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 نــفــذ جــهــاز مــكــافــحــة االرهــاب 
حـمـلـة اسـتـبـاقـيـة كـبـرى لـتـفـتـيش
نع تـكرار مـا حدث في الـسجـون  
سـجن غـويران في مـدينـة احلسـكة
في سـوريا. وقـال بيـان للـجهاز في
بـيان تلقته (الزمان) امس إنه (بعد
الـتــطـورات األمـنـيـة األخـيـرة الـتي
شـهـدتهـا مديـنـة احلسـكة احملـاذية
ألراضـــيـــنــا الـــتي حـــاولت فـــيـــهــا
عــنــاصـر داعـش الــفــرار من سـجن
الــــصــــنـــاعــــة  فـي حي غــــويـــران
واســتـنـاداً إلى الـتــوجـيـهـات الـتي
أصــدرهــا الــقــائـد الــعــام لــلــقـوات
ــسـلـحـة مـصـطــفى الـكـاظـمي في ا
جــلــســات اجملــلس الــوزاري لألمن
الــوطـني شـرعـت وحـدات اجلـهـاز
بـحملة كبرى لتفتيش السجون في
مــحــافــظــات عــدة) واشــار الى ان
(احلــمـلـة شـمـلـت سـجـون الـتـاجي
ركـزي والعـدالة ـركـزي والكـرخ ا ا
ـركــزي والــبــصـرة والــنــاصــريــة ا
ـركزي ـركـزي وبابل األصالحي ا ا
ـحـافـظـة نـيـنـوى) والـفــيـصـلـيـة 
مــؤكــدا ان (اسـتــخــبـارات اجلــهـاز
شـــاركت فـي هــذه احلـــمـــلـــة بـــعــد
حــصـولـهـا عـلى مـعــلـومـات مـهـمـة
ودقــيـقــة تـتــعــلق بـخاليــا اإلرهـاب
الـتي حتـاول خـلـق موطـئ قـدم لـها
ــنــطـقــة) ولـفت فـي بالدنـا ودول ا
الـى ان (اجلــــــهــــــاز يـــــعــــــمـل وفق
سـتراتيجيـات وتكتيكات عـملياتية
متقدمة وبأساليب خاصة صنعتها
قـيـادة مـكـافـحـة اإلرهـاب احلـكـيـمة
الـتي تـواجـدت فـي مـياديـن الـقـتال
ــتـــقــدمــة وتــعــرفـت عــلى الــعــدو ا
وتـــكــتـــيــكـــاته وكـــيف يُـــحــدّث من
أســالـيـبه بـ مـدة وأخـرى ألثـبـات
وجــوده) وتـابع ان (اجلـهـاز عـازم
عــلى مــواجـهــة اإلرهــاب مـيــدانــيـاً
وفـكـريـاً حـتى الـقـضـاء عـلى هؤالء
الــقـتــلـة الـذين ال يــعـرفــون إال لـغـة
الــدمـار والـتـخـريب). وكـان مـصـدر
بــاجلـهـاز قـد كـشـف عن مـعـلـومـات
عـــقـب انـــهـــاء حــــمـــلـــة تــــفـــتـــيش
الــسـجـون.وذكـر في تـصـريح امس
ان (احلــمــلـة اســفـرت عـن الـعــثـور
ــنـــوعــة ومـــحــظــور عـــلى مـــواد 

دخـولها في السـجون ولدى النزالء
وبــيـنــهـا الـهــواتف الـنــقـالـة واآلت
( حـادة وجارحـة ومنـها الـسكـاك
وتـابع انه ( ضـبط متـعاون من
مــوظـفي الـسـجـون اإلصالحـيـة مع
الــنـزالء عــبـر تــسـهـيـل دخـول هـذه
ــمــنــوعـة) واشــار الى ان ــواد ا ا
(احلـمـلة جـاءت كضـربـة استـباقـية
ـنع تـكـرار مـا حـصل في احلـسـكة

في سوريا).
 بــدوره  أكـد وزيـر الـدفـاع جـمـعـة
عـــنــاد ســعـــدون أن اجلــيش قــادر
عـلى افشال جميع اخملططات.وقال
سـعـدون في بـيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
سـلحـة الـبطـلة امس أن (الـقـوات ا
مــتـمــثــلـة بــقـيــادة الــقـوة اجلــويـة
ــشــتــركــة وأبــطـــال الــعــمــلــيـــات ا
اســتــهــدفت جتــمــعــا لـإلرهــابــيـ
الــــدواعـش في حــــاوي الــــعــــظــــيم
وقــتـلت بـضـربـة جــويـة تـسـعـة من
الـــذين نــفــذوا قـــبل أيــام عـــمــلــيــة

إرهابية ضد أبنائنا في ديالى أدت
.( الـى اســتــشــهــاد  11مـــنــتـــســبــاً
واعـــــرب رئــــيـس اركــــان اجلـــــيش
الــفــريق اول الــركن قــوات خــاصـة
عـــبــد االمــيــر رشــيـــد يــارالــله عن
شــكـره البــطــال الـقــوة لـتــنـفــيـذهم
ضــــــــــــربــــــــــــات ضــــــــــــد اوكــــــــــــار
.وقـال يـار الله في بـيان االرهـابـي
تـــلــــقـــته (الـــزمــــان) امس (اتـــقـــدم
بـالـشـكـر واالمـتـنـان البـطـال الـقـوة
اجلــــويـــة وبـــاالخص الــــطـــيـــارين
االبــطــال لــطــائــرات اف  16الــذين
تــمـــكــنــوا من دك مــعــاقل االرهــاب
واخــذ ثــأر الــشــهــداء في مــنــطــقـة
الــــعــــظـــيـم من خالل الــــضــــربـــات
ـوجـعـة الـتي نـفـذوهـا الـدقــيـقـة وا
ضــد اوكــار داعش). واكـد الــنـاطق
سلحة بـاسم القائد العام للقوات ا
الـلواء يـحيى رسول ان اسـتهداف
ـســؤولـة عن اخلــلـيــة االرهــابـيــة ا
تـمت وفق حــادثـة حـاوي الـعـظـيم 

مـعلومات اسـتخباريـة دقيقة. وقال
رسـول ان (مـعـلـومات اسـتـخـبـارية
دقـيقة تـمت خاللها مـتابعـة اخللية
ـسـؤولـة عن االرهـابــيـة اجلـبـانـة ا
حـادثـة الـعـظـيم  تـمت عـلى اثـرها
قــتل تــسـعــة إرهـابــيــ بـضــربـات
جـــويـــة) الفــتـــا الـى ان (عــمـــلـــيــة
االسـتـهداف كـانت رسـالة قـوية من
ـسـلـحـة واجلـيش بـانهم الـقـوات ا
عــــلى اســــتـــعــــداد تـــام حلــــمـــايـــة
.( الـعـراقـيـ ومالحـقـة االرهـابـيـ
قتل 3 فـيما كشف مـصدر امني  
لــبـنـانـيـ خالل الــضـربـة اجلـويـة
الـتي اسـتـهدفت اخلـلـية اإلرهـابـية
بـالعـظيم. وقال ان ( 3لـبنـاني من
وادي الـنحلة قتـلوا خالل الضربة
اجلــويـة الــتي اسـتــهـدفت اخلــلـيـة
اإلرهابية في ديالى). وفي االنبار 
جنـحت الـقوات االمـنـية مـن تدمـير
نــفق إلرهـابــيي داعش في مـنــطـقـة
وادي احلــجـيـة بـنــاحـيـة كــبـيـسـة.

ارتفع حصيلة القتلى وفي سـوريا 
مـنذ بـدء الهجـوم الذي شنه داعش
عـلى سجن في شمـال شرق سوريا
الـى  332شــــــــخص  بــــــــحـــــــسب
ـرصـد حــصـيـلـة جـديـدة أعــلـنـهـا ا
الــسـوري حلـقــوق اإلنـسـان فــيـمـا
تـــســتــمـــر عــمـــلــيـــات الــتــمـــشــيط
ـــبـــنى وفي والـــتـــفـــتـــيـش داخل ا
مـحيطه.وكانت اشتبـاكات متقطّعة
ال تـــزال تـــدور فـي مـــحـــيط ســـجن
الــصـنــاعـة في حي غــويـران الـذي
هـاجمه داعش ب الـقوات الكردية
ـــدعــومـــة أمــريـــكــيـــاً وعــنـــاصــر ا
مــتـواريـة من الـتـنــظـيم بـعـد ثالثـة
ايـــــام مـن إعالن قـــــوات ســـــوريـــــا
رصد اسـتعـادة السيـطرة.وأشـار ا
فـي بـــيـــان امس أن (احلــــصـــيـــلـــة
اإلجــمــالــيــة لــلــقـتــلـى بـلــغت 332
بــــيـــنـــهم  246مـن داعش و 79من
قـوات األمن الكردية وقوات سوريا

 .( وقراطية وسبعة مدني الد

بـ اإلطـار الـتــنـسـيـقي والـتـيـار
الــصــدري لــلــوصــول الى اتــفـاق
وتــوافق نـهــائي بــشـأن تــشــكـيل
احلكومة اجلديدة.وقال العبودي
ان (الــــتـــنـــســـيـــقي مـــازال قـــوي
ومــتــمـــاسك وهــو مع ذهــاب كل
قواه مع التيار الـصدري لتشكيل
احلـــكــــومــــة) مـــســــتـــبــــعـــدا ان
(يذهبجـزء من االطار مع التيار 
ـعارضة او بل سيـكون في دور ا
ـــقــاطـــعــة ــا يـــكــون خـــيــار ا ر
ـقـبـلـة مـوجـودة واالجـتـمـاعـات ا
سوف حتـدد مصيـر ذلك). وأعلن
ــكـتب الـسـيـاسي نـائب رئـيس ا
في حركـة امتداد غـسان الـشبيب

وعـضـو الـهـيئـة الـعـامـة لـلـحـركة
ـكـتب مـنـتـظــر الـزيـدي ورئـيس ا
الـــســـيـــاسـي لـــلـــحـــركــــة نـــبـــيل
احلـــســــاني انــــســـحــــابــــهم من
احلــــركـــة بـــشـــكـل رســـمي.وقـــال
نـسحـبون في بـيان مـشترك ان ا
(اإلســتـقــالـة مـن احلـركــة جـاءت
بـســبب تـصــويت نــواب احلـركـة
ـــان في جـــلـــســة لـــرئـــيس الـــبــر
مــجـلس الــنــواب األولى) بـدوره
أكـــد الـــشـــبـــيـب أن (مـــســـيـــرته
الـتـنـظـيـمـيـة مع احلـركـة انتـهت
واقدم استـقالـتي من كل مواقعي
فـيــهـا  ولم أعـد امــثـلـهـا وال هي
تـمـثـلـني) ولـفت الى ان (الـنـظام
الداخلي الذي  التصويت عليه
مـن قــــبل مـالكــــات احلــــركــــة في
ـؤتــمـر الـتـأســيـسي  إهـمـاله ا
وعدم الـعمل بـه من قبل من يـريد
خـلـق دكـتـاتــوريـة داخـل احلـركـة
وعـدم احـتــرام إرادة من صـوتـوا
لـهــذا الـنـظـام وجـعـلــوا تـطـبـيـقه
أمــانــة في أعـنــاقــنـا كــونه عــقـداً
بــيـنــنــا وبـيــنــهم) وتــابع (أعـلن
انـسـحـابـي من احلـركـة بـالـتـمـام
والكـمـال وأبر ذمـتي أمـام الله
والـــــشــــــعـب من كـل مــــــا حـــــدث
ـبـاد ــا يـخـالف ا وسـيـحـدث 
والـــثــوابت والـــنــظــام الـــداخــلي
لــلــحـــركــة ومن أي نــقض لــوعــد
ولــعـهــد قـطـعــنـاه عــلى أنـفــسـنـا

ظلوم).  للشعب ا

اجلهـات اخملـتـصـة ذات الـعالقة).
وفي نـــيــنـــوى  ســقـــطت أربـــعــة
قــــذائف هــــاون عـــلـى مـــنــــطــــقـــة
ـوصل. وقـال مـصدر الـسـاجي بـا
ـــصــدر إن (قـــذائف مـــجــهـــولـــة ا
سقطت على منطقة الساجي) من
دون ذكـر مــزيــدا من الـتــفــاصـيل.
وفي كـركـوك  اعــلن األمـ الـعـام
لوزارة الـبـيشـمركـة الـفريق جـبار
ان وفـــــــد وزارة شـــــــؤون يـــــــاور 
البـيـشمـركـة ناقش مع وفـد قـيادة
ــشـــتــركـــة بــعض الـــعــمـــلــيـــات ا
الــقـضــايـا الــثـنــائـيــة من بــيـنــهـا
ـستـقبـلية العـملـيات العـسكـرية ا
.وعـقب االجــتـمـاع بـ اجلــانـبــ
عـقـد يـاور مـؤتـمـرا مـشـتـركـة مع
ـشـتـركـة نـائب قـائـد الـعـمـلـيـات ا
عبـد االمـيـر الشـمـري قـال فيه إن
(االجـتمـاع كـان نـاجـحـا ويـندرج
ضــمـن ســلـــســلـــة االجــتـــمــاعــات
الـــســابـــقــة بـــ وزارتي الـــدفــاع
وشؤون البيـشمركة) واضاف ان
(االجــتـــمــاع نــاقـش الــعــمـــلــيــات
ـــشــتـــركــة بـــ الـــبــيـــشــمـــركــة ا
واجليش التي انعـكست نتـائجها
عـلى اسـتـتـبـاب األمن في مـنـاطق
الــبالد كــافـــة) وتــابع انه (جــرى
خالل االجتـماع تـقـو العـملـيات
ـشـتـركـة الـسـابـقـة والـعـمـلـيات ا
ــســتــقـبــلــيــة). وكــان الــشــمـري ا
يــرافــقه قــائــدي الــقــوات الــبــريـة
وقيادة قوات الـشرطة االحتادية 
قــد وصل إلى مــحــافــظــة كــركـوك
لــيــتـوجـه بـعــدهــا إلى مــحــافــظـة
السليمـانية  لعقـد اجتماعات مع
الــبــيـشــمــركــة بـشــأن الــتــنــسـيق

االمني. 
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االسـالمي الــــكــــردســـــتــــاني عن
مـــوقــــفه من حــــضـــور جــــلـــســـة
انتخاب رئيس اجلـمهورية.وذكر
القـيادي في احلـزب جمـال كوجر
ان (نــواب سـيــحـضــرون جـلــسـة
ـقبـلـة النتـخاب مجـلس الـنواب ا
رئيس اجلمهـورية) الفتا الى ان
(احلــزب لم يــحـدد حــتى االن من
ــرشح الــذي ســيــصــوت عــلــيه ا
بــعــد وســيــتــرك االمــر لــظــروف
ـســتــجــدات). واكـد اجلــلــســة وا
الـقيـادي في تـيـار احلكـمـة رحيم
عـن ان الـــســـاعـــات الــــعـــبـــودي 
ــقـبــلـة ســوف تــشـهــد انـطالق ا
اجـتــمـاعــات وحـوارات حــاسـمـة
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يتنافس  26مرشحا على منصب
رئــاســة اجلــمــهــوريــة  في وقت
اليزال اخلالف قـائمـاً ب احلزب
قـراطي الكردسـتاني وحزب الد
االحتــــــاد الـــــــوطــــــنـي بــــــشــــــأن
مـرشــحـيـهــمـا لـلـمــنـصب  حـيث
رجح خــبــراء قــانــونــيــون  فــوز
ــــرشح وصـــفــــوه بــــالـــســــاحق 
ـقــراطي هـوشــيـار زيــبـاري الــد
رتقبة في ان ا خالل جلسة البـر
ـقـبل. الـسـابع من شـهـر شـبـاط ا
وقـــال مــســتــشــار رئـــيس اقــلــيم
كـردسـتـان مـسـعـود حـيـدر لـقـناة
(الــــشــــرقــــيـــــة نــــيــــوز) امس ان
ـثل (زيـبـاري سـياسـي محـنك و
قــاعـدة عــريـضــة وواسـعــة لـيس
ـكون الـكردي ولكن من فقط من ا
اجملتمع اجمع  وهو مرشح هذا
التحالف الكـبير ومدعوم من قبل
كتل سيـاسية اخـرى). بدوره اكد
اخلبيـر القانـوني طارق حرب ان
(الـنـصـاب الــقـانـوني في جـلـسـة
انـــتــخــاب رئـــيس اجلــمـــهــوريــة
سيتحـقق) واشار الى ان (الكتل
الــثالث الــعــزم وتــقــدم والــتــيــار
ـقـراطي الـصــدري واحلـزب الــد
الـكــردسـتـاني  مــجـرد وجـودهم
مع  50نـائـبـا اخـر سـيـنـتـخـبـون
زيــبــاري). فـــيــمــا كــشف احلــزب

gO²Hð∫ ضابط من قوات مكافحة االرهاب يفتش اغراض احملكوم خالل حملة تفتيش على السجون 

W uJ(« qOJAð ÊQAÐ —bB « l  wIO M² « —UÞû   U¦ŠU³

مسعود حيدر هوشيار زيباري 

 ”—«b*« Â«Ëœ n½Q² ¹ rOK ù«

5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

االمـتـحـانـات الـنـهـائيـة لـلـفـصل الـدراسي األول من ادى طـلـبـة اجلـامـعـات 
العـام الدراسـي اجلاري فـيمـا قررت وزارة الـتربـيـة في اقلـيم كردسـتان 
. وذكر بـيـان لوزارة الـتـعلـيم الـعالي ـدارس الـيوم االثـنـ استـئـناف دوام ا
والبـحث الـعلـمي تـلقـته (الزمـان) امس ان (االخـتبـارات احلـضوريـة جرت
في اجلـامـعـات والـكلـيـات احلـكـوميـة واألهـلـيـة على وفق الـتـقـو اجلـامعي
الـذي حـدد الــثالثـ من الــشـهـر اجلــاري مـوعـداً لــبـدء االمـتـحــانـات الـتي
ـعـاهـد) ـدة أسـبـوعـ لـلـمـراحل مـا فـوق األولى في الـكـلـيـات وا تـسـتـمـر 
واضـاف ان (الـقـاعـات االمـتــحـانـيـة شـهـدت إجـراءات تـنــظـيـمـيـة وصـحـيـة
راقب والـلجان االمتحانية اعربوا عن ووقائـية متزامنة) واشار الى ان (ا
ـؤســسـات اجلــامـعــيـة عـلـى أداء مـهـامــهـا وواجــبـاتــهـا في ضـوء حـرص ا
ؤشرة في متـطلبات اجلودة والرصـانة العلمـية وحسب خارطة التـوقيتات ا
التـقو اجلامـعي). وتعمل الـوزارة  على مراقـبة التـعليم اجلـامعي األهلي
تـابعة االلـتزام بالـقوان والـشروط التي عبـر تشكـيل جلان مراقـبة تُعـنى 
حتـكم اجلـامعـات والكـلـيات األهـلـية لـلـحفـاظ علـى الرصـانة الـعـلمـيـة فيـما

تواصل مساعيها لتخفيض األجور في التعليم األهلي مراعاة لذوي الدخل
احملدود من الـطلبة. واكد مدير عام الـتعليم األهلي في الوزارة حس علي
حمـيد  (نعمل على مراعاة ذوي الدخل احملدود وطالبت اجلامعات األهلية
ـئـة من حـجم األجور خالل ا تـصل نـسـبته الى  20بـا بـتخـفـيض األجـور 
الـعـام الـدراسي) واضــاف ان (األجـور انـخـفـضت كـثـيـراً مـقـارنـة بـالـعـام
اضي في كـثير من التخصصات العلـمية في ظل التنافس ب اجلامعات ا
األهلـية كـمـا عمـلت الوزارة عـلى أخـذ منح دراسـيـة مجـانيـة سـنويـة تصل
الى  3آالف منـحة من اجلامعـات والكليـات في االختصاصـات الطبية ذات
ـنح ــرتـفـعـة) وتــابع ان (الـوزارة تـوفـر ســنـويـاً هـذا الــعـدد من ا األجـور ا
اجملانـية لـلجـامـعات والـكلـيات األهـليـة). وفي اربـيل اعن وزير الـتربـية في
حـكـومـة االقـلـيم اآلن حـمه سـعـيـد في تـصـريح امس انه (سـيـتم اسـتـئـناف
ــدارس ســتــســتـكــمل ــدارس الــيــوم) واشــار الى ان (بــعض ا الــدوام بـا
امتـحانات الفـصل األول الذي  تأجيـله بسبب انـخفاض درجات احلرارة
واألمطـار والثلوج) مؤكدا ان ( مـئة ألف معلم ومدرس تلـقوا اللقاح وهذه

نسبة جيدة). 
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أفـــادت تــقـــاريـــر  بــأن األجـــهــزة
األمـنـيــة ألـقت الـقــبض عـلى أحـد
ـتـورطـ بـقــصف مـطـار بـغـداد ا
الدولي. وقـالت الـتقـاريـر نقال عن
مـــصـــادر امــــنـــيـــة ان (األجـــهـــزة
ألـقت الــقـبض االسـتــخـبــاراتـيــة 
عـلى أ. ال .ق وهـو أحــد مـنـفـذي
ـطــار األخـيـرة) عـمــلـيـة قــصف ا
واشـارت الى ان (عـمـلـيـة القـبض
تمت قـرب مـنـطقـة الـدوز) واشار
الى انه (خالل الــتـحــقــيق ورصـد
الـكـامـرات  اتــضح ان مـجـمـوعـة
مسـلحـة اوصلت الـعجـلة الى دار
ثم تهم في قـرية حـميد شـعبان  ا
جـاءت مـجــمـوعـة اخـرى تــسـلـمـة
ــركـــبـــة في الــيـــوم الــثـــاني من ا

ـــا يـــقـــوض جـــهـــود فـــيـــهــــا و
سـاعدة العراق التحـالف الدولي 
عـلى مــحـاربــة اإلرهـاب) مــشـددا
ــمــلـــكــة الــرافض عــلى (مـــوقف ا
لإلرهـــاب بــكل صـــوره وأشـــكــاله
ومهما كانت دوافعه ومسوغاته)
مـن جــــــانــــــبـــــــهــــــا  دانت وزارة
اخلارجـيـة الـكـويتـيـة في تـغـريدة
على تويـتر (الـهجـوم الصاروخي
ـطار). اإلرهابي الـذي اسـتهـدف ا
في تطور  نفى مـدير مطار أربيل
الـدولي احـمـد هـوشـيـار تـعـرض
ــــطـــار العــــتـــداء جــــديـــد.وقـــال ا
هــوشــيــار في تــصــريح امس أنه
(يـنــفي تـعــرض مـطــار أربـيل الى
اعــتـــداء جــديــد) داعـــيــا وســائل
االعالم الى (توخي الـدقة واحلذر
ـعـلــومـات واخــذهـا من في نـقـل ا

اطالق صـــواريخ الــكـــاتــيـــوشــا 
ـتـهم  الـهـروب الى حـيث حـاول ا
ولـــكن اخـــاه اعـــتـــرف ان اربـــيل 
ـركــبـة كـانـت في دارهم واعـطى ا
ــــا ســـــهل ـــــدان  رقم هـــــاتف ا
مـعــرفـة اجتــاهه والــقـاء الــقـبض
عليه في احدى سيطرات محافظة
أعــــربت وزارة ديـــالـى). في وقت 
اخلارجية السـعودية عن إدانتها
لــــلـــهــــجــــوم الـــصــــاروخي عــــلى
طار.وذكرت في بـيان امس أنها ا
(تعـرب عن إدانـتهـا واسـتنـكـارها
الـشـديـدين لـلـهـجـوم الـصـاروخي
اإلرهابـي اجلبـان الـذي اسـتـهدف
طـار) مؤكـدا (رفض السـعودية ا
القاطع لهذا االعـتداء الغادر الذي
يـهـدد اسـتـقـرار الـعـراق الـشـقـيق
الحة اجلوّية نطقة وسالمة ا وا
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ان اكــــــدت وزارة اخلـــــارجــــــيـــــة 
ــوجــود وزيــرهــا فـــؤاد حــســ ا
اصــــيب حــــالــــيــــا في الــــكــــويت 
بــفـايــروس كــورونــا .وقــال بــيـان
لـلـوزارة تـلقـتـه (الزمـان) امس ان
(بـــــــعـض مـــــــواقـع الـــــــتـــــــواصل
االجتمـاعي تنـاقلت عدم مـشاركة
الـوزيـر في اإلجـتـمـاع الـتـشـاوري
لوزراء اخلارجـيّة للـدول االعضاء
ـنعـقد في في اجلامـعـة العـربيّـة ا
الـــــكــــويـت بـــــســــبـب إصــــابـــــته
نــــؤكــــد أن الــــوضع بــــكــــورونـــــا
الـــصـــحيّ لـــلـــوزيـــر جـــيّـــد وهــو
وسـيزاول عـمله يتـماثل لـلشـفاء 
ونـشـاطاتـه في الـقريـب العـاجل).
ورصــدت وزارة الــصـــحــة امس 
 5582 اصـابــة بــكـورونــا مــقـابل
شــفـاء  5657 حــالـة وبــواقع 15
ـــــوقف وفـــــاة جـــــديــــدة. واكـــــد ا
الـوبــائي الـيــومي الـذي اطــلـعت

عـــلـــيـه (الـــزمـــان) امس ان (عـــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريــة الــتي
اجرتـهـا الـوزارة لـعيـنـات مـشـتبه
اصابـتهـا بالـفايـروس بلغـت اكثر
من  20الــــفـــــا  حـــــيث  رصــــد
اصابة  5582بكـورونا في عـموم
احملـــافــــظـــات) مـــشــــيـــرا الى ان

(الشفاء بلغ   5657حالة وبواقع
 15وفاة جديـدة) وتابع ان (اكثر
من  35الف شخص تلقى جرعات
ـضـاد في مراكـز الوزارة اللـقاح ا
ـنـتـشـرة بـبـغـداد واحملـافـظات). ا
واجرى الـوزير هـاني مـوسى بدر
ـشاريع يـرافقه مـديـرا ا العـقـابي 
واخلدمات الـهندسـية في الوزارة
حــســـام عــلــوان وصـــحــة بــغــداد
الـكـرخ سـعـد كـامل الالمي زيـارة
ميدانية الى مستشفى الشفاء 18
ــتــابــعـة في مــنــطــقـة اخلــطــيب 
قرر ستشفى ا اجراءات جتهيز ا
قبلة. وقال افتتاحه خالل االيام ا
بـــــيـــــان لــــلـــــوزارة ان (الـــــوزيــــر
وبحضور عدد من اعضاء مجلس
الــنــواب ومــدراء اقــســام صــــحـة
بـــغــداد الـــكــرخ  تـــفـــقــد اقـــســام
ــــســــتــــشـــــفى الــــتي ووحــــدات ا
سـتـسـهم بـشـكل كـبـيـر في تـقـلـيل
سـتشـفيـات االخرى الزخم عـلى ا
ـنطـقة وتقـد اخلدمـات الهالي ا

ناطق اجملاورة).  وا

فؤاد حس 

—uL  »dCð ≥[¥ …uIÐ WO{—√ …e¼
واشار الـبـيان الى ان (طـقس اليـوم االثنـ سيـكون في
ـنـاطق كـافـة غـائـمـا مـصـحـوبـا بـامـطـار  أمـا درجـات ا
احلـرارة فــســتـكــون مــقـاربــة لــلـيــوم الــسـابـق). وشـلّت
تحدة على مناطق عـدة شرق الواليات ا عاصـفة ثلجية 
غــرار نــيـويــورك وبــوسـطـن. وقـال خــبــراء االرصـاد ان
(العـاصـفة تـسـبـبت بفـوضى في الـنـقل وانقـطـاعات في
التـيار الكهربائي في منطقـة يبلغ عدد سكانها نحو 70

مليون نسمة).
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ـراصـد الـزلـزالـيـة في الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء سـجـلت ا
اجلويـة الـتابـعـة لـوزارة النـقل  هـزة أرضيـة بـقوة 3.4
درجة في قـضـاء مـخـمور الـتـابع حملـافـظة نـيـنـوى.وذكر
بيـان تـلـقته (الـزمـان) امس ان (الـهزة  وقـعت عـلى بـعد
و الـشعـور بهـا من قبل  72كيـلومـترا غـرب القـضاء 
ـنطـقـة). ورجحت الـهيـئـة  ان يكـون طقس واطـنـ با ا
ناطق كافة. اليـوم االثن غائما مـصحوبا بامـطار في ا
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أصـدرت مـحـكـمـة جنـايـات الـفـساد
ـركزية حكما بالسجن  4سنوات ا
بـحق رئيس هـيئـة استـثمـار بغداد
األسـبق شاكـر الزاملي. وذكـر بيان
جملـــلس الــقــضـــاء االعــلى تـــلــقــته
(الــــزمـــان) امـس انه (بـــنــــاء عـــلى
حتـقـيـقـات جلـنـة مكـافـحـة الـفـساد
والــتـحـقـيق في اجلـرائم  اصـدرت
مـحكمـة جنايـات الفسـاد في الكرخ
ـــتـــهم الـــزامـــلي  حـــكـــمـــا عـــلى ا
بــاحلـبس الـشـديــد اربـعـة سـنـوات
وغـرامة قدرهـا عشرة ماليـ دينار
وفق القرار  160عـن تهمة تقاضيه
رشـــا عن مــشـــروع جنــمـــة بــغــداد
الـسكني) وتابع انه (ال زالت بحق
ـــــتـــــهم قـــــضـــــايـــــا اخـــــرى رهن ا
الـتحـقيق). وكـشفـت هيـئة الـنزاهة
الــعـامـة عن صــدور حـكم بـاحلـبس
عـلى مـحافظ ذي قـار األسـبق على
خـلفيـة قبوله إيـفاد بعـض موظف

خالفــاً لــلـضــوابط والــتـعــلـيــمـات.
وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان تــلـقــته
(الـــــزمــــان) امس ان (مـــــحــــكــــمــــة
اجلـنايـات اصدرت حـكمـاً باحلبس
ســنـة واحـدة عـلى مـحـافظ ذي قـار
ادة األسـبق  استناداً إلى أحكام ا
 331) مــشـيــرا إلى ان (َحـكم جـاء
عـلى خـلـفيـة قـبـوله إيـفاد مـوظـف

