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اعــربت دول عـربـيـة واسالمـيـة عن
تـضامنها مع العراق في ما يتخذه
مـن اجـراءات �ـواجــهـة اي اعـتـداء
يــــهــــدد امـــنـه ويـــقــــوض جــــهـــود
االســـتــقــرار� مــؤكــدة ان االعــتــداء
الـذي استهدف مطار بغداد الدولي
مـدان ومسـتنـكر ولن يـثنـي العراق
عـن مـــســـيـــرته في دحـــر اإلرهـــاب
وإعـادة البـناء� فـيما اعـلنت سـلطة
الـطـيـران ا�ـدني الـعـراقي �انـهـا لم
تـتـلق ابالغـا من اخلطـوط اجلـوية
الــكـويـتـيـة بـتــعـلـيق رحالتـهـا الى
الـعاصمة. وقالت الـسلطة في بيان
تـلـقته (الـزمان) امس ان (اخلـطوط
اجلـويـة الكـويتـية لم تـبلـغنـا حتى
االن بــــقـــرارهـــا بــــشـــأن تـــعــــلـــيق
الــرحالت بـشـكل رسـمي)� واضـاف
انه (لم يصلنا اي اخطار او ا�يل

بـاالمر). وكانت اخلـطوط الكـويتية
قـد افادت بتعلـيق رحالتها اجلوّية
الـى الـعــراق� بــشـكل مــؤقت� وذلك
عـلى خـلـفـيـة الـهـجـوم الـصاروخي
الـذي استهدف مطار بغداد الدولي
اول أمـس. فيما جدد رئـيس التيار
الـصـدر مقـتدى الـصـدر تأكـيده في
تـغريدة على توتير � (ال تستهدفوا
مـصالح الـشعب� فالـشعب والوطن
خـط أحـمـر)� وأضـاف (مـسـتـمـرون
بـــحــكــومــة اغـــلــبــيــة وطـــنــيــة مع
شـركـائـنا في الـوطن). واكـد رئيس
الكتلة الصدرية حسن العذاري في
تـــغـــريـــدة عـــلى تـــويـــتـــر امس ان
(اســتــهــداف ا�ــنــشــ�ت احلــكــومـة
عــمـومــا ومـطــار بـغــداد عـلى وجه
اخلــصــوص� إ�ــا هــو مـن افــعـال
اعـــداء الـــعـــراق الـــذيـن يـــســـعــون
بـافـعـالـهم هـذه لـعـزل الـبالد دولـيا
واقــتــصـاديــا). بــدوره � رأى نـائب

رئـيـس البـر�ـان حـاكم الـزامـلي في
بيان امس ان (االعتداء على ا�طار
هـو �عمل ارهابي ال �كن السكوت
او الـتغـاضي عنه �وعلى احلـكومة
�ـــارســـة مـــهــامـــهـــا �ـــنع هـــكــذا
انــتـهـاكـات لــسـيـادة الـدولـة). وفي
اربــيل � اسـتــنـكــر رئـيس حــكـومـة
اقـليم كـردستـان مسـرور البارزاني
االعـتـداء.واشار في بـيـان مقـتضب
ان (االعــتـداءات ا�ــتـكـررة� ومــنـهـا
الـتي طالت مطار أربيل الدولي في
الــســابـق� تــمــثل تــهــديــداً لــلــبالد
وشــعـوبـهـا وأمـنـنـا ا�ـشـتـرك). من
جـهته � طـالب نائب رئـيس مجلس
الـنواب شاخوان عبد الله في بيان
امـس� األجـهـزة األمـنـيـة واجلـهات
ا�ــعـنــيـة بـ(حتــمل مـســؤولـيــاتـهـا
والـــكــشف عن اجلــنـــاة وتــطــهــيــر
ا�ــنــاطق احملــيـطــة بــا�ــطـار ورفع
اجلــهــد االســتــخــبــاراتي �ـالحــقـة

اخلـاليـــا اإلرهــــابـــيــــة الـــنــــائـــمـــة
ومــــعــــاجلـــة ا�ــــشـــاكـل األمـــنــــيـــة
مــيـدانـيـا). ووصف رئـيس ائـتالف
دولــة الـقــانـون نـوري ا�ــالـكي �في
بـــيـــان امس (اســـتــهـــداف ا�ـــطــار
بـاعـتـداءً الـغـادر). كـمـا نـدد االطـار

الــتـنـسـيـقي� بـاالسـتـهـداف � قـائال
انـه (عـمال ارهـابـيـا اجـرامـيـا يـراد
مــنه اثـارة الــفـتـنــة وخـلق الـذرائع
لـتـدخالت مـدسـوسـة تـريـد االيـقاع
ب� ابناء الوطن الواحد). واضاف
فـي بـــــــيـــــــان امـس انـه (من هـــــــذا
ا�ـــنــطـــلق نـــدعــو جـــمــيع الـــقــوى
الـوطنـية لـلتالحم ورص الـصفوف
واالبـــتـــعــاد عـن مــنـــهج االقـــصــاء
واالســـــتـــــقـــــواء بــــاخلـــــارج وذلك
لـتفويت الفرصة على اعداء الوطن
لــلــعـبث بــامـنـه وسـيــادته). وجـدد
رئـــــيـس الـــــوزراء االردني بـــــشـــــر
اخلـــــصــــاونـــــة� وقـــــوف بالده مع
الـعراق في دحر االرهاب. وقال في
تــــغـــريــــدة عـــلى تــــويـــتــــر (نـــدين
االعتداءات اإلرهابيَّة اجلبانة التي
اسـتهدفت مطار بغداد � ونتضامن
ونـقف إلى جانب العراق الشقيق)�
واضــاف (كـلّـنـا ثـقـة بـأنَّ مـثل هـذه

االعـتداءات اآلثِمة لن تـثني العراق
عـن مـــســـيـــرته في دحـــر اإلرهـــاب
وإعـادة الـبنـاء واحلـفاظ عـلى أمنه
واسـتـقـراره). ورفـضـت مـصر � اي
مــــحـــاولــــة تـــقـــوض امـن ا�الحـــة
اجلـــــويــــة. وذكــــرت اخلــــارجــــيــــة
ا�ـــصـــريــة في بـــيــان امـس (نــدين
الــقـصف الـذي وصـفـته بـاإلرهـابي
الـــغــادر الـــذي اســتــهـــدف ا�ــطــار
وأســــفــــر عن بــــعض اخلــــســــائـــر
ا�ـاديـة)�  من جهـتهـا� ذكرت وزارة
اخلـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الـــدولي
اإلمــــاراتـــيــــة� أن (دولـــة اإلمـــارات
تـعرب عن استنكارها الشديد لهذه
األعـــمــال اإلجـــرامــيــة� ورفـــضــهــا
الـــدائم جلـــمـــيع أشـــكـــال الــعـــنف
واإلرهــاب الـتي تـسـتـهـدف زعـزعـة
األمـن واالســتــقــرار وتـــتــنــافى مع
الـقيم وا�ـباد� اإلنـسانـية)�.  وأكد
الـبر�ان الـعربي� في بيان امس أن
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قـرار احملــكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيــا الـصـادر يـوم 25 كـانــون الـثـاني
 2022 بشـرعية اجللسـة االفتتاحية االولـى جمللس النواب العراقي
ودسـتـورية وقـانـونـيـة انتـخـاب هـيئـة رئـاسـته� يـعني ان االسـتـحـقاق
الـدسـتـوري االول لالنـتـخـابـات قـد حتـقق من خـالل مجـلـس الـنواب
اجلديـد وهيئة رئاسـته التي عليهـا الشروع باالستـحقاق الدستوري

الثاني وهو انتخاب رئيس اجلمهورية.
سبـاق الوصـول الى مـنـصب رئيس اجلـمـهوريـة مـحكـوم بـالدسـتور
الـعــراقي لـسـنـة  2005 وقــانـون أحـكــام الـتـرشـيح �ــنـصب رئـيس
اجلـمـهـورية رقم 8 لـسـنة 2012 وغـيرهـا من القـوانـ�� وقد اعـلنت
هيـئة رئاسـة مجلس الـنواب انه سيـتم يوم االثن� 31 كـانون الثاني
اعالن اسمـاء ا�رشحـ� �نصب رئـيس اجلمهـورية�  كمـا � حتديد
يـوم االثـن� 7شـبـاط مـوعـدا لـعـقد جـلـسـة مـجـلس الـنـواب اخلـاصة
بــانـتــخــاب الــرئــيس اســتــنــاداً ألحــكــام ا�ـادة(72/ ثــانــيـاً/ب) من
الـدسـتـور (...عـلى أن يتـم انتـخـاب رئـيس جـديـد للـجـمـهـورية خالل

ثالين يوماُ من تاريخ أول انعقاد للمجلس).  
االعالن عـن اســمــاء ا�ــرشــحــ� الــلــذيـن تــوافــرت فــيــهم الــشــروط
الـقـانونـيـة يـتم حـسب ا�ادة 4 من الـقـانون وهـذه الـشـروط حـددتـها
ا�ــادة 68 من الــدســتــور وا�ـادة 1 مـن قـانــون  أحــكــام الــتــرشـيح
�نـصب رئيـس اجلمهـورية وهي سـتة شـروط ( عراقي بـالوالدة ومن
أبـوين عــراقـيــ�� كـامل األهــلـيــة وأ� األربـعــ� سـنـة مــن عـمـره�ذو
سمـعة حسنة وخبرة سيـاسية ومن ا�شهود له بـالنزاهة واالستقامة
والــعــدالــة واالخـالص لــلــوطن�أن ال يـــقل حتــصــيـــله الــدراسي عن
الشـهادة اجلامعية األولية ا�عترف بها من قبل وزارة التعليم العالي
والبـحث العلمي في العراق� غـير محكوم بجر�ـة مخلة بالشرف�أن
ال يكـون من ا�شمول� بأحـكام إجراءات قانون ا�سـائلة والعدالة أو

أية إجراءات حتل محلها).  
ويـتم الـتـأكـد من شـروط ا�ـرشـحـ� بـالـرجـوع الى احـكـام الـقـوانـ�
العـراقـية الـنافـذة مثل الـقانـون ا�دني رقم 40 لـسنة 1951 ا�ـعدل
فـيـمـا يتـعـلق بـتمـام االهـلـية� وقـانـون اخلدمـة ا�ـدنـية رقم 24 لـسـنة
1960ا�عـدل فـيمـا يـتعـلق بـشـروط تولي الـوظـائف العـامـة � وا�ادة
(21/أ/6) من قـانـون العـقـوبـات الـعراقي رقم 111 لـسـنة 1969
أ�عـدل في حتـديـد اجلرائم اخملـلـة بالـشـرف (كـالسـرقـة واالختالس
والـتــزويـر وخـيــانـة االمــانـة واالحــتـيــال والـرشــوة وهـتـك الـعـرض)�
والعـديد من قرارات مجـلس قيادة الثورة ا�ـنحل كالقرار رقم (39)
لــسـنـة  1994 والـذي اعــتـبــر جــرائم تـخــريب االقـتــصـاد الــوطـني
والـعديد من اجلرائم االخـرى � وكذلك ماورد في قـوان� اخرى مثل
قـانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005 في ا�ادة (1/6) تعد
اجلــرائـم الــواردة في هــذا الــقــانــون مـن اجلــرائم الــعــاديــة اخملــلــة

بالشرف).  
وللـمرشحـ� اللذين لـم تعلن اسـمائهم حق االعـتراض لدى احملـكمة
االحتـادية العليا خالل ثالثة ايام من تاريخ االعالن حسب ا�ادة 5 
وتبت احملـكمة االحتادية في االعتراض ا�ـقدم اليها خالل ثالثة ايام
وتبـلغ به رئاسة مجـلس النواب العالن اسمـاء ا�رشح� �ن أقرت
احملكـمة االحتادية العليا قبول ترشيحهم بعد االعتراض� كما �كن
ايضـاً الطـعن في أسمـاء ا�رشـح� لـلرئـاسة قـبل جلـسة التـصويت

ويكون الطعن لدى احملكمة االحتادية العليا.  
وبعـد تدقيق اسمـاء ا�رشحـ� وسيرهم الذاتـية واالعالن عن اسماء
ا�ـرشـحـ� يـقـوم مـجــلس الـنـواب بـانـتـخـابـهم  حـسب ا�ـادة 70من
الــدســتـور (يــنــتــخب مــجــلس الــنــواب من بــ� ا�ـرشــحــ� رئــيــسـاً
لـلـجمـهـوريـة بأغـلـبيـة ثـلي عدد أعـضـائه) اي بـحصـول ا�ـرشح على
220 صوتـاً� وفي حال عـدم حصـول أي من ا�رشـح� ا�ـتنـافس�
عـلى نـصــاب الـثـلـثـ�� يــتم تـطـبـيق (ثــانـيـاً) من ا�ـادة اعاله (اذا لم
يحـصل اي من ا�رشـحـ� على االغـلـبيـة ا�طـلـوبة يـتم الـتنـافس ب�
ا�رشح� احلاصل� على اعلى االصوات ويعلن رئيساً من يحصل

على أكثرية االصوات في االقتراع الثاني).  
ويؤدي رئـيس اجلـمهـوريـة ا�نـتـخب امـام مجـلس الـنواب وبـحـضور
رئيس احملـكمـة االحتـادية الـيمـ� الـدستـورية ا�ـنصـوص عـليـها في
ا�ـادة 50 من الـدسـتـور وحتـدد واليته بـ 4 سـنـوات تـبدأ مـن تاريخ

ادائه اليم� ويجوز اعادة انتخابه �رة واحدة فقط.  

(اسـتهداف مـطار بغـداد هو مؤشر
خـطـر يـنم عـن تـصـاعـد الـعـمـلـيات
اإلرهـــابـــيـــة �ـــا يــضـــر بـــحـــركــة
الــطــيــران وا�ــســافــريـن ويــعـرض
حـيـاة ا�ـدنـيـ� واألبـريـاء لـلـخـطر�
و�ـثل تـهـديـدًا واضحًـا السـتـقرار
الـعراق� ومقدرات شـعبه). واعلنت
ا�ـمـلـكـة الـبـحـريـنـة في بـيان امس
(تـضامنها مع الـعراق ودعمها لكل
مـا تـتـخذه احلـكـومـة العـراقـية من
إجــــراءات لــــلـــــحــــفــــاظ عــــلى أمن
واالســتــقــرار). بــدوره � اســتــنــكـر
ا�ـتحدث بإسم اخلارجية االيرانية
ســـعـــيـــد خـــطـــيب زاده فـي بـــيــان
(االعـمال ا�شبوهة التي من شانها
ان تــؤدي الى زعـزعـة االمن ونـشـر
الــــفــــوضى فـي الـــعــــراق وتــــوفـــر
الـسبيل للـمناوئ� ومثـيري الفتنة
وتـــؤثــر عــلى خـــدمــات احلــكــومــة

للمواطن�). 
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ا�ـقبـلة امـام لبـنان. يـذكرُ أن الالعـب� شيـركو كـر� وحسـ� جبـار وسعد
ناطق وأمجد عطوان� قد تكررت نتيجة الفحص االيجابية لهم بعد إعادته.
فـيمـا أظهـرت بـقيـةُ الفـحوصـات جلمـيع أعـضاءِ الـوفد� الـتي أجريت أثـناء

الوصولِ الى مطار بيروت� نتائج سلبية.
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كــشـفت نـتـائجَ الــفـحصُ الـطـبي الــذي أُجـري لـوفـد ا�ـنــتـخبِ الـوطـنيّ في
بـيـروت� عن ظـهـورِ اصـابـة كل من سـامح سـعـيـد وا�ـدرب ا�ـسـاعـد رزاق
فــرحـان بـكـورونـا� �ـا ســيـؤدي الى غـيـابـهـمــا عن احلـضـور في ا�ـبـاراةِ
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عــــهــــد دونــــالــــد تــــرامب. ولــــكن
ا�ـــفــاوضـــات تـــتم بــشـــكل غـــيــر
مباشر� ولم يلـتقِ بعد ا�فاوض�
االيـرانـيـ�.وأعـلـنت ايـران لـلـمرة
األولى هـذا األسـبــوع انـفـتـاحـهـا
على مـفاوضـات مبـاشرة� تـطالب
بها الواليـات ا�تحـدة.و� تعليق
مــفـاوضــات فــيـيــنــا مـرة جــديـدة
اجلـــــمـــــعـــــة حـــــتـى األســـــبـــــوع
ا�ـــقــبـل.و�ح الـــدبــلـــومــاســـيــون
األوروبيـون والـروس ا�ـشـاركون
إلى إحــراز تـقــدم في احملــادثـات�
مـــعـــتـــبـــرين أن وقـت "الـــقــرارات
الـســيـاسـيــة" حـان لـلــتـوصل إلى
اتـفـاق. و تـدخل ا�ـفـاوضـات بـ�

الغـربـي� وطـهران سـعـيا إلحـياء
االتـفـاق حـول الـبـرنامـج الـنووي
اإليـراني مـرحـلـة جـديـدة تـتطـلب
"قرارات سيـاسية"� فـيما اعـتبرت
فرنسـا أن عمـلية فـييـنا "�كن أن
تــــفـــضـي إلى نـــتــــيـــجــــة".وعـــلق
الـــدبـــلــــومـــاســــيـــون اجلــــمـــعـــة
مفاوضـاتهم اجلاريـة منذ بـضعة
أسـابـيع في فـيـيـنـا لـيعـودوا إلى
عواصـمهم.وكـتب منـسق االحتاد
األوروبي إنــــريــــكي مــــورا الـــذي
يــتـرأس احملــادثــات اجلــاريـة في
قـــــصــــر كـــــوبـــــورغ الــــفـــــخم في
العاصـمة النـمسويـة� في تغريدة
"يعـود ا�شـاركون الى عـواصمهم

إلجـــــراء مــــشــــاورات و(تـــــلــــقي)
تعليمات تمهيدا للعودة االسبوع
ا�ـقـبل".وأضـاف "ال بـد من اتـخاذ
قرارات سيـاسية اآلن".وعـبر كبار
ا�ـفـاوضــ� عن فـرنـســا وأ�ـانـيـا
وا�ــمـــلــكـــة ا�ــتــحـــدة عن مــوقف
�ــاثـل مــعــلـــنــ� أنه بـــعــد هــذه
ا�ـرحـلـة "ا�ـكـثـفـة"� فـإن "اجلـمـيع
يــعـــلم أنــنــا نــصـل إلى ا�ــرحــلــة
األخـــيـــرة� مــا يـــتـــطــلـب قــرارات
ســيــاســـيــة".كــمــا كــتب ا�ــنــدوب
الـروسـي الـدائم لــدى ا�ــنـظــمـات
الــدولــيــة في فــيـيــنــا مــيــخــائـيل
أوليانوف على تويـتر أن العملية

وصلت إلى "مرحلة متقدمة".

مـــبــاريـــات كــأس الـــعــالم من 21
تـشـرين الـثـاني/نـوفـمبـر إلى 18

كانون األول/ديسمبر.
إلى ذلك وجه ا�ـبـعـوث األمـيـركي
الذي يحاول مع االوروبي� انقاذ
االتفاق النـووي مع إيران� رسالة
ذات بـعــد سـيــاسي أكـبــر مـثــنـيـاً
عـلى "الـسـماح لـلـنـسـاء بـحـضور
مـــبــاراة" الـــتــأهـل في مــواجـــهــة
العـراق في ا�ـلعب� لـلـمرة األولى
مـنـذ أكـثــر من سـنـتـ�.ويـفـاوض
روب مــالي مــنــذ نــيــسـان/ابــريل
على عـودة الـواليات ا�ـتـحدة إلى
االتفـاق النـووي� بعـدما كـانت قد
انــســحـــبت مــنه في  2018خالل

{ واشـــــنــــطـن (أ ف ب) - هــــنــــأ
ا�ــــــبـــــــعــــــوث األمـــــــيــــــركـي الى
ا�ــفـاوضــات الــنــوويــة مع ايـران
روب مـالي طـهـران بـتـأهـلـهـا إلى
نهائيات كأس العـالم ا�قبلة لكرة
الـقــدم. وفي حـ� كــان يـتـوقع أن
يـعـلق عـلى ا�ـفـاوضـات الـنـووية
عـقب تعـلـيق مـوقت جـديـدة أُعلن
عـنه اجلــمـعـة� كـتب عــلى تـويـتـر
"تـهــانـيــنـا لـ"فـريـق مـلي" لــتـأهـله
لكـأس العالم  "2022 مستـخدماً
بــذلـك لــقب ا�ـــنــتـــخب االيــراني.
وأضـــــاف "آمـل أن يـــــواجـــــهـــــكم
الــفـــريق الــوطــنـي األمــيــركي في
الدوحـة"� في قطـر حيث سـتجري
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او الى اوربا او تركيا ومناطق الشام وغيرها عن طريق
هذه ا�ـوانئ� وبالـتالي فـأن البضـائع تصـبح خارج هذه
ا�دن)� ولـفت الى ان (مـينـاء الـفاو الـكـبيـر ال يـؤثر عـليه
أي ميـناء قريـب أو بعيـد باعتـباره رابـطاً ما بـ� الشرق
والـغرب)� ومضى الى القول ان (العراق نقطة وصل ما
بـ� الـشـرق والـغـرب وهـو� الـطـريق األقـصـر واألفـضل
بالـنسبـة لناقـلي البـضائع للـتجار� مـن الناحـية الربـحية
لهـذا ا�و�ـوع� لذلك تـكون الـطرق األقـصر هـي الطرق
اجلـاذبـة لـلـتجـار).  واسـتـقـبـلت الشـركـة امس� سـفـيـنة
احملــمـلــة �ــادة زيت الــطـعــام اخلــام. وقـال مــديــر عـام
مـــوانئ الـــعــراق فــرحـــان الــفـــرطــوسي فـي بــيــان � إن
(أرصفـة ا�يـناء اجلـنوبي استـقبـلت سفـينـة  حتمل على
مـــتـــنـــهــا 17500طـن من مـــادة زيت الـــطـــعـــام اخلــام
وباشـرت كـوادر الـتـفـريغ والـشـحن الـعـمل عـلى شـحنه

وتفريغه).
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حذرت الـشركة العـامة للموانئ الـعراقية الـتابعة لوزارة
النـقل من الربط السكـكي ب� البصـرة والشالمجة على
مــســتــوى احلــمــوالت قــبل إجنــاز مــيــنــاء الــفــاو. وقـال
ا�تحد� باسم ا�وانئ أ�ار الصافي في تصريح امس
ان (الـربط الـسـكـكي بـ� الـبـصـرة و شالمـجـة إذا كان
عـلى مـسـتـوى احلـمـوالت �فـهو �ـثل خـطـر كـبـيـر� كون
ميناء الفاو لم ينجز حتى هذه اللحظة وفي حال إجنازه
بـاإلمـكـان الـشـروع بــهـذا الـربط)� واشـار الى ان (هـذا
الربـط قد يـخص ا�سـافـرين فقط سـواء كـان للـعراق أو
للـشام)�مـستـدركا (اذا كان لـلحـموالت فـسيـعطل مـيناء
الــفــاو ويـعــرقل كل ا�ــوانئ� ألن تــبــقى ا�ــوانئ اجلـارة
والـقـريـبـة مـنـافـسـة لـلـمـوانئ الـعـراقـيـة � لـذلك سـيـكـون
تفـريغ حموالت كل الـقادم� من منـطقة الشرق االوسط

(غـياب اخلـطاب الـوطني وسـيطرة
اخلــطـاب الـديـني في الـعـراق). في
غــــضـــون ذلـك � افـــاد مــــصـــدر في
صـالح الدين� بإصابة  3مـتنسب�
بــــــهــــــجـــــوم لــــــداعـش في قــــــاطع

مطيبيجة ضمن حدود احملافظة.
وقــال ا�ـصــدر إن (عـنــاصـر داعش
هـاجمت نقـاطا امنـية تابعـة للفوج
الــــــثـــــانـي ضـــــمـن لـــــواء  95 مـن
اجلـيش في قـاطع مـطـيبـيـجـة على
حـدود احملـافظـة� واشـتبـكت مـعهم
3 �ـــــــا اســــــفـــــــر عن إصـــــــابــــــة 

متنسب�).

مــراكـز لــلـقــرى قـريــبـة مــنه� ويـقع
ضـــمن ا�ـــنـــاطق الـــفـــراغ األمــني�
بـــاإلضــــافـــة إلى حـــريـــة احلـــركـــة
شـمـاال� كون ا�ـعسـكـر يربط شـمال
ا�ــقــداديــة وبــعــقــوبـة واخلــالص�
وصـوال إلى نـاحـيـة الـعــظيم ). من
جـانبه � قـال اخلبـير الـستـراتيجي
عـالء الـنـشـوع أن (عـدد الـهـجـمـات
وصــلت إلى  2000 عــمـلــيـة مــنـذ
الــعـام  2019 وحــتى عـام 2020
أغــلب تـلك الــعـمـلـيــات تـركـزت في
ديـــالـى وصالح الـــدين الـــقـــريـــبـــة
مـنـهـا)� عـازيـا سـبب الـتـطـرف الى
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جنـح احلـشـد الـشــعـبي� في انـهـاء
خـطـر مـعـسـكر لـداعش يـعـد نـقـطة
النــــطـالق خاليــــاه مـن عــــمق تالل
حـمـرين صـوب ديالـى ومحـافـظتي
كركوك وصالح الدين� فيما اصيب
ثـالثة مـنـتـسـبـ� خالل اشـتـبـاكات
مـع مجـامـيع ارهـابـيـة ضمـن قاطع
مــطـيــبـيــجـة. وقــال الـنــاطق بـاسم
مـحور ديـالى صادق احلـسيني في
تـصـريح امس ان (معـسكـر عائـشة
شــكل �ــدة لــيـسـت قـلــيــلـة �نــقــطـة
انــطالق مــهــمــة خلاليــا داعش من
عــمـق تالل حــمــرين صــوب ديــالى
ومـحـافظـتي كركـوك وصالح الدين
�بــســبب مـوقــعه الــسـتــراتــيـجي)�
واشــار الى ان (عــمــلـيــات احلــشـد
الــنـوعــيـة اســهــمت في تـدمــيـر كل
مــضــافــات ا�ــعــســكــر وا�ــسـارات
الــبـريـة ا�ــؤديـة الـيه)�  مــبـيـنـا ان
(ا�ـعسكر شـكل نقطة تـهديد لثالث
مــحــافــظــات في ان واحــد)� وتـابع
انـه (بـــات مـن ا�ـــاضـي بـــجــــهـــود
وتــضــحــيـات احلــشــد لــلـذي جنح
بـرغم كل الـتـعـقيـدات في الـوصول
الـيه وتـدميـر اوكاره). بـدوره � اكد
مــصــدر امـني ان (الــفــراغ األمـني�
سـاعد داعش على تأسيس معسكر
تـدريبي يطلقون عليه أسم معسكر
عــائــشــة). واســهــمت مــعــســكـرات
الــتــدريب في جتــنـيــد الـكــثــيـر من
االرهــــابـــيـــ� فـي أفـــغـــانــــســـتـــان
والــعــراق وســوريــا والــيــمـن مــنـذ
ثــمـانـيـنـيــات الـقـرن ا�ـاضي.وكـان
الـــنــاطق بــاسـم داعش يــدعى أبــو
مـحمد العـدناني �قبل مقـتله بغارة
أمــريــكـيــة بـثالثــة أشـهــر � قـال إن
(هــز�ـــة تــنــظــيــمه في ا�ــوصل ال
تـعـني نـهـايـته)� مـشـيرا إلـى (أنهم
سـينحازون إلى اجلـبال والكهوف�
حـتى ولو كانت اعدادهم صغيرة).
ويـــعــلـل ا�ــصــدر ســـبب اخـــتــيــار
داعـش هذا ا�ـكان إلى (عـدم وجود
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رجحت الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
� ان يكـون طقس اليوم االحد صحوا في ا�نطقة الوسطى وغائما مصحوبا
بامـطار شماال. وقالت الهـيئة في بيان تلقـته (الزمان) امس ان (طقس اليوم
األحـد سـيـكون في ا�ـنـطـقـة الوسـطى صـحـواً مع بـعض الغـيـوم� امـا طقس
ا�نطـقة الشـماليـة فسكـون غائمـاً جزئيـاً مع فرصة لـتساقط أمـطار خفـيفة �
بـيـنمـا تـكون اجـواء ا�ـنطـقـة اجلنـوبـية غـائـمة جـزئـيا � أمـا درجـات احلرارة
فستـكون مقـاربة لليـوم السابق في ا�ـنطقـت� الوسطى واجلـنوبيـة وسترتفع
قلـيالً في ا�نطقة الشمالية � حـيث ستسجل العظمى في بغداد وكربالء 17
والسليمانية  8 واربيل 10ونينوى 11 وديالى واالنبار 16والبصرة 19).
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تأهـب اجليش االبـيض مع اعالن
وزارة الــصـحــة � دخــول الــعـراق
ذروة ا�وجـة الـرابعـة من كـورونا
� نـــتـــيـــجـــة ارتـــفـــاع االصـــابــات
باومـيكـرون �سـتويـات قيـاسية �
فــيـــمــا دعــا ا�ــواطـــنــ� الى دعم
اجلهـود الـصـحـيـة من خالل اخذ
الـلـقـاحـات وااللـتـزام بـاالجراءات
الــوقـائــيــة.وعـزا مــديــر الـصــحـة
الـــــعــــامـــــة في الـــــوزارة ريــــاض
احللفي في تصريح امس �ارتفاع
اإلصــابـــات إلى (دخـــول الــعــراق
ذروة ا�ــــــوجـــــة الــــــرابـــــعــــــة من

كورونـا)� واضاف ان (أومـيكرون
يعدّ من أخفّ سالالت الفايروس�
ولـكنه األكـثـر انـتشـارا� إذ تـتـركز
األعــراض في خاليــا الــقــصــبـات
الـهـوائـيــة لـلـمـصـاب أي اجلـهـاز
الــتـــنــفــسي الـــعــلــوي� وهــذا مــا
أثـبتـته الـبـحوث الـعـلـميـة عـا�ـيا
مــنــذ بـــدايــة ظــهــوره)� ورصــدت
الــــوزارة امس � 5827 اصــــابــــة
بكورونا مقابل شفاء  3962حالة
وبـواقع  14 وفـاة جــديـدة. واكـد
ا�ــوقف الـوبــائي الــيــومي� الـذي
اطـلــعت عــلـيه (الــزمـان) امس ان
(عدد الفحوصـات اخملتبرية التي
اجرتـهـا الـوزارة لعـيـنات مـشـتبه
اصابتـها بـالفايـروس بلـغت اكثر

من  20 الــــفـــا � حــــيث � رصـــد
اصابة  5827 بكورونا في عموم
احملـــافـــظــــات)� مـــشـــيـــرا الى ان
حـــالـــة (الــــشـــفــــاء بـــلغ   3962 
وبواقع  14وفاة جـديـدة)� وتابع
ان (اكـثــر من سـتــة االف شـخص
تلـقى جـرعـات اللـقـاح ا�ـضاد في
مـراكز الـوزارة ا�ـنـتشـرة بـبـغداد

واحملافظات).
 وسجـلت محـافظـة ميـسان �وفاة
جديـد بكـورونا تـعد االولى خالل
الــــعـــام اجلــــاري. وقــــالت دائـــرة
صـحة احملـافـظـة في بـيـان تـلـقته
(الزمان) امس انها (سجلت حالة
وفاة واحـد بكـورونا � التـي تعدد
االولـى خـالل هـــــــــذا الــــــــعــــــــام).

ورصــــدت وكـــالــــة اإلحــــصـــاءات
الــروســـيــة �أكـــثــر من  660 ألف
وفــاة مــرتــبــطــة بــكــورونــا خالل
الــــعــــامـــ�  2020و ?2021مـــــا
يــشـكل نــحـو ضــعف احلــصـيــلـة
الرسمية التي تدلي بها احلكومة
في شكل يـومي الـتي بلـغت حتى
اآلن  329 ألــــــفـــــا و 443وفـــــاة.
وعـزت الـوكـالـة ذلك الى (إحـجـام
نـــســبـــة كــبــيـــرة من ا�ـــواطــنــ�
الـــروس عن تـــلـــقي الـــلـــقـــاحــات
ا�ـــــضــــادة � وإجـــــراءات اإلغالق
شـبه ا�ـعــدومـة مـنـذ ربـيع 2020
وعدم احـتـرام التـدابيـر الـصحـية
الــوقــائــيــة وفي مــقــدمــهــا وضع
الكمامة في وسائل النقل العام).

