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رأى خبيـر قانـوني  قرار احملـكمة
االحتاديـة الـعـلـيـا الـقـاضي بـشأن
عــدم قـــانــون الـــنـــفط والـــغــاز في
حـكومـة إقـلـيـم كـردسـتـان سـيـلزم
االقليم بـتسلـيم انتـاجه الى بغداد
مع اخضاع عقوده لديوان الرقابة
ـالـيـة االحتـادي عـلى اعـتـبـار ان ا
مـــوضـــوع الــــنـــفط مـن الـــثـــروات
الـطـبـيـعـيـة واالقـلـيم يـشـكل جـزءا
جـغـرافـيــا من الـعـراق. وقـال وائل
مــنــذر لـ (الــزمــان) امس ان (قــرار
احملكمة اقـر عدم دستـورية االقليم
بتـصـدير الـنـفط دون الـرجوع الى
بغداد  حيث وجـد ان بنود قانون
النـفط والـغـاز في حـكـومـة االقـليم
يـخــالف الـنــصـوص الــدسـتــوريـة
التي تلزم كردستان بتسليم النفط
ـركز واخـضـاع كل ما بـاع الى ا ا
ــراجـــعــة الــعــقــود الى يــتــعــلق 
ـالــيـة االحتـادي ديـوان الــرقـابــة ا

عـــلى اعـــتـــبــــار ان الـــنـــفط ثـــروة
طــبــيــعـــيــة جلــمــيـع الــشــعب وان
االقلـيم يـشـكل جـزءا جـغـرافـيا من
العـراق). من جـانـبه  قال اخلـبـير
حيدر سلـمان علـى كروب واتساب
انه (لـلـمـدعي حق مـتـابـعـة بـطالن
تعاقـد عليها من عقود الشركـات ا
ـدعى عــلـيه وزارة الـثـروات قـبل ا
الـطــبـيــعــيـة في االقــلــيم مع الـزام
حكـومـة كـردسـتـان بـتـمـك وزارة
ــالــيـة الــنـفـط وديــوان الــرقــابــة ا
ـراجــعــة عــقــود الــنــفط والــغـاز
ـتـرتـبة ـالـية ا لتـثـبـيت احلقـوق ا
بذمـة االقـلـيم لـتـحـديـد حصـته من
ـوازنــة بــشــكل يــضــمن ايــصـال ا
ــــواطـــــنــــ فـي هــــذه حــــقـــــوق ا
احملـافـظـات). واصـدرت االحتـادية
قراراها بـالدعوى  59احتادية في
احتـادية  2012ومـوحـدتـهـا  110
تـضمـن احلكم بـعدم في ? 2019ا
دسـتــوريـة قــانـون الــنـفط والــغـاز
بكردستان وإلغائه خملالفته أحكام

ــــــواد  110و 111و 112و115 ا
و 121و 130من دستـور. الى ذلك
أوضـحت شــركـة تــسـويق الــنـفط
سومو  آلـية تـسعـير نـفوط اخلام
ـركــز واإلقـلـيم واالتـفـاقــيـة بــ ا
فـيــمــا أعـلــنت عن خــطــتـهــا لــعـام
 2022بشأن الـتصـدير.وقـال مدير
عام الـشركـة عالء خضـر اليـاسري
في تصريح امس إن (سـوق النفط
ـي شـهـد ارتفـاعـاً فـي أسـعار العـا
ــدة ـــيـــة خـالل ا الـــنــفـــوط الـــعـــا
ــاضــيـــة ألســبـــاب عــدة مـــنــهــا ا
جيـوسـيـاسيـة تـتـعلق بـالـتـوترات
الـتـي تـشــهــدهــا عــدة مـنــاطق من
العالم وأخـرى فنيـة تتعلـق بتأثر
ــصـدرة اإلنـتــاج لــبــعض الــدول ا
لــلــنــفط بـــاإلضــافــة الى أســبــاب
تـتـعـلق بــحـالـة الــطـقس وأسـبـاب
ـا أثـر عـلى حجم عديـدة أخـرى 
ي ـــعـــروض مـن الـــنـــفـط الـــعـــا ا
وانخفاضه أمام تزايد الطلب بعد
التعافـي من آثار جائـحة كورونا)

واشــار الـى ان (شـــركــة تـــســـويق
النفط وعنـد تسعيـر النفوط اخلام
تــأخــذ في االعــتـــبــار الــعــديــد من
عاييـر واالعتبـارات التي تضمن ا
أن يكون سعراً عـادالً يضمن اعلى
عــائــد مــالي لــلــبالد ويــحــافظ في
الوقت نفسه على تنافسية النفوط

اخلـام بـ الـنــفـوط الـتي تـرد إلى
األســواق الــثـالثــة آســـيــا واوربــا
وامريـكا مـعتـمديـن على الـتحـليل
الـدقيـق حلـالـة الـسـوق وتـوازنات
الـــــعـــــرض والـــــطـــــلب) ومـــــضى
الياسـري الى الـقول انه (اسـتناداً
ـادة  11من مــوازنــة الــعــام الى ا
ـاضي تــقــوم الـشــركــة بـتــزويـد ا
قرر تصديرها من أقيام الكميات ا
قــبل االقــلــيـم الــبــالــغــة  250ألف
ــالـــيــة بــرمـــيل يــومـــيــا لـــوزارة ا
االحتادية لغرض استحصالها من
اإلقلـيـم حـيث يـتم شـهـريـاً تـزويد
تعـلقة بهذه الصادرات البيانات ا
بعـد احتـساب الـكمـيات وأقـيامـها
عـلـنة وفق التـسـعيـرة الـرسمـيـة ا
ـــالــيــة). في من قــبل الـــشــركــة وا
تـطــور  اكــدت الــوزارة حــرصــهـا

عــلى تـــنـــفــيـــذ الــعـــقـــود الــتي 
إبرامـهـا ضـمـن االتفـاق مـع شـركة
ـيـة نـافــيـة في بـيـان تـوتـال الـعــا
تـلــقـته (الــزمـان) امس (الــتـقــاريـر

اإلخــبـــاريــة والـــصــحـــفــيـــة الــتي
أشارت الى وجود تـعثّر في تـنفيذ
االتـفـاق وتـبـدي اســتـغـرابـهـا من
تضـمـ الـتـقـارير مـعـلـومـات غـير

دقيقة) 
وشــدد الــبــيــان عــلى (ضــرورة أن
ــــصـــادر اإلخـــبـــاريـــة تـــتـــحـــلى ا
ــهــنــيــة). وكــانت بــاحلــيــاديــة وا
الـتــقــاريــر قــد اشــارت الى تــعــثـر
صفقة قـيمتها  27مليار دوالر ب
توتال إنرجيز الـفرنسية والعراق
كـانت بــغـداد تــأمل أن تـعــيـد بــهـا
وسط شــركـــات الــنـــفط الــكـــبــرى 
خالفـــات عـــلى شـــروط ألـــغـــتـــهـــا
احلــكـــومـــة اجلــديـــدة في الـــبالد.
ويــواجه الـــعــراق صــعـــوبــات في
جـذب اسـتـثـمـارات كـبـيـرة جـديدة
لـــقـــطـــاع الـــطــــاقـــة مـــنـــذ أن وقع
مجموعـة من الصفقـات في مرحلة
ما بـعد الـغزو األمـريكي مـنذ أكـثر
من عــــشـــــرة أعــــوام. وخـــــفــــضت
احلــكــومـــة مــســتـــويــات االنــتــاج
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طـالب الـسـيـد رئـيس مـجـلس الـقـضـاء االعـلى بـتـعـديـل الـدسـتور
دد ا افرزه تطبيق احكـامه من إشكاالت قانونية عطلت ا بالـنظر 
ادة 59 التي نـص علـيـهـا في بـعض الـشـؤون وذلك بـأن تـتـخـذ ا
اسـاســا القـرار االعـمـال واصــدار الـقـوانـ بــشـكل عـام وبـذلك
ـطـلـوبة في بـعض الـنـصوص يـسـتعـاض عن االغـلـبـية الـنـسـبيـة ا
ـقـترح نـود بـيان اآلتي : نص بـاالغـلبـيـة الـبسـيـطة وبـشـأن هذا ا
ادة 59 من الـدستور على ان ( يـتحقق نصاب الـبند (اوال) من ا
طـلقة لـعدد اعـضائه) انعـقاد مـجلس الـنواب بـحضـور االغلـبيـة ا
ادة فنص على ان (تتخذ القرارات في اما الـبند ثانيا من نفس ا
جلـسات مجـلس النـواب باالغـلبـية الـبسـيطـة بعـد حتقق الـنصاب
ــا ان عــدد اعــضـــاء مــجــلس مــالم يــنـص عــلى خالف ذلـك) و
ـطـلـقـة تـكـون بـحـضور 166 الـنـواب 329 نـائـبـا فـأن االغـلـبـية ا
نائـبا وان اتخاذ الـقرارات يكون بـتصويت االغلـبية البـسيطة اي
ـادة 59 بـ 83 نـائـبــا زائـد واحـد .عــلـمـا بـأن الــبـنـد ثــانـيـا من ا
شـار اليه تـكلم عن نـصاب اتـخاذ القـرارات التـشريـعية اال ان ا
مـجـلس الـنـواب اعـتمـده في اقـرار الـقـوانـ ايضـا وهـذا لـعـمري
اجــتـهــاد غــيــر مــوفق ولـهــذا اقــتــرحــنـا عــلى جلــنــة الــتــعـديالت
ـطـلـقة الـدسـتوريـة نـصـا يقـضي بـأن تـصدر الـقـوانـ باالغـلـبـيةا
ـكن جعل لعـدد اعضـاء مجـلس الـنواب فـكان لـنا مـا اردنا . وال
االغلـبية البسـيطة نصابـا القرار االعمال واصدار الـقوان كلها
ولـهـذا فـأن الـدستـور وضع انـصـبـة مـتبـايـنـة لـكل عـمل او قـانون
قـبول انـتـخاب رئـيس اجلـمهـورية بحـسب اهـميـته اذ ليـس من ا
قبول باالغـلبية البسـيطة اي بتصويت 84  نـائبا كمـا ليس من ا
قطـعـا ان تصـدر قوانـ مـهمـة كـقانـون مـجلـس االحتاد وقـانون
احملكـمة االحتاديـة العلـيا باالغلـبية الـبسيـطة ايضـا اذ لكل عمل
او قانـون أهميته التي تسـتدعي التشدد في الـتصويت عليه وهذا
ادة (59/اوال) من الـدسـتور واقع حـال دساتـير دول الـعالم . فـا
حــددت نــصــاب انــعــقــاد جــلــســة مــجــلس الــنــواب بــشــكل عــام
فأصـبحت القاعدة العامة اال ان هناك استثناءات ضمنية عليها
تتـعلق بـاجلـلسـات الـتي تقـر فيـهـا اعمـال او قـوان وحتـتاج الى
ـا يـعادل اغـلـبـيـة نسـبـيـة اذ يـجب ان يـكـون نـصاب انـعـقـادهـا 
شترطة في االقل حتى تكـون اجللسة ناجحة االغلـبية النسبيـة ا
ا سـبق فأنـنـا النؤيـد السـيد ومـنـتجـة الثارهـا الـقانـونيـة. اخلـا 
رئيس مـجلس الـقـضاء االعـلى فيـمـا اقتـرحه من تـوحيـد انصـبة
اجلـلـسات ايـا كـان موضـوعهـا وذلك بـاتخـاذ االغـلبـية الـبـسيـطة
ـــوضــوع االســاس األوحـــد الن ذلك يـــؤدي الى ان يــتـــســاوى ا
ـوضــوع االكــثــر اهـمــيــة  ونــدعـو ـهـم وا ــوضــوع ا الــعــادي وا
ـناسـبـة الكـتل الـسـياسـيـة الى حتـمل مسـؤولـياتـهـا الـتاريـخـية بـا
ولتـعلم ان النـصوص الـدستـورية مـا وضعت لتـلبـية مـطالـبها بل

لتحقيق الصالح العام وما اعظمه من غرض نبيل .
{ استاذ ودكتور

ـــســـتــــهـــدفــــة مـــرارا مـع رحـــيل ا
ية التي أبرمت هذه الشركات العا
االتفاقات بسبب ضعف العائد من
شاركة في اإلنتاج.ووافقت عقود ا
ـاضي على توتـال إنرجـيز الـعام ا
االسـتـثـمـار في أربـعـة مـشـروعـات
ـتـجددة للـنـفط والـغـاز والـطـاقـة ا
في مـنــطــقـة الــبـصــرة في جــنـوب
البالد على مدى  25عاما. ووقعت
وزارة الــنــفط االتــفــاق في أيــلــول
 2021بعد زيـارة قام بهـا الرئيس
ـــانـــويل مـــاكـــرون الـــفـــرنـــسي إ
لـلـعـراق.وقـالـت ثالثـة مـصـادر في
الوزارة إن (الـنفط لم حتـصل على
ـالـية وافـقـات على الـتـفـاصيل ا ا
لـــلـــصـــفـــقـــة من جـــمـــيع اإلدارات
ــطـلـوب مــوافـقــتـهـا احلـكـومــيـة ا
وغــــرقت فـي خالفــــات مـــــنــــذ ذلك
). لــكن الـوزارة نــفت وجـود احلـ
أي تـعــثـر في تــنـفــيـذ االتــفـاق مع
توتال إنرجيـز وقالت في بيان إن

(االتفاق يحتاج وقتا). 

مــنــارة ومــســاراً ال يــحــيـد بــرفض
الـظـلم ومـحـاربـة الـفـسـاد وإحـقـاق
الــعـدالــة) ولـفـت الى انه (في هـذه
ــنــاسـبــة الــعــظـيــمــة عـلــيــنـا أن ا
نــســتـــلــهم من ســيــرة اإلمــام عــلي
ومـنـهجه طـريقـاً لـتطـبيق اإلصالح
احلـقيقي نحو دولـة مقتدرة خادمة
ـواطــنـيـهـا تـلـيق بـشـعب الـعـراق
وتــاريـخه وأن نــسـتـنــهض الـهـمم
فـي حتـــــقــــــيق ذلـك عـــــبـــــر اإلرادة
والـــقـــرار والــعـــمل). مـن جــانـــبه 
طــالب رئـيس حتــالف قـوى الـدولـة
الـوطـنـيـة عـمـار احلـكـيم اجلـمـيع
ــصــلـــحــة الــوطــنــيــة بــتـــغــلــيب ا
لـإلنـــطالق نــــحــــو خـــدمــــة الـــبالد
يونة والـعباد.وقال خالل الذكرى ا
ــؤمــنـــ ان (عــلي لـــوالدة امــيـــر ا
واحلـق  إرتــــبـــاط أوثــــقــــته إرادة
الـسمـاء ليـتجلـى في شخص تربى
في أحـضان البيت النبوي الطاهر
وأنـــتـــهل مـــنه عـــلــمـــا بـــعـــد عــلم
وصــاهــره فـأثــمـر مـن نـوره فــراقـد
تـنـير الـدنـيـا حتى ظـهـور قائم ذلك
ـــطــهــر) وتـــابع (ونــحن الـــبــيت ا
ــيـمــونـة نــحـتــفي بــذكـرى والدته ا
بارك لنجتمع وبـبركتها وفيضها ا
عـلى كـلـمة سـواء جتـمع وال تـفرق
وتـؤلف وال تشتت لننصف شعبنا
صـلحة الوطنية ولـيغلب اجلميع ا
الـعليا لإلنطالق نـحو خدمة البالد
فــــسالم عـــلـى صـــاحب والــــعـــبـــاد

الذكرى في األول واآلخرين). 

والــثــبـات عــلى احلق  وأن تــكـون
هـــذه الــــشـــخـــصـــيــــة اإلسالمـــيـــة
الـعـظـيـمـة هي نقـطـة لـقـاء اجلـميع
عــلى مــبـدأ نــصـرة اإلسالم وإعالء
). كــمـا دعـا رئـيس ـسـلـمـ شــأن ا
اجلـــمـــهـــوريـــة بـــرهم صـــالح الى
ضــرورة االســتــلــهــام مـن مــســيـرة
االمـــام عـــلي  طــريـــقـــاً لــتـــطـــبــيق
اإلصـالح.وذكـــر صـــالـح في بـــيـــان
امس (نـتـقـدم بـالـتـهـنـئـة إلى أبـناء
شـعــبـنـا واألمـة اإلسالمـيـة بـذكـرى
الـتي تــخـطّت ـتــقــ  والدة إمــام ا
كـان ملجأ مـآثره حدود الـزمان وا
( احلـق والعدل ونصـير احملروم
مــبــيـنــاً أن (مــنـاهـج بالغـتـه كـانت

الـــــزامــــلي الـــــتــــهــــانـي بــــذكــــرى
الـــوالدة.وقـــال فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته
ــلــؤهـا (الــزمــان) امس (بــقــلـوب 
الـوالء حملـمـد وآل مـحمـد الـطـيـب
الــطـاهــرين نـتــقـدم بـأســمى آيـات
الــتــهــاني والــتـبــريــكــات لــلــشـعب
ـصلح الـكـر واألمة االسالمـية وا
ـنــاسـبـة والدة مــقـتــدى الـصــدر 
سـيد الوصي  سند النبي وأخيه
 وروحـه الـتـي بـ جــنــبــيه أمــيـر
مـشيرا الى ـؤمنـ علـيه السالم) ا
ـنـاسـبـة الـعـزيـزة على انه (بـهـذه ا
ــؤمــنــ  فــإنــنــا قــلــوب جــمــيع ا
نستلهم من رمز الذكرى وصاحبها
كـل مـــعـــاني اإلبـــاء والـــشـــجـــاعـــة