خالفــاً لـلــضـوابط والــتـعـلــيـمـات)
ومــــضى الـــبـــيــــان الى الـــقـــول ان
(حتـقيـقات الهـيئـة توصلت إلى أن
فرقة قضاياهم تهم ا ـوفدين ا ا

 إيـــفـــادهم إلى دولـــة الـــيـــابــان
لـلـتدريب عـلى كابـسات الـنفـايات)
ــــــوفـــــديـن غـــــيـــــر مــــــؤكـــــدا ان (ا
دان أقـدم على مـتخـصصـ وأن ا
هـذا الفـعل بغـية حتـقيق مـنفـعتهم
ومـنـفعـته الشـخـصيّـة على حـساب
مــصــلــحــة الــدولــة) ولــفت الى ان
(احملــكـــمــة وبــعــد اطالعــهــا عــلى
ُــتــحــصــلــة في الــقــضــيــة األدلــة ا
والـتحـقيـقات األولـية الـتي أجراها
مـكتب حتقيق الهيئة في احملافظة
ــة وصـــلـت إلى الـــقـــنــــاعـــة الـــتـــامـَّ
حـدد ُـدان). الـى ذلك ــقــصــريــة ا
ـعهد القضائي أربعة أيام كموعد ا
لـالعـتــراض عـلى نــتــائج امـتــحـان
الـــكــفـــاءة لــلـــمـــتــقـــدمــ لـــلــدورة
عـهد .44وأوضـح بيـان امس ان (ا
فـتح بـاب االعـتراض عـلى الـنـتائج
ـدة اربـعـة أيام ابـتـداءً من الـيوم و
االثــنــ وحـتى الــسـاعــة الــثـانــيـة
ـقـبل) عــشـرة من يـوم اخلــمـيس ا
ولـفت إلى أن (تـقـد االعـتـراضات
ــعـهــد). فـيــمـا ســيـكــون في مــقـر ا
أصـدر مـحـافظ صالح الـدين عـمار
اجلـــبــوري أمـــرا اداريــا بـــاحــالــة
رئـيـس هـيـئـة اسـتـثـمـار احملـافـظـة
وكــــالـــة لـــيـث حـــمـــيــــد خـــلف إلى
احملـاكم.وبـحسب وثـيقـة لـلمـحافظ
فـانه (تقرر إعـفاء خلف من مـنصبه
بـــســبب تــزويـــره تــقــريـــرا طــبــيــا
لــلـحـصــول عـلى إجـازة مــرضـيـة)
واشـــــارت الـى ان (احملـــــافظ قـــــرر
تـكـليف مـحـمد يـونس حـسن بديال

عن خلف).
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يـسـتعـد مـجـلس الـنـواب النـتخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة  بيـنـمـا ال تـزال اخلالفـات ب
ـقبلـة  بحـيث لم تتوصل الـكتل الى اتـفاقات األحزاب قائـمة عـلى تشـكيل احلكـومة ا
ـشـاكل الـتي بدأت مـرضـية لـلـجـمـيع في حـ يتـطـلع الـشـارع الى انـفـراجة تـنـهي ا

انعكاساتها تلوح بخطر على وقع توتر امني وسياسي.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس إن
ان حاكـم الزاملي (نائب رئـيس البـر
تــرأس اجــتــمــاعــا بــحــضــور وزيــر
الــتـعـلــيم الـعـالـي والـبـحث الــعـلـمي
ورئــيس هـــيــئــة الـــنــزاهــة الـــعــامــة
والــوكــيل األقــدم لــوزارة الــداخــلــيـة
ـــســـاءلـــة ونـــائب رئـــيـس هـــيـــئـــة ا
ـرشـح والـعـدالـة  لتـدقـيق سـيـر ا
لـلـمـنــصب) واكــد الـزامـلي ان (يـوم
غــد االثـنــ سـيــكـون مــوعـدا العالن
ـــرشـــحـــ بـــعـــد اتـــمـــام اســـمـــاء ا

تدقيقها).
WFÝ«Ë  U öš

بـدوره  قــال احملـلل غـالـب الـدعـمي
في تـصريح امس ان (هـنـاك عـلى ما
يبدو خالفـات واسعـة والسيمـا بعد
تغريـدة رئيس ائتالف دولـة القانون
الـكي التي غـمز فيـها للـتيار نوري ا
الـصدري وأشـار الى مـفـردة امـنـياً)
قبل قـد ينبئ ـشهـد ا الفتا الى ان (ا
بــأن هـنــاك أحـداث أمــنــيـة اكــثـر من
). وكـان ـاضــيـ أحـداث الــيـومــ ا
الكي قـد كتب في تـغريدة وصـفها ا
مراقبون بشديدة اللهجة قال فيها 
(اعـــــتــــدت عـــــلى ان ال ارد عـــــلى من
يــــتـــجـــاوز ويـــشـــخـــصن اخلالفـــات
ورد عــلـيـهم الــسـيـاســيـة الـوطــنـيـة 
يدان السياسي سيكون في ساحـة ا
واألمـــني دفــاعـــا عن الـــعــراق وامن
). وحــذّر رئــيس حتــالف ــواطــنـــ ا
الــفــتح هــادي الــعــامــري مـن مــغــبـة

إقـــصـــاء اإلطـــار الــــتـــنـــســــيـــقي من
ـقـبلـة واكد شـاركـة في احلكـومة ا ا
الــعــامــري في تــصــريح امس (نــدعم
حكومة االغلبية الوطنية التي ينادي
بها الصدر لـكن ليس على طريقة أن
يـــتــفق الــكل عــلـى اســتــثــنــاء طــرف
شــيـعي مـن الـعــمـلــيـة الــسـيــاسـيـة)
مـؤكــدا ان (األغـلـبــيـة الـوطــنـيـة البـد
ــواالة). ــعــارضــة وا تــوفــرهـــا في ا
ودعـــــــا الـــــــقــــــــيـــــــادي في احلـــــــزب
ــقــراطي الــكــردســتــاني ريــبـ الــد
سـالم قـــيــــادات االحتــــاد الـــوطــــني
الكـردسـتاني الى اجلـنـوح للـحكـومة
ــــنــــطق وعــــدم خــــلط األوراق من وا
خالل نقل اختالف الـرأي الى بغداد
مشـيرا الى ان (هـناك اطـراف ال تريد
اخلــيــر لــلــعــراق عــمــومــا والــشــعب
تــســعى الــكـــردســتــاني خــصــوصــا 
الســـتــغالل اخلـالفــات داخل الـــبــيت
الــكـردي لــتــحـقــيق مــكـاسب خــاصـة

تضر بالشعب). 
Íœd  ÊuJ

واضـاف سـالم في تـصــريح امس ان
(مـــنــصب رئــيس اجلـــمــهــوريــة هــو
اسـتـحـقــاق لـلـمـكـون الـكـردي ضـمن
االعـراف الـسـيـاسـيـة وكـانت جـمـيع
احلــــوارات وحـــــتى إن وصـــــلت الى
درجــة اخلالف يــتم حــلــهــا من خالل
التفـاهمات داخل الـبيت الكردي دون
تـــرك اجملـــال الى جـــهــات مـــعـــروفــة
بـعـدائــهـا لـلـشـعـب الـكـردسـتـاني في
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أتسمت مضـام الصحـافة اإللكتـرونية في مراحـلها األولى بأنـها أمتداد
للصـحافة الـورقية سـواءً في النـسخ اإللكتـرونية لـلصحف الـورقية أو في
ـراحل لم يكن ناشـرو الصحف واقع اإلخبـارية اإللكـترونيـة وفي هذه ا ا
اإللكـترونـية يـهتـمون كـثيراً بـجودة احملـتوى عـلى قدرأهـتمـامهم بـاجلوانب
قددمـة قدرة (الزمـان) الصحـيفة أن جتـذب اكثر التقـنية  ومـاجاء بهـذه ا
من خمسـة مالي في مـشاهـدة موقـعها األلـكتـروني ولم يكن هـذا األقبال
ـكن أن نسـميه بشـهيه مـفتـوحة عـلى موقع صـحيـفة عـراقيـة راقية الذي 
في وقت لم يعـد القـراء إال علـى عدد األصـابع مع وجود أعـداد مهـولة من
الصـحف الورقـية أو األلـكتـرونيـة التي زحف بـعضـها الـكثـيرومـايزال الى
ـا يــأتي سـائل عن سـبـب هـذا األجنـازالـراقي نـقـطــة مـاقـبل الـصــفـر  ر
وال صعـوبة في ـضاف ألجنـازات بعـضـها سـابق وآخـر الحق  تـميـز ا وا
األجابة بـعد أن أدلك عـلى كتـاب الدكتـور أحمـد عبد اجملـيد رئـيس حترير
ـوسـوم  صـحـافـة بـلـد مـلــتـهب أزمـتـا الـتـمـويل الـزمـان (طـبـعـة الـعــراق) ا
طـبـوع جتد قـصة ـهنـيـة في الصـحـافة الـعـراقيـة في هـذا ا سـوؤلـية ا وا
ا يـشاركنـا كثيـرون في االعتقـاد ان جتربة جـريدة دولية الزمان كـاملة ر
ستوى الزمان حتتاج الى دراسة ويكفيها انها وقفت في ظروف تنطوي
على حتـد مـلـحوظ تـنـافس صحـفـا دولـية مـتـكونـة حـقـقت لهـا مـوطىء قدم
كاحلياة والشرق االوسط والعرب الدولية وكلها تصدر في لندن. لقد كنا
قـريـب مـن مؤسـسـة (الـزمـان) ورئـيس حتـريـرهـا سـنـوات طـويـلة قـبل ان
يـصـدرهـا عام  1997 في أثـر هـجـرته الـقـسـريـة الى عـمـان ثم الى لـنـدن,
نـافسة ثم الـتكوين ولكنـنا بالـتاكيـد لم نكن كذلـك في ظروف التـأسيس وا
إال بعـد نيـسان  2003 أذ قرر األسـتاذ سـعد الـبـزاز أن يكـون سبـاقاً في
أصدار أول جريدة دوليـة بطبعة محـلية ببغـداد وكان ذلك حتدياً آخر دفع
ائلة في العراق مع صحف لندن كالشرق االوسط الى اصدار طـبعات 
الفارق أن (الزمان) تنج مـادتها مضمـوناً وأخراجاً في بغـداد بينما ظلت
الشرق األوسط ترسل صفحاتها من العاصمـة البريطانية شبه كاملة عبر
ـطـبـعـة النـتاجـهـا في بـغـداد. ثم يـضـيف األنـتـرنت قـبل أن تـدور دوالـيب ا
هـنة في الدكـتورعـبد اجملـيد عـما قـاله ويعـود ليـصف أخالقيـات وقواعـد ا
الصحـيفة  قـواعد تؤكـد أستقاللـها وضمـيرها احلي.
ــنــاسب لـلــقـاريء الــكـر أن يــفـتح واني اجـد من ا
الكـتاب  لـيجـد كل تـلك األسبـاب التي جـاءت بأكـثر
ن يكـتب ويقرأ من خمسـة مالي مـشاهـد .مبـارك 

ن يعمل فيها  مبارك  .مبارك ومبارك 

بغداد
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اســتــغالل تـلـك اخلالفـات لــتــحــقـيق
مـكاسب خـاصـة) مـؤكدا ان (جـلـسة
اخـتيـار رئـيس اجلمـهـورية سـتـكون
مـا ــقــبل  في الــســابع من الــشـهــر ا
يــعـني ان هــنــاك فـســحــة من الـوقت
للوصول الـى تفاهمـات ب احلزب
ــصـلــحـة ــا يـصب في الــنـهــايـة 

الشـعب) وتابع ان (القـوى الوطـنية
الــكـردسـتــانـيــة والـعـراقــيـة عــمـومـا
عــلـيـهــا الـتـصــدي بـقـوة الـى جـمـيع
ـــســـؤولــة من الــتـــصــرفـــات غـــيــر ا
ن ال يريدون اخلير للبالد البعض 
وشعـبه بكل مـكوناتـه من خالل نشر
صـور مـسـيـئـة لـشـخـصـيـات وطـنـية

قدمت الكثير للعراق وكان لها دورها
في اعـــــــادة جــــــســــــور الــــــعالقــــــات
الـدبلـومـاسـية لـلـعـراق مع باقي دول
الــعــالـم) ولــفت الى ان (اســتــهــداف
شـــخص هــــوشـــيــــار زيـــبــــاري هـــو
اسـتـهـداف لــكل الـعـراق النه لم ولن
يـــعــمل مـن اجل مــكـــون او حــزب بل

عـمل مـن اجل الـبالد ومــا حـصل في
دورة سـابــقـة من ســحب الـثــقـة عـنه
كانت مـسرحـية سـياسـية من جـهات
مــــعــــروفــــة ارادت ابــــتــــزاز اقــــلــــيم
كـردسـتـان ولم تــنـجح وهي نـفـسـهـا
من تــتــبــنى الــتــظــاهــرات واالسـاءة

للشخصيات الوطنية). 

ان ونائباه في إجتماع ≈ŸUL²ł∫ رئيس البر

صادقة (هناك مـشاريع اخرى تـمت ا
ـبـاشرة بـهـا قـريـبا عـلـيهـا وسـيـتم ا
ـصــلـحـيـة تـتــضـمن اكـســاء قـريـتي ا
ـرتـبـطة والـرواد وقـناة  17واالزقـة ا
بــــهـــــا). وتـــــواصل وزارة اإلعـــــمــــار
واإلسكـان والـبلـديات الـعـامة تـنفـيذ
مـــشـــروع مـــجـــاري حــــمـــدان ضـــمن
مـــرحــلــته اخلــامــســـة في مــحــافــظــة
الـبـصـرة. وذكـر بـيـان لـلـوزارة تـلقـته
ــشـروع (الــزمــان) امس تـلــقــته ان (ا
يُــسـهم فـي حتـســ الــواقع اخلـدمي
والــبــيــئي عــبــر تــوفــيــر مــنــظــومــة
ـيـاه الـثـقـيـلـة مـتـكـامـلـة لـتـصـريف ا
ـــعـــاجلــة وايـــصـــالـــهــا إلـى وحــدة ا
ركزيـة لتـتم طرحهـا لتكـون صاحلة ا
لـــلـــســـقـي الـــزراعي) واشـــار الى ان
(األعـمـال احلـالـيــة تـتـضـمن تـنـظـيف
أحواض الترسيب البالغة  8أحواض
لتـهيـئتـها ألعـمال الـصب والتـسليح
ـبـاشـرة بـفـرش الـطـرق الـداخـلـيـة وا
لـتــســهــيل حــركــة الــعــمل وتــهــيــئـة
ـــــواد ســـــاحـــــات وأمـــــاكـن خلـــــزن ا

االستيرادية). 

بغداد مـحمد جابـر العطـار على سير
األعــمـال في مــجــمع بـروج الــســكـني
الـــواقـع عـــلى شـــارع مـــطـــار بـــغــداد
الدولي. وشدد احملـافظ خالل الزيارة
عـلى (ضــرورة تـشـجـيـع االسـتـثـمـار
وتـقـد كل الـتـسـهـيالت خلـلق بـيـئـة
مـالئــمــة جلــذبه لــلــعــاصــمــة بــشــكل
اوسع وحتــفـيــز الـتــنـافس) مــؤكـدا
ــؤســسـات (اهــمــيـة وقــوف جــمـيع ا
ــشــاريع االســتــثــمــاريــة من لــدعـم ا
خالل استـقطاب الـشركـات الرصـينة
والسـيـمـا الـعـامـلـة في مـجـال السـكن
الكات والبـنى التـحتـية). وبـاشرت ا
الـفـنيـة في احملـافـظـة بإعـمـال إكـساء
ــركــز نــاحــيـة الــشــوارع الــرئــيــســة 
العبـايجي بطول اربـعة كيـلومترات.
ــــتـــابـــعـــة وقـــال بـــيــــان امس انه (
مــبــاشــرة من قـبـل الـعــطــا  بــاشـرت
الكات الفـنية في احملـافظة بـإعمال ا
ــركــز إكـــســاء الــشــوارع الــرئــيــســة 
الــنــاحــيــة  ضـمن مــشــروع تــطــويـر
قـضـاء الـطـارمـيـة بدعـم من صـندوق
ـنـاطق احملـررة) واضاف ان اعمـار ا

ئة اإلعفاءات الكمركية بنسبة  80 با
ــاضي امـا مــا يـخص خالل الــعـام ا
السمات فقد قامت عام  2020بإصدار
 12 ألف ســـمــة  وفي  2021أصــدرت
ـئـة مـن الـسـمـات فـقط  نـحـو  10 بـا

حتى ال تؤثر على عمل الشباب).
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ومــضت الى الــقــول ان (الـهــيــئــة قـد
لـكـنـنـا تـعمل تـتـهم ببـطء اإلجراءات 
عــلى عــدم ذهــاب الـســمــات لـلــتــجـار
لـذلك حـاربـنـا الـفـسـاد والـسـمـاسـرة 
ـتاز ) وخطـطـنا لـلـمشـاريع بـشكل 
ولـفـتت الى ان (خـطط الـهـيـئة تـصب
في صـالح االقـتـصـاد وعـدم االعـتـماد
ـرحـلـة وسـتـكـون ا عـلى الـنـفـط فـقط 
ــقـــبــلــة مـــرحــلــة جـــني لــلـــثــمــار) ا
واستطردت بـالقول ان (هنـاك توجها
بــتــغــيــيـر قــانــون االســتــثــمـار خالل
ــا يـوازي الـبـيـئـة ـقـبـلـة  ـرحــلـة ا ا
االستثمارية في العراق  الن القانون
احلـالي فيـه قصـور وخـلل في هـيـكله
بـــــــاإلضــــــــافــــــــة الـى الــــــــفــــــــســـــــاد
والـبــيـروقــراطـيـة). واشــرف مـحـافظ

محاربة الفسـاد) مؤكدة ان (محاربة
الــــفـــســــاد تـــمـت من خالل حتــــقـــيق
أهــداف مــهــمــة أولــهــا إيــقــاف مــنح
األراضـي وســـــــــحب اإلجـــــــــازات من
وهذا األمر لم يكن تلـكئة  شاريع ا ا
سـهالً بـسـبب اإلجـراءات الـقـانـونـيـة
إلّا أن الـهيـئة تـمكـنت من إرجاع 70
مـشــروعـاً لــلـدولــة) واشـارت الى ان
(الــهـــيــئـــة تـــمــكـــنت من تـــخـــفــيض
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ــــشــــاريع حــــيـث كــــانت ا الــــعـــراق 
محدودة وليست بالكمية التي نطمح
بــهــا) واضـــافت ان (اخلــلل في هــذا
األمــر يــتــعــلق بــقـانــون االســتــثــمـار
والـفـسـاد والـبـيـروقـراطـيـة) مـشـيـرة
ـنـصب الى انــهـا (ومـنــذ تـســلـمـهــا ا
ـدة جتـاوزت الـعـام  من الـصـعب و
لـكن تــغـيــيــر الـوضع االســتــثـمــاري 
وضـعـنـا أسـاسـاً قـويـاً وعـمـلـنـا عـلى
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أكــدت رئـــيـس هــيـــئـــة االســـتـــثـــمــار
الــوطـنــيـة ســهى جنــار الـعــمل عـلى
تغيير قانـون االستثمار للخالص من
ـا يوازي الـفـسـاد والبـيـروقـراطـيـة 
الــبــيـئــة االسـتــثــمـاريــة في الــعـراق.
وقـــالت جنـــار في تـــصـــريح امس (ال
يــخـفى عــلى اجلـمــيع بـأن الــعـمــلـيـة
االســتــثــمــاريــة لم تــكن نــاجــحــة في

سهى جنار

وأدّى هــجـوم نــفــذه داعش عــلى هـذا
السـجن واالشـتبـاكات الـتي تـلته إلى
 260 قتيـلًا من عنـاصره وقوات األمن

ـوقراطية الكردية وقـوات سوريا الد
.وبــدأ الــهــجـــوم قــبل ثــمـــانــيــة أيــام
بتفجير شاحنت مفخخت يقودهما

نــحـو بــيالروس مــؤخـرا. كــمــا ارتـفع
عــدد طــلـــبــات الـــفــنــزويـــلــيــ 3300
والباكـستـاني  2800 والكـولومـبي
2500.  في حــ بــلـغت نــســبـة قــبـول
ــئـة خـالل تـشــرين الــطــلــبـات   40بــا
ئة في أيلول  الثاني مقابل  41في ا
وهي الـنـســبـة األعـلى في  19 شـهـرا.
ـســتـفـيـدة هي من والـنـســبـة األكـبـر ا
ئة ثم السوري األفغان بواقع  92 با
ئـة بحسب احـصائيات بنحو  91 با

الوكالة. 
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فـي غـــضـــون ذلـك  تـــظـــاهــــر أهـــالي
دواعش من نــســاء وأطـفــال مـغــاربـة
معتـقل في سـوريا والعـراق بالرباط
لــلـمــطــالـبــة بـإجالئــهم بــعـد ســقـوط
ضــــحـــايــــا فـي ســــجن غــــويــــران في
احلــســكــة. وقــالت الــكــاتــبــة الــعــامـة
لــلـتـنــسـيـقــيـة مـر زبــرون (نـريـد أن
ـعاناة أبنـائنا وبـناتنا نلفت االنـتباه 
ـغــربــيـة ونـســتــنـجــد بــالــسـلــطــات ا
إلعـــادتـــهم لـــيس لـــديــنـــا مـــشــكل أن
ـــهـم أن تـــتم وا يـــحــــاكــــمـــوا هــــنــــا 
إعادتهم) واشارت الى ان (التظاهرة
شاركـات فيها نساء التي كانت جل ا
تــأتي بـعــد األحــداث الـتـي تـوالت في
سـجن غـويـران الـتي ذهب ضـحـيـتـهـا
ـعتـقلـ بيـنهم مـغاربة). العـديد من ا

انـــتــحــاريّـــان. والــتــحق الـــعــديــد من
ـتـطـرفـة في ـغـاربـة بـالـتـنـظـيـمـات ا ا
الـعــراق وسـوريـا ولــيـبـيــا مـنـذ 2011
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عاد ذكـر العراقـي في صـدارة طالبي
الــلـجـوء في الــبـلــدان األوربـيـة فــيـمـا
اليزال األفـغان ثـم السـوريون يـحتالن
ــرتـبــتـ األولى والــثـانــيـة. أعــلـنت ا
الـوكـالة األوربـيـة لـلـجـوء في بـيان أن
(طــلــبـات الــلــجــوء الى الـدول  27 في
االحتــاد  والى ســويـســرا والــنـرويج
شهـدت ارتفـاعا خالل  تـشرين الـثاني
اضـي  حيث سـجـلت رقمـا قـياسـيا ا
هــــو األعـــــلى مـــــنــــذ  أيـــــلــــول 2016
واضـافـت ا  األفـغــان والـســوريـ في
طـليـعـة طالـبي الـلـجوء الـبـالغ عددهم
ئـة عن 71400  بـارتـفـاع بـنـسـبة  9بـا
ـاضي) واشـارت الى تـشـريـن األول ا
ان ( طلبـات اللجـوء بلغت  71930 في
أيلول 2016). وجاء طالبو اللجوء من
حـيـث سـيـطــرت حـركـة افــغـانـســتـان 
طـالــبـان عـلى الــسـلـطـة فـي مـنـتـصف
آبـفي الطـلـيـعة بـنـحو  13ألفـا يـلـيهم
السوريـون الذين تشـهد بالدهم نزاعا
مـــنـــذ الـــعـــام  2011 بـــنـــحـــو 11500.
ـــثل الـــقــصـــر الــذيـن ال يــرافـــقــهم و
ذووهم نصف  طلـبات األفـغان بيـنما
حـل الــعـــراقــيـــون ضـــمن اجملــمـــوعــة
الثالثة من طالبي اللجوء بنحو 4300
ـئة عن شـهـر تـشرين  بـزيادة  30في ا
ـاضي  وذلك نـتـيـجـة تـدفقـهم األول ا

وقدر عـددهم رسمـيا بـنحو  1600فرد
بـيـنـهم  290 امرأة و 630 قاصـرا.ب
هــؤالء تــوجـد  97 امـرأة و 261 طـفال
و 31 يــتــيــمــا جــلــهم مــعــتــقــلــون في
مـــخــيــمي روج والــهـــول وأقــلــيــة في
ســجــون بـالــعــراق حـيث يــواجــهـون
معانـاة شديدة وفق التـنسيـقية التي

غربية بإجالئهم. تطالب السلطات ا
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وقـالـت لـيـلـي الـقـاســمي في تــسـجـيل
صــوتي بـــثــته الـــتــنـــســيــقـــيــة خالل
التظـاهرة إنهـا (معتـقلة رفـقة مغـربية
أخــرى هي ابــتــســام احلــوزي مــنـذ 4
أعـوام في بـغــداد دون أن يـسـأل عـنـا
أحــد من الــســفـارة) واضــافت (نــحن
عـاملـة هنـا قاسـية) متـعبـون جـدا وا
داعيـة الى (ارجاعـها الهلـها فال ذنب
لنا في كل ما وقع  أزواجنا هم الذين
ورطـــونــا في هـــذا األمــر) كــمـــا بــثت
غـربيـة أخرى  التـنسـيقـية تـسجـيال 
قالت إنها (موجودة في أحد مخيمات
ـــلك األكــــراد حـــيـث نـــاشــــدت فـــيـه ا
ـسؤولـ بـأن يسـتـعيـدون رعـايهم وا
ــعـــانــاة هــنــا ال في أســـرع وقت ألن ا
تـــوصـف). وســـيق وان عـــاد  270 من
ـغـرب وأحيل  137 منهم هؤالء إلى ا
الى القضـاء بينـما لقي  745 حتفهم

وفق معطيات رسمية. بغداد
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عنية (اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية): مقترح إلى اجلهات ا
أمـا آن األوان أن نــنـشــأ في بــلـدنــا الـعــراق مـصــنع أو عــلى األقل وحـدة
إنتاجية لتصنيع لقاح كورونا عـلى غرار ما تفعله الدول القريبة من بلدنا
بالـتـعـاون مع شـركه مـنتـجه لـلـقـاح كالـشـركه الـصـينـيه سـيـنـوفارم او اي
ـاليه لهكـذا مشروع حيث شركه رصينه أخـرى خصوصا بـعد دراستي ا

ال يكلف أكثر من 250 مليون دوالر كبداية اولى قبل توسعته مستقبال.
ـشـروع حـكـومي أهـلي بـدال من ان تـكـلـفـنـا شراء ـمـكن ان يـكـون ا من ا
كن تـوفير واستيـراد الكـميـات الهائـلة مـبالغ طـائلة من الـعمـلة الـصعبـة 

نسبة عالية منها للبلد.
{ عن مجموعة واتساب
{ إستشاري مكافحة العدوى

بغداد
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تـصـدي للـشأن الـعـام كلـما يـكـون متـحـررا من االنتـمـاء السـياسي ومن ا
احلرص على وظيفة ما يكون أكثر عقالنية ووسطية.

لوث بالدخان. كالم في الهواء ا
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االنــطـبــاع هــو راي اجلــمــهـور بــاألحــداث وكل حــسب مــعــرفــته وخــبـرته
وتخـصـصه واإلنـطـبـاع ال يحـتـاج الى وثـائق بل مـتـابـعة اجلـمـهـور تـكفي
لـتـشـكـيل رأي عـام مـنـاصــر أو بـالـضـد قـد تـتم تـبـرئـة
قصر ألسباب عديدة  ولـكن يبقى اجلمهور يؤشر ا
علـى هذا وذاك وتـبـقى األحـداث في الـذاكـرة وتـبنى

واقف. عليها ا
{ عن مجموعة واتساب

أربيل
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كن تغييرها لتناسب اخلشوع سيكولوجيا?! هل 
ركوع سـجود)..ما جاءت حركات الصالة الـتي نؤديهـا االن (قيام قـعود
دفعة واحدة بل مرت بتـطورات ولك أن تطلع على ذلك في السـيرة احللبية

والطبري.
وألنـني أرى أن جـوهــر الـصالة روحي بـخــشـوع خـالص مــتـجـرد من اي
فــان تـعـدد ن وهب الـروح  شـاغل لــتـتـحــقق حـالــة الـتـمــاهي . الـتـوحــد 
سجـود..يحول الـصالة إلى حركات جـسدية. ركوع قعـود احلركات..قـيام
شاعر ..ما يـعني أنها لو كانت بحركة .تصبح روتينية خاليـة او ضعيفة ا
واحدة..قيـام او جلوس مثال..لـتحقـقت فيهـا حالة اخلـشوع بابـلغ حاالتها

السيكولوجية.
وبهـدوء..ايضـا..يذكـر أن حـركة الـسجـود كانت فـي الديـانة الـيهـودية وان
النبي مـحمـد اخذهـا منهـا. ويروى أن (ابـوطالب) وصف حـركات الصالة
باجلميلة إال أنه انتقد حركـة السجود وقال ساخرا( ال أحب أن يعلو علي

أستي).
ولن يجرؤ أي أعرف أن ال رجل دين يوافق على ذلك
عـالم عــلى إصـدار فـتــوى بـهــا..لـكـنــهـا وجـهــة نـظـر
سـيـكــولـوجـيــة روحـيـة تــنـبــهـنـا إلى جــوهـر الـصالة

ومقصدها.

