القرية وأمـام أنظار أهلها يخلو من

اللياقة وهو مازال يجلس في مقصورة السيارة فقلت لهُ معاتباً: 
- ال يـصحُّ اسـتجـوابـنـا أمـام الـناس; البـد من وجـود مـكـان مـناسب

لديكم للتحقيق.
اعـتـراهُ اخلجل حـ سـمع تـوبيـخي; سـرعـان ما أعـرب عن اعـتذاره
وطلب مـنا الركـوب مع الثوَّار في احلـوض اخللفي من الـسيارة التي
ـنحـدراتٍ مخيـفة وترتـقي دروباً حـرجةٍ تكـادُ ال تكفي راحت تنزلق 
حلجـم السـيارة وبـرحلـة مـريعـةٍ أوجفـتْ قلـوبنـا ونحـن نبـصر أعـماق
الـوديـان الـسـحـيـقـة ذلك أنَّ غـفـلـة لـثـانـيـةٍ واحـدةٍ من الـسـائق نـكون
بعداد األمـوات. أجل كان الطريق بغاية اخلطورة ولكن الثوَّار كانوا
يـضحـكون ويـتمـازحـون دون قلق فـقد تـعودوا مـنـذ نعـومة أظـفارهم
لـتويـة التي تشـبه احليَّة والـدرج في لعبـة األطفال. على تلك الـطرق ا
وصلنـا أخيرا إِلى قرية كبيرة عرفنا فيما بعد أن اسمها »پاپير ?»
كـانت هنـاك بنايـة مدرسة مـشيدة مـن األلواح اخلرسـانية اسـتقبـلنا
عند بـوابتها جمع من الثوَّار اجلـدد وبعد استراحة قلـيلة أطلَّ علينا
ذلك الرجل الـذي يتحدث العربيـة كما لو أنه من أهل اجلنوب واحتل

مكانه على الكرسي قال وطيف ابتسامة على وجهه القمحي: 
- اسمي مام پـاپير وانا معلم لـلغة العربيـة واعمل كموجه سياسي
لألخوة الـثوَّار جئت اسـمع طلـباتكم في الـواقع وصلت لـنا األوامر
قبل قـلـيل بـعدم اسـتـجوابـكم وعـلمت أنـكم تـسعـون إِلى مـقابـلـة مام
جالل الطالـباني ولذا سـأكتب لكـم رسالة حتمـلونهـا معكم إِلى األخ
جـواميـر وهو آمـر تيب أي قـائـد فرقـة وبعـد قلـيل سـيحـملـكم جرار

زراعي إِلى قريته وبذلك تكون مهمتي معكم قد انتهت.
أشرقت وجـوهـنـا بـالـفرح وعـادت الـبـهـجـة إِلى أقبـيـة أرواحـنـا قال

انعي:  ا
- شكرا على هذا التوضيح.

استكانتْ قلوبنا وغمرتني حلظات أمان عاد مقترحاً علينا:
- هـنـا الـكـثـير من اجلـواسـيس لـلـنـظـام ولذا اطـلب مـنـكم اسـتـبدال
ؤكد قد وصل إِلى أسمـائكم في هذه اللحظة ألن خبر هروبكم من ا

احلكومة والبد من معرفة أسمائكم احلركية قبل مغادرتكم.
احلـق وجدنـا صـعـوبة بـاخـتـيـار أسمـاء جـديـدة لـنا فـلم يـخـطـر على
ـعـتـوق اُ له هـو ا بـالـنــا هـذا األمـر كـان أول من وجـد اسـمـاً حــركـيـَّ

وأعلن عنه: 
- عزيزي مام پاپير اسمي اجلديد جنم.

 وأعلنت عن اسمي احلركي بعده بلحظات: 
- بالل.  