ــيــمـــونــة لــوالدة ســيــد الـــذكــرى ا
الــبـلـغـاء أبي احلـسن جـديـرة بـأن
تــكــون مــحــطــة الســتــذكــار دروس
اإلنـسانية واحملبة والتسامح التي
تـمـثَّـلت جـلـياً في سـيـرته الـعـطرة
واسـتـلـهـام مـا تـزيّـنت به مـسـيـرته
ـــبـــاركـــة من قـــيم احلـق وإرســاء ا
ـظلـوم وحتـقيق الـعـدالـة ونصـرة ا
اإلصـالح وبــذل الــتــضـــحــيــات من
أجـل ذلك) وتــــــابـع أنه (فـي هـــــذه
ـنـاسـبـة نـبـتـهل إلى الـبـاري جلَّ ا
وعـال أن يعيدها في كل عام وبلدنا
وأبـــــنـــــاؤه يــــنـــــعـــــمــــون بـــــاألمن
واالسـتـقـرار). بـدوره  قـدم الـنائب
األول لـرئيس مجـلس النواب حاكم
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احـيت حشود الزائرين من مختلفِ
احملــــافـــظــــاتِ امس  ذكـــرى والدة
ـؤمـنـ االمـام عـلي بن ابي أمـيـر ا
ـــرقـــد طـــالـب عـــلـــيه الـــسالم في ا
حافظة النجفِ األشرف الـعلوي 
وسط أجـواء بـهـيـجـة كـمـا احـتـفل
ـــســلــمـــون في الــدول الــعـــربــيــة ا
واالسـالمـــيــة بـــذكـــري الـــوالدة من
ــــــهـــــرجــــــانـــــات خـالل اقـــــامــــــة ا
والــكـــرنــفــاالت الــديـــنــيــة. وقــامت
ـرقـد الــعـتــبـة الــعـلــويـة بــتـزيــ ا
ـخــتـلفِ انـواعِ ــطـهـر  الــعـلـوي ا
فضالً عن نـشـرِ الورود في الـزيـنـةِ 
الــشـــوارع الــرئــيــســـة والــفــرعــيــة
ـــؤديـــة الى احلـــرم الــعـــلــوي اذ ا
ـنارةِالـشمـالية إزاحـة السـتار عن ا
لــلـــمــرقــد بـــعــد اعــادةِ تــأهـــلــيــهــا
وتـذهــيـبـهـا بـتـبـرعٍ من قـبل احـدى
شـــــركــــات اعـــــمــــارِ الـــــعــــتـــــبــــات
ـــقــدســـة.وهـــنــأ رئـــيس مـــجــلس ا
الـنـواب محـمد احلـلـبوسي الـعالم
نـاسبة اإلسـالمي وأبناء الـشعب 
ـيـمـونـة. وقـال في بـرقـية الـوالدة ا
الـتـهـنـئـة  تـلـقت (الـزمـان) نـسـخـة
مـنـهـا (نتـقـدم بـالتـهـنئـة والـتـبريك
إلـى الـــــعــــالـم اإلسالمـي وأبـــــنــــاء
ـناسبـة والدة اإلمام علي الـشعب 
عـليه الـسالم التـي سطَّرت سـيرته
مـــعـــاني الـــشـــجـــاعـــة واحلـــكـــمــة
والــتــضــحــيــة) وأضــاف أن (هــذه
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حظى تـرشيح وزيـر الداخـلية في
حــكـومــة اقـلــيم كـردســتـان ريــبـر
احـــــمـــــد خــــــالـــــد الـى رئـــــاســـــة
اجلـــمـــهــــوريـــة من قـــبل احلـــزب
قراطي الـكردستـاني بقبول الد
وتأييـد اطراف سـياسيـة واسعة.
ـــرشح اجلـــديـــد شـــخـــصـــيـــة وا
نضـالـيـة عريـقـة في حزبه يـجـيد
عددا من الـلـغات مـنهـا الـعربـية 
ويتـسم بـالـنظـرة الـثاقـبـة لالمور
والـتــروي والـدراسـة قــبل اتـخـاذ
الــــــقـــــرارات  وتـــــوخـي اقـــــصى
درجـات الـعـدالـة في الـتـعـامل مع
بـحسب مصـادر قريبة واطن  ا
مـــنه فــيـــمــا دعـــا رئــيس إقـــلــيم
كـردستـان نـيـجيـرفـان الـبارزاني
األطراف الـسيـاسيـة الكـردية إلى
ـوقف مـراعــاة وحــدة الـصـف وا
ــصـيــريــة الـتي ازاء الــقـضــايــا ا
ـكتـسـبـات الدسـتـورية تـتعـلق بـا
لإلقــلــيـم.وقــال الــبــارزاني  خالل
نـاسبـة مرور عام حفل تـأبيـني 
عـلـى رحـيل الــقـيــادي في احلـزب
روز نــــوري شــــاويس ان (شــــرط
جنـاحنـا يـكـمن بـوحـدة الصف و
يـتــعــ عـلى االكــراد ان يـكــونـوا
صـــفــــا واحـــدا وصـــوتـــا واحـــدا
ـكتـسـبـات وليس لـلحـفـاظ عـلى ا
ـــــنـــــاصب والـــــدرجـــــات عـــــلـى ا

الوظيفية).
ـــتــحـــدث بـــاسم  بـــدوره  قـــال ا

احلـزب مـحـمـود مـحـمد فـي بـيان
امس إنحل احلـزب رشح رسـمـيـا
ـــــــنــــــــصب رئــــــــيس خـــــــالــــــــد  
اجلمهورية). وعلمت ( الزمان خل
ان خـالـد هـو  أبن قـرية هـرن في
مـنـطـقـة زيــبـار بـدهـوك وأتـبـعت
عــــائـــلـــته مـــنـــذ الـــقـــدم شـــيـــوخ
و   هـو الـنــاجي الـوحـيـد بـارزان
من بـ أفـراد عـائـلتـه من الـذكور
التي أبـيـدت بأكـمـلهـا في مـجرزة
االنـفــال سـيـئــة الـصـيت لــلـنـظـام
الـــســـابق وبـــقــيـت والــدتـه الــتي
كابـدت الصـعاب اجلـمّة و تكـفلت
ـفـردهـا. واالن يـعـود بـتـربـيـته 
وت النـاجي الوحـيـد من حافـة ا
الـى إعالنه مـــــرشــــحــــاً خلــــوض
عـركـة الـتنـافـسيـة عـلى مـنصب ا
رئـــيس جــمـــهــوريـــة الــعــراق. إذ
سيـتنـافس خـالد مع أكـثر من 20
مــــرشـــحــــا آخـــرين. وخــــالـــد من
مــوالــيــد  1968أربــيل  حــاصل
اجـستير في مجال على شهادة ا
االمن الـوطــني من جـامــعـة االمن
الوطـني الـعـراقيـة في بـغـداد عام
 2007وبــكــالـــوريــوس هــنــدســة
مـدنـيـة جامـعـة صالح الـدين في
أربــــيل  1997ولـــــديه خـــــبــــرات
عــســكـريــة ورتــبــته لــواء  حـيث
شــــغـل مــــنــــصـب رئــــيس دائــــرة
شترك في مجلس امن التنسيق ا
اقليم كردسـتان منذ  2012وعمل
كمديـر لتحـليل االخبـار في وكالة
حـمايـة االمن خالل 2005-2012

كـافـحـة االجرام كـما عـ مـديـرا 
ــنــظم في قــسم الــدفــاع الـتــابع ا
ــؤســســة حــمــايــة االمن -2000
.2005انتخب كـعضو في الـلجنة
التنـفيذية الحتـاد طلبـة كردستان
 1997-1993وتـــرقى الى درجـــة
عــــــضــــــو مــــــكــــــتب فـي احلـــــزب
واختير ـقراطي عام   1997 الد
كعـضـو في مـكتـب شانـدر العـمار
كردسـتـان منـذ عام  .2000يجـيد
الـــلـــغــات الـــكــرديـــة والـــعــربـــيــة
واالنـكـلــيـزيـة والـفـارســيـة. فـيـمـا
اعـلن حتــالف الـســيـادة بــرئـاسـة
ـرشح خـمـيس اخلـنــجـر  دعـمه 
قراطي الكـردستاني لرئاسة الد
الــــــعـــــراق. وقـــــال الـــــنـــــائـب عن
الــتـحــالف رعـد الــدهـلــكي لـقــنـاة

(الـــــشــــرقـــــيــــة نـــــيــــوز) امس ان
(الــــــتــــــحــــــالف يــــــدعـم مــــــرشح
ـــقـــراطي الـــكـــردســتـــاني) الـــد
واضــــاف ان (خـــالــــد له مــــواقف
) وتابع ان مشـرفـة مع الـنـازحـ
(خـالـد سـيـكـمل فـريق الـرئـاسـات
الــشــبــابـي). ويــأتي هــذا الــقــرار
غداة استـبعاد زيـباري من سباق
الـــرئــاســـة بـــقــرار مـن احملــكـــمــة
االحتادية العليا التي قالت إنه ال
يــحـظـى بـالــشــروط الـدســتــوريـة
ــنـــصب عــلى خـــلــفــيــة لــشـــغل ا
ـان وسـحب اسـتـجـوابه في الـبـر
الــثــقــة مــنه. فــيــمــا عــقــد رئــيس
الـــوزراء مـــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي
ورئـيس الـتيـار الـصـدري مـقـتدى
الـصــدر اجـتــمـاعــا في احلــنـانـة
مـحـافـظـة الـنـجف.وقـالت الـهـيـئة
الـسـيـاسـيـة لـلـتـيار الـصـدري في
بيان مقتضب ان (اجتماعا مغلقا
عـقـد بــ الـكـاظــمي والـصـدر في
احلــنـانــة) واضــاف ان (الــصـدر
جـدد تــمـسـكه بــحـكـومـة اغــلـبـيـة
وطنـية ال شـرقيـة وال غربـية). في
تـطـور  وجه الـصـدر رسالـة إلى
مجـلس النـواب.وقـال في تغـريدة
عـــــلى تــــويـــــتــــر امـس إن (عــــمل
ـان ال  ينبـغي أن يكون ألجل البر
تــشــكــيل احلــكــومــة فـحــسب أو
الــــرئـــاســــات الــــثالث بل يــــجب
تـــفـــعـــيل دور مـــجـــلـس الـــنــواب
الــرقــابي والــتـشــريــعي من أجل

ظلوم).  مصالح الشعب ا

ريبر أحمد خالد 
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 تــعـادل فــريــقـا اربــيل ومــضـيــفه امــانـة
بـغداد امس  ايجـابياً بـهدف واحد لكل
مــنـهــمـا ضــمن مــنـافــسـات اجلــولـة 21
ـمتـاز . وسجل لـدوري الكـرة العـراقي ا
فـــريـق امــــانـــة بــــغــــداد أوالً عن طــــريق
الالعب جـبار كـر بـالدقـيـقة الـسـادسة
وعـــادل الالعب شـــيــركــو كـــر الربــيل
النـتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح في
الـدقـيـقـة الـثـامـنـة لـيـنـتـهي الـشوط االول
بالـتعـادل بهـدف لكل مـنهـما ولم تـتغـير
الـنتـيـجـة في الـشـوط الـثـاني وبقـت على
حالـها لينـتهي اللـقاء بالتـعادل االيجابي
1-1 . وبــــهـــذه الـــنـــتـــيـــجـــة رفع اربـــيل
ـركــز الـعـاشـر رصـيـده لــلـنــقـطـة  25بـا
ركز امـانة بغـداد وصيـده للنـقطة  20بـا

اخلامسة عشرة .
وحلــسـاب ذات اجلـولــة تـعـادل ســلـبـيـا
فـريقي نـفط الوسط ونـفط ميـسان فـيما
شــهـد لـقـاء فــريـقي الـزوراء والــديـوانـيـة
ـبـاراة افــتـتـاح مـلـعب الـزوراء. نـتـيـجـة ا
ــــوقع اإللــــكـــــتــــروني جلــــريــــدة عــــلـى ا

(الزمان).

 U eK² 0 ‚«dF « rŽbð UO UD¹≈

 U½Ë—u  WNł«u* WO³Þ
”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

افــادت وزارة الـــصــحـــة بــوصــول
ـستـلـزمـات الطـبـية من دفعـة من ا
احلـكـومــة االيـطــالـيــة عـبــر مـطـار
تـضم مـسـتـلـزمات بغـداد الـدولـي 
طـبـيـة واجــهـزة تـنــفس فـنـتــلـيـتـر
ومـواد وقـائـيـة في اطـار مـواجـهـة
جــائـــحــة كـــورونـــا.  وقــال بـــيــان
لـلـوزارة تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(الـوكـيـل االداري لـلـوزارة تــوفـيق
وليـد تـوفيق وبـحـضور مـديـر عام
الشـركـة الـعـامـة لـتـسـويق االدوية
سـتـلزمـات الـطـبيـة عـلي حسن وا
الــبـــلــداوي ومـــعــاون مـــديــر عــام
كيـماديـا لشـؤون اخلزن والـتوزيع
عـدنـان جــبـار نـعــمـة ومــديـر قـسم
االخـراج الـكـمـركي حـسـ عـبـاس
اعـرب خالل اسـتــقـبــاله الـســفـيـر
االيـطـالي لـدى بــغـداد عن تـقـديـره
وامــتــنـــانه الـــعــمـــيــقـــ جلــهــود

ــســتــمــر حــكــومــته في دعــمــهــا ا
ـــتــــواصل جلـــهــــود الـــوزارة  وا
وتــــوفــــيــــر مــــعــــدات احلــــمــــايـــة
الشخـصيـة التي تـستخـدم لتـقليل
واحلـــد مـن انـــتــــشــــار فــــايـــروس
كورونـا). وسـجلت وزارة الـصـحة
امس   2984 اصــابــة بــكــورونــا

مقـابـل شـفاء  5938حالـة وبـواقع
ـــوقف  35وفــاة جـــديـــدة. واكــد ا
الـوبــائي الــيــومي الــذي اطــلـعت
عـــلــــيه (الــــزمـــان) امـس ان (عـــدد
الــفــحــوصـــات اخملــتــبـــريــة الــتي
اجرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتبه
اصابـتهـا بـالفـايـروس بلـغت اكـثر

من  22الــــفـــــا  حـــــيـث  رصــــد
اصـابة  2984بكـورونـا في عـموم
احملافـظـات) واضـاف ان (الـشـفاء
بلغ  5938حالـة وبـواقع  35وفاة
جـديــدة) وتــابع ان (اكــثـر من 56
الف شخص تـلقى جـرعات الـلقاح

ضاد). ا
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وصل رئـيس حكومة إقليم كـردستان مسرور البارزاني
 إلى الدوحـة امس تلبـية لدعوة رسـمية وجهـها له أمير

دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
 وقــال بـيـان تـلـقـته (الــزمـان) امس ان (الـبـارزاني عـلى
رأس وفـد حكـومي وصل الى الـدوحة وكـان بـأستـقـباله
وزيـر الـدولــة لـلـشــؤون اخلـارجـيــة الـسـلـطــان بن سـعـد

ريـخي) واضاف ان (الزيارة جاء تلبية لدعوة رسمية ا
وجهـها ال ثـاني لـلبـارزاني  ستـبـحث تعـزيز الـعالقات
الـثــنـائـيــة وال سـيــمـا فـي مـجــاالت الـتــبـادل الــتـجـاري

واالستثمار والطاقة والزراعة).
 واشـار الــبـيـان الى ان (الـبـارزاني ســيـجـري سـلـسـلـة
ــســؤولــ اجــتــمــاعــات مع ال ثــاني وعــدد من كــبــار ا

( القطري

“U¹—…∫ حشود الزائرين حتيي في النجف ذكرى والدة االمام علي عليه السالم امس
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ــــرخـــــصـــــة من خالل ورود وغـــــيـــــر ا
مــعـــلــومــات بــوجــود مـــذخــر يــتــاجــر
ــهــربــة وغــيــر اخلــاضــعـة بــاالدويــة ا
لـــلـــفـــحص والـــســـيــطـــرة الـــنـــوعـــيــة
وبـالتعاون مع مفارز تفتيش الصحة)
واضـــاف ان (الـــعــمـــلــيـــة اثـــمــرت عن
ـذاخـر وضـبط كـمـيـات تـفــتـيش احـد ا
كـبيرة من االدوية تـقدر بخمـسة اطنان
والــقـاء الـقــبض عـلى مــتـهـمــ اثـنـ

ـنــطـقـة الـسـعـدون في بـغـداد) الفـتـا
الـى (اتــخــاذ االجـــراءات الــقــانـــونــيــة
ـضـبـوطات ـتـهـم وا الالزمـة بـحق ا
اصــولـيــا). وتـمــكـنت مــفـارز الــشـرطـة
االحتـادية من الـقاء القـبض على ثالثة
ا يسـمى بالدكـة العشـائرية مـتهمـ 
في الـــعــاصـــمــة. وقــال بـــيــان تـــلــقــته
(الـــزمـــان) امس انـه (ضــمـن اجلـــهــود
ـسـتـمـرة لـقـطـعـات الـشـرطـة األمـنـيـة ا

بـــادويــة غـــيـــر خــاضـــعــة  لـــلـــفــحص
والــــســـيــــطـــرة الــــنـــوعــــيـــة في وزارة
الــصـحـة.وقــالت خـلــيـة االعالم االمـني
فـي بــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(وكــالـة االسـتـخــبـارات والـتـحــقـيـقـات
االحتـاديـة في وزارة الداخـليـة تواصل
ـتـابـعـة عـنـاصر عـمـلـيـاتـهـا االمـنـيـة 
تالعب بأرواح نظمة من ا ة ا اجلر
هـربة ـتـاجرين بـاالدويـة ا ـواطـن ا ا
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ـشــاريع اخلـدمـيـة يــسـتـمـر الــعـمل في ا
اخملتلفة 

ـــنــفــذة وقـــال الــغـــزي ان (الــشـــركــات ا
لــلـمـشـاريـع مـسـتـمــرة بـالـعــمل وبـكـامل
جــهــدهــا الــفــني والــهــنــدسي  من اجل
ــدة الــزمـــنــيــة ــشــاريـع وفق ا اجنـــاز ا

احملددة).
ـشـاريع واكـد ان (مـن أولـويـات تـنـفـيـذ ا
لـلقطـاعات والتي نـوليها اهـتمامـاً كبيراً
في ـشاريـع اخلدمـية والعـمرانـية  هي ا

مختلف االقضية والنواحي).
وتــابع الـغــزي مـيـدانــيـاً اعــمـال تـنــفـيـذ
وذلك مشروع مجسر االسكان الصناعي 
ــيــدانــيـة الــتي ضــمن نــشــاط جــوالته ا
تابعة تنفيذ مشاريع احملافظة. يجريها 
اال ـشـروع تـوقف عـدة مرات  وقـال ان (ا
ان االجـتـماع االخـير الـذي عقـد بحـضور
ـنفـذة واالمـانة الـعامـة جمللس الـشـركة ا
الــوزراء واحلــكـومــة احملــلـيــة  خالله
تـعـهـد الشـركـة بأجنـاز الـعـمل خالل مدة
اقــصــاهــا  7اشــهــر  من خـالل تـســريع

فـي مــحـــافــظـــة اربـــيل  حـــيث األجــواء
ميزة الـذي ال تزال فيه الكثير ـناظر ا وا
من الــثــلــوج الــتي حــولــته إلـى مــقــصـد

للسياحة الشتوية.
ـنطقة ساحرة  وقـال سائحون ان (هذه ا
وكـل شيء فـيــهـا جــمـيـل  نـتــمـنى إيالء
ـزيـد من االهتـمام بـالـقطـاع السـياحي ا
ــــا في كل لــــيس فـــقـط في االقــــلـــيم وا
عن الــعــراق). وكـــشف مــســؤول مــحــلي
سـبب زيـادة تواف الـسيـاح األجانب الى

آثار وأهوار محافظة ذي قار.
وقـال مديـر مفتـشية آثـار احملافظـة عامر
عـــــبــــد الـــــرزاق في تـــــصـــــريح امس ان
(تــسـهـيل اجـراء مـنـح تـأشـيـرة الـدخـول
ـطــارات لــلــوافـديـن أسـهم الــفــيــزا في ا
بـزيادة اعداد الوفود الـسياحية الى اثار

واهوار احملافظة).
ــنح  واضــاف ان (خــطــوة احلــكــومــة 
ــطـارات الـعـراقـيـة الــفـيـزا عـنـد دخـول ا
لــلـجـنــسـيــات األجـنـبــيـة أســهم بـدخـول
ــنــاطق األهــوار مــجـــامــيع ســيــاحـــيــة 
واآلثـــــــار) وأضـــــــاف ان (الـــــــوفــــــــــود
الـسياحية تـنوعت ب جنسـيات أجنبية

مختلفة). 