محمد جابر العطار
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اكـــدت وزارة الـــتـــجــارة بـــدء مـــواقع
الــشـركــة الــعـامــة لــتـجــارة احلــبـوب
تمـثله باعمال استعداتـها الفنـية و ا
الـــصـــيـــانـــة و االدامـــة و الـــتـــاهـــيل
ــواقـعــهــا قـبل بــدء مــوسم تــسـويق
ــقـبل . ونـقل بــيـان تـلـقـته احلـنـطـة ا
(الزمـان) امس عن مـدير عـام الشـركة
العـامـة لتـجـارة احلـبوب بـاسم نـعيم

العكيلي انـه (ومع اقتراب بدء موسم
الكـات تـســويق احلــنــطـة بــاشــرت ا
الـفـنـيـة و الـهـنـدسـيـة في فـرع واسط
ـواقع الـفـرع اكـبر باعـمـال الـتـاهيل  
مــنــتح لــلـــحــنــطــة في الــعــراق خالل
ــاضــيــة والـتي الــسـنــوات الــعــشـر ا
ضمت كذلك  مـحافـظات صالح الدين
و نـــيــنـــوى). اضـــاف ان (مالكـــاتـــنــا
الهـنـدسـية في واسط كـانت الـسـباقه
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ـتــراكـمـة من 2018 وحتى االن  ا
فـضال عن احلث على عـدم الـتدخل
في قـرارات تـدريب وتـاهيـل طواقم
اخلـــطــوط اجلــويــة ومـــوظــفــيــهــا
لـغـرض مـواكـبـة الـتـطـور احلـاصل
ي وعـدم فـي مـجـال الـطـيـران الـعـا
ــســاس بــاي شــكل من االشــكــال ا
بـهـذا الـتـدريب ومـتـطلـبـات سـلـطة
ـنظمة دني العـراقية وا الطيـران ا
ـدنـي) مـؤكدا الـدولـيـة لـلـطـيـران ا
(اهــمـيــة اعــادة مــصــاريف الــعـمل
الـتـي كـانت تـدفع من قـبل الـشـركـة
مـــثل الــفـــحص الــطـــبي ورخــصــة
الـطـيــران  واعـادة قـسم عــمـلـيـات
الـطـيـران الى الـبـنـايـة الـسـابـقـة و
العمل بتجهيز الزي الرسمي لكافة
الــطــواقم الــذي يـعــد من مــعــايــيـر
االنــضـــبــاط لــشـــركــات الـــطــيــران
ــكـاتب ـيــة والــغــاء بــعض ا الــعــا
الـتـابـعـة لـلشـركـة غـيـر اجملـدية مع
ـعـنـوي من ـادي وا تـقـد الـدعم ا
قــبل احلــكـومــة الجل رفع احلــضـر
االوربـي عن الــــنــــاقـل الــــوطــــني)
ومضى البيـان الى القول (ضرورة
تـوفــيـر الـدعم احلــكـومي لـلــشـركـة
ومــجـلس ادارتــهـا والــــــــــــــــعـمل
عـــلى اســتــــــــــــقاللــيـــتــهــا اداريــاً
وماليـاً استنادا الى قـانون ـــ لسنة
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فـيــمـا هـنــأ الـوزيـر نــاصـر حـسـ
بـنــدر الـشــبـلي  مـالكـات الــشـركـة
بــــــالـــــذكـــــرى 76 إلنـــــطـالق أولى

رحالتها اجلوية. 
وقال في بيان تلقته (الزمان) امس
(نــهـــنئ مالكـــات الــشـــركــة بـــهــذه
ــنـــاســبــة  ونــتــمــنى مــزيــدا من ا
الـــتــقـــدم واالزدهــار). كــمـــا قــدمت
مـالكــات الـــشـــركـــة الــتـــهـــاني الى

الــــــشــــــبـــــلـي ومالكــــــات الـــــوزارة
نـاسبة. وقـال مدير عـام الشركة با
عـبـاس عـمـران الــزبـيـدي في بـيـان
تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس (نـــحن اذ
جندد نعيش هـذه الذكرى الـعطرة 
تــأكـيــدنـا عــلى ان نـكــون سـبــاقـ
بــبــذل اجلــهـــود من أجل اإلرتــقــاء
بـــعـــمل الـــشـــركـــة لـــتـــكـــون كـــمـــا
عـهـدتـمـوهـا نافـذتـكـم نحـو الـعـالم
وان نـــســخـــر جــمـــيع اإلمـــكــانــات

خلدمة الصالح العام). 
الى جانب اخـر بحضـور مدير عام
ــوانئ الــعـراق الــشــركــة الــعــامــة 
فــرحـان الـفـرطـوسي عـقـدا الـوكـيل
الفني واالداري لوزارة النقل طالب
بـايش اجـتمـاعـاً موسـعا مـع هيـئة

مشروع ميناء الفاو الكبير .
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يــعـتــزم مـوظــفـو شــركـة اخلــطـوط
اجلـويـة الـعـراقـية الـتـابـعـة لوزارة
الـنـقل يوم غـد الـثالثـاء  االضراب
احــــتــــجــــاجـــا عــــلى عـن الـــعــــمل 
مـخـالـفـات ومـلـفـات فـسـاد. وقـالت
رابــطـة الــطـيــارين الــعـراقــيـ في
بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس إنه
(تـقــرر االعــتـصــام من قــبل طـواقم
الـشــركـة في مــطـار بـغــداد الـدولي
يـوم غــد  وعـدم تـنــفـيــذ اي رحـلـة
أثــنــاء مــدة االعــتـصــام حــتى يــتم

طالب). تنفيذ ا
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واضــاف ان (الــظـروف الــتـي تــمـر
بها الـشركة وطواقـمها والقرارات
ــدروســة الــتي تــؤثــر عــلى غــيــر ا
مـعـايـيـر السـالمة الـدولـيـة ومـجال
عـمـلــهـا الـذي يـتـطـلـب الـكـثـيـر من
الــدقـة والـسالمـة) وطـالب الـبـيـان
بـ(االيــعـــاز إلى هـــيـــئــة الـــنـــزاهــة
برمة والقضاء للتحقيق بالعقود ا
ب شركة والشركات األخرى مثل

عقد اإلعـاشة وعقـد أطلس اخلاص
بصالحيات الوكالء العام في ما
يـتـعـلق بـبـيع الـتـذاكـر) مـؤكـدا ان
(هذه العقود تتضمن فسادا إداريا
ســوف يـــؤدي الى إفـالس الــنـــاقل
الـوطـني)  بـحـسب الـبـيـان داعـيا
الى (إرجــــاع حــــقــــوق الــــشــــركــــة
بــاعــتـبــارهــا نــاقل وطــني وحــيـد
كـالـوجــهـات الـتي تـمـتــلـكـهـا الـتي
أهديت الى بـاقي الشـركات كـشركة
فالي بـغداد والـقـطـرية وفالي دبي
بــســبب تــدخل جــهــات مــتــنــفـذة)
مــشـددا عــلى (وزيــر الــنــقل الــغـاء
ــشـكـلـة الـتي تـوصـيــات الـلـجـنـة ا
اوقفت الـتعـاقد عـلـى نظام بي اس
اس لــتـجــنب الـضــرر الـذي يـؤدي
الى ايـــقــــاف اخلـــطــــوط اجلـــويـــة
نــهـائــيــاً عن الــعــمل  اضــافـة الى
اعـادة امـوال الـشركـة الـتي بـعـهدة
ــتـعــاقــدين مع الــشــركـة الــوكالء ا
اليــ من الــتي تـــقــدر عــشـــرات ا
الــــدوالرات) واضـــــاف الــــبـــــيــــان
(ضــرورة الــتــحــقــيـق بــالــقــضــايـا
ـالــيـة الـتـي اثـقـلت الـقــانـونــيـة وا
كـاهل الـشركـة من ضـمـنهـا مـشاكل
ــــا ادى الـى غــــلق مع الـــــوكالء 
وجـهـات حـيـويــة كـانت تـدر ربـحـاً
لــلـشــركـة مــنـهــا خـطــوط بـغـداد –
كــوبـنــهـاكن و اربـل  –كــوبـنــهـاكن
وبغداد  –ستـوكـهولم و الـنجف -
دبــي  و اربــل  –طــــــــــــــــهـــــــــــــــران
وسليمانية  – طهران  وسلـيمانية
- اســـــطــــــنـــــبـــــول ورحـالت احلج
والــعــمــرة وغــيــرهـا مـن اخلــطـوط
ــهــمـة الــتي تــدر أربــاحـاً مــالــيـة ا
لـــلـــشـــركــــة) داعـــيـــا الى (صـــرف
مــســتـحــقــات طــواقم الــشــركـة من
سـاعـات الـطـيـران لـشـهـري كـانـون
بيت االول والثـاني ومستـحقـات ا

واكد بايش مساندته ودعمه لهيئة
ـــشـــروع داعـــيـــا الى مـــواجـــهـــة ا
الـتــحـديـات ومــواصـلـة الــعـمل من

يناء . أجل بناء ا
فــيـمـا أثـنـى الـوكـيل اإلداري حـازم
هم والبارز احلفاظي على (الدور ا
إلدارة الــــشـــركـــة ومالكــــاتـــهـــا في
ــيـنــاء وتـشــيـيـد حتــقـيق انــشـاء ا
طـرقه الـداخـليـة واخلـارجـيـة كونه
مشروع دولة كبير).وقال مدير عام
ـــوانئ فـــرحــان الـــفـــرطــوسي ان ا
(إدارة الـشـركة الـعـلـيا عـازمـة على
ــيـنــاء رغم الــصــعــوبـات انــشــاء ا
والــتـحــديــات وسـيــنـجــز بــاوقـاته
عدة له). دد الزمنية ا احملددة وبا
ونــفـذت مـالكـات الــشـركــة عــمـلــيـة
نـوعـيــة بـإنـتـشــال كـرين غـارق في

قناة ام قصر يزن 40 طنًا.
وقــــال الــــفـــرطــــوسي انـه (حـــسب
تـوجيه وزيـر النـقل ناصـر الشـبلي
بــدعم كــافـــة الــقــطــاعـــات  تــنــفــذ
ــوانئ بـكــافـة صـنــوفـهـا مالكـات ا
عــمــلــيــات نـوعــيــة لــتــقــد الـدعم
سـاندة لـلمـؤسسـات احلكـومية وا
ـواطـنـ في وغـيـر احلـكـومــيـة وا
البصرة).من جانـبه ب مدير قسم
االنـقـاذ البـحـري نوري صـبـيح قام
فـريق من الـقـسم بــعـمـلـيـة نـوعـيـة
النـتـشـال كـرين غـارق يزن 40 طـناً
في قناة ام قصر ( نكعة الصيادين
) وبـــعـــمق 17 مـــتــــراً بـــواســـطـــة
ـوجــودة عـلى الـرافــعـة الــكـروف ا
ـسـاعـدة فريق اجلـنـيـبـة ابـا ذر و

العمل رقم 3 التابع للقسم . ناصر الشبلي
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لنـقل بـصراحـة ودون مـقدمـات ان اكـثر مـايقـلق الـدولة فـي الوقت احلـاضـر النـزاعات
الـعشائـرية وتثـير هـذه النزاعـات في العـراق الكثـير من اللـغط  والقـلق  وحتى اخلوف
ـتـخـلف تــنـامي هـذه الـنــزاعـات ووصـولـهــا  الى بـيـانـات ـسـلـك ا حـيث  يـؤشــر هـذا ا
ا يؤشر تقصير وعجز  من احصائيـة  متصاعدة خاصة في مناطق  جنوب العراق 
ـشكلة  نـتيجة قبل احلكومـات احمللية ويـؤكد  وجود تقـصير وخلل  في مـعاجلة هذه ا
ـهزلة التي هي في كل عدم قدرة احلـكومات احمللـية  من  وضع احللـول اليقاف هذه ا
مارسات  الى االحوال تمـثل انتكاسـة لفكرة الـتطور االنـساني ٠٠ وقد وصلت هـذه ا
ا مـرحـلـة اخلروج عـن اطارهـا االنـسـاني  ووصـولهـا مـرحـلـة الظالمـيـة والـفـوضى  
ثل انتـكاسة  جملتمـعنا العربي االسالمي  ووصـولنا الى  مرحلـة دق ناقوس اخلطر
سـألة الى تـفكك اجملـتمع والـعيش في عـصور الـغاب وقـد  يؤدي  عـدم معـاجلة هـذه ا
ـدنـي ـفـتـرسة   بـعـد ان وصل احلـال الى وقـوع ضـحايـا من ا وسـيـطـرة الـوحوش ا
خـاصـة وان واقع احلـال يـؤشر  تـنـامي هـذه الـظاهـرة وشـيـوعـها بـعـد  تـوفـر السالح
الـذي بـات متـاح لـكل مـواطن حـتى اصـبح  هذا الـنـمط من احلـيـاة  العـبـثـية هـو الـلـغة
طـروح لـلـمنـاقـشة هل ـتـنازعـة ٠٠ والـسـؤال ا الـسـائدةحلـل النـزاعـات ب االطـراف ا
يعـقل ان حتـدث معـارك طـاحنـة بـ عشـيرتـ بـسبب ديـك لقح دجـاجـة احد اجلـيران
طـروح اين وصـلنـا واين نحن ـة اغـتصـاب  ٠٠ والسـؤال ا واعتـبرتـهـا العـشيـرة جر
ذاهبون ٠٠ ونـوع اخر من الصراع يقال انه وقع نتيجة مقتل جرذ بعد ان دخل منزل
احـد  اجليـران  دون اسـتئـذان واسـفر عـن موت امـرأة حـامل  ومقـتل اجلـرذ وحصل
الـتصـادم وقـتل من قتل ٠٠ وحـادث اخـر وقع بسـبب كـفالـة شـخص لصـديق اشـترى
توفي سـياره بالـتقسيط ومـات صاحب السـيارة نتـيجة حادث سـير  فامـسكت عائـلة ا
بـالـكـفـيل واسـتـنـجـدت بـالـعـشـيـرة بـعـد ان اتـهمـت الكـفـيل  انـه كان سـبب  وفـاة  ذلك
الشـخص واالكـثر غـرابـة ماحـدث لـشخص حـلم ان احـد جيـرانه مـات  نتـيـجة  ايـحاء
ــتـوفي مـاشــاهـده في احلـلم ـا  قص  هـذا الــرجل عـلى عــائـلـة ا وقع له في احلــلم  و
ـتوفي  بـانه  كان الـسـبب في وفاة ابـنهم خالل مـراسم الفـاحتـة  اتهم  من قـبل اهل ا
نطق والدين براء مـنها حتى التـقاليد العربـية براء منها ٠٠ هذه االعمال خـارجة عن ا
النـها تـمثل وجود ضـعف وتخـلف في بنـية  اجملـتمع الـذي يعـيش في عتـمة من اجلهل
والـتخلف  حـتى بات هو السـمة الدارجـة في مجتـمعنـا  الذي تنـتشر فـيه القيم الـبالية
ـنطق االنـساني ٠٠ ونـقـول بصـراحة ان مـعظم اخلالفـات العـشائـرية واخلـارجة عن ا
ا هي من نـتاج غيـر منـطـقيـة وليس لـها اي عـالقه باالعـراف والعـادات والتـقـاليـد  وا
فـكـر ظالمـي متـخـلـف وقـد كـشـفت االحـصـائـيـات الـرسـمـيـة ان احملـافـظـات اجلـنـوبـية
راتب االولى في النزاعات الـعشائرية  وان عدد اضافة الى الـعاصمة بغداد  حـلت با
ـاضـي بلـغ بـحدود  23 شـخـصا وان الـذين قـتـلوا فـي تـلك الـنـزاعات  خـالل الـعام ا
بـعض الـعـشائـر تـمـتلك صـواريخ وطـائـرات مـسيـرة ومـدافع رشـاشة واسـلـحـة اخرى
ثقيلـة استخدمتها خالل نزاعاتهـا الدموية ٠٠ وان بعض االشخاص من الذين يدعون
واطن قـاهي يلجـأ اليها بـعض ا انهم شيوخ ومـا هم بشيـوخ يتجمـعون في  بعض ا
رتبط بعشيرة الخذ  اتاوات منهم " خاوة  "  لقاء الدفاع عنهم من اجل بضع غير ا
دنـانيـر ٠٠ ومع تنامي  ظـاهرة النـزاعات الـعشائـرية  نـأمل من احلكومـة  وباحلاح ان
تقوم باعـمال لردع هـذه الظاهرة ومـحاولة ان يـكون للقـانون قوة او سـطوة اليقاف كل
سيئة  وان تقوم احلكومة بسحب االسلحة ارسة هذه االعمال ا من تسول له نفسه 

ـتلكـونها او شرائـها ان تعـذر ذلك  مع ضرورة تدخل  التي 
ـسـاويء هذه الـظـاهرة ـواطنـ  رجـال الـدين في توعـيـة ا
اخلارجـة عن تقـاليـدنا االسالميـة وحث وسائل االعالم ان
ـواطـن يـكـون لـها دور فـي نـشـر الوعـي اجملـتـمـعي بـ ا
ومحـاولة اقنـاعهم بضـرورة اللجـوء  الى احملاكم حلل تلك
الـنـزاعـات واالبـتـعــاد عن الـبـغـضـاء واالنـتـقـام الـعـشـوائي

برر. باستخدام لغة العنف والقتل غير ا
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بغداد

محمد فاضل اجلمالي

عـلى شهـادة الـدكتـوراه في عـلوم
التربية من جامعة كولومبيا  ثم
عـــ مـــديـــراً عــامـــاً لـــلـــمـــعــارف

ورئيساً للتفتيش العام.
ـرحــلـة الـثـانــيـة من حـيـاته أمـا ا
فـهي مرحـلـة الدبـلومـاسـية  فـقد
عـمل في الــسـلك الــدبـلــومـاسي 
ؤتمرات وشارك في العديـد من ا
الــدولـيــة ومـثل الـعــراق في حـفل
تحدة عام 1945 تأسيس اال ا
ـوقــعـ عـلى  00وأصــبح أحـد ا
تـحـدة مع الـعلم تـأسـيس اال ا
بــــــأنـه تـــــولـى مــــــنـــــصـب وزيـــــر
اخلـارجـبـة عـدة مـرات ثم أخـتـيـر
رئــيــســاً لــلــوزراء عــام( – 1953
1954 ) وشــغل مـــنــصـب رئــيس

رت . ان  مجلس البر
ـــرحــلـــة الــثــالـــثــة من ثـم تــأتي ا
ــنـفى 00 حـيــاته وهي مـرحــلـة ا
حــيث قـضى سـنــوات طـويـلـة من
عـمـره بـعـيـداً عن وطـنه الـعراق 
فبعـد أن حكم علـيه باالعدام على
أثــر االنــقـالب الــعــســكــري الــذي
ـلكي فـي العراق اطاح بـالنـظام ا
عام 1958. لكن لم يـعدم بل عفي
عنه بتوسط ملوك وروؤساء دول
 00وأطــــلق ســـراحه عـــام 1961
وسافر الى بلده الثاني تونس 0
واستقر فيها بعد أن ع أستاذاً
في جامعـتها االولى وعـاش فيها
حـــتى وفـــاته يــوم 24أيــار1997
عن عــمـر يـنـاهـز (94) عـامـاً كـان
حـافالً بالـعطـاء العـلمي والـعطاء
وجزة السـياسي هذه الـسطـور ا

ـتـواضـعـة عن هذه الـشـخـصـية ا
ـعـرفـة هذا الـفـذة لـم تـكن كـافـيـة 
الــــســــيــــاسي والــــدبــــلـــومــــاسي
والـــتـــربـــوي الــبـــارز الـــذي خــدم
الـــعــراق في مـــجــاالت الــتـــربــيــة
والـــــتـــــعـــــلـــــيم والـــــســـــيـــــاســـــة

والدبلوماسية .
وأخـــــيـــــراً نــــخـــــتم مـــــوضــــوع

الــدردشــة
بــحــكــايــة
مــتــداولــة
عن موقف
وطني بدر
مــــــــــــــــــــنــه
ومفادها .
عـنـدمـا كان
الــــدكــــتــــور
مـــــــحــــــمــــــد
فـــــــــــــــــــاضـل
اجلــــــمــــــالي
أحـــــــــــــــــــــــــــد
ـــــوقـــــعـــــ ا
على تـأسيس
مـنـظـمـة اال
تحدة  ففي ا
عــام 1995م 
كــــان الـــعـــراق
يـــــرضـخ حتت
حـــــــــــــصــــــــــــار

ــنــاســبـة أقــتــصــادي جـائــر  و
مـرور خمـس عـام على تـأسيس
ــــتــــحــــدة أرســــال دعــــوة اال ا
ؤسيس فقط حضور خاصة بـا
 كتب لهم رسالـة قال فيها : ( ان

في جـلـســة دردشـة جـمــعـتـنـا مع
االصــدقـــاء   من مـــحــبـي تــاريخ
وتــراث الــعــراق ومـع شــرب قـدح
الـشـاي الـبـغدادي  اسـتـحـضـرنا
مـــقــولــة الــدكـــتــور عــلي الــوردي
(رحــمه الــله ) الــتي قــال فــيــهـا :
اضي (نـحن ال نـحب ان نـتـذكـر ا
جلمـاله ولكن لبـشاعة حـاضرنا )
وما يجـري اليوم من أضـطرابات
وأزمــات ســيــاســيــة في بــلــدنــا 
اضي القريب جعلـتنا نـستذكـر ا
ونسأل كيف كان رجـال السياسة
والـدبـلـوماسـيـة أنـذاك ? وخـاصة
أولـئك الـذيـن لـعـبــوا دوراً مـهـمـا
في احلـيـاة الـسيـاسـيـة العـراقـية
وســـاهــــمـــوا فـي بـــنــــاء الـــدولـــة
الـعـراقيـة احلـديثـة  حـيث أجمع
جـــــلـــــســــاء الـــــدردشــــة عـــــلى أن
الــــســــيــــاسي الــــذي يــــســــتــــحق
االسـتـذكــار هـو الـدكـتــور مـحـمـد
فــــــاضـل اجلـــــمــــــالي  ( – 1903
1997) ابــــرز رجــــاالت الــــعــــهــــد
ـلكي  فـهو الـوزيـر والسـياسي ا
ــــؤلـف الــــذي ألف ــــفــــكــــر وا وا
ـقـاالت في الــعـديـد من الــكـتب وا
مـجـال الوحـدة الـعربـيـة والعـلوم

اال الــــــتي حتــــــاصـــــر
بــلــدي وتــقــتل االطــفــال
وت والعجزة وتصنع ا
لن أحــضـــر أحــتـــفــاله)
رغم ان الـدكتـور محـمد
اجلـــمــالـي كـــان أنــذاك
يـــقـــيـم في تـــونس ولم

يــقـيم في الــعـراق
عـــلــيه ســجل هــذا
ـوقـف االنـسـاني ا
الــنــبـيل فـي سـجل

الذاكرة العراقية.
وفي خــتـام جــلـسـة
الــدردشـة تــرحـمــنـا
على روحه الطاهرة
وعـــــــــــلـى أرواح كـل
الــراحــلـ الــشــرفـاء
الذين خدموا العراق
وشــــعــــبه بــــأمــــانــــة
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-1-
يـتــوسل اخملـادِعُـون الـذين ال يــعـمـلـون لـوجـه الـله قط بـشــتى الـوسـائل لـتــلـمـيع صُـورهم

واظهارها على أنها الغاية في النقاء ..!!
مع أنها الغاية في السوء ..!!

-2-
ـساجـد واالنفـاق السـخيّ علـيهـا لـيمـدحهم الـناس ويُـثْنُـوا علـيهم وبـهذا ومن ذلك بـناءُ ا

يصلون الى ما يريدون مِنَ الذِكْرِ احلميد واإلطراء الفريد .
-3-

ن يـطـلبه مـنه في شـتى بـقاع الـعـالم ليـظـهر قـبـور يُقـدّم الـدعم الـسخيّ  وكـان الـطاغـيـة ا
ؤمن ..!! نفسه على أنه الرئيس ا

ساجد ... وال يكتفي بذلك بل يأمر ببناء أضخم ا
ولكن السؤال اآلن :

هو كان يبني بأموالِه ?
وهل كان يتبرع بِأمواله اخلاصة ?

والذي عـاني من الطاغوت أفظع ألوان غـلوب على أمره  أم أنها أموال الـشعب العراقي ا
الـقـتل والـتــعـذيب واالسـتـهـتـار بـحـرمـة الـدم الـعـراقي وكـرامـة االنـسـان الـعـراقي وحـقـوقه

وحرياته .
لـيون جـنيه اسـترليـني لِثُـلة من الـباكـستانـي في (مـاجنسـتر) ح ولـقد قلـتُ يوم تبـرع 

بنوا مسجدهم مُنددا به :
ـسـجـد } في مـفـارقـة عــمـيـقـة الـداللـة عـلى تـخـبـطه وزيـفه { انه يـقــتل االمـام  ويـبـني ا

وازين . وخروجه الصريح على كل ما تقتضيه ا
-4-

وجاء في التاريخ :
ـمالـيك في مصر بـني مسـجداً  ومارس الـكثيـر من الضـغوط الالمشـروعة وهو ان أحد ا

ن هجاه هجاءاً مُرّاً القول : سجد  ويحق  طلوبة لعمارة ا يُهيأ الرخام واللوازم ا
بَنَى مسجداً للناسِ مِنْ غَيْرِ كَدِّهِ 

فجاءَ بحمدِ اللهِ غير موفَّقِ 
كمُطْعِمَةِ األيتام من بَيِْع جِسْمِها 

فياليتَ لم تَزْنِ ولم تَتَصدَقِ 
ـومـس } الـتي تـبـيع جـسـدهـا وتـتـصـدق عـلى االيـتـام في وتـشـبـيه الـرجل اخملـادع { بـا

منتهى الروعة واإلثارة .
-5-

تـاجريـن بالـشعـارات الديـنيـة بعضَ واعـطف اآلن على اولـئك ا
ال الـعام في الـعـراق اجلديـد الذين قـد يبـذلون كـبار سُـرّاق ا
ضامير ولكن هيهات ان يتقبل الله بعض ما نهـبوه في تلك ا

من الفاسدين .
تق   ا يتقبل الله من ا ا

وأين السراق واللصوص من التقوى ? 
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ـفاصل الـتـطور الـذي يـشـهـده العـالم بـكـافـة اجملاالت يـتـطـلب مـعه تـغيـر وحتـديث بـعض ا
قرب اليـنا في يومنا هذا تغـير ولكوننا نثـق بأقرب ا احلياتية من اجل مـسايرة الواقع ا
كن ان وهو جهـاز الهـاتف النـقال الذي بـ يديـنا لكـونه الكـتروني غـير قابل لـلخـطأ وال 
ـكن اختـراقه بـسـهـولة يـسُرب او يـفـشي اسـرارك (بـحسـب اعتـقـادنـا اخلـاطئ) اال انه 
صـنعة عـلى حتديـثه ب فـترة واخـرى ليواكب بـواسطـة برامج مـعيـنه لذا تعـمد الـشركـة ا

تسارع. التطور التكنلوجي ا
وضـوعنـا اليـوم عنـدما جنـد ان التـغـييـر اجملتـمعي الـذي جاء مـتسـارعاً من هنـا ننـطـلق 
ـتغـيـرات والتي اخـطأ بـدون سابق انـذار واحلداثـة الـفكـرية والـنـفسـية الـتي رافـقت هذه ا
فهـمـها من قـبل الـبعـض الذي تـصـور انهـا انـتعـاش ومـتنـفس لـلـذات األخالقي لكـنـها في
حـقيـقـتهـا انـهـارت معـهـا منـظـومة الـقَـيم اإلنـسانـيـة واألخالقيـة لـديـهم وابتـعـدوا عن جادة

الصواب مرتكب بحق انفسهم وعوائلهم جرائم ال تُغتفر.
نـطقي لـدينـا ان يقف األب يـتفـرج على ابـنته الـشابـة وهي عاريـة لتـرقص على فـمن غيـر ا
طـاعم الـعـامـة وان يـجالـسـهـا وهي تـسـحب نفس ـوسيـقى الـصـاخـبـة في احـد ا انـغـام ا
األركـيـلـة ويقـاسـمـها بـاألنـفـاس شـقيـقـهـا الذي انـهك وسـطه الـرقص مع اخـته لـتقف األم

فخورة بنظرات الشباب على جسد ابنتها.
او جند الـزوج فخـور بخالعـة زوجته الـتي تغـيب عن دار الزوجـية ألسـابيع بـحجـة السـفر
مع صديـقاتهـا. او ان ينـشر مـقاطع فـيديـويه عن حيـاته اليـومية مـع زوجته في غـرفة نومه
ا تـمثـله من خصـوصية وحـرمة فـرضها الـتي استـمرت حتـمل القداسـة لغـاية يـومنا هـذا 
الواقع االجتمـاعي. او ان يكونوا األهل فخوريـن بأبنتهم وهي تنـشر على مواقع التواصل
االجــتـمـاعـي عـروضـاً مــجـانــيـة جلـســدهـا من اجـل حـصـد اليــكـات وهــمـيه والــسـبـاق مع
كن ان تتـطور مستقبالً الى عـروض ال اخالقية ساءت معها صديقاتـها على ذلك والتي 
ــفــاهـيـم وزادت من احلــاالت اإلجــرامــيــة في زنــا احملــارم والــلــواط وتـعــاطـي اخملـدرات ا
وغيرها.ان الـوضع احلالي للبـعض يحتاج الى حتـديث اخالقي ونفسي ألن الـظاهر هناك
من تدخل وغـيـر في اعداداتـهم والـتي اذا ما اسـتمـرت فـأن ذلك يعـني اصـبحت احلـاجة
مُـلـحـة لـسن قـوانـ لـتـنـظـيم الـفـاحـشـة والـدعـارة والـتـخـنث وغـيـرهـا.ان الـتـطـور ال يـعـني
ـا هو عـلـيه فلـتـعري واالنـحراف ـا يـعني تـغُـير الـذات الى مـا هو افـضل  االنـحراف وا

واالنـحطاط جـميعـها امور مـبتذلـة ومرفوضة لـدى اجملتمـعات وما هي
اال تـفاهـات يـتـلـذذ بـها الـبـعض انـيـاً.ان احلـداثة تـعـني الـتـحرر
نحـرف واستغالل عتـقد اخلـاطئ وا الـفكـري والنفـسي من ا
االنتعاش النفسي والعقلي بنبذ ما هو خاطئ واعتناق ما هو
صائب والـسـير قـدماً في الـطـريق الصـحيـح الذي به تـستـقر

وتُعمر األوطان. 
{ لــواء دكــــتور

الـــتــربــويــة  وبــعـــد الــبــحث في
ســيـرتـه الـذاتــيـة  أســتــعـرضــنـا
ــرحـلـة حــيـاته بــثالث مـراحل  ا
االولى هي مـرحلـة التعـليـم  فقد
عـ بـعــد حـصـوله عــلى شـهـادة
البكالوريوس فـي التربية مدرساً
ـعـلـم الـعـالـيـة وتدرج في دار ا
ـنـاصب الـعلـمـيـة حتى رقي في ا
الى مـرتـبة اسـتـاذ  بعـد حـصوله

r∫ طيارون ضمن طواقم اخلطوط العراقية «u
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حـدد االحتـاد احملـلي لـلــجـمـعـيـات
الـــفالحــــيـــة فـي ديـــالـى  مـــوعـــدا
لـتـظـاهـرة غـاضبـة بـالـتـنـسـيق مع
بــقــيــة االحتــادات في احملــافــظـات
ئة من األخر مشيرا الى ان 70 با