ـانـعي اسم خـلدون دوَّنَ األسـمـاء بدفـتـر كـان يحـمـله معه واخـتار ا
مدرس اللـغة العربية; وصـافحنا على أمل اللـقاء مرة أخرى. خرجنا
تبـاعا لنـركب اجلرار الزراعي الـذي انطـلق بنا إِلى األخ جـوامير مع
رسـالـة كانت تـسـتـقر بـجـيب (خـلدون) بـيـنـما
(جنم) انفـتحت عقـيرته بالـغناء كـما لو انه
يبثُّ وجـدهُ إِلى عروسهِ التي تركها وحيدة:

ا انـته ناوي تغـيب عله طول; مُش كنت ) -
ا انته ناااااااوي). آخر مره تقول 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7098 Tuesday 19/10/2021الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7098 الثالثاء 13 من ربيع االول 1443 هـ 19 من تشرين االول (اكتوبر) 2021م

…d¼e « V u  sŽ …b¹bł  U uKF

÷—_UÐ t²½—UI Ë

(في أفغانستان) خطيرا للغاية .
وبــعـد سـتـة أيــام من االنـتـظـار في
الــســفـارة الــفــرنــسـيــة في كــابـول
ومـحـاوالت عدة لـلـفرار مع عـائـلته
بـاءت كـلهـا بـالفـشل تـمكّـن نصـير
ـطـار من دون مـن الـوصـول إلـى ا
أن يـــــتــــمــــكـن ابــــنه وزوجـــــته من
مــرافــقــته. ويــروي تــركـمــاني  من
الـــصــــبـــاح حـــتى الـــلــــيل كل مـــا
ســـمــعــنــاه هـــو صــراخ وطــلــقــات
نـاريـة. ويـقول  لم أكـن ألفكـر يـوما
أنـي سأواجه مثل هذه الصعوبات
فـي حــيـــاتي  مــضـــيــفـــا  كل يــوم
أحتــدث مع زوجــتـي وابـنـي هــمـا
قــلــقـــان ويــقــوالن لي +من فــضــلك
افـعل شيئـا من أجلنـا ساعدنا في

اخلروج من أفغانستان+ .
ويـؤكد نـصيـر أنه يبـذل  كل ما في
ـــســاعـــدة الــنـــاس هــنــا وســـعه 
إلحـضـارهـمـا  إلى فرنـسـا. ويـقول

عـلـمت أن حـركـة طـالـبـان وضـعت
قـائمة بأسـماء النسـاء اللواتي فرّ
أزواجـهن لـتسـجيـلهن عـلى أنهنّ

أرامل .
ومــــنــــذ وصــــولـه إلى فــــرنــــســــا
ــيــرا اســتــضــافــته مــؤســســة  إ
الـتابعة جلـامعة إيكس-مـرسيليا
ـؤسسـات الـثقـافـية وهي إحـدى ا
الـتي مـكّـنت الـفنـانـ األفـغان من

احلصول على تأشيراتهم.
ويــــأمـل األفــــغــــانـي الــــشــــغــــوف
رئية بـتصويـر األزياء والفنـون ا
ـدرسـة الـوطـنـية في االلـتـحـاق بـا
لـلتصوير في مدينة آرل الفرنسية
و  الـبدء من الصـفر . ويقول  آمل
أن يـــغـــادر أفــــغـــان كـــثـــر مـــثـــلي
أفــغــانــسـتــان أن يــعــمـلــوا بــجـد
ويـــحــاولـــوا الـــدراســة والـــعــودة

ويساعدوا مواطنينا .
ويــنـتـمـي نـصـيــر إلى هـذا اجلـيل
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ــكــسـيـك. وتـوفي في جـنــوب ا
األديب الـكــولــومـبي غــابــريـيل
غــارســيــا مــاركــيــز أحــد أبــرز
كتّاب تيـار  الواقعيـة السحرية
 في 17 نـيـسـان/ابـريل 2014

عن 87 عاما في مكسيكو حيث
عــــــاش جـــــــزءا من حـــــــيــــــاته.
وتــــوفــــيت زوجــــته في الــــسن
عــيــنــهـا في 15 آب/أغــسـطس