©ÊU e «® uKÝ«d  ≠  UE U;«

بـاشـرت الـقـوات األمـنـيـة  االثـنـ 
بــعــمـلــيـات تــفــتـيش واســعــة ضـمن

القاطع اجلنوبي حملافظة ميسان . 
وذكـر إعالم شـرطـة محـافـظة مـيـسان 
انه (تـنـفيـذاً لتـوجيـهات قـائد عـملـيات
مـيسـان احملتـرم ومتـابعـة السـيد قـائد
شــرطـــة احملــافــظــة بــاشــرت الــقــوات
األمـنية بعملـيات دهم وتفتيش واسعة
طـلـوب من جتـار اخملدرات ـطـاردة ا
واالســــلـــحـــة ومــــثـــيـــري الــــنـــزاعـــات
الـعـشـائـريـة  في مـنـاطق قـضـاء قـلـعة
صـالح وكـذلك مـناطق نـاحـية الـعـزير 
وذلـك من خالل مـفـارز شـرطـة االقـسـام
ولـواء القوات اخلـاصة االول وقوة من
قـيـادة الـتدخل الـسـريع ولواء مـغـاوير
قـيادة العمليات وافواج طوار شرطة
مـــحــافـــظــة مـــيــســـان بــاإلضـــافــة إلى

التشكيالت األمنية واالستخبارية) .
WHOHš W×KÝ«

وأضـاف أن (الـقـوات األمـنـيـة تـمـكنت
من مـداهمة وتـفتيش أمـاكن اخلارج
عن الـــقــانــون واعـــتــقــال عـــدداً مــنــهم
ومــصــادرة أسـلــحــة خــفـيــفــة وأخـرى

متوسطة واعتدة مختلفة األنواع) .
و أكـد قائد العمليـات  إمكانية القوات
األمـنـيـة عـلى فـرض األمن واالسـتـقرار
ــطــلــوبــ وقــدرتــهـــا عــلى مــطــاردة ا
واخلـارج عن القانون في أبعد نقطة
ضـــمن الـــواقع اجلـــغــرافـي حملــافـــظــة

ميسان .
الــقت الــقــوات االمـنــيــة الــقـبـض عـلى
مــتـهــمـ اثــنـ داخل مــذخـر يــتـاجـر

V¼c « lO³  ‰U×  UN² dÝ bFÐ …U²HÐ `ODð qOÐ—√ WÞdý

وتـيـرة الـعـمل  وزيـادة فـضـاءات الـعـمل
وعـدد العـمال).واضـاف ان (اجملسـر يتم
الـــعــمـل به وفق الـــتــصـــامـــيم الـــفــنـــيــة
ـعـماريـة احلـديـثة مـشـيراً الى نـسـبة وا
ئـة  مؤكـداً على االجنـاز الفـعلـية  66بـا
ــراحل االجنــاز ـــســتــمـــرة  ـــتــابــعــة ا ا
وافــتـتــاح اجملـســر بـالــتـزامن مـع اكـمـال

شاريع اخملطط لها العام اجلاري). ا
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ن جـهة اخرى قال مـدير مفتـشية اثار ذي
ـطـارات قــار ان اجـراء مـنح الـفــيـزا في ا
الـعـراقـيـة لـلـوافـدين الـسـيـاحـيـ اسـهم
بـزيادة اعداد الـوفود السيـاحية الى اثار

واهوار احملافظة .
وذكـــر عـــامــر عـــبـــد الــرزاق ان (خـــطــوة
ــنـح الــفــيـــزا عــنــد دخــول احلـــكــومــة 
ـطارات الـعراقيـة للجـنسـيات االجنـبية ا
ـناطق اسـهم بـدخول گـروبـات سيـاحـية 

االهوار واالثار).
واضـاف (ان الــوفـود الـسـيـاحـيـة تـنـوع
بـ جـنـسيـات اجـنـبـية جتـاوزت الـعـشر

جنسيات).
تــقــصــد اعـداد كــبــيــرة من الــســيـاح من
مـحـافظـات الوسط واجلـنوب جـبل كورك
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ـظـاهـر االحتــاديـة في الـقــضـاء عـلـى ا
ـســلـحـة والـعـمل عـلى إنـهـاء ظـاهـرة ا
الــدكــة الـــعــشــائــريــة وفــرض ســلــطــة
الـــقــانـــون تــمـــكــنـت قــوة من الـــلــواء
اخلـامس ضـمن الفـرقة الـثانـية شـرطة
احتـاديـة من إلـقـاء الـقـبض عـلى ثـالثة
ة بالـنزاعات العشائرية مـتهم بجر
ضـبط بـحـوزتهم في مـنـطـقـة الـشـعـلـة 
بـنـدقـيـة كالشـنـكـوف واخـرى نوع جي
سـي ومــخـزنـي بــنــدقــيـة و 28إطـالقـة

مختلفة االنواع ومسدس).
WÞu³C  œ«u

ـواد ــتــهــمـ مـع ا  مــؤكــدا (احــالــة ا
ـــضــبــوطـــة اصــولــيـــاً الى اجلــهــات ا
اخملـتصـة إلكمال اإلجـراءات القانـونية
والـتحقيقية الالزمة بحقهم). واعتقلت
إرهـابـي وضـبط عــبـوات قــوة امــنـيــة 
نــاسـفـة.واشـار بــيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس الى انـه (بــــإســــنــــاد الــــوكــــاالت
واالجـهـزة االسـتـخـباريـة وبـالـتـنـسيق
مع قــسم اسـتـخـبــارات وأمن عـمـلـيـات
ـوجـودة في ـفــارز ا بــغـداد تـمــكـنت ا
مارسات سـيطرة التحرير ومن خالل ا
ـطلـوب من االمـنـية وتـدقـيق اسمـاء ا
ـادة إلــقـاء الــقـبض عــلى مـتــهم وفق ا
اربـــعــة إرهــاب) مــؤكــدا ان (ذلك جــاء
اثـناء دخـوله الى العاصـمة) وتابع ان
ـشاة (قـوة من كـتيـبة اسـتطالع فـرقة ا
الـسـادسـة جنـحت في ضبط  15عـبـوة
ــلـوء نــاســفــة عــبـارة عـن جـيــلــكــان 
ـــتــفــجـــرة ضــمـن مــنـــطــقــة ــواد ا بـــا
كان اخلـيشات) مشيـرا الى (تطويق ا
وتــفـجـيـرهـا مــوقـعـيـاً من قــبل كـتـيـبـة

هندسة الفرقة).

ـفـارز االمنـية  وفي ديـالى  اعـتـقلت ا
مـتهـما بحـوزته نصف كـيلـو غراما من
مــادة الــكــريــســتــال اخملــدرة. واوضح
بـيان تلقـته (الزمان) امس انه (بـعملية
نــوعـيـة أمـنــيـة نـفــذهـا قـسم مــكـافـحـة
مـخدرات ديالى التابع للمديرية العامة
ـؤثـرات العـقلـية ـكـافحـة اخملدرات وا
الـــتــابـــعــة لــوكـــالــة الـــوزارة لــشــؤون
الــشــرطـة  الــقي الــقــبض عــلى مــتـهم
وضـبط بـحـوزته نـصـف كـيلـوغـرام من
مــادة الــكــريــسـتــال اخملــدرة مع سالح

نـــاري نــوع كـالشــيـــنــكـــوف حــيث 
ادة إحـالـته إلى القـضـاء وفق أحكـام ا
الـقـانـونـية  28مـخـدرات لـيـنـال جزاءه
الــعـادل). وفي اربـيل  اطـاحت شـرطـة
احملـافـظة بـفـتاة سـوريـة بعـد سـرقتـها
تحدث باسم محال لبيع الذهب.وقال ا
ـقـدم هـوكـر عـزيـز في بـيـان الـشـرطـة ا
امس (بـعد تلقينا ابـالغا يفيد بتعرض
مـحال للـصياغـة للسـرقة قام فريق من
ـراقـبـة هـذه احملال شـرطـة احملـافـظة 
وظـهــر ان فـتـاة تـقـوم بـهـذه الـسـرقـات
وانــهــا خالل عــمــلــيــة الــســرقـة قــامت
مـرتــ بـتـغـيـيـر مالمــحـهـا ولـكن بـعـد
ـدة اقل من شـهـر ـسـتــمـرة  ــراقـبـة ا ا
تـمـكـنا من اعـتـقـالهـا) مـشـيرا الى ان
(الـــفــتـــاة اعــتـــرفت خالل الـــتــحـــقــيق
بـقـيامـهـا بسـرقة  15قـطـعة ذهـبـية من
سـتة محال للصياغة في أربيل) مبينا
ان (الــفـتـاة تـبـلغ من الـعـمـر  21عـامـا
وهي مـواطنة سورية وتـعيش لوحدها
وقــامت بـتــحـويل األمــوال من سـرقـات
الـــذهب الـى ســـوريـــا وكــانـت تـــنــوي

مغادرة اقليم كردستان قريبا). 
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كشفت هـيئة النـزاهة االحتاديَّة عن
تــمــكُّن الـــعــراق لــلــمــرة االولى من
صرفيَّة الدوليَّة ة ا اختراق السريـَّ
مُـوضـحـةً أنَّ (ذلك جـاء عبـر جـهود
هيـئـة النـزاهـة وصنـدوق اسـترداد

أموال العراق). 
واشـارت الهـيـئة إلى أنَّ (االخـتراق
ـةٍ َّ من خالل إجـــراءاتٍ قـــانـــونـــيـَّ
وجبها من االطالع تمكَّن العراق 
عـــلى مُـــحــتـــويـــات اخلـــزيــنـــة في

سويسرا).
ــمــة وتـــابـــعت إنَّ (تــقـــاريـــر مُــنـــظـَّ
اضي) ـة للعام (ا الشفـافية الدوليـَّ
أشَّرت حتـسُّنـاً واضحاً وتـقدُّماً في
تـصـنـيف العـراق بـ دول الـعالم 
ضمن تقرير مُؤشر مُدركات الفساد

ُنظَّمة). الذي تُصدرُه ا
وأعلنت الهيئـة النزاهة أنها عملت
على  18964قضيَّــة جزائيَّة خالل

اضي. العام ا
 و أشـــــارت خالل مُـــــؤتــــمـــــرهــــا
لإلعالن عن تقـرير إجنـازاتها  إلى
ُـتَّهمـ في تلك القـضايا أنَّ (عدد ا
بلغ  11605مُتَّهم وُجهَت إليهم

 15290تـهـمـة بـيـنـهم  54وزيراً
ومن بـدرجـته وُجـهَت إلـيـهم 101
ــهــمــاً من ذوي تــهــمــة و 422مُــتـَّ
ُـــديـــرين ــة وا الـــدرجـــات اخلـــاصـَّ
الــعــامــ ومن بــدرجــتـهـم وُجـهَت

إليهم  712تهمةً).
‰«u « —b¼

 ولـفـتت إلى (صـدور  632حـكـمـاً
بـاإلدانــة من بــيــنـهــا حــكم واحـد
بحق  وزير و 42حكماً بحق 23
ــــة من ذوي الــــــدرجـــــات اخلـــــاصـَّ
ُــــــديــــــريـن الــــــعـــــــامــــــ ومن وا
بدرجـتهم).كـمـا كشـفت الـهيـئة عن
مـنع هـدر والـتـحقـيق فـي أكثـر من

 15ترليون دينارٍ.
مُــبـيـنــةً أنَّ (األمـوال الـعــامَّـة الـتي
اسْتُرْجِعَتْ أو التي حققت فيها أو
ــة الــتـي صــدرت أحــكــام قــضــائــيـَّ
بـــردهـــا والــــتي مـــنـــعت وأوقـــفت
الهيئة هدرَها بناءً على إجراءاتها
والـتي تـمَّت إعـادتـهـا حـقـيـقـةً إلى
ــة بــلغ حــســـاب اخلــزيــنـــة الــعــامـَّ
مـجـمـوعــهـا اكـثـر من  642مـلـيـار
ديـنارٍ واكـثـر من عـشـرة مـلـيارات

دوالرٍ أمريكيٍّ).

d ∫مراحل متقدمة قي أجناز مجسر تقاطع اجلبايش في ذي قار −
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بغداد

ان الـعالقـة بــ الـوقت والـتــشـاؤم قـد تــصل ذروتـهــا اذا اسـتـشــعـر الـفـرد
اشـيــاء جــمـيــلــة يــتـأمل حتــقــيــقـهــا دون ان يــبـدأ بــاي اجنــاز او اداء جتـاه

الوصول الى ذلك .
فـعـنـدهـا يـسـتـنـفـد الـوقـت بـالـصـراع الـفـكـري كـنـتـيـجـة
عنى ستـمر بالضعف الكـبير جتاه ا حتمـيه لشعوره ا
توازنـة بل يفقـد السالمة الـصحية احلقيـقي للحـياة ا
في عالقاتـه االسريه قبل ان يـصيب عالقات قـد تكون

هي االخرى محتملة االنهيار .

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ
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حــصل تــدريـسـي في كـلــيــة الـهــنــدسـة
بـجـامـعـة مـيـسـان عـلى بـراءة اخـتـراع
لتصـميم وتـصنيع جـهاز مؤتـمت جديد
الخــتــبــار مـــقــاومــة اخلـــدش لــلــمــواد
البـوليـمـرية.وقـال مديـر إعالم اجلامـعة
لــيث صـبــار الـكــعـبـي في بـيــان تـلــقـته
(الزمـان) امس إن (الـتـدريسي في كـلـية

الـهـنـدسـة مـشـتـاق عـبـد الـكـر حـس
حـصـل عـلى بـراءة اخــتـراع لـتــصـمـيم
وتصـنيع جـهاز مـؤتمت جـديد الخـتبار
مـقـاومـة اخلــدش لـلـمـواد الـبـولـيـمـريـة
لتحـديد خواصهـا السطـحية) وأضاف
أن (براءة االختراع التي منحها اجلهاز
ركزي للـتقييس والـسيطرة الـنوعية  ا
تــهــدف الى اخـتــبــار مـقــاومــة اخلـدش
الذي يعتـبر أحد أهم االخـتبارات التي

ليتسنى واد الـبوليمريـة  جتري على ا
ـصنع إمـكانية بعد ذلك للـباحث وا
ابتـكـار طرق ومـعـاجلات لـتـحسـ تلك
اخلـواص) مــشــيـرا الى ان (الــبـراءة 
تــضــمــنت تــصـمــيم وتــصــنــيع جــهـاز
مـــؤتــمت الخــتــبـــار مــقــاومــة اخلــدش
وحــســاب مــعــامل االحــتــكــاك لــلــمـواد
الــبـــولــيــمــريــة من مــواد مــتــوفــرة في
األسواق احملليـة وبعضهـا  تصنيعه
يـكانـيـكيـة احملـليـة حيث في الـورش ا
يتكون اجلهاز من أربعة أجزاء رئيسة
ـيـكـانــيـكـيـة تـشـمل اجـزاء الـيـة وهي ا
اخلــــدش واألجـــزاء الــــكــــهـــربــــائــــيـــة
واإللــكــتــرونــيــة وبــرنــامج الــتــشـغــيل
والــتــحـكم بــاجلــهــاز). اسـتــقــبل وزيـر
التـعلـيم العـالي والبـحث العـلمي نـبيل
كــاظم عــبــد الــصـاحـب مـاوريــتــســيـو
كريـكـانتي سـفـير إيـطالـيـا لدى الـعراق
ـرافق له وناقـشا سبل تـطوير والوفد ا
ي بــ الـــتــعـــاون الــعـــلــمي واألكـــاد
البلدين.وأمس أكد عبد الصاحب خالل
الــلـــقـــاء الــذي حـــضـــره مــديـــر دائــرة
البعثات والعالقات الثقافية ومدير عام
دائـــرة الـــبـــحث والــــتـــطـــويـــر مـــضي
اجلامعات العراقيـة في مسار التنسيق
وقـعـة مع اجلانب وتـنفـيـذ االتفـاقـات ا
اإليطالي وتعزيز الشراكات الدولية مع
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بغداد  

قبل ايام زرت كلـية القانون والـسياسة في وزيريـة بغداد وهكذا كـانت تسمى عندما
التـحقنـا بها عام  1981وتـخرجنا عام  1985حالـيا بقت كلـية القانـون في مكانها
وانـتقل قـسم السـياسـة الى اجلادريـة واصبحت كـليـة القـانون فقط  ,وسـبب زيارتي
لهـا بعد هـذه السنـوات التي تعدت ال  30سنه هو مـراجعة مـكتبـة الكلـية للـحصول
ـبـاشـرة بـهـا بـأذنه تـعـالى , ـصـادر ألطـروحـة الـدكـتـوراه الـتي انـوي ا عـلى بـعض ا
وجتولت فـي اورقتـهـا الستـذكـر اجمل سـنـوات حيـاتي الـدراسيـة ومـا لفت انـتـباهي
تطـور عمـراني بـسيـط طرأ عـليـهـا مع اضاقـة عـدد من قاعـات الـدراسة الى هـيـكلـها
ـوظـفــات وهـذا حتـصـيل حـاصل بـعـد ـوظـفـ وا االداري لـيـجـلس فـيـهــا عـدد من ا
ـقبـول فـيهـا اال ان الشيء الـذي احزنـني حد االلم ان قـاعات ازديـاد عدد الـطلـبة ا
دراسية ومنـها على شكل مدرجـات كانت حتمل اسمـاء عمداء للكـلية منذ تـأسيسها
كـأقدم كلـية في العـراق وقبل تـأسيس الدولـة العراقـية كقـاعة االسـنهوري نـسبة الى
العـالمة عـبـد الـرزاق السـنـهـوري الذي مـارس الـتـدريس واالدارة في الكـلـيـة وكذلك
الصقة لهـا ومنير القاضي قـامة علمية وفقـهية في القانون قد قاعة منـير القاضي ا
ازيـلت من هـذه الـقـاعـات واسـتـبـدلت بـأرقـام عـلى ابـوابـهـا وكـذلك احلـال عـلى قـاعة
حـمورابي وقـاعة ابن خلـدون اذا ما علـمنا ان قـاعة  الـسنهـوري ومنيـر القاضي من
اجـستير وأطاريح الدكتوراه في القاعات الـتي كانت تُجرى فيهمـا مناقشة رسائل ا