في تـظـاهـرة سـلـمـيـة كـبـيـرة وسط
الـعـاصـمـة بـغـداد في 31 من شـهر
كـانـون الـثـاني اجلـاري لـلـمـطـالـبـة
ـــزارعــ خـــاصــة دفع بـــحــقـــوق ا

مستحقات تسويق احلنطة). 
واضــــاف الـــتـــمــــيـــمي   ان  ( 70

ـــــئــــة من مـــــزارعي ديـــــالى لم بــــا
يــســتــلـمــوا مــســتــحــقــاتــهم لــقـاء
وسم تسويق احلنـطة رغم انهاء ا
مـنـذ أشـهر ) .   واكـد الـتـمـيمي ان
(ديـــالـى اكـــثـــر تـــضـــررا من ازمـــة
اجلـــفـــاف بـــعـــد الـــغـــاء الـــزراعـــة
وسم مـتتال وهنـاك احتمالية
كبيرة بإلـغاء موسم الصيف ورغم
ذلك اليــــــزال اجلـــــزء األكــــــبـــــر من
ــزارعـ بـدون مـسـتـحـقـات الـتي ا
ضــــاعـت بــــ وزارت الـــــتــــجــــارة
ـالية وكل مـنهم يرمي والزراعة وا

الكرة في ملعب االخر ).   
 ولـــفـت الى ان (  حـــالـــيـــا قـــطـــاع
الـزراعــة في حـالــة صـدمـة بــسـبب
اجلــفــاف واالنـهــيــار االقــتــصـادي
ـزارع بـسبب لـلجـزء األكبـر من ا
تـــراكم الــديــون )  مـــبــيــنًــا ان مــا
اسـمـاهـا  ( بتـظـاهـرة الـغضب هي
زارعـ الى حـكـام بـغداد رسـالـة ا
لاللــتــفــات وانــقــاذ الــزراعــة الــتي
تــشـكل اهم واكـبــر قـطـاعـا).   ومن
جـــــانب آخـــــر قـــــال مــــديـــــر اعالم
قائـمقـاميـة قضـاء خانـق  يوسف
ان (كـوادر ابـراهــيم لــ ( الـزمـان ) 
ـائـيـة جنـحت بـعـد ـوارد ا وزارة ا
جهود استثنائية استمرت شهرين
من اكمال محاور برنامج هو االول
من نــوعـه بــعـد 2003 ويــتــضــمن
ــئــات من كــري وتـــطــهــيــر ورفـع ا
التـرسبـات الطـينيـة والنـفايات من

نهر الوند في قضاء خانق ). 
واضاف ابراهيم ان ( الوند يغذي
نحو  200 الف نسمـة في خانق

وبـــقــيــة الـــقــرى ويــعـــد ثــاني اهم
ــثـل احــدى االنـــهــر فـي ديــالـى و
روافـــد نــهـــر ديـــالـى مـــؤكـــدا بــان
الـبـرنـامج سـتـراتـيجي واسـهم في
تغير مالمح النـهر بعد رفع كميات
كبيرة من الـترسبات والـنفايات ما
خـلق مرونـة وانسـيابـية عالـية في

ياه ).  تدفق ا
واشار الى ان (  كري وتطهير نهر
ثل اولوية في ملف البيئة الوند 
هـمة وحتـسيـنـها خـاصة لألنـهـر ا
ـــغـــذي االســـاسي الـــتـي تـــشـــكل ا
حملــطــات االســالـة فـي ثــالث اكــبـر
مــــدن ديـــالى فـي اشـــارة مــــنه الى

خانق ).
الى ذلك وجـه مــديـــر نـــاحـــيــة ابي
صــيـدا وكـالـة عـبـد الـله احلـيـالي 
رسـالـة عاجـلـة الى سـلطـات بـغداد
حـول نــزاعـات نــاحـيـة ابـي صـيـدا

الـعـشائـريـة .  وقال مـديـر النـاحـية
وكــــالـــة عــــبـــد الــــله احلــــيـــالي  لـ
(الـزمــان )   إن  ( ابي صـيـدا تـمـر
ــشـهـد ـرحــلـة اســتـثـنــائـيـة في ا
األمـــنـي مــــنـــذ 3 اعـــوام بــــســــبب
الـــنــزاعــات الــعــشـــائــريــة الــتي لم
حتـــــــــسـم حــــــــــتـى اآلن والتـــــــــزال
اشـكـالـيـاتهـا حـاضـرة في مـسـلسل
الــعــنف الـــذي يــضــرب الـــنــاحــيــة
وقـراهــا بـ فـتـرة واخـرى ويـؤدي

الى سقوط ضحايا). 
 واضــاف ان  ( الــبــعض يــســتــغل
الـنـزاعـات الـعـشـائـريـة في تـوجـيه
الـــرصــاص لـألبـــريـــاء بـــ فـــتــرة
واخـرى لـتـحـقـيق مـصـالح تـنـخرط
في اطار ابقاء حالة عدم االستقرار
والـــتـي هي هــــدف الـــعــــصــــابـــات
والشـبكـات اإلجراميـة التي تـتغذى

على العنف).  
وشـــدد احلـــيـــالي عـــلـى  (ضــرورة
إيـــجـــاد حل نـــهــائـي حلــسـم مــلف
الـــــنــــزاعــــات )  داعـــــيًــــا بــــغــــداد
وسـلـطــاتـهـا األمـنـيــة واحلـكـومـيـة
(لــلــتــدخل فـي حــسم نــزاعــات ابي
صـيـدا الـعشـائـريـة ألنهـا سـتـكشف
مـن يـقف وراء االغــتــيـاالت خــاصـة
وان اغـلبـها غـامض و ال يـعرف من
يقف ورائـها ). واكـد احليالي   ان
(هـــنــاك من عـــصــابـــات تــقف وراء
الـنــزاعــات الــعـشــائــريــة لـتــنــفــيـذ
جـــرائم)  مـــؤكــدًا عـــلى  (اهــمـــيــة
وضـع ابي صـيــدا وقــراهــا وحـسم
لف حتى ال يـبقى نزيف الدم هذا ا

مستمرا الى ما النهاية ).

ــــــزارعــــــ لم يــــــســــــتـــــلــــــمـــــوا ا
مستحقاتهم. 

وقال رئـيس االحتاد رعـد التـميمي
 لــ ( الزمان ) امس  إن ( االحتاد
في ديــالى بــالــتــنــســيق مع بــقــيـة
االحتادات في احملافظات ستنطلق

في اعمال التاهيل). وب ان (الوحدة
الهـندسـية فـي سايـلو الـكوت بـاشرت
بـأعـمـال الـكـشف والـصـيـانـة لـرمـبات
الـسحـب جهـة الـقـطـار كـمـرحـلة اولى
وتـــضــــمن الــــعـــمل فــــتح الـــكــــوبـــلن
الــــهـــيــــدرولـــيـــكـي ومـــحــــرك الـــعـــ
والكيربوكس وأخذ القياسات الالزمة
لــتــصــنــيع كــوبــلن جــديــد وصــيــانــة
الـكـوبـلن الـهـيـدرولـيـكي مع قـيـاسـات

تضرر للسقيفة).  الكيربي ا
d  …b Ë

وكـشف عن ان (االعـمـال شمـلت كـذلك
معاجلـة الشورت احلاصل فـي الكيبل
ــغـذي لــكــرفـان وحــدة اخملــتــبـر في ا
مركز تسويق الدبوني و الكشف على
ـيزان الكـيـبل (ظفـيرة) الـواصل الى ا
لغرض تبديله وذلك لـتضرره وتبديله
بكـيـبل فلـكس. واشـار الى انه (سـيتم
إعــداد الـكــشف الــفــني الالزم لــزيـادة
اإلنـارة اخلـلــفـيـة لـلـمــوقع اسـتـعـدادا
ـوسم الــتـســويق وبـأيــعـاز من إدارة
ـديـر الـفـرع مـحـمد ـتمـثـلـة  الـفـرع ا
عــيــسى مــيــاح وتــأتي هــذه األعــمــال
بجهـود ذاتيـة من قبل الـوحدة الـفنيه

في فرع واسط).

عبد الله احليالي
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عدل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تـعـلن جلـنـة الـبـيع وااليـجار فـي مديـريـة بـلـديـة الـعـمـارة عن اجـراء مـزايدة عـلـنـيـة لـتـأجـيـر (قـطعـة ارض النـشـاء كـازيـنـو عـلـيـها
زايدة مراجعة بينة في ادناه والعائدة الى مديرية بلدية الـعمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا دة ١٠ سنـوات) ا ساطحة و وبا
مقر بلديـة العمارة خالل فترة (٣٠) ثالثـون يوما تبدأ من اليـوم التالي لنشر االعالن مسـتصحبا معه الـتأمينات القانـونية البالغة
دة اعاله من تاريخ النشر ان ال تقل عن (١٠٠ %) وينادى للمزايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا في اليوم التالي النتهاء ا
زايدة عطـلة رسمية يـكون موعدهـا اليوم الذي يـليه ويتحـمل من ترسو عليه وعـلى قاعة مديـرية بلدية الـعمارة واذا صادف يـوم ا
دنيـة وبطاقة السـكن ويكون عليه تـرتبة على ذلك وبنـسبة (٢%) مع جلب هـوية االحوال ا صاريف ا زايدة اجـور النشر وكـافة ا ا
صـادقة الكمال اجراءات التعـاقد االصولي وبخالفه يتحمل مراجعة مديرية بـلدية العمارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا

االجراءات القانونية.
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

قطعة ارض النشاء
كازينو عليها

جزء من العقار
 ٣٥٤/٢٢٠ نهر دجلة

(١٠) عشرة١٧١٣ م٢
سنوات

٥٫٠٠٠٫٠٠٠ خمسة مالي
دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

باشرة بالبناء ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ستأجر ا ٤- يلتزم  ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
ـساطـحة في حال عـدم التـشيـيد خاللهـا يصـادر مبلغ سـتأجـر بتـقد مبـلغ ضمـان للتـشيـيد يـعادل بدل ا ٦- يلـتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا الضمان ويعتبر عقد ا
٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

ـطـالبـة بـالـتـعـويض والـلـجوء الـى احملاكم ـشـيـدات الى الـبـلـدية عـنـد انـتـهـاء فـترة الـتـأجـيـر دون ا ٨- تـؤول كافـة ا
اخملتصة.

اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا
شكلة من مديريتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠- يتم جرد ا

١

ت
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تـعـلن عـمـادة الكـلـيـة التـقـنـيـة الهـنـدسـية /
بـغـداد الـكـائـنــة في الـزعـفـرانـيـة عن اجـراء
مزايـدة عـلنـية (عن وجـود مواد مـستـهلـكة)

درجة ادناه.. واد ا من ا
١- حـــاســبـــات دسـك تــوب مـع شــاشـــة مع

كيبورد عدد ١٥ عاطلة
٢- سرير حديد ماليزي عدد ٣٤٦
٣- كرفان حديد هيكل سيارة عدد ١

٤- دوالب حديد ٢ باب عدد ١ 

WO½U¦ « …dLK  ÊöŽ«
٥- خزان ماء حديد عدد ٩ 
٦- رحلة جامعية عدد ١٥

ــزايــدة بــعــد عــشـرة ايــام من وســتـجــري ا
تــاريخ الـنـشـر االعالن ويــتـحـمل من تـرسـو
ـزايـدة اجـور الـنشـر و االعالن عـلى عـلـيه ا

ان ال يزيد عن ٢ %
 Í—UA²Ýô« ”bMN*«
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ـنشـور في جريدة رقم م.ق ٨٩٧ في ٢٠٢٢/١/٢٣ ا احلاقـا بإعالنـنا ا
الـــزمـــان بـــالـــعـــدد ٧١٨١ فـي ٢٠٢٢/١/٢٦ حـــيث ســـقط ســـهـــواً رقم
احلـانـوت في الـفـقرة ١ من االعـالن حيث ان رقم احلـانـوت الـصـحيح

هو (٢) وليس (١٢) لذلك اقتضى التنويه.

Requblic of Iraq
Thi-Qar Governorate
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ـرقم ١٣/٢١٥ مـقاطـعـة ١٨ علـوة الـفـحل الواقع في تـبـيع مـديريـة تـنفـيـذ الـكوفـة الـعقـار ا
الكوفة الـسهام العـائد للـمدين كل من (قـاسم ومرضية ومـنصورة وصديـقة اوالد حس
اسـد الله ومطشـر جياد و ندى مـطشر جيـاد وزينب عالء عبـد الزهرة) احملجـوز لقاء طلب
الـدائن (اديب صـائب جـعـفـر) الـبـالغ (٢٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠) مـائتـان وتـسـعـة وعـشـرون مـلـيون
ديرية خالل مدة ثالث يوما تبدأ دينار عـراقي فعلى الراغب بالشراء احلضور في هـذه ا
من الـيوم التـالي للـنشر مـستصـحبـا معه التـأمينـات القـانونيـة وقدرها ١٠ % من القـيمة

شتري. قدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على ا ا
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١- موقعه ورقمه: - الكوفة ١٣/٢١٥ مقاطعة ١٨ علوة الفحل
٢- جنسه ونوعه : - دار

٣- حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
٤- مـشتمالته:- العقـار عبارة عن خربة ايل للـسقوط ويتألف من حـديقة اماميـة بظمنها
مـرافق وصـالــة وغـرفـتي نـوم ومـطـبخ وصـحـيـات ومـلـحق صـالـة خـارجـيـة وغـرفـة نـوم
ومطبخ السقف من الطابوق والـشيلمان وهو ال يصلح للـسكن وال يحتوي على شبابيك

وابواب
٥- مساحته:- (٩ اولك و٢٠ متر)

٦- درجة العمران:- رديئة جدا جدا وايل للسقوط
٧- الشاغل : - ال يوجد

قدرة:- (١٫٣٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار وثالثمائة وثمانون مليون دينار عراقي ٨- القيمة ا
زايدة/ الساعة الثانية ظهرا من اليوم االخير من االعالن ٩- مواعد ا

زايدة: داخل مديرية تنفيذ الكوفة ١٠- مكان ا
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حتية طيبة...
درج ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار وقع ا تعلن اجلامعـة التكنولوجية عن اجراء مزايدة علنية للمرة االولى  اليجار ا
زايدة للـموقع والتي تعـتبر جزء ال يتـجرأ من العقد وذلك ـعدل) والشروط اخلاصـة با اموال الدولـة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ (ا
زايدة ضرورة مراجعة صادف (≤Ø≥Ø≥≥∞≥) فعلى الراغب باالشتـراك با في السـاعة ( العاشرة) من صباح يوم (»(fOL) ا
ـزايدة مـستـصحـب مـعهم في شـعبـة العـقود احلـكومـية في اجلـامعـة من اليـوم التـالي لنـشر االعالن لالطالع عـلى شروط ا
ـذكورة في الـشـروط اعاله وكتـاب بـراءة ذمة من ـستـمـسكـات الـشخـصيـة ا زايـدة مـبلغ الـتـاميـنـات القـانـونيـة مع ا موعـد ا
ـزايدة يـكون يـوم الدوام الـتالي لـلمـزايدة هو وفي حالـة حصـول عطـلة رسـميـة غير مـتوقـعة بـتاريخ ا الضـريبـة لعـام ٢٠٢٢ 

ئة من بدل االيجار . زايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة (٠٫٠٢)  اثنان با زايدة ويتحمل من ترسو عليه ا موعد ا
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بغداد

(اجملـــتــمع الـــغــيــبـي  واجملــتــمع
احلـــزبي  ومـــجـــتــمـع الــعـــصــور
الــــوســـطى ) وقــــد اتـــخـــذت هـــذه
ـراحل مـن خالل عـقــيــدة ديـنــيـة ا
وروحـــيــة وقـــد مــرت فــيـــهــا هــذه
اجملتمعات على مستوى الوعي
رحلة  الالهوتية ( الدينية ) - ا

يتافيزيقية رحلة ا - ا
رحلة الوضعية التراكمية - ا

ــفـاهــيـمي في ان هـذا الــتـدهــور ا
مفهوم الدولـة قد تقاطع مع اركان
الـدولـة نـفـســهـا ونـقـصـد الـعـدل 
الــــنـــظــــام  احلــــريــــة ... ان هـــذه
ـتوالـية ونـقصـد العـدل والنـظام ا
ـــواطن حــتى قــيل ان اســاســهــا ا
ـواطن وحتــقق وجـود عــضـويــة ا
ـا هـو قائم الـوعي في اي دولـة ا
ـســئـولـة عـلـى احلـريـة الــفـرديــة ا
ــســـاواة امــام الــقـــانــون.الــتي وا
سـتـرسـخ المـحـال الـنـواة الـفـاعـلة
لبـناء دولة الـشعب ال دولـة الدولة
….او دولــــة اجلــــمــــاعــــة او دولـــة
الـطائـفـة أو دولة الـطـبقـة او دولة

احلزب .
WO —U  WK

إن خـــضـــوع الــشـــعب او كـــتـــلــته
الــتــاريــخــيــة من حــيث تــدري في
ـاني اخلــلط بـ الـغــيب غـيـر األ
عـطل للـفعل او شيـوع الالهـوت ا
اخلـــــيَـــــر أو الـــــقـــــبـــــول الـالوعي
ـتـسـلط بـحـضـور مـنـطق الـقـوي ا
على حساب إرادة اجملموع  يعني
أنــنـا نــؤسس لــعـبــوديــة من نـوع
جـــديـــد …ونـــقـــصـــد الـــعـــبـــوديـــة
بــاإلخــتــيـار …الــعــبــوديـة لــلــقـوي
(الــظـــالم) …والـــعــبـــوديــة لـــدولــة
الــــدولـــة …ال دولــــة الــــشـــعب …او
اجملمـوع وهي عبـودية بـاألختـيار

المحال.

ــســـاواة وتـــعــاضم عـــلى مـــبـــدأ ا
ـنــافـسـة من اجل احلـصـول عـلى ا
الــثــروة الـــتي كــانت صــفــة لــهــذه
اجملــتـــمــعـــات والــوعـي الــطـــبــقي
ــو الـــصـــراع الـــطــبـــقي وكـــذلـك 
بصورة متعاكسة واذا جاز لنا ان
نــعــدد الـصــراعــات واالنــحــيـازات
ــتـرادفـة مـعـهـا وان االنـتـقـال من ا
الالدولـة الى الدولـة قد مـر بتـطور
تــــاريـــخي لــــعب فــــيه عــــنـــصـــري
واطن والوطن تأسـيس الدولـة ( ا
) وهـاتان االيـقونـتـان  موجـودتان
مـنذ االجـتـماع الـبـشري ( الـبدئي)
اي مـنذ عـصـر االستـقـرار ... وكان
ثلة بالقوة الصراع ب السلطة 
ــســاواة كــمــطــالب ... والــعــدل وا
لــلــمــواطن ... وان ابــرز مــقــومـات
اسـتـمـرار سالمـة الدولـة وتـيـسـير
ا واطن والـوطن ا العالقـة بـ ا
واطنة يكمن في ابراز تنمية قيم ا
واحلرية  وهاتان القـيمتان تسند
كل مــنــهــمــا االخــرى وتــكــســبــهــا
الصالبة واحلصانة كما ان التنكر
لـهـمـا لم يـعـد يـلـيق بـأحـد حـاكـمـاً
كـان ام مــحـكــومـاً ويــجب ان يـعي
اجلميع انه من الصعب االستغناء
عن اي مـنـهمـا او تغـيـيبـهـما اكـثر
من ذلـك وعـــلى اصـــحـــاب الـــقــرار
افساح اجملال لـتمكيـنهما واال فأن
الـنـتائج سـتـكون وخـيـمة ال مـحال
على اسـتقرار الـدولة ... وسـيلحق
واطن بذلك اهـتزاز ثـقة الـوطن وا
... الن اسـاس تـأسـيـسـهـمـا اقـصد
ـواطـنـة ) قائـم علـى ضبط (دولـة ا
ـواطـنـة الـعالقـة الـعـضــويـة بـ ا

واحلرية .
ان الـتـقاطع بـ الـدولـة والالدولة
في اجملـتمـعات الـوطـنيـة احلديـثة
وضـوع تصاعـد سطوة ال يتـأثر 

جياع ….بهذا الوصف يبرر الناس
الـكـثيـر من قـراراتـهم بـذرائع شتى
... مــتـــنـــاســ الـــوعي بـــاحلـــظــة
والـوعي بــاتــخـاذ الــقــرار والـوعي

بالوجود.
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نــــعـم الــــكــــثــــيــــر مــــنــــا ( حــــكــــام
اذا نـتـنزل ) ال نـعـرف  ومـحـكومـ
ــتـــلــئـــ ذهــبــاً ــاذا ال نـــنــزل  و
وخـيـراً كثـيـر كـما يـقـول (نيـتـشة )
وحـ ننـزل مخـتـارين او مجـبرين
... ومــا الـذي ســتــفــعـلــة بــكل هـذا
ــاذا ال نــضـع قــراراتــنــا اخلــيـــر و
لـلـخـيـار االفضـل وليس لـلـعـبـودية
حــواســنـــا او حــاجــاتــنــا وضــعت
بـدون اخــتــيـار رغم انــنــا لم نـصل
ـــوقع  الـى االقـــتـــراب عــــنـــوان (ا
منصب  ذات  ماهية) لكن ... البد
ان نثبت هذا التعارض ب سمات
اجملـــــــتــــــمــــــعـــــــات بــــــدون دولــــــة
واجملتـمعات ذات الـدولة واذا جاز
قام ان  نقول ان تطور وجود لنا ا
اجملـتـمعـات الـدولـية كـان قـد توزع
في بـدايـة الـتاريـخ الى مجـتـمـعات
الـالدولــــة ... وهي اجملــــتــــمــــعـــات
الزراعية  ومجتمعات الدولة التي
اقـتـرنت بـظـهـور الصـنـاعـة بـيد ان
سمـة هذين اجملـتمـع اي مـجتمع
الـدولـة ومـجـتـمع الـالدولـة كـان قد
ارتــبــطـت بــتــســـارع الــفـــتــوحــات
وصـــراعــــات من اجل الــــســـلــــطـــة
بـالــقـوة ... وتـاريخ الـصـراع داخل
الـدولـة نفـسـها وصـراع بـ الدول
ومـــا حـــولــهـــا في كـل االحــوال ان
انتشار القوة في مجتمعات الدولة
والالدولـة بـ جــمـاهـيــر اجملـتـمع
…وفـســر الــعـالـم (مـانــته ) تــعـاظم
سـلــطـة اجلــمـاعـة الــبـيـروقــراطـيـة
السياسية واختفاء صفة التقديس

اجملتمعـية ليؤكـد هذا العالم على
الـــدور الــــكــــبــــيــــرة لـــلــــوظــــائف
الــديـنــامـيــكـيــة لـلــشـخـصــيـة الى
ـظاهر الـبنـائية وذلك من جانب ا
خالل صـرامـة مـفـهـوم الـسـيوله 
والـذي يعـبر عن مـظاهـر التـغيـير
في الــشـخــصـيــة مـقــابل مـظــاهـر
الـــثـــبـــات ... وهــــذا يـــعـــيـــني ان
الــشــخص يـــتــطــرف في اي وقت
معـتمـداً على الـعديـد من العوامل
ـوقـفـيـة سـقـنـا هذه الـواقـعـة او ا
قدمـة لنقـول ان نظريـة السمات ا
او اخلــصــائـص ال تــصــمــد امــام
ـتـغيـرات السـياسـية الـكثـير من ا
واالقـــــتــــصـــــاديــــة واالخـالقــــيــــة
والــثــقــافــيـة كــمــا يــقــول الــعــالم
(نـيـتـشـة ) والـذي يـقـطع الـطـريق
ثل  عـليـنا فيـقول ( انـا ال افنـد ا
بل اكـــتــــفي بــــوضع الــــقـــفـــاز او
احلجز عـند تناولـها ) ... فالناس
ـنـوع حتت يــتـطــلـعـون الى كـل 
ذرائع عـدة مـنـهـا احلـاجـة ومـنـها
احلرية ومنها الوعي او قد يكون
الـتـخـلف …فـثــمـار الـتـ تـقع من
االشجـار انهـا طيـبة وحـلوة فهي
ح تقع تـشقق قشرتـها احلمراء
... ال احد يستحضر ح تقع من
صاحبها او هل يـحق لنا  اخذها
او تــبـريــر سـرقــتــهـا يــكـفي انــنـا

يعرف علماء علم النفس السمة او
السمات بوصفها :

استعداداً مـسبقاً لالسـتجابة على
نـحــو خــاص وتـؤدي الــســمـة الى
أنـسـاق االســتـجـابـة النــهـا تـصف
ـتـعـادلة الـعديـد من الـتـنـبـيـهـات ا
وظـيــفـيـاً وتــشـخص هـذه الــسـمـة
الـــعـــديـــد مـن اشـــكـــال الـــســـلـــوك
والتعبيرات ويعتقد عالم النفس (
اولـبـرت ) ان الـسـمـات لـهـا وجـود
وجــــود حــــقــــيــــقي فـي االجــــهـــزة
الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة.. اي ان
ـسـبـقـة االسـتـعـدادات الـنـفـسـيـة ا
االصــلـيــة والـثــانـويــة لـهــذا االمـر
الـذي جـعل الـبـعض من الـبـاحـث
يـعـتـقـد بوجـود عالقـة بـ مـفـهوم
الــدافع ومــفــهــوم الــســمــة رغم ان
الـبعض يـعتـقـد ان الدوافع لـيست
كـلـهــا سـمـات ولـيـس كل الـسـمـات
دوافع في الـوقت نـفـسـة وهـنـا إذا
مـــاعـــلـــمـــنـــا ان مـــنـــحــنـى الـــفــرد
ـــنــحــنى االيـــدلــوغــرافـي ولــيس ا
اجلـمــعي ( الـنــامـوس ) هــو الـذي
يشكل عبر التـاريخ  مفهوم السمة

ميزة له ...  او السمات ا
وجــاء الـــعـــالم ( كــاتـل ) وهــو من
عـلمـاء (نـفس الشـخـصيـة ) والذي
عـلى فـحص ودراسة اثـر الـسـمات
في تـشـكـل خـصـائص الـشـخـصـية

الـــقــوة في تـــرســيخ قـــيم الــدولــة
وشــيـوع اســتـخـدام كـل الـوسـائل
مـكنة في تـثبيت اركـانها والتي ا
ـبرر سـمة قـد يكـون العـنف غـير ا
مـن ســــمـــات الــــدولــــة ... ان هـــذا
ـظــاهـر احلــريـة الـفــعل اخملــالف 
ـــنــاقـض لــعـــمـــلــيـــة الـــتــداول وا
الـسـلـمي لـلـسـلـطـة قـد يسـاهم في
تــقـــطــيـع الــعالقـــة مع بـــيــئـــتــهــا
االجــتـــمــاعـــيــة ويـــقــلل مـن عــمــر
حــكــومــاتــهــا ... واذا كــان الــقـرن
التاسع عشر قـد حصل فية حتول
في مــجــال الـدولــة وفـي اجملـتــمع
الــعـربي والــعـراقـي بـعــد انـتــقـال
الـشـعــوب فـيــهـا من الـقــبـائل الى
اال ومن االمـــــــة الـى الـــــــدولــــــة
اضي وكـانت عـشـريـنـات الـقـرن ا
وحتى اخلـمسـينـات منـه قد جرت
حتـوالت فــكــريـة اضــفت بــدورهـا
الى تــــراجع الـــثــــبـــاتــــيـــات وقـــد
اسـهــمت الــثــبـاتــيــات الــثـقــافــيـة
ــركـزيــات) وبــفــاعــيـلــة في دفع (ا
االنسان العربي نحو بناء الهوية
وانـشاء الـسلـطـة السـياسـية ومن
ثم الــدولـة كــمــا ذكــرنـا ذلك  وان
نشئـة حتمل في ثوابتها الدولة ا
عـنوي رغم انـنا ـادي وا بـعدين ا
البد ان نـعترف ان الـدول العـربية
قد تطـورت في ضل عوامل عديدة
مـنهـا االجتـماع الـبشـري والزمان
ــكـان واتـخـذت اشــكـاالً عـديـدة وا
فـــبــدأت بــالــفــلـــســفــة والــدين في
ــة  ثم اكــتــســبت الــدولــة الـــقــد
عنصراً جديـداً ونقصد به الطابع
ــتـــمــيــز االقـــلــيـــمي الــعـــاطــفـي ا
(الـوطـن) نـعم ... لـقـد مـرت الـدول
عاصرة كالـعراق وباقي البلدان ا
الــعـربــيـة كـمــا يـقــول الـعــديـد من
ـــراحل ثالث مـــنــهــا ـــفــكـــرين  ا
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نـحتـاج رئـيس وطني شـريف يـوافق على مـعـاهدة الـصـ طريق احلـرير لـيـحول الـعراق
ساعدة إلى دولة أوربية مـتطورة تقف على أبواب اسوارها كل الدول التي بحاجة إلى ا

ويطلب اللجوء لها من هو بحاجة للعيش الكر ...
نـحــتـاج رجـل دين يـجــسـد اخالق عــلي (رض ) وبــدال من ركـوب اجلــكـســارة وامـتالك
واقع اجلـغرافية الـراقية  ان  يـسير عـلى قدميه االالف الـهكتـارات من األراضي ذات ا
ن هو اهال ويسير الـناس خلفه ليصـفع من بيده القرار ويقـول له ارحل واترك منصبك 
له ويـعلن أن الـشـعب بـجـميع طـوائـفه قـد وافق عـلى معـاهـدة الـص إلنـقـاذ الـعراق من

الدمار والفقر واجلوع . 
ن يـتراقـصوا عـلى جـراح الفـقراء والـسذج من ن يـسكت أصـوات التـافـه   نـحـتاج 
ال او النفوذ .... أبناء الشعب ويهتفوا ويهللوا لكل مسؤول او صاحب سلطة  مقابل ا
ليـمـرروا صـفقـات بـيع مـينـاء الـفـاو لكي يـسـتـفاد مـنه غـيـرنا ويـتـطـور ونبـقى نـحن نـقتل

بعضنا بعض من أجل كسرة خبز يرميها لنا من باع ارضنا ..
عاهدة وافـقة على ا ا هم فيه سوى ا  نحتاج لتـوعية أبناء شـعبنا بأن ال خالص لـهم 
الـصيـنيه الـعراقـية لـيتـحول الـعراق إلى بـلدا جتـاريا وصـناعيـا وزراعيـا بل وافضل من
كانـة جتعل مـنه جسرا دول اوروبـا ألن موقع الـعراق اجلغـرافي في قلب الـعالم وهـذه ا
يـربط بـ الـقـارات الـثالث آسـيـا وأوروبـا وأفـريـقــيـا ومـعـاهـدة الـصـ تـعـمل عـلى هـذا
األساس إعـادة استـخدام طـريق احلريـر وتتـحمل الـص جـميع نـفقـات األعمـار وإقامة
ربـحة لـلعـراق والذي يـسأل ومـاذا ستـستـفاد الـص من ذلك ..? شـاريع ا صـانع وا ا
هنا سأحتدث معـكم بطريقه علمـية بحته وبشرح مـبسط لكي تتضح جلمـيع أبناء شعبنا

وافقة على هذه االتفاقيه ... البسطاء أهمية ا
dO J « ËUH « ¡UMO Ë  d d(« o d  Ë√ Â«e(« ŸËdA

ان مشـروع احلزام والـطريق الـصيـني هو مـشـروع كوني أطـلقت عـليه الـص مـشروع
ـعنى ان ـشـتـرك تـيمـنـاً بـالـعالقـات اإلنـسـانـية بـ الـصـ وشـعـوب الـعـالم  صـيـر ا ا
الصـ تـمد يـدهـا للـتـعاون الـتـجاري مع الـعـالم بدال من ارسـال طـائراتـهـا لقـتل الـناس
وضوعنا يبدءالطريق  من الص شماالً إلى واحتالل بالدهم طمعا بثرواتهم ... نعود 
روسـيـا فاوربـا ومن الـصـ جـنـوبـاً ينـتـهي بـاحملـطـة األهم مـينـاء الـفـاو ومـنه إلى تـركـيا
ــــتــــوسط فــــاوربــــا وتــــشـــارك فــــيه 126دولـــة فــــاوربــــا ومن الــــفــــاو إلى ســــوريـــا فــــا

ويعتبراكبرمشروع للبنى التحتية في التاريخ البشري .
شروع للعراق أهمية ا

1- تـؤكد احلسـابات اإلقتـصادية لـلمشـروع بأنه سيـتجاوز حجم  500 ملـيار للـتجارة
ب الص والعراق.