مقتدى الصدر

روب مالي 
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صورهـا الـشـخصـيـة)� واشار الى ان
(مـفارز الـشـرطـة اجملتـمـعـية �تـمـكنت
من حتديـد مـكان ا�ـبـتزين والـوصول
إلـيهـمـا ومـواجهـتـهـما بـأدلـة اإلدانة�
واتخـذت بحقـهمـا اإلجراءات الالزمة
و� حـذف مـحـتـوى االبـتـزاز وتـأم�
حسابي الضحيت�).  وتعرض منزل
ضـابط بـرتبـة عـقـيـد في قـوات حرس

احلدود الى هـجوم مسـلح بالـرمانات
اليـدوية في مـنطـقة الـزعفـرانيـة.وذكر
مــصــدر ان (مـنــزل الــضــابط تــعـرض
لــهـجـوم بــقـنــابل يـدويــة في مـنــطـقـة
الزعفرانية� �ا اسفر ذلك عن إصابة
عـدد من أفـراد أسـرته). وألـقت مـفـارز
مكافحة اخملـدرات �القبض على متهم
بــحـــوزته مــلــيــون حــبــة مــخــدرة في

بـا�ــدفـعـيـة واألسـلـحــة الـثـقـيـلـة� ولم
تتـضح حـصيـلـة الهـجـوم حتى اآلن).
فيمـا اكدت خلـية االعالمي االمني في
بــيـــان امس ان (مـــدفـــعـــيـــة احلـــشــد
الـشــعـبي ســانـدت من خـالل ضـربـات
دقـيــقـة أبـطـال فـوج ا�ــغـاويـر الـتـابع
لــلــفــرقــة الــثــامــنــة بــاجلــيش اثــنــاء
تصديـهم لتعـرض ارهابي)� وتابع ان
(مــدفــعــيــة احلــشــد وجــهت ضــربـات
دقـيـقة بـاجتـاه أمـاكن وجـود عـنـاصر

داعش). 
وتـتـعـرض مــنـاطق الـزركـة لـهـجـمـات
مـــســتــمــرة بـــســبب قـــربــهــا من تالل
حمـرين� الذي يـعد معـقل التـنظـيمات
االرهابية إلى جانب الفراغات األمنية
الـرخــوة. بـحــسب خـبــراء في الـشـأن
االمـــني. وأوقـــفـت مــفـــارز الـــشـــرطــة
اجملتـمعـيـة بوزارة الـداخلـية �حـالتي
ابـــتــزاز الــكــتــروني فـي مــحــافــظــتي
كــــركـــوك والـــنـــجـف. واوضح بـــيـــان
لـــلــوزارة تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس إن
(مـنــاشـدتـ� وردتـنـا �ــفـارز الـشـرطـة
اجملتمـعية� األولى لـفتاة من مـحافظة
ديــالى أفــادت بــتــعــرضــهــا حملـاوالت
ابـتـزاز وتـهـديـد بـنـشـر صـورهـا عـلى
مـواقع التـواصل االجـتـمـاعي من قبل
شـــاب من مـــحــافــظـــة كــركـــوك مــا لم
ترضخ لرغـباته الدنـيئة)� واضاف ان
(احلـالـة الـثـانـيـة لـفـتـاة من مـحـافـظة
الـــنـــجف �تـــعـــرضت لـــذات االبـــتــزاز
والتهديد من قبل شاب باحملافظة قام
بـتـهــكـيـر حـسـابــهـا واالسـتـيالء عـلى
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مـحـافـظـة األنـبـار. وقـال قـائـد شـرطـة
االنبـار الفـريق هادي رزيج في مـقطع
فـــيــديــو تـــداولــته مــواقـع الــتــواصل
االجتماعـي انه (بعملـية نوعيـة أمنية
ومن خالل احلـصـول عـلى مـعـلـومات
اســتـخـبــاريـة� تــمـكن قــسم مـكــافـحـة
مــخـدرات االنــبـار الــتـابع لــلـمــديـريـة
العـامـة �كـافـحة اخملـدرات وا�ـؤثرات
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فـكـكت قـوة من جـهـاز األمن الـوطـني�
خـلــيـة جتـمع األتــاوات لـداعش خالل
كــمـ� مــحـكم في مــحـافــظـة نــيـنـوى.
واكدت خـليـة االعالم االمني في بـيان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امـس إن (مـــفــارز
اجلـهـاز تـمـكــنت وخالل كـمـ� مـحـكم
أسـفـر عن الـقبض عـلى خـلـيـة مـؤلـفة
من أربـعــة إرهـابـيـ� يــفـرضـون عـلى
ا�ــــواطـــنـــ� دفع األمـــوال لـــتـــمـــويل
عـــصــــابــــات داعش وعــــمـــلــــيــــاتـــهم
اإلرهابيـة)� واضاف البـيان ان (القوة
دونت اقـوال ا�تـهـم� واحـالـتهم الى
اجلهـات القـضـائيـة اخملتـصة التـخاذ
اإلجراءات الـقانـونـية الالزمـة بحـقهم
بــعـدمــا اعـتــرفـوا بــتـهــديـد وتــرهـيب
الـعـديـد من ا�ـواطـنـ� وأخـذ االمـوال

منهم بالقوة). 
 «—b<« W×�UJ�

واحـبــطت الـقــوات االمـنـيــة � اعـتـداء
لعناصر داعش على نقاط اجليش في
قاطع الزركة �ـحافظة صالح الدين �
فيما احبطت مفارز مكافحة اخملدرات
� تــهــريب مــلــيــون حــبــة مــخــدرة في
محـافـظة االنـبـار. وافاد مـصـدر امني
بأن (عناصـر داعش هاجمت بـأسلحة
الـقنص واألسـلـحـة ا�تـوسـطة نـقـاطا
أمنـية لـلـجيش ضـمن الفـرقة الـثامـنة
في قــريـة اخلـشـامــنـة بـقــاطع الـزركـة
شــرقي احملـــافــظــة عــلى طــريق طــوز
خـــرمــاتـــوتــكـــريت)� واشــار الى ان (
قـوات اجلــيش تـصــدت لـلـمــهـاجـمـ�
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وقـعت وزارة الـعـمل والـشؤون االجـتـماعـيـة� مع فـرنـسا اتـفـاقيـة دعم ا�الذ اآلمن في
بغـداد ومراكـز حمـاية ا�ـرأة. وقـال بيـان تلـقته (الـزمـان) � ان (الوزيـر عادل الـركابي
وقـع عـلى اتـفـاقـيـة دعم ا�الذ االمن في بـغـداد ومـراكـز حـمـايـة ا�ـرأة في مـحـافـظات

نينوى واالنبار والبصرة� بالتعاون مع فرنسا وصندوق األ� ا�تحدة للسكان).
واشـــار الـــركــابي الـى ان (الــوزارة في
ظل الـظـروف االقـتصـاديـة والتـحـديات
الـكبـيرة ال �ـكنـها �ـفردهـا النـهوض
�ـــهــامــهــا وهي بـــأمس احلــاجــة الى
احلــمــايـة والــتــمــكـ� ودعم الــشــركـاء
لــلـــنــهــوض بـــواقع الــفــئـــات الــهــشــة
والــضـعــيـفـة الــتي تـرعــاهـا والســيـمـا
االطـفــال والـنـسـاء وكـبـار الـسن الـذين
اضـطـرتـهم الـظـروف الـصـعـبـة لـلـجوء
الـى الــوزارة ومــؤســســاتــهــا ودورهــا
االيــوائـيــة)� مـشــددا عـلى (ضـرورة ان
يـشمل مـشروع تـأهيـل الدور االيـوائية
مـحـافـظـات اخـرى هي بـأمـس احلـاجة

لها).
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وتـابع ان (الـتـعـامل مـع حاالت الـعـنف
الـقائـم على الـنوع االجـتمـاعي يتـطلب
من الـوزارة وشـركـائـهـا تـهـيـئـة الـبـنى
الــتــحــتــيــة حلـمــايــة ومــســاعــدة هـذه
الـفئات� والتركيـز على معاجلة أسباب
الـعنف وتـداعياته)� ومـضى الى القول
ان (الـــوزارة تــتــطـــلع الى الــتـــنــســيق
والـتعاون باجتاه الشراكة مع اجملتمع
الـــدولـي ســـواء أكـــان مـــنـــظـــمــة األ�
ا�ـتحدة او االصدقاء في فرنسا وباقي
الــدول). وشـارك الــركـابي فـي مـعـرض
االبـتكارات العلمـية الذي نظمته وزارة
الــشــبــاب والــريــاضــة بــالــتــعــاون مع
الكليات واجلامعات. وقال على هامش
ا�ــشـاركـة ان (الـوزارة لـديــهـا بـرنـامج

حـــاضــنــات االعـــمــال لــدعـم ا�ــشــاريع
االبـتـكاريـة ونـحن عـلى استـعـداد لدعم
الــطـــاقــات الــعــلــمـــيــة )� الفــتــا الى ان
(الـوزارة عـلى استـعـداد لدعـم الطـاقات
الــعــلــمـــيــة الــشــبــابــيــة من خالل هــذا
الـبـرنـامج وتـوفـر لهم قـروضـا مـيـسرة
لـتـأسيس ا�ـشاريع االبـتـكاريـة)� وتابع
ان (هـدف الـوزارة هو� اسـتيـعاب اكـبر
عــدد من الـعــاطـلــ� او اخلـريــجـ� في
مـشـاريع انتـاجـية)� ومـضى الى الـقول
ان (الـوزارة لديـها  120مـشروعـا ضمن
بـــرنـــامج ابـــتـــكـــار االعـــمــال �جنـــحت
وحـقـقت اجلـدوى االقـتـصـاديـة مـنـهـا).
واطــلع الــوزيــر خالل زيــارته اجــنــحـة
ا�ـعـرض الـذي حـضـره وزراء الـشـبـاب
والـــريـــاضـــة والـــصـــنـــاعـــة وا�ـــعــادن
والــتـعــلــيم الـعــالي والــبـحـث الـعــلـمي
والــصــحــة � عــلى احــدث الــتــصــامــيم
واالبـتكارات العلمية ونـتاجات مختلفة
في مـجاالت الـهنـدسة والـعلـوم الطـبية
واخملـتـبـرات والزراعـة والـليـزر وعـلوم
الــفــضــاء والــعـلــوم االخــرى. الى ذلك�
كـشفـت هيـئة الـرعايـة االجتـماعـية� عن
خـطـتـهـا ضمن مـوازنـة الـعـام اجلاري�
فـيـمـا أشارت إلى مـسـاعٍ لـشمـول نـحو
 600 ألف أسرة بعموم احملافظات هذا

العام. 
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وقــال مـديــر عــام  الـهــيـئــة ذكـرى عــبـد
الـرحيم  إن (خطـة الرعايـة االجتمـاعية

الـــعـــقــــلـــيـــة في وزارة الــــداخـــلـــيـــة�
باالشتراك مع مفارز شرطة احملافظة�
من القبض عـلى متهم ضـبط بحوزته
مــــلـــيــــون حــــبــــة مــــخـــدرة مـن نـــوع
كـبـتـاجـون)� الفـتـا الى (إحـالـة ا�ـتـهم
إلى الــــقــــضــــاء وفق أحــــكــــام ا�ـــادة
القانونية    28 مخدرات لينال جزاءه

العادل).
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وفي الـديـوانــيـة� انـقـذت فـرق الـدفـاع
ا�ـدني  17 مــواطــنــاً بــيــنــهم اطــفـال
ونــســاء حــاصــرتــهم الــنــيــران داخل
مـــنــازلـــهم وسط احملـــافــظـــة  وقــالت
ا�ديرية في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (مــفــارزهــا اســتـنــفــرت جــهــودهـا
إلنـقـاذ سـبـعـة عـشـر مـواطـنـاً اغـلبـهم
نــســاء واطــفــال حــاصــرتــهم ألــســنـة
الـلهب واخـنـقتـهم نـواجت وانبـعـاثات
احلريق بـعد ان امـتدت الـنيـران التي
كان مـصـدرها فـرن كهـربـائي �لتـحرق
ثالث دور ســكــنــيــة في مــنــطــقــة حي
الوحدة باحملافظة)� واضاف ان (فرق
االنــقــاذ ســارعت لــتــطــويق الــنــيـران
وإيـــجــاد ثــغــرة لــلــدخــول واقــتــحــام
ا�ـــنــازل والـــبــدء بـــإخــراج الـــعــوائل
الــســكــنـيــة �بــالــتـزامن مـع عـمــلــيـات
االخـمـاد ا�ـبــاشـر لـلـحـادث في الـدور
السـكنـيـة مع احلرص عـلى استـخدام
مخليات الدخان جراء نواجت احلريق
ا�ـعــرقل ألداء فـرق الــدفـاع � حـيث �
انـهـاء احلادث دون تـسـجـيل خـسـائر

بشرية مع حتجيم االضرار ا�ادية). �UH—“∫ جهاز األمن الوطني ينشر مفارز من أجل البحث عن مطلوب�

سلـبـا على االهـالي في كل احملـافـظات
العـراقـية دون اسـتثـنـاء). الى ذلك قال
مـديــر مـفـوضــيـة حـقــوق االنـسـان في
ديــالـى صالح مــهـــدي لـ(الـــزمــان) إنه
(في عام  2021 شهدت ظاهرة التسول
انتـشاراً واسعـاً وسط تدفـق ا�زيد من
االعداد سـواء من بـغـداد او كـردسـتان
صـوب مـدن ديـالى اخملـتـلـفـة وخـاصـة
بـعــقـوبــة). واضـاف  مــهـدي � ان  (30
با�ـئة من ا�تـسـول� لـيـسوا عـراقـي�
اغلـبـهم يـحمـلـون اجلنـسـية الـسـورية
بـيــنـهـم نـســاء)� الفـتــا الى ان  (هـؤالء
ا�ـتــسـولــ� يـنــتـشــرون في الــطـرقـات
والـتـقـاطـعــات وداخل االحـيـاء تـنـتـقل
بـــــ� االزقــــــة). وأوضـح مـــــهـــــدي� ان
(ظـاهرة الـتـسـول في تـزايـد مـطرد في
ديـالـى واصـدرنــا عـدة مــرات بـيــانـات
رصــــد حـــولــــهـــا مـع الـــتــــحــــذيـــر من
تــداعــيــاتــهــا االمــنــيــة واجملــتــمــعــيـة
وضرورة ايجاد حلـول لها خاصة وان
هــنـــاك اســتــغـالال واضــحــا لـألطــفــال
والـــــنــــســـــاء وذوي االحــــتـــــيــــاجــــات
اخلاصـة)� مـؤكـدا أن  (وجود مـافـيات
محلية تـدير ملف التسـول امر حقيقي

واالدلة كثيرة).

ومــعــقــد جـــدا الن االبــار حتــتــاج الى
كهربـاء لتشـغيل ا�ضـخات خاصة في
موسم الذروة خالل الـصيف مـا يعني
ان هنـاك ازمة مـتداخـلة).  وفي قـضاء
ا�قدادية قـال رئيس مجلـسها السابق
عدنان التميمي لـ(الزمان) �ان (اسعار
البـنـاء ارتـفعت من  15 بـا�ئـة الى 20
بـــا�ـــئـــة بــســـبـب رفع ســـعـــر الــدوالر
وخفض قيمة الدينار العراقي من قبل
حكومة الكـاظمي ما ادى الى شلل في
حـركــة الــبـنــاء في ديـالـى بـشــكل عـام

بلغت نسبته 50 با�ئة). 
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واضاف الـتـمـيـمي� ان  (حركـة الـبـناء
في انـحــسـار مـســتـمـر بــسـبب االزمـة
االقـتـصاديـة الـتي خـلـقـتـهـا احلـكـومة
رغم ارتــفــاع اســعـار بــيع الــنــفط الى
اكثـر من  80 دوالر لـلـبـرميـل الـواحد)
مــؤكـــدا ان  (االف االســر اجـــلت حــلم
بـنـاء مـنـازلـهـا بـسـبب االعـبـاء ا�ـالـية
التي ارتـفـعت الى اكـثر من  30 با�ـئة
بـالـوقت الـراهن). واكـد الـتـمـيـمي� ان
(قرار رفع سـعر الـدوالر وخفض قـيمة
الــديــنـــار الــعــراقي  تـــســبب الى رفع
اسعـار البنـاء بشـكل كبـير مـا انعكس

التـمـيمـي� ان  (االبار االرتـوازيـة التي
حـفـرت مـن قـبل وزارة ا�ـوارد ا�ــائـيـة
في االشهـر االخـيرة ال تـغـطي سوى 1
با�ئة من احلـاجة الفعلـية في ا�ناطق
الـزراعـيـة وهـذا يـدلل عـلى ان االشـهـر
القـادمة سـتـكون صـعبـة وقـاسيـة جدا
باإلضـافـيـة الى ان قـدرة ا�ـزارع� في
حفر االبار اخلاصة مرتفعة جدا تصل
الى عـشـرات ا�اليـ� من الـدنـانيـر في
ظل وجـود مـحـددات حلــفـرهـا من قـبل
الــلــجــان الـــرســمــيــة). واشــار الى ان
(حفـر االبار يـبقى حل إلدامـة محـطات
االسـالـة لـكن لـلـقـطـاع الـزراعي صـعب
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اعــلن االحتـــاد احملــلي لــلـــجــمــعــيــات
الــفالحــيــة فـي مــحــافــظــة ديــالى � ان
االبــار االرتـــوازيـــة ال تــغـــطي ســوى1
با�ـئـة من احلاجـة الـفعـليـة� فـيمـا اكد
انـهـا تــبـقى إلدامـة مـحــطـات االسـالـة.
وقــال رئـيـس االحتـاد رعــد الــتــمــيـمي
لــ(الزمان) أمس� ان (االبـار االرتوازية
تشكل بـديل مطـروح في مواجـهة ازمة
اجلفـاف احلـادة الـتي تـضـرب مـناطق
واسعة من ديالى لـكنه ليس ناجح في
منـاطق متـراميـة بسـبب االمالح وعدم
صالحـيـة ا�ـيــاه اجلـوفـيـة).  واضـاف
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تذكـرني أزمة مـسرح الـرشيـد الـتي دارت ب� الـفنـان� ووزارة االعـمار واالسـكان
الـتي ادعـت مـلـكـيـة األرض الــتي شُـيـد عـلـيــهـا صـرح �ـيـز من مــنـارات الـتـنـويـر
واالبـداع � وحسـمـها الـسيـد رئيس الـوزراء الحـقا بـاالنتـصار لـلـفنـان� � واإلبـقاء
على مـسرحهم قـائمـا � مع انه مازال جـثة هامـدة منـذ االحتالل � فاألجـواء الفـنية
راكـدة � وغـالـبـيـة الـفـنـانـ� عـاطـلـون عن الـعـمل � ولم يـرق الـنـشـاط الـفـني بـشـتى
مجـاالته الى مستوى الطـموح � كل ذلك تقف ورائه السـياسة التي يـجول فيها من
ال تعني له الـثقافة شيئا � مـا يهمه كيف يثرى من االستـثمار في السياسة التي ال
تشـترط مـؤهال معـينـا � يكفـيك االعالن عن والء مطـلق �ن يرأسـك � وأال حتيد عن
مـسـاره ا�ـرسـوم خـارجـيـا في الـغـالب � وأال تـسـأل ان كـان في الـطـريق مـخـرجـا

للوحل الذي نغوص فيه � او مصلحة للذين يتطلعون لوطن معافى .
 تـذكـرني هـذه األزمة بـا�ـسرح اجلـوّال الـذي كـان يجـوب الـقرى واألريـاف نـاشرا
البهـجة في النفوس وغـارسا القيم الـسامية في العـقول � يوم كان تنـوير اجلمهور
هدفا لـلدولة � وطريـقا للـحاق بالركـب .  ثمة قنـاعات راسخة لـلذين فعّـلوا ا�سرح
اجلوال بان الـثقافة ا�ستنيـرة مدخال خملتلف أشكال التنـمية � والفن أحد قنواتها
الرئـيسة � فـالفن يـهذب األذواق كمـا ينمي الـدين األخالق � وان الدول التي ال فن
فيهـا فقدت منـهال مهمـا من مناهل الثـقافة � فال يبـقى منا لـلمستـقبل اال ما جتود
به ابـداعـات الفـنـان� واألدبـاء والـعلـمـاء � وبغـيـر ذلك لن جتد األجـيـال القـادمـة ما

يعزز شعورها باالنتماء للوطن . 
مـفارقـة غريـبة ونـحن في األلـفيـة الثـالثـة أن يُنـظر لـلفن �ـا ال يلـيق به � وأال يُدرك
دوره احلقـيقي في احليـاة � وان يُحـارب من خلف الـستار وبـأدوات متخـلفـة تملك
صالحـية اتـخـاذ القـرار � و�ؤسـسـات تتـبع لـلدولـة يـدعي القـائمـون عـليـهـا بأنـها
خلـدمـة اجملتـمع � وتـتعـالى أصـواتـهم وبصـريح الـعـبارات حملـو مـسرح الـرشـيد �
ر�ا يـكون من ب� اخملتبئ� خلف الستار من يريد بأرضه انشاء مشروع جتاري
� ولتذهب الـثقـافة الى اجلحـيم � بيـنما كـان الفن قبل عـشرات الـعقود يـطرق على
الـنـاس أبوابـهم حـيث يـسـكـنون � وفي أقـصى الـقـرى الـنائـيـة � تـلك الـتي توصف
بــاالنـغالق � ويـعـمل بـإصـرار شــديـد عـلى كـسـر الـعـزلــة � واالنـفـتـاح عـلى الـدولـة

بوصفها خيمة للجميع . 
كيف نعـمل بغياب الفن على بناء دولة مدنية حتكمها ا�ؤسسات � وليس االرجتال
الـذي يهـيمن عـلـيه ا�تـخلف � ويـنـعدم فـيه ا�تـنـور ? � دولة يـنعم فـيـها الـناس بـقيم
ا�واطنـة � وتُلطّف عبر مـباهجهـا األمزجة � وينبـذ فيها الـتطرف � وتخفف بـفنونها
التـشنجـات التي خلـفّها عـقدان من العـمل االعتـباطي � ولن يحـدث ذلك اطالقا ما

لم نضع مؤسسات الثقافة أولوية قصوى � وأن جندد في محتوى ثقافتنا   . 
ال يــسـعك الـوصف سـوى بـالـكــارثـة عـنـدمـا تـرى من يــعـمل عـلى تـهـد� ا�ـسـارح
واقـتالع الـنـصب من الـسـاحـات وغيـرهـا من ا�ـعـالم الـتي جتـسـد هـويـة الـعراق �
بينـما يفترض واقعنا الثـقافي أن تسعى الدولة لتشـييد ا�سارح وقاعات العروض
ا�وسيـقية والتشكيليـة في كل مدينة � وهذا ما يقتـضيه العراق الذي نريده جديدا

كما يقولون � لكن لم يتحقق ما �كن االشارة اليه .
ومع ذلك يـسـألـون عن أسـبـاب شـيـوع الـتـطـرف � واتـسـاع الـروح الـعـدوانـيـة لدى
األفـراد � وتـراجع الـذوق الـعـام في اجملـتمع � هـل رأيتم أسـئـلـة سـاذجـة مـثل هذه
التي ال تُربط بـالفنـون واآلداب � بإهمالـنا الفنـون وعموم قنـوات الثقافـة لن نحصد

سوى ا�تعفن من الثمار  .
من ا�ـؤسف أن تــسـبـقــنـا في تــشـيـيــد صـروح الـفـن من كـنـا
نـصـفهـا بـاألنـظمـة الـرجـعـية � بـيـنـما صـار راهن الـذي �ـتد
عمـقه للقيـثارة السومـرية مثـارا لتندرهـا � وهي ترى ا�عاول
تهشّم الثور اجملنح وتفجّر ا�نارة احلدباء وتقتلع تماثيل من
بنـوا للـمـجد مـدنا � ومع كل هـذا األسى � لـكنـنا واثـقون من

انتصار ارادة النور على عز�ة الظالم  .

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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الـذي في عمـري نـعرف الـثورة والـتـثويـر من ينـظـر لهـا ومن يـنفـذها ومن يـسـتفـيد
منـها�اقول االغلب األعم الثورات ا�سلحة كانت دموية بأهداف
فـضـفـاضـة ال تــتـحـقق�راجـعــوا مـعي�عـلـيــنـا أخـذ فـرصـة
لــلــتـفــكــيــر وا�ـراجــعــة�الــشــعب دفع مــا يــكـفـي من دمـاء

زكية�هل نأمل منكم دولة محترمة?.
مجرد أمنيات.

{ عن مجموعة واتساب

بغداد

ال زلتُ نادمـاً على سؤالي لنجيب محفوظ � في احدى لقاءاتي به في القاهرة  قبل
نـحو  45 عـامـاً � بـحضـور ابـنـته الـوسـطى  ( فـاتن الـشهـيـرة بـاسم فـاطـمة ) في
شقـته بحي العـجوزة � أمام كورنـيش النيل مـباشرة � سـؤالي كان : هل تتوقع ان
ابداعك �  لو طـال بك العمـر الى التسـع� عامـاً  � سيسـتمر ? اجـابني مبـتسما :
انا االن في سن الـشيخـوخة �  لكـني اشعر انـني ابن االربع� � فـالعطـاء  يتجلى

في العقل وليس في العُمر..
تذكرتُ جـواب شيخ القصـة العربـية � وانا اتابع نـشاط وحيويـة صديقنـا ا�عطاء "
رفـعت مـرهون الـصـفار" ابن  93 عامـا � فـحـ� ترى عـنـفوانـه � ستـجـد انك امام
شاب مـتوثب � وان العمر لـديه مجرد رقم � وكلـما التقيه  اقـول في نفسي ( اللهم

ال حسد ) متمنيا له الصحة ود�ومة هذا التدفق احلياتي .. 
اتـصل بي قـبل ايـام هـاتفـيـا � كـمـا هي عـادته دوما � غـيـر انه في هـذا االتـصال �
ابلـغني انه وضع آخر اصـداراته لدى الـعزيـز د. احمد عـبد اجمليـد في صحـيفة "
الــزمــان" وفــعالً حــصــلت عــلى كــتــابه ا�ــعــنــون ( جنــوم في حــيــاتي) الــذي ضم
انطبـاعات وآراء لـنحو مـائة شخـصية من مـبدعي العـراق .. وهو كتـاب مهم � يدل

على وفاء معده من خالل توثيق حلياتهم ومسيرتهم ..
الذي يـهـمـني � وانـا اشـيـر الى هـذا الـكـتـاب � هـو الصـورة الـتي يـقـدمـهـا كـاتـبـنا
اجلليـل في العزم عـلى العيش في مـحيط � يعـتبر من جتـاوز السبـع� او الثـمان�
من الـعـمر � مـجـرد شخـوص يـنـتظـرون نـهـاية احلـيـاة � ال يحق لـهم ا�ـشـاركة في
حـركة اجملـتـمع � نـاسـ� إن احلـيـاة احلقـيـقـيـة ال تـنتـهي عـنـد سن مـعـيـنة� بل هي
اسـتـمرار لـقدرة اإلنـسـان على الـتفـاعل مع األحـداث والنـاس والـبيـئـة التي يـعيش
فيـها � وإن مقـياس اإلبـداع عنـد اإلنسـان هو قـدرته على خـلق اجلو ا�الئم لـلعمل
وحب الـنـاس� والـقـضــاء عـلى نـوازع الـكـسل واخلـمــول من أجل أن يـكـون نـافـعـاً

لنفسه ولآلخرين. 
لم يـفـكر حـبيـبنـا استـاذ رفـعت �  �ا مـضى من عمـره  � فـجعل قـلبه حـياً وروحه
شـبابـيـة� ودائمـا يـعيش بـالـتـفاؤل واحلـيـوية والـنـشاط � ولم يـسـمح   للـتـشاؤم ان
يــزوره �  فــهـو عــدو لــدود لإلنــســان � وقـد مــارس هــوايــاته و�ّــا قـدراتـه وصـقل
مـهاراتـه � وسايـر زمـنه � وفـتح جـمـيع مـنافـذ ا�ـعـرفـة لديـه لتـسـتـوعب عـالم الـيوم

ببصيرة نافذة وعقل متقد.
 لـقـد �ستُ ان  سـر شيـخـنا  رفـعت الـصفـار �  هو احـتـفاظه  بـروح الـطفـولة إلى
سن شــيـخـوخــته � فـلم  يــفـقـد حــمـاســته في احلـيــاة ابـدا � فـتــراه دائم االنـاقـة �
مـبـتسم � حـضور مـسـتمـر في الـتجـمعـات الـثقـافـية � مـتابع
ألصـدقــائه .. وعـلى إ�ـان  وقــنـاعـة � بـقــول شـمس الـدين
التـبريزي : " أنا ال يـهمني أن تكون حـياتي طويلة � بل أن
تكـون حيـاتي عميـقة .. أن أمر أنـا باأليام � ال أن تـمر هي

بي "

لـعامي  2020 و 2021 لـم تنفـذ بشمول
أسـر جديدة نـتيجة قـلة التخـصيصات
ا�ــالـيـة)� واضــافت ان (مـوازنــة الـعـام
اجلـــــاري مـــــرضـــــيــــــة من نـــــاحـــــيـــــة
الـتـخصـيـصـات لتـنـفيـذ خـطة الـرعـاية
االجــتـمــاعـيــة بـشــمـول أســر جـديـدة)�

مـشــيـرة إلى أن (خـطـة الـهـيـئـة تـهـدف
الـى شـمـول  500 الى  600 ألـف اسـرة
بــعـــمــوم احملــافــظـــات حــال تــضــمــ�
الـتخصيصـات في ا�وازنة)� مؤكدة ان
(األســر اجلــديـدة ا�ــشـمــولــة سـتــكـون
حــسب نـسب الــفـقـر� بــاالعـتــمـاد عـلى

الــــبــــيــــانـــــات ا�ــــعــــتــــمــــدة من وزارة
التخطيط).  واعلن محافظ نينوى جنم
اجلــبــوري�  عن شــمــول اكــثـر من 500
شـخـص بـرواتب اإلعـانـة االجـتـمـاعـيـة
فـي احملــافــظــة.  وذكــر بــيــان أمس انه
(�ـتـابعـة مـباشـرة من مـحافـظ نيـنوى

جنم اجلـبوري� � استـحصال مـوافقة
وزارة الــعـمل والـشــؤون االجـتـمــاعـيـة
على شمول  518مـواطناً بقانون اعانة
احلــمــايــة االجــتــمــاعــيــة �ن قــدمــوا
طــلـــبــات الى قــسـم تــمــكــ� ا�ــرأة في

ديوان احملافظة).
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عاد رئـيس حكـومة إقـليـم كردسـتان مـسرور الـبارزاني إلى أربـيل� � بعـد زيارة
وصفت بـالنـاجحة إلـى دولة اإلمارات الـعربـية ا�ـتحـدة� التـقى خاللهـا ولي عهد
ابوظـبي ونائب القـائد األعلى لـلقوات ا�ـسلحـة محمـد بن زايد آل نهـيان� وعدداً
من كبـار ا�سـؤول� اإلماراتـي�. وقـال بيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (البارزاني
التـقى خالل الزيارة � آل نـهيان� وعـدداً من كبار ا�ـسؤول� اإلمـاراتي�� وجرى
بحث سـبل تعـزيز العالقـات التي جتمع الـعراق واالقـليم مع اإلمارات� والسـيما
في اجملاالت االقـتصادية واالسـتثماريـة والتنـموية واإلنسـانية التي تـخدم جهود
التنـمية والـبناء)� واضـاف ان (اللقـاءات سلطت الـضوء على الـعملـية السـياسية
في العـراق ومجمل التطورات فـي منطقة الشـرق األوسط �وأهمية دعم ا�ساعي
واجلهود ا�ـبذولة لترسيخ دعائم السالم واالستقرار في ا�نطقة وحتقيق التنمية