.2020
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مــكــســيــكــو (أ ف ب)  –تُــطـرح
400 قـطعـة لـباس وأكـسـسوار
من خــزانـــة غــابــريل غــارســيــا
مــاركـــيــز لــلــبــيع اعــتــبــارا من
األربـعاء في مـكسـيكـو مديـنته
بالـتبـني على ما أعـلنت عـائلة
الــكـــاتب الــراحل. ويـــقــام هــذا
احلــدث الـــذي يــحــمـل عــنــوان
خـزانــة آل غــارسـيــا مـاركــيـز 
نـاسبة افـتتاح  دار غـابرييل
غارسيـا  ماركيـز األدبية  وهو
مركز ثـقافي في الـدارة الواقعة
في جنوب مكسيكو حيث عاش
مــؤلف  مـــئــة عــام من الــعــزلــة
وكــــتب لــــســـنــــوات طـــويــــلـــة.
واختيرت القـطع التي ستُطرح
لـلبـيع بإشـراف حفـيدة الـكاتب
احلــائــز جـائــزة نــوبـل لـآلداب
سـنـة 1982 إمـيــلـيــا غـارســيـا
إليـزوندو التي سـتتـولى أيضا
ــقــرر ــركــز الــثــقــافي ا إدارة ا
افتتـاحه قريبا. وقـالت غارسيا
إلـيـزونـدو في بـيـان إن الـكـاتب

الراحل  كـانت له بـزات محـببة
ومــصـمــمي أزيــاء مـفــضــلـ .
وأضـافت  لديـنـا أيـضا مالبس
حتـــوي بـــعض اخملـــلــفـــات من
حـياته كـكـاتب. ثمـة حـقيـبة مع
قـــلم لـــبــدي (مـــاركـــر) في أحــد
اجليوب كان يستخدمه لتوقيع
إهــداءات عـلـى كــتـبـه وأيــضـا
بــــقـــعــــة حـــبــــر . كـــذلـك تـــضم
اجملــمـــوعــة حــقـــائب من مــادة
الـــتــــويـــد الــــتي كــــان يـــهـــوى
اقتناءها غارسيا ماركيز يهوى

اقتناءها.
كمـا تشمل اجملـموعـة مقتـنيات
لــزوجــته مــرســيــدس بــارتــشـا
ســتُـطــرح لـلــبــيع أو لـلــعـرض
البـس الــتـي كــانت بـــيـــنــهـــا ا
تـرتــديـهــا حـ تــسـلم زوجــهـا
جــــائـــزة نـــوبل لـــآلداب ســـنـــة
1982.وتــنـطـلق عـمـلـيـة الـبـيع
في 20 تــشــرين األول/أكـتــوبـر
وتشارك فيها مجموعة صغيرة
ــقــربــ من مـــئــة مــدعــو مـن ا

للعائلة على ما ذكرت صحيفة
كسيكية.  إيل ميلينيو  ا

ــبــيــعـات إلى وســيـعــود ريع ا
مـــؤســـســــة تـــســـاعـــد أطـــفـــال
مـجـموعـات الـسـكان األصـلـي

الـصـامد الـذي  طور بـعد الـتدخل
ـارسته الـغـربي في عام  ?2001
الــفـنـيـة أثـنــاء احلـرب في سـيـاق
انــــعــــدام األمن الــــدائم وبــــدأ في
اإلبـداع بـجرأة  بـحسب تـوصيف
ديـرة السـابقة غـيلـدا شاهـوردي ا
لـلمـعهـد الفـرنسي في كـابول التي
أطــلـقت حــركـة الــتـعـبــئـة من أجل
. فـقـد أقـامت شـاهـوردي الـفــنـانـ
مـعرض  خارمورا أفـغانستان في
خـطر الفن  وهو حـدث فريد جمع
فـي متـحف احلـضـارات األوروبـية
ـتوسـطيـة في مرسـيلـيا فـنان وا
مبدع رغم احلرب والهجمات.
لـكن بعـد عودة احلـكم إلى طـالبان
وسيقى خالل فترة الـتي حظرت ا
حــكـمـهــا األولى بـ عـامي 1996
ـبـدع و2001 أصـبـحـت حـيـاة ا