ـية ألنه أقصـر الطـرق للـوصول إلى أوربا 2- يجـــــعل من العـراق مركزاً لـلتـجارة الـعا
وانىء األخرى من  45 الى  60 يوم أي بفارق من  12يوم الى  20 يوم  بـينما من ا

ئة . حسابي  50 با
3- ان دخل العراق منه اليقل عن دخله من تصدير النفط.
وارد. 4- يحول العراق من دولة ريعية إلى دولة متعددة ا

5- سيتحول العراق إلى بلد جديد ومتطور سيدا إقتصاديا في الشرق األوسط.
ينـاء األكبر من ب  10موانىء 6- مسـاحة مشـروع الفـاو تبلغ 54000 كم ويصـبح ا

ية. عا
7- ان كاسر أمـواج ميناء الفاو الـكبير بطول 16 كم  ودخل موسـوعة جينتيس كاطول
كاسـر أمـواج في الـعالم بـيـنمـا كـان كاسـر أالمـواج األمريـكي غـالفـسـتون في تـكـساس

والذي تربع على عرش العالم لعقود ويبلغ طوله  10/85كم 
ــشـروع يـعـني إسـتـقــرار الـعـراق وحـمـايـته من اي 8- أن اإلتـفـاقــيـة األمـنـيـة حلـمـايـة ا

تدخالت خارجية .
ــشـروع ســبب مـوضــوعي إلفـشــال كل مـؤامــرات الـتـقــسـيم اجلــغـرافي 9- سـيــكـون ا
كـونات اخملـتـلفـة في العـراق إلى شـعب موحـد تسـوده قيم والـسكـاني لـلعـراق ويحـول ا

واطنة . السالم وا
10- ستـكون أجـور العامل الـعراقي في الـشركات الـصينـية بـراتب اليقل حسب الـعقد

الصيني عن  800دوالرشهريا .
11- ان مستوى الدخل للمواطن العراقي سنويا سيكون متفوقاً على الدول العظمى.
ــيــة ألهـــمــيــته 12- ان جــواز الــســفـــر الــعــراقـي ســيــكــون مـن أرقى اجلــوازات الــعـــا

اإلقتصادية. 
ستقرة اجتماعيا 13- القضاءعلى البطالة ويصبح العراق من الدول ا

ـشـاريع الـصـنـاعـيـة والـزراعـيـة وتـتـضـمن اإلتـفــاقـيـة الـعـراقـيـة الـصـيـنـيـة عـلى إنـشـاء ا
االسـتراتـيـجيـة العـمالقة وإنـشاء مـحـطات الـطاقـة الكـهربـائيـة وبـناء اجملـمعـات السـكنـية
وبـناهـا التـحتـية وانـشاء الـطرق واجلـسور واالنـفاق احلـديثـة ومد سـكك احلديـد الفـائقة
ـسـتشـفـيـات احلـديـثة ـراكـز الـعـلمـيـة وبـنـاء ا ـدارس وا السـرعـة وإنـشـاء اجلـامعـات وا
طارات واقع االثاريـة والسياحيـة وإنشاء السدود والـبحيرات وتنـظيم الري وا وتاهيل ا

في جميع احملافظات.
فبـعـد كل هـذه اخليـرات الـتي سيـحـصل عـليـهـا العـراق هل يـوجـد انسـان عـاقل يرفض
ـعـاهدة اال اذا كـان عمـيل اب عن جـد وقد قـام ببـيع الـعراق عـلـنا وتـاجر بـدماء تـوقيع ا
شهداءنا... ودموع الـيتامى واالرامل وسرق مستقبل شبابنا العاطل عن العمل وبحاجة

ن يبني له مستقبله كباقي شباب دول العالم بدال من سرقة مستقبله..
عاهدة ويوضحها للمواطن اطلب من كل انسان مثقف محب لبلده ان ينشر تفاصيل ا
لـيـطـالبـوا بـحـقـهم في تـوقيـعـهـا وعـدم رفضـهـا  لـتـوقـعهـا دول أخـرى مـحـبة لـشـعـوبـها

طالبة بتنفيذ االتفاقية كونها مستقبل شبابنا واطفالنا. ...علينا التكاتف من أجل ا
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اوتــــومــــاتـــيــــكــــيــــة بــــ نـــتــــائج
ــــارســــة االنــــتـــــخــــابــــات وحـق 

السلطة.
وبـــقـــدر تـــعـــلق االمـــر بـــالـــنـــظـــام
الــسـيــاسي الــعــراقي  فـقــد شــهـد
العراق  اخـر عملـية انتخـابية قبل
حـوالي أربـعـة اشـهـر وبـالـتـحـديـد
بـتـاريخ  10تـشــرين األول من عـام
2021 أذ جـــــرت االنــــتـــــخـــــابــــات
والــتي اطــلق عـلــيـهـا ــانـيـة  الــبـر
صـفـة مــبـكـرة كـونــهـا أجـريت قـبل
عــام من االسـتــحــقـاق االنــتــخـابي
ألســـبــــاب مـــعــــروفـــة لــــدى اغـــلب
ـــتــابـــعـــ لــلـــشــأن الـــســـيــاسي ا
وقــــد جــــاءت نــــتــــائج الــــعــــراقي 
االنـتـخابـات مـلبـيـة لطـمـوح بعض
الكتل السيـاسية وصادمة لألخرى
اذ حـصـلت الكـتـلـة الصـدريـة على
ـقـاعـد األكــبـر وبـعـدد 73 نـسـبــة ا
و ومن ثم تقدم بـ 37 مقعد  مقعد 
واحلزب دولة القانون بـ 33مقعد 
ـقــراطي الــكــردســتـاني بـ31 الــد
والـفتح بـ 17مقـعـد وحزب مقـعد 
االحتاد الوطني الكردستاني بـ17
واجليل مقـعـد وعزم بـ 14 مقـعـد 
اجلديد بـ 9 مقـعد وحـركة امـتداد
ـقاعد وتوزعت بـقية ا بـ 9 مقـاعد 

ب الكتل السياسية األخرى.

عـلى اثـرهــا تَـشْـكل احلــكـومـة من
االغـلـبيـة الـفـائزة تـعـد أداة ضبط
لــلــكــتـل واألحــزاب الــســـيــاســيــة

تنافسة. ا
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فـالـعالقـة بـ نتـائج االنـتـخـابات
وعـمـلـيـة تشـكـيل احلـكـومـة عالقة
مـتـبـادلـة مـكـمـلة لـألخـر فـتحـقـيق
والــعـمل االســتـقــرار الــســيــاسي 
عـلى إيـجـاد وسـائل فـعـالـة ألنـفاذ
الــقـــانــون وحتـــقــيق الـــتــنـــمــيــة
ـسـتـدامـة كل ذلك سـوف يـسـمح ا
بـتـقـيـيم عـمل رئـيس احلـكـومة ,و
ـانيـة الـداعـمـة له, االغـلـبـيـة الـبـر
ومن ثـم تــــقـــــيــــيـم مــــدى جــــدوى
استـمراره في مـنصـبه من عدمه ,
كن ان يـصـبح واضـحاً وهـذا ال 
مــــــــالم تــــــــكـن هـــــــنـــــــاك عـالقـــــــة

ــا الشك فـيـه ان من الـنــتـاجـات  
ـقـراطـية الـرئـيـسـة ألي عـمـلـيـة د
اني هي سياسيـة في ظل نظام بر
الـســيـر قـدمـاً في عــمـلـيــة تـشـكـيل
احلـــكـــومـــة عـــلى أســـاس نــتـــائج
وبـالــتــالي فـان ذلك االنــتـخــابــات 
االقـتـران يـرتـبط بـصـورة مـبـاشرة
والـــتــمـــثـــيل ـــســـاواة  بـــفـــكـــرة ا
الـــشـــعـــبي فـــعـــمـــلـــيـــة انـــخــراط
واطـن في العـمليـة االنتخـابية ا
يعـكس مدى  الـرغبـة  في انـتخاب
ــثــلـهم كــمــا يـعــزز من مــبـدأ من 
تــــــبــــــادل االدوار بــــــ الــــــقــــــوى
الــســيــاســيـة بــعــيــداً عـن نــظــريـة
ــــــؤامــــــرة ,وشـــــــعــــــور بـــــــعض ا
اخلـاسـرين بـاالنـتـخـابـات بـالـغـ

بناءً على رغبات سياسية محضة,
فاحـترام نـتائج االنـتخـابات ,التي

تــأثــيـر كــبــيــر والــذي أدى بـدوره
الى نــشــوب الـــعــديــد من االزمــات

والصراعات السياسية .
  فــالــكــتل واالحـزاب الــســيــاســيـة
شهد السياسي في هيمنة على ا ا
الــعــراق تــهــدف عــبــر ضــغــوطــهـا
كثـفة حتقيق مـصاحلها الـفئوية ا
الـضيـقة بـالـدرجة الـرئيـسة ,ومنع
اي كـــســـر لـــعـــقـــدة احملـــاصـــصـــة
الطائفية الن ابقاء الوضع كما هو
عـلـيه في شـكل الـتنـافـر الـسـياسي
,وبـقاء ظـاهرة التـناحـر السـياسي
يــعــد هـــدف اســتـــراتــيــجـي لــتــلك
االحزاب والكتل السياسية ,والذي
ـــــكن حتـــــقــــيـق عــــدة من خاللـه 
اهــــداف مـــهــــمـــة وعــــلى راســــهـــا
اضــعــاف الـعــمــلــيــة الــســيــاســيـة
وبــقــاءهــا في حــالــة من الــســكـون
يــصـعب من خاللـهــا حتـقـيق دولـة
قـــائـــمــــة عـــلى اسـس دســـتـــوريـــة
وقـانـونـيـة بـعـيـداً عـن احملـاصـصة
الـطـائـفـيـة فـاألخـيـرة تـعـد شـريان
احلـــيـــاة لـــلـــقـــوى واألحــزاب ذات
ـــصـــالـح الـــفـــئـــويـــة الـــضـــيـــقــة ا
وبـالتـالي استـمرار ظـهور مـنطـقة
الـــفــراغ الــســـيــاسي ولـــو بــصــور
مختلفة لتحقيق اهداف ذات طابع

جهوي ضيق.

جـــرس انــذار حـــقـــيـــقي لـــلـــقــوى
الــســيــاســيــة لــلــعـمـل عـلـى اذابـة
ـصـلحي خالفـاتـهم ذات الطـابع ا
الــضـيـق والـنــظــر بـصــورة ابــعـد
واشمـل للمـصلـحة الـوطنـية التي
ـــضي قــدمــاً في حتــتـم عــلــيــهم ا
تشكيل احلكومة العراقية لتسيير
أمـور الــبالد والـعـبــاد  فـالــنـظـام
الـســيــاسي الـقــائم في الــعـراق ال
حتـكمه قـواعـد مقـبـولة من الـقوى
السياسية كـما ال تتوافر لدى تلك
القوى الـقدرة على إِنْـتَاج نوع من
الـدينامـيكـية الـتي تسـمح بتـوليد
قـواعــد جـديـدة تــعـمل عــلى تـقـدم
الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة في الـعراق,
وهذا مـا يجعل الـنظام الـسياسي
الــعـراقي يــعــيش في حــالــة أَزْمَـة
مـستـمرة بـكل مـالهـا من تداعـيات

ستويات كافة. مختلفة على ا
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ان مــدخالت االزمــة الــســيــاســيــة
ــســتــمـــرة في الــعــراق ادت الى ا
انتاج كتل واحـزاب سياسية ذات
طابع طائفي ,تولت ادارة السلطة
نطق احملاصصة الطائفية, وفقاً 
والذي اصبح يسميه اليوم بعض
الـســيـاسـيــ بـالـتــوازن الـوطـني
فـاصـبح ذلك الـعـنـصـر فاعل و ذو

وبـالــرغم من مــرور أربــعـة اشــهـر
علـى اجراء الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـية
اليزال تشكيل احلكومة تراوح في
ـا ال يــقـبل وهـذا يــدل  مـكــانـهــا 
ادنى شك عن وجـود خـلل وظـيفي
في بــنـــيــة الـــنــظـــام  الــســـيــاسي
وبطبيعة احلال فان ذلك العراقي 
اخلـــلل ادى الى ظــهـــور مــنـــطــقــة
الفراغ السياسي  ويالحظ ان في
كل فـتـرة بـعـد اجـراء االنـتـخـابـات
الـنــيـابـيـة تــظـهـر مـنــطـقـة الـفـراغ
وفي مـختـلف الدورات السـياسي 
االنــتـخــابـيـة  ,وتــسـتــمـر ظــاهـرة
الــفـراغ الــسـيــاسي فـتــرة طـويــلـة
نـسـبـيـاً تمـتـد الـى سـتـة اشـهر او
اكـــثـــر ونـــتـــيـــجـــة ذلك تـــســـتـــغل
اجلـماعـات اإلرهابـيـة ذلك الوضع
ـسـتــقـر فـتـقـوم الـسـيــاسي غـيـر ا
بـعــمـلــيـات ارهــابـيـة تــخل بـاألمن
الــداخـلي , وكــانت من مـخــرجـات
ذلك الــــوضع الــــســـيــــاسي غــــيـــر
ـسـتـقـر الــهـجـوم الـذي قـامت به ا
اجلماعات اإلرهابـية  في محافظة
ديـالى بـتاريخ  21 كانـون الـثاني
2022 الــذي ادى الـى اســتــشــهـاد
احــدى عـشــر مــقــاتل من مــقــاتـلي
اجلــيش الـعــراقي فـذلك الــهـجـوم
ـثـابـة االرهــابي يـجب ان يـكــون 
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لــكن هل اســتــمــر شــهـر عــسل الــعــراق
ـوقراطـيـة في العـراق مـدة طويـلة? الـد
تـوضح االرقـام ان الـعـراقيـ أسـتـمروا
ـتـنامـي للـنـظام طـلق وا في تـأيـيـدهم ا
ـوقـراطي كـطـريقـة حلـكـمـهم طوال الـد
عــقـد كــامل. فـفي 2014 وقــبــيل أحـتالل
داعش أرتـفعت  نسبة احملبذين للنظام
ــوقــراطي الى %87 لـــكن أحــتالل الـــد
داعـش والـــفــوضـى الـــتي أعـــقـــبت ذلك
مـضـافـا لـهـا نـفـاد صـبـر الـعـراقـيـ مع
مـنظـومة احلـكم الفـاسدة الـتي جـلبـتها
ــوقــراطــيــة صــنـــاديق االقــتــراع والــد
ـــــشــــوهـــــة جـــــعـــــلت شـــــهــــر عـــــسل ا
ـوقــراطـيــة في الـعــراق يـنــفـد هـو الــد

اآلخر. 
ـؤيدين فـفي عام  2019 هـبـطت نسـبة ا
ــوقــراطي لــتــصل الى لــنــظــام حــكم د
%57 مـن العراقـي فقط في حـ قفزت
نـسبـة من يعـتقـدون أنه نظـام غيـر جيد
الى %40 بـعد أن ظـلت ال تـتجاوز 10%

طيلة السنوات 2004-2014.
قــد يــقـول الــبـعـض ان نـســبـة %57 من
ــوقــراطــيـة هي الــشــعب يــؤيــدون الـد
نــســبــة األغــلــبــيــة وبــالــتــالي فال زالت
وقراطـية تتـربع على عـرش أنظمة الـد
احلـكم التي يفـضلهـا العراقـيون. هنا ال
بــد من الــقـاء الــضــوء عـلى حــقــيـقــتـ
االولى أخــريــ حتـســمــان هــذا اجلـدل
ـقراطـية ب هي أن نـسبـة التـأييد لـلد
الــعـراقـيـ هي االقل عــلى مـسـتـوى كل
وأن ـسح دول الــعــالم الــتي شــمـلــهــا ا
نــسـبــة الـرفض(%40) هـي االعـلى عـلى

مستوى العالم! 
احلـــقــيـــقــة الــثـــانــيـــة هي انه ورغم ان
أغـلـبـيـة الـعـراقـيـ مـا زالت تـعـتـقـد أن
ـوقراطي هـو االفضل نـظـام احلكم الـد
فـأن مــقــارنــةً بـأشــكــال احلــكم األخــرى
هـناك تنـامياً في درجـة تفضـيل مختلف
وقراطي أشـكال أنظمة احلـكم غير الد

 . ب العراقي
وألنــي أؤمـن أن االنــــــــــــــــــســـــــــــــــــان لـم
يــتـوصل(بــعـد) لـنــظـام حــكم أفـضل من
وقراطيـة فأني أشعر بـقلق متزايد الـد
حـيـال حتول اجتـاهات الـعراقـي نـحو
أشـــــكــــال احلـــــكم األشـــــد تــــســـــلــــطــــاً
وديـكـتـاتـوريـةً كـمـا تـشـيـر لـذلك االرقـام
الـتي سأعرضـها في احللقـة القادمة من

هذه السلسلة.

والـديكتـاتورية والـطغيـان. وعلى الرغم
مـن أنـي خــــــــــصــــــــــصـت فــــــــــصـالً فـي
كـــــتـــــابي:الـــــعـــــراق مـن االحـــــتالل الى
ــوقـراطــيـة في ــوضـوع الــد االعــتالل
ــفــيــد اســتــعـراض الــعــراق اال ان من ا
ـكن ان ــهـمــة والــتي  بــعض االرقــام ا
جتـــــــــيـب عـن مــــــــدى حتـــــــــقـق حـــــــــلم
ـوقــراطـيـة فـي الـعـراق مـن وجـهـة الــد
نـظر العراقي ال من وجهة نظر النخب
ـوقـراطـيـة او احلــكـام. فـأذا كـانت الــد
تـعـني حـكم الـشـعب فـأن من االجدى ان
يـجـيب الشـعب نفـسه عن فهـمه ورضاه
ـوقــراطــيــة الـتـي أسـتــوردت لــنـا لــلــد
وأسـتُزرعت في بـيئة الـعراق. ح سُأل
الـعراقيون أول مرة(عام 2004© عن مدى
تـــأيــــيـــدهم لــــقـــيـــام نـــظــــام ســـيـــاسي
ــئــة بــأنــهم ــوقــراطـي أجـاب 76 بــا د
ولم يعتبره يـحبذون هذا الـنظام للحـكم

ئة فقط.  نظام غير جيد سوى 8 با
واضح ان أغـلبية العراقي كانوا مثلي
وقراطية في يحلمون ببزوغ عصر الد

ي والـــذي يــســتــنــد الى الــقـــيم الــعــا
ثـلة لشـعوب ما أسـتطالعـات علمـية 
ـئــة دولـة بـضـمــنـهـا الـعـراق يــنـاهـز ا
ويـشــرف عـلـيه أسـاتـذة وبـاحـثـون من
مـخـتـلف الـعـالم بـضـمـنـهم كـاتـب هذه

السلسلة.
d  ⁄Ëe

عــنــدمـا غــزا االمــيــركـان الــعــراق عـام
2003 بُــــــشّــــــرنـــــا بــــــبــــــزوغ فــــــجـــــر
وأن الـعـراق سيـصبح ـوقراطـية  الـد
ُــجــدبــة ــنــطــقــة ا واحــة وسط هــذه ا
ــــــليءة بـــــالـــــقـــــهـــــر بـــــاحلـــــريـــــة وا

أواصـل ابــحـــاري في مـــثـــلث بـــرمــودا
ــتــغــيــرة. بــعـد أن الــقــيم الــعــراقــيــة ا
تـنـاولت في احلـلقـات الـسابـقـة التـغـير
ـقلـق لقـيم الـعـراقـيـ جتاه الـكـبـيـر وا
وجتاه األسرة وجتاه اآلخرين أنـفسهم
اسلط الضوء اليوم على وجتـاه الدولة
بـعض القيم السياسـية التي يؤمن بها
الـعـراقيـون وحتديـدا جتاه نـظم احلكم
اخملــتــلـــفــة (الــديــني والــدكــتــاتــوري
وحـكم العـسـكـر). مرة ـوقـراطي  والـد
أخــــرى أود الـــتــــأكـــيــــد أن كل االرقـــام
الواردة هنا هي جزء من مشروع مسح
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ويضيف غـاز الشمـال ديالى وابرز
ــواجــهـــات الــتي ســتــجــري بــ ا
ــتــصــدر الــبــيــشــمــركـة وكــربالء ا
الـثـالث بنـفس الـرصـيد 25 ويامل

يــتــواجه الــســمــاوة واجلــنــســيــة
وبـابل والــبـحـري ويــلـتـقي فــريـقـا
احلـــســ والـــنــاصــريـــة ويــخــرج
ــواجــهـة الــشــرقـاط الــصــنـاعــات 

يسـتـقبل االمـارات ثم اخلروج الى
سـوريا ويـتـحتم عـليـه الفـوز فيـها
ـنـتخب جـمـيـعـا ويامل ان يـكـون ا
قد تعلم من درس مـباراته االخيرة
وتـوقف عنـد االخـطاء الـتي رافقت
ســـيـــر الـــلـــعـب والـــكل عـــجـــز من
ستوى يليق جتاوزها والظهور 
ـصـاب بـاإلرهاق ـنـتـخب ا بـاسم ا
ـتوقع الـبـدني والـفـني والـذهـني ا
ان يواجه صـعوبـات في لقـاء الغد
الـــفــاصـل الــذي قـــد يــبـــدد االمــال
نتخب في بشكل نهائي او يبقى ا
ـنـافسـة ويـامل في عـودة جـديدة ا
ولــو مـــتــاخـــرة لــكن هـل يــتـــمــكن

نتخب من الفوز? ا
v Ëô« W —b «

ــســـابــقــات في واعـــلــنت جلـــنــة ا
احتــاد الـكــرة مــواعــيـد مــبــاريـات
االسبوع الرابع عشر لفرق الدرجة
االولـى فــــفي اجملـــــمــــوعــــة االولى
يـلــعب بـعــد غـد األربــعـاء مــيـسـان
الـثـالث ودهـوك الـوصـيف ويـلـعب
ـدني ويـسـتـقبل صـلـيخ والـدفاع ا
ـلـعبه مـصافي ـتصـدر احلدود  ا
اجلــنـوب ويــضـيف عــفك الـرمـادي
ــرور والــعــلم ســوق الــشــيــوخ وا
الــــكــــوفــــة وجتــــري مــــواجــــهـــات
اجملموعـة الثانـية اخلمـيس وفيها

الــوقــوف بــقـــوة امــامــهم من اجل
حتـــقــيـق االفــضـــلـــيـــة ولم يـــؤكــد
حضوره ولو مرة بعدما تخلى عن
نافسـة وسط دعوات الشارع في ا
ان يــــســــتــــعــــيـــد شـيء من قــــوته
ويتعامل كما يـنبغي مع مبار ياته
الثالث االخيـرة وهي ليس وحدها
من تــــعــــطـــيـه االرجــــحـــيــــة وسط
تــــطــــلـــعــــات لــــبـــنــــان واالمـــارات
ـنـافسـ بقـوة كـما تـتـوقف على ا
ـباشرة واجـهات ا نـتائـجها فـي ا
فيما ببنها حيث طموحات لبنان5
الذي سـيلعب مـبارات مـتتالـيت
في ميـدانه عندمـا يستـقبل سوريا
بــعـد الـعـراق وعـلى الـطـرف اآلخـر
تــظـهــر االمـارات  األوفــر حـظـا في
لـحق لكنـها سـتكون قطع بـطاقـة ا
امـام مــبـاريـات صــعـبــة بـاخلـروج
الى ايـــران والــعــراق وتــســـتــقــبل

كوريا اجلنوبية.
ويـبدأ الـوطني مـرة اخرى الـسعي
ني لـحق وهو  للـمنـافسة عـلى ا
الـنـفس نـحـو خـوض مـبـاراة الـغد
الصـعبـة امام لـبنان بـشكل مـقبول
ومـايـزيــد من صـعـوبـاتــهـا تـخـلف
مــجـمــوعــة العــبـ مــؤثــرين امـام
الـوضع الـفـني احملـبـط لـلمـنـتـخب
بــعـد اســتــدعـاء الــبــدالء وبـعــدهـا
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تـتخب الـوطـني تدريـبات اجـرى ا
خـفيـفة السـتـعادة الـليـاقة الـبدنـية
بـعـدما وصـل الى بيـروت اجلـمـعة
استعدادا خلوض مباراته الثامنة
امـــــام مــــنـــــتـــــخب لـــــبــــنـــــان غــــد
الثالثاءضمن التصفيات اآلسيوية
ــؤهــلــة لــكــأس الـعــالـم في قــطـر ا
العام احلالي وتعذر على الالعب
ســامح ســـعـــيــد وشـــيــركـــو كــر
وحس عـلي وسعد نـاطق وامجد
عطوان اإللـتحاق بالـفريق السباب
مـخـتـلـفـة فـيـمـا يـامل ان يـكـون قـد
الـــتـــحق االعـــبــ مـــنـــاف يــونس

نـتـخـب فـيـما  ويـاسـر قـاسـم بـا
اسـتـدعاء اربـعـة العـبـ جدد وهم
عــــلي حـــصـــنـي وســـجـــاد جـــاسم
وســامح سـعــيــد و كـرار نــبــيل مـا
ـشــاكل الـفـنـيـة امـام سـيـزيـد من ا
ـتعـب اساسـاالـذي عـجز الـفـريق ا

من تقد نفسه.
W F  UN «u

وفي حتــــقـــيـق الـــنــــتـــائـج ضـــمن
دير الـفني ـقترح مـن ا الـتشكـيل ا
ــواجــهـة صــعــوبـة مــا يـزيــد من ا
ؤثرة والن بغـياب تلك الـعناصـر ا
ـنـتـخـب يـجـد نــفـسه في كل مـرة ا
ضــعـيــفــا امــام اقــرانه وعــجـز من
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أعلنت ادارة نـادي القـوة اجلويـة العـراقي عن تعـاقدها مـع محتـرف سويـسري قـبل ساعـات من غلق االنـتقاالت
الشتوية .