القـانون والـعلـوم السـياسـية وحـتمـا عميـد الكـليـة احلالـي وكثيـر من الـتدريـسي 
ا هم ايضـا ناقشوا عـدد من زمالئهم احلالي في مناقـشتهم في هذه الـقاعات ور
ـتـحـضـر يـحـرص عـلى تـكـر ـاذا الـعـالم ا هـذه الـقـاعـات .وهـنـا البـد من الـسـؤال 
ـية بـدع بـأطالق اسـمائـهم على الـكـثيـر من الصـرح األكاد ـفكـرين وا العـلمـاء وا
والعـلمـيـة ومراكـز البـحوث البل حـتى على الـكـليـات واجلامـعات في حـ نحن نـقوم
رجوة حو اسمائهم واستبدالها بأرقام مجردة ال تعني شيء وال ادري ماحلكمة ا
من هذا التغـيير وعلـيه اوجه رسالة عتب واقـول ما هكذا يُـفعل برموز الـعلم والفكر,
أعيدوا النـظر بتراث وتاريخ الكليات واجلامعات وأعيدوا النظر بأسماء قاعات العلم
والـدراسة لـيكون من يـدخلهـا يدرك من هو الـسنـهوري ومن هو مـنير الـقاضي حتى
تـطـلق اسـمـائـهم علـى هذه االمـاكن هـذه الـقـاعـات خرجـت اجيـال من الـشـخـصـيات
ـان او رئيـسا الـقانـونـية والـسـياسـيـة منـهم اصـبح رئيس لـلـدولة واخـر رئـيسـا لـلبـر
لـلسـلطـة القـضائـية نـاهيـك عن الكـثيـر من الوزراء والـنواب وكـبار

موظفي الدولة .
هـذا بالـنسـبـة لكـليـة القـانـون واسال  هل اتـبعت هـذا االجراء
بـقيـة الكلـيات ?ننـتظر أجـابة وأستـجابة وزارة الـتعلـيم العالي
ـعنيون بـذلك من مسؤولي الدولة  ,الـلهم بلغت اللهم وكذلك ا

فاشهد 
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اجلـامـعـات والسـيـمـا اإليـطـالـيـة مـنـهـا
ورفع رصيـدهـا من الـبحث الـعـلمي في
ـيـة مـشـيـرا الى أن ـسـتـوعـبـات الـعـا ا
مـؤسسـات الـتعـلـيم العـالي في الـعراق
ـتطـلبات تنـماز بـاستجـابتـها الـواعية 
الــتـطــويـر وحتـقــيق أهـداف الــتـنــمـيـة
الـشــامـلـة.وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
أمس ان (الـوزيــر جـدد حــرص الـوزارة
ومــؤسـسـاتــهـا عـلى تــنـفـيــذ مـضـامـ
االتــفـاقــات بـ الـبــلـديـن عـلى صــعـيـد
الـــتــعــاون الــعــلـــمي في مــجــال اآلثــار
والـتــنـقـيب وبــرامج الـتـبــادل الـثـقـافي
نح والزماالت الدراسية ي وا واألكاد
ومـشــاريع الـبـحث الــعـلـمي واإلشـراف
ــــشــــتــــرك ومــــشــــاريــــع الــــتــــدريب ا

والتطوير.
`M  …œU¹“

بدوره أعـرب الـسفـيـر عن شكـره الـبالغ
الهــتـمــام وزارة الـتــعـلــيم بـالــتـنــسـيق
وتـوفـيـر مـنـاخـات الـتـعـاون واالنـفـتاح
ــيـة عـلى األنــظـمــة الـتــعـلــيـمــيـة الــعـا
Bologna Process والسيـمـا نـظام
 (كاشفا عن (توجه اجلانب االيطالي
ــنح الـــدراســيـــة لــلـــطــلـــبــة لــزيـــادة ا
العراقي وتـعشيق مستـويات التفاهم
ـي الفاعل والعالقـات ذات االثر األكاد
في مساحة التبادل العلمي والثقافي). 
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عمان

برمـجة بأنواعها كافة والتي كـما هو معروف ,إن إجراءات الصيـانة الوقائية وا
عدات اخملتلفة تعـد من الشروط االساس لضمان استمرار كائن وا تنفذ علـى ا
عـملـها بـأمان واحلـفاظ عـلى مسـتوى كفـاءتهـا االنتـاجيـة على وفق مـواصفـاتها

التصميمية…
ــعـنــيـون في إدارة شـؤون قــطـاع الــكـهـربــاء عـلى تــفـعـيل دور من هــنـا حـرص ا
ـراقـبـة علـى سالمة تـنـفـيـذ برامـج الصـيـانـة الـدورية والـشـامـلـة وما ـتـابعـة وا ا
يتصـل بها من إجـراء الفـحوصـات الفنـية وذلك بـوساطـة تأم مـتطـلبـات العمل
ـطلوبة واد ا من وضع اخلطط والبـرامج التنـفيذية وتـوفير ا اخلـاص بها ابـتداءً 
ؤهـلة إلتمامهـا كما ينبغي وألجل الكات ا سـتوردة منها مع تـهيئة ا احمللية وا
االيفاء بـذلك وضعت أقـسام الصـيانـة ضمن الهـيكلـية الـتنظـيمـية حملطـات انتاج
ـنـظـومة الـكـهربـائـيـة ودعمت بـقـدرات فنـيـة (بـشريـة ومـادية) الـطـاقة وشـبـكات ا
ـقررة بـاإلضافة إلى مـعاجلـة األعطال الـطارئـة تشمل إلجناز بـرامج الصـيانة ا
ً مـتـخـصـصـة في الـتـعـامل مع خـطـوات الـصـيـانـة اخلـاصـة ا هـذه األقـسـام شـعـبـ
عدات الساندة األخرى يكانيكية والـكهربائية) وا بأجزاء الوحدات اإلنـتاجية (ا
حــيث يـجـري الـتـنـسـيق فـيـمـا بـيـنـهــا لـضـمـان عـدم تـقـاطع الـفـعـالـيـات وضـمـان
همات كما  التخطيط لها ضمن التوقيتات الزمنية احملددة. انسيابية تنفيذ ا
لــ فــنــيًــا وعــلى وفق ــؤهــ ــوظـفــ ا يــشــغل مالك هــذه الــشــعـب الـعــديــد مـن ا
ـرتـبـطـة بـنـوع ـطـلـوبـة ا الـتـوصـيـف الـوظـيـفي الـذي يـحـدد األعـداد والـعـنـاوين ا
وظفـون إلى برامج تـدريبـية ودورات مهـنية احملطـات وسعـاتها ويـخضع هـؤالء ا
ـواكبة الـوسائل احلـديثة في الـتعـامل مع البرامج الـتنـفيذيـة اخلاصة مسـتمرة 

بالصيانة.
غالـبا ما يـجري إطفـاء الوحدات التـوليديـة اخلاضعـة لبرنـامج الصيـانة الدورية
أثناء انحسـار الطلب على إستهالك الطاقة الكهربائية وعلى وجه التحديد في
عـتدلـة وعدم الـلجـوء إلى استـخدام موسـمي الربـيع واخلريف نـتيـجة لألجـواء ا
قارنة مع معدات التكـييف التي حتتاج إلى مقدار كبير من الـتيار الكهربائي با
عـدات األخرى ويخـصص لتـغطيـة تكالـيف هذه الـصيانـة مبالغ مـحددة ضمن ا

نظومة. وازنة التشغيلية للمحطات العاملة في ا ا
ما يجري تـداوله اليوم في احلديث عن تردي خـدمة جتهيـز الطاقة الكـهربائية
ـتـطـلـبـات ـنـظـومـة الـوطـنـيـة عن االيـفـاء  في الـعـراق وحتـديـد مـسـبـبـات عـجــز ا
ـالـيـة أو غـيـابـهـا لـغـرض إجـراء ـطـلـوبـة هـو شـحـة الــتـخـصـيـصـات ا األحـمـال ا
ـطـلـوبـة عـلى الـوحـدات اإلنـتـاجـيـة والـشـبـكـات الـكـهـربـائـيـة والذي الـصـيـانـات ا
سيـنـتج عنـهـا توقـف الوحـدات الـعامـلـة أو التـحـديدات فـي كمـيـات إنتـاجـها من

. الطاقة
الية ـزاعم التي ال زالت تروج للصـعوبات ا وهنا البد من مـجابهة اإلدعاءات وا
نـظومـة الـكهـربـائيـة ولـغايـات معـروفـة يقع في لـتنـفـيذ الـصـيانـة عـلى مكـونـات ا
سـوغات (الزائـفة)لتـغطـية الفـشل احلاصل والدائم ـزيد من ا مقـدمتهـا عرض ا

في حتس مستوى خدمة الكهرباء.
واد واألدوات عروف أن مـخازن قطاع الكـهرباء يفتـرض أن تكون زاخرة با  فا
االحـتـيـاطـيـة والـتي يـجـري تـأمـيـنـهـا تـعـاقـديـا ًبـوسـاطـة الـشـركـات الـتي شـيـدت
احملـطــات كـذلك مـا يـضــاف إلـيـهـا مـن تـعـزيـزات مــسـتـمـرة ألرصــدتـهـا من قـبل
ـفـاجـئة وتـأمـ مـستـلـزمـات تنـفـيـذ خطـط الصـيـانة واجـهـة األعـطال ا يـ  عـنـ ا

اجملدولة وقبل مدة زمنية مناسبة 
شـتريـات احمللـية مـن ضمـنها يتـبع هـذا تخـصيـصات مـالية مـتواضـعة لـتأمـ ا
راجل احللـيب الطـازج الذي يـوصي األطـباء أن يـتنـاوله العـامـلون في صـيانـة ا
احلـراريـة لـلـحـفـاظ عـلى سالمـتـهم الـصـحـيـة الـشـخـصـيـة فـإذا كـانت الـعـوامل
ـاهـرة وقـطع الكـات ا ـشـار إلـيــهـا مـتـوافـرة وعـلى وجه الـتــحـديـد ا األسـاس ا
الي لشراء قـناني احلليب فلم العزوف عن تنفيذ طـلوبة والتخصيص ا الغيار ا
بـرامج الـصـيانـة الـشـامـلـة?والبـد من اإلشـارة هـنـا إلى الـدور الـذي أنيـطت به
الـشركـة العـامة لتـأهيل مـنظـومات الطـاقة الـكهـربائيـة والتي  اسـتحـداثها في
ـاضي لـتـلـبـيـة مـتـطـلـبـات صـيـانـة أواخـر تـسـعـيــنـيـات الـقـرن ا
ـنظومة الوطنية والـتي عززت قدراتها بالعديد من محطات ا
ـهـنـدس والـفـنـيـ من أصـحاب اخلـبـرة والـكـفـاءة حيث ا
نـفـذت فعـاليـات صيـانـة تخـصصـية نـاجـحة كـان لهـا األثر
نظومة الكهـربائية…. فأين قدراتها الفاعل في دعم عـمل ا

اآلن? 

محمد هادي الغزي



سلم ـسلحة اخلارجة عـن القانون خرجت من عبـاءة األخوان ا أغلب األحزاب ا
لذلك تمردت على سلطة القانون وهيبة الدولة..

نفلت.. فال نستغرب ما يحصل بالعراق من سطوة السالح ا
ؤسسـات أذاً التغيـير نحو األسالم السيـاسي ال يحتـرم دولة ا
ـنفـلت بـيد بـناء دولـة مـؤسـسات من أولـويـاتهِ حصـر الـسالح ا
ــتـنـفـذة الـتي عــبـثت في أرض الـعـراق الـدولـة وحل األحـزاب ا

فساداً وحرقت اليابسَ واألخضر..

www.azzaman.com
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االخـرى وقـد استـغرقت اجلـولة اكـثر من
شـهـر حـيث زرت كل مـديـنة وقـريـة فـيـها
بـــطــريـق الــصـــحــراء والـــبــحـــر واجلــو
فـتـهـيأت لـدي من مـعـلومـات ومالحـظات
شــخـصــيـة اســتـقــيـتــــهـا من مــنـابــعـهـا
االصــــيــــلــــة وواقــــعــــهــــا الــــســــيــــاسي

واالجتماعي " .
 ثم يـضـيف ليـقول :" وانـا اذ اقدم الـيوم
تـاريـخ امـارة الـشـارقـة بـعـد ان اجنزت (
تـاريخ قـطـر الـعـام ) الـذي يـعـتـبـر اجلزء
اخلـــامس من مــوســـوعــتي (مـــوســوعــة
اخلـــلـــيج الــعـــربي ) ارجـــو ان اوفق في
ـهادنة تـدوين سفـر عن بـاقي االمارات  ا
بـعد ان ادفع كتاب (تاريخ عمان ومسقط
) الـى الـطــبع وقــد اجنــزتُ مـخــطــوطـته
وبـذلك اكـون قـد قـمت بـقـسط ضـئـيل من
واجـبي جتاه االمارات العـربية التي هي
جـزء اليـتجـزأ من الوطن الـعربي الـكبـير
وعـرفـتهـا الى قراء الـعربـية بـهذا اجلـهد

ـاضي  كنت ُ في الـسـتيـنات من الـقرن ا
أقـرأ لكاتب عراقي إسمه (محمود بهجت
ســـنــــان ) كل مـــا اعـــرفـه عـــنه انه  كـــان
ضـابطا في اجليش العـراقي برتبة زعيم
(عـميد ) ح تقـاعد بسبب السن   وانه
مـن مواليد سنة ? 1910وانـه كان مولعا
 بـالكتابة عن امارات ومـشيخات اخلليج
الــعـربي. ودوله في مـا بــعـد .وقـد عـرفت
نطقة ايـضا انه قد قام بزيارات متعددة 
اخلليج العربي  وعرف ارضها وجزرها
ومـياهـها وتـاريخـها  وكـانت له عالقات
وثــيـقــة مع بــعض ابـنــائــهـا وان مــعـظم
كــتـابــاته سـواء كــانت كــتـبــا او مـقـاالت
ـا عـبــارة عن رؤيـة شـاهـد عـيـان اكـثـر 
هي دراسـات نظريـة  استقـت معلـوماتها

من مصادر ومراجع مكتوبة .
jz«dšË —u

ومـن حـسن احلظ فــإنه كــان يـدعم كــتـبه
بـالـصـور واخلـرائط  لـذلك فـإن مـا تركه
هـذا الرجل يعد الـيوم من مصادر دراسة
تـــــاريخ اخلــــلـــــيج الـــــعــــربـي احلــــديث

عاصر كما سنرى . وا
من الكتب التي الفها ولدي  في  مكتبتي

الشخصية نسخا منها :
- الـكويت ...زهرة اخلليج العربي " .وقد

طبع في بغداد سنة  1956
وقد  -لـبـحـرين ..درة اخلـلـيج الـعـربـي " 
نـشـره اجملـمع الـعـلـمي الـعـراقي بـبـغداد

سنة 1963
 - تـاريخ البـحرين " وقد نـشر في دمشق

سنة  1964
- تـــاريخ قـــطـــر الـــعــام " وقـــد طـــبع في

عارف ببغداد سنة 1966 مطبعة ا
- إمــارة الــشــارقــة " وقــد نــشــرته وزارة
الـثـقافـة واالرشاد بـبـغداد سـنة  1967-
ابــو ظـــبي واحتــاد االمــارات الــعــربــيــة
ي " وقـد نـشـره بـبـغداد ومـشـكـلـة الـبـر

سنة  1969
- الـشـخصـيـة العـربـية لـلـخلـيج الـعربي
واالحـتالل االيـراني للـجزر الـثالث " وقد
طـبـع في مـطـبـعـة الـشـعب بـبـغـداد سـنـة

1972
- اجنــز كـتـابــا بـعـنـوان :" تــاريخ عُـمـان
ومـسقط " لكن الكتـاب لم يصدر على حد

علمي .
ولالسـتاذ محمود بـهجت سنان  مقاالت
مـنشـورة في عدد من الـصحف واجملالت
ن يـقـوم الــعـراقــيـة والـعــربـيــة حتـتــاج 
ا لهـا من اهمية بـجمعـها وفهـرستهـا   
فـي رصد تـاريخ اخللـيج العـربي في تلك
ـبـكـرة من تـاريخ دول اخلـليج ـرحـلـة ا ا
فــبــدأت ــهــادن  الـــعــربي .ة الــســاحـل ا
بــإمـارة الــشـارقــة ثم جــلت في االمـارات
االخــرى عــنــدمــا الف كــتــابه عـن "امـارة
الـشـارقة " قـال انه قـصد في سـنة 1964
ـلـكـة ) بـعد ان امـارة الـبـحـرين (الـيوم 
اجنـــزت تـــاريـــخــهـــا الـــذي اســـمــيـــته (
الـبـحـرين درة اخلـلـيج الـعربي ) ثم زرت
امـــارة قــطــر وبـــقــيت فـــيــهــا  40يـــومــا
ـــراجع ـــعـــلــومـــات من ا اســـتـــقـــصي ا
الـرسـمـيـة وغـيـر الرسـمـيـة بـغـيـة تدوين
تـاريخـها .ثم الزمـتني الـرغبـة في الـسفر
ــهـــادن   فــبــدأت الـى زيــارة الــســـاحل ا
بــإمـارة الــشـارقــة ثم جــلت في االمـارات
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ُحَّرمِ إنيّ  يا وليدَ البيتِ ا
في مََزاياكَ غارق في بُحُورِ 
ولو آني أنفقتُ عمري َمدْحًا

العتراني الشعورُ بالتقصيرِ 
سيدي هبنَي البياَن فانّي 

خائف أنْ يخونَنَي تعبيري 
أنَت رغمَ الوضوحِ سرٌّ خفيٌّ 

لم يزْل غاِمضاً بال تفسيرِ 
-2-

ؤمن علي في أقدس بُْقَعـٍة على سطح هذا الكوكب وفي بـيت الله احلرام حتديدًا ُولَِد أمـيَر ا
بن ابي طالب (ع) في الثالث عشر من رجب  –بعد عام الفيل بثالث سنة .

-3-
باركة كما لم يلحقه أحد .. ثل هذه الوالدة ا ولم يسبقه أحد 

فهو أولُ وآخرُ وليدٍ في هذا البيت احلرام .
-4- 

يـمونة اشارة صريحة الى مـا يحمله هذا الوليـد االستثنائي من مواصفات وكأّن هذه الوالدة ا
استثنائية غير قابلة لالستنساخ على االطالق .

-5-
باركـة في بيتِ الله احلرام كـانت مفتاحَ فُتـوحاتٍ رسالّيـة تغنّت بهـا دنيا القيم انّ هـذه الوالدة ا

روءات واالجنازات الباهرة . وا
-6-

ـبارك هو الـذي حطّم جمـيع االصنام الـتي كانت على ظـهر الكـعبة بـعد أنْ صََعَد وهذا الـوليد ا
على أكتاف الرسول العظيم محمد (ص) .