مستحيلة. 
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اضي ح في االربعينـات واخلمسينـات من القرن ا
ـوصل أو الـبــصـرة أو احلـلـة الى يـصل الـنــائب عن ا
ثل مدينته ويحمل لواء مجلس النواب العراقي كان 
مـطالـبها ويـدفع باجتـاه التشـريعـات التي تهـمهـا فهو
ثـل مديـنـته اوالً قـبل احلـزب او الـتيـار الـذي يـنـتمي
دن يـجتمـعون وينـاقشون الـقضايا اليه. وكـان نواب ا
التي سـيبحثـونها في مـجلس النـواب قبل سفرهم الى

بغداد. 
ثـلـ في مجـلس الـنواب الـيـوم احملافـظـات من دون 
ــثل حـزبه فــقط الـذي يـكـون ـعـنى فــالـنـائب  بــهـذا ا
رئـيسه من مـدينـة أخرى وال يـعرف عـنهـا شيـئا سوى
في الزيـارات الـعابـرة في مـوسم الـدعايـة االنـتخـابـية.
ـثـلون مـرتـبـطون مـبـاشرة حـتى األقلـيـات لـيس لهـا 

ا هم جزء من تمثيل حزبي.  بها وا
ـدن انـتـمـاءات او تـوجـهات ال بـأس ان يـكـون لـنـواب ا
حزبـيـة فال أحـد يسـتـطـيع منع حـصـول هـذا الشيء
لكن على النائب ان يتحرك من اجل مدينته أوال وليس
مـن اجل إرضــــاء زعــــيم حــــزبه اجلــــالـس حتت ظالل

االمتيازات الوارفة في بغداد. 
ـثل الـشــامي فـوق وحتت لــقـد رأيـنــاكم كـمــا يـقــول ا
وبــالــشــمس والــفيء وال زلــتم كــزعــامــات ســيــاســيـة
مـوسـميـة احلركـة والهـتاف وربّـمـا العـمل بعـيدين عن
ـدن الـتي فـيـهــا من اعـطـاكم صـوته  واليـزال واقع ا
يظن فيكم خيراً وأمالً لكنّكم لم تردوا اجلميل للناس
أو للوطن وتظـنون انكم اكتـسبتم من خالل لقب نائب

ضادة أو زعيم كتلة طبقة الوقاية الثخينة ا
طـالـبـة بـالـعمل مـن أجل البالد ـسـاءلـة وا لالنـتقـاد وا

والعباد. 
كـــونــوا نــوّابــاً لــلــمـــدن والــبــلــدات ال نــوّابــاً ألحــزاب

وزعامات سياسية كرهها الشعب منذ أمد بعيد.
اذا كـان هـنـاك مَن جـامـلـكم طـويالً أو خـشي مـن غدر
أغـلـبـيـتـكـم قـلـيالً أو كـثـيـراً أو تـمـلّق الـيـكم ذلـيالً فـلم
تسـمـعوا كـلـمة احلـقـيقـة فيـكم فـإنّ الشـارع الـعراقي
غــيـر بــعــيـد عــنــكم وهـو ال يــعــرف الـتــمـلـق والـنــفـاق
والـتزلـف ح يـهـدر صـافـيـاً نقـيـاً فـاتـقـوا بأس ذلك