ـنـسق االعالمي لـلنـادي عالء مـحـمـد في تـصـريح صـحفـي إن ادارة نادي الـقـوة اجلـويـة الـرياضـي غلق وقـال ا
ـرحلة هاجـم السويـسري لـوالال رايل لتـمثيـل فريق نادي الـقوة اجلـوية خالل ا تـعاقـداته الشـتوية بـالتـعاقـد مع ا

متاز . الثانية للدوري العراقي ا
واوضح ان االدارة تـعاقدت مع احملـترف لوالال صاحب 25 عامـاً رسميـاً قادماً من نـادي لوكومـولوتيف صـوفيا
قبـلة.  وأشار إلى أن التعاقد جرى بـ الطرف على أن يلتحق البلـغاري لتمثيل الصقـور خالل االستحقاقات ا

قبلة واالنضمام لتدريبات فريق القوة اجلوية . الالعب لوالال رايل خالل األيام القليلة ا
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وجـاء الـهـدف الـوحـيـد في الـدقـيـقة
46 وقـبل حلـظـات قـليـلـة من نـهـاية
الــــشـــوط األول عـن طـــريـق الالعب
داجنـو أوتـارا عـبـر هـجـمـة مـرتـدة
لــيــراوغ فــيــهـا الــدفــاع الــتــونـسي

ويسجل الهدف األول.
وشـــارك ســـيف الـــديـن اجلـــزيــري
مهاجم الزمـالك مع منتخب تونس
ـباراة مـنـذ الـبـدايـة حـتى نـهـايـة ا
بــيــنــمــا حل عــلى مــعـلــول ظــهــيـر

الــنـادي االهــلي من بـدايــة الـشـوط
الـثـاني لـيسـجل الـظـهور االول مع
منتخب نـسور قرطاج مـنذ التعافي

من فيروس كورونا.
وفي الـــدقــيـــقــة 68 حـــصل وهـــبي
اخلــزري عــلى كــرة حــرة مــبــاشـرة
على حدود منطقة اجلزاء ليسددها
على معلول صاروخية بيسراه قبل

أن ينقذها احلارس كوفي.
وفي الدقيقة  82تسبب على معلول

في حــصـول داجنـو أوتـارا مـسـجل
الهـدف الوحيد عـلى بطـاقة حمراء
بـاراة قبل انهـائيا ليـتم طرده من ا

بـ8 دقائق.
وأتـيــحت فـرصــة خـطــيـرة لــوهـبي
ـرمى في مـنـتـصف اخلـزري أمــام ا
الـشـوط الـثـاني لـيـهـدرهـا بـطـريـقـة
ـبـاراة بـخـسارة غريـبـة لـتـنـتـهي ا

نسور قرطاج .1-0
وبـهــذه الـنـتـيــجـة يـلـتــقي مـنـتـخب

بوركينا فاسو مع نظيره الفائز من
مــبــاراة الـــســنــغــال ضـــد غــيــنــيــا
ـنتـخب االستـوائيـة التي جتمع ا
الــيــوم األحــد في تـمــام الــتــاســعـة
مساء.وجاء تشـكيل منتخب تونس
ـرمى: بشـير بن كالـتالي: حـراسة ا
سعيـد خط الدفاع: مـحمد دراجر -
بـالل الــــعــــيـــفــــة - ديـالن بـــرون –
أســـــامــــة احلــــدادي خـط الــــوسط:
أنـــيس بـن ســـلـــيــــمـــان - إلـــيـــاس
السخيري  –عيسى العيدوني خط
الــهـجــوم: وهـبي اخلـزري  –سـيف
الــــــديـن اجلـــــــزيــــــري  –يـــــــوسف
ـسـاكـني.وجـاء تـشـكـيل بـوركـيـنا ا
فـاسو عـلى النـحو الـتالي: حـراسة
ـرمى: كــوفي خط الـدفـاع: يـاجـو ا
تـابـسـوبا أوتـارا عـيـسى كـابوري
خـط الــــــوسط: تــــــوريـه جــــــيـــــرة
ساجنـاري خط الهـجوم: دا أواتارا

 دي جي أوتارا ; بياال.
نـتـخب التـونـسي قد حـجز وكـان ا
مـقـعـده فـى ربع الـنـهـائـي لـبـطـولـة
كــأس أ أفــريــقــيــا بــعــد حتـقــيق
الـــفــــوز عـــلى حـــســــاب مـــنـــتـــخب
نـيـجيـريـا بـهـدف دون رد فى الدور

الـ 16من عمر البطولة.
بينما حجز مـنتخب بوركينا فاسو
مقـعـده في ربع نهـائي الـ"كان" بـعد
الــفـــوز عـــلى مـــنــتـــخب اجلـــابــون
بــركالت الــتــرجـيـح بـنــتــيــجـة 7-6
حــــيث انـــــتــــهى الــــوقـت األصــــلي
واإلضافي بالتعادل اإليجابي 2-2.

الــــدور قـــــبل الـــــنــــهـــــائي.بـــــعــــكس
ديـوكــوفـيـتش أكــد نـادال دائـمـا أنه
لـيس مـتحـفـزا لـصـنع الـتـاريخ.وقال
"أشعـر فـقط بالـسـعادة لـكـوني جزءا
ـذهل من الـتـنس من هـذا الـعـصــر ا
مشـاركـة كل هـذه األشيـاء مع العـب

آخرين".
وأضـــــاف "هـــــذا كـل مـــــا في األمـــــر.
بـــبـــعـض الـــطـــرق ال يـــهم إذا حـــقق
شـخص أكـثـر أو أقل. قـمـنـا بـأشـياء
مذهـلة وأشـيـاء سيـكون من الـصعب
معادلتها. لذلك ال أفكر كثيرا في هذا

األمر وهذه األشياء".
W uHD « rK

ـرة الـ 29الـتي يــخـوض هـذه هي ا
فــيــهــا نــادال مــبــاراة نــهــائـيــة في
بطـوالت اجلـراند سالم فـيـما تـعد
ــــشــــاركــــة الــــرابــــعـــة هــــذه هي ا

يدفيديف.
ـبـاريـات الــنـهـائـيـة وكـانت أولـى ا
الــتي خــاضــهــا مــيــدفــيــديـف أمـام
ـفتـوحة نادال في بـطـولة أمـريكـا ا
عـام 2019 عــنــدمــا اســتــطــاع قــلب
تـأخــره في أول مـجــمـوعـتــ ولـكـنه
خـسـر في اجملـمـوعـة الـفـاصـلـة كـما
خسر في نـهائي بطـولة ملـبورن قبل
 12شهرا أمام ديوكوفيتش.وقال
مــيــدفـيــديف "مـن الـصــعب
الوصول للنهائي ودائما

أجــدهم فـي انــتــظــاري.
ولــــكن هـــــذا شــــيـــــئــــا
ـــــــتــــــعــــــا".وأوضح
"عـنـدمــا كـنت أبـلغ 8
أعـــوام 10 أعـــوام
كــــنـت ألــــعب أمــــام
احلــــــــائـط وكــــــــنت
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لالنصاف وبروح التـحليل هنـالك فوارق كثيرة ومـتعددة ب منـتخبنا
ونـظـيره االيـراني .. فـايـران مـتـقـدمـة بـالـتـصـنـيف االسـيوي والـدولي
علينا بنسبـة عالية .. وابسط مؤشر عن ذلك هـو تاهلهم لكاس العالم
اوال عن اسيا كـلها .. ثم ان انـديتهم ضـمن متقـدمي اسيا في بـطولة
دوري االبـطــال .. ولـديـهـم العـبـ مــحـتــرفـ حــقـيـقــيـ بــالـدوريـات
تاهلة دوما االوربية .. فضال عن كونهم مـن ضمن الفرق االسيويـة ا
ونديال .. هذا مع ما ينعمون به من استقرار مؤسساتي معزز الى ا
ا يجعل البيئة محفزة للعطاء .. قطعا ذلك ال بترسيخ روح القانون 
ـتـلك تاريخ وقـاعـدة مـواهب كـبيـرة ويـعد يلـغي بـان الـفريـق العـراق 
فريق ورقم صعب علـى اسيا وما زال حـتى االن ال يعد مـعبرا سهال
لكل من يالقيـه .. لكن ثمـة ظروف متـعددة سـيما الـسيـاسية واالمـنية
ــشـهـد الـعـراقي وجـعـلـت الـريـاضـة تـقع اسـيـرة رمت بـظالهـا عـلى ا

لظروف اوصلتنا الى ما نحن فيه .
ن حس لـهدة محقق كان يدان وبالـرغم من اضاعة ا على ارض ا
كن له ان يحقق التعادل .. لكن تلك الفرصة وان سجلت سوف لن
ـتلك مقومات ادارية تغير من احلقيـقة شيء .. بان الفريق االيراني 
ـا نحن فـيه .. كـمـا انـهم اضاعـوا كـثـير من وفنـيـة وبـيئـويـة افـضل 
راصد وندين له بالفضل الفرص احملققة التي كـان لها فهد طالب بـا
في ان تـكـون اخلـسـارة خــفـيف بـهـذا الـشــكل .. غـيـر ذلك لم نـر من
نتـخب العراقي شـكل يستـحق ان يطلق عـليه منـتخب يريـد الذهاب ا
ونديـال ليـست لعـبة وال امـنيـة تتـحقق بـالدعاء الى كاس الـعالم .. فـا
والتهريج والتطبيل واالرجتال .. وال بلوغها يعد نتاج عطاء مباراة او
مـبـاراتـ وهـدف وهـدفـ وال عب والعـبـ .. انـهـا اهـداف وتـوظـيف

امكانات وخطط ودراسات واستراتيج .
علق العراقي عن التعليق الكروي فقال معقبا : سالت مرة شيخ ا
( انه فن وثقافة ليست شـخصية فحسب  بل هي مـؤسساتية وتمثل
صـورة وهــويــة ووجه مــشــرق لـلــمــؤســسـة .. لــذا يــجب ان ال تــتـرك
ـا لالشـخـاص يـديــرونـهـا وفـقـا المــزجـتـهم ومـصــاحلـهم اخلـاصـة 
ثال ؤسـسة والتعليق معا .. فعلى سبيل ا يجعلهم يضيعون سمعة ا
نتخـبات او االندية كنا علقـ في مباريات عديـدة سواء مع ا بعض ا
نسمع منهم اشادة ليست في محلها . من قبيل ( ان الالعب الفالني
ـبـاراة ) .. مع انه لم يـسـجل هـدف ولم يـصـنع فـنـان ومـبـدع وجنم ا
ـشهد هدف ولم يشـكل خطـورة تذكـر ولم يراوغ منـافس ولم يتـف 
وفـاصل فـني جـمـيل ... خالل تـسـعـ دقـيـقـة لـدرجـة يـصـبح حـديث
باراة اخرى او يسوق لشخص باراة وكانه يعلق  علق غريب عن ا ا
همته اخلطيرة .. فالتعليق ما على حساب احلقيقة او هو غير مدرك 
ا فن وثقافة ومـهمة تالمس شغـاف الراي العام 
ــهـنــيـة الـعــالـيـة تـتــطـلب الـتــسـلح بــالـثــقـافـة ا
واحلــرص عــلى نـــقل احلــقــائـق والــتــان في
اطالق االحـكــام وحـسـن تـدبــيـر ادارة ضخ
بـاراة . والله من وراء عـلومـات وتسـييـر ا ا

القصد .
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يــجـد الــروسي دانـيــيل مــيـدفــيـديف
نفسه في طريقه نحو دخول التاريخ
واجـهة مرة أخـرى عنـدمـا يسـتعـد 
اإلســـبــانـي رافــائـــيل نــادال الـــيــوم
األحـد في نـهـائي بـطـولـة أسـتـرالـيا
ــفــتــوحــة لــلــتــنس.وذكــرت وكــالـة ا
األنـباء الـبـريطـانـية "بي.أيه.مـيـديا"
أن فوز نادال في ملبورن بارك للمرة
األولى مـنـذ عـام 2009 من شـأنه أن
يجعـله أول رجل يفوز بـ21 لقبا في
بـــطــوالت اجلــائــزة الـــكــبــرى األربع
(اجلـــرانــــد سالم) لــــيــــبــــتـــعــــد عن
مالحقـيه الـسويـسـري روجيه فـيدرر

والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
21‡ « WMF

نادال هو آخر الالعب الثالثة الذي
يحصل عـلى فرصة لـلتتـويج باللقب
ــبــاراة الـ21 حــيـث خــســر فــيــدرر ا
بلدون 2019 النهائية في بطولة و
أمام ديـوكوفـيتش الذي حـصل على
فـــرصــته لــلــفـــوز بــالــلــقب الـ 21في
ــفــتــوحــة الــعـام بـطــولــة أمــريــكــا ا
ــاضي ولــكــنه فــشل فـي الـتــتــويج ا
بهـا.وكان ديوكـوفيـتش يهـدف أيضا
لــيــصــبح أول رجل مــنــذ عـام 1969
يـفوز بـالـبطـوالت األربع الـكـبرى في
عـام واحـد ولـكن مـيـدفـيـديف أوقـفه
وحــــقـق أول ألــــقــــابه فـي بــــطـــوالت

اجلراند سالم.
وقال مـيدفـيديف "إنه تـنافس عـظيم.
ســـعــيــد حلـــصــولي عــلـى الــفــرصــة
حملـــاولـــة مـــنع أحـــدهـم من كـــتـــابــة
الـتـاريخ".وأضـاف "أعـلم أن رافـائـيل
سيسعى للفـوز كنت أعلم ما يسعى
له نوفـاك. لن أقـول حسـنا سـأحاول
عــدم االسـتــمــاع لـهــذا. ولــكن هـذا
أمرا يخصهم وال يخصني. أنا
هـنـا فـقـط في مـحـاولـة لـلـفـوز

باراة النهائية". با
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رغم أرقـــامـــهم في بـــطــوالت
اجلـرانـد سالم إال نـادال هـو
ـفــاجـأة في هــذه الـبــطـولـة ا
خـصـوصـا أنه عـاد من إصـابة
في الساق كـانت تهـدد مستـقبله

العب واستطاع أن يصل ألول في ا
نــهـائي بــطـولــة كـبـرى مــنـذ بــطـولـة
فـتوحة في 2020.ويتضح فرنسـا ا
جـــلــــيـــا من خالل انـــطـالقـــة الالعب
اإلسـبـاني كم هــو تـخـطى تـوقـعـاته
وكــان يـذرف الــدمـوع بـعــدمـا تــغـلب
عـلى اإليـطـالي مـاتـيـو بـريـتـيـني في
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الـنـاصــــــرية ان تـنـتهـي بالـتـعادل
لــكي يــتــــــقــدم لــلــصــدارة بــشــرط
الــــعـــودة بـــنــــتـــيـــجــــة الـــفـــوز من

العاصمة.

أتصور أنه رافائـيل هو من يالعبني
عــــلـى اجلــــانب اآلخــــر أو روجــــيه.
أعـــتـــقـــد أن نـــوفـــاك لم يـــكن ظـــهـــر
بـــعــــد".وأكـــد "اآلن لــــدي الـــفــــرصـــة
ــرة ــواجــهــة نــادال مــرة ثــانــيــة. ا
األولى كنت قـريبـا من الفـوز مباراة
ملـحمـيـة. سأحـول االستـعداد بـشكل

جيد".
واستطرد "أنـا بحاجـة إلظهار أفضل
مـــا عـــنـــدي ألن مــا اكـــتـــســبـــته من
ــبــاريـات الــنــهـائــيــة الـثـالث الـتي ا
لعـبتهـا من قبل أنه يـتعـ عليك أن
تـقـدم أكثـر من  %100من مـسـتواك

لكي تفوز".
وخــــــــــــــــــــــــــــتــم
مــــيـــدفــــيـــديف
"هـــــــــــذا مــــــــــا
اســــتـــــطــــعت
فــــــــعــــــــلـه في
بطولة أمريكا
ــــفـــتــــوحـــة. ا
وهــــــــــذا مــــــــــا
سـأحــاول فـعـله
الــيــوم األحــد".

 دانييل ميدفيديف
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ودع مــنـتـخب تـونـس بـطـولـة كـأس
أ أفـريـقــيـا عـقب اخلــسـارة الـتي
مني بها أمام نظيره بوركينا فاسو
ــبـاراة الـتي بــنـتــيـجـة 0-1 خالل ا
ــنــتـخــبـ مــسـاء الــيـوم جــمـعت ا
السبت على مـلعب "رومدي أديجا"
ضمن منافسـات الدور ربع النهائي
من بــطـولــة كــأس األ األفـريــقــيـة

قامة حاليا فى دولة الكاميرون. ا
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ـــــقــــامـــــة في لـــــكــــرة الـــــيـــــد وا
نـتـــــــخب الـسعـــــــودية ضـد ا

الكوري اجلنوبي.
وأضـاف سـيـكون ابـطـالـنـا أمام
ـــــبـــــاراة مــــــوعـــــد فـي حـــــسـم ا
لـــــتـــــحــــقـــــــــــــيـق اإلجنــــــــــــاز
الــتــاريــخي في الــتــأهـل لــكـأس
الــعــالم لــكــرة الــيـد حــيث يــقف
جــــمــــيـع الــــعـــــراقــــيـــــ خــــلف
منتـــــــخـبنا وكلــــــــهم امل في

الفوز.
وكـــان مــنـــتـــخـــبــنـــا قـــد خــاض
مــبـاريـات الـدور الـتـمـهـيـدي في
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أعـــلن االحتــاد الـــعــراقـي بــكــرة
ـــنـــتـــخب الـــوطـــني الــيـــد أن ا
ســــيـــواجـه نـــظــــيـــره الــــكـــوري
اجلــــنــــوبي الـــــيــــوم االحــــد في
ـؤهـلـة إلى ـبـاراة احلـاسـمـة ا ا

كأس العالم.
ــنـسق اإلعـالمي الحتـاد وقــال ا
الـــيــد حــســام عـــبــد الــرضــا في
تـصـريح صـحـفي إن مـنـتـخـبـنـا
الــــــــوطـــــــنـي لــــــــكـــــــرة الــــــــيـــــــد
ســيـخـــــــــــوض آخـر مــبـاريـاته
في الـبــطـولــة اآلسـيــويـة ال 20
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ــؤتــمــر االنـتــخــابي لــلــمــكـتب اخـتــتم ا
ـبـيـة الـتـنـفــيـذي اجلـديـد لـلـجـنـة الـبـارا
الـوطــنــيـة الــعــراقــيـة فـي الــــــعــاصــمـة

بغداد.
واسفرت نتائج االنـتخابات عن النتائج
الــتـــالــيـــة وكــمــا مـــوضــحـــة في الئــحــة
عـلـنة رسـميـا عن الـلجـنة االنـتـخابـات ا
ــنــاصــبــرئـيس االنــتــخــابــيـة وحــسب ا
اللجنة عقيل حميد 23  صوتا والنائب
االول ســمــيــر عـــلي لــطــيف 22 صــوتــا
والنائب الثاني فرست شالي 23 صوتا
واالمـ الـعـام كـوثـر حـسـ 5 أصـوات
ـالي عـبـيـد الـغزي 23 صـوتا واألمـ ا
وعضو أحمد العاني 21 صوتا وعضو

ســعـد عــبـد اجملــيـد  23صــوتـا وعــضـو
مـجـلي عودة 23 صـوتـا وعـضـو مـهدي
بــاقـر  23صــوتــا وعـضــو عــلي حــمــيـد

19صورة.
وجـرت االنــتـخــابـات بـاشــراف الـلــجـنـة
ستـشار القانوني االنتخـابية برئـاسة ا
االسـتــاذ عـلي اجلـوراني وعـضـويـة كل
ـــثل وزارة الــشـــبــاب والـــريــاضــة من 
ـديــر الـعــام في الـوزارة وصــفي كـر ا
عـباس ونـشـأت عزيـر عـباس عن وزارة
ـــســـتـــشـــار الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة وا
سـتشار القـانوني علـي عبد الـزهرة وا
الـقانـوني حـس نـايف هـاتف ومحـمد
ـدير الـتـنـفـيذي عـبـاس مـكي الـسالمي ا

مقررا.

اجملموعـة الثالـثة مع منـتخبات
قــــطــــر واإلمــــارات وعـــــــــــمــــان
وتــــمـــــكن من الــــــعــــبــــور لــــدور
الـــثــمــــــــــانـــيـــة في إجنـــــــــــاز
ألول مــرة يــحــقــقه مــنــتــخــبــنـا
لــتـــــــــتــوسع الــتــطــــلــعـات في
الــــــــــــــــدوري الـــــــــرئـــــــــيـــــــــسى
والـــــتــــــمـــــــــــــكن مـن إقـــــصـــــاء
ـــنــــتـــــــــــخب الــــكـــويــــتي في ا
مــبـــاراة عــصــيــبــة شـــــــــحــذت
خاللــــهـــا كل اإلمــــكـــانــــيـــــــــات
لـتبـقـــــــى اخلـطوة االخـيرة مع
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فـي مــطــلـع جنــومــيـــة مــحــمــد
الـــقــبــاجني وجـــد نــفــسه في
ازمـــة عـــســـيــــرة الـــقت به في
قــــــفص االتــــــهــــــام. مـن اجل
حسـناء مسـيحيـة تغـنى بها
في اغــــنـــيـــتـه الـــشــــهـــيـــرة
(ســودونـي هــالــنــصــارى).
فـــــالــــقـــــبـــــاجني كـــــان من
ــــهــــتــــمـــ ــــطــــربــــ ا ا
بـــــالـــــشـــــؤون الـــــعـــــامــــة
والــقـــضـــايـــا الــوطـــنـــيــة
ا غنى هذه والقومية ور
االغــــــــنــــــــيــــــــة فـي اوائل
ـملـكة العـراقية تأسيس ا
كأنـشودة تـتغـنى باحملـبة
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{ لوس اجنلوس) ,أ ف ب) - رفعت امرأة
لم تـكـشف عن هـويـتـهـا دعـوى مـدنـيـة ضد
غـني كريس براون متهمـةً إيّاه بتخديرها ا
واغــتـــصـــابــهـــا نـــهــايـــة الـــعــام  2020 في
فـلـوريـدا ومـطالـبـةً بـعـشـريـن مـلـيون دوالر
كـتـعـويض لـهـا.ووفق الـدعـوى التـي اطلـعت
وكـالة فرانس بـرس على نـسخـة منـها دعا
ــرأة الــتي وُصــفت بــأنــهـا كــريس بــراون ا
مـصـمــمـة رقص وراقــصـة وعــارضـة أزيـاء
وفــنـانـة مـوســيـقـيـة إلى يــخت كـان راسـيـاً
قـرب منـزل مغـني الراب ديـدي في فلـوريدا
في  30كـانـون األول 2020. وتـقـول الـشـابة
إنـها (شـربت في تـلك الـسـهرة كـأسـاً قدّمه
لـهـا كـريس بـراون جـعـلـهـا مـشـوشـة وغـير
مــتـوازنــة من الــنــاحـيــة اجلــسـديــة).وتــتّـهم
الـــفـــنـــان بـــأنّـه اصـــطـــحـــبـــهـــا إلى غـــرفـــة
واغـتصـبـهـا رغم اعـتـراضـهـا عـلى مـا كان
يـــحـــصل. وذكـــرت الـــدعــوى الـــتي رُفـــعت
ـة ـؤ اخلـمـيس في نـيـويـورك أنّ (األفـعـال ا
دعيـة  صادمة وترعبنا التـي تعرضت لها ا
جـميعـاً). وأشارت الشـابة إلى أنّهـا تسعى
إلى حتــقـيـق الـعــدالـة لــنـفــسـهــا وتـأمل أن
ثـابة مـثال يُـحتـذى به لنـساء يكـون األمـر 
ـــا كـنّ حتت رحـــمــــة كـــريس أخـــريــــات ر
دعـية أريـيل ميـتشل بـراون.وأكّد محـاميـا ا
وقع  TMZ أنّ مـوكلتـهما وجـورج فرابـيك 
لـم تـبـلغ الـشــرطـة بـحـادثــة االغـتـصـاب في
ذلك الـوقت ألنّهـا كانت طـالبـة طب وشعرت
بـاحلـرج.ولم يـرد احملـامــيـان اجلـمـعـة عـلى
ســـؤال وكــــالــــة فــــرانس بــــرس إذا كــــانـــا
يعـتزمـان رفع دعوى أمـام محـكمـة جنـائية.
وكـتب بـراون عـبــر حـسـابه في انــسـتـغـرام
(في كـل مــرة أقــوم بـــعــمل مــوســـيــقي هم
يـحـاولـون الـتــفـوه بـحـمـاقـات) من دون أن
قـصود.ووجـهت إلى براون تهم يـذكر من ا
بـاالغـتـصـاب في فـنـدق باريـسـي فاخـر في
كـانون الـثاني 2019  يـحقق قـاضي حتقيق
الحق فـرنـسي فــيـهــا. ونـفى بـراون غــيـر ا
قـــضـــائــيـــا في أي قـــضــيـــة حـــالــيـــاً هــذه
األفــعــال.وأُدين في الــعــام  2009 بــضــرب
ـغنيـة ريهـانا التي كـانت صديـقته في تلك ا
رحلة والتي لم تتمكّن حينها من حضور ا
حــــفـل تــــوزيـع جــــوائــــز غــــرامـي بــــســــبب

إصابتها.

ـغـني الى الـسـمـاء و يـدخل اجلـنة ا
ـسـيح عـلـيه السالم ويـكـلم السـيـد ا
ويـوسـطه في مـوضـوع حـبه. ايـريـد
ان يصنع من نفـسه وسيطا في مثل

وضوع? هذا ا
 الـــقـــوا الـــقـــبض عـــلـــيه وســـاقـــوه
للـمحـاكمـة. سأله الـقاضي : من انت
يـا كـافـر? و مـن قـال لك انك سـتـدخل

اجلنة?
فأجـابه ابـو قاسم انـا مـو كافـر. انا
مــسـلم و اســمي مـحــمـد. و كـمــسـلم
البد ان ادخل اجلـنة في االخـير. قدم
سيحي تهم دفاعه بأن ا محامي ا
لـم يــســتـــاءوا من االغــنـــيــة قط  بل

اعجبتهم .
وكــان من صــنـع االســطــوانــة و قـام

ب الطوائف. و لـكنها انـقلبت عليه
مع األسف وكادت تزجه في السجن.

 يا نصارى اش صار بيكم
 ما تضيفون اليجيكم
 ألصعد العيسى نبيكم
 وأسأله يسوي لي جارة

ـــطــرب الـــكــبـــيــر  مــا ان غـــنـــاهــا ا
وسجـلهـا وتوزعت اسـطوانـاتها في
الـعراق حـتى هـبت ضـجـة اجـتاحت
الــعــاصـمــة الـعــراقــيـة. قــالـوا انــهـا
ـسـيحـي جتـرح مشـاعر اخـوانـنا ا
بالتغـني بواحدة من نسـائهم. قالوا
هذه اغنـية تثـير النـعرات الطـائفية.
ـــغـــرضـــون فـــضال عـن ذلك عـــثــــر ا
كــالـعــادة عــلـى مــا اعــتــبــروه كــفـرا
بـالــدين. قـالـوا: مـا هــذا? ان يـصـعـد

والتلفـزيون ولعـلي هنا وأنـا أستعرض
تـــلك االحــداث واأليـــام اتـــذكــر وجـــوهــا
جـميـلـة ورائـعـة طبـعت احـلى الـذكـريات
في مـخـيــلـتي مـثل مــائـدة نـزهت نـاظم
الـغـزالي سـلــيـمـة بـاشـا مـراد  وآخـرون
غيـرهم يـطـبـعون قـبالتـهم عـلى خدودي
الـطـريــة او جـبـهـتـي الـفـتـيــة انـهـا ايـام
وأذكـر في وأسـمـاء وذكــريـات ال تــنـسى 
تلك الـفـترة أني أشـتـركت في الكـثـير من
ـسـلــسالت ومـنـهـا: رمــضـانـيـات و مع ا
اخلـالـدين وتــقـاسـمت دور الــبـطـولـة في
عيش وشـوف لـكن من الـطـريف أن اذكر
ثل حلقات حادثة مرّت عليّ حينما كنّا 
تـمثـيـلـيـة يتـيـمـة وكـان علـى أبي الراحل
شـاهد وجيه عـبد الـغـني وضمن أحـد ا
أن يــصـفــعــني عـلـى وجـهي ـ يــضــربـني
بـعجـل ـ وقـد كان مـن القـوة أن  أدى ذلك
الى ارتبـاكي ونـسيـاني لـدوري واحلوار
ـفــروض أن اؤديه! فــمــا كـان مـن بـاقي ا
مثل وأثنـاء البث الذي كان مباشرا ا
اال ان يــبــتــدعــوا طــريــقــة ألخــراجي من
لـكن ــسـلــسل  ـشــهــد من اجل انـقــاذ ا ا
القضية لم تنـته عند ذلك بل كانت ابكي
حـيــنـمــا انـتــهى الـتــمـثــيل والـتــصـويـر
ـرحــوم الـفـنـان نـوري الـراوي فـأنـبـرى ا
الذي كان حاضرا وقال لوالدي ـ مازحا ـ
عـــبــارتـه الــشـــهـــيــرة: ( هـــذا اخلـّــــد مــا
يـنـضـرب هـذا اخلـد يـنـبـاس)  الـرحـمـة

لبرنامج زوايا الكـاميرا الذي نال جناحا
واقبـاال كبـيـرا من مشـاهـدي التـلفـزيون 
كمـا قدم الـعـديد من االدوار الـسـينـمائـية
مـنــهـا افالم اجلــابي  وجــسـر االحـرار 
ـئـة) وله مواهب عـديـدة منـها : و( 100با
الـرسم  والـعـزف عـلى الـكـمـان  ويـكـتب
الشعر  تـزوج وعمره كان  17عاما  وله
بنت اسـمهـا ليـلى مقـدمة برامـج اطفال 

وقيس. 
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وعنه قالت ابنته لـيلى وجيه في تصريح
ـا ألني كــنت بــيـنــهم دائــمـا سـابـق ( ر
فـيـبــدو اني كـنت في مــرمى بـصـرهم في
حـالة حـاجـتـهم لـلـطـفـلـة في اي دراما او
مسرحـية وهـكذا كـنت. فقـد اشتركت في
أول تمـثيـليـة تلـفزيـونيـة ولم يكن عـمري
قـد جتـاوز األربع ســنـوات مع األسـاتـذة
العمالقة  سليم البصري (حجي راضي)
حــمـــودي احلــارثي عـــمــانــوئـــيل رســام
وروميـو يوسف وكـانت كل التـمثـيلـيات
ويـبدو بـعد وعمـوم البث آنـذاك مبـاشرا 
جنـاحي عـلى مـا اعـتـقـد فـقـد اختـاروني
معـهم في مسـلـسل ألف ليـلة ولـيلـة الذي
كـان يـعـرض اسـبـوعـيا فـي لـيلـة كـل يوم
جمعـة حيـنها كـانت فرقة  14تموز التي
يعمل بهـا والدي وجيه عـبد الغني
ــفـضــلـة لـدى هي الـفــرقـة ا
مــــــؤســـــــســــــة األذاعــــــة

عــلى روحــيــهــمــا الــطــاهــرة الــطــيــبــة).
وكـــان فـــنــان الـــشـــعب الـــراحل يـــوسف
العاني صديـقا مقـربا للـراحل وجيه عبد
الـــغـــني وكـــتب عـــنه حـــ وفـــاته (رحل
ـــلـــتــزم  الـــواعي ـــرح  ا ـــتـــمــيـــز  ا ا
ـــمـــثل ـــثـــقـف والـــفـــنـــان اخملـــرج وا وا
ــوسـيـقي .الـلـطـيف الى والـتـشـكـيـلي وا
درجـة ان الــعـ التــتـرك مــتـابـعــته وهـو
ــســرح او امــام يــتـــحــرك بــثـــقــة عــلـى ا
ــيــزة ان كـان الــكـامــيــرا وابـتــســامـته 
وقف حـزيـناً او سـعـيداً فـهـو يسـتـقبل ا
ـواقـف بـابــتــســامـة وتــعــابــيـر جــمـيـع ا
مـخــتــلـفــة يـصــحـبــهـا تــعـامال ذكــيـا من
الـعـيــنـ والـفم واالنف والــسـاقـ حـ
تتقدم الواحدة تلو االخرى واليدين ح
حتـمل احــدهـمـا ســيـكــارة والـثـانــيـة قـد
ترتـمي داخل اجليب الـذي استـوطن تلك
الـيــد بــكل مـحــبـة واحــتـرام النــهـا الــيـد
تختـبا لداللـة درامية وتـعبير يـنتمي الى
الـذهن واجلـمال لم يـكن يـفـعـلـهـا هـروبا
ابدا وال اسـتراحـة والموت بل هي حـياة
متلئ نياش من فعل مهم وداعا ايها ا
اخــمص قــدمه حــتـى اعــلى راسه وجــيه
ـــســـرح وال امــام الـــذي لم يـــشب عـــلى ا
مثل الذي يخلق لنفسه لقطة ا الكاميره 
ـكيـاج وداعـا يامـصدرا كبـيـرة الحتتـاج 
لـلـطـاقـة اجلـمــالـيـة الـتي يـفـوح عـطـرهـا