لشعوبها كافة وبناء مستقبل أفضل يسوده التعاون والتعايش ا�شترك). 
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أحـزاب بـعيـنـهـا تـسيـطـر عـلى قـطاع
الــســيــاحــة الــديــنـــيــة بــشــكل كــامل
وحتديدا ا�زارات الـشيعية من خالل
االتفـاق مع شركـات سيـاحيـة محددة
لــتـفــويج الـزائــرين من اجلــمـهــوريـة
اإلسالمــــيـــــة اإليــــرانـــــيــــة ومن دول
اخلــلــيج� فـضـال عن شــبـكــة احلــجـز
الـفـنـدقي احملـددة أيـضـا بـخـصـوص

تلك االقتصاديات احلزبية .
{ كـان لـعـدم االسـتقـرار الـسـيـاسي االثر
الـسـلـبي عـلى مــسـتـقـبل الـقـطـاع اخلـاص

كيف تعلل ذلك?
-يبـدو ان عـدم االستـقـرار السـياسي
يــحـصـل عـنــدمـا تــكــون ا�ـؤســسـات
الـسـيــاسـيـة في مـجـتــمع مـعـ� غـيـر
فاعـلة فـي تلـبيـة مطـاليب اجلـماهـير
أو االسـتـجـابــة ألمـالـهم �ـا يـفـضي
إلـى حــالــة من الـــنــفــور الـــســيــاسي
بدرجـات مخـتلـفة من الـشدة� وغـالباً
ما يـكون التـعبـير عن هـذا النزاع من
خالل أعـمـال الـعنـف العـلـنـيـة كـداللة
عــلى الــتــطــرف الــســيــاسي من اجل
زعزعة الوضع القائم �ـا ينتج بيئة

طاردة لالستثمارات اخلارجية.
{ العراق �تلك عدد من ا�نافذ احلدودية
لم يتم اسـتثمارها بالـشكل الصحيح حيث
كـــادت ان تــــكـــون االنــــعــــاش احلـــقــــيـــقي

لالقتصاد ا�نهار� ما تفسيرك لذلك?
- تـعــدد اشـكـال الـفـســاد في ا�ـنـافـذ
احلـــدوديــة ســاهـم في عــدم تـــوفــيــر
مــدخالت مــالــيــة من بــيــنــهــا دخـول
الــبــضـــائع ا�ــهـــربــة أو ا�ــمـــنــوعــة
واحملرمة دوليـا� كذلك السلع ا�ـعفية
كــــمـــركــــيـــاً وعــــدم وجــــود أتـــمــــتـــة
الــكـــتــرونـــيـــة� أيــضـــا عــدم الـــتــزام
ا�ـــوظــــفـــ� بـــضــــوابط الـــتــــعـــرفـــة
اجلـمــركـيـة� يــضـاف إلى ذلك حـاالت
االبتزاز واالتـاوات التي تـفرض على
التـجـار بـدوره ادى الى تغـيـر إدخال
ا�وارد من منافذ كردستان� واألخطر
من ذلك أن بعض ا�سؤول� يقومون
بـتـعـطيـل أجهـزة الـسـونـار واعـتـماد
احلـسـاب الـيدوي لـتـمـريـر الـبـضائع

والـــتالعب في احلـــســابـــات� أيــضــا
وجــود أشـــخــاص تــابــعــ� لــبــعض
األحــزاب ا�ـــتــنــفــذة �ــارســون دور

موازي لسلطة الدولة.
{ �ــاذا ال يــتـم فــتح بــاب االســتــثــمــارات

لدعم الصناعة احمللية?
- االسباب متعددة منها ارتفاع كلفة
االيــادي الــعــامـلــة وارتــفــاع اســعـار
ا�واد اخلـام ا�ـستـوردة خـاصة بـعد
رفـع ســعــر الــصـــرف امــام الــديــنــار
الـعــراقي� أيـضـا قـانــون االسـتـثـمـار
يحتاج إلى تعديل ليوفر بيئة جاذبة

للمستثمر احمللي والدولي .
{ ا�ـــعـــامـل الـــعـــراقـــيـــة مـــعــــطـــله مـــنـــذ
2003حـيث اصـبـحت قالع مـهـجـورة في
الـــوقـت الـــذي كــــان بـــاإلمـــكــــان إنـــعـــاش
االقتـصاد العراقي من خاللها� ما تعليقك

على ذلك?
- أن هـــيـــمــنـــة الــدولـــة عــلـى أغــلب
الصناعات في العقود السابقة وعدم
وجود سياسة حلمـاية منتج القطاع
اخلـــاص وعـــدم اســتـــقـــرار الــوضع
األمني� حال دون تـوجه ا�ستـثمرين
إلنشاء ا�شـاريع الصناعيـة الكبيرة�
فعـلى مـستـوى القـطاع الـعام تـأثرت
الــــصــــنـــــاعــــات بــــعــــد عــــام 2003
وتــعـــرضـت ا�ــصـــانـع لـــلــتـــخـــريب
والسلب� ونتيـجة لذلك توقفت أغلب
الصـناعـات احلـكومـية بـسبب تـقادم
خـطـوط اإلنـتـاج واعـتـمـاد األسالـيب

التقليدية في اإلنتاج والتسويق.
{ خفض سـعر العمـلة كان له انـعكاسات
على االقتصاد الوطني� كيف حتلل ذلك?
قــرار خـفض قــيـمـة الــديـنــار لم يـكن
مـــنـــاســبـــا من حـــيث الـــتـــوقــيت او
ا�قـدار� فقد � اضـافة صـدمة نـقدية
الى الـصدمـات االقـتصـاديـة وا�الـية
والـصحـيـة التي عـصـفت بـالطـبـقات
الـفـقـيرة والـهـشـة مـنـذ اواخـر الـعام
2019 بـســبب الـتـظــاهـرات وجـمـود
النـشاط االقتـصادي وانـهيـار اسعار
الــنــفط وتــفـشي فــايــروس كــورونـا�
خصوصا مع ضعف برامج احلماية

االجتماعية الالزمة السـتيعاب تأثير
صـــدمــة ســعـــر الــصـــرف عــلى هــذه
د رفع سـعـر صرف الـطـبقـات� لـذا ولـ�
الــــدوالر تــــكــــالــــيف اقــــتــــصــــاديــــة
واجـتـمـاعـية مـتـعـددة اهـمـهـا فـقدان
االسـتـقـرار الـنـقـدي وا�ـضـاربة عـلى
الـديـنـار وضــعف الـبـيـئـة احلـاضـنـة
لـالســتـــثـــمـــار� فــضـال عــلـى تــراجع
مـــعــدالت الــطــلب الــكـــلي وتــعــمــيق
الـركـود االقـتــصـادي الـقـائم نـتـيـجـة
تـداعــيـات جـائـحــة كـورونـا� كـمـا ان
ارتـفـاع سـعـر صـرف الـدوالر في بـلد
كـالعـراق يـعتـمـد على االسـتـيراد في
تـغـذية الـطـلب احملـلي عـلى مـخـتلف
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تــشـكـل مـوضــوعـا حـســاسـا لــلـغــايـة في
الـنــزاع الــعــربي اإلســرائــيــلي.واســتــنـد
ا�ـــؤر� الــــذي يـــديــــر مـــركــــز األبـــحـــاث

الــفــرنــسي في الــقــدس�

في كـتابه� الى وثـائق مـحلـية وعـثـمانـية
وفرنسية تعمّق فيها خالل ست سنوات�
وعـاد من خاللـهـا الى الـقـصـة "ا�ـنـسـيـة"
حلـي ا�ـــغـــاربــــة عـــلى مــــدى ثـــمــــانـــيـــة
قــــرون.ويـــشـــرح ا�ــــؤر� أن احلي الـــذي

عاش فيه الزعيم التاريخي للفلسطيني�
يـاســر عـرفـات لـبـعـض الـوقت بـعـد وفـاة
والدته� لم يدمّر بـناء على مبادرة من 15
مقـاوال إسرائـيلـيا غـداة حرب 196 كما
تـقــول الــروايــة الــرســمــيــة الـتـي أعـاد
الـبـعض الـنـظـر فـيـهـا خالل الـسـنـوات
األخــيـــرة� إ�ـــا بـــنــاء عـــلى قـــرار من

احلكومة اإلسرائيلية.
.b� jzU�

وكان احلي محاذيا "للحائط الغربي"
أو "حائط البـراق"� أو "حائط ا�بكى"
بالنسبة الى اليهود.اليوم� ال يعرف
الـســيـاح الــذين يـقــصـدون احلـائط
الــقـــد� الـــذي تــلـــتـــصق قـــاعــدته
بــســاحــة كـبــيــرة ذات أرضــيـة من
احلـجـر ا�ـصـقـول� شـيـئا عـن هذه
الــقــصــة. وهـم إجــمــاال يــذهــبـون
للـتبـرك من بقايـا الهـيكل وا�ـعبد
الـثـاني ومــوقع الـصالة ا�ـقـدس
بـالنـسبـة الى الـيهـود.قـبل حرب
1967 عـــنـــدمــا كـــانت الـــقــدس
الـــشــــرقــــيـــة تــــخــــضع لإلدارة
األردنـــيـــة� لم تــــكن الـــســـاحـــة
مــــوجــــودة� وكـــان هــــنـــاك حي
مسـلم يضم نـحو  135بيـتا بـنيت في
عـــهــد صـالح الــدين األيـــوبي في الـــقــرن
الـثـاني عــشـر ا�ـيالدي� ثم ضُمّ الى وقف
أبو مدين� وهـي مؤسسـة دينيـة تأسست
لتـقد� لـسكن والـطعـام والعالج حلـجاج
قـادمــ� من مـنــطــقـة ا�ــغـرب.وســيـنــشـر
الـكــتـاب بـاإلنـكـلــيـزيـة في وقت الحق من

العام اجلاري.وتقول الرواية ا�تناقلة أن
15 مـقـاوال يـهــوديـا أقـدمـوا عـلى تـدمـيـر
حــارة ا�ــغـــاربــة بـــعــد احــتالل ا�ـــديــنــة
القد�ة مباشرة إلقامة الساحة.وحتدثت
وسائل إعـالم آنذاك عن دور لـعـبه رئيس
بــــلــــديـــة الــــقــــدس تــــيـــدي كــــولــــيك في
الـعــمـلــيــة.لـكـن ا�ـؤر� الــفـرنــسي يــقـول
لـــوكــالـــة فــرانـس بــرس "كـــيف �ــكن أن
نتـخيّل أن  15مقـاوال خاصـا دمروا حـيا
تاريخـيا من دون إذن على أعـلى مستوى
من الــدولـة? لـم يـقــتـنع أحــد يـومــا بـهـذه

الرواية".
ويــضـيف إن كــتـابه يـقــدم "دلـيال قــاطـعـا
ومـكتـوبـا عن التـخـطيط الـعـمد وا�ـسبق
لهـذه العمـليـة وتنسـيقـها".ويتـابع "هناك
وثــائق دامـــغــة"� مــشـــيــرا الى مـــحــضــر
اجــتـــمــاع بـــ� كــولـــيك وقــائـــد اجلــيش
ا�ـسؤول عن الـقـدس حـينـهـا في الـتاسع
من حزيران/يونيو 1967 قبل  36ساعة
فـقط من هـدم احلارة".ويـقـول لـومـير "من
بـ� النـقـاط ا�ـدرجة عـلى جـدول األعـمال
كان تدمير حي ا�غاربـة".كما اطلع لومير
عــلى مـذكـرة داخــلـيـة لــوزارة اخلـارجـيـة
اإلســرائــيـلــيــة صـدرت فـي الـيــوم نــفـسه
وتـضـمـنت الـعنـاصـر الـتي كـان يـفـترض
استـخدامهـا لتبـرير عمـلية تـدمير احلي.
وكــانت ا�ـذكــرة تــهـدف� وفـق قـوله� "إلى
جـعـل الـنــاس يــعــتـقــدون أنــهــا مــسـاكن
متـداعيـة ومبان خـطرة".كـما وجـد مذكرة
فـي أرشــيف بــلــديــة الــقـدس تــشــيــر إلى
ضرورة إزالـة أنقـاض احلي ا�دمـر "بأمر فنسان لومير

�كن).
وأنـذرت وزارة الــبـيـئـة مــواقع طـمـر
صحـي  في اقضـيـة احلي والبـشـائر
وا�ــوفـــقــيــة في واسط خملــالــفــتــهــا
احملــددات الـــبـــيـــئــيـــة. كـــمــا قـــامت
بــحــمـالت تــوعــيــة مــكــثــفــة �ـدارس
محـافـظات واسط وذي قـار  وا�ـثنى
وصـالح الـــدين وكـــربـالء ا�ـــقـــدســـة

والـنـجف االشـرف لـتـعـزيـز ا�ـفـاهـيم
الــبــيــئــيــة لـــدى شــريــحــة الــطــلــبــة
ومنحت 144موافـقة بـيئـية ألنـشطة
ومـشـاريع مـخـتـلـفـة في واسط  بـعـد
اسـتـيـفـائـهـا لـلـتـعـلـيـمـات والـشروط
البـيئـية .  واكـدت خلـو قريـة زراعية
في نــاحــيــة كــنــعـان بــديــالى من اي
تــــلـــــوث اشــــعـــــاعي بـــــعــــد اجــــراء
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قــــــال وزيـــــر الــــــبــــــيـــــئــــــة اخملـــــول
بـــالــصـالحــيـــات االداريــة وا�ـــالــيــة
والفنـية جاسم عـبد العـزيز الفالحي
أن نسـبة تـطهـير األراضي الـعراقـية
من االلغام وباقي ا�قذوفات احلربية
غــيـر ا�ـنــفـلـقــة  قـد جتـاوزت نــسـبـة
 53%من مـجـمل ا�ـسـاحـات ا�ـلـوثة
فـي عــمــوم احملـــافــظــات الـــعــراقــيــة

ا�تأثرة 
جاء ذلك خالل االجتماع التحضيري
للـجنـة االمـر الديـواني ا�رقم 15 س
لــســنــة 2011 ا�ــتـــضــمن تـــشــكــيل
الــلـجـنــة الـوطــنـيـة الــعـلـيــا لـشـؤون
االلـغـام  الـذي عـقـد بـحـضـور كل من
وكـــيل وزيـــر ا�ــالـــيـــة طــيـف ســامي
ومعاون وكيل وكالـة وزارة الداخلية
لــــشـــؤون االمن االحتــــادي الـــفـــريق
سمكون ناظم أمـ�  ونائب مستشار
االمن الـقـومي  فــضالً عن مـديـر عـام
دائـــــرة شـــــؤون االلــــغـــــام في وزارة
الـبـيـئة ومـديـر عـام  مـديـريـة الـدفاع
ا�ــدني في وزارة الــداخــلـيــة الــلـواء
كــاظم بــوهـان  ومــديــر عـام الــدائـرة
الفـنيـة في ا�ؤسـسة الـعامـة لشؤون
االلغـام في اقـليم كـردسـتان و�ـثلي
وزارة الــنــفط واخلــارجــيــة  ومـدراء
ا�راكـز واالقسـام اخملتـلفـة في دائرة
شؤون االلـغـام وذلك بـهـدف اخلروج
باجنـدة عمل وتوصـيات فاعـلة ترفع
الحقاً للجـنة الوطنية الـعليا لشؤون
االلــغـــام والــتي يــرأســهــا مــبــاشــرة
رئـــيس مـــجــلس الـــوزراء لــلـــبت في

محاور وأجراءات هذه التوصيات.
وقــال الـفـالحي ان (نـســبــة الـتــلـوث
بـااللغـام وبـاقي ا�ـقذوفـات احلـربـية
االخـــرى أ�ــا تــبــلغ حـــالــيــاً  نــحــو
6022 كـيـلـو مـتـراً مـربـعـاً في عـموم
احملافظات العـراقية في الوقت الذي
جنح فـيه الــبـرنــامج الـوطـني الدارة
شـؤون االلـغـام من تـطـهـيـر أكثـر من
53% من هــذه ا�ــســاحــات ا�ــلــوثـة
آنـفـاً الفـتـاً لـبـقـاء نـحو  2761كـيـلو
مــتـــراً مـــربـــعـــاً حـــتى االن مـــلـــوثــة
مـوضـحـاً الى ان 57% من اجـمـالي
الــتــلـوث هــو بـا�ــنــاطق اجلــنـوبــيـة
و25% مـنه في احملـافـظـات احملـررة
و 18%في مــــحـــافــــظــــات الــــفـــرات
االوسط بـــــيــــنـــــمــــا قـــــد بـــــلغ عــــدد
ا�ــسـتــفـيــدين من حـمـالت الـتــوعـيـة
نحو 33470�13 مسـتـفيـداً من هذه

احلمالت). 
WO�U� V�«u�

فــيـمــا قــال مـديــر عـام دائــرة شـؤون
االلـــغـــام ظـــافــر مـــحـــمـــود خــلف ان
(االجـتمـاع أفـضى أخـيراً جلـمـلة من
الـتوصـيـات التي سـتـرفع الحـقاً الى
رئــــيس مــــجــــلس الــــوزراء ورئـــيس
الــلـجـنــة الـوطــنـيـة الــعـلـيــا لـشـؤون
االلـغــام وخالصـة هــذه الـتــوصـيـات
أ�ــا تــنــصب في تــعــزيــز اجلــوانب
ا�ـالـيـة احلـكـومـيـة الـتي من شـأنـهـا
ضــمـــانــة أســتـــمــراريـــة الــبـــرنــامج
الــوطــنـي الدارة شــؤون االلــغــام في
الــعـراق عــلى أداء مــهـامـه ا�ـتــعـددة
وا�ــــتـــنـــوعــــة  وعـــلى أحــــسن وجه
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انواع السلع .
{ ارتـفـاع اسـعـار النـفط هل �ـهـد لـعودة

قيمة الدينار العراقي?
سوف تسـتثـمر األموال ا�ـستحـصلة
من فـــارق ارتــفــاع ســعـــر الــنــفط في
األسـواق الـعـا�ــيـة في رفـد مـيـزانـيـة
العراق 2022 من غير عـجز� وتغذي
ا�ــيــزانــيـة االســتــثــمـاريــة بــاألمـوال
لــتـــحــريك ا�ــشـــاريع� ودفع الــديــون
احمللية� اما تأثيره على تمهيد اعادة
سعـر الدوالر إلى سابق عـهده اعـتقد
ان هـذا ا�وضـوع سـيـاسي ويـخضع
لـــشــكل احلـــكــومــة الـــقــادمــة ومــدى
إمـكــانــيــة تـفــاعــلــهـا مع الــســيــاسـة

النـقدية �ـا شهدته من عـملـية تغـيير
سعر صرف الدوالر.

{ خـفض الـعـملـة الـعـراقيـة قـرار صـحيح
في وقت خطير� ما قناعتك بذلك?

- الــقـــرار غــيــر مــدروس وهــو قــرار
ارجتــالـي ولم يــضع في حـــســابــاته
تـأثـر الـطـبقـة الـفـقـيـرة من تـداعـيات
هـذا القـرار خـاصة كـان هـنـاك بدائل
�ـكن من خاللهـا اسـتـحصـال مـبالغ
كبـيـرة لسـد العـجـز في ا�وازنـة مثل
بـــيع قـــطـع األراضي لـــلــــمـــوظـــفـــ�
بأسعار ال تقل عن 10مليون للقطعة
الـواحــدة وبـذلك نــخـلق فــرص عـمل

للقطاع اخلاص.

من الـقيـادة الـعسـكـرية".وبـعـد قيـام دولة
إسرائـيل في الـعام 1948 مولت فـرنـسا�
الــقـوة االسـتـعــمـاريـة فـي ا�ـغـرب آنـذاك�
احلي ووقف أبو مـدين. ويـرى لومـير في
كـتـابه أن هـذا الـدعم كـان جـزءا من خـطة
السـتمـالة مـسلـمي شـمال إفـريقـيا بـهدف
"مــواجـهـة صــعـود حـركــة االسـتـقالل في
اجلـزائر".لـكن بـعد اسـتـقالل اجلـزائر في
العام 1962 " تخـلت" فـرنـسا عن احلي�
وظـلت صـامـتـة بـعـد تـدمـيـره كـمـا فـعـلت
عــدة دول أخـرى.ويــشـيــر لـومــيـر إلى أن
األردن الـتـزم الـصـمت أيـضا رغـم فقـدانه

السيطرة على القدس الشرقية آنذاك.
ويــقـول لـومـيــر لـفـرانـس بـرس "كـمـؤر��
حدسي يدفـعني للـقول إن اتفـاقا ضمـنيا
حــصل بــ� إســرائــيل واألردن... يُــسـمح
لألردن باالحتفاظ باإلشراف على ا�سجد
األقصى وبـاحـاته� ثالث أقـدس موقع في
اإلسالم� بــيـنــمــا يــبـنـي اإلسـرائــيــلــيـون
ســاحـتــهم قـرب حــائط ا�ـبــكى".ويـوضح
لـومـيـر أن أرشـيف بـلـديـة الـقـدس يـشـيـر
الى أن ســكـان احلي تــلـقــوا تـعــويـضـات
مـالـية "قـلـيـلة ولـكن مـبـاشرة" بـعـد الـهدم
"لـــضـــمـــان الـــتـــزامـــهم الـــصـــمـت"� وقــد

استقروا في محيط القدس.
ويــقــول لــومــيـــر "إنــهــا قــصــة مــزعــجــة
لـــلـــجــمـــيع"� إســـرائـــيـــلــيـــ� وأردنـــيــ�
وفـرنـسـيـ� ودول ا�ـغـرب� مـضـيـفـا "كان
حـــــــــيــــــــا مـع ذاكــــــــرة� ولـــــــــكـن من دون
تـاريخ".ويـخـلص "مع هـذا الـكـتـاب هـناك

بداية تاريخ� إنها البداية� ال النهاية".
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-1-
هناك من يدفعهم حبُّ الـذات الى التظاهر با�ـعرفة واألدب دون أنْ �لكوا
منهـما شيـئا � وليس هـذا بغريب� ذلك انّ االكـاذيب واالدعاءات العـريضة

كثيرة وليس لها من سقف محدود تقف عنده .
والفـسـاد ليس مـحـصوراً بـالـفـساد ا�ـالي واالداري � فـهنـاك فـساد أدبي

أيضا.
-2-

الغريب أنْ يُسلِّمَ مَنْ �لك شيئا من ا�عرفة واالدب الولئك األدعياء..!!
وقد يرتضون ألنفسهم االنضواء حتت عباءة ذلك ا�دّعي الكذاب ..!!

-3-
انّ احترام االنسان واحلفاظ عـلى كرامته شيء� والقبـول بادعاءاته الباطلة

ومزاعمه غير الصحيحة شيء� آخر .
وال ينبغي اخللط ب� االمرين .

فنـحن ال ندعـو الى االستـهانـة باي انـسان ولـكنـنا نـرفض شهـادات الزور
وا�داهنة وقبول الزيف .

-4-
ان ترك احلـبل على الـغـارب يجـرؤ الكـثيـرَ مِنَ احلـمقى عـلى ركوب مـوجة

االدعاءات الباطلة � دون خشية أو توقف .
-5-

وكانت اجملـالس  األدبيـة تشـهد مـسابـقات في الـتقـفيـة الشعـرية� واالديب
الفَطِن هو الذي يستطيع ان ينطق بالقافية قبل ان ينطق بها الشاعر .

وهذا ما كان يـفعله بـعض االعالم اذ كانوا يـرفعون اصـواتهم عالـيا بذكر
القافية قبل ان ينطق بها الشاعر .

وقد سوّلت ألحد االدعياء نفـسه انْ يُدْخِلَ نفسه في هذا ا�يدان مع انه لم
يكن من فـرسانه � فـتـصدى أحـد االعالم الى تأديـبه بطـريـقة ذكـيه جعـلته
مهزلة واضحوكة � وفي األثناء كان احد الشعراء في مجلس التقفية يقرأ

قصيدة بائية على وزن ( بابا )  و ( نصابا ) .
واذا باالديـب العَـلَم يـقـول : بـليـدا � فـاخـتـطف الـدعيّ القـافـيـة مـنه وصاح

(بليدا) 
وهذا مـا جـعل اجملـلس يـغص بالـضـحك� وهـكـذا انكـشف أمـرهُ وافـتضح

سِرُه� وأضحى يلوك فشله وهز�ته .
-6-

واخلالصة : 
ان من ا�ــهم احلــفــاظ عــلى حــرمــة الــعــلم واألدب
بـعـيـداً عن اجملـامالت الـرخـيـصـة ودفـعـاً لـلـغـوائل
وا�ــهـــازل وهـــذا هـــو ا�ــأمـــول من كل الـــعـــارفــ�

�قتضى ا�وازين .
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الـــــقــــــدس� (أ ف ب) - يـــــؤكــــــد ا�ـــــؤر�
الـفرنـسي فـنـسان لـومـيـر في كتـابه "عـند
أقـدام السـور: حـيـاة وموت حي ا�ـغـاربة
في الــقـدس (1967 -1187) الــذي صـدر
اجلـمـعـة� أن إسرائـيل "خـطـطت" لـتـدمـير
هــذا احلـي بــعــد احــتاللــهــا الــقــدس
الــشــرقـــيــة في أعــقـــاب حــرب األيــام

الستة� وحاولت "تمويه" ما فعلت.
ويتوقع لومير ردود فعل ناقدة وجدال
بـعد نـشـر كـتابه� كـون ا�ـسـألة تـتـعلق
بــاألمـــاكن ا�ــقــدســة في الــقــدس الــتي
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أعـلـنت الـشــركـة الـعـامـة لالتـصـاالت
وا�ــعـلــومـاتـيــة عن افـتــتـاح مــحـطـة
رئيـسية لـلمشـروع الوطـني خلدمات
االنـتــرنت  في ذي قـار � وا�ــنـفـذ من
قــبـل شــركــة ســمــفــوني / ايــرثــلــنك
الشـريك الـرسمـي لوزارة االتـصاالت
فـي مــجـــمـع اتـــصــاالت اجلـــبـــايش�
وبـحـضـور عـلي حـسـ� حـسن مـدير
اتـــصــاالت ومــعـــلــومــاتـــيــة ذي قــار
و�ـثـل الـشـركـة ا�ــنـفـذة لــلـمـشـروع
والكوادر الهنـدسية والفنـية العاملة
عــلى تــنـفــيــذه� وعــدد من مــسـؤولي
القضاء ومدراء مـجمعات االتصاالت
ا�ــشــمــولــة بـخــدمــاته. وقــال مــفـرح
بديوي مدير قسم االنترنت وخدمات
ا�علـوماتية في بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (احملـطـة لـها اهـمـيـة كـبـيرة
كونـها من احملـطات الـرئيـسيـة التي
تـغــذي اقـضـيـة اجلـبــايش والـفـهـود
وا�نـاظر� اضـافـة الى ربط احملافـظة
�حافظـة البصـرة)� واضاف بديوي
إن (افــتـــتــاح احملـــطـــة يــعـــتـــبــر من
ا�ــراحل االخــيـرة لــلــمـشــروع� الـذي

يــخــدم مـركــز احملــافــظـة واالقــضــيـة
والـنواحي الـتـابـعة لـهـا� اضـافة الى
وجـــود تــسع مـــحــطــات مـــوزعــة في
عــــمــــوم احملـــافــــظـــة� وزعـت حـــسب
اخملططات ا�عدة لهـا مسبقاً في مقر
الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لالتــــصــــاالت

وا�ــعــلــومــاتـيــة ).  كــمــا ذكــر �ـثل
الـــشــــركــــة "إن خـــدمــــات ا�ــــشـــروع
ستغطي كافة  ا�ـناطق ضمن الرقعة
اجلـــغــرافـــيـــة� واضــاف" إن هـــنــالك
مــرحــلــة ثــانــيـة بــأجتــاه مــحــافــظـة
البصرة .  قسم العالقات واالعالم).

واربــعــة وأربــعــ� مــوافـقــة بــيــئــيـة
�ــشــاريع وانـــشــطـــة مــخــتـــلــفــة في
احملافظة بعد اسـتيفائها لـلتعليمات
والشروط الـبيئيـة . وقال مديـر بيئة
واسط صــــبـــاح عــــبــــاس فـــلــــيح أن
ا�ــديـــريـــة مـــنـــحت مـــجـــمــوعـــة من
ا�وافقـات البيئـية لعـدد من األنشطة
الصناعـية واخلدمية والـزراعية بعد
إجـــراء الــكـــشف ا�ــيـــداني عــلـــيــهــا
والـتأكـد من مـطـابقـتـهـا للـمـتطـلـبات

البييئة . 
WO�U�— �«¡«d�«

واضـاف انه � مـتـابـعـة الـكـشـوفات
ا�وقعية ودراسة تـقرير االثر البيئي
لــكل نــشــاط والــتــأكــد مـن احملـددات
البيـئية بشـكل دقيق ومن ثم � منح

ا�وافقات البيئية عليها.
وشـددت فــرق  ا�ـديــريـة اجــراءاتـهـا
الرقابيـة على مواقع الطـمر الصحي
في قضاء احلي والـبشائر وا�ـوفقية
لـعــدم الـتـزامـهم بـاحملــددات الـبـيـئـة
.مــديـر بــيـئــة واسط صــبـاح عــبـاس
فـليح قـال ان الـفـرق الرقـابـيـة أجرت
كـشـفــا مـوقـعـيـا عــلى مـواقع الـطـمـر
وتـبـ� خالل الـكـشف عـدم الـتـزامـها
با�تطـلبات البـيئية من خالل احلرق
الـعـشـوائي لــلـنـفـايـات داخل الـطـمـر
الـصحي و تـنـاثر الـنـفايـات بـصورة

عشوائية خارج وداخل ا�وقع .
مـوضـحـا بـأن فـرق ا�ـديـريـة وجـهت
إنــذار وغــرامــة مـالــيــة �ــواقع طــمـر
احلي والبشائـر وا�وفقية خملـالفتها

التعليمات الصادرة من الوزارة .

 أحمد ا�ياحي
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أرادوا لها أن تكون في الصفّ األخير من ب� ا�دن �

وشاء لها البعض أن تسمّى قندهار في ظل متشدّدي دولة اخلالفة �
وبعض اجلار يشبه بحرا من صحراء كلها نار وشرار ودخان �

ولكن بغداد ليست عاصمة حتيط بها صحراء وصحراء وصحراء... 
وهل تشبه بغداد غيرها?

وجـاء في تـاريخ ابن الـنـجّار أن عـلـيـاً أبـا احلسن الـنـصـيـبي� وهو من
شيوخ ا�تصوفـة� سأله أبو بكر ا�صـري: هل دخلتَ بغداد? قال: نعم.

قال: كيف رأيت البغدادي�? 
قال: رأيت النساء تنطقُ بغرائب العلوم.

تـقوم ا�ـدينـة حتـما ذات يـوم� تمـدّها اجلـذور بالـقدرة كي تـعيـد أيّامـها
السـابقة. وتـؤدي الطـالبات والـطلّاب فـي دور العلم في هـذه األيام هذا

الدور على أكمل وجه. 
أسأل ابني "علي" وابنتي "رند": ما هو ا�كان ا�فضّل لديكما للقراءة?

ويجيبني االثنان اسم مقـهى قريب يلتقيان فيه مع
األصـدقاء� يـتـذاكـرون ويحــــفـظون دروس كـلـية

الطب. 
كما أن هناك موجة عاتية تقوم بها النساء بيننا

في نبذ حجاب الشَعر والوجه والعقل...
هي روح بغداد إذن تنهض من بعد موت أكيد.

اخونا ا�ـالكي اذا لم يجـد فسـحة في النـسيج الـشيعي يـدخل من خاللها
فانه يسـعى لشق نـفسه ليـصبح لـدينا مـالكي ضـد االمريكـان ومالكي مع

االمريكان. ومالكي مع ايران ومالكي ضد ايران.
ومالكي ضد مالكي.

وقد استفاد من طريقة عبد الرحمن النقيب.مسؤول اخلالفة التركية الذي
اتفق مع االنكـليز بعـد ان شعر انـهم االقوى.وا�الـكي كان عنـده استعداد
لالتـفـاق سـرا مـع اي خـصم سـيـاسي عــلى ان يـعـلن  لــلـنـاس انه خـصم
ابـدي. فـعطـل جـزء كبـيـرا من قـوة خـصـومه بل مـن قوة مـعـارضـيه داخل
حزبه. وهذه مهارة وشطارة.وهو اغـنى رئيس وزراء عراقي منذ استقالل
العـراق.ولـكـنه بـخـيل جدا بـخـيل حـتى عـلى شـركائـه باحلـزب.واعـتـقد ان
مـعـارضـيه داخل حـزبه يـتـوسـعـون االن ضـده.لـكـنـهم ضـعـفـاء..انه يـوزع

مناصب عليهم...ال مانع عندي من نشر هذه الشهادة للرأي العام.
مالحظة.