اليوم قبل أن يأتي  فال رادّ لقضاء الله اذا أتى. 
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{ بـــــاريس (أ ف ب)  –خـــــلــــصت
دراســة عـلـمــيـة حــديـثـة اســتـخـدم
ـوذجا مـناخـيا الـقائـمون عـليـها 
مــتـطـورا إلى أن كـوكب الـزهـرة لم
يـــشـــكل يـــومـــا بــيـــئـــة حـــاضـــنــة
لـلـمحـيطـات في نتـائج من شأنـها
إضــعـاف الـفــرضـيــة الـقـائــلـة بـأن
ا كان الـكوكب  الـتوأم  لـألرض ر

يؤوي حياة.
ويــشـرح عـالم الــفـيـزيــاء الـفـلــكـيـة
رصد ـناخ مارتان تـوربيه من ا وا
الـفــلـكي بـجـامـعـة جـنـيف لـوكـالـة
ا قللنا من تقدير فـرانس برس  ر
الـصعوبة الالزمة جلعل احمليطات
تـظـهر عـلى كـواكب مثل األرض أو
الــــــزهـــــرة أو حــــــتـى الـــــكــــــواكب

اخلارجية .
ـثال وبـات مـعـلـومـا عـلى سـبـيـل ا
بــــفـــــضل مــــســـــابــــر ومــــهــــمــــات
ـريـخ كـان يـضمّ اســتـكــشـاف أن ا
مسطحات مائية كبيرة. لكنّ سطح
كـوكب الـزهرة الـذي تـخفـيه سحب
كــــثــــيــــفــــة من قــــطــــرات حــــامض
الــكــبــريـتــيك يــظل لــغــزا إلى حـد

كبير. 
كـما أن الضغط الهائل الذي يسود
هــنـاك وهـو أعـلى بـأكـثـر  90مـرة
مـــــقـــــارنـــــة مـع األرض ودرجــــات
احلــرارة الــهـائــلـة الــتي تــزيـد عن
470 درجـة مئويـة سرعان ما أتت
سابير النادرة التي على مقاومة ا

تمكنت من الهبوط هناك.
ومـع ذلك تـــســــاءلت دراســـة عـــام
 2016عـمـا إذا كـان كـوكب الـزهرة
قــد شـكّل بــيـئــة صـاحلــة لـلــسـكن
بــافـتـراض أن الــغـطـاء الــسـحـابي
اخلــــاص شـــكّل طــــويال حــــمـــايـــة

ألجسام مائية افتراضية.
إال أن الـــــدراســــة الـــــتي نـــــشــــرت
نـتــائـجـهـا أخـيـرا مــجـلـة  نـيـتـشـر
ووقّـعـهـا مارتـان تـوربـيه مع فريق
مـن الــــعـــــلــــمـــــاء من جـــــامــــعـــــته
ومـخـتـبرات الـفـيـزيـاء الفـلـكـية في
بــــوردو ومــــخــــتــــبــــر  التــــمــــوس
ـتـخصـص في الغالف الـفـرنـسي ا

اجلـوي تـثـيـر شـكـوكـا بـشـأن هـذا
الـسـيـناريـو. يـقول الـعـالم  قبل أن
ــكن ألي مــحـيط أن نــســأل كـيف 
يـكـون مـسـتـقـرا علـى سطـح كوكب
كن الـزهرة يجب أن نسأل كيف 

أن يكون قد تشكل.
لــذلك يـجب دراســة كـيف انـتــقـلـنـا
قـبل بضعة ملـيارات السنوات من
كـــوكب  يـــافع وشــديـــد احلــرارة 
ـتـاحة  في ـيـاه ا حـيث كـانت كل ا
الـغالف اجلـوي عـلى شـكل بـخار 
ــكن لـلــبـخـار أن إلـى كـوكب كـان 
يـــشــكل فــيه مـــحــيــطــات من خالل

التكثيف عن طريق التبريد.
ـوذجا واسـتـخـدم فـريق تـوربـيه 
مـناخـيا مـعقـدا مع مراعـاة تكوين
الــسـحب ودوران الــغالف اجلـوي.

وأتت اخلالصات حاسمة.