روعة وانت تراقب هذا الوجيه).
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نبر الـلبرالي اجلمعة فكـر والسياسي العراقـي ضيفه ا ا
اضيـة افتراضيا في محاضرة بعنوان (أزمة الهوية في ا

شاريع االيديولوجية). العالم العربي في ضوء فشل ا
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الشـاعـر الـعـراقي نـعـته االوساط
ــوت الــثــقــافــيــة بــعــد ان غــيــبه ا
ــاضـي إثــر إصـــابــته الـــثالثـــاء ا
ويعد الراحل احد بجـلطة دماغيـة
مــؤســـسي فــرع ديـــالى لالحتــاد
الــــعــــام لـألدبـــاء والــــكــــتّــــاب في

العراق.
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الـطفـلة االردنـيـة البـالغـة من العـمر تـسع سنـوات صدرت
لــهــا عن دار ابـن رشــيق لــلــنــشــر والـــتــوزيع مــجــمــوعــة
قـصصـية لالطـفال بـعنـوان (حكـايات رفـيف) تضـم عشر

قصص.
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التدريـسي في جامعة الـكوفة يـترأس اللجـنة التحـضيرية
ـعاصر ودوره للمـؤتمـر العلـمي الدولي (الـبحث العـلمي ا
ستدامة) الذي تـقيمه جامعة في حتقيق اهـداف التنميـة ا

قبل. البصرة في اذار ا
l³O u³ « ”U³Ž ÍœU¼ œUNł

ــؤرخ الــعــراقي نــعــته عــشــيــرة الــبـو صــيــبع الــوجــيه وا
وعـشـيـرة جشـعم فـي الفـرات االوسط  سـائـلـ الـرحـمة

لروحه الطاهرة.
Í“U−Š «bMO

ــقــبل في ــطــربــة االردنــيــة تـشــارك بــدرامــا رمــضـان ا ا
مـسلـسل (نـشمـيات مـن البـادية) عـبـر أغنـيـة (بنت الـبدو)
ـسلـسل من كـلمـات أحمـد الفـاعوري حلن وهي شارة ا

وتوزيع وليد الهشيم.
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ـنــتـدى نــقـيب االطــبـاء فـي الـعــراق ضـيــفه امس االحــد ا
الـثــقـافـي في نـادي الــعــلـويــة بـالــتــعـاون مع نــادي رجـال
االعـمال الـثـقافي بـجـلسـة حواريـة عـنوانـهـا (الطب خـدمة

وليس جتارة).
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مثـلة السورية انضمت إلى قائمة أبطال مسلسل (كسر ا
عظم) تـأليف علي مـع صـالح وإخراج رشا شـربتجي.
ويـتــنـاول الــعـمل صــراع بـ ثالث طــبـقــات اجـتــمـاعــيـة:

توسطة وضحايا القاع  في زمن احلرب. تنفذة وا ا
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لـبــيــان تـســلــمـتـه (الـزمــان) امس انه ( خالل
الـكــرنـفـال زرع عــشـرات الـشــتالت في سـاحـة
الـقــشـلـة من قـبل االطــفـال واحلـاضـرين فـضال
ـهتـم ـدارس وا عن مشـاركـة عدد كـبـير من ا
ـهـرجـان). وب ـثـقـفـ والـفـنـانـ في هـذا ا وا
احلــســون بــان (اجلــهـــد الــتــشــاركي لــلــدائــرة
يسـاهم في النـهوض بـالواقع الـبيـئي في البالد
ـؤسـسـات التـعـلـيـمـيـة والـتـربـوية من واشـراك ا
اجل اعـداد اجـيـال واعـيـة تـمــتـلك ثـقـافـة بـيـئـيـة
تعـزز من خاللهـا سـلوكـياتـهم في حمـاية االمن

البيئي والصحي).
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اقــامـت  دائــرة الــتــوعــيــة واالعالم الــبــيــئي في
وزارة الــبـيــئـة اجلـمــعـة كــرنـفــال تـوعـوي بــيـئي
تنـبي . وقال مدير صحي في الـقشلة بـشارع ا
عام الـدائرة اميـر علي احلـسون ان  (الكـرنفال
تضـمن عدد من الفعاليات منها معرض للصور
الفوتـوغرافيـة البيـئية ومـعرض لتـدوير النـفايات
واوبـــريت االطــفـــال عن الــوقــايـــة من فــايــروس
كـورونــا واهــمـيــة الــتـطــعــيم بـالــلــقـاح  وايــضـا
ـفـاهـيم اوبـريت و مـســرحـيـة اخـرى تـتــضـمن ا
ـسـتـدامـة). مـوضـحـا وفـقا البـيـئـيـة والـتـنـمـيـة ا

ضد القباجني وقال انه وجد كلمات
االغنيـة جترح شـعوره. وللـرد عليه
سـيـحي آخر جـاء محـامي الـدفـاع 
هو احملامي يوسف عـمانوئيل الذي
عــبــر عن ارتــيـاحـه الـتــام لألغــنــيـة.
شـفع ذلـك شـاهـد مـسـلـم هـو مـحـمـد
صالح  كـاتب عدل بـغداد الـذي شهد
بأن االغـنيـة ال تـنطـوي على اي كـفر
ــا قـــاله الــقــرآن و ذكـــر احملــكـــمــة 
الـكـر بـأن الـشـعـراء يـقـولـون ما ال

يفعلون.
ــــتـــهم ان الــــقـــاضي  حلــــسن حظ ا
تزمت ضده قد نـقل واستلم مكانه ا
ــقــام ومن قــاض آخــر مـن مــحــبي ا
عـشـاق اغـانـي الـقـبـاجني فـحـكم في

األخير بتبرئته.
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أخـالقــيــة لـــلــحــفـــاظ عــلى ســـلــطــته
ـكيافـيلـية تـنظر وحتقـيق أهدافه  وا
أيـضـا لـلـطـبـيـعـة اإلنـسـانـيـة بـنـظـرة
متـشـائمـة وتـعزز األفـكـار االنتـهـازية
وتبرر التالعب واخلـداع وغيرها من
ــرفــوضــة إنــســانــيـا) األخالقــيــات ا
ــســرح ـــا ان ا مــضـــيــفــا (و
مـــــرتــــبط بـــــخــــاصــــيــــة
احملاكـاة عـنـد االنـسان
فــهــو نــتــاج الحـداث
وقـعت في اجملــتـمع
بـــقــصـــد الـــتــاثـــيــر
الـــــــواقــــــعـي عــــــلى
ــتــلـــقي ومن هــنــا ا
اختـلـفت الـطـروحات
ــــــــــقـــــــــــدمــــــــــة فـي ا
شــخـــصــيـــات الــنص
ـــــــــســــــــــرحـي او في ا
افـكـاره او مـوضوعـاته
او بــــنـــيــــته نــــفـــســــيـــا
واجــــــــتـــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــا
وفـلـسـفـيـا).وتـاتي اهـمـية
البحث كونه يـسلط الضوء
على دراسـة مالمح الـفـلسـفة
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نـاقـشت اطـروحـة دكـتـواره في  قـسم
ــسـرحــيــة كـلــيــة الـفــنـون الــفـنــون ا
اجلـمـيــلـة بـجـامـعـة بــابل (الـفـلـسـفـة
ـيــكـافـيـلــيـة وتـمـثالتــهـا في الـنص ا
سرحي العراقي) لـطالب الدكتوراه ا

قــــائـــــد  طــــالب ســــلــــمــــان
السـدخـان السـلـطاني
الذي اشار الى ان
يكافيلية: هي (ا
نــــــظــــــريــــــة أو
وجـــهــة نـــظــر
ســــيـــاســــيـــة
تــــــــــــبــــــــــــرر
اســتـــخــدام
الــزعـــيم كل
الــــوســـــائل
الـالزمـــــــــــــة
مــهــمـا كــانت
مجحفة وغير

حــدود الـــبــحث الــزمــانـــيــة  فــكــانت
الفـترة من 2010 الى 2020 وقد حـلل
الـــبــحث كــعـــيــنــة  االعـــمــال  (نــادي
الضحك وفـصل من مسـرحيـة ماكبث
وحــداد الـــلــيـــالي الــثـالث والــوقــاد)
ــــنـــهـج الـــوصــــفي بــــاســــتـــخــــدام ا

التحليلي.

ــسـرحي ــيــكـافــيــلــيــة في الــنص ا ا
العـراقي فقد تـناول الـبحث الـفلـسفة
يكافـيلية مـفاهيمـيا وتناول مالمح ا
ــيــكــافــلــيــة في الــنص الــفــلـــســفــة ا
ي الــغـربي وتــنـاول ـســرحي الــعـا ا
ايضا مالمح هذه الفلسفة في النص
ــســرحي الــعــربي والــعـراقـي . امـا ا

{ اسـطنبول  –وكـاالت - نشرت الـنجمة
ـير صورة جديدة يت أوزد التـركية د
في صـفــحـتـهــا اخلـاصـة عــلى مـوقع
الـــتـــواصل اإلجـــتــــمـــاعي. وأطـــلت
يـر بنـحافـة مـلحـوظة والفـتة اوزد
بـقـمـيص صـيـفي بـالـلـون األسـود
وتـركت شــعــرهـا مــنـســدالً عـلى
كتفـيها بـتسريـحة مجـعدة الفتة
.ووضعت ماكياجاً ناعماً أبرز
نعـومة مالمـحها الـتي خطفت
يـر قد األنـظار. وكـانت أوزد
وافـقت على أداء دور جـنسي
مـثلة حمـيم كانت قد رفـضته ا
التـركيـة هـاندا أرتـشـيل ليـكون
ذلك الــسـبب في أخـذهـا مـنـهـا
دورهــا في مــسـلــسل (بــيـني
وبــــــــ الـــــــدنــــــــيــــــــا). وفي
ــوقع الــتـفــاصــيـل وفـقــا 
ــفـتـرض الـفن كـان من ا
أن تـقـوم أرتشـل بـبـطـولة
مـسلـسل تركي لـصالح
ديـزني بلس ليذهب
الـــــــــــــــــــدور إلـى
ـــيــر بـــعــد أوزد
أن رفـــــــــــــــــضـت

أرتــــشـل أداء مــــشـــــهــــد
حــــــمـــــيم وعــــــبـــــرت عن

حتفظها عليه. 

ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم.
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زعجة ـساعدة للـتفاصـيل ا كنك أن تـطلب بَعْض ا  
. عقّدة.يوم السعد االثن ا

Ê«eO*«

كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك.
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جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.
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فـكّـر بـهدوء بـعـيـداً عن تعـقـيـدات العـمل  ثمّ انـظـر ما
يحدث.رقم احلظ  2.
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 في الـعـائــلـة جـو مـريح لـكن احــد اطـفـالك قـد يـواجه
مشكلة حاول مساعدته .
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 ال تفاجـأ إذا توصّلت إلى قرار مهـم فجأة. فالقرارت
همة تأتي بشكل غير متوقع. ا

ÊUÞd «

كن كنك أن تـخطو خـطوات واسعة.. هـناك أمور   
أن تصبح أكثر جماالً هذه اللّيلة.
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 الـــعـــمل في وضـع الـــركـــود . أنت األول بـــأفـــكـــارك
الالمعة.يوم السعد االربعاء.
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زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .

u b «

 قد توجـهك مشاكل عاطفـية مع الشريك حاول جتنب
اية مواجهة في األيام القادمة.

¡«—cF «

الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها. يوم السعد االثن

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
خــــــــــــــانـــــــــــــات الـى  9 
هــــدف هـــذه صـــغــــيـــرة
الــلـعــبــة مـلء اخلــانـات
بــاالرقـــام الالزمــة من 1
الى 9  شرط عـدم تـكرار
الــــرقـم اكــــثــــر من مــــرة
واحــــــدة في كـل مــــــربع
كبـيـر وفي كل خط افقي

وعمودي.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7185 Monday 31/1/2022
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7185 اإلثن 27 من جمادى اآلخرة 1443 هـ 31 من كانون الثاني (يناير) 2022م

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

مازالت (الـزمان) تـسـتذكـر رموز الـثقـافة
والـفن والـذيـن رحـلـوا مـنــذ سـنـوات الى
ــا قـدمـوه الـعــالم اآلخـر وفــاءا وتـقــديـر 
خالل مـشـوارهم الـفـني الـطـويل والـيـوم
نـسـتــذكـر مـعــا حملـات من حـيــاة الـفـنـان
الــراحـل وجــيه عـــبــد الـــغــنـي في ذكــرى
وت في السادس رحيله  24حيث غيبه ا
والـعشـرين من شـهـر كـانـون الـثـاني عام

رض .  1998بعد صراع مع ا
ولد عـبدالغـني في آب عام  ? 1933والده
عـبدالـغـني مـصـطـفى اول كـاتب عدل في

العراق  انهى جزءاً من دراسته
االبـتــدائــيـة فـي الالتـ
ــــنــــطــــقــــة عــــكـــد
الـنصـارى  اكـمل
توسطة رحلة ا ا
والـــثـــانــــويـــة في
االعـــــــــــــداديــــــــــــة
الشـرقيـة للـبن 
دخـل مـــــــعـــــــهـــــــد

الـفـنـون اجلـمـيـلـة 
وعـــــ مـــــدرســـــا في
ـعـهد نـفـسه  ثـم ع ا

مـــــدرســـــا فـي مـــــعـــــهــــد
علم .. ا

ومــــن ادواره االولـــى
ـــعـــهــد في ا

كان دور قيس في مـسرحيـة قيس وليلى
ثم مسرحية ألف لـيلة وليـلة  كما ساهم
بتأسيس فرقة  14تموز عام   1958بدأت
عالقــته بـالــتـلــفـزيــون حـيث قــام بـأدوار
شــــهــــريــــار في ألـف لــــيــــلــــة ولــــيــــلـــة 
ورمضـانـيات  ومع اخلـالـدين وغيـرها 
وعمل مـديـرا للـفـــرقة الـقـوميـة لـلتـمـثيل
عام  1967ثم مـديـرا لالنـتـاج في االذاعـة
والتلـفزيـون  ومديـرا لالنتـاج في شركة
بابل لالنـتـاج السـينـمائـي والتـلفـزيوني
سـرحيـة نذكر مثل الـعديـد من االعمـال ا
مــنــهــا : الــدبــخــانــة  وجــزة وخــروف 
واللي يعـوفه احلرامي
 وياخذه فـتاح الفال
 وخـــــان بــــــطـــــران
وغـيـرهــا  كـمـا قـدم
الــعــديــد من االدوار
التـلـفـزيونـيـة نـذكر
مــنــهــا  مـســلــسل
نـاديــة  وســهـرة
خيط الـبريسم 
ومــــــســـــلــــــسل
غـاوي مـشـاكل
وغيرها .. كما
عمل مـقـدما

وجيه عبد الغني

إسطنبول
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كـانت فـكـرة أنـشـاء مـديـنـة إعالمـيـة مـتـكـامـلـة في مـنـطـقـة
سؤول في الصاحلية او كرادة مر تتـبلور في اذهان ا
ـصـريـ بـعـقدين  وزارة الثـقـافـة واإلعالم وقـد سـبـقوا ا
فـتم أنـشـاء وزارة الـثـقـافــة واإلعالم وبـعـدهـا مـقـر لـدائـرة
ـسـرح ومن قـبل مـبـنى ودار لإلذاعـة  ومـقر السـيـنـمـا وا
لعـدد من الـقـنـوات والـوكـاالت اإلجنـبـيـة واسـتـوديـوهات 
 وأحــيل الــتــصــمــيم الـى شــركــات يــابــانــيــة وفــرنــســيــة

وسويسرية .
مرت الدائرة بفترة ذهبية  حيث  حتويلها من مصلحة
سرح وزادت مـيزانيـتها  الى مؤسسـة عامة لـلسيـنمـا وا
وأُنشـأ مقـر جـديد لـهـا مع مسـرح عام 1979 مجـاور مقر
وزارة الثقافة واإلعالم حتتوي البناية على 9 طوابق منها
منتدى لـلمسرح ومـسرح الرشيـد واستوديوهـات لتصوير
يُـعـد االفالم واخـيـراً قــنـاة فـضــائـيـة اســمـهـا احلــضـارة 
ـسـارح في الـعـراق وواحـد من الرشـيـد واحـد من اكـبـر ا
عمارية في الشرق االوسط  يحتوي على صالة التُحف ا
كبيرة تسـتوعب أكثر من 700 شخص وفيه نظـام متكامل
لـلـمـؤثـرات الـسـمـعـيـة والـبـصــريـة تـسـتـخـدم في مـخـتـلف

العروض .
ـمثـلـ واخملرجـ الـعرب ـسـرح اشهـر ا ارتقى خـشـبة ا
واالجـانب اضـافـة لــلـعـراقـيــ  واقـيـمت فــيه الـعـديـد من

االحتفاالت والنشاطات الفنية واإلدبية .
 تـمـثـيل فـيـلم عـراقي في اروقـة هـذه الـدائـرة عـام 1990
ـديـر ) من اخـراج عـبـد الـهـادي الراوي (اسمـه الـسـيـد ا
الك وبـطولة راسم اجلـميلي التـفات عزيز وتأليف قاسم ا
عبد اجلبار كاظم ومحسن العلي وعدد كبير من النجوم".
سرح أسعدني احلظ في التجـوال داخل اروقة الدائرة وا
سـرحـيـات لـكون وأن احضـر عـدد كـبـيـر من احلفـالت وا
والدي مخرج ومـعد برامج ومـديراً للهـندسة الـصوتية في

وزارة الثقافة واإلعالم .
ـاضي 2021 وبـعـد  اعـادة تـرمـيــمه وافـتـتـاحـه الـعـام ا
مضي 18 عـامـا من الــغـيـاب عن الــشـاشـة والــنـشـاطـات
ـسـرح ومسـرح الـرشـيد الفـنـيـة عادت دائـرة الـسـيـنمـا وا
ـرة ليـس بـعـمل فـني بل للـظـهـور مـرة اخـرى ولـكن هـذه ا
بــطــلب اخالء وازلـــة من قــبل وزارة اإلعـــمــار واإلســكــان
وخالل  14 يوماً  حيث تذكـرت االخيرة بعد 42 عاما إن

بـنى عـائـد لـها  وتـقـدمت بـشـكوى أرض ا
ـبـنى واخالئه  وقد للـقضـاء لـتسـليم ا
وقـــامت حـــكـــومــــة االســـتـــعـــراضـــات
ـبـنى ـوافـقـة عـلى تـغــيـيـر عـائـديـة ا بـا
وحتـويل مـلـكـيـته الـى دائـرة الـسـيـنـمـا

سرح . وا

بتوزيعـها في العـراق رجل مسيحي
هــــــو نـــــقــــــوال اخلـــــوري. وعــــــزفت
االسـطــوانـة بــاسـتـمــرار في (مـقـهى
جميل الـذي كان هو ايـضا مسـيحيا
ـسـيحـي ولم و معـظم زبـائنه من ا

يعترض احد منهم على عزفها). 
وللـمـغني نـفسه كـثـير من االصـدقاء
ـــســيـــحــيـــ بل ويــســـكن في حي ا
سـوق الـغزل الـذي يـضم الـكـثـير من
ـسـيــحـيـة و تــربـطـهم به الـعــوائل ا

روابط جيدة.
 و قــدم احملــامي مــضــبـطــة وقــعــهـا
ـســيــحـيــ تــؤيـد الــكــثــيـرون مـن ا
طرب و تستحسن ما غناه. بيد ان ا
دعي الـعـام جاء بـشاهـد مسـيحي ا
الــسـيـد سـلــيم حـســون الـذي شـهـد

محمد القباجني
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شـهـد الثـقـافي العـراقي خـاصة والـعربي نـظرة فـاحـصة و تـأمـليـة إلى ا
عـامة   تريـنا خطـورة الواقع  وأبعاد األزمـة الثقـافية و احلـضارية التي
ـر بهـا الراهن الثـقافي اجملـتمعي   أن أزمـتنـا هي أزمة  وعي قبل أن
تـكـون أزمـة نــهـوض   ألنـنـا مـا زلــنـا نـعـاني من وطــأة الـدين واالنـقـيـاد
األعـمى الى تـراث يـحـتاج الـى غربـلـة إن لم أقل الى نـخـالة  وعـلـيـنا ان
نعـرف تـمـاما ان أزمـتـنا هي أزمـة تـربـوية وسـلـوكيـة تـسـببت في طـريـقة
تفـكيرأجـيال وحتـليل  مـغلـوط واستنـتاج قـائم على مـقدمـات معـتمة أدت
الى نـتـائـج أكـثـر عـتـمـة  ان األزمـة تـكـمـن في طـروحـات ثـقـافـتـنـا ال في
و أننـا كثيـرا ما نتحـدث بلغـة الغرب ومـصطلـحاته عنـدما نحاول تـلقي ا
حتليل أزمتـنا. في ح علينا ان ندخل مغامرة حضارية كبرى من نوع
جديـد مع حتديـد دقيق لـوجهـة نهـوضنـا احلضـاري. أن نطـلّق اخلطاب
ـبـني عـلى ماجـاء عن األسالف ونـنـبذه  والنـتـحدث بـلـغة االسـتـشراق ا
ــســتــشــرقــ في شــأنــنــا ومــاضــيــنــا وعــلــيــنــا ان نــدرك ان مــعــظم وا
ـستشـرق ال يعرفـون شيئا عن خـصائص أزمتـنا كما أنـهم في كثير ا
من احلــاالت يـتـقــصـدون الـتــعـمــيـة وزرع اخلالف ودس الـفــ واشـاعـة

ثقافة  تعمّق االختالف الذي تناقلته األجيال . 
سـتشرقون ا قاله أو يـقوله ا  وهـناك من يرى ان األمـر اليتعـلق تمامـا 
ـشكلـة في بنـية وتـركيبـة العـقل العربـي االسالمي نفسه  .. أي في ... ا
ـستـشرقون إال هـامشـا ضئيال مـ وسردية هـذا العـقل  .. وال يشكل ا
ـاضي والدين ـ عـلى جمـوده وتـعـلقه الـدائم بـا مـنه . لـقـد حافظ هـذا ا
ومايسمى بـالتراث بالـرغم من وجود محاوالت تـنويرية قـام بها البعض.

طلوب أو حتدث التأثير الالزم والدائم.  . لكنها لم تأخذ مداها ا
ان السـائـد اليـوم يـشـكل ظاهـرة  أفـرزت ثقـافـتهـا اخلـاصة بـهـا تعـتـمد
الـفوضى والـغاء اآلخـر واقصـاء من يتـصدى لـها  وهي ظـاهرة خـطيرة

قد  تشمل جميع أوجه احلياة. ! 
 فـأزمـتنـا أزمة وعي واسـتجـابـة وإشكـاليـتنـا تـكمن في االنـقيـاد األعمى
ا فـيه من عوامل إيـجابيـة كمـا تكمن للـماضي وعـبادته ولـيس للتـراث 
ؤسـسة الـثقـافيـة الرصـينـة القـادرة على بثّ الـفكـر واالبداع في غيـاب ا
تـحررين من كل شـوائب العـبوديـة والتبـعيـة ألي جهة أو تـيار مـاضويا ا
كان أم غربيا.. نـعم الكثير من مثقفينا يعيدون إنتاج خطاب االستشراق
ـسـتشـرقـ في تـأيـيـد فـكـرة تمـركـز احلـضـارة الـغـربيـة وغـطـرسـتـها وا
ركـز متـناسـ أثر وضرورة سـيادتـها عـلى الـعالم بـوصف الغـرب هـو ا
ـة ومـنـها حـضـارة وادي الـرافـدين ووادي احلـضـارات الـشـرقـيـة الـقـد
النيل واحلـضارة العربية االسالمية  فـي تنوير أوربا  من خالل عبورها
ـفـكـرين..نـحن بـحـاجـة لـثورة الى الـيـونـان ووصـولـهـا أليـدي الـعـلـمـاء وا
ـتـخلف ـدنـية حـالً يُزيح شـراذم الـفـكر ا ثقـافـية مـعـرفـية تـطـرح الـدولة ا
وأحزابه الالدينـية التي خربـت البالد والعبـاد ليكـون الدين لله  والوطن
للجميع..أمـا ثقافة قبول اآلخـر فهي حتتاج لتحريـر العقول من التعصب
واألحقـاد ونوايا اإلقـصاء والـتغـييب وهذا يـحتـاج لثـورة جذرية مـنهـجية
تربـوية إعالميـة معرفـية فـنية تـعمل كتـيارات صـاعدة نازلـة عبر شـبكات

اجملتمع ومؤسساته كافة .
لذا يـجب عليـنا أن نعـيد تشكـيل خطابـنا الثـقافي بإسـتنفـار الوعي ونبذ
كل اخلالفـات والـقـضـايـا الـتي عـلـيـهـا اخـتالف وفـصل الـدين عـن امور
ــســتــقـبــلي احلــكم  والــســيــاســة واطالق حــريــة الــتـفــكــيــر والــبــحث ا
واسـتـشــراف الـغـد بـرؤيـة عـصـريـة العـودة فـيـهـا الى مـاضٍ رثٍّ  يـكـبّل
األنـسـان بــقـيـود صـدئـة   يــكـفي مـا قـدمـنــا من قـرابـ ودمـاء من أجل
اضي الذي ال يـزال نصا ناقصا وأن علينا ان نستوفي ا
حركة النـهوض اجملتمعي والثقافي  على أرضية ثابتة
ــواجـهـة تـلـقـائـيـا عـلـيـنـا رصـيـنـة لـنـمـتـلك خـطـاب ا
ـارسـة رؤيـة حـقـيــقـيـة لـلـواقع  رؤيـة رحـبـة حتب

احلياة.
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هنـاك مفـردات  حتتـل االسبـقيـة في اخلطـاب السـياسي الـعام  ويـسود
ـفردات وتكون الزمة في استخـدامها على نطـاق واسع دون غيرها من ا
نـهج الـتشـخـيصي عـنـدما نـصوص مـعـينـة  خـاصة  الـنـصـوص ذات ا
يجد واضع الـنص ان مفردة دون غـيرها اوضح داللـة  وتأتي صمـيميةً
ولك فـردات الـشائـعة ( اذ )  عـادالت اللـغـوية  ومن تـلك ا في مشـهـد ا

فردة. ان تسترسل في مبتليات هذه ا
ــشــهـد   اذ تــعــوز الــبــعض احلــنـكــة واحلــصــافـة  بـل واحلـكــمــة في ا
واذ يسعى تضـاربة  الـسياسي الـعراقي تتـربع احلماقة عـلى منصـاته ا
البـعض غـيـر مـشـكـور في مـحـاوالت( االبـحـار) مـسـتـخـدماً وسـائل نـقل
ـتـلقـي (بـريـة) خالـصـة  يكـون الهـدف خـلط االوراق والتـمـويه وسحب ا
الى مـشـاهـد غـائـمة ولـكـن بـدون فـرص  للـمـطـر  واذ يـتـنـحى  احـد من
ويـظل يـنأى عـنهـا عـمداً لـتمـرير اجـندة االقـتـراب الى الوقـائع الصـادقة 
غـالطـات والضـحك على الـذقون يـفتـرس البـاطل احلقـيقة واذ للـزيف وا
عتـمة مع ان التنويـر في خدمته  واذ يتطاول يحرف نظـره الى الزوايا ا
عـلى الوقائع بـغير وجه حق  لـتأويل معلـومات  لصـالح حاشيات طـائفية
فـرط بهـدف القـبول بـالتراجع ومنـاطقيـة  واذ يتـغنى بـاليـأس والقـنوط ا
واالسـتسالم  واعـتـبار كل مـا يـجري في الـعـراق قدراً  ال بـدَّ منه  واذ
يتـنـصل  من  حتـمل مسـؤولـية االنـخـراط  في مـواجهـة الـزيف اقول اذ
يـتم  االمعـان في اسـتـحـضار كل ذلك  فـأنه في الـواقع  (يـقـوًص) على
ـعنى اطالق الـنـار على (التـقـوبص) هنـا  احلـقـيقـة بـصورة او بـأخـرى 
اخـرين وفق مـفـردات اللـغـة الـشعـبـيـة في بالد الـشام   ويـكـون قـد نذر

تعمد  . نفسه للشيطان متحمساً عن طيب خاطر وباجلرم ا
اسم  ظـرفي مــبـني عــلى الـسـكــون الـظـاهــر عـلى اخـره   اذ  اعـرابــاً 
هي في يراها الـبعض حرف مـفاجأة تـفسيـري ال محل له من االعراب  
ي  خط شروع متكرر  ألغلب القرارات الصادرة شهد السياسي العا ا
ـوجب الـفـصــلـ الـسـادس والـسـابع من  عن مـجـلس االمـن الـدولي   
ـتـكـرر لـها في ـكن مالحـظـة ذلك من االيـقاع ا تـحـدة   مـيـثـاق اال ا
وجـبـة لـصـدور الـقـرارات الـدولـيـة  في الـلـغـات الـست سـرد االسـبـاب ا
تـحـدة  االنـكلـيـزيـة والفـرنـسـية والـروسـية عـتـمدة رسـمـيـاً في اال ا ا

واالسبانية والصينية والعربية
ة في حيـاتنا ـؤ  ( االذ) عـربيا   تـتصدر الـكثيـر من نصـوص الوقائع ا
الـســيـاسـة عــلى رؤوس عـنــاوين صـادمــة خـيّـمت عــلى الـواقـع الـعـراقي
ـزيـد من االحلـاح دون ان جنـد ثـغـرات خلــرقـهـا .وهـكـذا  الـتـعـامل بـا