سلوك ا�الـكي منعـكس لطبـيعة الـعمل السري � فـي وسط معاد له. وليس
اجتهادا خاصا به.

وقد يكون نفسه هو سلوك كاتب هذه السطور. 
 } } }

هنـاك كما تـعلم فـرق ب� عـبيـد ا�ال وعـبيد الـسلـطة وا�ـاهر من اسـتخدم
مال الدولة لشراء ذ� مواطنيه.ووضع في صفوف الكرماء. 

اما الـعبـادي فهـو من  رجال ا�ـال اوضح منه رجل . كـان نوري الـسعـيد
ابخل الـسيـاسـي� ولم يـكن يـوزع ا�ال بل رفض طـريقـة االمـير عـبد االله
الذي كـان يـسـعى حلـكم سـوريـة بعـد ان اسـتـلم ابن اخـته فـيـصل الـثاني

زمام ا�سؤولية.
نـوري الـسـعـيـد رائـد الـنـزاهـة فـي الـسـيـاسـة الـعـراقـيـة.وكـان يـخـشى ان
تتضرر سمعة بريطانيا بسبب سياستها فيحنو على االنكليز الذين باعوه

ولم يدافعوا عنه.كان شهيد بريطانيا.
اعرف نـزاهـته فهـو امـضى حيـاته بال امـتالك دار سـكن فكـان يـعيش في
بـيت ابـنه صـبـاح مـديـر الـسـكك والـطـيـران ا�ـدني. الى ان بـنت له شـركـة
اصـفـر اللـبـنـانـيـة دارا عـلى ارض امـيـريـة بـعـد ان اكـمـلت تـبـليـط شوارع

بغداد..
كان يـعود في سـيـارته ورقمـها 20 بغـداد فيـضغـط السـائق على الـهورن

وتظهر له احدى. 
امهاتنا لتناوله ربطة خبز تنور.

كـــنت من اوائـل من دخل بـــيـــته فـــوصـــفـــته فـي احــد
كـتـبي.ووصـفت اخــر وجـبـة عـشـاء تــنـاولـهـا.كـانت

تقدم له على عربة صغيرة.
كان رحمه الله زاهدا.

 هذه  نـظـرة مـسـتعـجـلـة عن نـوري السـعـيـد الذي
النحبه ولم نحبه.

غالف الكتاب
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هيمـنة الدولـة على اغلب الـصناعات
في الـعــقـود الـسـابــقـة� وعـدم وجـود
ســيــاســة حلــمــايــة مــنــتـج الــقــطـاع
اخلـاص� اضـافــة الى عـدم اسـتـقـرار
الــــوضع االمــــني� حــــال دون تـــوجه
ا�ــســـتـــثــمـــرين إلنـــشـــاء ا�ـــشــاريع
الصـنـاعيـة الكـبـيرة� من هـنا أدركـنا
أن ا�وضوع يـستحق الـتساؤل عنه�
عبـر اخلـبيـر االسـتراتـيـجي واحمللل
السـياسي أحمـد ا�يـاحي� وكان هذا

احلوار:
{ كـيف تـرى مـسـتـقـبل الـديـنـار الـعـراقي

في االفق?
- مـــســـتــقـــبل الـــديــنـــار  اتــوقع  أن
يـــحــافظ عـــلى ســعـــره في حــدود الـ
1500 لـفـتـرة قد تـصل إلـى أكثـر من
ســــنــــة� امــــا اذا حــــدث اضــــطـــراب
ســـيــاسـي وهــذا مــتـــوقع جـــدا فــقــد
تــنــخـفض قــيــمـة الــديـنــار الــعـراقي
كـثــيـرا إلى حـدود 1750ديـنـار أمـام
الـدوالر وهـذا يـعـتـمـد عـلى إمـكـانـيـة
تــشــكــيـل احلــكــومــة لــتــرسم مالمح
االقـتــصـاد الـعـراقـي ومـدى ارتـبـاطه

باالقتصاد العا�ي .
{ �ــاذا ال تـسـتــثـمـر احلــكـومـة الــعـراقـيـة

السياحة الدينية في انعاش االقتصاد?
- الـسـبب الـرئـيس هـو اقـتـصـاديات

الــــفـــحــــوصــــات لـــلــــدور والــــطـــرق
بأسـتـخدام  أجـهـزة ا�سح ا�ـيداني.
واجــرت تــقـيــيــمـاً بــيـئــيــاً خملـلــفـات
الـــعـــجالت ا�ــدمـــرة  الـــتــابـــعــة الى
وزارة الــداخــلـــيــة وخــلــوهــا من اي
تلـوث  اشعاعي 144 موافـقة بـيئـية
ألنشطة ومشاريع مختلفة في واسط
 كما منـحت مديرية بـيئة واسط مئة

���ŸUL∫ وزير البية وكالة يرأس إجتماعاً للجنة الوطنية العليا لشؤون األلغام
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بالنظر حلصول كسر قرار واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا�رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ .
تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لبيع (قطعة االرض السكنية ا�رقمة ١٣٥٦/٣٩٠
نهر دجـلة) ا�ـبينـة في ادناه والـعائـدة الى مديريـة بلـدية العـمارة فـعلى الراغـب� بـاالشتراك في ا�ـزايدة مـراجعة مـقر بـلدية
العمارة خالل فترة (٧) سبـعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن مستصحبـا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل
عن (٥%) من القـيمـة التقـديرية �ـنتـسبي وموظـفي الدائرة او الـوزارة صاحـبة العـقار وينـادى للـمزايدة في الـساعة الـعاشرة
والنـصف صباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا�دة اعاله من تـاريخ النشـر وعلى قـاعة مـديرية بـلديـة العمـارة واذا صادف يوم
ا�زايدة عطلة رسمـية يكون موعدها اليـوم الذي يليه ويتحمل من ترسـو عليه ا�زايدة اجور النشـر وكافة ا�صاريف ا�ترتبة
عـلى ذلك مع جلب هويـة االحوال ا�دنيـة وبطاقـة السكن ويـكون علـيه مراجعـة مديرية بـلدية الـعمارة خالل فـترة (١٠) عشرة

ايام من تاريخ ا�صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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رقم قطعة االرض
وا�قاطعة

القيمة التقديريةا�ساحةا�وقع
للمتر ا�ربع الواحد
بعد اضافة ١٥ %

بيع قطعة ارض سكنية
ا�رقمة ١٣٥٦/٣٩٠ 
نهر دجلة

٣٫٢٠٠٠٠٠ ثالثة٢٠٠ م٢نهر دجلة
مالي� ومئتان الف

دينار

∫lO³�« ◊Ëdý

١- يكون البـيع الى منتسبي الـدولة او القطاع الـعام ا�تزوج� الذين ال �ـلكون هم وازواجهم او من يعـيلو غيرهم �وجب
قرار قـضائي بات دار او شقة او ارض سـكنية على وجـهه االستقالل ويكـونوا قد حصلـوا على وحدة سكنـية او قطعة ارض

سكنية من الدولة او اجلمعيات التعاونية.
٢- يـجري الـبـيع ب� مـنتـسـبي الوزارة مع اعـطـاء االسبـقيـة الى مـنتـسبي الـدائـرة التي يـعـود الدور او الـشقق او االراضي
السكنية اوال فيما اذا لم يقدم احد منتسبي الوزارة او الدائرة ا�عنية او بقى قسم منها تعلن مجددا الى ا�واطن� كافة من

تتوفر فيهم شروط التمليك.
٣- تؤشر تلك ا�علومات في برنامج احلاسبة االلكترونية في مديريتنا.

٤- يكون تسديد بدل البيع للقطعة اعاله حسب ا�ادة / ١٧ اوال وثالثا من القانون اعاله.
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بالنظر لعدم حصول راغب �استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا�رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ .
تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلدية العـمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجير االمالك وا�بينة في ادناه والعائد الى مديرية
بلـدية العمارة فـعلى الراغب� بـاالشتراك في ا�زايدة مـراجعة سكرتـير اللجنـة في مقر بلديـة العمارة خالل فتـرة (١٥) خمسة عشر
يوما وتبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن مستصحبـا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) من القيمة التقديرية
ويـنادى للمـزايدة في الساعـة العاشرة والـنصف صبـاحا في اليوم الـتالي النتهـاء ا�دة اعاله من تاريخ النـشر وعلى قاعـة مديرية
بلـدية العمارة واذا صادف يوم ا�زايدة عـطلة رسمية يكون موعدهـا اليوم الذي يليه ويتحمل من تـرسو عليه ا�زايدة اجور النشر
وكافة ا�صـاريف ا�ترتبة على ذلك وبنسبة (٢%) مع جلب هـوية االحوال ا�دنية وبطاقة السكن ويكـون عليه مراجعة مديرية بلدية

العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا�صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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مدة التأجيرا�ساحةا�وقعنوع ا�لك ورقمهت القيمة التقديرية احلالية

العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم ١١٥
سنة واحدة١٢ م٢رقم العقار ١٨ ٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

∫ dOłQ²�« ◊Ëdý

يسلم ا�لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا�طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة.

العروبة ملحق بالدور السكنيةحانوت رقم ١٤ ب٢
سنة واحدة١٢ م٢رقم العقار ١٨

سنة واحدة٩ م٢الكرامة حي سعدكشك رقم ٣٤٨٩

سنة واحدة٩ م٢الكرامة حي سعدكشك رقم ٤٤٩٠ ٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

سنة واحدة٩ م٢الكرامة حي سعدكشك رقم ٥٤٩١

سنة واحدة٩ م٢الكرامة حي سعدكشك رقم ٦٤٩٢

حي احلس� العصري جزء منكشك رقم ٨٥٥٤
سنة واحدة٦ م٢العقار ٣٨٨١/٥٢ حي احلس�

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٩٠٠٠٠٠ تسعمائة الف دينار

حي احلس� العصري جزء منكشك رقم ٧٥٤٣
سنة واحدة٧٫٥ م٢العقار ٣٨٨١/٥٢ حي احلس� ٩٥٠٠٠٠ تسعمائة وخمسون الف دينار

القيمة الكلية بعد اضافة ١٥ %
على بدل الضم االخير

٦٤٫٤٠٠٠٠٠ اربعة وستون
مليون واربعمائة الف دينار

يسر شـركتنا احـدى تشكيالت وزارة الصـناعة وا�عادن عن اعالن ا�ـناقصة احمللـية ا�بيـنة في اعاله. فعلى الراغـب� من الشركات
وا�كاتب ا�تـخصصة �ن تتوفر فيهم الشروط القانـونية لالشتراك في ا�ناقصة احمللية ا�ـعلنة انفا والعائدة الى مصنع الصودا
والكلـور احد مصـانع شركتـنا� مراجعـة القسم الـتجاري /مـقر الشركـة الكائن في مـحافظة بـابل / سدة الهـندية اعـتبارا من تاريخ
نشـر االعالن للحـصول على وثـائق ا�نـاقصة مـقابل مبـلغ قدره (١٠٠٠٠٠) فقط مـائة الف ديـنار عراقي غـير قابـلة للـرد اال في حالة
الـغاء ا�ـناقـصة او تـغيـير اسـلوب تـنفـيذهـا وتكـون االسعـار ا�قـدمة نهـائيـة وغيـر قابـلة لـلتـفاوض ومن ا�ـناش� ا�ـبيـنة فـي تندر
ا�نـاقصـة وان تكـون نفاذيـة العـطاء التـقل عن (٣) ثالثة اشـهر من تـاريخ غلق ا�ـناقـصة� عـلى ان يتم تـسلـيم العـطاء بـظرف واحد
مغـلق ومخـتوم ومثـبت عليه اسم ورقم ا�ـناقصـة� ويتضـمن تقـد� مواصفـات ا�واد ا�راد جتـهيزهـا والسعـر النهـائي اضافة الى
ا�ـستمـسكات ا�ـطلـوبة وتشـمل (شهادة تـأسيس الـشركة او هـوية غرفـة التجـارة مجـددة وحسب االصول � كـتاب عدم �ـانعة من
االشتـراك با�ناقـصة صادر من الهـيئة العـامة للضرائب نـافذ لعام ٢٠٢٢ � وصل شـراء وثائق ا�ناقـصة (االصلي)�  تامـينات اولية
بنسبة ١ % من ا�ـبلغ االجمالي للكلفـة التخمينية و�ـبلغ (٥٣٢٠٠٠٠) خمسة مالي� وثالثمائـة وعشرون الف دينار بصك مصدق
او خطـاب ضـمان صـادر من ا�ـصارف احلـكـوميـة او ا�ـصارف الـعـراقيـة ا�ـعتـمـدة من قبل الـبـنك ا�ركـزي الـعراقي ويـتم مـصادرة
الـتأميـنات االوليـة عند الـنكول عن تـوقيع العـقد بعـد التبـليغ بكـتاب االحالـة او عند سـحب مقدم الـعطاء لعـطائه خالل فـترة نفاذه
وبـعد تـاريخ غـلق ا�نـاقصـة� وعنـد التـبلـيغ باالحـالة يـتم جلب تـأميـنات بـنسـبة (٥ %) من ا�بـلغ الكـلي للـعقـد �ثل كـفالـة (حسن
الـتنفـيذ) من ا�ـصارف احلـكومـية حـصرا عـلى شكل خطـاب ضمـان او صك مصـدق او نقـدا علـما الـشركة غـير مـلزمـة بقـبول اوطأ

العطاءات ويهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط اعاله ويتحمل من ترسو عليه ا�ناقصة اجور النشر واالعالن.
مع التقدير.

مالحظة:
- بامكان ا�شارك� حضور عملية فتح العطاءات الساعة (١٢:٠٠) ظهر  يوم االثن� ا�صادف ٢٠٢٢/٢/١٤ .

- سيتم عقد ا�ؤتمر اخلاص باالجابة على االستفسارات في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم االثن� ٢٠٢٢/٢/٧ .
- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون موعد الغلق في الصاعة الثانية عشرا ظهرا من اليوم الذي يليه.

- في حـالة وجـود اي استـفسـار باالمـكان مـراجعـة القسـم التـجاري في مـقر الـشركة الـكائـن في محـافظـة بابل  - سـدة الهـندية او
مراجـعة مصنع الـصودا والكلور خالل ايـام وساعات الدوام الـرسمي ومن الساعة الـثامنة صبـاحا لغايـة الساعة الثـانية ظهرا او

furattco@furattco.gov.iq   furattco1@gmail.com  باالمكان ارساله على عناوين البريد االلكتروني لشركتنا
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furattco@furattco.gov.iq  � furattco1@gmail.com البريد اللكتروني  }
www.industry.gov.iq  موقع شركتنا على االنترنت }

رقم ا�ناقصة

١ / م/ف ص ك -
٢٠٢٢/٣ 

ا�الحظات

معلنة للمرة
االولى

مبلغ شراء
ا�ناقصة

١٠٠٠٠٠
مائة الف
دينار

الكلفة
التخمينية

٥٣٢٠٠٠٠٠٠
خمسمائة واثنان
وثالثون مليون
دينار

تاريخ الغلق

٢٠٢٢/٢/١٤
االثن�
الساعة
 ١٢ ظهرا

التبويب
ا�الي

١١٣/ آالت
ومعدات

موضوع ا�ناقصة

جتهيز خزانات عدد (١٠)
وبحجم (٥٠) م٣ �نتج هايبو
كلورات الصوديوم مع تنصيبها

وربطها با�وقع
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كـل هذا كـنت أنا مـن دون كل صديـقاتي
مـولعة بالقـراءة� لم أفضل القراءة يوما
عـلى تـلـبيـة حـاجة مـا لـوالـدتي أو على
وقـت أقـضـيه مع صـديـقـاتي. أؤمن بـأن
احلـياة الـيوميـة يجب أن تـكون خلـيطا

من كل األلوان. 
{ �ـا�ا تـنصـحـ� ا�ـرأة� و�ا�ا تـنـصـح�

القار� بشكل عام?
- ال أرى نـفسي في مـوقع أنصح به أي
إنـسـان بالغ بـأي شيء و إن كـان من بد
أن أقــول شـيـئــا� فـإني أقـول أن عــلـيـنـا
نــحن الــنـســاء أن نـصــادق أنــفـســنـا و
نـحب ذواتنـا و نحـترم آدمـيتـنا قبل كل
شـيء� حـتى نـتــعـلم كـيف نــفـرض عـلى
اآلخـر أن يـنـظـر إلـيـنا نـظـرة إنـسـانـية.
أقـــول لــلــقــاريء أن الـــقــراءة فن� كــأنك
تـخـتـار ا�دن الـتي تـزورهـا بـذوق رفيع
مـن أجل ا�تـعة و اإلطالع و اإلكـتشاف.
القراءة باب و مفتاح في ذات الوقت. 

نكتب فقط� أو نركز فقط على الترجمة.
أسـتـمـتع كـثيـرا بـيـنـما أنـشـغل بـاعداد
الــطـعـام في ا�ــطـبخ� و في رأسي نص
أريـد كتابته� أو أفـكر في نص أعجبني
فـآخذ الدفـتر و أترجم بـينمـا أقلب الرز
عـلى النـار. ا�سألـة هي التـحدي. أنا ال
أؤمن بـالتـفرغ الـكامل ألمـر ما� أو ر�ا
ال أتـقن فن الـتـفـرغ �ـهـمة مـعـيـنـة. كـما
أنــني ال أخـلط األمـور بــبـعـضـهـا و في
نفس الوقت ال أقوم بشيء على حساب
شـيء آخـر. فـمن أجل أن أجنـز تـرجـمـة
نـص مثال ال أوقف إنشغاالتي اليومية.
إ�ـا أقـتنص الـفرص. كـوني ربة مـنزل
ال يـلغي إحساسي الشعري و ال شغفي
بــالـقـراءة. إنه بــبـسـاطــة حتـد. أحتـدى

نفسي أوال� و أجنز ما علي إجنازه. 
عـندمـا كنـا صغارا� كـنا نـلعب و نذهب
لــتـنـاول األكـل� ثم نـذهب لـلــمـدرسـة� و
نـنـجـز واجـبـاتـنـا ا�ـدرسـية� فـي خضم
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فينوس فائق 

قـــصــائـــدي� فــبــمـــرور الــوقت تـــنــضج
الـتجربـة األدبية� حـ� يصطـدم الشاعر
�ـفاهيم وأشياء لم يفهمها في مراحله
الـــــبـــــدائـــــيـــــة. إن كـــــان احلـــــديـث عن
مـــجـــمـــوعــــتي األخـــيـــرة أو جتـــربـــتي
الـشعـرية في الـسنـوات العـشر أو أكـثر
األخـيـرة� فهي كـما أشـرت سابـقا يـعود
الـسبب في الـكثـير من الـقنـوط واليأس
واحلــزن إلـى تــغــيــيــر وتــيــرة احلــيــاة
بـشـكل عام نـحـو السيء واألسـوأ� وأنا
لـم أعـزل نـفـسـي عن بـاقي الـبــشـر عـلى
هـذه األرض� أكـتب حتت تـأثـيـر جتـربة
ذاتـية أو جتـارب أخرى في مـحيطي أو
عــلى مـســتـوى الــعـالم. كــمـثــال: عـامي
 2020و 2021كــانــا ومـا يــزاالن أسـوأ
جتـربـة إنسـانـيـة منـذ عـقود خـلت. فـلو
تــراجع نــصـوص الــشــعـراء جتــد كــمـا
كـبيـرا من التشـاؤم واحلزن والـيأس �ا
آلـم بـالــبــشــر من بــؤس وحــزن بـســبب
جـائــحـة كـورونـا� عـلـيه جتـد الـتـجـربـة
الـشـعـرية تـنـتقل مـن مرحـلـة إلى أخرى
وتــتـــغــيــر مــعــا�ــهــا. أحــاول أن أكــون

متفائلة� وأفشل كثيرا. 
{ تـرجـمتُ قـصـيــدة لـلـشـاعـرة الــصـومـالـيـة
وارسـان شـيـري بـعـنـوان “ا�ـنـزل ”تـقـول في

مقدمتها:
 (تـقـول األم أن هنـاك غـرفـاً مغـلـقة داخل كل

امرأة;
مـطـبخ لـلـشـهـوة� وغرفـة نـوم لـلـحـزن� وحـمام

لالمباالة.
يأتي الرجال أحياناً يحملون مفاتي��

وأحياناً يأتون ومعهم مطارق.)
(لم أجد رجالً مسا�اً قط)

مثل هذه الـتشخيصات وجدتها في قصيدتك
ا�ـوســومـة “في الــطـابـق الـعــلـوي ..”عن أي

النساء تتكلم�?
- أحتـدث عن واقع إنساني مؤلم� حتى
وإن كــــانت حــــالـــة واحــــدة يــــكـــفي إن
رأيـنـاهـا بـأعـيـنـنـا أن نـتـأثـر بـهـا. وأنـا
كـتبت هـذه القصـيدة حتت تـأثير مـنظر
إمرأة حامل  –تـقيم في الطابق العلوي
فــوق شـــقــة والــدتي في أ�ــانــيــا- كــان
الـرجل ضربها بشكل عـنيف� كنا نسمع
صــراخ ا�ـرأة اجلـنـوني وزعـيق الـرجل
ا�ـــرعب� ظـل يــضـــربـــهــا حـــتى ســـالت
الــدمـاء مـن وجـهــهـا ورأســهـا. رأيــتـهم
عـنـدما حـضرت الـشرطـة� إذ كنت أنـظر
إلى ا�ـشهد من الـبلكـون عندمـا سحبوا
الـــرجل إلى ســيـــارة الــشـــرطــة وكــانت
مالبـسه مـلـطـخـة بـدمـاء ا�ـرأة. ونـقـلوا
ا�ـرأة بسـيارة إسـعاف إلى ا�ـستـشفى.
إزاء مــثل هـذه احلــادثـة أفــكـر� تـرى كم
إمـرأة تعـيش في مثل هذه ا�ـعانات في
هـذه اللحظة? ضرب إمرأة من قبل رجل
ال يـقل بـشاعـة عن اجملـاعة الـتي تـموت
بـسبب ا�الي�� أو هذا الفايروس الذي
يـحصـد يوميـا أالف األرواح في العالم.
يــجب أن تــكـون هــنــاك وقـفــة إزاء مـثل
هـــذه احلــاالت. أنـــا أتـــكــلم عـن الــرجل
اإلنــــســـان كـــيـف يـــتـــحــــول إلى وحش
وا�رأة اإلنسانة التي تتحول في حلظة
إلى فــريـســة قـد تــدفع حـيــاتـهـا مــقـابل
جـزئيـة بـسيـطة من حـقوقـها كـإنسـانة.
ا�ــرأة الـضـعـيـفـة الــتي صـنع اجملـتـمع
ضـعفها وزرع فـيها كل اخلوف والرعب
وعــدم الــقــدرة عــلى مــواجــهــة قــسـاوة

احلياة بعيدا عن الرجل.
{ حتتاج الترجمة لقراءات كثيرة� ناهيك عن
اختـيار األجـمل واألفضل� كـيف جتدين وقـتاً
للمـطالعة والـكتابة والـترجمـة� وأن تكوني ربة

منزل أيضاً?
- جــمـيل أن تـكــون حـيـاتـنــا مـزدحـمـة�
نـقـتنص الـفرص� نـباغت الـوقت عنـدما
يـالمس نص إحــســـاســنــا� نــراوغ بــ�
إنـشـغاالتـنا. تـخـيل لو أنـنـا نكـرر نفس
الـفــعل خالل الـيـوم� كـأن نـقـرأ فـقط� أو

األســلـحــة لـقــتل الـبــشـر� حــتى صـارت
األرض أكــثـر األمـاكن ا�ــرعـبـة لــلـعـيش
عـلـيهـا. هذا لـيس تشـاؤما بـقدر مـا هو
رؤيـة واقعـية �ـا يحـدث اآلن في العالم.
أنـا ال أصـور ا�ـرأة عـلى أنـهـا مـقـهـورة
وضـعيفـة� إ�ا هذا هـو الواقع القاسي
الـذي تعيـشه ا�رأة. أنا ال أبـتكر صورة
مـــوجــعــة لـــلــبـــشــريــة� إ�ـــا هــو واقع

يتسبب في آالم البشر. 
{ هـل �ــشـــاكــســـة الـــســيـــاســة والـــدين في
القصيدة تأثير على شهرة الشاعر إعالمياً?
- سـابقا كـنا نقول أن من يـكتب بإفراط
عـن اجلـنس و الـدين و الـسـيـاسـة إ�ـا
يـبـحث عن الـشـهرة. ومَن يـكـتب بـهدف
الــشـهـرة لـيس بـشـاعــر� فـالـشـعـر الـذي
يحمل رسالة يجب أن يكون شعرا غنيا
بـفـكـر يـحـمـله الـشـاعـر. الرقـص مثال ال
يــحــتـاج مــوقـفــا فــكـريــا� إ�ــا الـشــعـر
احلـقيقي يقوم عـلى فكر ومباد� حتمل
الــشــاعــر مــسـؤولــيــة أكــبــر من مــجـرد
الـــشــهـــرة. بــا�ــقـــابل و لألسـف هــنــاك
وسـائل إعالم هي غـالـبا حـزبيـة تـصنع
الـشـاعـر الـنـجم� فـمن تـقـرب من احلزب
الـفالني وأعـلن انتـمـاءه هو انـخرط في
األجـواء احلزبية والسـياسية و إن كان
بـشكل غـير مـباشـر فله الـنصـيب األكبر
مـن الـنـجــومـيــة من خالل اإلعالم الـذي
بـات الـيوم يـلـعب دورا كبـيـرا في صنع
شـهـرة لشـخص من ال شيء. عن نـفسي
أبـعد ما أكون من مجرد مشاكسة الدين
والــســـيــاســة� بــقــدر قــربي من أوجــاع

الناس.
{ هل عـــزوف الــنـــقـــاد وقــلّـــتـــهم وراء نــدرة
الـشــعـر احلـقــيـقي? أم هـنــاك أسـبـاب أخـرى

إجتماعية مثل التخلف الثقافي واألمية?
- بـالـتأكـيـد غيـاب الـنقـد الـرص� وقـلة
الـنـقـاد �ن بـإمـكـانـهـم إعـادة اإلعـتـبار
لــلـشـعـر عـبـر بــحـوث ودراسـات نـقـديـة
بــنــاءة هـو مــا سـاعــد عــلى تـوفــر هـذه
األجــواء ا�ـربـكـة الـتي إخــتـلـطت فـيـهـا
ا�ـفاهيم األدبـية احلقـيقيـة التي تـربينا
عـليـها� وبـات كل من كتـب نصـا ونشره
في صــفــحــته في الــفــيـســبــوك يــسـمي
نـفـسه شـاعـر. وبـهـذا اخلـصـوص أقول
دائما أن الشعر بخير� إ�ا غياب النقد
وانــــعـــدام االعــــرف والـــقــــيم األدبــــيـــة
احلــقـيـقـيـة هي الـتـي تـضع الـشـعـر في

مأزق وتعلن موته.
{ قـرأت ألحـد الـنقـاد قـوالً� يـذكـر فـيه أن ما
يــكــتــبه األديـب �ــثل تــاريــخه الــنــفــسي. في
الـكـثـير مـن قـصـائـدكِ جند ا�ـاضـي حـاضراً
بــذكـــريــاته� فـــهل هي حـــالــة من الـــيــاس من
احلـاضـر ومن ا�سـتقـبل� أم هي اسـتحـضار

وتخليد?
- الـشـاعر ال يـكتب تـأريـخه الشـخصي�
وإال كــــانت ســـيـــرة ذاتــــيـــة. أ�ـــا هـــو
احلــنـ� إلى كل مـا مــضى وتـرك لـديـنـا
أثــرا سـعــيـدا أو حــزيـنــا� ومـقــارنـة مـا
حـدث وما يحدث. ر�ا هـو استحضار�
وتـخلـيد أحـيانـا� وأحيـانا اسـتحـضار�
وانـتـقاد. بـالنـهايـة الشـاعر مـوجود في
قــصـائــده إمـا مـن خالله تـفــاصـيل وإن
كـانت صغيرة من تأريخه الشخصي أو
من خالل فكره ومعتقداته الشخصية. 
{ هـل لـلـتـفـاؤل نـصـيـب في قـصـائـدك? فـفي
قـصــائـدك يـتــلـمس الـقــار� الـيـأس واحلـزن�

وفي أحيان كثيرة القنوط.
“يوماً 

 سـأكـتب عـن هـذا الغـرق/ وتـأريـخ هذا
البلد/ وحكاية كل هذا الزيف

سـامـزق كل الـكـتب/ وأخـرج عـاريـة من
احلكمة� / من الثقافة/ من البصيرة”

إلى أن تنتهي   بالقول:
“ومـن نــــفـــسـي الــــتي ال تــــعــــجــــبــــني

تفاصيلها”
نــعم لــلــتــفــاؤل نــصــيب ال بــأس به في

صــغـيـرة و كــبـيـرة� و يـعــبـر عن كل مـا
يـحـدث حوله بـالـشعـر. فـمفـهـوم الوطن
بــالـنــسـبـة لي  فـي الـسـنــوات األخـيـرة
أصـبح مـوازيا �ـفـهوم الـله في الـبعض
مـن دالالته� من حيث أنه فـكرة تـقيم في
أعــمـاقـنــا� تـخـتــلف عن مـا عــلـمـونـا أو

فرضت علينا.
{ الـشـاعـر وجـدان أمــته� غـيـر أن الـوجـدان
حالة نفسية تؤثر على العاطفة أكثر �ا تؤثر
عــلى الـفــكـر. هل هــذا يـنــطـبق عــلى فــيـنـوس

كشاعرة متعددة االنتماء?
الـشـعـر بـالـنسـبـة لـلـشـاعـر مرآة ذاته و
إنـــفــعــاالتـه و أحــاســيـــسه� ثم مــرآة و
وجـدان أمته� ألن الشاعـر ال ينفصل عن
مــا حـوله من جتـارب إنــسـانـيـة حتـدث
حـوله. و اجلـانب األكبـر من الـشعـر هو
ثـــــمــــرة الـــــعــــواطـف و األحــــاســـــيس.
اإلنـتمـاءات ا�تـعددة في الـنهـاية تصب
في مـفـهـوم اإلنـسـانيـة و حتـقـيـقـها من
خالل مـا نـفـعـله و نعـبـر عـنه. و أنا من
خـالل "إنــتـــمــاءاتي ا�ـــتــعـــددة" أســعى
إلبـتـكـار لـغـة تلـيق بـاإلنـسـان الـذي هو
خـليـفة الـله علـى األرض. بالـنهـاية هذا
هـو الــفـكـر الـذي يـتـأثـر بـاإلنـفـعـاالت و

احلالة العاطفية. 
{ هل تـختـلف مشـاعرك أثنـاء الكتـابة بـلغتك
األم (الـكـورديـة)� عـنـهـا عـنـدمـا تـكـتـبـ� بـلـغة

أخرى� بالعربية مثالً?
- كـمـا قـلت الـلـغـة الـشـعـريـة لـغـة بـحـد
ذاتــهــا� ولـغــة الـتــعــبـيــر إ�ــا وسـيــلـة
لـتسجيل أحاسيسنـا� وبالنهاية الشعر
هــو مــتــنــفس� ولــطــا�ــا أؤكــد عــلى أن
مـشاعري إنسانية بحـتة فإنها ال تتغير
بـتغيـير لغة الـكتابة والـتعبيـر. ا�شاعر
هي هـي نفسـها� إ�ـا نحـتاج بـالنـهاية

للغة للتعبير. 
{ هل كل الـــشــعـــر هــو عـــبــارة عن تـــفــاعل
شـعـوري مع جتـربـة حـدثت في مـكـان وزمـان
ما� كاحلب� واحلزن� وا�يانة� والذكريات?
- أكــيــد� مع كل جتـربــة ذاتــيـة أو غــيـر
ذاتـيـة يـتـفـاعل الشـاعـر فـيـكـون النص�
وهــــذا ال يــــعـــنـي أن الـــشــــاعــــر في كل
األوقـات يـكـون جـاهـزا أو مـسـتـعدا ألن
يـكتب نصـا شعريا عـندما يتـأثر بحدث
مـا. ألن ا�ـشـاعـر تـكـون أحـيـانـا عـصـية
عـلى التعـبير. �ـعنى أن الشـاعر يكتب
عـندمـا يكـون منـفعال أو مـتأثـرا بصدق