فـقد قـامت الشمس بـتسخـ بخار
ــاء فـي الــغالف اجلــوي لــكــوكب ا
الــزهــرة إلى درجــة حـرارة عــالــيـة
جـدا للسماح للسحب بالتشكل عن
طـريق التـكثـيف. وقـد تكـون غيوم
ـشمس مـن خالل حمـاية اجلـانب ا
مـن الـكــوكب قــد ســمــحت لــغالفه
اجلــوي بـالـتــبـريــد بـدرجـة كــافـيـة
ـاء لــلـتـســبب في تـكــثـيف بــخـار ا

وبالتالي تكوين احمليطات.
كــذلك فــإن الـكــتل الـهــوائـيــة الـتي
تـــســخــنـــهــا الــشــمـس في جــانب
الـــنـــهــار  انـــتــقـــلت إلـى اجلــانب
الـليـلي من الكـوكب. وهنـاك شكلت
غـيـومـا عـلى ارتـفـاعـات عـالـيـة ما
تـسـبب في مـفـعـول الدفـيـئـة وحال
دون تـبريد الـغالف اجلوي لكوكب
ـــاذا جنت األرض الـــزهــــرة. لـــكن 

{ واغـادوغـو (أ ف ب)  –انـطـلـقت
الــســبت فـي واغــادوغــو عــاصــمـة
بـوركـيـنـا فـاسو  الـدورة الـسـابـعة
والـعـشـرون من  فـيـسـبـاكـو  أكـبر
مــهـرجـان ســيـنـمـائـي إفـريـقي في
مــراسم افــتــتــاحــيــة جــمــعـت بـ
الـعروض واخلطب الـرسمية وفق

مراسلي وكالة فرانس برس.
 وجــمــعت حــفــلـة االفــتــتــاح الـتي
تــرأسـهــا رئـيس بــوركـيــنـا فــاسـو
روش مـارك كريستيان كابوري ما
بـ ألفـ وثالثة آالف شخص في
قــــصـــر الـــريـــاضــــة في حي واغـــا
ـا يـشـمل بعـثـات إفريـقـية  2000
عـدة بينـها السـنغال ضـيفة شرف

هذه الدورة السابعة والعشرين.
ـهــرجــان في عـاصــمـة  وانــطــلق ا
الـــبــــلـــد اإلفـــريـــقـي الـــذي يـــواجه
ـتطـرف إسالمـي مـوجـات عنف 
مـــنــذ 2015 أوقـــعت ألـــفي قـــتــيل
إضـــافــة إلى حــوالى 1,4 مــلــيــون

نازح. 
كـذلك أدت جـائـحة كـوفـيد-19 إلى
إرجـاء اسـتمـر ثمـانـية أشـهر لـهذا
لتقى السينمائي الذي ساهم في ا
الـتعـريف بعـدد من كبـار اخملرج
األفــارقــة وشــكّل مــنــصــة انــطالق
ـواهب جديدة كما توّج في 2019

فـمع درجـات إشعـاع شمـسي أعلى
بـكثير الـيوم  إذا بخرنـا محيطات
األرض ســــتـــكـــون هــــذه احلـــالـــة
مــســتــقــرة . بـعــبــارة أخــرى كــنـا
لــنـســبح في مــحـيــطـات من بــخـار
ــــاء حـــيث مـن غـــيـــر احملــــتـــمل ا
حـــــــدوث أي تــــــكـــــــاثف. وكـــــــانت
مـسـتويـات أعـلى بقـلـيل من الدفء
في الـشـمس قـبل بـضـعـة مـلـيارات
مـن الــســـنــوات ســـتــمـــنع ظـــهــور
احملـيـطات مـا يـحول بال شك دون

ظهور أشكال احلياة.
ـنـاخي وســيُـســتـخـدم الــنـمــوذج ا
ـعـتمـد في هـذه الدراسـة لـدراسة ا
الـكـواكب اخلـارجـيـة الـتي تـنـتـمي
إلى أنـظـمـة شـمـسـيـة أخـرى. لـكنه
في االنـتـظار يـعـقد فـرضـيو ظـهور
حـــــيــــاة عـــــلى كـــــوكب الـــــزهــــرة.