تغلغلة بامتياز. عرفية السياسية  ا نظومة ا معها على انها جزء من ا
  هناك خريـطة متشابكـة من التداخالت فيها  (اذ ) يـسود السطو على
واذ يـتم االحتـكام الـلـسنـة نخب يـتـواصل جرّهـا الى تكـريس الـقطـيعـة  
ـنازعـات  واذ  يـتـربع مـجـلس الـنـواب على الى الـشـتـائم والـقـتل حلل ا
صـفـيح حـصــصي سـاخن يـحـرق اغـلب مـلــفـات الـوطـنـيـة   واذ تـتـوفـر
ـال الـعــام  ( مـو مــال ابـو واحــد) تـفــتح الــبـنـوك قــنـاعــات مـزورة بــان ا
ريـبـة ويشـتـد الـنهب واعالن االفالس     واذ ابوابـهـا الى الـصفـقـات ا
ضـايف وزوايا طـاعم وا ـاليـة لشـراء الذ تـتحـول  ا توظف الـسيـولة ا
الـفــنــادق وحتت الــطــاوالت الى مــســارح رقص لــلــفـســاد والــتــســويـات
حلسـابات مذهـبيـة ومنـاطقـية وشخـصيـة  وهكـذا يصـبح الدجـالون قادة
رأي  بل وهـكـذا يــسـتــمـر الـوقــوع في مـتــوالـيــة اسـتـجـالب اجـيـال من
فـرط  وانشاء ابواق تلفازية ال عمل لوثـة لالستخدام العبثي ا زاعم ا ا
منظم لهـا اال  نشر ثقافة التشرذم وادامة التناحر   واذ تساق  العدالة

الى احلضيض  يكون النفاق امبراطوراً باكثر من تاجٍ واحدٍ
ـعاداة بيـننا الى فـاجأة في( اذ ) منـذ ان حتولت ا لـقد غادرنـا عنصـر ا
وجهـات نظـر عـلى وفق  تـفسـير الـقـاموس  الـدارج  وبـات الرهـان على
الـبرجماتـية ( الغـاية تبـرر الوسيـلة) للـوصول الى الفـوضى والتشاكي 
بـينمـا تضيع زيـد من محـاوالت التذاكي عـلى الواقع  ـرارة  با وحتـلية ا

شاهد . اجلهود  في غبار هذه ا
 واذ يـتم التـستـر على مـظلـوميـة النـساء بـالتـفسـيرات االصـوليـة الزائـفة
تـكـون الــنـزعـات الـذكـوريـة قـد صـارت مــحـاكم   واذ تـتـصـدر  شـراهـة
ـتنـبي يـوم اجلـمـعة الـتدخـ في مـقـهـيي الـشابـنـدر وحـافظ في شـارع ا
يــقـام مـجـلس عــزاء لـلـصـحــة الـعـامـة    واذ يــنـصّب الـبــعض انـفـسـهم

شيوخاً  ينتشر االحتراب ب  العشائر  . 
ـكـنــنـا ان نـتـحـرر من مــجـسـات االسـتـعــصـاء  ( اذ) نـنـتـزع احلـال  
اراداتنـا من ضـغط اخلـصـومات نـحـو فـضاء الـسالم  و( اذ ) يـتـصدر
االنـتباه الى مـعايشـة امينـة  حلق الناس  في ان يـجدوا فرصـتهم ضمن

ساعة تاريخية لتبديد ذعر االطفال واحزان االرامل   . 
سـاعي  لالحـجام عن نـوبات الـتـشفي . و(اذ) نـدعوا الى (اذ ) تـتقـدم ا
والكشف عـن عيوبـنا بدون ايـة مواربه  بل اذ  نكف من اطفاء حـرائق  
تخوين بعضنا للبعض  ونتعلم اصول الزهد  والقناعة
ـشرف ولـيس على ـعنى ا بـاسبـقيـات التـنافس عـلى ا
ثمرة  و (اذ) واقف ا الطـموح   واالنصيـاع الى ا
يصـيـر  ذلك مالذنا ومـا لنـا  ا عـلـينـا   نتـكـاشف 
جميعاً في احلفاظ على انسانيتنا  واذ  نعيد قراءة
مـقـدمــة بن خـلـدون  قـراءة اسـتــبـصـاريـة  عن بـزوغ

اال  نعرف متى يتهددها االفول .
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أثـار فـيـلـم (أصـحـاب وال أعـز) مـنذ
بـــدء عــرضه مــؤخــرا الـــكــثــيــر من
االنـتقاد  و الكثيـر من التكنهات و
الـردود  والـتـغريـدات والـتـعلـيـقات
والـــغــضـب و الــدهـــشــة والـــريــبــة
ـؤمــرات  كـمـا أثـار الـكـثـيـر من وا
دح الـرضـا والقـبـول  و الثـنـاء و ا
يـــراه الـــبــعض قـــد يـــشــجـع عــلى
الـشـذوذ اجلـنـسي  و يـشـجع على
ـسكرات  و على اخليانة  ويراه ا
ـــؤمـــرات الـــبـــعـض أنه نـــوع من ا
لـتدمير اجملتمعات من خالل تفكيك
االسـرة  ويـراه البـعض فـلم جلني
االمـــوال فـــقط من خالل الـــضـــجــة
الـتـي احـدثـهـا وأخـتـيـار مـنى زكي
كـــشـــخــصـــيـــة ذكــيـــة لـــذلك الــدور
ـــــعــــروف عن ادورهــــا االتــــزان وا
وعــدم أثـارة الـرغـبـات اجلـنـسـيـة 
واخـــرين يــرون أنه عـــالج قــضــيــة
اخلــيــانـة والــتي بــتـالي ســتــعـالج
قــضـيـة أرتـفـاع نــسـبـة الـطالق في
اجملـــتــمــعـــات الــعــربـــيــة  وعــالج
مـشكلـة الشذوذ اجلـنسي  واحلياة
الــغــيــر هــادفــة  وعــالج مــشــكــلــة
أســتــخــدام الــهــواتف   وكـل يـرى

الفلم من ناحية وناحية اخرى .

كـل شي في احلـــيــــاة اليـــخـــلى من
الــــصــــحــــة وكل شي فـي احلــــيـــاة
اليـخـلى من اخلـطـأ وهذا يـتـناسب
مع شـخصيـة االنسان غـير الكـاملة
اسـاسآ  الفلم لهُ وعليه ومن خالل
ـتـواضـعـة جـدآ هـو فـعـآل رؤيـتي ا
ــشــاكل  بــصــورة طـــرح االمــور وا
جـريئة وهادفه  وركـز على مشاكل
 قـد يعاني منها الكثير  ولكن ليس
هــنــاك اجلــرأة لـطــرحــهــا  بــسـبب
نـغلـقـة التي طـبـيعـة اجملـتمـعـات ا
نـعيش فيها فـاراد أن يعالج قضية
الـطالق واخليانة  واراد أن يعالج
قـــــضـــــيـــــة الــــــهـــــاتف الـــــنـــــقـــــال
واالســـــتــــخـــــدامــــات له  واراد أن
سـكرات و الـشذوذ يـعالج قـضيـة ا

شاكل اجلنسي وغيرها من ا
لـكنه لم يـأخذ بـع االعـتبـار هناك
سكرات في الفلم أسـتخدام طاغي 
 قــد تـرسـخ الحـقــآ صـورة نــبـطــيـة
ـشــاهــد بـأن االمــر طـبــيـعي لــدى ا
شروبات جـدآ عند أستخـدام تلك ا
وفي أي وقت كان خاصة اذا علمنا
ـمثل يلـجئون الى شرب تلك أن ا
ــشـروبـات عـنـد الــغـضب أو عـنـد ا
ـــشــاكل كـــردة فــعل الـــهــروب من ا
ؤلف تمامآ مـريحة لهم  متـناسي ا

أن عـــالم الـــيــوم هـــو عـــالم مـــلــيئ
ـــشــاكل واالكــتــئــاب في تــزايــد بــا
مـستـمر.  هـذا من جانب من جانب
اخـر جميع اجلالس على الطاولة
وأثــنــاء تــمـــثــيل الــفــلم ومن خالل
الـلـعـبـة الـتي لـعـبـوهـا وهي كـشف
ـــايك هـــويـــة مـن يـــتـــصل وفـــتح ا
والـتي سـتثـبت الحـقآ بـأن اجلـميع
أو عـلى االقـل أغـلبـهـم خونـه لزوج
ـفـترض أن او الـزوجـة .وكـان من ا
ـــثل يــــكـــون مـــعــــهم عـــلـى االقل 
ــثـلـة  غـيــر خـائـنـ لــبـعـضـهم و
ـة ويــعـيــشـون حـيــاة زوجـيــة كـر
وجــمــيــلــة جــدآ قــد تــكُــون صــورة
لـلمشاهد بأن اخليانة شي سخيف
وغـيـر مـقـبول  ولن يـؤدي لـسـعادة
ــاذا كــان الــتــركــيــز عــلى دائــمـــآ  

اخليانة فقط !? .
عـــالج قـــضــيـــة الــشـــذوذ بــصــورة
خاطئة فليس كل الشاذين أختاروا
ــحض ارادتــهم طــريـق الــشــذوذ 
فـنـحن نعـلم بأن هـناك شـذوذ ناجت
عـن امـراض هـرمـونـيـة في اجلـسم
ــعــاجلـــة الــطـــبــيــة وتـــســتــدعـي ا
ــا أن الــتــطـورات والــنــفــســيــة و
االجـتماعية السريعة قد تغلب على
شـــخــصـــيــة الـــشــاذ وجتـــعل مــنه

شــخـصــيـة ضـعــيـفــة امـام الـرذائل
وخـاصـة في اجملـتـمعـات الـشـرقـية
الـتي التـعـالج هـذه االمـور بـصورة
صــحـيـحــة وهـادفـة بــسب( الـعـيب
واحلـــرام) لـــذلك نـــرى ارتـــفــاع في
نـــسب الـــشــذوذ في اجملـــتــمـــعــات
الــعــربــيــة .  كــذلك الــتــركــيـز عــلى
الـــهــاتف بـــشــكل عــام بـــأنه ســبب
ــشـــاكل واخلالفــات لـــكــثــيـــر من ا
الـزوجيـة وعدم الثـقة فـيما بـينـهما
ـــــؤلف تـــــمــــامــــآ ان وغـــــاب عن  ا
الـهاتف النقـال في نفس الوقت قاد
زاد مـن نـسب الــوعي لــدى الــنـاس
وكــــذلـك هــــنــــاك   أشــــخــــاص قـــد
يـسـتـخدمـون الـهواتف بـصـورة قد
تـكون نافعة وفيهـا رسالة أنسانية
هـادفــة كـمـا أكـتب االن لـكم وكـثـيـر
من الباحث والدارس  فالهاتف
لــيـس مــضــر لــهــذه الــدرجــة الــتي
مـثـلـوهـا في الـفيـلم . عـمـومـآ نحن
بـحاجة الى اعمال وادوار ورسائل
ـشاكل ـسـيـرة وتـطـرح ا تـصـحح ا
بـــصــورة مــوضــوعـــيــة قــد تــكــون

السبب في حلها الحقآ .
نــحن نـعــيش في عــالم يـتــطـور كل
سـاعة بـصورة سريـعة جـدا وينتج
عـن  تــلـك  الــتـــطـــورات تـــغـــيــرات
اجـتمـاعيـة نكـون نحن بـحاجة الى
حـلـهـا ولـيس كـبتـهـا واقـفـالـها الن
ـا سيسـب  انفجار كـبير لن ذلك ر
نـسـتـطـيع  أن نـسـيـطـر عـلـيه والت

ح مندم .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

فيلم (اصحاب وال اعز) إخراج وسام
سميرة وبطولة منى زكي إياد نصار
عادل كرم ونادين لبكي وجورج خباز
. وقصة الفيلم  مستوحاة وفؤاد 

Perfect) من الفيلم اإليطالي الشهير
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له ويتعرض الفيلم حلكاية سبعة
أصدقاء قرروا خالل حفل عشاء في
ليلة خسوف للقمر ترك هواتفهم النقاله
مفتوحة على الطاولة ما كشف أسرارا
مثيرة حول حياتهم الشخصية مثل

ثلية اجلنسية. اخليانة الزوجية وا

{ بـاريس (أ ف ب) - انـضـمت فـسـاتـ من تـصـمـيم إيف
سـان لوران الـسبت إلى اجملـموعـات الـدائمـة لسـتة مـتاحف
بـاريــسـيــة بـيــنـهــا الـلــوفـر وأورسـيـه ومـركــز بـومـبــيـدو في
احـتفـالـية غـير مـسـبوق بـالـذكرى الـسنـويـة السـتـ الفتـتاح
الدار الـعريـقة تـضيء على اإلبـداع الفـني للـمصـمم الكـبير.
ـتـاحف السـتّة واقيم االفـتـتاح الـرسـمي في الوقت نـفـسه با
في  29 كانـون الثاني اجلاري  وهو الـتاريخ الذي قدم فيه
سـان لـوران عـنـدمـا كـان في سن الـ 26أول عـرض أزيـاء له

في الـعام 1962. وسـتـقام
ـــــعــــــارض أيـــــضــــــا في ا
مـــتـــحـــفي الــــفن احلـــديث
وبـــيـــكـــاســــو وكـــذلك في
مـتحف إيف سـان لوران
حــتى  15 أيـــار. ويـــقــول
مـاديـسون كـوكس رئـيس
مؤسـسـة بـيـرجيه إيف -
ســــان لــــوران لــــوكــــالــــة
فــرانس بـرس (احــتـفـلت
ـــــنـــــاســـــبـــــات الـــــدار 
تــذكــاريــة كــثــيــرة أردت
هـــــذه تــــــنـــــظـــــيـم أمـــــر
مــخـتــلف). ودخـلت في
الـعام  1983 تـصـاميم
ســــــــــان لــــــــــوران إلـى
مـتـحف مــتـروبـولـيـتـان
في نـيويورك مـا جعله
أول مـــــصـــــمم أزيـــــاء
تُـعـرض فـسـاتـيـنه في
مــــتــــحـف لــــلــــفــــنـــون
اجلـــــمــــــيـــــلــــــة خالل
حـيـاته.وخُـصص في
بــــــاريـس مــــــعـــــرض
اســـتـــعـــادي كـــبـــيـــر
ألعــمــاله في مــتــحف

بــوتي بـــالــيه عــام  2010. ويــعــتــبـــر كــوكس أنّ في الــعــام
ـــمل الــبــحث عـن مــســاحــة فـــارغــة والــقــيــام (2022 من ا
البس فـيهـا) مضـيفـاً (كان من شـهديـة مـعيـنة وعـرض ا
ـهم دمـجـهـا في اجملـموعـات الـدائـمـة). وبـيـنـمـا يُـشار إلى ا
ـكن أن ـســار في مـركـز بـومـبــيـدو عـبـر ورقـة مــطـبـوعـة  ا
ـثابة بـحث عن الكـنز مع الـبحث مثال عن تـصبح الـزيارة 
تصمـيمات إليف سان لوران وُضعت بشكل غير بارز وسط
أعمال أخرى تـتكامل معـها بصورة الفـتة من بينـها فستان
موندريـان الشهير.وتلفـت ماري ساريه من قسم اجملموعات
عـاصـرة في مـركز بـومـبيـدو إلى (وجـود تـفاعالت تـقـصد ا
سـان لــوران إظـهـارهـا لـكن أيــضـا ثـمـة مـقــاربـات بـصـريـة
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سـمحـنـا ألنـفسـنـا باعـتـمـادها مـثل وضع فـسـتان بـرتـقالي
عــــلـــيـه نـــقــــشـــات دائــــريـــة فـي وسط لــــوحـــات لــــســـونــــيـــا
ديلونـاي).وتعتبـر ساريه أنّ اعتـماد هذه الطـريقة في عرض
تحف في ح أنّ الفسـات سيجذب جماهير أخرى إلى ا
ـؤقتة ـعارض ا البـاريسـي الـذين يأتـون خصـوصا لـروية ا
سيعـيدون اكتشاف اجملمـوعة الدائمة.ويرغب كوكس في أن
ـعـارض مــصـدر األفـكـار لإلبـداعـات اخلـالـدة تُـظـهـر هـذه ا
ـذهـلــة بـحـداثــتـهـا.وسـتُــعـرض في إحـدى قــاعـات مـتـحف ا
أورسيه الفسـات التي صُممت للبارونة بيتي فون روتشيلد
نـاسـبة حـفـلة وجلـاين بـيركـن 
بـــروسـت الـــراقـــصـــة.ومن
ناحـية أخرى تـعذر عرض
فـسـتـان يـخـيل لـنـاظـره أنه
ـــانــــيه خــــارج من لــــوحــــة 
ومـونــيه ألنّ الـضــوء الـقـوي
في الــقـاعـة ال يــتـنـاسب مع
الــقـمــاش الـرقــيق. وبــيـنــمـا
تـســتــقــبل مـتــاحف الــفــنـون
اجلـمـيـلـة الـفـسـاتـ اخـتار
ــــوضــــة عــــرض مــــتــــحـف ا
رسومـات تصاميم إيف سان
لـــوران الـــتـي حتـــمل قـــيـــمـــة
خاصـة بذاتـها. وتـقول مـديرة
مـــــتــــحف إيـف ســــان لــــوران
أوريــــــلي ســــــامـــــويـل إنّ (من
خالل  350 رســمـــاً إعــداديــاً
ـــصــمـم لـــعــرض اخـــتـــارهـــا ا
أزيـائه األخـيـر عام  2002 في
مـركــز بـومـبـيـدو يــصـبح لـديـنـا
عبـر نظرة واحـدة رؤية تـركيـبية
صمم الذي كان رساماً لعـمل ا
ـوافـقة عـلى غـيـر عـادي.وعـنـد ا
التـصاميم كانت تُنفّذ من خالل
قــمــاش قـــطــني قـــبل صــنـــعــهــا
بــالــنــسـيـج اخملـتــار. وفي بــعض
األحـيان لم تـكن الـنـتـائج الـنهـائـيـة كـمـا يُتـوقّع عـنـدهـا كان
يُسحب الفستان من اجملموعة ومن العرض) وفق ما تشير
. وأثناء سـامويل الـتي تعـتبر أنّ إيف سـان لوران كـان فنانـاً
حتــضـيــر فـسـاتــ اجملـمــوعـة الــتي كـانـت تـســتـمــر شـهـراً
ونـصف الـشـهـر تُـعدّل الـتـصـامـيم عـلى أجـسـام عـارضات
آزيــاء وهــذا األمـر لـم يــعـد يــحــصل فـي أيــامـنــا هــذه وفق
ـديـرة أنّ كـل تـصـمــيم كــان يُـنـجــز عـلى أوريــلي.وتـوضـح ا
عارضة أزياء مفاتنها واضحة معتبرةً أن عارضات األزياء
في وقـتنا احلـالي ال يتـمتّـعن بقـوام يناسب الـتصـاميم كـلّها

كن من دور األزياء. ويخوّلهن العمل لصالح أكبر عدد 
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ـوسيـقار ـوت امس االحد ا غـيب ا
ــــصــــري طــــارق شــــرارة  بــــعــــد ا
إصــابــته بــفــايــروس كـورونــا عن
. وشـرارة بدأ عـمر يـناهز  72 عـاماً
دراسـة الـبـيـانـو بـعـمر  7 سـنـوات
عـلى يـد صالح احلسـيـني ثم على
يـد أنيـتا فـيشر.دخل كـليـة احلقوق
في جـامعـة القـاهرة وتـخرج مـنها
عـام  1964 وبـعـدها  تـعيـينه في
وزارة الـــثــقــافـــة وشــغل مـــنــصب
سـكرتير عميد الكونسرفتوار حتى
عــام 1967  كــمـا عــمل رقــيـبــاً عـلى
ـصنـفات الفـنيـة حتى عام 1986. ا
أعـد وقدم برامج حتليل للموسيقى
الـكالسيكية باللغة اإلنكليزية على
مـــــدى ثالثـــــة عــــقـــــود في إذاعــــة
الــبـرنــامج األوروبي احملــلي.شـغل
مـنصب مسـتشار مـوسيقي لـلمركز
الــــدولي لــــلــــمــــوســــيــــقى ووضع
مـــوســـيــقى تـــصـــويــريـــة لـــرســوم

مـــتــحـــركـــة وأفالم تــســـجـــيــلـــيــة
ومـــوســـيــقى لـــلـــعــديـــد من األفالم
ـصـرية من بـينـهـا  الصـعود إلى ا
الـهاوية والعـذراء والشعر األبيض
كـمـا كـان الـراحل فـنـاناً تـشـكـيـلـياً

واخـتتم منذ أيام معرضاً للوحاته
الـتـشـكـيـلـيـة (ألـوان وأوتار) وذلك
فـي قــاعــة صالح طــاهــر لــلــفــنــون
الــــتـــشــــكـــيــــلـــيــــة في دار األوبـــرا

صرية. ا

{ بـــومــبــاي  –وكـــاالت - نــشــرت
ـمــثـلـة الـهـنـديـة سـارة عـلي خـان ا
صــــورة عـــلى وســـائـل الـــتـــواصل
االجـتــمـاعي مـعـلـنـة انـتـهـاءهـا من
تـصـويـر احـدث افالمـهـا مع الـنجم
الشهير فيكي كوشال وعلقت سارة
عـلي خـان على الـصـورة من الفـيلم
الــذي يــجـمــعــهــا بـفــيــكي كــوشـال
واصـفة عملها بالفيلم بأنه رحلة ال
تــنــسى كــمــا وجــهت الــشـكــر الى
Laxman Utekar مــخـرج الـفـيـلم
عــــلـى دعـــمـه لــــهــــا طــــوال فــــتـــرة
الـتـصويـر.كذلك تـوجهت عـلي خان
بالشكر الى فريق العمل بأكمله من
مـنــتـجـ وفـنـيـ ولم تـنس فـريق
ـاكيـاج وتصـفيف الـشعـر واصفة ا
. وقالت عـلي خان ايـاهم بالـرائعـ
(انـهـا مـحـظـوظـة حلـصـولـهـا عـلى
فــرصــة الـعــمل مـع فـيــكي كــوشـال

الــذي تـعــلـمـت مـنه الــكـثــيـر
ــــــوهـــــبــــــته واعــــــجـــــبـت 

وتواضعه).
ـية ـغـنـية الـعـا كـمـا نـشرت ا
جـيـنيـفر لـوبـيز مـقـطع فيـديو
ــنـفـردة تــرويـجـاً ألغــنـيــتـهـا ا
(تـزوجني) الـتي صدرت لـتكون
احـدى اغـنـيـات فـيلـمـهـا اجلـديد
(تـزوجـني) الـذي سـيـبـدأ عرضه
فـي صاالت الـسـيـنـمـا خالل شـهر

قبل.  شباط ا
وفي الـفـيديـو تـتألـق لوبـيـز بثـياب
الــعـــروس حــيث تــلــبس فــســتــان
ابـيـض مـزيـنـاً عـلى االكـمـام بـقـطع
فــضـيــة والـريش. كــمـا تــضع عـلى
رأسـها نوع من الشـبك الذي يتدلى
مـنه حبات اللولـو. يرافقها في هذا
ــــصــــور شـــاب وســــيم ــــقــــطع ا ا

. يصغرها سناً
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{ بـاريس  –وكـاالت - حصـلت أشـهر فأرة
في العالم على تغيير كبير في مظهرها. إذ
سـتـغيـر ميـني مـاوس مالبسـهـا قريـبا إلى
بـدلـة زرقـاء أنـيـقـة ذات بـنـطـال مـسـتـبـدلة
ــنـقّط مع فــسـتــانـهـا الــتـقــلـيــدي األحـمـر ا
االحـتـفاظ بـعـقـدة رأسهـا الـشهـيـرة.وصمم
مـظهر ميني اجلديد مصممة األزياء ستيال
ـنـاســبـة مـرور 30 مــكـارتـنـي لالحـتـفــال 
عـامــا عـلى إنـشـاء مـنـتـجع ديـزني النـد في
بـاريـس. وعـلى الـرغم من أن الـتـغـيـيـر هـو
مــجـرد تـغـيـيــر مـؤقت إال أنه قـوبل بـردود
فــعل مـتــبـايــنـة عـلـى اإلنـتـرنـت من عـشـاق

ديـزني.وسـترتـدي مـينـي بدلـة (تـوكسـيدو)
رسـمية زرقـاء في منتـجع ديزني التـرفيهي
فـي بـاريس اعـتـبـارا من آذار 2022  حـيث
سـتـرتـديهـا في الـوقت الـتي يـحـتفل خالله
ـرأة.وقالت مـكارتـني: (هذه بـشهـر تاريخ ا
الــلــمــســة اجلـديــدة عــلى نــقــاط الــبــولــكـا
ــمـيـزة اخلــاصـة بــهـا جتـعل (احلــمـراء) ا
مـيــني مـاوس رمـزا لـلـتـقـدم جلـيل جـديـد).
وعــمــلت اســتــوديــوهــات والت ديــزني في
الـســنـوات األخـيـرة لـتـعــزيـز الـتـنـوع عـلى
الــشـاشـة وإنـتـاج أفـالم في مـواقع جـديـدة
واخـتيار الشخصيات من مجموعة واسعة

من اخلـلفـيات االجـتمـاعيـة والعـرقية. وفي
قبـلة من شخصـية سنو وايت نـسختـها ا
ـمـثلـة الالتـيـنـيـة راشيل اخـتـارت ديـزني ا
زيـغـلر لـدور الـبطـولـة في الفـيـلم.لكن ردود
الـفـعل عـبـر اإلنـتـرنت عـلى تـغـيـيـر مالبس
مـيني ماوس كانت مـتباينـة.إذ بينما رحب
الـبـعض بـإعادة تـصـميم شـخـصيـة الـفأرة
الـشهيرة شعر آخرون بـاحلزن على تغيير
الـلون الـكالسيـكي الذي كـانت اشتـهرت به
وهــو لـون الــيــاقـوت األحــمـر كــمـا حــزنـوا

لتغيير فستانها الشهير.
ـعـلـقـة األمـريـكـية ومن جـهـتـهـا انـتـقـدت ا
احملــافـــظــة كــانــديس أويــنـــز الــتــغــيــيــر
واعــتـبـرته (مـحــاولـة جلـعل مـظــهـر مـيـني
مـاوس أكـثر ذكـورية) مـتهـمة أولـئك الذين
يـقفون وراء ذلك في مقابلة مع قناة فوكس
ــــحـــاولــــة تـــدمــــيـــر أنــــســـجـــة ) نــــيـــوز
مـجـتـمعـنـا).وفي وقت الحق من الـبـرنامج
ـضـيـفـة مــازحـة (اخـتـيـار مالبس قــارنت ا
مـــيـــنـي مـــاوس اجلـــديـــدة مع ولع وزيـــرة
اخلــارجـيــة األمـريـكــيـة الــسـابــقـة هـيالري
كـلينتون بالـبدالت ذات البنطال).وأضافت:
(ســوف نـــتــحــقق من مــكـــتــبــهــا (هــيالري
كـلـيـنـتون) ونـرى مـا إذا كـانت تـوافق على
الـتغـييـرات في باريس أم ال).وأشـار بعض
ـعجب على اإلنـترنت إلى أن هذه ليست ا
ـرة األولى التي ترتدي فيها ميني ماوس ا
بـنطاال. ففي عام 2019  ظـهرت الشخصية
الـكرتونـية ألول مرة عـلى أنها كـاب ميني
(الــبـحـارة مــيـني) عـلى مــ ديـزني كـروز

الـــزوجي داخـل مــبـــنى حـــديث في
ضـاحـيـة هـانئـة عـلى بـعـد عـشرات
الـــكــيـــلــومـــتــرات إلى الـــشــرق من
باريس. وكان األب قد أبلغ الشرطة
مـــســـاء األربـــعـــاء بـــفـــقـــدان ابـــنه
ـنزل من وزوجـته إثـر عـودته إلى ا

العمل وفق النيابة العامة.
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لـــقــاصــر دون اخلــامـــســة عــشــرة.
وتعاني األم البالغة  33 عاما وهي
من اجلــــنـــســــيـــة الــــكـــمــــبـــوديـــة
اضـطــرابـات نـفـسـيـة وفق مـصـدر
ــــلـف.ومن شــــأن مـــــطــــلـع عــــلـى ا
االســتـــمــاع إلــيــهــا أن يــكــشف مــا
ـــة الــتي حـــصل في مـــوقع اجلــر
ـرأة حــصـلت اجلــمـعـة في مــنـزل ا

مــوقع األم في مـنـطــقـة شـوازي لـو
روا عــــلـى بــــعــــد حــــوالـى ثالثــــ
كيلومترا من منزل العائلة على ما
ـدعيـة الـعـامة فـي منـطـقة أعـلـنت ا
مــو لـورلـ بــيـرفـيـت.وقُـبض عـلى
األم في مـنزل أحد أقـربائهـا صباح
اجلــمـعــة وأوقـفـت احـتــيـاطــيـا في
تـعمد إطـار حتقـيق بتهـمة الـقتل ا

{ بــوبــيــني (أ ف ب) - عُــثــر عـلى
طـــفل في الـــعـــاشــرة مـــيـــتــا داخل
حـقـيـبـة في مـنـطـقـة سـ إي مـارن
بـضـاحـية بـاريس وأوقـفت والدته
اجلـمعة احـتياطـيا على مـا أعلنت
الـنيابـة العامـة احملليـة. فبعـد أكثر
مـن أربع وعـــــشـــــرين ســـــاعـــــة من
عـمـلـيـات بـحث مـكـثـفـة  حتـديـد
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اليـن وشــوهــدت وهـي تــرتـــدي الــبـــنــطــال
األبــيض اخلـاص بـالـبــحـارين. و تـقـد

شـخصـية مـيني ماوس
لـلـمرة األولى لـقراء
ـصـورة الــكـتب ا
مـنذ مـا يقرب من

 100عام
بـاعـتـبـارهـا حـبـيـبة

شـخـصـيـة والت ديزني
الــشــهـيــرة األخـرى مــيـكي
مــاوس وهــو فــأر ذكــر. وفي
عـام   1942  الـكشف عن
أن اسـم مــيــنـي الــكــامل

هو مينيرفا.

سارة علي
خان
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