ما يعيشه أو ما يحدث في محيطه.
{ لم أقرأ فـرحنـا في قصـائدك التـي إطلعت
عـليـها� إنـها تـتكـلم عن ضعف ا�ـرأة� وتسلط
الرجل� عن احلـزن والشقاء� والعتاب �هارة
عـجــيـبـة. فـهـل احلـداثـة تـســتـوجب رصـد كل

هذه األوجاع البشرية?
- هـي ليـست احلـداثـة الـتي تـسـتوجب
رصـــد أوجـــاع الـــبـــشـــر بــقـــدر مـــا هي
الــلــحــظـــة الــشــعــريــة الــتي تــصل إلى
ذروتـهـا إزاء وجع يـصـيـبـنـا أو يـصيب
مـن حـولـنـا. وإذا تـنـظـر إلى الـعـالم من
حــولك جتــده يــزداد قــسـاوة يــوم بــعـد
يوم. برغم كل تلك التطورات والوسائل
الــتي من ا�ــفـروض إخــتـرعــهـا الــبـشـر
ألجل سـعـادة الـبـشـر� غـيـر أنه وبـنـفس
الــوتــيــرة تــتــصــاعــد نــســبــة اجلــرائم
ويـبتكـرون أحدث الطـرق و التقـنيات و

تـتحدث الشـاعرة الكرديـة فينوس فائق
الـتي تـكتب غـالـبا بـالـلغـة الـعربـية� عن
مـتـعـة الـتـجـربـة في الـكـتـابـة بـلـغـتـ� �
وتـــمــر عـــلى أبـــواب في احلــيـــاة تــقف
امــامــهــا مـنــدهــشــة قـد تــفــتح بــابـا او
تـتسلق جدارا � لكنهـا في النهاية ترنو
الى »اعـمـاقهـا مع كل نظـرة توحي لـها
بـلحـظة شعـرية� ال بـديل لها . الـشاعرة
الـتي اخـتـمرت جتـربـتـها عـبـر اكـثر من
عـقدين في الغربة عن وطنـها� تتنازعها
اآلالم والـــهــواجس واالمــنـــيــات في كل
قــصـيــدة� حتــاول اإلمـســاك بـهــا � وقـد
تـكون مدفونة في الوطن البعيد القريب
او حتــــلق في ســــمـــاوات كل األوطـــان.
وهـذا احلوار في ضـوء صدور ديـوانها

اجلديد� ابعاد الالمسافة .
{ الـلـغة هي مـفـتـاح االنـتـمـاء القـومي. وانت
كـردية وتـكتبـ� بالـلغـة العـربيـة كذلك بـبالغة�

فبأي لغة يأتيك وحي الشعر?
- الـلـغة� خـصوصـا اللـغة الـشعـرية في
تـقديري ال عالقة لـها باالنتـماء القومي.
فــأنت عـنـدمــا يـأتـيك اإللـهــام تـكـون قـد
حتــولت إلـى كــائن آخــر� وكـائـن خـارج
مـدارات القومـية واإلثنيـة و اإلنتماءات
و األلــوان� تـنـتـمـي فـقط لـلـغــة الـشـعـر�
تـتـحول إلى كـائن شـعري� مـنـغمس في
ذاتك داخـل حلظـة شعـريية بـهيـة� كائن
يـفكـر بشكل آخـر ويعبـر بطريـقة أخرى
ال �ـكن الـتـكـهن �ا تـتـنـجه في حلـظة
الـتـجلي. هـكـذا أنا عـنـدما يـكـون الكالم

عن الشعر. 
كـوني أتـقـن اللـغـة الـعـربـيـة إلى جـانب
لـغـتي األم/الـكـرديـة� فهـذه أكـيـد نـعـمة�
وتـوفر لي مساحتـ� للتعبـير وإمكانية
الـتعـبير وتـسجـيل أحاسيـسي بلـغت�.
الوحي يأتيني بلغة الشعر� أما حتويل
اإللـهام إلى لغة شعرية مكـتوبة فيعتمد
عـلى الـصـورة الـشعـريـة الـتي تـقال في
لـغـة ويـصـعب الـتـعـبـيـر عـنـهـا فـي لـغة
أخـرى. اذن بالنـهاية الـصورة الشـعرية
هي الــتي تــتــحــدد األدوات والـتــقــنــيـة
الـشـعريـة وحتـتم علـي استـخـدام اللـغة

العربية او الكردية.
{ في مـجـمـوعـتك األخـيـرة ا�ـوسـومـة أبـعاد
الالمـسـافــة تـكـتــبـ� عن الـوطن بــلـوعـة� فـأي

وطن تقصدين?
- أقـصد الوطن بـكل تفاصـيله الذي في
خــاطـري مـنــذ الـطـفــولـة� الـذي يــتـمـثل
بـاألرض والناس� ا�اضي بكل جماله و
قـبـحه� الـبـقـعة اجلـغـرافـيـة الـتي ولدت
عـليها و سميتها الوطن� صورة الوطن
األبـهى الذي في أعماقي و الذي تمنيت
لــو كــان هــو وطــني� الــوطـن الــذي هـو
عــبــارة عن نـظــام احلــكم و مـؤســسـات
احلـــكــومــة ا�ــســـؤولــة عن اإلنــســان و
تـوفير احلـياة التي يـستحـقها. فـعندما
تــعــجــز ســلـطــة عن أن تــقــدر اإلنــسـان
كـــكــائـن مــقـــدس يـــخــتـــزل كل مـــعــاني
ا�ــواطــنــة الـشــريــفــة و اآلمـنــة� يــكـون
مـفـهوم الـوطن في مأزق و يـجب عـليـنا
أن نـــقف إزاءه� و نـــلــجـــأ إلى إبــتـــكــار
صــورة أخــرى لـلــوطن� إمــا بـبــشــاعـته
فـنتنكـر له� أو أجمل �ا هو في الواقع
فــنــتــغــنى بـه. و الـشــاعــر يــتــأثــر بــكل

ا�انيا
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وســـوريـــا� ولــو بـــشـــكل خـــفي�وايــران
تـستـخدمه الجـندتـها في أكـثر مـن مكان
كــالـعــراق والـيــمن وسـوريــا�كـمــا تـدعم
حـزب الـعـمـال الكـردسـتـاني في الـعراق
وســوريـا لـنـفس الـغـرض�وفي الـعـراق�
هـــــــنــــــاك مـن يــــــســـــــتـــــــغل الـــــــفــــــراغ
الـــســيــاسي�بـــدعم من ايــران � إلحــداث
الــــفــــوضى �وخــــلط االوراق � بــــإطالق
الـتـصـريـحـات والـتـهـديـدات �وتـخـويف
ا�ـــواطـــنــ� �من خـــطـــر داعش احملــدق
بـا�ـدن العـراقـيـة وتكـرار سـينـاريـو عام
2014واجـتــيـاحـهـا� لـتـحـقـيق أغـراضـا
ســيـاســيــة� لم يـســتـطـع حتـقــيـقــهـا في
االنــتــخــابــات االخــيــرة�لــهــذا الــغــرض
يــــبــــيــــعــــون الـــــوهم لــــلــــمــــواطــــنــــ�
وتـضـلـيلـهم�نـعم داعش تـنظـيم مـوجود
حتـت االرض� ولـكـنه اليـقـوى ابـدا عـلى
الـظهور�وتنفـيذ عمليـات كبيرة � ويبقى
خـــطـــر مــــحـــدودا� وغـــيـــر مـــؤثـــرعـــلى
االرض�وهـــذا مـــا يـــؤكـــده ا�ـــراقـــبـــون
االسـتراتيجيون العسكريون� واالبحاث
االمــريـــكــيــة�هـــذه هي حــقــيـــقــة خــطــر
داعـش�ولـكن مــا يــجـعل تــنــظـيم داعش
يـتـنـمـر� ويـنـفـذ عـمـلـيـات مـحـدودة هـنا
وهـناك � هو ضعف اجلهد االستخباري
وتـــراخـــيـه� وعـــدم قـــيـــام الـــقـــطـــعـــات
الـعسكريـة �الحقة فلـوله� اخملتبئة في
االنــــفـــاق والـــكــــهـــوف والــــصـــحـــارى�

حـاضنته الغربية�فقد خسرها الى االبد
�بـــــــــعــــــــــد ان نـــــــــكّـل وبــــــــــطـش وذبح
أبـــنــاءهــا�وتـــقــلـــصت عــمـــلــيــات حتت
الــصـــفــر�وتــوقف اعالمـه بــشــكل كــامل
ســـــوى مــــواقع الـــــتــــواصـل واخــــبــــار
الـفـضـائـيـات�بـعـد أن فـقـد جـمـيع قـادته
�مـن الـصف االول  والــثــاني� والــثـالث�
قــتالً واعــتــقــاالً��ـا فــيــهم خــلــيــفــتـهم

االرهابي ابو بكر البغدادي.
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الـيوم اسـتجمع فـلوله�عـلى شكل (ذئاب
مـنـفردة)�و�ـهـرت بعـمـليـات مـتواضـعة
التــــرقـى الى الــــتــــخــــوف مــــنــــهــــا� في
احلــويـجـة وبـلــد ومـطـيـبــيـجـة بـصالح
الـــدين� وقـــره جـــوخ ومـــخـــمـــور وســد
حــمـرين بـنــيـنـوى ووصــحـراء احلـضـر
وقـــرى ونــواحي ديـــالى �وبـــعــمـــلــيــات
مـحـدودة رغم قسـاوتـها�ولـكـنهـا الترقى
الى خـطورة بقدر ما تـؤكد اثبات وجود
لـيـس إالّ�الـسـؤال هـنـا�مـاهـو دور قوات
اجلــيش والـشــرطـة واحلــشـود في هـذه
احملـافـظات�إذن تـنظـيم داعش خـطورته
وَهْم� �تـستخدمه أطراف� دولية واقليمية
ومــحـلــيــة� ألهـداف ومــصـالح وغــايـات
سـيـاسـيـة�وتضـخـيم خـطـره� هي احدى
اسـالـيب هـذه االطـراف� لـتـحـقـيق مآرب
سـياسية �فأمريكا� رغم إعالنها محاربة
تـنظـيم داعش�إالّ أنهـا تدعم فـي العراق

الــتـســاؤالت ا�ـلــحّـة�ولــنـكن واقــعـيـ�
أكــــــــــثــــــــــر�أن تــــــــــنــــــــــظــــــــــيـم داعش
االرهـابي(كـتـنـظـيم)�ال�ـكن ان يـقـضى
عـــــلــــيـه�شـــــأنه شـــــأن كل احلـــــركــــات
واالحـــزاب الــــتي تـــمــــارس عـــمـــلـــهـــا
الـسسـياسي والـعسـكري الـسري�ولكن
مـايـعـنـينـا هـنـا عـملـه على االرض� من
خـالل جـمــلــة عــوامل �قــوته ونــشــاطه
وعملياته � وحاضنته�وحركته�فداعش
كـقـوة عسـكريـة واستـخبـارية حتـطمت
كــلــهــا�اثــنــاء عـمــلــيــات حتــريــر ا�ـدن
الـــغــربـــيـــة وحتــديـــدا ا�ــوصـل� الــتي
جـعــلـهـا مـقـراً(خلالفـته ا�ـزعـومـة)�ولم
يـبق مـنـها سـوى فـلول هـاربـة � دخلت
فـي انـفــاق وكــهــوف خــارج ا�ـدن وفي
الـصـحـراء�او هرلـت خارج الـعـراق�أما

اجلـر�ـة الـنـكـراء التي نـفـذهـا تـنـظيم
داعـش االرهـابي � بـحق عــشـرة جـنـود
عــــــراقـــــــيــــــ� وضــــــابـط في حــــــوض
الـعـظـيم�أعـادت خطـر داعش احلـقـيقي
الى واجهة االحداث� وعزز هذا الكالم�
هـجـومه الـواسع  عـلـى سجـن غـويران
في احلـسـكـة بسـوريـا�فـما هـي حقـيـقة
هـذه الهجمات� وتوقيتها � وخطورتها
عـلـى االوضـاع ا�ـلـتـهـبـة سـيـاسـيـا في
الـــعـــراق�وهل يـــســـتـــطـــيع داعش� ان
يـؤسس له مـوطيء قـدم مـرة اخرى في
إحــدى مـدن أو أقــضــيـة الــعـراق� كــمـا
حــــصل عـــام 2014 هــــذا هــــو حـــديث
الــــــشـــــارع الــــــعـــــراقـي� وتـــــخــــــوّفه �
وتـساؤله�كل قومياته وطوائفه�وماهي
اسـبـاب هذا�هـنـا البد من اإلجـابـة على

واقالقـهم� وتفـويت الفـرضة عـليهم من
�ـلمـة جراحهم� ولـدى االجهزة االمـنية
واالســـتــــخـــبـــاريـــة الـــكـم الـــهـــائل من
ا�ـعلومات وحـركات فلول داعش� التي
زودهـم بـهـا قـادة وامـراء داعش الـذين
اعـتـقـلـتـهم االجـهـزة االمـنـيـة واجليش
والــــشـــرطـــة� إعــــطـــاء داعـش فـــرصـــة
اســـتــعـــادة االنــفـــاس� واحــدة من اهم
جنــاحـات فـلــوله في تـنــفـيـذ عــمـلـيـات
مـنــفـردة وقـاسـيـة كـالـتي حـصـلت قـبل
يـومـ� في حوض الـعـظيم� وهـو خرق
امـــنـي كـــبـــيــــر تـــتـــحـــمــــله اجلـــهـــات
االسـتخبارية واالجهزة والقيادة� وهو
واحـــد من نـــقــاط ضـــعف الـــقــطـــعــات
والـقيـادة العـامة � التـي ترخي لداعش
احلــبل� وتـهــمل اهم مـفــصل لـلــقـضـاء
الـنـهـائي عـلـيه � وهـو تـفـعـيل مـالحـقة
عـنــاصـره بـحـمالت يـومـيـة تـسـتـهـدف
انـــفــاقه الــتـي يــتــواجــد فـــيــهــا� وهي
مــعــروفه� لــدى الــقــوات الــعــســكــريـة�
إضــافــة الــعـنــصــر االهم وهــو احــكـام
الــسـيــطـرة عــلى احلـدود الــعـراقــيـة –
الــسـوريــة�بــدون ضـبط ايــقـاع داعش�
وجتـاوز اسـبـاب �ـهـوره� يـبـقى عـصـا
بـيـد اعـداء الـعـراق� وبـيـد من لـه مآرب
ســيــاســـيــة وغــيــر ســيــاســيــة �هــنــاك
(اشــاعــات) ر�ــا يــطــلــقــهــا الـبــعض�
ودعـوات ور�ا ايضا تخويف للبعض
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من هـنـا فـأن سـيـنـاريـو الـنصـف زائد
واحد أذا أُقر يعني أن مرشح أئتالف

السيد الصدر ماضي بسهولة.
2- سيناريو نصاب الثل�

�ـــوجـب هـــذا الــــســـيــــنـــاريــــو فـــأن
الــصـدريــ� وحـلــفـؤهم ســيـحــضـروا
اجلــلــســة فـي حــ� تــقــاطــعــهــا قـوى
األطـار وبــعض الــقـوى األخــرى الـتي
أمـــا هـــواهـــا إطــــاري أو ان لـــديـــهـــا
أسبـابهـا �ـقاطـعة اجلـلسـة(مثل سـنة
عـــزم غـــيــــر الـــراضـــ� عـن الـــســـيـــد
احللـبوسـي) أو األحتاد الـوطني غـير
الـراضـ� عن تــرشـيح الـد�ـوقـراطي
الـكـوردسـتـاني لـرئـيس اجلـمـهـوريـة.
هنا سـأحسب عدد ا�ـقاطعـ� ا�توقع
وهو(  59أطار+ 10عزم+ 17أحتاد).
�ـعــنى أن هــنـاك 86 نـائـب من شـبه

ا�ؤكد مقاطعتهم. 
و�ا اننا سنحـتاج الى مقاطعة  ثلث
أعـضـاء الــبـر�ـان أي 110 نـائب فـأن
قــوى األطــار وا�ـــتــحـــالــفــ� مـــعــهــا
ســيـحــتـاجــون ان يُـقــنـعـوا 24 نـائب
ليـقاطعـوا اجللـسة معـهم�فهل يـتمكن

االطاريون من فعل ذلك? 
هــذا سـؤال ســتـجــيــبـنــا عـلــيه األيـام
الـقــادمـة� لـكن بـاسـتــعـراض خـريـطـة
احملــــايــــدين أو كــــمــــا أســــمـــيــــتــــهم
ا�ـتأرجـحـ� فـأن هـناك  10-7مـقـاعد
أخرى من (االقلـيات وبـقية ا�ـكونات)
�ـكن جـداً أقـنــاعـهم أو تـرغـيـبـهم أو
تـرهـيـبـهم لـكي يـنـضـمـوا لالطـار. مع
ذلك سيبقى على ا�قـاطع� أن يبذلوا
جــهـداً كــبــيـراً ألقــنـاع 14 نـائب آخـر

الصدري�.
 دعـــونــا نـــحــلل الـــســيـــنــاريــو األول
(مــقـــاطــعــة األطـــار)رقــمـــيــاً. �ـــتــلك
الصدريون 73 مقعداً�فأذا أضفنا لهم
ا�ضـمونـ� من احلـلفـاء فقط�وأقـصد
بـهم تـقدم(37 مقـعـد) والـد�ـوقراطي
الـكــورســتـاني( 31مــقـعــد)�وراعــيــنـا
أســـــــوأ االحــــــتـــــــمــــــاالت(رغـم عــــــدم
مـنـطـقـيـتـهـا) أي ان كل عـزم واالحتاد
الوطني سيقاطعون أيضاً�فهذا يعني
ان هــنـاك 141 نــائــبـاً ســيــحــضـرون

حتماً. 
حينذاك لن يـحتاج النـصاب الى أكثر
من 25 نـائــبـاً. فـأذا عـلــمـنـا أن هـنـاك
مستـقلـ� وتشريـني� يـتجاوزون 52
نــائـبــا عـلى جــانـبي الــعـرب (الــسـنـة
والـــشــيـــعــة) �وهـــنــاك جـــزء من عــزم
سـيـحـضـرون حـتـمـاً ولن يـقل عـددهم
عن 4 من مجموع 14 نائب�وهناك 9
مــقـاعــد لــلـجــيل اجلــديـد و6 مـقــاعـد
لالقلـيات و22 مقـعـداً لـقوى صـغـيرة
من جـنــوب الـعـراق فـنــكـون حـيـنـذاك
أمــام وعــاء بــر�ـــاني يــضم أكــثــر من
107 نـواب أمـا  يـقـفـون عـلى احلـيـاد
أو أن هـواهم بـاجتاه هـذه الـكـتـلة أو

تلك. 
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ولــيس هــنــاك أي مــنــطق في الــعــالم
يـجعـلـنا نـفـترض ان جـمـاعة(الـسـيد)
سـيـعــجـزون عن أقـنـاع 21 نـائـبـاً من
مـجـمـوع 90 نـائب (بــعـد طـرح نـواب
عـزم الـذين لم يـصوتـوا لـلـحـلـبوسي)
متـأرجـح�� لـكي يحـضـروا اجللـسة!

هذه الـسيـناريـوهات تـعتـمد عـلى ما
هـــو مــعــلـن ولــيس مـــاهــو ســري لم

يطلع عليه الكاتب. 
مع ذلك فال أتـصــور أن مـا سـيـحـدث
ســــــيــــــخــــــرج كــــــثـــــيــــــراً عـن أحـــــد

السيناريوهات اآلتية:
1- سـينـاريـو نصـاب نـصف أعـضاء

البر�ان
بـحـسب هـذا الـسـيـنـاريـو الـقـانـوني
فأن جـلسة 7 شباط ال حتـتاج سوى
حــــضــــور نـــــصف زائـــــد واحــــد من
أعــضــاء الــبــر�ـان�أي 166 عــضـواً.
ولــو أفــتـرضــنــا أن الــسـيــد الــصـدر
مــضى في رفــضه لــلـتــحــالف مع كل
قـوى األطــار كــسـلــة واحـدة�وهم من
جــانــبـهم تــمــسـكــوا بــوحـدتــهم ولم
يرضَ جزء منهم التحالف مع السيد
كـمـا هـو مـعـلن لـ�ن� فـأن أمـام قـوى
األطار أحد خيارين:مقـاطعة اجللسة
وعـدم احلـضـور لــكـسـر الـنـصـاب�أو
احلضور والتـصويت �نافس مرشح

كـالـعادة�وقـبل كل أسـتـحـقـاق نـيابي
رئـــــيــــسي�دار جــــدل بــــ� االوســــاط
القـانونـيـة والسـياسـية حـول جلـسة
الــــبـــر�ـــان الــــعـــراقي في 7 شـــبـــاط
النـــتـــخــــاب رئـــيس اجلــــمـــهـــوريـــة.
وتـــــــــــراوحـت اآلراء �أو لـــــــــــنـــــــــــقـل
األهـــواء�بـــ� مـن قـــال أن اجلـــلـــســة
حتـتـاج الى حــضـور ثـلـثي االعـضـاء
ومـن قـــال انــــهــــا ال حتـــتــــاج ســـوى
االغلبية البسيطـة النعقادها قانونياً

وانتخاب رئيس اجلمهورية. 
وألني أؤمن بــاألرقـام فــقــد عـدتُ الى
االرقــام الــرســمــيــة ا�ــعــلــنــة وكــذلك
ا�ــواقف الـرسـمــيـة ا�ــعـلـنــة لـطـرفي
النزاع(قـوى االطار وحلـفاؤها�وقوى
الـــصــــدريـــ� وحــــلــــفـــاؤهـم) لـــرسم
سـيـنـاريـوهـات مـتـوقـعـة �ا �ـكن ان

تؤول له تلك اجللسة. 
وألني أدرك أن ا�ــواقف الـســيـاســيـة
ا�عـلـنة لـلكـتل النـيـابيـة قد تـكون في
السر غـيرهـا في العـلن فأني أنبه أن
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خـارجـيـة� السـيـمـا ايـران وهي تـصارع
وتــســارع في الــوصــول الـى غــايــاتــهـا
الـنـوويـة من خالل مـؤتـمـر فـيـيـنـا�التي
تــسـتــخـدم الـتــسـويف والــتـضــلـيل في
مـاوضـاتهـا مع امـريكـا� لهـذا تـعمل من
خـالل اذرعـــهـــا في الـــعـــراق  والـــيـــمن
وسـوريـا ولبـنان � عـلى ادامة الـفوضى
وخـــلط االوراق وتــغــذيـــة الــصــراعــات
الـسيـاسية داخل هـذه االقطار� لـلضغط
على الدول الكبرى لتحقيق اهدافها في
مــؤتـمـر فـيــيـنـا � ومــاجـرى في سـوريـا
احلـــســـكـــة �اليـــخــــرج من دعم إيـــراني
وتـــواطـــؤ إيــــراني وأمـــريـــكي هـــنـــاك�
إلحـداث فوضى منظمّـة وإنعاش تنظيم
داعـش ا�يت سريرياً �باطالق قادته من
سـجن غويـران في احلـسكة �وإرسـالهم
الـى الـعــراق في سـنــجـار وقــراهـا � في
ا�ـــقـــابل اجلـــيـش الــعـــراقـي � وحــرس
احلــدود وجـــمــيع الــقــوات �عــلى طــول
احلــدود الــعــراقــيــة  –الــســوريــة� لــهم
بـا�رصـاد � الفشـال أي محاولـة للـعبور
الـى داخل العراق � ويدعم هذه اجلهود
ا�ـواطـنـون في قـرى ونـواحي واقـضـية
ا�ـوصل � كي اليتكرّر سيناريو حزيران
الــوحــشي � فــداعش وَهْم� يــلــبس ثـوب
احلـقـيـقـة � وعـودته الى ا�ـدن الـغـربـية
أشـبه با�ستحـيل� إنْ لم يكن ا�ستحيل

نفسه ....  

وفـــوضى الـــصـــراع عــلى الـــزعـــامــات
والـنـفـوذ واالسـتـحـواذ عـلى الـسـلـطـة�
لـــهــذا إســتـــغل داعش الــصـــراع بــعــد
االنـتـخابـات�وأطل بـرأسه في أكـثر من
مـكـان � كمـا حـصل في احلـويجـة وسد
حــمـريـن واحلـضــر وخـانــقـ� وجـوالء
وجـــبــال مــخــمـــور وقــره جــوخ وبــلــد
والــفالحــيــة ومــطــيـبــيــجــة وصــحـراء
االنـباروغيرهـا� وآخرها عمـلية حوض
الـعظيم ا�ؤسـفة� داعش اليظهر االّ في
الــــظالم � وهــــذا دلــــيل ضــــعف قــــوته
الــعـســكـريـة  وغــدره� وتـشـتـت فـلـوله�
وعـــدم وجـــود قــيـــادة لـــهـــا� والــدلـــيل
عـمـليـاته الـلـيلـة ا�ـنفـردة الـلصـوصـية
الــغـادرة� والــغـيــر مــنـتــظـمــة�مـانــريـد
تــأكـيـده هـنـا�أن داعش لـم يـعـد يـشـكل
خــطــراً حــقــيـقــيــاً عــلى الــعــراق� كــمـا
يـصوره البـعض ا�غرض�ذو االغراض
اخلـــبـــيــثـــة� ولـــكـــنه ســـيــبـــقى عـــامل
تـهـديـد�مبـاشـر لـلعـراق وسـوريـا� مالم
تـتم مالحـقته الـيـوميـة في عـقر أنـفاقه
وكــــهـــوفه وصــــحـــاريـه�نـــعـم اجلـــهـــد
اإلسـتخـباري � والـعمـليـات العـسكـرية
الــيـومـيـة هي الــكـفـيل بـالــقـضـاء عـلى
فـــلــوله�  ا�ـــنــهـــزمــة واخملـــتــبـــئــة في
جـــحــورهــا� داعش وهـم يــريــد بــعض
الـسـيـاسيـ� جـعلـه حقـيـقة � لـتـحـقيق
مـــكــاسب ونـــفــوذ� وتــلـــبــيـــة الجــنــدة

من الــسـيـاسـيـ�� ان احلــشـد الـشـعـبي
�سـينـسحب من ا�ـدن الغربـية� لـلضغط
عــلى ا�ــتــحــالــفــ� مـع الــســيــد مــقـدى
الـصـدر لالنـسـحـاب مـنـه � وهـذا ايـضا
يـدخل في خـانة االبـتزاز السـياسي (إن
حـصل)� وبـالـتـأكـيـد إن حـصـل سـيـهدد
الـعـراق كلـه وليس ا�ـدن الـغربـيـة فقط�
وهـذا الــبـعض اليـدرك خـطـر انـسـحـاب
احلـشد الشعـبي او قطعات اجليش من
امـاكن رخـوة ر�ـا يـسـتـخـدمـهـا داعش
لــتـحـقــيق مـوطيء قــدم له� رغم ان هـذا
مـستـحل �الن ا�دن الغـربيـة واقضيـتها
ونــواحـيـهـا�قـد وعـت الـدرس وحـفـظـته
ومن ا�ــســتــحـيـل ان يـتــكــرر ولــو عـلى
جثث اهلها �ا عانت من داعش وبطشه
وتـهـجـيـر اهل ا�ـدن ونـزوحـهم ا�ـه� �
ومـازالت اخملـيـمـات شـاهـد عــــلـى الذلّ
الـي القـــــوه من داعـش� ولـــــكن يـــــريـــــد
الـــبــعـض من إســـتــخـــدام داعش ورقــة
ســيــاســيــة �لــتـحــقــيق أهــدافه ومــأربه
احلــزبــيـة والــفـئــويــة�واليـعي خــطـورة

مايفعل.
WO�UO� WOKL�

وفـيـمـا يـصـرّ عـنـاصـر داعش� وبـغـطاء
دولي � أن يـعيـد سمعـته بالهـجوم على
سـجن في احلسكة� او هجوم في ديالى
�فـإ�ـا يـفـعل هذا� بـسـبب الـفـراغ الذي
تـشـهده الـعمـلـية الـسيـاسـية الـعراقـية�

الـدعـوات االصالحـيـة كـثـيـرة� لكـن امكـانـيـة تـنـفـيـذهـا قـلـيـلـة بـسـبب ارتـبـاط مـعظـم هذه
ا�بادرات باجـراء تعديالت دستورية غير �كنـة في الوقت احلاضر. لذل�� فانني اقترح

مبادرة لالصالح مؤلفة من 10نقاط ال حتتاج الى تعديالت دستورية. 
وتؤلف النقاط العشر التالية معالم حلياة سياسية سليمة في اطار دولة حضارية حديثة

ذات نظام بر�اني كما ينص الدستور احلالي:
اوال� تـقوم احلـيـاة السـيـاسيـة عـلى اساس الـد�ـقراطـيـة التـمـثيـلـية ولـيس الـد�ـقراطـية

التوافقية.
�انيا� ا�واطنة هي االساس في بناء الدولة وليس ا�كونات.

�ـالـثا� جتـرى االنـتـخابـات بـطـريقـة االنـتخـاب الـفـردي بحـذافـيـرها ولـيس كـمـا جرى في
االنتخابات االخيرة. تتطلب هذه الفقرة اجراء بعض التعديالت على قانون االنتخابات.
رابعا�عدد قلـيل من االحزاب السياسية او الكتل البر�انية الوطنية� اي العابرة للطوائف
والـقـومـيات ولـيـست مـغلـقـة. تـتطـلب هـذه الـفقـرة اجـراء تـعديالت عـلى قـانـون االحزاب.

(�كن للقوميات او ا�ناطق تشكيل احزاب محلية. ولهذا تفصيل اخر)
خامسا� تشكل احلكومة كتلة� بر�انية ذات اغلبية مطلقة (النصف + 1) � وذات برنامج

(خدمي وتنموي واقتصادي الخ)  واضح و محدد.
سادسا� تشكـل ا�عارضة اقلـية بر�انيـة ذات برنامج  (خدمي وتنـموي واقتصادي الخ)

واضح و محدد و مغاير.
سابـعا� يكـون رئيس احلـكومـة والوزراء مـنتـخبـ�� من ضمن الـبر�ـان. مع تطـبيق ا�ادة
49/ سادسا من الدستور: "ال يجوز اجلمع ب� عضوية مجلس النواب� وأي عملٍ� أو

منصبٍ رسمي آخر.". 
�امنا� الغاء مفهوم احملاصصة ومشاركة الكل على اساس االستحقاق االنتخابي.

تاسعا� الفصل ب� ا�سار السياسي واحلزبي� وب� ا�سار التنفيذي واالداري للدولة.
عـا�ـرا� االلـتـزام بـالـســعي الى تـعـديل الـدسـتـور جلـعـله اسـاسـا صـاحلـا لـبـنـاء الـدولـة

احلضارية احلديثة.