-7-
وكما حّطم أصنامَ اجلاهلية كلَّها فقد تنزه عن السجود لواحد منها وِمنْ هنا قيل:

كّرم الله وَْجهَهَ 
اي كّرمه عن السجود لألصنام 

-8-
اليـة التي كان ( ابو طـالب ) ينوء بها أخـذ النبي (ص) علـيًا (ع) ليتولى وتـخفيفـا عن االعباء ا

بنفسه تربيتَُه وإعدادَهُ للمهام الرساليةِ اخلطيرة .
وهكذا صُنع عـليّ (ع) على ع الرسول (ص) وكـان الشخصيـة الفذّة التي عجـز عن ايفائها
حـقها النـاس غير أنَّ الله سـبحانه ورسوله أولـياه ما يـستحق من رفعـة ومكانة وأمـجاد تنطق
بذلك مئات األيـات في الكتاب العزيز وآالف الروايـات الواردة بحقه وعلى لسان الرسول (ص)

الذي أتخذه منذ ( يوم الدار ) أخا ووزيراً ووصيا ووارثا .
-9-

ان وبُْغضُه كفر ونفاق . ؤمن  فحبُّه ا انّ حب عليّ (ع) هو عنوان صحيفة ا
-10-

تحدة أخيراً بالدور التاريخي لصاحب النهج العظيم واعترفت األ ا
 ( عليه السالم ) وأشادت به اشادة باهرة ملحوظة .

-11-
عـجزة الثانـية للرسول مـحمد (ص) :كانت مـعجزته االولى القرآن ان عـليا (ع) باخـتصار هو ا
وكان علي (ع) معـجزتَه الثانية حيث ترجم القرآن في مساراته كلها  في السلم وفي احلرب

 وفي العسر واليسر  وقبل اخلالفة وبعدها .
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ـعـرفـة والـعـدل وعـّشـاق وعـلى ضــفـاف مـكـارمه ومـآثـره  يـلـتـقي رّواد ا
الـتـكـامـل الـروحي واالخالقي والـثــقـافي لـيـنــهـلـوا من يـنــابـيع عـطـائه

اجلزيل .
فـسالم عـلـيه يـوم ولـد  ويـوم أعـطى عـطـاءاته الـفـذة اخلـالـدة  ويوم

وّدع مضمخا بدم الشهادة في بيت الله .
 وَكـَتـَبنـا الـله وايـاكم في ديـوان مُِحـبـيه وأنـصـاره وثبـتـنـا على والئه

للفوز بشفاعته يوم الدين .
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ـتـواضع " .في كـتـبه يـتـنـاول الـنواحي ا
اجلـــغــــرافـــيـــة والـــعــــســـكـــريـــة وطـــرق
ــــــــنــــــــاخ واجملـــــــاالت ــــــــواصـالت وا ا
االقــــتـــصــــاديـــة والــــنــــفط والــــنـــواحي
االجـتمـاعيـة والزوايا الـثقـافيـة واحلركة
االدبـيـة والفـكـرية ويـلحق بـكـتبه مالحق
تـــتــعـــلق بـــالــعـالقــات مـع بــريـــطــانـــيــا
ــعــاهـدات وتــعـدات الــشــيـوخ بــشـأن وا
استثمارات النفط وحتر توريد الرقيق
ومــا شـاكل من مـبــاحث تـتـعــلق بـتـاريخ
اخلـــــلـــــيج الـــــعـــــربـي وامـــــاراته ودوله
وعالقــاتــهــا الــعــربــيــة والــبــريــطــانــيــة

والدولية .
d³ √ bNł

ومن طريف ومفيد ما يتحدث به االستاذ
مـــحــمــود بــهـــجت ســنـــان ان الــقــواسم
مــؤسـسي امــارة الـشـارقــة هم اجلـواسم
كـما يلفظونها قبـيلة عربية عريقة نزحت
مـن العراق من سـامراء وديـار بني قاسم

 وهـي عدنـانـية وكـانت قـد انـحدرت الى
ســاحل عــمــان مــنــذ نـيـف وثالثــة قـرون
تقريبا في عهد جدهم االكبر الشيخ كايد
الـقـاسـمي واسـتـقـرت في الـقـرن الـسابع
عــشــر عــلى الــقــاطع الــغــربي لــلــخـلــيج
الـعـربي واتخـذت مديـنـة جلـفار اي رأس
اخلـيمة مقرا لهـا وصرفت اهتمامها الى
الــبـحـر حـتى تـمـكــنت من بـنـاء اسـطـول
قـوي صـارع االسطـول الـبريـطـاني ردحا
مـن الـزمن الى ان انــتـهى امــره وتـشـتت
بـفعل الضربات االستعمارية البريطانية
.ومـن شيـوخ الـقواسم الـشـيخ رحـمة بن
مــطـر والـشــيخ راشـد بن مـطــر والـشـيخ
صــقـر بن راشـد الـقـاسـمي 1777-1803
والـشـيخ سـلطـان بن صـقر االول -1803
ـكن الـقـول ان مـا تـركه .1856مـن هـنـا 
االســتــاذ مــحــمـود بــهــجت ســنــان يــعـد
مــحـــاولــة عــراقــيــة مــبـــكــرة لالهــتــمــام
ـتـحـدة وبـكل دول بـاالمــارات الـعـربـيـة ا

ــا يــجــعل مــا كــتب اخلــلــيـج االخــرى 
مـصــادر مـهـمـة الغـنى عـنــهـا لـلـبـاحـثـ

هتم وطلبة الدراسات العليا . وا
ـرحـوم االسـتاذ ـكن قـوله عن ا ـا  ان 
مــحـمــود بــهـجت ســنـان والــذي الاعـرف
مــتى تـوفي واين انه كــان رجال عـروبـيـا
وطـنــــيا غيـــورا أحــب امــــــته وبـــالده

العربيـــة حـــــبا جــــما .
 وكـان يعمل –وهـو  قد تقـاعد عن العمل
مــنــذ اواخــر اخلــمـســيــنــات  من الــقـرن
ـاضي  –عـلى ان تـكـون لـه بصـمـة  من ا
خالل تـوثيـق تاريخ مـنطقـة كانت مـعظم
اجـزاؤهـا مـجـهـولـة لـلـقـار الـعـربي في
الـسـتـينـات ويـتضح من كـتـبه انه امـتلك
لـغـة جيـدة واسلـوب جمـيل بسـيط يصل
الى القار بسهولة لذلك انتشرت كتبه 
واصـبحت اليـوم  كما قـلت  من مصادر
دراســة تـاريخ اخلـلـيج الـعـربي احلـديث

عاصر .  وا
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محمود بهجت سنان

سـتـراتيـجـية من قـبل وزارتي الـزراعة
ــســاحـات ــائــيــة لـزيــادة ا ــوارد ا وا
ـادة الــقـمح وتــقـد الـدعم ــزروعـة  ا
) مـؤكــدا (اهـمـيـة الــكـامل لـلــمـزارعـ
وضـوع اولـويـة قـصـوى كونه إيـالء ا
ـس قـوت الـشـعب والــعـمل بـجـديـة
على معاجلة اسباب ارتفاع االسعار)
وحــذر الــزامـلي من (أزمــة كــبـيــرة قـد
ــوضـوع تــنـتُـج في حـال الــتـهــاون بـا
ـــواطـــنـــ من نـــتـــيـــجـــة اســـتـــيــاء ا
ذلـك).وتـعــاني مـحــافـظــة ديــالى الـتي
رتبـة األولى ب احملافظات تـتصدر ا
في زراعـة البرتقال واحلمضيات منذ
يـاه االمـر الذي أشـهـر عـدة من شح ا
أدى الـى جــفــاف الــبـــســاتــ وألــقى
بــــظالله عــــلى إنــــتـــاجــــيـــة أشــــجـــار
احلــمــضــيـات فـي مـنــاطق خــرنــابـات

والـهـويـدر وبهـرز والـعديـد من الـقرى
ـنـاطق احملاذيـة لنـهر ديـالى. وقال وا
رئــيـس اجلــمــعــيــات الــفالحــيــة فــرع
ديالى رعد التميمي في تصريح امس
إن (بــسـاتـ ديــالى تـضــررت بـسـبب
اجلـفاف والضـرر كبيـر جدا حيث إن
ـتـبـقي مـنـهـا مـهـدد اغـلـبــهـا جـفت وا
بـالزوال لـعدم إيـجاد احلـلول) وتابع
ان (هـــذه الــبـــســـاتــ كـــانت تـــغــطي
الــســوق الـــعــراقــيــة بــجــمــيع انــواع
عنية احلـمضيات) مطالبـا اجلهات ا
بـ(حــلـول سـريــعـة وفـوريــة النـقـاذ مـا
ـكن انقـاذه وتعويض اصـحاب هذه
) مـسـتـدركا (لـالسف حلد الـبـسـاتـ
االن ال تـوجد خطط زراعية صيفية او
شـتوية ونخشى أن يـأتينا األسوأ في

قادم األيام). 

ادي - التمثيلية للتراث الثقافي غير ا
الــيــونـــســكــو في شــهــر كــانــون االول

قبل.  ا
شاركون في االجتماع  وقام اخلبراء ا
 بـاعـداد الــصـيـاغـة الـنـهــائـيـة لـلـمـلف
ــشــتــرك وتــوزيع مــهــام الــعـمـل بـ ا
اخلــبــراء وفــريـق الــعــمل في الــدائــرة

في وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثار
ــنـظـمـة الـعـربــيـة لـلـتـربـيـة بـإشـراف ا
والثقـافة والـعلوم - ألـكسـو لرفعه إلى
ـنـظــمـة الـدولـيـة لـلـتــربـيـة والـثـقـافـة ا
والعـلوم - الـيونـسكو خـالل شهر آذار
ــوافــقـات ــقــبل   لــلــحــصــول عــلى ا ا
الرسميـة  سعيا إلدراجه عـلى  القائمة
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انــطـلق فـي بـغــداد االجـتــمــاع الـدولي
ـادي خلـبــراء الـتـراث الــثـقـافي غــيـر ا
إلعــداد الـصــيـاغــة الـنــهــائـيــة لـلــمـلف
ـعادن ـشـتـرك للـنـقش عـلى ا الـعربي ا
ــدة اربـــعــة ايــام  والــذي ويــتـــواصل 
تنظمه دائرة العالقات الـثقافية العامة

ـقتـرحة ومنـها انشـاء مركز شاريع ا ا
ادي في خاص بالتراث الـثقافي غير ا
الـعــراق أو في أي دولـة عـربــيـة أسـوة
ــــراكـــز أخـــرى مـــوجــــودة في مـــقـــر
ـغرب ام مركزين في مصر نظمة ام ا ا

وسورية). 
من جــانــبه عــبـر اخلــبــيــر في الــتـراث
ـــادي من الــســودان الــثـــقــافي غـــيــر ا
اسماعيل الفحـيل عن (ثقته التامة بأن
لف بقبول اليونسكو تماشيا يحظى ا
ثلون َمع خبرة العـامل علـيه الذين 
وجودين في شـتركـة كمـا أن ا الدول ا
الــلـجــنـة هـم ذاتـهم اعــضــاء في جلـان
الــيـونــســكـو اخملــتــلـفــة وجــلـهـم لـديه
حـضـور في االجـتــمـاع لـيـكـسـبـهم ذلك
ـطـلـوبـة بـشـكل واضح ومـا اخلـبـرة ا
يــــدعـم ذلك هــــو أن الــــعــــراق كــــدولـــة
قترح وفـر اإلمكانيات كافة). صاحبة ا
صريـة نهلة امام فبينت اما اخلبيرة ا
أن(مـجـال تـعـاونــنـا في مـجـال الـتـراث
ـادي كدول عـربيـة  البد الثـقاقي غـير ا
ـــلـــفـــات ــــتـــد خـــارج نـــطــــاق ا وأن 
وتسـجـيلـهـا. َمقـترحـة (إقـامة مـعرض
لـلــحـرف الـتــقـلـيـديــة في إحـدى الـدول
طـلوبة العربـية مع توفـر اإلمكانـيات ا
من اجل أن تشاهد اجملتمعات العربية
تـراث بــعـضـهــا الـبـعض) َمــعـبـرة عن
ــا شــاهـدته مـن لـقــطـات (إعــجـابــهـا 
جميلة وتفاعل ثقافي كبير من مختلف
شرائح اجملتـمع العراقي وهي تـتجول
تنبي مقترحة تسجيل ذلك في شارع ا
كـــمــمــارســات ثـــقــافــيــة ضـــمن قــوائم
احلـصـر كـونه تــنـطـبق عـلـيه الـشـروط

كافة للتسجيل).

وشــهــد االجــتــمــاع طــرح الـعــديــد من
ــقـتــرحـات من قــبل احلــضـور دعــمـا ا
ادي من الحياء الـتراث الـثقافي غـير ا
ـيــة عـربـيــة واقـامـة قـبــيل فـتح أكــاد
مـــعـــرض لــلـــصـــور في إحـــدى الــدول
ـشتـركة الـعربـية تـتـعلـق بالـعـناصـر ا
وتـــنــظـــيم دورات تــدريـــبــيـــة خــاصــة
لــضـبــاط االتـصــال والـفــاعـلــ الـذين

يعملون في هذا اجملال. 
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وقال اخلـبيـر في التـراث الثـقافي غـير
ــادي في مــنـظــمــة االلـكــســو فــتـحي ا
اجلــراي أن (االجــتـمــاع وهــو األخــيـر
اضي بعـد اجتـماع بـغداد في أيـلول ا
لف من كافة اجلوانب وقد الستكمال ا
عملت الدول على ملفـاتها الوطنية في
مـــــواضــــــيـع اجلــــــرد والـــــتــــــوثــــــيق
لف لتقوم والتسجيالت وكل مـا يهم ا
ا في لتجـميع ملفـات الدول العـربية 
ذلك مـقــاطع الـفـيـديــو والـصـور وغـيـر
ذلك علما أن جلـنة الصـياغة النـهائية
مــحــددة بـالــعــراق بــاعـتــبــارهــا دولـة
ـلف ومـنـظمـة االلـكـسو مـشرفـة عـلى ا
وبـــعض اخلــبـــراء الَــمـــتــعـــاونــ مع
ـلف واالن بحـوزتـنا نـظـمة الجنـاز ا ا
عــشـرة مــلـفــات كـامــلـة ســنـعــمل عـلى
تـولـيـفـهـا الجنـاز مـلف عـربي مـشـتـرك
ســـعــيــا إلدراجـه في نــهـــايــة الـــســنــة
ــلف هــو احلـــالــيــة عـــلــمــا أن هـــذا ا

شترك  الثالث. ا
وقيـادة جـمـهوريـة الـعراق كـونـها هي
ـلف منذ ٢٠١٨) قـترح ا من تقـدمت 
مــشــيـــرا ان (هــذه الــفــتــرة هي فــتــرة
ــادي عــبــر الــتـــراث الــثــقــافي غـــيــر ا

والــتـواصـل مع الــدول األعـضــاء وهي
بــاإلضــافــة إلى الــعــراق الــســعــوديــة
ـــغــرب ومـــصـــر والـــيــمـن وتـــونس وا
والــســودان واجلــزائــر ومــوريــتــانــيــا

وجزر القمر. 
واشاد اخلـبـراء العـرب بالـدور الـكبـير
الذي قـام ويقـوم  به الـعراق في مـجال
ــادي عــبــر الـــتــراث الــثــقـــافي غــيـــر ا
االهـتـمـام والـدعم الـكـبـيـر الـذي يقـدمه
ــتـــبــني في هـــذا اإلطــار وهـــو يــعـــد ا
ـعادن من ـلف الـنـقش عـلى ا الـرئيس 
ـقـتـرح الـذي قـدمه في اجـتـماع خالل ا
ـــســـؤولـــ عن الـــشـــؤون الـــوزراء وا
الثقـافية في الـوطن العربي عام 2018
ومــا تـاله ذلك من خــطـــوات جتــســدت
عـــــلـى أرض الـــــواقع وأســـــهـــــمـت في
ـشـجـعـة التي الـوصول إلـى النـتـائج ا

لف  .. وصل إليها ا
À«dð qO− ð

واشاد عـضو الـلجـنة الـدائمـة للـثقـافة
ـدير العـام لدائـرة العالقات العربـية ا
الثـقافيـة فالح حسن شـاكر (بـالتـجربة
نظـمة االلكسو  في أشرافها الناجحة 
عـلى تـســجـيل الـتــراث الـثـقـافي احلي
لدى مـنظـمة الـيونـسكو  وهـي مؤشرة
ـشـترك لـلـنخـلة ـلـف ا مـنذ تـسجـيل ا
واخلط العربي عـبر ما قـام به اخلبراء
الــعـرب الــدولــيـ من جــهــود في هـذا
الصدد  وبهـذا فإن اجملموعـة العربية
ـنظـمـة الـيـونـسـكـو عن اجلـهد أشـرت 
الـواضـح والـنـقــلـة الــسـريــعـة في زمن
قصير) متمنـيا برفع ملف النقش على
ـعــادن إلى الـيــونـسـكــو بـأقـرب وقت ا

قبل.  كن قبل شهر آذار ا
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تـحدة ان توهم  روسيـا.انها  قادرة  على قدمـة منه الواليات ا يحاول الـغرب وفي ا
ا يصل الى العاصمة كييف بسهولة وتلوح اجتياح اوكـرانيا خالل مدة قصيرة ور
امــريـكـا بـانـهـا سـوف تـسـتـخـدم الـعــقـوبـات فـقط دون الـدخـول بـحـرب مع روسـيـا 
وتسـتـعجل بـخروج مـواطـنيـها مـن اوكرانـيا وتـشجـع الدول االخـرى وكان االجتـياح
قـادم ال مـحـال لـتـلـعب عـلى عـقـول الـقــيـادة الـروسـيـة وادخـالـهـا في وهم االنـتـصـار
وتـبـعـتـهـا بـســحب  مـوظـفـيـهـا  من مـنـظـمـة الــتـعـاون االوربي  من مـديـنـة دونـيـتـسك
باشـارات الـهدف مـنهـا اإليهـام بـاالجتـياح الـروسي الوكرانـيـا وتشـجيع الـدول على
سـحب رعـايـاهـا من كـيـيف حـيث اقـدمت عـلى ذلك كل من بـريـطانـيـا واسـتـرالـيا   
ونعتـقد ان هذا الزيف ادركته روسيا وهي تتذكـر دائما ما حدث لالحتاد السوفيتي
وتفـكـيكه ولـيس بعـيدا مـا حـصل للـعراق رغم اخـتالف الـنوايـا واالهداف االمـريكـية
وكذبتهـا على العالم في اسـلحة الدمار الشـامل  ان احلقيقة الـتي يجب ان تدركها
صـلحـتها وان اسـلوب الـضغوط الـقيادة الـروسيـة هو ان االجتـياح الوكـرانيـا ليس 
ـة اعدائهـا وان مغامـرة من هذا النـوع لها نـتائج سلـبية هـو السبـيل االجنع في هز
تضر باالقـتصاد الروسي وحترض العالم على شيطـنت القيادة الروسية وخطورتها
ي بـاجتـيـاحهـا لـسيـادة دولة  وهـذا الـدور ليس غـريب ان تـمارسه على الـسـلم العـا
ـتحدة  ومن حتالف معها النها سبق ان مارسته على دول اخرى وهددت الواليات ا
سيـادتـها واحـتلـتـها بـدعوى كـاذبـة ومضـلله . وخالصـة االمـر هو ان بـوتن يجب ان