وهـي كوكـب من احلجـم نفـسه من
ــصـيــر? ألنه  عــنـدمــا كـانت هــذا ا
الـشــمس أصـغـر سـنـا قـبل أربـعـة
مــلـيـارات سـنــة كـانت أقل إضـاءة
بـــنــســبــة  25إلى  % 30مــقــارنــة

باليوم  بحسب توربيه.
وكــانت احلـرارة الـتي غــمـرت بـهـا
ـا الــشـمس كـوكـبـنـا مــنـخـفـضـة 
اء يـكفي للـسماح بـتكثـيف بخار ا
وتــكــوين احملــيــطــات. وقــد تــلــقى
كــــــوكـب الــــــزهـــــــرة األقــــــرب إلى
الـشمس في ذلك الوقت مستويات
من التعرض ألشعة الشمس بواقع
يـقرب من الضـعف وهـو مستوى
ــثـل هــذه أعـــلى مـن أن يـــســمـح 

الظاهرة.
ويـشيـر توربـيه إلى أن نتـائج هذه
الـدراسة حتمل  مـفاجأة صـغيرة :

اخملـرج الرواندي جويل كاريكيزي
عـن فيلم صّـور في أدغال كـيفو في

الكونغو.
 وتــخــلل حـفل االفــتــتـاح رقــصـات
وعــروض بـــهــلــوانــيــة وغــنــائــيــة
تــوالهــا عــدد من جنــوم بـوركــيــنـا
فـــاســو وتــولى إخـــراجه مــصــمم
ــتـحـدر من بــوركـيـنـا الــرقـصـات ا

يه كوليبالي. فاسو سيرج إ
ـهرجان الذي يـستمر هذا وخالل ا
الـــــــعـــــــام حـــــــتى 23 تــــــــشـــــــرين
األول/أكـتوبر حتت عنوان  سينما
إفـريقيـا والشتات: نـظرات جديدة
حتــديــات جــديــدة  تــقــام عـروض
األفـالم في مــــــخــــــتــــــلـف صـــــاالت
واغـادوغو إضافة إلى عروض في

مواقع خارجية بالهواء الطلق.
ومـن ب 1132 فــــــــيـــــــلـــــــمـــــــا 

تـسجيلـها لهذا احلـدث اختير 17
فـيـلمـا روائيـا من توقـيع مخـرج
من 15 بـلدا إفـريقيـاً للمـشاركة في
ـسـابقـة الرسـميـة لـلفـوز بجـائزة ا

اجلواد الذهبي.
ويــتـرأس جلـنــة الـدورة الـســابـعـة
ــــنــــتج والــــعــــشــــريـن اخملــــرج وا
ـوريتـاني عبد الـرحمن سيـساكو ا
احلـائز جائزة  سيزار  أفضل فيلم
ســنـة 2015 عـن فـيـلم  تـمــبـكـتـو .
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{ بــرلــ (أ ف ب)  –أعـــــلــــنت آن
غــوسـيــني ابـنــة كـاتـب سـيــنـاريـو
ــصــورة مـــجــمـــوعــة الـــقــصـص ا
الــشــهــيـرة  أســتــيــريــكس  ريــنـيه
غــوسـيـني في مــقـابـلــة مع مـجـلـة
انيـة عن اكتشاف ديـر شبيـغل  األ
مـسودة لـقصـة غيـر منـجزة أعـدها
والدها في إطار هذه السلسلة قبل
وفـاته. وقـالـت آن غـوسيـنـي  أفـكر
فـي ذلك كـــثــيـــرا هي مـــؤلـــفــة من
عـشـرين صـفحـة مـا يـوازي نصف