لالنضمام لـهم بخاصـة وان ما متاح
من وقت لــغـايـة عــقـد اجلـلــسـة لـيس

كثير.
3- سيناريو حضور اجلميع

�ـوجب هــذا الـسـيـنــاريـو فـان قـوى
األطـار لن تـقرر ا�ـقـاطـعة وسـتـحـشد
كل اعـضـائـهـا وحلـفـائـهـا لـيـصـوتوا
�ــــــرشـــــــحــــــهـم �ــــــنــــــصـب رئــــــيس
اجلمـهوريـة�أو يصـوتوا ضـد مرشح

الصدري�. 
WDO�� WO�K�«

هـــذا يـــعـــنـي أن الـــنـــصـــاب (ســـواء
الــنــصف أو الــثــلــثــ�) لن تــكــون له
أهـــمــيـــة الن احلــضـــور ســيـــكــونــوا

بالتأكيد أكثر من الثلث�.
هنـا�ورغم أن الـدسـتـور نص على ان
يُنـتـخب رئيس اجلـمهـوريـة بأغـلبـية
ثلـثي احلـضـور في الدورة االولى�اال
ان احـــتـــمـــال عـــدم احلـــصــول عـــلى
الـثـلـثــ� في اجلـولـة االولى�ال يـنـفي
أمــكـانــيـة احلــصــول عـلى االغــلـبــيـة
البسيطة في اجلولـة الثانية. �عنى
أن مرشح الصدري� وحلفاؤهم(وهم
االغــــلــــبــــيــــة كــــمــــا هــــو واضح من
الـســيـنـاريــو االول)�سـيـتـمــكـنـوا من
تمـرير مـرشحـهم في اجلولـة الثـانية
حــتى وأن لم يــتــمــكــنــوا من ذلك في
اجلـــولــــة االولى نــــتـــيــــجـــة حــــشـــد

االطاري� لقواهم داخل البر�ان.
اخلالصة: أن كل مـن السـيـناريـوه�
األول والثـالث يشـيران بـوضوح الى
ان مرشح الـصـدري� وحـلفـاؤهم هو
صـاحب احلظ األكبـر لـتـولي مـنصب

رئاسة اجلـمهورية وبـالتالي تـسمية
مــرشح الـكـتــلـة الـصــدريـة لـتــشـكـيل
الـــوزارة الـــقـــادمـــة �ــا يـــجـــعل كل
الـرئاسـات الـثالث حتت سـطـوة هذا
التـحالف الـثالثي. وفي الـوقت الذي
يــبــدو فــيه ذلك مــيــزة كــبــيــرة لــهـذا
الـــتـــحــالف فـــانه ســـيـــكــون في ذات
الوقت حتدي كبير جداً بخاصة وان
من ا�ـــؤكــد أن هــنــاك مـــا ال يــقل عن
100-80 نائب مـعـارض في البـر�ان
يــراقــبــون ويـــتــحــيــنـــون الــفــرصــة
لالنـقضـاض عـلى الرئـاسـات الثالث

ووزرائهم. 
وسـيــزداد ذلك اخلـطــر بـعـدمــا تـبـدأ
احلــكـــومــة بــالــعـــمل وتــوضع حتت
الـضـغـوط اجلـمـاهـيـريـة واالعالمـيـة
وينـتهي شـهر عـسل ا�تـحالـف� كـما
حـــصل قـــبـل ذلك مـــراراً. من جـــانب
آخـر فأن الـفـرصـة الـوحيـدة ا�ـتـاحة
لـنــجـاح األطـار في مـسـعــاه لـعـرقـلـة
تـشـكـيل احلـكـومـة وانـتـخاب رئـيس
اجلـــمـــهـــوريـــة هـــو الـــســـيـــنـــاريـــو
الثاني(ايجاد تفـسير دستوري يقول
ان جـلـسة 7 شـبـاط حتـتـاج اغـلـبـية
الـثـلـثـ� لالنـعـقـاد وأقـناع 24 نائب
لينضموا لهم) وهو أحتمال ضعيف

جداً. 
ولو كـنت محل قـوى األطار لـشاركت
بـجـلــسـة الـبـر�ـان واعــلـنت مـواقـفي
ا�ــعـــارضـــة �وأنـــتـــظـــرت فــرصـــتي
احلــقـيـقــيـة بـعـد تــشـكـيـل احلـكـومـة
ومــبـاشـرتــهـا مـهــامـهــا وبـدأ مـوسم

مابعد العسل.
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بـعــدمـا افـتـقــد لـلـتـعــامل مـعـهـا
بالشكل ا�طلوب منذ البداية.
يـــبـــدو حــتـى صــاحـب ا�ــلـــحق
اآلسـيــوي ال�ــكــنه من الــتـاهل
لــكــاس الــعـــالم ا النه ســيــكــون
امـــــام مــــنــــافـس من امـــــريــــكــــا
اجلــــــــــنـوبــيــة واتـرك الــتــقـيم

لكم.

ســـيـــلـــعب مـــبـــاريـــاته الـــثالث
األخـــــــــيـــــــــرة ا�ـــــــــتـــــــــوازنــــــــة
ور�ــابـحــجـمه حــيث اخلـروج
الى لبنان ثم يستقبل االمارات
و يــــخــــرج الى ســـــوريــــا لــــكن
فـرصـة ا�ـنـافــسـة عـلى ا�ـلـحق
تضاءلت كثيرا ومن ا�ستحيل
أن يــحـظـى ا�ـنــتــخب �ـثــلــهـا

عدد ا�ـدرب� الـذين تولـوا على
ادارة ا�ــــنــــتـــخـب الـــذي تــــاهل
لـلدور احلـاسم بـهـدف قاتل في
اخر ثوان اللقاء مع تايالند

V��M*« n�u� 
ودقــقـوا كــثــيــرا مـاذا ســيــكـون
مــــوقف ا�ــــنـــتــــخـب لـــو حــــقق
الـــتـــعـــادل مـع إيـــران عـــنـــدمـــا

كـاتـانـيـنش بـغـيـر مـوعـدهـا مـا
بـخــر حتـقـيق حـلم الـلـعب مـرة
ثـانـيـة في نـهـائي كـأس الـعـالم
في اسوء مشاركة النـنا اعتدنا
فقط جنتهد ونتحدث ونعد في
تــصــريــحــات رنــانــة وبــعــدهــا
اخلروج من الباب الـضيق كما
فـي مـشــاركـة روســيــا وكم كـان

حــاالتــهـا مـع ا�ــدرب واالعــبـ�
ا�ـوجـودين وسط نـقـمـةالـشارع
الـــذي يــرى أنه لـــيس بـــإمــكــان
ا�ـنـتخب ان يـغـير شيء بـعـدما
تـفـاقـمـت ا�ـشـاكل بــسـبب فـشل
الــــفـــريق في تــــدارك الـــنـــتـــائج
الــسـلــبـيــة واخـرهـا امس االول
بــعــد الــظــهــور ا�ــريــر جــداً مع
تـســويق الــذرائع لــكـوفــيــتـيش
عندما أطلق تـصريحات جوفاء
فـارغــة وهـو الــذي وجـد نــفـسه
واجملموعـة بغيـر القادرين على
حتـقيق ولـو نـتيـجـة واحدة مع
اهميـة ا�باراة ا�ـذكورة والفوز
فـــيـــهــــا من بـــاب عــــسى ولـــعل
لألبقاء على امال ا�نافسة على
ا�لـحق قبل ان تـصعب وتتـعقد
ا�هـمة وكل شيء مايـحتاج الى

تعليق
V��M*« …—b� 

ولم يـــكـن �ـــقـــدور ا�ــــنـــتـــخب
احلديث عن هذا االمـر بعد ولو
من بعيد عـندما استـمر بالفشل
ويـــتـــأكـــد لـــلــجـــمـــيع مـن انـــنــا
ال�ــــتـــلك فــــريق مــــؤهل في ان
يــحـقق امـال اجلــمـهـور والـكـرة
العراقـية بصراحة ان الـتشكيل
ال يـسـتحق حـمل اسم ا�ـنـتخب
وا�شكلة تعود أليام التطبيعية
واإلجــراءات الــفـنــيــة واإلداريـة
والـشــخـصـيــة الـغـيــر مـدروسـة
التي اتـخذت في حيـنها تـزامنا
مع انـطـالقـة الــتـصــفــيـات ومن
يــومـهــا شــعـر الــكل بــاخملـاوف
احلقيقـية بسبب مـغامرة ابعاد

ÊU�e�« ≠œ«bG�

حـصل رئـيس األحتاد الـعراقي ا�ـركـزي للـمواي تـاي مصـطـفى جبـار علك� ثـقـة اجلمـعيـة العـمـوميـة لألحتاد الـعربي
للمواي تاي وذلك لـفوزه بعضوية ا�كتب التنفيـذي.وقال الناطق اإلعالمي باسم االحتاد العراقي في تصريح صحفي
لـقـد جرت انـتـخابـاته الـيوم عـبـر منـصـة الزوم وبـحـضور 15 دولة عـربـية وبـرئـاسة عـبـد الله الـنـيادي رئـيس األحتاد
العـربي من دولـة اإلمـارات الـعربـيـة ا�تـحـدة.واضـاف ان اجلمـعـيـة العـمـومـية لالحتـاد الـعـربي باركت فـوز عـلك بـهذا
ا�ـنصب وذلك نـظرا جلـهوده الـكبـيرة في تـطوير ريـاضة ا�ـواي تاي في الـعراق واإلحتـاد العـربي� فضال عن مـباركة
وزير الـشـبـاب والـريـاضة عـدنـان درجـال عـلك� بثـقـة اجلـمـعيـة الـعـمـومـية لألحتـاد الـعـربي لـلـمواي وعـضـويـة ا�ـكتب

التنفيذي.

 w�dF�« œU%ù« w� uC� ‚«dF�«
ÍU� Í«uLK�
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ا�وسم ?
- الـكــادر الـتــدريـبي اخــتـار الـعــنـاصـر
االفـــضل لـــلــفـــريق في فـــتــرة االعــداد �
واالداء الـــنــوعي لـــلــفـــريق في الـــقــسم
االكـبــر من مــبـاريــات ا�ـرحــلـة االولى �

أقترن �ردود رائع.
{ اخلط الــثــاني لــلــفــريق ال يــقل كــفــاءة عن

اخلط االول ?
- حقيقة ال يختـلف عليها اثنان � وهذا
الـتــمـيـز الــفـني يـحــسب الدارة الـنـادي

وللكادر التدريبي .
{ حــصــة اجلـمــهــور في تـفــوق فــريق نـادي

الشرطة ?
- اجلـمـهــور العب أسـاس في كل فـريق
رياضي � وهـو حافز ال غـنى عنه لـلفوز

في ا�باريات .
{ امنيتك لفريق نادي الشرطة?

- ان يــكــون لـه مــلــعـــبــاُ دولــيـــاً يــلــيق
بـعــنــوانه الــريـاضي الــرفــيع في أقـرب

وقت �كن.
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 w�U� u�œU�
{ يــاونـدي (أ  ف ب) تـعـرض مـنـتـخب
الـسـنغـال النتـقـادات ألن جنمه� سـاديو
مـاني� واصل الـلـعب بـعد االشـتـباه في
إصــابـــته بــارجتــاج فـي ا�خ� نــتــيــجــة
اصـــطـــدام عـــنــيـف مع حـــارس الــرأس
األخـضـر فـوزينـهـا.فقـد بـقي مـاني على
أرضـيـة ا�يـدان عدة دقـائق� عـلى الرغم
مـن إصـابــته فـي الـرأس� الــثالثــاء� في
مـباراة ثمن النهائي ببطولة كأس األ�
األفـريقيـة.وافتتح مـهاجم ليـفربول باب
الـــتـــســـجـــيل �ـــنـــتـــخب بالده قـــبل أن
يـستـبدل في نهـاية األمـر.وترى جمـعية
"Headway الـــبــريـــطــانــيـــة ا�ــعـــنــيــة
بــــإصـــابـــات الـــرأس أن حــــيـــاة مـــاني

تعرضت للخطر.
Ê«bO*« WO{—√

وقال نائب رئيس اجلمعية لوك غريغز:
"يـبـدو� من خـالل مـا حدث� أن الـنـتـائج
أهـم فـي كـــــــرة الـــــــقــــــــدم من سـالمـــــــة
الـالعــبـــ�".وأضــاف: "كـــان االصــطــدام
عـنيـفا� أحلق ضررا بـكال الالعب�� إلى
درجــــة كــــانت تــــســـتــــدعي عــــلى األقل
الـتـحـقق من عـدم إصـابتـهـمـا بـارجتاج
فـي ا�خ. وا�ــبــدأ في هــذه احلــالــة هــو
تـرك مـا فيه شك� وبـالتـالي كـان ينـبغي
إخـــــراج مــــانـي وعــــدم الـــــســــمـــــاح له
�ــــواصــــلــــة الــــلــــعب ولــــو دقــــيــــقــــة
واحـدة".وتـلقى فـوزينـهـا بطـاقة حـمراء
بــسـبب االصــطـدام مع مــاني� وأسـعف
إلـى خـارج أرضـيــة ا�ـيـدان� وهــو غـيـر
قــادر عـلـى الـوقــوف عـلى قــدمــيه.ولـكن
مـــاني واصـل الـــلـــعب عـــلى الـــرغم من
االصـطـدام. وبـعد  6دقـائق سـجل هـدفا
رائـعا لـلسـنغـال قبل أن يـستـلقي أرضا
فـي خط الوسط.وقـال غيـغز: "إن صورة
الالعـب وهــو يـــنــهـــار بــعـــد تــســـجــيل
الــهــدف� ويـــضــطــر زمالؤه إلى حــمــله
خـارج أرضيـة ا�يـدان تتـحدث بـنفـسها
عـن كل مـا تـريــد أن تـعـرفه بــخـصـوص
تـأثيـر الصـدمة عـلى ا�خ".وأضاف: "مع

�d…∫ منافسات دوري كرة السلة
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خــســرَ مـنــتـخــبـنــا الــشـبــابي أمـام
نـظـيـره ا�ـكــسـيـكي بـهـدفٍ من دون
مــــقـــابلٍ جـــاء مـن ركـــلـــة جـــزاء في
ا�باراةِ التي أقيمت ضمن معسكره
الـتدريـبيّ ا�ُقـام في مديـنةِ أنـطالـيا

التركية.
وقبل انطـالقِ ا�باراة� تـبادلَ عضو
االحتـــاد الـــعـــراقيّ لـــكـــرةِ الـــقـــدم�
مشـرف ا�نـتخب� مـحمـد ناصر� مع
مشـرف ا�نـتخبِ ا�ـكسـيكي الدروعَ

التذكاريّة وقمصان ا�نتخب�.
ولـعبَ مـنـتخـبـنا ا�ـبـاراةَ بتـشـكيـلةٍ
ضـــمـت حلــراســـةِ ا�ـــرمـى حـــســ�
حــسـن� وخلط الــدفــاع نـصــر سالم
وسجاد مـحمد وكـاظم رعد وعباس
مــاجـد� وخلط الـوسـط عـلي صـادق
وأمـيـر مـحـمــد وعـبـد الـقـادر طـارق
بـلنـد إزاد وإسمـاعيل أحـمد� وخلط

الهجوم حس� صادق.
وأشــركَ مـدربُ مــنــتـخب الــشــبـاب�
عـمــاد مـحـمــد� الالعب أســهـر عـلي

لـــــتـــــعـــــزيـــــز
اجلـــــــــــانـبِ
الهجومي�
وأجــــــــــرى
تــغـيــيـراتٍ
عدة إلعطاء
الــــفـــــرصــــةِ
ألكــــثـــر عـــدد
من الالعــبـ�
للمـشاركةِ في

ا�باراة.
 وبــعــد نــهــايــةِ

ا�باراة� قالَ مدرب
مــنـتــخب شــبــاب ا�ــكـســيك� ادرين
سانشـيز: واجهنا فـي مباراة اليوم
مـنتـخـباً قـوياً سـيـكون له مـستـقبل�
واعد� حيث فـوجئت بقـوةِ ا�نتخب
الــعـراقيّ الـذي أحـرجـنـا كـثـيـرًا في

ا�باراة.
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اليـبـدو لـوطـني ا�ـنـتـخـب الذي
يـعـتـمـد عـلــيه وهـو يـعـاني من
تـــــدنـي االداء في انـه يـــــخـــــرج
فـائـزا عـلى غـرار مـا حـصل في
خـسـارته أمـام ايـران اخلـميس
في الـــتــصـــفـــيــات اآلســـيـــويــة
ا�ـؤهـلـة لكـأس الـعـالم في قـطر
الـعـام احلـالي � وأكـد ا�ـنـتخب
من انه ال�تلك مقومات اللعب
فـي ظل احلـــصــيـــلـــة اخملــيـــبــة
واحملــــبـــــطــــة وال�ــــكـن بــــعــــد
ا�ـــنـــافـــســـة عـــلى مـــا يـــســـمى
بـا�ـلـحق بـعد الـسـقـوط االخـير
الـذي زاد من قلق الـشـارع على
مـسـتــقـبل الـكـرة الــعـراقـيـة في
ظل مـعـانــاة الـتـصــفـيـات الـتي
غطت عـلى االحداث الـرياضـية
البـل احـــداث الــــبـــلــــد االخـــرى
وسـط تـــمـــنـــيــــات الـــكل في ان
يــتــجــنب خــســارة ايـران الــتي
ضــاعــفت مـن تـراجـع حـظــوظه
وبـــات بــحـــاجـــة الى مــعـــجــزة

للوصول للمحلق احللم.
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 لم يـكن اجلـمـيع راضـيـا جـراء
فـــشـل ا�ـــنـــتـــخب في حتـــقـــيق
الــفــوز لـــلــمـــرة الــســابـــعــة في
تصـفيـات كأس الـعالم وبـعدها
بـالـبـطـولـة الــعـربـيـة ولم يـقـدر
على تـذوق طعم الـفوز في احد
عـــشــر مـــبـــاراة في حـــصـــيـــلــة
مـحبـطـة هي االطـول في تاريخ
مــــشـــــاركـــــاتـه في مـــــخـــــتـــــلف
ا�ـسابـقـات و االمـور في اسوء

لم يكن اشد ا�تفـائل� بواقع منتـخبنا الوطـني يعتقد بـان نهاية مباراة
ا�نتخب ضد مضيفه ا�نتخب االيراني ستكون نتيجة ايجابية بالنسبة
لنا خصوصا وان توالي االخبار السيئـة ا�نطلقة من معسكر ا�نتخب
لم تكن حتمل مـعها اي مـعطيـات �كن تـوظيفـها لصـالح حتقيق نـقطة
واحـدة عـلى اقل تــقـديـر من عــرين ا�ـنـتـخـب االيـراني الـذي وظف كل
امكـانـيـاته ومـهـاراته من اجل الـبقـاء بـصـدارة اجملـموعـة وا�ـقـاتـلة من
اجل حمـاية هـذا ا�ركز بـا�قـارنة مع مـنتـخبـنا الـذي بدد كل االمـنيات
من خالل مالحــقــة خــصــومه عــلى ا�ــركــز الــثــالث ا�ــؤهـل لـلــمــلــحق

االسيوي وا�باراة الفاصلة ..
 اية تـغـييـرات مـنطـقـية لم حتـمـلهـا جـعـبة ا�ـنـتخب ا�ـاضي الى مـلعب
ازادي من اجل اخلروج مـن هذا ا�ـلـعب بـنقـطـة واحـدة دون ان حتمل
اجلعـبـة اكثـر من تـلك التـصـورات واالمنـيات بـفـوز �كن ان يـغـير كل
الوقـائع ويبـدد التـشاؤم الـذي مازال يـلـبد كل سـحب ا�نـتخب ويـجعل
مستويات العـبيه تنخفض يـوما بعد اخر او الـتعكز على نـخبة محددة
من الالعب� دون فتح الـباب امام العـب� �كن اال�ـان �قدراتهم في

ان يسعوا بكل جدية لواقع ا�نتخب بشكل عام ..
وازف موعـد ا�ـباراة لـنـجد ان ا�ـنـتخب بـقي عـلى حاله وكـانه مـرهون
بتوقف قسـري قبل ان يتـدارك شتاته لـنجده بصـورته التي التسـقطها
الذاكـرة في حـاضـر ا�ـنتـخب من جـانب الـبطء الـذي بـات يقـيـد حـركة
الالعـبـ� ويـجـعـلـهم اليـلـعـبـون بـاريـحـيـة في جـوانب ا�ـلـعب حـتى انك
تعتقد انهم حينـما يلجاون لركل الكرة او الـتمرير حتسبهم وقد بددوا
كل افكارهم في التمـرير الصجيح او غـياب التركيـز الفايروس القاتل
الذي بات منتـخبنا حتت وطاته يـعيش اسوا االيام ا�ثـقلة باخلسارات

..
دعونـا من احلـرب الـنفـسـيـة الـتي ر�ا تالشت تـمـامـا من عـلى مواقع
التـواصل االجـتـمـاعي والـتي لـوح بـهـا اكثـر من العب بـشـان تـاثـيـرها
السيء عـلى واقع ا�ـنتـخب ودعـونا من االنـتـقادات الـتي بـاتت الجتلب
ردة فعل منـاسبة لـلرؤيـة التي يحـتاجهـا ا�نـتخب والتي نـنتظـرها رؤية
منـاسبـة للـتغـييـر اجلاد والـواقعي الـذي يحـتاجه هـذا ا�نـتخب بـالذات
من خالل تسـريح جمـلة من الـالعبـ� الذين بـاتوا بـشكـلون عـبئـا على

مفاصل ا�نتخب ويصيبوه بالترهل الالمبرر ..
والداعي الن نـقـول ان هـذا االداء الـبـاهت مـن جـانب مـنـتـخـبـنـا اغـرى
العبي ا�نتخب االيراني بـا�شاركة باسـتعراضهم الذي افتـقد التركيز
مـكتـفـ� بـهـدف وحـيـد يـعـزز لهم الـصـدارة في اجملـمـوعـة فـيـمـا بـقيت
امالـنا مـرهونـة من استـمرار تـلك ا�سـتويـات الهـزيلـة التي سـتوصـلنا
الى خسارة قاسية ( السـمح الله ) امام ا�نتتخـب اللبناني في اجلولة
ا�ــقــبــلــة وهل من وقت لــتـــدارك مــثل تــلك الــتــصــورات في جــانب ان
ا�نـتـخب لم يـحـظى بـذلك االهـتمـام سـواء من قـبل مـتـابعـيـة او مـحـبيه
حـيـنـمـا ادركـوا ان اسـتـمـرار مـجـمـوعـة مـحـددة من العـبـيه في تـقـد�
ادائهم الـهزيل سـيـكون مـؤشر السـتمـرار تلـك النـتائج الـتي سوف لن
تعرف الفوز البل التقهقر والهز�ة في اغلب االحوال وستبقينا ايضا
�وقفـنا امام احلـارس فهد طالـب الذي كان الـضوء البارز مـن موقعة
ازادي حينما واجه �فرده تلك الهجمات ا�نظمة من اجلانب االيراني
والذي اسـتـدرك ادواته واسـلـحـته في الدور احلـاسم بـا�ـقـارنـة مع ما
قـدمـنـاه كـمـنـتـخب في دور اجملـمـوعـات من مـسـتـويـات تالشت تـمـامـا
لـنــجـد الحـقــا ان ا�ـنــتـخب الــذي �ـثل الــكـرة الـعــراقـيــة في مـصـاف
ا�ـنـتـخـبـات االسـيـويـة االكـثـر قـوة ونـديـة ال�ـلك صـورة حـقـيـقـيـة عـما
تخـتـزنه قـدرات العبـيه او يـدرك ا�ـنـتخب عـلى اقل تـقـديـر ما ا�ـطـلوب
لـتحـقـيق مـوازنـة فـعـلـيـة في خط الـوسط من خالل تـفـعـيل الـلعـب على
االجتـحة فـضال عن تسـريع ر� اللـعب او اللـجوء الى الـكرات ا�ـرتدة
بـالـقـطع او الــضـغط عـلى الـالعب ا�ـنـافس من اجل حتــقـيق االرتـبـاك
وفـتح الـثغـرات الـتي من شـانـهـا تـغـيـيـير �ـطـيـة الـلـعب وعـدم الـلـجوء
لـلـتـكـتل الـدفـاعي الـذي بـاتت رؤيـته مـكـشـوفـة تـمـامـا بـاعـتـمـاد العـبي
ا�نتخب االيراني للـكرات الطويلة الـتي ينتظرها
العب مــهـاجـم من اجل كــســر ذلك اجلـدار و
ا�ـواجـهـة وجــهـا لـوجه امــام حـارس ا�ـرمى
وهذا ما اعـتمد عـليه االيرانـيون بشكـل كبير

في ا�باراة االخيرة ..

وبـيّن: انـنـا نسـتـعـدُ للـمـشـاركةِ
فـي تــــصــــفــــيــــاتِ أمــــريــــكـــا
الشمالية ا�ؤهلة لنهائيات
كـــأسِ الـــعــالـم ا�ُــقـــبـــلــة�
ومــنــتــخــبــنـا يــضـم بـ�
صـــــــفـــــــوفـه العـــــــبــــــ�
مـوهـوبـ� يـلـعـبون في
الــــدوريـن األمــــيـــــركي
والـــــكـــــنــــــدي� ويـــــتم
إعـدادهـم لـلــمــنــتـخب
األول� وســــبق لـــهـــذه
الـعــنـاصـر أن أحـرزت
الـبــطـولــةَ الـربــاعـيـة�
حــيث تـــعــادلــنــا أمــام
كـولـومـبـيـا وفـزنـا عـلى

أمريكا والبرازيل.
وأوضـحَ: مــبــاراة الــيــوم
كـــانـت فـــرصـــةً طـــيـــبــةً
�ـنــتـخــبـنــا �ـواجــهـة
ا�ـنــتـخبِ الـعـراقيّ
الختالفِ طـريـقته
فـــــي األداء عـــــن

طريقتنا.

عماد محمد
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تــربع فـريق نـادي الـشــرطـة عـلى مـوقع
الــصـدارة في ا�ـرحـلـة االولى �ـبـاريـات
بــطـــولــة دوري انــديـــة الــعـــراق لــفــرق
الـدرجـة ا�ـمـتـازة لـكـرة الـقـدم � بـتـفوق
واضح � إذ جمع ( 54)  نقطة من أصل
(57) نـقــطـة � دون ان يـتـعـرض الى اي
خـسـارة � ويـبـتـعـد عن اقـرب مـنـافـسيه
ب(16)  نــقـطـة � الـدولي الـسـابق عـايـد
أسو أحد جنوم الشرطة في تسعينيات
الــــقـــرن الــــســـابـق � قـــال لـ (الــــزمـــان)
السـعادة تـغمـرني الداء ومردود فـريقي
الشرطة في هذا ا�ـوسم � وانا على ثقة
كـبــيـرة بـاسـتــمـرار تـفـوقـه في ا�ـرحـلـة

الثانية من الدوري ا�متاز .
{ ألــيس من ا�ــبـكـر الــقـول بــان فـريق نـادي

الشرطة حسم ا�ركز االول لصاحله ?
- ال اخـــــتـــــلف مـــــعـك .. ال تــــزال ( 19)
مـباراة تـنتـظـر فريق نـادي الشـرطة في
ا�ـرحـلـة الـثـانـيـة من الـدوري ا�ـمـتـاز �

ولكن في ا�قابل كيف �كن تذليل فارق
( 16) نـقـطـة الـذي يـفـصل الـشـرطـة عن

وصيفه.
{ باالخفاق في خمس مباريات فقط ?

-  هذا ( غير ) �كن !
{ الشرطة خلفه ثالثة منافس� ?

- ال يـــنـــكــر ان فـــرق انـــديـــة الــطـــلـــبــة
والــزوراء والـقــوة اجلـويــة � من الـفـرق
الكبيرة في الدوري ا�متاز � ولكن فارق
( 16) نـقطـة � مع اقـرب منـافس � �نح
الــشـرطــة مـزيــدا من الـثــقــة في ا�ـضي
قـــدمـــا الى الـــفـــوز بـــالـــدوري في هـــذا

ا�وسم.
{ انت متفائل جداُ?

- تـفـاؤلي مـسّـوغ تـمـامـاً .. فـريق نادي
الشـرطة يعـيش استـقراراً ادارياً وفـنياً
مـلحـوظاً � وهـذا يؤهـله للـبقاء فـي قمة
الــدوري ا�ـمــتــاز حـتـى نـهــايــة ا�ـوسم

اجلاري.
{ أســبـاب تـمــيـز فـريـق نـادي الـشــرطـة هـذا

�œU∫ لقطة
ارشيفية

للنجم عايد
اسو مع زميله
سعد قيس
في نادي
الشرطة

ذلـك هناك من يـرى أن الرغبـة في الفوز
تــسـتـحق اخملـاطـرة بــصـحـة الالعـبـ�.
واســــــتــــــمـــــرار هــــــذه احلــــــاالت أمـــــر
صـادم".وقـال: "لـقد أصـبـحت اآلن ريادة
االحتــــاد األفـــريـــقي ’كـــاف ‘واالحتـــاد
الـدولي لـكـرة الـقدم ’فـيـفا ‘عـلى احملك�
خاصة إذا قرر منتخب السنغال إشراك
مـاني فـي مـباراة ربـع الـنهـائـي".وأشار
إلـى أنه "إذا أرادت كـرة الـقـدم أن تـكون
جـادة في مـسـألـة ارجتـاج ا�خ فـعـلـيـها
إذن أن تــتـخـذ تـدابـيــر لـفـرض االلـتـزام
وتـعزيـز البـروتوكـول ا�عـمول به".وقال
طـبيب مـنتـخب السـنغال� الـدكتـور عبد
الـــرحــمـن فــديـــور� في بــيـــان إن مــاني
اســتـبــدل بـسـبـب "شـعـوره بــدوار عـلى
أرضـــيــــة ا�ـــيـــدان� بـــعـــد تــــســـجـــيـــله
الـهـدف".وأضاف: "بـعـدها ارتـأيـنا نـقله
إلى ا�ستشفى إلجراء فحوص باألشعة
لـم تكشف عن أي إصابة في ا�خ أو في
الـعظام. وغادرنا بعـدها ا�ستشفى إلى
الـــفـــنـــدق. وهـــو اآلن بـــحـــالـــة جـــيـــدة
اآلن".وقــال "اخـــتــفت جــمــيع األعــراض
الــــتي اعـــتــــرته فـي ا�ـــلـــعـب� ومع ذلك
يـنبغي االستمـرار في مراقبته� وسنرى
بــعــد يـــومــ� كــيف ســتــكــون حــالــته"�
مــشـيــرا إلى أنه "يــنـبــغي له أن يــرتـاح
ويـــــــــعــــــــود إلـى الـــــــــتــــــــدريـــــــــبــــــــات
تـدريجيا".وسيتحدث الفريق الطبي في
لـــيــفـــربــول مع نـــظــيـــره في مــنـــتــخب
الــسـنـغـال عـن حـالـة مـانـي.ونـفى قـائـد
مـنـتخب الـسـنغـال� خـاليـدو كـوليـبالي�
أن تــــكــــون صــــحــــة مــــاني تــــعــــرضت
لـلـمـخاطـرة� عـنـدما سـمح له �ـواصـلة
الــلـعب.وقــال مـدافع فـريـق نـابـولي: "لم
تــكن هــنــاك أي مــخــاطــرة� فــهــو الــذي
سـجل الـهـدف بـعـدهـا"."عـنـدمـا الحـظـنا
بــعـد تــسـجـيل الــهـدف أنه تــائه بـعض
الـشيء فضـلنـا إخراجه. سـألته إذا كان
يـريد اخلروج فـرد علي ال� ولكن فـضلنا

إخراجه لتجنب اخملاطرة".
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تغـلب نـادي نفط الـبـصرة عـلى نادي
احللة بفارق  11نقطة وبنتيجة -61
50 في ا�ـباراة الـتي جـمعـتـهمـا يوم
اجلمـعة على ارض قـاعة ا�ـوهبة في

احللة.
وتمـكن نادي نـفط الـبصـرة من حسم
الفـترة االولى لـصاحله بـنتـيجة -13
4 في حــ� شـهـدت الــفـتـرة الــثـانـيـة
سيـطرة الـضيـوف ليـحسـموا الـفترة

الثانية بنتيجة 29-24.
÷—ô« »U��«

بعـد االستـراحـة وفي الفـترة الـثالـثة
شـــهــدت صــحـــوة الصــحــاب االرض
واجلمهور ليقلصوا الفارق الى سلة
واحدة وبنتيجة 41-43 لصالح نفط
الــبــصـرة� في حــ� شــهـدت الــفــتـرة
الـرابعـة سـيطـرة نـادي نفط الـبـصرة
علـيـها لـيحـسمـوهـا بنـتيـجة 61-50
ليـحصد مـحترف نـادي نفط الـبصرة
لقب افـضل العب في ا�ـباراة بـعد ان
اســتـطــاع تــســجـيل 22 نـقــطـة و12

ريباوند و 3 اسيست خالل اللقاء.
وضمـن ا�نـافـسات ذاتـهـا� قاد كـاب�

نـادي الـشـرطــة مـحـمـد صالح نـاديـة
لــلـــفــوز عـــلى نـــادي نــفـط الــشـــمــال
بنتيجة كبيرة 70-137.وتمكن فريق
الـشـرطـة من فــرض سـيـطـرتـهم عـلى
مجـريـات ا�بـاراة مـنذ الـفـترة االولى
ليحسموا الفترة االولى بنتيجة -23
9 وتـــمــكن نـــادي نــفط الـــشــمــال من
تقلـيص الفـارق خالل الفـترة الثـانية
لــتــنــتـــهي لــصــالح نـــادي الــشــرطــة

وبفارق 3 نقاط وبنـتيجة 46-49.اال
ان نادي الشـرطة عاد من االسـتراحة
بـكل قـوة لـيحـسـمـوا الـفتـرة الـثـالـثة
بـنـتــيـجـة  59-96والـفــتـرة الــرابـعـة
واالخيرة بـنتـيجة 70-137 ليـحصد
كــابــ� الــفــريق مــحــمــد صالح لــقب
افــــضل العب فـي ا�ـــبــــاراة بـــعـــد ان
استـطاع من تـسجيل 32 نقـطة و11

ريباوند و 1اسيست خالل ا�باراة.
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 افـاد رئيس االحتاد الـعراقي للـسباحة
خـالـد كبـيـان بانه تـلـقى� يـوم اجلمـعة�
رســالـة من االحتـاد الـدولي لــلـسـبـاحـة

يؤكد شرعية توليه منصبه.
وقــال كـبــيـان في تــصـريح صــحـفي إن
قـرارات مـحكـمـة كـاس نهـائـية ومـلـزمة
©fina) جلـمـيع االطراف حـسب دسـتور
وعـــلـى جـــمـــيع االحتـــادات االعـــضـــاء
االلــتـزام بــقـرار كـاس وهــو رد الـدعـوة
الــتي رفـعـهـا الـرئــيس الـسـابق سـرمـد

عبد االله.
واضــــاف ان الـــرســــالـــة تــــؤكــــد عـــلى
شــرعـيــتـنــا كـرئــيس االحتـاد الــعـراقي
لـلـسبـاحة وان هـذا االعتـراف سيـخيب
مـسـعي الرئـيس الـسابق كـمـا خاب في

محاوالت سابقة.