يـكــون  اكـثـر ذكــاء من احلـلف االنــكـلـو ســاكـسـون لــكي الديـعـطي
الــفــرصـــة لــهم لــتــدمـــيــر بــلــده وعــلـى مــا اظن انه ادرك ذلك
والـشـواهـد امـامه كـثـيـرة فـي عـالم الـزيف واخلـديـعـة حـيث
تـرتكـز القـرارات االمريـكيـة اغلـبهـا بايـهام الراي الـعام في
ي ال ـتحـدة والعالم بـوهم وتهديـدات للسـلم العا الواليات ا

اساس له اال في العقل االمريكي 
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.  يـجب أال نخـدع أنفـسنـا طـويالً. العـراق ليس في سـبيـله الى اإلنهـيار لـكنه يـنهـار فعالً
اإلرضة تـنخـر فيه وهي ال تـتوقف عن الـتنـاسل واإلنتـشار. لم تـعد مـلكـات هذه احلـشرة
الهـدامـة تـكـتفـي بالـتـحـصن حتت األرض وداخل األسس لـكـنـها بـدأت تـظـهـر الى الـعلن
طـفـحـاً وقـيـحـاً جـلـديـاً قـبـيـحـاً عـصـيـاً عـلى الـعالج. (الـنـخب) اإلجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـية
كـونات أو ـريـضة بـأكذوبـة ا تـعاونـة مع اخلارج أو ا والـثقـافيـة اجلاهـلة أو الـنـاهبـة أو ا
اجلـامعة لـهذه العـناوين كلـها في آن واحد هي هـذه اإلرضة التي دفـعت العراق الى هذا
ـدمر ـصـير. مـا الـذي يـنـتـظـر بـلـداً يدفـع به هـؤالء ومنـذ عـشـرين عـامـاً بـهـذا اإلجتـاه ا ا
ـطـاف? الـنـاس يـسـيـرون في الـشوارع وهـم ذاهلـون عن غيـراإلنـهـيـاروالـهالك في آخـر ا
. يتـوجهون الى أعمـالهم ويتسـوقون لكنهم في أنفـسهم يتسـامرون قليالً ويـتقاتلـون كثيراً
شهد احلقيقة كـالسائرين في نومهم أو حتت تأثير جرعة مـفرطة من اخملدر. لنتفحص ا
من اخلارج فقط كي نرى بـأم الع تنامي ظـاهرة القتل واإلنتـحار واخلطف واإلغتصاب
ـنافع والتـشبث بالسـلطة والـقتلة وتـعاطي اخملدرات واإلفالت من الـعقاب والتـقاتل على ا
ـعروف في ذات الوقت واللجان التحقيقية األبدية والتخابر مع األجنبي اجملهول لكن ا
والتفـاخر بـالتـبعـية له وتـفاقم األمراض وتـورط عيـنات من اجملـتمع نـافذة في الـتهريب أو
ـيليـشيات نفـلت وسطوة ا في جتارة اخملـدرات أو في التسـتر علـيها وإنـتشار الـسالح ا
ـسيـرة والـعشـوائـيات وإنـهـيـار أنظـمـة التـعـليم والـصـحة ـتـعددة الـوالءآت والـطائـرات ا ا
ـال الـعـام وعـدم إحـتـرام الـدولــة ومـؤسـسـاتـهـا وتـرسـيخ ثـقـافـة وفـسـاد اإلدارة وإدارة ا
ـظاهـر. ما الـذي يسـمى هذا إذا لم يكن واطـنة وغـير هذا من آالف ا كـونات بـدالً عن ا ا
ا صـير? ال. طا الـسقوط في الـهاوية? هل هـناك أمل ولو بـحده األدنى في جتـنب هذا ا

تشرين اجلـديدة ال تلوح في األفق بروح وبرؤية جـديدة حتى اللحظة
توحشة يتة والقلوب ا ا بقيت الوجوه القبيحة والضمائر ا و طا
ـال الـتي التـعــرف الـرحـمـة جــاثـمـة عـلـى األخـنـاق وتـتــحـكم بـا
يـديا والوظيـفة العـامة وحتت خدمـتهم جيوش من والسالح وا

نتفع والساقط واألبواق الصاخبة.   اإلنتهازي وا
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أكـد رئـيس مـجـلس الـوزراء مـصـطفى
الـــكــاظـــمي حــرص احلـــكــومـــة عــلى
تـفـعـيل االتـفـاقـيـة اإلطـاريـة الـعـراقـيـة
الـصـيـنيـة.وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امـس ان (الـــكــــاظـــمي اســــتـــقــــبل في
الـقـصـر احلـكـومي السـفـيـر الـصـيني
ــنــاســبــة لــدى بــغـــداد تــشــانغ تــاو 
انـتـهاء مـهـام عـمله في الـعـراق حيث
اثـــنـى رئـــيس الـــوزراء عـــلى جـــهـــود
الــســـفــيــر خالل مــدة عــمــله) وأشــاد
ستوى العالقات الثنائية الكاظمي (
بــ الـــبــلــدين الــصـــديــقــ وتــطــلع
الــعـراق إلى تـطـويـرهـا وهي عالقـات
ــزيـد من الــتـعـاون شــراكـة تــوّجت بـا
الــسـتـراتــيـجي في مـخــتـلف اجملـاالت
االقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة والـثـقـافـيـة
وكذلك في مجاالت الطاقة واالستثمار
واألمـن)  مــؤكــدا (حــرص احلــكــومــة
لـتـفـعيل االتـفـاقيـة اإلطـاريـة العـراقـية
الــصـيــنـيــة والـتــنـســيق الـعــالي بـ

الــبـلـدين في تــنـفـيـذ كـامـل فـقـراتـهـا)
مـبـديـاً (ترحـيب احلـكـومة بـالـشـركات
الـصينية وتقـد التسهيالت الالزمة
لـها وتذليل العقـبات التي تواجهها).
مـن جـــانـــبه أكـــد تــــشـــانغ تـــاو (دعم
حكومة بالده للعراق وتطلعها لتنمية
الـــعالقــات بـــ بــغـــداد وبــكـــ عــلى
ا ـسـتـويـات والـصـعـد و مـخـتـلف ا
يـــحـــقق مـــصــالـح شــعـــبي الـــبـــلــدين
الـصـديـقـ وتطـلـعـاتـهم). في غـضون
ذلـك  طـــالب نــــائب رئــــيس مــــجـــلس
الـنواب حاكم الـزاملي رئيس الوزراء
بـــالــتــحــرك الـــعــاجل لــلـــوقــوف عــلى
أسـباب االرتـفاع الـكبيـر بأسـعار مادة
ــبــاشـر عــلى الــطــحــ وتــأثـيــرهــا ا

ـعـاشي الـقـدرة الـشـرائـيـة والـوضع ا
لــــذوي الــــدخـل احملــــدود. وشــــدد في
كــتـاب رسـمي مـوجه لـلــحـكـومـة عـلى
ـدروسة (وضـع احللـول الـواقـعـيـة وا
ـعـاجلـة اسـبـاب ارتـفـاع االسـعار من
خـالل حث وزارة التجارة عـلى تعديل
آلـية وانـسيابـية وصـول احلبوب الى
ـطاحن وتـوزيع احلصة الـتمويـنية ا
كـل شـهر بـدال من  45يـومـا وتـوجـيه
ـعـنـيـة بـاألمن االقـتـصـادي اجلـهـات ا
والـــغــذائـي بــالـــتــحـــري عن اســـبــاب
تالعب ارتـفاع االسعـار ومحاسبـة ا
ـقـصـرين) داعيـا الى (وضع خـطة وا
عـاجلة من قبل التجارة بالتنسيق مع
ـطاحن احلـكومـية واالهـليـة لتـوفير ا
ــا يـغـطي حــاجـة الـسـوق الــطـحـ 
احملـــلــــيـــة فـــضال عـن تـــقـــد رؤيـــة
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نــفت وزارة الــتـربــيـة مــزاعم حتـدثت
عن تـــســـرب أســـئـــلـــة االمـــتـــحـــانــات
الـتمهيديـة للطلبـة اخلارجي مؤكدةً
أن (األسـئلة تُعَد بـ"طريـقة مؤمنة جداً
ــكن تــســريـبــهــا مــطـلــقــا).وقـال وال 
ـتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر ا
فـاروق السعدون في تصريح أمس إن
(مــــا يــــشــــاع عـن تــــســــرب أســــئــــلـــة
االمــتــحــانــات الــتــمــهــيـديــة عــار عن
الـصــحـة كـون الـوزارة تـعـد األسـئـلـة
ـــكن بـــطـــريـــقـــة مـــؤمـــنـــة جـــدا وال 
تـــســـريــبـــهـــا مــطـــلـــقـــا" مــبـــيـــنــا أن
ــرشــحـــات الــتي تــنــشــرهــا مــواقع "ا
إلـكترونـية هي أصال ضمن الـتمارين
ـقرر لـكل مرحـلة نـهاج ا ـوجودة بـا ا
دراسـية).ودعا (الـطلبـة إلى اتباع حل
ناهج بـدالً من شراء هذه الـتمارين بـا
رشحات كونها تتضمن استفهامات ا
ألغـلب وحدات الكتاب الواحد كما أن
الـتـمـارين تـهـيئ له رؤيـة واضـحة عن
األســئـلـة االمــتـحـانــيـة وتـســهل عـلـيه

نهاج). حفظ وفهم ا

وبــ أن (الـوزارة غـيــر مـسـؤولـة عن
ــرشــحـات أي مــوقـع يـروج ويــبــيـع ا
حتت مـسـمى (أسئـلـة مسـربة)" الفـتا
ثل إلى "ضـرورة عـدم اتـبـاع الطـلـبـة 
ـواقع لــكـونـهــا وهـمـيــة وغـيـر هــذه ا
صــحـيـحـة كــمـا أنـهـا تــضـيع فـرصـة
الـنـجــاح عـلـيـهم من خالل تـشـتـيـتـهم
فــــكــــريـــا فــــضـال عن اســــتــــنـــزافــــهم
مـاديا).وبدأت االمتـحانات التـمهيدية
نـتهية لـلطلبـة اخلارجي لـلمراحل ا
الــثالث الـسـبت وتــنـتـهي يـوم األحـد

قبل.  ا
كـــــمـــــا نــــفـت الــــوزارة امـس صــــدور
تـوصيات بشأن النـصف الثاني للعام
الــدراسي احلـالي.وقــالت الـوزارة في
بـــيـــان إن (مـــا نـــشـــر بـــشـــأن صــدور
تـوصيـات حول النـصف الثاني لـلعام
الـــدراسـي احلـــالي غـــيـــر صـــحـــيح)
.واضـــــافت الـــــوزارة انه (ال تـــــوجــــد
تـعـلـيـمات جـديـدة تـتـعلق بـتـوقـيـتات
الكـات الــدوام الــرسـمي لــلــطـلــبــة وا
الـتدريسية او الغاء العطل او تكييف

ناهج او زيادة عدد أيام الدوام). ا
UI¡∫رئيس الوزراء يلتقي السفير الصيني

اصدارات محمود بهجت عن االمارات
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ــة مــخــلــة من ســنــوات اكــتب واصـــرح واؤكــد أن الــفــســاد جــر
بالشرف 

وبرأيي حتى العفو العام ال يعيد الشرف للفاسدين.
مــا أدري عـلــيـمن لــو الـكل مــشـمــولـ لــو الـكل مــا مـشــمـولـ

جبناهة.
{ عن مجموعة واتساب
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بغداد
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احلديث عن الوقائع الـسابقة التي اوصلت الكرد الى أزمة الـيوم لن يكون نافعا ألحد لكن
االفـضل هو الـعمل سـريـعا لـطرح مـبادرات تـهـدئة تـؤدي الى جتاوز الـعقـبـات الشـخصـية
نـاطقية في اقليم كردستان بعد القرار القضائي ضد ترشيح هوشيار زيباري واحلزبية وا

لرئاسة اجلمهورية.
ؤتـمر الـصحـفي وهو مـا يعـني اننـا مقـبلـون على ردود كـان غضب زيـبـاري واضحـا في ا
قراطي الكردستاني بعـدما حتول التنافس على الرئاسة افعال قوية من جـانب احلزب الد
ـقـراطي الذي من الى قـضـيـة شـخصـيـة ومالحـقـات قـضائـيـة أدت عـمـليـا الى احـراج الـد

توقع ان تعقد قيادته اجتماعا مهما يوم غد تصدر عنه قرارات مهمة. ا
العقالنية الـسياسية تقول ان على االحتاد الوطني ان يقـدم على خطوة تهدئة قوية وسريعة
ـواجهـة التي ـقراطي الـكردسـتاني خـطوة تـكون قـادرة جتنب ا تـسبق اجـتمـاع قيـادة الد

. يخطط لها البعض ب احلليف الكردي
كن لالحتاد القيام بها هو اعالن سحب مرشحه برهم صالح رغم ان برهم اخلطوة التي 
لن يـستـجـيب او ينـفذ قـرار االحتـاد لكن عـلى االقل سـيكـون االحتاد مـحـايدا وبـعيـدا قدر
االمكـان عن اخلـطـوات التـصـعـيديـة ضـد زيـبـاري التي اقـدم عـلـيهـا اشـخـاص من االحتاد
والذين هم مـجرد اتبـاع لبرهم صـالح. الساعـات القلـيلة الـقادمة حـاسمة في مـنع تداعيات

خطيرة نتيجة الشرخ الكبير الذي اصاب القوى الكردستانية اليوم.
{ عن مجموعة واتساب
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بـالـتوقـيت احملـلي.ويأتي ذلك في وقت
فـتحت روسيا على ما يبدو الباب أمام
حـل دبلوماسي لألزمـة األوكرانية ومع
ـــاني أوالف ـــســـتــــشـــار األ وصــــول ا
شــولـتس إلـى مـوســكـو في وقت الحق
الــثالثــاء.وقــال كــيــشــيــدا الـثـالثـاء إن
الــــيــــابـــــان "تــــراقب الــــوضـع بــــقــــلق
بــالغ".وأكــد خـالل اجـتــمــاع وزاري مع
ـــوقــراطي احلـــزب الـــلــيـــبـــرالي الـــد
احلــاكـم "ســنــواصل مــراقــبــة الــوضع
بـدرجة عـالية من الـيقـظة مع التـنسيق
عـن كــثب مع دول مــجـــمــوعــة الــســبع
لـــلـــتــعـــاطي مـع أي تــطـــورات بـــشــكل
مــنــاسـب".اإلثــنــ حــذر وزراء مــالــيـة
مـجموعة الدول السبع الكبرى روسيا
مـن عـقــوبــات صــارمــة في حــال شـنت
هـجـوما عـلى أوكرانـيـا.وجاء في بـيان
لـلـمجـموعـة أن احللـفاء عـلى استـعداد
"لــفـرض عـقـوبـات اقـتــصـاديـة ومـالـيـة
سـيـكـون لهـا تـأثـيـر كبـيـر وفـوري على
االقـــــتــــصــــاد الــــروسـي".وأكــــد وزيــــر
اخلـارجـيـة الـيـابـان الـثالثـاء عـلى دعم
طـــوكــيــو ل"وحـــدة وســيــادة األراضي
األوكـرانـيـة" دون اإلدالء بـأي تـفـاصـيل
حـول طبيعة أي عقوبات محتملة.وقال
لــلـصـحــافـيـ "في حــال حـصـول غـزو
روسي سـتـتـعامل الـيـابان مـعه بـشكل
ا يشمل فرض عقوبات ردا مناسب 
عــلى مــا حــصل فـعـال وبـالــتــعـاون مع
اجملـتمع الـدولي ومن ضمـنه مجـموعة

السبع".

الـواقع إال ان طلب الـنواب "يعكس رأي
الـــشــعب" الـــروسي.واالعــتـــراف بــتــلك
ـنطقت سيشكل نـهاية عملية السالم ا
في شـرق أوكـرانـيـا واتـفـاقـات مـيـنـسك
انية ـوقعة بفضل وساطة فرنسية وأ ا
ـنــاطق عـلى وتــنص عـلى عــودة هـذه ا
ـدى الـطـويل إلـى سـيادة كـيـيـف.وقال ا
وزيــر اخلــارجــيــة األوكــرانـي دمــيــتـرو
كـولـيـبا "في حـال االعـتراف (بـاسـتقالل
) سـتـنـسحـب روسيـا من كل ـنـطـقـتـ ا
مـــفـــاعــيـل اتــفـــاقـــات مــيـــنـــسك مع كل
ــتـرتــبـة عـلـى ذلك. سـبــقـنـا الــعـواقب ا
وحــــذرنـــا من مــــوقف كـــهــــذا".وتـــتـــهم
مـوسكـو منذ أشـهر أوكـرانيا بـتقويض
االتـفاقـات فـيمـا عمـليـة السالم مـتوقـفة
مــنــذ نــهـايــة الــعـام .2019وتــعــتــبـر
روسـيا الـراعي الرئـيسي لالنـفصـالي
فـي شـرق أوكـرانـيـا. وقـد انـدلع الـنـزاع
اثــر ضم مـوسـكـو لـشــبه جـزيـرة الـقـرم
بـعد وصول موال للـغرب إلى السلطة

في كييف مطلع .2014
ــــقـــــرر ان يــــجــــري وزيــــر وكـــــان من ا
اخلـارجــيـة الـيـابـاني فــومـيـو كـيـشـيـدا
ير اتـصاال بالرئيس األوكـراني فولود
زيــلــيــنــســكي في وقت الحـق الـثـالثـاء
وفـق وســائل إعالم مـــحــلـــيــة في وقت
عـــبـــرت طـــوكــيـــو عن "قـــلق بـــالغ" إزاء
مـخـاطر غـزو روسي ألوكـرانيـا.ولم يرد
تــأكـــيــد رســمي لـالتــصــال الــذي قــالت
وسـائل إعالم يـابانـيـة نقال عن مـصادر
حـكـومـية إنه قـد يـجـري مسـاء الـثالثاء

{ بـــــروكــــسل (أ ف ب) - قــــال األمــــ
الــعــام حلــلف شــمــال األطــلــسي يــنس
سـتولتنـبرغ امس الثالثاء إن اإلشارات
ـواصـلـة الـسـبل الـصــادرة عن روسـيـا 
الـدبلـوماسيـة بشـأن أزمة أوكرانـيا أمر
إيجابي لكن ال تتوافر أي مؤشرات إلى
ان مــــوســـكــــو تـــســـحـب قـــواتــــهـــا من
احلـدود.وأكد للصحافي "ثمة إشارات
صــــادرة من مـــوســــكـــو عــــلى ضـــرورة
مــواصـلـة الـســبل الـدبـلـومــاسـيـة هـذا
يـدفع إلى تفاؤل حذر. لكن حتى اآلن لم
نـلمس أي مؤشر على خـفض التصعيد

على األرض".
WO UBH½« oÞUM

الـى ذلك أقـــــر الــــنـــــواب الــــروس امس
ــيـر الــثالثــاء نــداء إلى الــرئــيس فالد
بـــوتـــ يـــدعـــونه فـــيه إلـى االعـــتــراف
ـــنــاطـق االنــفـــصـــالـــيــة بـــاســـتـــقالل ا
دعـومة ـؤيـدة لروسـيـا وا األوكـرانـية ا
من مــوسـكـو الـتي تـشـهـد مـواجـهـة مع
اجلـيش األوكـراني في شـرق هذا الـبـلد
مـنذ ثماني سنوات.وقال رئيس مجلس
الـنواب فـياتشـيسالف فولـودين "النداء
ـوجه إلى رئيس روسيا حول ضرورة ا
االعـــتــراف بـــجــمـــهــوريـــة دونــيـــتــسك
الشعبية وجمهورية لوغنسك الشعبية
سـيـنقل إلـيه فورا".وأوضح أن الـوثيـقة
أقـــرت "خالل جـــلـــســـة عـــامــة" جملـــلس
الــدومــا.وردا عـلـى سـؤال قــال الــنـاطق
بــاسم الـكــرمـلــ دمـيــتـري بــيـســكـوف
لــلـصــحـافـيــ إن "ال قـرار رســمـيـا" في
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ـديـنـة الـتي افـضل احلـيـاة فـيـهـا.وهي بال نـقـاش مـديـنة لـو سـئـلت وقـد سـئـلت مـرات عن ا

حديثة.  
ولو تزوجت مـن احدى بنـاتهـا لعشت ايـامي فيـها وانـا سعيـد .فهي الـكرم والنـخوة ومـحبة

العروبة . 
وهي من كان رجالها في حركة االمة .