ألبوم .
ويــحـمل الــسـيــنـاريــو الـذي كــتـبه
ريــنــيـه غــوســيــني بــواســطــة آلــة
طــابـعـة عـنـوان  أســتـيـريـكس في

الــسـيـرك  وكـان مــقـررا أن يـصـدر
بــالــتــرتــيب الــزمــنـي بــعــد ألــبـوم
أسـتيريكس في بلجيكا  . وقد عُثر
عــلــيه بـ مــحــفـوظــات الــعـائــلـة
ـانـية.واعـتـبرت بـحـسب اجملـلة األ
آن غـوسـيـني أن اسـتـكـمـال كـتـابـة
األلـبـوم بعـد وفاة والـدهـا سيـكون

مهمة  شديدة التعقيد .
وقـالـت  يـتـعـ تـعـاون عـدد كـبـيـر
جـدا مـن األشخـاص والـغـوص في
الـقصة والتحـدث بصوت  والدها
األمــــر أشـــبه بــــلـــوحـــة مـن تـــوقع

(الرسام) غويا مع ثقب فيها .
وأضــافت  لــكــنــنــا ســنـحــاول ذلك
يوما ستكون مغامرة استثنائية .
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{ بـاريس (أ ف ب)  –أعـلنت الـشركـة الفـرنسـية أللـعاب احلظ
ـبلغ لـوكـالة فـرانس برس أن شـبـكة مـباعـة في فـرنسـا فازت 
220 مـلـيون يـورو في سـحب يانـصيـب  يورو مـيلـيـنز  مـساء
اجلـمــعـة وهي أكـبـر جـائـزة مــالـيـة عـلى اإلطالق في أوروبـا.
وبـات أمام سـعيـد احلظ فترة 60 يـوما السـتالم جائزته وهي
األكـبـر في تـاريخ هـذا الـيـانـصـيب األوروبي مـنـذ إطالقه سـنة
2004. واألرقـام الفائزة في هذا السحب هي  21و 26و  31و
34 و39 مـع رقم إضافـي هما 2 و5. وكـان الرقم الـقياسي
الـسـابق ألكبـر جائـزة يـانصـيب أوروبيـة سُـجل في سويـسرا
ـبلغ 210 مـليـون يورو في 26 حـيث فـازت الشـبكـة الرابـحة 
شـبـاط/فبـراير 2021. أمـا في فـرنسـا فـيعـود الرقـم القـياسي
إلـى كـانــون األول/ديــســمــبـر 2020 حــ فـاز العب مــقـيم في
جــــنــــوب الــــبالد بــــجــــائـــزة بــــلــــغت 200 مــــلــــيــــون يـــورو.

{ مرسيليا (أ ف ب)  –استضافت
مــرســيـلــيــا قــبل عــامـ مــعــرضـا
مــــخــــصــــصـــا لــــلــــفن األفــــغــــاني
ــــعــــاصـــر… أمــــا الــــيـــوم فــــقـــد ا
ـدينـة الـفرنـسيـة على اسـتـحالت ا
ــتــوسـط مالذا لــبــعض ســـواحل ا
هـــؤالء الـــفــنـــانــ الـــراغـــبــ في
االسـتمرار بإبداعاتهم رغم احلن

إلى بلدهم األم.
بـكاميرا في يـده يستكـشف نصير
تـركماني بـلد إقامته اجلـديد. فهذا
ـصور الـبالغ  31عـاما هـو واحد ا

مـن عـــشــــرة فـــنــــانـــ أفــــغـــان 
إجـالؤهم إلى فــرنـســا مــنــذ عـودة
حـركة طالبان إلى احلكم في نهاية

آب/أغسطس.
ويــقـول لــوكـالـة فــرانس بـرس  كل
شيء سـار بسرعة كبيـرة. بالنسبة
لـنا كفنـان وصحافـي وناشط
ومـوظـفـ حـكـومـيـ كـان الـبـقاء
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