وكـان خـالـد كـبيـان صـرح بـأول تـعـليق
لـــشـــفق نـــيـــوز عـــلى قـــرار مـــحـــكـــمــة
ا�ـنـازعـات الـريـاضـيـة الـعـراقـيـة بـقرار
قـــضـــائي اعـــادة تـــســـــــمـــيـــة ســـرمــد
عـــبــداالله رئــيـــســاً لالحتـــاد الــعــراقي

للسباحة.
اذ قـال انـه سـيـمـيّـز الـقـرار وسـيـوضح
لـلـمـحـكمـة مـا حـدث من خـروقـات التي
قـال إنها ال تـسمح لسـرمد عبد االله أن
يـتـبـوأ أي مـنـصب لوجـود تـهـمـة عـليه

بجنحة مخلة بالشرف.
واوضـح ان االحتـاد الــدولي ال يــرضى
عــلى هـكــذا قـرار والســيـمــا انه أشـرف
مـــبــاشـــرةً عــلى انـــتــخـــابــات االحتــاد
االخــيــرة وصـادق عــلــيــهـا وبــارك لــنـا
كـــمـــجـــلس ادارة الحتـــاد الـــســـبـــاحــة

العراقي.  خالد كبيان

�WN�«u∫ جانب من مواجهة العراق وايران في التصفيات االسيوية
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ولم تـكن الكـثيـر من دول العـالم قد
عــــرفـــــته.قـــــبل  97 عـــــامــــا ادهش
مـهــنـدس الـكـهــربـاء االسـكــتـلـنـدي
األصل جـــون لــوجـي بــيـــرد� (عــام
 1926) بـــــأول بث تـــــلـــــفـــــزيـــــوني
جـمـهــوراً من الـعـلــمـاء. وبـعـد ذلك
الــعــام بــ  30 عــامــا افــتـــتح ا�ــلك
فــيـصل الــثـاني يـوم   2 ايـار 1956
مـحطـة تلـفـزيون بـغداد. ونـستـذكر
ان اول مـدير لـتلـفزيـون بغـداد كان
عـدنان راسم الـذي كنـت التـقيه في
مـكــتـبه في ســنـوات عــمـلي االولى
في الـصحـافـة ونـتـذكـر بـا�ـنـاسـبة
اشــــهـــــر ا�ــــذيـــــعـــــ�  االوائل في
العـراق. حتيـة للـتلـفزيـون العراقي
واملنا ان يواكب التطورات الفنية

في العالم.
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 26 كانون الثـاني ليس اليوم الذي
يحتـفل فيه العـالم بيوم التـلفزيون
فـقـد احـتـفـلـنـا به يوم   21 تـشرين
الثـاني وال هو الـيوم الـذي يحـتفل
فـيه الـعــراقـيـون �ـولــد الـتـلـفـزين
الـعـراقي فـقـد افــتـتح ا�ـلك فـيـصل
الــثــاني في عــيــد مــيالده احلــادي
والـــعــــشــــرين يـــوم   2 ايـــار 1956
مــحــطــة تـلــفــزيــون بــغـداد. في 26
كــانــون الـــثــاني يـــحــتــفـل الــعــالم
بـالـذكــرى الـسـنــويـة الخـتـراع أول
جـهـاز تـلـفـزيـون في الـعـالم.ولـهـذا
يحق لنا ان نحـتفل او نذكر العالم
بــان الـعـراق اول بـلــد عـربي انـشـا
مـحطـة تـلفـزيـون قبل  67 عـاما اي
بعد اختراع الـتلفزيون بـ  30 عاما

&uFA�« »—U«∫  لقطات من إحتفالية أقيمت على مسرح الرواد
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كـشف الـفـنــان ا�ـصـري مـحـمـد رمـضـان عن
دوره الـــذي يــلـــعــبـه في مــســـلـــســله اجلـــديــد
(مـــشــوار) بـــنــشـــره صـــورة عــلى صـــفـــحــته
اخلاصـة على مـوقع التواصل اإلجـتماعي من
كوالـيس ا�سلسل.ويـجسد رمضـان شخصية
ماهـر ا�تـزوج من ورد التـي جتسـدها الـفنـانة
ديـنـا الشـربـيني.وعـلق رمـضان عـلى الـصورة
مـاهـر وورد من تــصـويـر مـسـلـسل ا�ـشـوار..

رمضان يجمعنا.. ثقة في الله جناح). 
وبـدأ رمــضــان تـصــويــر مـشــاهــد مـســلــسـله
14يوما� وهو العمل اجلديد منذ ما يقرب من 
الـثاني الـذى يـجمـعه با�ـمـثلـة دينـا الـشربـيني
حـــيث قـــدمـــا ســويـــا من قـــبل فـــيـــلم (جــواب

اعتقال).

Âd� Õö�

اخملـرج الـعـراقي ا�ـقيم فـي دبي يحـل مسـاء الـيـوم االحد
ضـيــفـا عــلى قـنــاة (الــشـرقــيـة) ضــمن بـرنــامج (اطـراف
احلــديث) اعــداد وتــقــد� االعالمي مــجــيــد الــسـامــرائي

واخراج حيدر االنصاري.

wz«d�U��« `�UB�« œuL×�

االعالمي الـعراقي نـعته االوساط
االعـالمــيــة بــعـــد ان غــيــبه ا�ــوت
اخلــــمــــيـس ا�ــــاضي اثــــر ازمــــة
صـحـيــة� وأقـيم مـجـلس الـفـاحتـة

على روحه الطاهرة في أربيل.

 w½«bL(« `�U� bL×�

االديـب العراقي ضـيفـته جمعـية الـرواد الثقـافيـة ا�ستـقلة
ا�ـركـز الـعام - بـابل وبـالـتـعـاون مع مـجـلس احلـاج مالك
عـبـد األخوة إللـقاء مـحـاضرة بـعنـوان (الـعراق في الـقرـن

الكر�).
`�U� 5�Š rÝU�

الـــكــاتب واالكــاد�ي الــعـــراقي صــدر له عن دار الــرواد
ا�ـزدهرة كـتاب (الـعـراقيـون ب� حـسـينـي� وتـشـرينـي�)�
يتضـمن مكاشفـة صريحـة للمرجـعية الـدينيـة التي جعلت

العراقي� ينقسمون على ثالثة مواقف متضادة.
s¹b�« r$ Ê«“uÝ

ا�ـمثـلة الـسوريـة اعلـنت عبـر مواقع الـتواصل االجـتماعي
ان فـيلـمـها اجلـديد (تـماسـيح الـنيل) بـدأ عرضه االربـعاء
ا�اضي � بـدور عرض الـسيـنمـا ا�صـرية. إخـراج سامح

عبد العزيز.
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الـبـاحثـة اجلزائـريـة واالستـاذة في جامـعـة حسـيب بو بن
عـلي بالـشلـف ضيـفتـها شـعبـة اإلعالم والعالقـات العـامة
في كـليـة التـربيـة للـبنـات بجـامعـة ذي قار� في نـدوةعلـمية
بــعــنــوان (اشــكــالــيــات الــتــحــقق من مــصــادر احملــتــوى

الرقمي).
s�(« bLŠ«

الــبــاحـث الــعــراقي تــلــقـى امــنــيــات االوســاط اإلعالمــيــة
واجلـامـعيـة بـالـشـفـاء العـاجل من فـايـروس كـورونـا الذي

ارقده فراش العافية.
qOKš bz«—

رسـام الـكـاريـكـاتـيـر الـسـوري مـنـحه ا�ـعـهـد اجلـيولـوجي
الـبـولـنـدي جـائزة مـسـابـقـته الـدولـية لـلـرسم مـتـفـوقـاً على
رسـامـ� من  52 دولــة� قــدمــوا  692 لــوحـــة تــمــحــورت
مــوضـوعـاتـهــا حـول الـطـاقــة واسـتـخـدامــاتـهـا الـســلـمـيـة

بأسلوب فني ساخر.
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حــجـــازي. وكـــان الـــلــقـــاء فـــرصــةً
لــلــحــديث عن الــشــعــر والــثــقــافــة
الـعــربـيــة. ودعـا الــوزيـرُ� الــشـاعـرَ
حـجـازي إلى زيـارة الـعـراق� ووعد
الـشـاعـر بـتـلـبـيـة الـدعـوة في أقرب
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الـتــقى وزيـر الـثــقـافـة والــسـيـاحـة
واآلثــار حــسن نـاظـم في الـســفـارة
الـعـراقـيـة  في الــقـاهـرة � الـشـاعـر
ا�ـــصـــري أحـــمــــد عـــبـــد ا�ـــعـــطي

ÊU�e�« ≠ Ê«uÝ«

تـكـرم اخملرجـة إنعـام محـمد عـلي في الدورة
الــسـادســة �ـهــرجـان أســوان الـدولي ألفالم
ا�ـرأة� تـقــديـراً �ـســيـرتـهــا الـفـنــيـة الـطــويـلـة
ودورهــا الــكـــبــيـــر في دعم قــضـــايــا ا�ــرأة.
وأشارت نـائب رئيس مجلس أمناء ا�هرجان
عـزة كــامل � أن إبــداع إنــعــام مــحــمـد عــلي
�ـــثل ركـــيـــزة مـــهـــمـــة من ركـــائـــز اإلبــداع
النسوي في الـسينما والـدراما التليـفزيونية�
فـضـال عن أنـهــا مـنــذ بــدايـاتــهـا كــمـخــرجـة
شـغلت قـضـايـا ا�ـرأة وحـقـوقـهـا واحلـصول
عـلي مكـتسـاباتـهـا ا�شـروعة جـزء كبـيرا من
تـفـكـيـرهـا� لذلـك تعـد االسـم األبرز فـي طرح
قــضــايــا ا�ـــرأة عــلي الــشـــاشــة في مــصــر
والوطن الـعربي� إضـافة إلشـارتهـا أن إنعام
ركيـزة مهمـة من ركائـز اإلبداع الـنسوي في
السـيـنمـا والدرامـا الـتلـيفـزيـونيـة� فضال عن
أنـها مـنذ بـداياتهـا كمـخرجـة شغـلت قـضايا
ا�ــرأة وحـقــوقــهـا.ويــكــرم ا�ــهـرجــان أيــضـا
ا�ـمـثـلـة  سـوسن بـدر بدرع إيـزيس لـإلجناز
في مجال الـسينما� ويـعقد ا�هرجان من 23
28 شـبـاط ا�ــقـبل. وســبق أن حـصـلت إلي 
اخملـرجـة الـكـبـيــرة إنـعـام مـحـمـد عـلي� عـلى
وسام العـلوم والفنون من الـطبقة األولى عام
وجائزة الـدولة الـتقديـرية في الـفنون 1999
كـمـا حــصـلت عـلى الــعـديـد من عـام 2003 

اجلوائز من مهرجانات مصرية وعربية.

وقتٍ. فــيـــمــا أعــلن مــديــر عــام دار
الـشؤون الـثقـافيـة العـامة الـدكتور
عـارف الــسـاعـدي عن شـروع الـدار
بطـباعـة مختـارات شعـرية للـشاعر

الكبير قريبا.
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اطـلق ا�ـطـرب الـعـراقي نـور الـزين
وا�ـصـري عــمـر كـمـال ديــو أغـنـيـة
(غـالي غـالي)� ويـعـتـبـر الـعمل أول
دويـــــــــتــــــــــو يــــــــــتـم إطـالقـه خالل
2022 من انـتـاج شركه الـعـــــــــــام 
الـر�ـاس لإلنــتـاج الـغــنـائي الـتي
اســـتــــطــــاعت ان جتــــمع مــــا بـــ�
الصـوت العـراقي وا�صـري � الذي
ساهم بانتـشار العمل لـيحقق أكثر
من ثالثــة ماليــ� مــشــاهــدة وفــقـا
لـبيـان تسلـمتـه (الزمان) امـس كما
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اقامت كلية الفنون اجلميلة بالتعاون مع
الــسـفــارة الــهــنــديــة واجملــلس الــهــنـدي
للـعالقـات الـثـقـافـية   (ICCR) علـى قـاعة
مسرح الـرواد عرضـا لالزياء والـرقصات
الـشــعــبـيــة الــهـنــديــة جملـمــوعــة (بـوهال
بـانتـشي) بـحـضـور عـمـيـد كـلـيـة الـفـنون
اجلميلة مضاد االسـدي والسفير الهندي
في بغـداد براشـانـد �وكيل وزارة الـثقـافة
نــوفل ابـــو رغــيف فـــضال عــلـى حــضــور
دبلوماسي رفـيع �  وحضور فاعل لـطلبة
الكـلـية � بـهـدف تعـمـيق اواصر الـتـعاون
ا�ـشــتـرك � وتــبــادل اخلـبــرات الـعــلـمــيـة
والثقافية �  باالضافـة الى انفتاح الطلبة
على الـتجـارب العـا�يـة لتـصامـيم االزياء
الــفــلـكــلــوريــة والــتــاريــخــيــة وا�ــسـرح�

ومختلف مجاالت الفنون . 

W¹bMN�« ¡U¹“ú� ÷dŽË WO³Fý  UB�—

œ«ÒËd�« W³Aš vKŽ
وعن هذا ا�لـتقى حتـدث السفـير الـهندي
قــائال (حتــيــة الســـاتــذة كــلــيــة الــفــنــون
اجلميلة والطـلبة وجلميع احلضور�الول
مرة تاتي فرق هـندية الى الـعراق نحاول
ان يكـون هـنـاك تـعـاون ثـقـافي وفـني ب�
البلدين كون الثقافة والفن لغة الشعوب)
واضــاف (في الـــهــنــد 22 لــغــة رســـمــيــة
وهنـاك تـنـوع بـاالزيـاء والطـعـام والـلـغة�
عــرض الــيــوم من واليــة الــبــنــجــاب  من
بالفن لنشر احلب واجلـمال ب� الشعوب
والــيــوم ســنـــقــدم لــكم شـيء بــســيط عن
الثقـافة الهـندية�سـتبدا الـفعالـيات بدعاء
هنـدي معـروف �بعـدها رقصـة لنـساء من
البـنـجـاب� ورقصـة اخـرى من قـبل قـبائل
الـبـنـجـاب �واغـنـيـة مـيـرزا من الـفـلـكـلـور
الهندي� ورقصة اخرى خاصة للشباب).
وجـاء فـي كـلــمـة عــمــيـد الــكــلـيــة ان(هـذا
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واالزيـاء في الـكــلـيـة (سـاهـم هـذا الـقـسم
بعرض ازياء هندية جمـيلة من قبل طلبة
وطالبات الكلية فكانت بحق احتفالية لن
تنسى) واضافت (كانت هناك الية تعاون
ب� كلية الفنون اجلميلة والفرق الهندية
من خالل فـــعـــالــيـــات قــسـم الــتـــصـــمــيم
واالزيــــاء�وتــــنـــــوع االزيــــاء والــــعــــادات
والتـقالـيد وا�ـوروث الشعـبي). مـوضحة
ان (من الــرقـــصــات الــتي قـــدمت رقــصــة
(بهانـغرا)هي رقـصة مـو سيقـية تـقلـيدية
من واليـة البـنـجـاب تـمـثل مـوسم حـصاد
الـقـمح وهـي تـغـنى عــلى ايـقـاع الــطـبـلـة
واصبحت اليوم مصدر للبهجة والترفيه
في حـفالت الـزفـاف)... واالغـنـيـة االخرى
هى (غيـدهـا) وهي رقصـة شـعبـيـة اخرى
للـمراة من الـبنـجاب يـرافق هذه الـرقصة
تصـفيق ايـقاعي مع االغـنيـة� تشـرح هذه

ا�لتقى هـو افتتـاح لكل نوافذ الـثقافة في
الهـنـد والشـعـوب االخـرى حتيـة لـلسـفـير
الهندي على هذه ا�بادرة اجلميلة وحتية
لـكل من سـاهم في اجنـاح هـذه الـفـعـالـيـة
من اســــاتــــذة وطــــلــــبــــة� وان شــــاءالــــله
ستـسـتمـر هـكـذا فعـالـيات فـنـيـة وثقـافـية
وموسيقية يبقى اجلمهور واحلضور هو
االساس في جناح هكذا فعاليات جميلة).

WAL�_« rOLBð

شـارك طـلــبـة فــرع تـصــمـيم االقــمـشـة في
الـكلـيـة  بـأسـتـعـراض مـنـوع ألزيـاء تضم
جـمـلــة من االفـكـار الــتي تـعـكـس مـظـاهـر
ا�ـوروث احلـضـاري والـشــعـبي الـعـراقي
وحضارات الـشعوب االخرى مـن نتاجات
مـــشـــاريـع طـــلـــبـــة الـــتــــخـــصص .. وعن
الفـعـالـيـات الـتي قـدمت قـالت االكـاد�ـية
هنـد العـاني مسـؤولـة تخـصص االقمـشة

ستوكهولم

 ÍdDA�« bO�Ë

‰Ułd�« rÒOý dO)« qF�
سـعـيـد احلظ من يـسـعى لــفـعل اخلـيـر..واجب األنـسـانـيـة الــسـمـحـاء  أنـقـاذ حـيـاة مـريض
وخـاصـةً مـريض  الـســرطـان والـتي تـعـد مـن  أصـعب احلـاالت الـتي يـشــعـر بـهـا األنـسـان

بالضعف..
أنقاذ حياة مريض مصاب بالسرطان أجرها عظيم عند الله عزوجل..

 بـعد أن عرضت قـناة (الشـرقية) مـشكورة  وفي بـرنامج (ظهـيرة اجلمـعة) تقـد� األعالمية
رقـيـة أخـراج فراس الـسـراي� مـعـانـاة الـفـنـان خـالـد أحـمـد مـصـطـفى الـتـدريـسي ا�ـصاب
بـالسرطان عـلى لسان زوجتهِ األعالمـية أن �توقـدت الغيرة الـعراقية في ضـميري ووجداني
بالـوقوف معـها في مـحنتـها ومعـاناتهـا بتوفـير تكـاليف العالج لـزوجها ا�ـصاب بالـسرطان
..جـلست أفكر مـاالعمل يا ولـيد الشطـري..!? حديث أن وأن� معـاناة العائـلة زلزال صاعق

وقع على رأسي ..التحرك فوراً.  
(رسـالـة عـاجـلـة) الـى صـاحب الـقـلب ا�ـفــعم بـا�ـروءة والـشـهـامــة أخي (األسـتـاذ حـسـنـ�
الـشيخ) مدير عام التـشريفات وا�راسيـم في رئاسة الوزراء أخي حسنـ�  أناشد ضميرك

أن تتحرك فوراً ألنقاذ حياة  الفنان خالد أحمد مصطفى ا�صاب بالسرطان..
وبـعد تبادل الرسائل �جاء الرد ..(حاضر ..عندك رقـمهم ?).حلظة صمت قاتلة ..!ما العمل
.!? رسـالة عاجـلة لـفراس الـسراي مـخرج (ظـهيرة اجلـمعـة)�هنـا جاء مـوقف اخملرج فراس
الـنـبـيل والـرائع (حـاضـر هـذا الـرقم) ..سـعـادتي ال تـوصف ..نـشـوف الـنـصـر عـلى مـرض
الـسرطان اللـع� على لسـان زوجة الفـنان خالدأحـمد مصطـفى (شكراً أخ ولـيد وفقك الله)

.. 25مـلـيـون ديـنـار عـراقي لـلـعـالج سـنـسـتـلـمـهـا من األسـتـاذ حـسـنـ�
الشيخ..

أحني قامتي لشهامتك وسرعة أستجابتك أخي  حسن� الشيخ..
حتيةً وسالم  لكادر برنامج (ظهيرة اجلمعة)..

حمداً وشكراً لله.

حتقق الكـثير من النجاح و التقدم في النصف الثاني
من 2022. رقم احلظ  9.

qL(«

تــمــر بـفــتــرة من اإلضــطـراب بــالــنــسـبــة الى احلــيـاة
األسرية,و لكنها سرعان ما تنتهي .

Ê«eO*«

األوضـاع العـائلـية قد تـكون مـضطـربه خالل النصف
األول من السنة.

—u¦�«

إجماال األوضـاع ا�ادية و ا�ـهنيـة ستكـون جيدة على
مدار 2022. رقم احلظ. 4. 

»dIF�«

انتقـال الى موقع افـضل ولكن ستـكون هنـاك ضغوط
تتعلق بالوضع ا�هني او الصحي.

¡«“u'«

 2022 غـنـيـة بـالـفـرص الـدسـمـة والـواعـدة بـاالفـضل
شرط التحلي با�سؤولية وا�وضوعية .

”uI�«

 ال تـترك واجـباتك لـلحـظة االخـيرة بل كن جـاهزا لـها
واستبق احللول والتسويات.

ÊUÞd��«

 تكتـسب اخلبرة في حياتك ا�هـنيه بسبب تعاطيك مع
مواقف و مشاكل متنوعه.

Íb'«

تـعتبر  2022 سـنة �يزه لك,فنـجد اإلبداع و اخليال
و الكثير من احلظ يرافقك.

bÝô«

اذا اردت احراز تـقدم او تغـيير بادر الـى التحرك وال
تتلكأ.رقم احلظ  7.

u�b�«

 بــعض الـتــحـديــات في الـعــمل خالل الـربع األول من
السنة. يوم السعد االثن�.

¡«—cF�«

 يــجب مــراعــاة الــظــروف وال تــكـن عــقــبــة في طــريق
التغيير� انفتح على اجلديد.

 u(«
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أوجـد معـاني ومرادفات
الكـلمات أفقـيا وعموديا
حـــــسب الـــــتــــســـــلــــسل

الرقمي:
1-  من الكواكب
 2- مدينة سورية

 3- قرص
 4- طبق
 5- قنوط
 6- أحتيال

 7- شكل للقمر
 8- جزيرة اماراتية

ÊU�e�« ≠ wÐœ

نـشـرت عـارضــة األزيـاء الـعـا�ـيـة جـورجـيـنـا رودريـغـز
مجـموعة صور جـديدة عبر حسـابها اخلاص في موقع
الـتـواصل اإلجـتـماعي.ظـهـرت فـيهـا وهي تـقـبل حبـيـبـها
وصديـقـها كـريسـتـيانـو رونالـدو من أمـام قالب احلـلوة�
كمـا وظـهرت الى جـانب عـائلـتـها وأوالدهـا وبـدت بغـاية
الـسـعـادة الى جـانب كـريـسـتـيـانـو.إنـتـشـرت الـصور
بـــشـــكل كــــبـــيـــر جـــداً عـــلى مــــواقع الـــتـــواصل
اإلجـــتــمـــاعي وتـــداولـــهـــا ا�ـــتــابـــعـــون عـــبــر
صفـحـاتهم اخلـاصة وعـبروا عن مـحبـتهم
لهـا وتمـنوا لـها سنـة سعـيدة لـها بـرفقة
عـائلتـها. وبـلغت رودريـغزعـامها الـ 28 
وكـان رونالـدو قد فـاجـئهـا بإضـاءة برج
خـليـفـة في دبي بصـورتـها األمـر الذي
أحــــدث تــــفـــاعالً كــــبــــيـــراً فـي مـــواقع

التواصل اإلجتماعي.

qH²% eG¹—œË—
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شاركت ا�مـثلة ا�صرية منة فضالي متابعيها
رسـالـة عـبـر صـفـحـتهـا عـلى مـوقـع التـواصل
االجـتـماعي� تـعلن فـيهـا تعـافيـها من فـايروس
كورونـا وإنتهائها من احلـجر الصحي.وعلقت
فـضـالي على الـصـورة قائـلة (احلـمـدلله بـقيت
14 يوم فـي البيت منـهم اسبوع �وت سـلبية 
بــجـــد احلــمـــدلـــله خــلـــو بــالـــكم مـــرض تــعب
وصعب). وتـفاعـل ا�تـابعـون مع ا�نـشور� من
خالل تعلـيقاتهم� متمـن� اخلير دائماً لـلممثلة
ا�ـصـريـة. وكـانت قـد نـشـرت فـضـالي مـؤخرا
مـجـمـوعـة من الـصـور من أحـدث إطاللـة لـهـا�
وظهـرت بالصور وهي مستلـقية على السرير�
مرتـدية سرواالً رياضيـاً� وعلقت قائلة:
(قـويــة لــست وقـحــة� طـيــبـة
لـكــنـني لـست ضــعـيـفـة�
مــتـواضــعـة لـكــنـني
لــست قـلــيـلـة قـدر
أو قـيـمـة� واثـقة
ولــــــــــــــــــــســت

متكبرة).

‰UL� dLŽË s¹e�« —u½
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شــهـــد الــعـــمل تــفـــاعل كــبـــيــر من
ا�تابع� على كافة منصات مواقع
الــتـواصل االجـتــمـاعي.  والـديـو
الــغـــنــائـي (غــالي غـــالي) من
كـــلـــمـــات حــيـــدر األمـــيــر�
وأحلــــان نـــــور الــــزين�
وتوزيع عمار عدنان�
ومـــكس ومـــاســتــر
طـــــــــيـف عــــــــادل�
والـــفــــيــــديـــو من
إخــــــراج عــــــمــــــر

جواد.
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جورجينا
رودريغز

الـرقـصـة قــصص حـيـاة ا�ــراة والـثـقـافـة
االنــثـــويــة من خـالل الــفـــرح واحلــمــاس
والـعـواطف لـشـبــاب وشـابـات الـبـنـجـاب
الـنـابض بـاحلـيـاة�وهـذه الـفـرق حـصـلت

عـــلى الــــعـــديـــد مـن اجلـــوائـــز
والـدروع� وقـدمت هـذه
الـفــرق الــعــديـد من
عــــروضـــــهــــا في

دول العالم.
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كـانت دوريات الـشرطـة في ا�دن� قـبل ثالث� سـنة� تـستـنفر
وال تـــعــود إال بـــعـــد الــقـــبض عــلـى الــشـــخص الـــذي أطــلق
الـرصــاص في الـعـرس� وإذا لم جتـده� تـتـجـاوز عـلى فـرحـة
الـناس وتعتقل العريس� وتفسد كل شيء� حتى يسلم مطلق
الـرصـاص نـفـسه ويـتم االفـراج عن الـعريس حـيـنـهـا. وتـبرر
الـشرطة تصرفها القـاتل لفرحة احملتفل� بـأنها تطبق قانوناً
لــلـحــفـاظ عـلى أرواح الــنـاس� بــعـد ازديـاد عــدد الـضــحـايـا
بــرصــاص االعــراس. وكـان الــنــظـام الــســابق يــدّخـر أرواح
ا�ـواطنـ� لكي ال تزهق جـزافاً� ألنَّ زهق األرواح كـان مكانه

فقط في جبهات القتال التي يقرر فتحها.
ال نـريد ا�ـقارنة� لـكن منصـات الصواريخ ذات تـسع فوهات
فـي األقل� هي بال شك اكــبــر من مــســدس صـغــيــر يــجـري
اســتـخــدامه في االعـراس خــلـســة. ومع ذلك ال يـتـم الـقـبض
عـلى مطلق الصواريخ بـرغم من القبض على ا�نصـة ا�تنقلة

متروكة في مناطق باتت متوقعة ومعروفة للجهات األمنية.
األهــداف األخـيــرة كـانت مـنــزلَي رئـاســتـ�� ولــر�ـا الحـقت
الـهـجـمـات هدفـاً رئـاسـياً� حـتى لـو كـان في الـسـليـمـانـية� ال

شيء مستبعد. 
قـصف مـطـار بـغـداد الـدولي واصـابـة طـائـرتـ� مـهـمـلـت� او
عـاملت� ال فـرق� يعني انَّ ا�هـاجم� ليس لـديهم خط أحمر�
وانّ الــبالد حتت اقـدامــهم �ـا حــمـلت و�ــا ثـقــلت� تـاركـ�
لـآلخرين الولولة واالدانات واالستـنكار والشجب� تلك ا�واد

األولية لضعفاء اإلرادة.
ا�ـسألة بعـيدة عن احلل� والقصف قـد يتسع ليـشمل أهدافاً
مـدنـية أخـرى� لـذلك أرى انَّ من بـاب أولى ان يطـلب الـعراق
ا�ـساعدة الدولية ضد هذا اإلرهاب� وانه سبق ان طلبها من
ايران أيام كان داعش قريبا من أبواب بغداد � واليوم يجدر
بـالـعـراق ان يـطـلبـهـا مـجـددا وقـد اصـبح  الـوجه الثـاني من
اإلرهـاب يضرب داخل العاصمة� مـادامت اجلهات الرسمية
غــيــر قـادرة كــمــا كـانـت في  زمن حــرب داعش� عـلـى حـفظ
االمن والـسيادة� وا�سألـة � ليس فيها تقـليل من شأن البلد�
ألنه سـبق ان طلب ا�سـاعدة� علـناً وبافـتخار من ايران � وله

أن يكرر الطلب اليوم� اذا كان معنياً بوقف تلك الهجمات.
 انَّ الـوضع السـيادي الـقلق يـستـحق� ليس هـناك أسوأ� إال
حـرب الــشـوارع � فـهل تـريـدون االنـتـظـار حـتى ذلك احلـ��

(على راحتكم).

�ــــرشـــــحــــيــــهم. وتـــــضم الئــــحــــة
تـــرشـــيـــحــات نـــقـــابـــة اخملـــرجــ�
األمــيــركــيــة هــذه الــســنــة كــلّــاً من
كـيـنـيث بـرانـاه عن فـيـلم بـلـفاست�
وجـ� كامـبيون عن فـيلم  ذي باور
أو ذي دوغ� وديــنـيس فــيـنـوف عن
دون وبــول تـومــاس انـدرسـون عن
لـــيـــكـــوريش بـــيـــتـــزا� وســـتـــيـــفن
ســـبـــيـــلــــبـــرغ عن ويـــست ســـايـــد
ســــتـــوري. وتـــظــــهـــر هـــذه األفالم
اخلــمـســة كـذلك فـي قـائــمـة نــقـابـة
ا�ـنتج� األميركيـ� النهائية التي

تضم عشرة أفالم.

WLzU� vKŽ W��UM*« ‰UF²ý≈

—UJÝË_« qOM� Âö�_«  U×Oýdð

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7184 Sunday 30/1/2022 30 من كانون الثاني (يناير) 2022م الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7184 األحد 26 من جمادى اآلخرة 1443 هـ

1
إلى ثاني السويدي

مـن قصـرها الـذهـبي� في قاعِ
اخلليجْ

عَبْرَ اصطفاقِ ا�وجِ ليال
جاءتْ إليّا

جنّية� شقراءُ� سمراءُ احمليّا.
قلتُ: (اجلسي.