 ولالسف لم اعد اعرف تـلميذي صبار الرجب وال فاضل.وقـد علمت برحيل عدد من خيرة
اهلها. 

تصوروا اني  لم اكن اعلم انـها مدينة بال فندق وليس معروفا عندهم عرض البيت لاليجار
ـدة عـشـرة ايام.وهي ا اضـطـرني لـلـمـبـيت في دار عـبد الـرزاق احلـديـثي  اال في الـنـادر 
ة اصعب ايام العـمر.وكم اتمنى لو ان احد افراد تـلك العائلة الكر
او.عدد.منـهم سكن معي في دارنا ببغـداد السدد ديون الضيافة
الـتى انـوء بـثـقلـهـا بـعـد مـا يقـرب من سـبـعـ سـنة.لـكـنـيـةاوفيت
حلديـثة الـتي اذكـرها وسـاذكرهـا بخـير مـا دمت حيـا وسيـكون

ذكراتي. لها فصل 
        

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7199 Wednesday 16/2/2022
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7199 األربعاء 14 من رجب 1443 هـ 16 من شباط (فبراير) 2022م

الـــتــطــور احلـــاصل في الـــعالقــات بــ
اجلــانـبــ بــاإلطـاحــة بـرئــيس الـوزراء
اإلسـرائيـلي السابق بـنيامـ نتانـياهو
ـاضي إذ شـهـدت الـعالقة فـي حزيـران ا
بـيــنـهـمـا تـوتـرات حـادة.وقـالت لـوكـالـة
ـــــاضي فــــــرانس بــــــرس األســـــبــــــوع ا
"بـالـتـأكـيد فـإن تـشـكيـل حكـومـة جـديدة
بـعــد فـتـرة طـويـلـة من حــكم نـتـانـيـاهـو

. يعتبر فرصة جديدة" للجانب
ŸuM²  ·ö²z«

ويــتـولى ائـتالف مـتـنــوع أيـديـولـوجـيـا
ويــتــزعـمه نــفــتـالي بــيــنـيـت احلـكــومـة
اإلسـرائيـلـية حـاليـا.ويعـتبـر بيـنيت من
ـــــعــــــارضـــــ إلقـــــامـــــة دولـــــة أشـــــد ا
فــلـســطـيــنـيـة.لــكن يـنــظـر إلى الــرئـيس
اإلســـرائـــيــلي الـــذي كـــان في الـــســابق
زعيما حلزب العمل اليساري في الدولة
الــعـبـريــة عـلى أنه أكــثـر اعـتــداال فـيـمـا
يـتــعـلق بـالـقـضـيـة الــفـلـسـطـيـنـيـة وفق
لــنـدنـشــتـراوس.وأضــافت "هـو شـخص
أســــهل فـي الـــتــــعــــامل" بــــالــــنــــســــبـــة
ألردوغــــان.وأكــــدت وزارة اخلـــارجــــيـــة
الــتـركــيـة الــزيــارة. وقـالت في بــيـان إن
قـال وأونال سـيلتـقيان أيـضا الرئيس
الـفـلــسـطـيـني مـحـمـود عـبـاس.وتـرتـبط
تـركيـا بعالقـات جيـدة مع حركـة حماس
اإلسالمــيــة الـتي تــسـيــطــر عـلى قــطـاع
غـزة.وتـرجح اخلـبـيـرة اإلسـرائـيـلـيـة أن
تــــكــــون إســــرائـــيـل تــــســـعـى إلى وقف
"الــتـخــطـيط الــلـوجــسـتـي والـعــسـكـري
حلــمــاس عـــلى األراضي الــتــركــيــة" في
إطار أي حتس للعالقات الدبلوماسية

مع انقرة.

مـــحــتــجّـــ فــلــســـطــيــنـــيــ في غــزة.
ــــســــؤولــــون األتـــراك وســــيــــلــــتــــقي ا
ـسـؤول في اخلـارجيـة اإلسرائـيلـية

ومكتب هرتسوغ على ما أكد البيان.
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ووفـقـا لـلـبـيـان زار وفـد إسـرائيـلي من
وزارة اخلـارجية تركيا في كانون األول
ــبـاحــثـات حــول زيـارة عــنـدمــا بـدأت ا
رئـيس الـدولـة الـعبـريـة.ورأت اخلـبـيرة
فـي الـشـأن الـتـركـي في مـعـهـد دراسـات
األمـن الـــقـــومـي في تل أبــــيب غــــالـــيـــا
لـندنشـتراوس أن زيارة هرتـسوغ تمثل
"مـنعطفا" بالنـسبة للرئيس التركي رغم
"عدم وجود تغير جوهري في السياسة
اإلســرائــيـلــيــة جتـاه الــفــلـســطــيـنــيـ
وربـطت اخلـبيـرة وغيـرهـا من احمللـل

{ الـــــقـــــدس (أ ف ب) - أكـــــد مــــكـــــتب
الـرئـيس اإلسـرائـيـلي إسـحق هـرتـسوغ
امس الـثالثاء عزمه القيام بزيارة نادرة
إلى تـــركـــيــا بـــعـــد ســنـــوات من تـــوتــر
الــعـالقــات بــ الــبــلــدين.وقــال مــكــتب
الــرئــيـس في بــيــان إن "وفــدا من كــبــار
ــســؤولـ األتــراك سـيــصل إســرائـيل ا
هـذا األسبوع في إطار التحضير لزيارة
ــرتــقــبــة" من دون حتــديـد هــرتــســوغ ا
مــوعــدهــا.وأوضح الــبـيــان إن الــزيـارة
تـــهــدف إلى "إجـــراء مــبــاحـــثــات حــول
الـعالقـات بـ الـبـلـدين".وذكـرت مـحـطة
ـتـوقع أن "تـي آر تي" الـتــركـيـة أن مـن ا
تــــــــتـم الـــــــزيــــــــارة في  9مـن آذار و10
مـــنه.ويــضـم الــوفـــد الــتـــركي الــذي من
ـــــتــــوقـع أن يــــصـل إســــرائـــــيل هــــذا ا
ـتــحـدث الــرســمي لـلــدولـة األســبــوع ا
وكــبــيـر مــسـتــشــاري الـرئــيس الــتـركي
إبـراهـيم قـالـ ونـائب وزيـر اخلـارجـية
ســادات أونــال.وكــان الــرئـيـس الـتــركي
رجـب طـــــيـب إردوغـــــان الــــــذين يـــــزور
ـنـصرم اإلمـارات حـالـيا أعـلن الـشـهر ا
عن زيـارة مـرتـقبـة لـنـظيـره اإلسـرائـيلي
مـطلع شـباط احلـالي.وبـدأ التـقارب ب
الـبلدين منذ أسابيع من خالل اتصاالت
هـاتـفـيـة جـرت خـصـوصـا بـ إردوغان
ـعروف بـدعمه لـلقضـية الـفلسـطيـنية ا
. وتــوتّــرت ومــســؤولــ إســرائــيــلــيــ
العالقات التركية اإلسرائيلية بعد مقتل
 10مـدنيـ خالل مداهـمة قافـلة بـحرية
تـركـية كـانت متّـجهـة إلى قطـاع غزة في
.2010وتصاعد التوتر أيضاً مع سحب
سـفـيـري الـبـلـدين في  2018بـعـد مـقـتل
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ـية امس الثالثاء الى نظـمة الصحـة العا كـتب األوروبي  { كوبنـهاغن (أ ف ب) - دعا ا
ـتـحورة ـرتـبط بـانـتـشـار ا ـد" ا تـعـزيـز جـهـود الـتـلـقـيح في أوروبـا الـشـرقـية مـؤكـدا أن "ا
ـنـظمـة الصـحة ـديـر اإلقلـيمي  أومـيـكرون من فـيروس كـورونـا يتـقدم نـحـو الشـرق.وقال ا
ـاضـيـ تضـاعـفت حـاالت كـوفـيد- 19في ست دول هـانس كلـوغه إنه فـي األسبـوعـ ا
(ارمـينـيا واذربيـجان وبيالروس وجـورجيا وروسـيا واوكـرانيا) تـقع في الشرق مـا يشكل
ـنظـمـة الـصـحة.وأضـاف في بـيـان أنه "كـمـا هـو متـوقع تـتـقـدم مـوجة ـنطـقـة األوروبـيـة  ا
أومـــيـــكـــرون شـــرقــا وقـــد رصـــدت عـــشـــر دول أعـــضـــاء في الـــشـــرق حـــتـى اآلن هــذه
ية  53دولة يـقع عدد كـبير مـنها تحـورة".تضم منـطقة أوروبـا لدى منـظمة الـصحة الـعا ا
في آسـيا الـوسطى.عـبر كـلوغه عن اسـفه لضـعف معـدالت التـلقيـح في بعض أقـسام هذه
ـنطـقة مع أقل من  %40من األشـخاص الـذين تفـوق أعمارهم  60عـاما اخـذوا اللـقاح ا
ـضـاد لـكـوفـيـد بـالـكــامل في الـبـوسـنـة والـهـرسك وبـلــغـاريـا وقـرغـيـزسـتـان واوكـرانـيـا ا
واوزبكسـتان.وأوضح انه في بلـغاريا وجورجـيا ومقـدونيا الـشمالـية هناك أقل من 49%
ضاد لكـوفيد.وقال من موظفي قـطاع الصحـة تلقوا جـرعة واحدة عـلى األقل من اللقـاح ا
ـعنـيـ الى النـظر في األسـباب كلـوغه "أدعو احلـكومـات والـهيـئات الـصحـيـة والشـركاء ا
احمللية لـطلب وقبول أقل للقاح والقـيام بتدخل مكيف لزيادة مـعدالت التلقيح بشكل عاجل

عطيات محددة". عمال 

¡UÐdNJ « …—«“Ë

WOzUÐdNJ « W UD « ÃU²½ô W UF « W dA «

vDÝu « WIDM*« Ø

GENERAL COMPANY OF

 ELECTRICITY PRODUCTION  (GCEP)

MIDDLE REGION

رقمة اعاله اخلـاصة بـتجهيز (زيت محوالت ناقصة ا نطقة الوسـطى اعالن ا تعلن الشركة العامـة النتاج الطاقة الكهربـائية / ا
القـدرة) بكميـة (٣٥٠) برميل حملـطة كهـرباء الصـدر الغازيـة (للمرة االولى) وبـكلفـة تخمـينيـة (٣٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائـة وخمسة

صروف الفعلي لعام ٢٠٢١ . وازنة / بنسبة ١٢/١ من ا وثمانون مليون دينار عراقي ضمن ا
ذكورة اعاله وفق الشروط ادة ا ؤهـل وذوي اخلبرة لتقـد عطاءاتهم للـمناقصة اخلاصـة بتجهيـز ا فعلى مقـدمي العطاءات ا

التالية:
ؤهل والراغب بـاحلصول على معلومات اضـافية االتصال (الشركـة العامة النتاج الطـاقة الكهربائية ١- على مقدمي العطـاء ا

نطقة الوسطى) عبر البريد االلكتروني: / ا
www.gcep.moelc.gov.iq.com : وقع االلكتروني للشركة ا

37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq :البريد االلكتروني للقسم التجاري
وخالل ايـام الـدوام الـرسـمي من االحـد الى اخلـمـيس (مـن السـاعـة الـثـامـنـة صـبـاحـا الى الـسـاعـة الـثـانـيـة ظـهـرا) وكـما مـوضح

قدمي العطاءات. بالتعليمات 
طلوبة (كما موضحة في وثائق العطاء). ٢- متطلبات التجهيز ا

هتـم لشراء وثائق العطاء دفع قيـمة البيع للوثائق البالـغة (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار عراقي غير ٣- بامـكان مقدمي العطاء ا
ناقصة من قبل الشركة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات. قابل للرد اال في حالة الغاء ا

٤- يتم تسليم الـعطاءات الى العنوان االتي: مـقر الشركة الـكائن في الباب الشرقي سـاحة غرناطة محـلة (١٠٩) شارع (١٩) بناية
ـصــــادف (١٥) ص.ب (١٠٨٥) ويـكـون اخر مـوعـد لـتـقد الـعـطـاءات السـاعـة (١٢:٠٠) (الـثـانيـة عـشـر ظـهرا) من تـاريخ الـغـلق ا
®¥±Ø≥Ø≥≥∞≥© يـوم االثن وفي حال صـادف موعد الغـلق عطلـة رسمية يـكون الغـلق في نفس الوقت من الـيوم الذي يلي الـعطلة

ثـليهم الـراغبـ باحلـضور في الـعنوان ـتاخرة سـوف ترفض وسـيتم فـتح العـطاء بـحضور مـقدمي الـعطـاءات او  العـطاءات ا
ـناقصة االتي (مقر الـشركة) في نـفس يوم غلق العـطاءات والشـركة غير مـلزمة بـقبول اوطأ الـعطاءات ويـتحمل من ترسـو عليه ا
نـاطق االقتصادية ضمـن اجلزء الثاني / القسم بلغ الـتخميني حـسب استمارة ا طـلوبة وا ناشئ ا اجور نشر االعالن وتـكون ا

ناقصة. السادس لوثائق ا
مع مراعاة ما يلي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨- يكون موعد الفتح في نفس موعد الغلق او في اليوم الذي يليه.
٩- يلتـزم مقدم العـطاء بتـقد عطائه وفق مـا تتطلـبه الوثائق القـياسيـة بكافة اقـسامها بـعد دراستهـا واالطالع على التعـليمات
بـيـنة فـيهـا وبـخالفه سيـتم استـبـعاد عـطائه مـع مراعـاة ملئ الـقـسم الرابع من الـوثائـق وجداول الـكمـيات قـدمي الـعطـاءات ا
كـونـة لـعـطـائه وحـسب قرص الـ CD الذي قـدم الـعـطـاء مع الـوثـائق ا هـا ورقـيـا بـعـد ختـمـهـا بـاخلـتم احلي اخلـاص  وتـقـد
ـصـرفـيـة) والـنـمـوذج ـوذج ضـمـان الـعـطـاء (الـكـفـالـة ا يـسـتـلـمه اضـافـة الى اسـتـمـارة تـقـد الـعـطـاء (االسـتـمـارتـ ١ و٢ و

االسترشادي (صيغة العقد)).
يز) (مهم جدا) (ملئها بشكل واضح وبلون 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه. ١٠- في حال عدم التزام مقدم العطاء 
تـصلـة بهـا بحـسب منـشئهـا مسـتخـدما الـنماذج ـسعـرة للـسلع واخلـدمات ا ١١- عـلى مقـدم العـطاء ان يـسلم جـداول الكمـيات ا

اذج العطاء). وجودة في ( ا
رفقة طيا في الطلب) وتعتبر مكملة للوثائق القياسية (مهمة جدا). ١٢- على مقدم العطاء ملئ استمارة تعريف الشركة (ا

علنة لشركتنا على العنوان التالي: ناقصة ا ١٣- يتم نشر التفاصيل اخلاصة با
www.moelc.gov.iq.com :وقع االلكتروني لوزارة الكهرباء ا