سأعدُّ شاياً� قهوةً.)
فتنهّدَتْ

وتبسّمَتْ:
(أنا لم أجيءْ

إلّا ألشربَ جُرعةً أو جُرعت�
نـخباً صفيّاً من حليبِ النوقِ�

فاسكُبْ
في كأسيَ ا�ُترقّبةْ

مـن هــذهِ الــقِــدْرِ ا�ـــلــيــئــةِ مــا
جتودُ بهِ يَداك

قبلَ ائتالقِ الضوءِ فَجرا.)
2
فاءُ الفريدةُ
منذُ التقينا

يا فاءُ اوّلَ مَرّةٍ
أنا كنتُ أدري

أنّي بغيرِ يديكِ طير� ال يَرى.
سـأظَلُّ خيطـاً تائِهـاً تسعى بهِ

أيدي الرياح.
مـا كـانَ مـا بـيـني وبـيـنكِ غـيرُ

. خطوةْ
لكنّني يا فاءُ كُنتُ كمنْ يدورْ

مِن حولِ جنمٍ ال يُرى.
ولــرُّبــمــا أنــا كــنـتُ عــصــفـورَ

الرياحِ
تشبّثَتْ بجَناحهِ أيدي الثَرى.

يا فاءُ� آخِرَ مَرّةٍ
وقَد التقينا في الطريق

هـل كــانَ في عــيــنـيـكِ تَـوق� أم
عتابْ?

لــــو كــــنتُ أدري القــــتــــطــــعتُ
اخليطَ عنّي

. وأرحتُ طَيري واسترحتُ
3
الثورُ اجملنَّح

يا طائراً بال فضا
منكمِشاً� منتفِضا.
حترُثُ أو تدورْ
مُتَّئِداً� وقور
حتملُ ما

يُرضي السما.
هلّا حمَلتَ عبئيَ الثقيلْ

سوَيعَةً
كــمــا حــمَــلْتَ األرضَ أجــيـاالً

بال كَالل?
وَعنْدَها نَمضي معا

bzUB�
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إلى العراءِ الرحبِ والفضا
حـــــــيثُ ا�ـــــــروجُ اخلــــــضــــــرُ

والرِضا.
وعلّنا نطيرْ

حتملُنا أجنحةُ احلرير
ناصعةً وعاليةْ

يوماً الى جزيرةِ انتظار
حتكُمُها جنّية��

في الليلِ عذراءُ� وفي النهار
. طفلةُ حُبٍّ الهيةْ
4
زائرُ الرعدِ وا�طر

جئتَ يا طارقَ أبوابِ الرياحْ
قـــــارعــــاً بـــــابي احلـــــديــــديَّ�

. ا�ُصَفّحْ
أنا ال جِنَّ� وال فودكا لديّا.

أنـــا ال أُتــرِعُ أقــداحي بــغــيــرِ
الشاي�

مُرّاً وثقيال.
فإذا أحببْتَ لغواً

أو أباطيلَ مُقفّاةً� مُملّة
فرفوفي مُثقَلةْ.

فَــــاقـــتـــرِبْ وامـألْ �ـــا شـــئتَ
اجليوب.

إنّـني اسـمعُ مـا يُـشـبهُ قصفَ
الطائراتْ

والرعودَ البائراتْ
فــإذا شِــئتَ فـعـضَّ الـذيلَ من

ثوبِكَ وافزَعْ
في اجتاهْ

أي� قبْوٍ� أي� بارْ
مُقفرٍ مِن غيرِ نارْ.

قـــبلَ أن يُــطــبقَ أنـــيــابــاً عــلى
ساقَيكَ ذيبْ

! يا روائيّاً أديبْ
5-قوسُ قُزَح
يا جَنّةً ونارْ
كنتَ لنا ا�نارْ

فـي رحـلــةِ الـبــحَــارِ واجلـلــيـدِ
والصدى.

أضِيءْ لنا الغدا.
فقد نرى العروسَ في زفافِها
عاريةً� مُلتَفّةً بِشَعرِها الطويلْ
حتُــفُّـهــا الـشــمـوعُ والــنُـضـارُ

. واألصيلْ
وقــد يَـجيءُ الـلـقـلقُ الـدرويشُ

بالبِشارةْ
مِن عُشّهِ العالي على ا�نارة
مِـن بـلـدةٍ قـد�ـةٍ كـانَ اسـمُـها

العِمارةْ.
ومِن خطوطِ خُفّهِ على الثَرى

يُولَدُ كَون� آخَرُ
تــنـعَمُ فــيهِ الــطـيــرُ والـوحـوشُ

والورى
. باخليرِ والسالمْ
وكُلُّ ما أُريدْ

في ذلكَ العالمِ يا صحابْ
أن يـقـرأَ الـنـاسُ كـتـابي األوّلَ

. األخيرْ
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القياسية في مـزاد لدار كريستيز
في نــــيـــويـــورك عـــام  2017 إثــر

بيعها �بل�  450مليون دوالر.
وتـــمـــثل لـــوحـــة رجل اآلالم رسم
بــورتــريـه عــلى خــلــفــيــة ســوداء
للمـسيح بنظـرة عميـقة مع إكليل
شــــوك عــــلـى الـــرأس. ويــــحــــيط
مالئـكـة بــإكـلـيل الـشـوك� كـمـا أن

يدي ا�سيح مربوطتان بحبال.
وبحـسب خـبراء� رُسـمت اللـوحة
على األرجح على يد بوتـيتشيلي
1510-1445  فـــي أواخـــــــــــــــــــــــــــر
اخلـمـسـيـنـات من عـمـره� بـحدود
الـعـقـد األول من الـقـرن الـسـادس
عشر.. وبـقيت الـلوحة احملـفوظة
بصـورة جـيدة جـدا� مـنذ أواسط
الــقـرن الـتــاسع عــشـر مع عــائـلـة
واحــــدة من هــــواة اجلــــمـع كـــان
أفـرادهـا يـعــيـشـون بـ� إنـكـلـتـرا
وإيـــطــالـــيــا� قــبـل  بــيــعـــهــا إلى
أصـحـابـهـا احلـالـيـ� سـنة 1963
في مزاد مقابل عشرة آالف جنيه
استرليني حينها� وفق سوذبيز.

مـنــافـسـة اسـتــمـرت سـبع دقـائق
بـــ� اثــنــ� مـن ا�ــزايــديـن عــبــر
الـهاتف كـانـا يـزيـدان في كل مرة
مـــئـــة ألف دوالر عـــلى ا�ـــزايــدة�
بيعت لوحة رجل اآلالم في مقابل
39  3مــــــلــــــيــــــون دوالر� من دون
احتـساب ا�ـصـاريف والعـموالت
التي تـرفع قيـمة الـصفـقة إلى 45
 41 مــلــيــون دوالر. ويــفــوق هـذا
الــرقم الــسـعــر الــتـقــديــري الـذي
وضــعــته ســوذبــيـز ( 40مــلــيـون
دوالر)� لكنه أقل من نـصف ا�بل�
الـقـيـاسي احملـقق الـعـام ا�ـاضي
(92  2 مـلــيـون دوالر) في مــقـابل
لـوحـة �ــعـلم الـنـهــضـة اإليـطـالي

بعنوان الشاب حامال ميدالية.
وأشـــارت دار ســــوذبـــيـــز إلى أن
هـــذه الـــلــوحـــة هي ثـــالث أغـــلى
الــلــوحــات ألي رســام من عــصــر
الــــنـــــهـــــضـــــة في ا�ـــــزادات� مع
احتساب لـوحة سلفـاتور موندي
الشهـيرة ا�نـسوبة لـليوناردو دا
فـيـنـتـشي والـتي حـطـمت األرقـام

أكــــثـــــر من  45 مـــــلــــيــــون دوالر
اخلـمـيـس خالل مـزاد أجـرته دار
ســوذبـــيــز في نــيــويــورك.وبــعــد

كــمـا بــيـعت لــوحــة �ـعــلم الـرسم
خالل عـصــر الـنـهــضـة اإليـطـالي
سـاندرو بـوتـيـتشـيـلي في مـقابل

وســــائل اإلعـالم حــــول اعــــتـــزام
NFT الـــورثــة  طــرح مـــنــتــجــات

ألعمال بيكاسو خاطئة تماماً.

بـــــــيـــــــكــــــاســـــــو فـي تــــــشـــــــرين
األول/أكـــتــــوبـــر 1958  وفق مـــا
أوضــــحـت حــــفــــيـــــدة الــــرســــام
للصحـافة األميركـية.وأكّد الورثة
اخلــــمـــــيس فـي بـــــيــــان أرســـــله
محاميهم ريشـار مالكا إلى وكالة
فـــرانـس بـــرس أنّ ا�ـــعـــلـــومـــات
ا�تـداولة في الصـحف األميـركية
غير صحيحة. وأضاف البيان أنّ
كـلّــا من مـاريــنـا رويـز بــيـكـاسـو�
وفـــلــوريـــان بــيـــكــاســـو� ومــديــر
+ســـوكــســـســـيـــون بـــيـــكـــاســو+
(مـجمـوعـة ورثـة بـيكـاسـو) كـلود
رويز بـيـكاسـو إضافـة +بـيكـاسو
أدمينـيستـراسيون+ (هـيئة إدارة
إرث بيكـاسو) يؤكّـدون عدم طرح
أي منتج + +NFT ألعمال الرسام
سمح الورثة بـبيعه� الفتاً إلى أنّ
منـتج + +NFT الـذي حتدث عـنه
فــلـوريــان بــيـكــاســو هـو خــطـوة
خـاصة بـه ال ترتـبط بـإرث بـابـلو
بـــيـــكــــاســـو. وأكّـــد الــــبـــيـــان أنّ
ا�ـــعـــلــومـــات الــتـي أفــادت بـــهــا

{ بـاريس (أ ف ب)  –نـفـى ورثـة
الرسام اإلسـباني بابـلو بيـكاسو
اخلــمــيس أخـبــارا انــتــشـرت في
وســـائل إعـالم أمــيـــركـــيـــة حــول
عزمـهم طرح عمل فـني خزفي من
تــوقـــيـع الــرســـام لـــلـــبـــيع عـــلى
شـــــــكل NFT رمـوز غـيـر قـابـلـة
لالستبدال� وهي منـتجات رقمية
�ـــــكن شـــــراؤهــــا وبـــــيــــعـــــهــــا
بـاسـتـخـدام تـقـنـيـة بـلـوكـتـشـاين
(ســـلــســلــة الــكـــتل). واســتــنــدت
الـصحـافـة األميـركـية في خـبـرها
عــلى تــصـريح حلــفــيـدة الــرسـام
ماريـنا بـيكاسـو وابنـها فـلوريان
بيـكاسـو أعربـا فيه عن رغـبتـهما
بـاالســتـثـمــار في سـوق ا�ـزادات
الـرقـمـيـة.  وذكـر اخلـبـر الـصـادر
األربـــــعـــــاء أن ورثـــــة الـــــرســـــام
سـيـطـرحـون أكثـر من ألـف منـتج
بـتـكــنـولـوجـيـا  NFT لـعـمل فـني
خزفي أجنـزه بـيكـاسـو� في مزاد
ستـنظـمه دار سـوذبيـز للـمزادات
في آذار. والـعـمل ا�ـذكـور أجنـزه
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سويفت عبـر مجلة إيل إلى وجود
الــكــثــيــر من ا�ــتــحــرشــ� الــذين
يحاولون اقتحام منزلها ما دفعها
إلى التـحضـر حلـصول أمـر سيئ.
وأوقف رجل آخـــر في نــيـــويــورك
يـدعى روجـر ألـفـارادو مـرات عـدة
في الـســنـوات األخــيـرة حملــاولـته
اقتـحام مـنـزل تايـلور سـويفت في
مـــانـــهـــاتـن. وفي حـــزيـــران 2019
أوقف ســارق مــفــتـرض مـن واليـة
أيــوا في واليــة رود أيـالنــد حــيث
تــمــلك ا�ـغــنــيــة أيــضـا مــســكــنـا�
وكـانت بـحــوزته عـصـا بــيـسـبـول
لـدى مــحـاولــته زيــارتـهــا. وفـازت
ا�غـنـية ســـنة  2017 بدعـوى ضد
منسـق األسطوانـات ديفـيد مـويلر
الــذي كـــانت تــتـــهــمه بـــاالعــتــداء

اجلنسي.

رأوا رجال يـسـيـر بسـيـارته عـكس
اجتاه الـسـير في شـارع فـرانكـل�
ويـصــطــدم �ـبــنى ســكــني حـيث
تـقـيـم تـايـلــور سـويـفت. وبــعـدهـا
عـمـد ا�ـشـتـبه به إلى اخلـروج من
ا�ركبة واالقتـراب من ا�بنى حيث
فشلت محـاولته اقتحـام باب عليه
إجراءات حماية. وأُدخل مانك إلى
ا�ـسـتـشـفى لــلـخـضـوع لـفـحـوص
طبيـة� وفق الشرطة الـتي لم تؤكد
أخـبـارا عن تـوجـيـهه تـصـريـحات
مناوئـة للمـغنية.وهـذه ليست أول
مرة تتعرض فيها ا�غنية احلائزة
جــوائـز كــثــيــرة لالســتــهـداف من
جانب من وصفتهم بـ(ا�تحرش�)
الذين يـشكـلـون أحد أكـبر مـصادر
اخلـوف لـديــهـا وتـسـعـى حلـمـايـة
أشارت نفـسـها مـنـهم. ففي 2019  

{ نــيــويـــورك (أ ف ب) - أعــلــنت
شرطـة نـيويـورك اجلـمعـة تـوقيف
رجل ثالثـيـني صـدم سـيـارته لـيال
مبـنى تقـطن جنمـة البـوب تايـلور
سـويـفت بـهـدف اقـتـحـام مـنـزلـها.
وأوقف مـورغــان مـانك ( 31عـامـا)
ا�تحدر من والية فيرجينيا بعدما
قاد سيارته بعكس السير في أحد
شـوارع حي تــرابـيـكــا في جـنـوب
مـانــهـاتن� حــيث مـســكن ا�ـغــنـيـة
األمريـكيـة البـالغة  32عاما والتي
يـتــابـعــهـا حــوالى مـئــتي مــلـيـون
حـــســـاب عـــلى إنـــســـتـــغـــرام� في
نيـويورك. وأظـهـر تقـرير لـلشـرطة
اطلـعت عـلـيه وكـالـة فـرانس برس
أنه قرابة السـاعة الثالـثة من فجر
اجلـــمـــعــة (الـــثـــامــنـــة بـــتـــوقــيت
غـريــنـيــتش)� يـؤكــد شـهــود أنـهم

سـنـوي. وحتـتـل اخلـدمـات ا�ـرتـبة
الـثانـية على صـعيـد أكثر نـشاطات
آبـل درّاً ل�يــرادات� بــفــارق كــبــيــر
وراء هـــواتف آي فــون ا�ــتــصــدرة
لـلـقـائـمة� لـكن أمـام األكـسـسوارات

ا�تصلة.
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بـالـنسـبة لـعام  2022 فـي الواليات
ا�ـتـحـدة� تـتـوقع إي مـاركـتـر �ـواً
في عــدد ا�ـســتـخــدمـ� بــنـســبـة 3
Apple Music بـــا�ـــئـــة  لــــخـــدمــة
Apple و  7,5بــا�ـئـة خلـدمـة الـدفع
Apple TV +و  9,7بـــا�ـــئــة لـPay 
أي  38,7مــلــيـون مــشـتــرك مــتـوقع
�ــنـصـة الــبث اخلـاصـة بــهـا� وهـو
مـــســتــوى أدنـى بــكــثـــيــر من عــدد
مـشـتـركي نـتـفـلـيـكس ( 177مـلـيـون
Disney + Amazonمـــــشــــتــــرك) و
 Prime Videoو   HBO Maxمـع

 93مليون مشترك.

في الـبالد عـلى صـعـيـد ا�ـبـيـعات �
لــلــمـرة األولـى مـنــذ ست ســنـوات�
Counter- بـحـسـب دراسـة أجـرتـها
 point Researchونـشرت نـتائـجها
اخلـمـيس. واسـتـحـوذت اجملـمـوعة
األمـــيــركـــيــة عــلى  23 بـــا�ــئــة من
إجـمـالي مبـيعـات الهـواتف الذكـية
فـي هذه الـسـوق في الـربع األخـير�
رغم انـخـفـاض مـبـيـعـات الـهـواتف
الـــذكـــيـــة بـــشـــكـل عـــام في الـــبالد
(تراجع  9 بـا�ئة خالل عام واحد).
وأشـاد تـيم كـوك بـتحـوّل صـيـنـي�
كـثر الستـخدام هواتف آبـل الذكية.
وقـال إن طـرازات الهـواتف األربـعة
األكـثـر مـبـيـعـا في ا�ـدن الـصـيـنـية

كانت من أجهزة آي فون.
عـلى صعـيد اخلـدمات� سـجلت آبل
إيــرادات بــلـغت  19,5مــلــيـار دوالر
خـالل الــفــتــرة ا�ـــاضــيــة� بــزيــادة
قـــدرهـــا 24 بـــا�ـــئـــة عـــلـى أســاس

ال ســيــمــا بــالــنــسـبــة إلى هــواتف
 iPhone 13 الـتي طرحـتها الـشركة
فـي اخلــريف.  وكــان تــيم كــوك قــد
أشــار فـي تــشــرين األول/أكــتــوبــر
ا�ـاضي إلى أن مشكالت اإلمداد قد
تــــؤدي إلـى تــــراجع فـي عــــائـــدات
مـوسم األعياد بواقع ستة مليارات
دوالر.  لـــكن يـــبــدو أن األســـوأ قــد
انــتــهى بــالــنــســبــة لــلــمــجــمــوعـة
األمــيـركـيـة الـعـمـالقـة الـتي تـتـوقع
صـعـوبـات أقل خالل الـربع احلالي
مـقـارنة مع الـربع السـابق.  وأشار
احملـلل في شركة  إي ماركتر يورام
ورمـسر إلى أنه حتى اآلن� تعاملت
شــركــة آبـل مع مــشــكالت الــنــقص
بـشـكل أفضل من مـعـظم الشـركات.
وقــد ازدادت شــعــبــيــة هــواتف آي
فــون بــدرجــة كــبــيــرة في الــصـ��
حـــــيث اســــتـــــعــــادت آبل صــــدارة
الـشركات ا�صنعة للهواتف الذكية

االســتـخـدام في كل أنــحـاء الـعـالم.
كــانت نــتــائج الــشــركـة ا�ــصــنــعـة
لـهـواتف آي فـون مـتـوقـعة� في ظل
الـــــنــــقـص الــــعـــــا�ي فـي أشــــبــــاه
ا�ــــوصالت الــــنــــاجت عن ارتــــفـــاع
الــطـلـب عـلى األجــهـزة واخلــدمـات
ا�ـتصلـة باإلنترنت وحـاالت تأخير
اإلنــــتــــاج في ا�ــــصــــانع بــــســــبب
اجلــائـحـة. وقـال احملـلل في شـركـة
ويـدبوش دان ايفز نعـتقد أن شركة
آبـل بــاعت أكـــثــر من  40 مـــلــيــون
جـهـاز آي فـون في مـوسـم األعـياد�
وهـو رقم قـيـاسي للـمـجمـوعـة على
رغـم حــاالت الــنـــقص.واعـــتــبــر أن
قـضية الشرائح اإللكـترونية مؤقتة

في رأينا.
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اضـــطــرت آبل� عـــلى غـــرار ســائــر
الــشـــركــات� إلى خــفض أهــدافــهــا
اإلنـتـاجيـة حتى نـهايـة عام ?2021

آي فـون  74 مـلـيـار دوالر� مـدفـوعة
بـــالـــطـــلـب الـــقـــوي عـــلى هـــواتف
iPhone 13  ال ســيــمـا في الــصـ�.
وفـي اجملـــمـــوع� ســـجـــلت شـــركـــة
الــتــكــنـولــوجــيــا الـعــمالقــة ربــحـاً
صـافـيـاً قدره  34,6مـلـيار دوالر في
الـربع األول من سنتهـا ا�الية التي
انـطـلـقت في تـشرين األول/أكـتـوبر
الــفــائت. وقــال رئــيـس اجملــمــوعـة
األمـــيــركــيــة الـــعــمالقـــة تــيم كــوك
اخلـميس خالل مؤتمر مع احمللل�
عــلى الـرغم من اجلـائــحـة� حـقـقـنـا
أعـــلى إيـــرادات في تــاريـخ شــركــة
آبل. وأضاف حققنا أرقاماً قياسية
فـي كل من األســــواق ا�ــــتــــقــــدمــــة
والـــنـــاشــئـــة وشـــهـــدنــا �ـــواً في
اإليـرادات في كل فـئاتـنا بـاستـثناء
آي بــــاد الـــتي تــــعـــثـــرت بــــســـبب
حتـديـات سـلـسلـة الـتـوريـد.  وبات
لـــدى آبل  1,8مـــلــيــار جـــهــاز قــيــد

عــــلى شــــركــــة أبل الــــتي حــــقـــقت
مــبــيـعــات قـيــاســيـة جــديـدة خالل
مـوسم األعـيـاد� مـسـجـلـة مـا يـقرب
من  124مـلـيـار دوالر من الـعـائدات
فـي ثالثة أشـهر. جتـاوزت مبـيعات

{ ســان فـرانـســيـسـكـو (أ ف ب) –
يــــتـــســـبب الــــنـــقص الــــعـــا�ي في
ا�ـــكــونــات اإللــكــتـــرونــيــة في شل
صـناعـات كثيـرة� من اإللكتـرونيات
إلـى السـيـارات� لـكن ذلـك ال يـسري
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CNN الـــفـــيــــلم الـــذي ســــتـــعـــرضه
و HBO Max فـي وقـت الحق هـــــــذا
الــعـــام الــزعــيم ا�ـــعــارض الــروسي
وعائلته ومساعديه� في فترة األشهر
اخلـمـسـة الــتي أمـضـاهـا في أ�ـانـيـا
وهـو يتعافى من حالـة تسمم تعرّض
لــهـا في أواخـر الـعـام  2020 وأوائل
الــعــام 2021. وقـــال روهــر (أريــد أن
يـعرف كل إنـسان عـلى كوكب األرض
اسم ألــيــكـــسي نــافــالــني� وأريــد أن
يـرتبط هـذا االسم بظـلم بشع تـرتكبه
الـدولــة الـروسـيـة ضـد رجل جنـا من
مـحـاولـة قــتل ثم قُـبض عـلـيه مـجـرّد
أنه بـقي عـلى قيـد احلـياة) .ويـخـتتم
مــهـرجــان ســانــدانس الـســيــنــمـائي

اليوم األحد.

مـخــطـوبـة مـتــقـدمـة في الــسن تـقـيم
عالقــة عـاطــفــيـة مع خــريج جــامـعي
يـلــعب دوره الـكـاتـب واخملـرج كـوبـر
رايف. واشـترت (آبل +) الـفيلم خالل
ا�ــهـرجــان مـقـابل  15مــلـيـون دوالر�
وهي أكبر صفقة حصلت حتى اليوم
في حــدث هــذا الـعــام. وفــاز الــفــيـلم
الـوثـائـقي نافـالـني الـذي أُضيف إلى
قـائمة ا�هرجان في الـلحظة األخيرة�
بــجــائـــزة اجلــمــهــور ألفـــضل فــيــلم
وثــائـقـي. ويـتــمــحـور الــفــيــلم حـول
ا�ـعارض الروسي ألـيكسي نـافالني�
أحـد أبرز منـتقـدي الكرمـل�. وأعرب
اخملـرج دانــيـال روهـر عن رغـبـته في
أن يـثـيـر الـفيـلم غـضـبـاً واحـتـجـاجاً
عـا�ي� على سجن نافالني. ويتناول

{ لـــوس اجنـــلـــوس (أ ف ب) - فــاز
فـيلم التشـويق اخليالي (ناني) الذي
تـتنـاول أحداثه مـهاجـرة غيـر حائزة
أوراق إقــامـة قــانــونــيـة تــعــمل لـدى
عـائـلـة ثـريـة في نـيـويـورك� اجلـمـعـة
بــاجلــائـــزة الــكــبــرى فـي مــهــرجــان
سـاندانس السينمـائي.ويُظهر الفيلم
وهـو من بـطـولـة أنّـا ديـوب ومـيـشال
مـــونـــاغـــان ومـن إخـــراج نـــكـــيـــاتي
جـوسو� تضحيات ا�ربية السنغالية
عـايشة التي تـترك بلدهـا األم وابنها
الـصغـير من أجل بنـاء حيـاة جديدة.
وقـــالت جـــوســــو في كـــلــــمـــة عـــبـــر
اإلنـترنت خالل ا�ـهرجان (لم نـشاهد
في أمـريـكـا خـصوصـاً أفالمـاً كـثـيرة
تـعـكس بـشـكل فـعـلي ا�ـسـتـوى غـيـر
ا�ـتكافئ لتمثـيل النساء من أصحاب
الــبـشــرة الـســوداء والـســمـراء... أي
عــامالت اخلـدمــة ا�ـنــزلـيـة الــلـواتي
يـســاهـمن فـي احلـفـاظ عــلى صـمـود
الـــبــلـــد) . وأضـــافت جـــوســو� وهي
أمـريــكـيــة من عـائــلـة سـيــرالـيــونـيـة
مـهاجرة (أردت الـتركـيز على الـنساء
الــلـواتي عــادةً مـا يــكنّ عــلى هـامش
قــصص الـنــسـاء األخــريـات).ووُلـدت
بــطـلــة الـفــيـلـم أنّـا ديــوب ا�ـعــروفـة
بـظهـورهـا في ا�سـلسل الـتـلفـزيوني
تـايـتـنز� فـي السـنـغـال وانـتـقلت إلى
الــواليـــات ا�ــتــحـــدة عــنــدمـــا كــانت
طـفــلـة.ولم يُـحـدد بــعـد مـوعـد إطالق
عــرض الـــفــيــلـم الــذي يــتـــطــرق إلى
الـتـراث الشـعبي اإلفـريـقي فضالً عن
قــضــايـــا الــعــرق واألمـــومــة. وأُقــيم
مــهــرجـــان ســانــدانـس لــلــســـيــنــمــا
ا�ـستـقـلة الـذي أطلـقه ا�مـثل روبرت
ريـدفـورد� افـتــراضـيـاً لـلـعـام الـثـاني
عـلى الـتـوالي بـسـبب زيـادة احلاالت
بـكـوفـيد- 19 في كـل أنحـاء الـواليات
ا�ــتـــحــدة بـــعــد تــفـــشي ا�ـــتــحــورة
أومـيــكـرون� في حـ� أنّـه كـان يُـنـظّم
عــادةً فـي جــبــال واليـــة يــوتــا غــرب
الـواليـات ا�ـتـحـدة.وحـصـد فـيـلم ذي
إكـــزايـــلس من إخـــراج كـــريـــســـتــ�
تـشـوي� جائـزة أفـضل فيـلم وثـائقي�
وهـو يـتـنـاول قـصـة ثالثـة صـيـنـيـ�
مـنـشـقـ� مـنـفـيـ� من ا�ـشاركـ� في
أحـداث سـاحة تـيانـا�ن عام  1989.
وذهـبت جائزة اجلمهور ألفضل عمل
Cha Cha Real درامـي إلى فــــــيـــــلم
 Smooth  الــذي تـؤدي فـيه ا�ــمـثـلـة
داكــــوتـــــا جــــونـــــســــون دور امــــرأة
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{ لــــــوس اجنـــــلــــــيس (أ ف ب) –
تــــقـــدمت أفالم دون ولــــيـــكـــوريش
بـيـتـزا وويـست سـايـد سـتوري في
الــسـبــاق عــلى جـوائــز هـولــيـوود�
بــفـضـل تـرشــيـحــهـا اخلــمـيس من
جــانب مــنــظــمـات عــدة فــاعــلـة في
قـطـاع الـسيـنـما. واخـتـيرت األفالم
الـــثالثـــة من نـــقــابـــات اخملـــرجــ�
وا�ـنـتجـ� وكـتّاب الـسـينـاريـو� ما
يـــجــعــلـــهــا عــمـــلــيـــاً من األعــمــال
ا�ـرشـحـة لـلـمـنـافـسـة عـلى جـوائـز
األوســــكـــار� إلى جــــانب فـــيــــلـــمي
بــــلـــفـــاست وذي بـــاور أو ذي دوغ
الــــــلــــــذيـن حــــــصال كــــــذلـك عــــــلى
تـــرشـــيــــحـــات عـــدّة. في ا�ـــقـــابل�
تـضاءلت حـظوظ إنتـاجات ضـخمة
مــثل ســبــايـدر مــان: نــو واي هـوم
وأحدث أفالم جيمس بوند بعنوان
نـــو تــا� تـــو داي في ا�ــنـــافــســة.
وتـمـنح نـقـابـات هـولـيـوود سـنـوياً
جــوائـزهــا� وغــالـبــاً مـا �ــهّـد ذلك
الـــطـــريق نـــحـــو األوســـكــار الـــتي

تختتم ا�وسم.
وبــــدأ اخلـــمــــيس كــــذلك أعــــضـــاء
أكــاد�ــيــة فــنـون وعــلــوم الــصـور
ا�ـتـحـركـة الـتي تـنـظم حفـل توزيع
جــوائـــز األوســكــار� بــالــتــصــويت

{ مــردان (بــاكــســتــان) (أ ف ب)  –حتــتــفل بــاكــســتــان
اخلـمـيس �ـرور عــام كـامل من دون تـسـجـيل أي إصـابـة
بشلـل األطفال� وهو أمر غير مسـبوق في تاريخ هذا البلد
الوحيـد عا�ـياً� مع أفغـانستـان� الذي يُصـنف هذا ا�رض
مـتـوطنـاً فـيه. حتت أشـعـة شـمس الفـجـر في شـمـال غرب
بـاكسـتان� تـسـحب صدريـا حسـ� صـندوق تـبريـد مـليـئة
بـعـبـوات لــقـاحـات مـضـادة لــشـلل األطـفـال� فــيـمـا يـتـولى
شـرطي مـســلّح مـواكـبـتــهـا وزمـيـلــتـهـا في الــتـجـوال عـلى
الـبــيـوت في مـحــيط مـديـنــة مـردان بـهــدف إقـنـاع األهـالي
بـتلـقيح أطـفالـهم بسائـل زهري مرّ. يـعطى الـلقـاح ا�ضاد
لـشــلل األطـفــال� وهــو فـيــروس يـغــزو اجلـهــاز الـعــصـبي
ا�ركزي و�ـكن أن يسبب شلال مستعصياً� في باكستان
عن طريق الـفم. تعود آخـر إصابة بـفيروس شـلل األطفال
في باكـستان التـي يبلغ عدد سـكانها  220 مـليون نسمة�
رسـمـيـا إلى  27 كـانـون الـثانـي/يـنـاير 2021. ولـلـقـضـاء
على ا�ـرض بشكل كـامل� يجب أن تمـر ثالث سنوات من

دون تسجيل أي حاالت.

{ ريـو دي جانيرو (أ ف ب)  –أطلـقت الشـرطة الفـدراليـة البرازيـليـة حتقيـقاً حـول نفوق
ثالث زرافات ومعـاملة سيئـة تعرّضت لها  15حيوانـاً آخر ضمن مجمـوعة مؤلفة من 18

زرافة استقدمتها حديقة حيوانات في ريو دي جنيرو من إفريقيا.
وأفـادت الشرطة أنّـها ألقت الـقبض على رجلـ� األربعاء بـتهمة إسـاءة ا�عامـلة ومصادرة
 15زرافة في منتـجع لرحالت السفاري في مانغاراتيبا جنوب ريو دي جانيرو� وذلك في
إطــار حتـقــيق حـول نــفــوق ثالث زرافـات من اجملــمـوعــة. وذكــرت الـشــرطـة في بــيـان أنّ
احملـقق� رصـدوا حالة إسـاءة معاملـة للحـيوانات في مـكان احلادث وقُـبض إثر ذلك على
رجلـ� مسؤولـ� عن رعاية احلـيوانات� مـشيرةً إلى أنّ حتـقيقـها ركّز كـذلك على قانـونية
االسـتيـراد. ونفت حـديـقة بـيوبـاركه لـلحـيوانـات في بيـان أرسـلته إلى وكـالة فـرانس برس
نـفيـاً قاطـعاً تـعـرّض الزرافـات إلى إساءة مـعامـلـة� واستـيراد احلـيـوانات بـشكل مـخالف

للقانون� 