١٤- تقد براءة ذمة تسديد اجور الكهرباء او معاملة ايصال التيار الكهربائي من ضمن الوثائق.
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يحكى أن زعيـماً كُردياً عُـرف عنه الشجـاعة والنزاهـة والصدق واالخالص للبالد و
عرف عـنه كل احلب واالحـترام لـشعـبه ومـواطنـيه وعرف بـاالتـزان العـالي واحلكـمة
نطق حتى أصـبح مرجع الكرد في كل النـوائب والظروف العصـيبة  ومفتاح حل وا
ـعـظـم قـضـايـا كـردسـتـان وكـذلك الــعـراق  …و اجلـمـيع يـكـنـون له كل ومـغالق شـر 
االحـترام والـتقـدير  داخـلـيا وخـارجيـا و صار اسـمه سبـبـا في انتـماء عـامة الـناس
الى ساحـات النـضال وانا مـنهم الصـغيـر في العمـر و حيـنذاك و من بعـده عشقت
ولده القائـد و اتخذته رمزاً لـلنضال و طـريقا نحـو األمام صحيح أن االبن من ورث
عـطيـات و درجات ـوروث العـائلي بـل جاء عـلى وفق ا االب ال اعتـباطـيـا على وفق ا
الـفـداء والـتـضـحـيـة ومن اسـتـمـرار الـنـضــال وحب الـوطن وحـمـايـته من الـطـامـعـ
اخلـونـة والـغـادرين والـنـاكـثـ الـعـهـود …و الغـبـار من اخـتـيـاره علـى وفق الـعـطاء و
ـا قـد يــتـعـجب وحـسب الـنــشـاط الـســيـاسي مــنـذ ذلك احلـ و الى حــد االن… ور
الـبعض … ولكن  انـا صاحب القـلم اختار طـريقاً في االنـتماء عن طـريق االشخاص
ؤتـمـرات دون رفض مـا يـدون في والـتـجـربـة  ال عن طـريق الـنـظـريـة في كـراسـات ا
ـؤتـمـرات و دون رفض االمـر ال …هـكـذا هي حـيـاة االحـزاب من كـلـمـات من خـالل ا
يـنـخرط  فـيـها عـلى وفق نـقاطٍ مـعيـنـة… و انا اخـتـرت و دون خجل و دون تـردد هذا
الـطريق من خالل وجـود هذا القـائد الزعـيم احلكيم األمـ ال تعجب من امـر الناس
في االصـطـفــاف افـواجـا وافـواجـا خــلـفه وفي االسـتـمـرار بــاالنـخـراط في صـفـوف
ـقراطـي بسـب هذه الـشـخـصـيـة شـخـصـية اجلـنـرال الـهـيـبـة الـصدوق احلـزب الـد
ــغــوار وفي الــشـــدائــد مــاشــاء الــلـه من حــمل احلل ــتـــواضع ومن بــعــده االبـن ا ا
واخلــروج من كل االزمــات واخلالفــات والــصــراعــات … انـه الــشــجــاع  واحلـارس
االمـ  على امر رعـيته وأمـر ر البالد ووطنـه احلبيب… االنـتمـاء هو ليس اخـتبارا و
ال انـتحاراً  بل هـو مجـموعة مـباد واخالقـيات والتـزامات وعـهود ووعود … احلق
يـقـال لـقد تـعـلـمـنـا مـنه الـكـثيـر الـكـثـيـر مـثـلمـا قـرأنـا عن أبـطـال وشـخـصـيات اال

يز القائد االب أنه شخص جريء ا  واالقوام على مـر التاريخ ولكل االقوام … و 
دافع عن االرض والعرض حكيم شجـاع و في لباس الوقار البيشمرگه األبطال ا
ة ال والـصغار والـكبار اإلناث والـذكور …اتخذ الـپيشمـركة عنوانـا للحيـاة الكر وا
العزيزة اآلمـنة …ظل و هو يحتفظ بها و يعـتز بها قبل كل شئ حتى من لقب الزعيم
و الــرئـيس اذن من فـاز في كــسب هـذا االنـســان كـسب الـدنـيــا و كـسب الـشـرف
وكسب النـضال والنزاع والسباق والـرهان … انه عذرا الكاهن و اخلائف من ربه و
من الـتـاريخ في حكـمه عـلى االنسـان وهـو يقـود سفـيـنة الـنـجاة الى شـاطىء االمان
ة وبـلد آمن ومـسالم … أنا فـي هذه األيام و احلـمد اللـه بعد الـكمال نحـو حيـاة كر
فرح للجميع بسبب االنتماء ال يسعدني أنْ أزف اخلبر  ا واالحسان من اجلاه وا
و الـعمل ضـمن هـذه اجملـموعـة اخملـلصـة لـلـوطن وأبنـائه طـريق  االب الـقائـد الـقوي
بادئه انًا  …في الذهاب واالنـتماء الى هذا احلزب العريق تاريـخًا ونضاالً إ االم
شـرف حزب الشـعب واالمة وجـميع اجلـماهـير  الـكردية ونضـاله وسجـله الذهـبي ا
سـواء  في داخل االقــلـيم أو  وخـارجه … و هــنـا أنـا الـكــاتب أرغب في خـوض هـذا
شوار إلى نهـاية األمر بـسالم و بصدق وإخالص ليـتقدم االن ببـاقة ورد لألستاذ ا
ـيراني وهـو يـأخذ بـيدي في ـناضل والـسـياسي الـكـبيـر االسـتاذ فـاضل  ا الـنبـيه ا
ـدرسة النـضالـية في وئام ودوام ـسيـر بهذا الـطريق…و مـنه ومن تاريخ ا مواصـلة ا
واستـمرار  وشـعور  داخـلي بالـسعـادة  يكـاد ال يُوصف … أقـول: شكـرا للجـميع و
وظل عـلـى نـزاهـته ـســيـرة بـجــد وإخالص  شـكــرا لـكل من اصــطف في صـفــوف ا
وخدمـته ألمته حـتى حتقـيق األهداف …نعم انـا هنـا في تأمل وتـفكيـر عمـيق وإيقاف
االنفـاس برهـة واحتبس عـندي الـنفس وانـا أكتب وفـيها كـثيـر من استـخدام األَنا و
حـاشاي مـن اسـتـخدمـه في غـيـر مـحـله… لـقـد سـرتُ كل هـذه الـسـنـوات دون وجود
احلراس ال كرهـا بل حبا في العيش ببسـاطة وتواضع و على حب الله وحب الوطن
والقائد… وبدأتـها ببذرة و من بعدها ماشاء الله أفرز عن الـكثير الكثير ومنها والدة
هم بستان كـبير من العطـاء…صحيح أن  عمـر البذرة طال حتى أثـمرت …وهذا هو ا
فيـد الطيب ـا ويكثـر الثـمار النـافع ا ان ترى الـبذرة وهي تـنمو  عـلى قدم وساق ر
وقـعنـا في اكثـر من اختـيار لـكن وفقـنا الـله وخرجـنا مـنهـا بنـجاح و حتـديد االمر
وبعد اعـوام من احملاربة و شق الطريق بشق االنفاس جنح صاحب هذه الكلمات و
انـا اقف الــيـوم امــام شـجـرة احلــيـاة و كـلـي عـزم و ثـقــة و فـخــور بـاخـتــيـاري هـذه
الشجرة الطـويلة في العمر و اخـترتها قبل االنـتماء و عند االنتـماء لقبوني ب (قورم
) في فورم احلزب وبهـا اكتفينا و بها تشجـعنا الى االنتماء ال في خجل و ال اشعر
هم بـتوفيق من الله و باسناد السادة اهل بالعار ابـدا و انا في انتماء هذا احلزب ا
االخالص و اولـهم مـيـراني فـاضل قـبل الكل كـان اجلـمـيع في الـبدايـة يـنـظرون الى
هذا الشاب ايـام زمان بسخريـة بعض الشئ كانه اليـحمل شيئا و مـا هذا البركان
ـقـاالت اال هـدية لـهم بـعـد التـصـالح و االخـوة بـعد كل هـذه الـسـنوات من زرع من ا
يـته تنمـو ميته و من زرعـها حية تـنبت و تكـبر مع االيام و هـكذا على االقل الـبذرة ا
رايت نـفـسي بـعض الـشئ مـوفـور احلظ  مع مـرافـقـة بـعض الـذكـاء الـفطـري و من
بعـدها الـقراءة و زاد من الـعلم حتى صـار على هـذا اللـقب العلـمي االن و هنـا نريد
ـكن اصالح الـذات حـتى الـنفس ان نـقـول احلـكمـة في الـعـقل ال في الـعـاطـفـة… و 
والـله شـاهـد عـلى مـا اقول ال ن اخـطـأ في حـقي و مـنه الـقبـول  االخـير بـاالعـتـذار 
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دون ــان والــبـــرازاني داخـل الــبـــر
وجود(أغلبيـة ثلثلي االعضاء وهم
جـمـاعــته واالطـار) وبـهــذا يـنـجح
بـرهـم صـالح في تـعـطـيّل إنـتـخـاب
رئـيس ألصـوات مـريـحـة لـلـمرشح
بـعـد أن إسـتـنـد هـوشـيـار زيـبــاري
الى طـرفــ أســاسـيــ هــمـا (دعم
ـادة  70من اإلطـار الــتـنـسـيـقي وا

.( الدستورألغلبية الثلث
wIO Mð —UÞ√

وهـكـذا يـضـرب اإلطـار الـتـنـسـيقي
وبــــرهـم عــــصـــفــــوريـن بــــحــــجـــر
هـو تأخـير إنـتخـاب الرئيس واحد
ـعـنى سـتتـأخر ورئـيس الوزراء 
عـمـلـيـة إنـتـخـاب الـرئـيس ورئـيس
ألجل غيـر معلوم مجلس الـوزراء 
ويدخـل العـراق في فراغ دسـتوري
ستكون له إنعكاسات داخلية قاتل
وخارجية الداخلية هو ذهاب الى
الـــــعــــــراق الى اجملــــــهـــــول وسط
تـصــاعـد عــمـلــيـات الـقــصف لـدول
عسكـر زيلكان والسفارة اجلوار و
ومـــقـــرات األحــزاب واإلغـــتـــيــاالت
وغيرها وهذا تهيء  له األطراف
اخلـــاســرة بـــاإلتــفـــاق مع الــسالح
نفلت وفصائله الوالئية لتسجل ا
واجملـهول األحداث ضـد(مجـهول) 
هــــذا مــــعــــلـــــوم عــــنــــد اجلـــــمــــيع
أمــا الــســيــنــاريــو األول الــداخــلي
خـارجــيـاً فـاجملــتـمع الــدولي بـعـد
قــصف اإلمـــارات وإعالن فـــصــيل
عـــراقي والئـي مـــســــئـــولـــيــــته عن

هـذا الـصراع يـعـني تـفـكّك الإلطـار
داخـل مـايـسـمى(الـبـيت الـشـيـعي-
هو الأحب هـذا الوصـف الطـائـفي)
مَن يــؤّخـر عـمــلـيـة إنــهـاء تــشـكـيل
حكـومة جـامعـة لألغلبـية الـفائزة 
ولـكن هذا لـيس بـوارد في بـرنامج
اإلطـــار وجــمـــاعــته هـم يــريــدون(
في ح مـقتدى الكـعكـة كلـها لـهم)
الـــصـــدر وحتـــالـــفه مـــصـــرٌّ عـــلى
حـكـومـة أغـلـبـيـة مـريحـة في داخل
وهذا مايخشاه اإلطار ـان قبة البر
ويعـمل على عـرقلـة إنعـقاد جـلسة
ـان وخـلط االوراق وتـسـمـيم الـبـر
في حــ تــشـتــدُّ مـعــركـة األوضـاع
ـقراطي الـرئـاسـة بـ احلـزب الـد
الـكردسـتـاني  وب حـزب االحتاد
الــــتي يــــعـــلـن فـــيــــهـــا الــــوطــــني 
ـقـراطي تـفـوقه وفـوزه بـثـقـة الــد
وبـــأصـــوات مـــريـــحـــة داخل قـــبــة
ـان  مـعــتـمــداً عـلى أصـوات الـبــر
احلـــلـــبــــوسي والـــصــــدر وبـــعض
األمر الذي أدركه ستقل النواب ا
مغزاه السـيد برهم صالح  وعجّل
بـــإرســـال رســـالــــة الى احملـــكـــمـــة
يــســتــفــســر فــيــهــا عن االحتــاديــة
ــــــــادة ( (70من تــــــــفــــــــســــــــيــــــــر ا
حــول أغـلـبــيـة الـثــلـثـ الـدســتـور
الـــواجب تــــوافـــرهـــا داخـل قـــبـــة
ـان لـلــتـصـويت عــلى رئـاسـة الـبــر
وهـــدفـه في هـــذه اجلـــمــــهـــوريــــة 
هــو تــعـطــيـل تـصــويت الــرســالــة 
حتـــالـف الـــصــــدر واحلـــلــــبـــوسي

األطـــــراف  وزيـــــارة الـــــبـــــرزاني
بـــــــــــــــــــــــــأربـــــــــــــــــــــــــيــل وإطــالق
الـبــرازاني(مــبـادرة) ولــدت مـيــتـة
بالنسبة للصدر فهي مدخل لنزع
فــتــيـل أزمــة كــبـــرى كــمـــا يــراهــا
ولـكن مـازالت لم حتـسم  الـبـعـض
الــكـتـاب واضح من عــنـوانه كـمـا
فردّ الـسيـد الصـدر واضحاً يقـال
في ــبـادرة وهــو إيــحـاء بــرفض ا
عن حتــذيــر مَن يــريـد تــغـريــداته 
خــلط االوراق وإخــراج (حـكــومـة
تــوافـقــيــة بـالــقــوة ) وليّ الـذراع
حـكـومة خـتـمهـا الـصـدر بتـغـريدة
حـكومـة أغـلبـية شـرقـية والغـربيـة

وطنية وباخلط األحمر.
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وتــرك الــبــاب مــفــتـوحــاً أمــام من
يــريــد اإللـتــحــاق بــالــتـحــالف من
وهو أمر جماعة اإلطار التنسيقي
وضع اإلطار الـتنـسيقي في وارد 
زاويــــة حـــــرجــــة جــــداً وهــــنــــاك
تسريبات وتكهنات بإلتحاق أكثر
ا من طـرف الى حتالف الـصـدر

بــغض الـــنــظــر عــمن ســيــفــوز في
ــعــركــة تــبــقـى ا رئــاســة الــعـــراق
الـسـيـاسيـة حـاميـة الـوطـيس ب
وحتالف حتالـف أإلطارالـتنـسيـقي
مـــقـــتـــدى الــــصـــدر(احلـــلـــبـــوسي
والــــبــــرازاني )مـن جــــهــــة وبــــ
ـــقـــراطي واالحتـــاد احلـــزب الــــد
هــذه الـــوطـــني من جـــهـــة أخـــرى
ــعــركـة ســيــكـون لــهــا تـداعــيـات ا
أزاء تــــصــــاعــــد حـــدة خــــطــــيـــرة 
الـــــصـــــراع بـــــ هـــــذه األطـــــراف
وفصـائـلـهـا قـبل تـشـكـيل حـكـومة
أغـلـبـيـة خــاصـة بـعـد أن حـسـمت
الكـتلـة األكبر احملكـمة االحتـادية 
لم وردت دعـوة اإلطـار الـتـنـسـيـقي
ـواجهـة على االرض تبـق سوى ا
على شـكل تهـييج الـشارع وقصف
ـقـرات حــزبـيـة وغـيـرهـا فـصـائل 
ــلـعّب) وإغــتـيــاالت لــتــخــريب (ا
ورئيس وتـأخـيـر إنـتـخـاب رئيـس 
فـــــبـــــالـــــرغـم من مـــــجـــــلـس وزراء
تــوســطـــات قــائـــد فــيــلـق الــقــدس
ـــبــــاشـــر بـــ وتـــدخــــله ا قـــاآنـي

أصـبح امام دولـة فاشـلة الـقصف
التــســتـــطــيع حــمــايـــة نــفــســهــا
فالـتـعامل وتـعـتدي عـلى اجلـوار 
مـــعــــهــــا أصــــبح مــــســــتـــحــــيالً
واإلعـتـراف بـهـا يــشـكّل مـغـامـرة
ولـــهـــذا حــــذّر الـــســـيـــد الـــصـــدر
(الفـصائل اإلرهابـية). من إدخال
فـي حــــــــرب مع دول الــــــــعـــــــراق 
اجلــوار وتــصــفــيــة احلــســابـات
اخلــــارجـــيـــة مـن إنـــطالقـــاً أرض
الـعــراق وهـو يـقــصـد الــفـصـائل
وهكـذا يسـتحيل تـشكيل الوالئـية
حــــــــكــــــــومــــــــة أغــــــــلــــــــبــــــــيــــــــة
وإنــتـــخــاب  رئــيـس في خــضم
صـراع داخلي وخـارجي يـشـهده
وتـــنــمّــر تــنــظــيم داعش الــعــراق
وتـصـعـيـد عـمـليـاته في اإلرهـابي
أكـــثــر مـن مــكـــان داخل الـــعــراق
وتـــهـــديــــد حـــدود الــــعـــراق  من
اجلــهــة الــســوريــة  بــعــد هـروب
قـــــــــيــــــــادات داعـش مـن ســـــــــجن
الـصـناعـة بـاحلـسكـة وقـتل زعيم
التـنظيم بـضربة أمـريكيـة نوعية
فــمــعــركــة الــرئــاســة في الــعــراق
تـــــدخـل الـــــعـــــراق في الـــــفـــــراغ
الدسـتوري وتشـجّع على أحداث
الـفوضى الـكـبرى في الـعراق بل
نـفلّت في تهديد تشجع السالح ا
الــــــســـــلـم األهـــــلـي فـي عـــــمـــــوم
مـحـافـظـات الـعـراق وهـذا أخـطـر
مــا ســيـــشــهــده الــعــراق اآلن  إذ
ـنـفلت أو السـلـطة عـلى الـسالح ا

Í√d «  U¼U&≈ 5
الالدولــة.وهـو أقــوى من الـدولـة 
تـمويالً وتـسلـيحـاً وقوةً عـسكـرية
لـذلـك عــلى من يــريــد عـدم نــافــذة 
إنزالق العراق الى عـواقب وخيمة
ــكن الــتــكــهـن بــنــهــايــاتــهــا  ال
الـــــعـــــودة الى مـــــنـــــطق الـــــعـــــقل
واحلكمة وتقد تنازالت حقيقية
التضـرّه واإلبتـعاد عن العـنجـهية
ــصـــالح الــضـــيــقــة الــفــارغـــة وا
والــــركــــون الى مــــنــــطق احلــــوار
والتفاهم  وليس ليّ االذرع الذي
يــدخل الــبالد فـي فــوضى عــارمــة
لـصــالح دول إقـلـيــمـيـة وتــنـفـيـذاً
يـكـون اجلمـيع خـاسراً ألجـنـدتهـا 
ويــكــون الــعــراق مــســرحـاً فــيــهــا
لــلــحـرب اإلقــلــيــمــيــة وتــصــفــيـة
فـــمــــعـــركـــة حــــســـابـــات دولــــيـــة 
يــجب أن التــكــون عــلى الــرئــاســة
تـــهــديــد الــســلم األهــلي حــســاب 
ــصــالح اجملــتـــمــعي وتــغــلـــيب ا
الـــعــلـــيــا عـــلى مــصـــالح فـــئــويــة
وحـزبيـة سيـاسيـة تافـهة  مـعركة
الــرئـاسـة هي احلــد الـفـاصل بـ
وبـ الـعـنجـهـية ـنطق  الـعـقل وا
ـــصـــالح احلـــزبـــيــة الـــفــارغـــة وا

الضيقة.
وذلك مـاسـيـشـهـد الـعـراق يوم8/2 
لـنـرى ــان  لـقــادم حتت قـبـة الــبـر

نحن العراقيون.
 مَن يــعـمل مَن اجـل الـعـراق ومَن
يــعــمل عــلى تــدمــيــر الـعــراق في
معركة الرئاسة اخلاسرة....   

حيث يقـوم أبناء الـريف بالـتسلل إلى
ـــــدن - عـــــبـــــر أســــراب حـــــواضــــر ا
ـهـجـرين الـبـاحـث عن هـاجـرين وا ا
المح ال مــجـــرد أمــاكن مـــجــهـــولــة ا
يهمها منها سوى كونها مالذات آمنة
ومالجئ مــحـمــيـة.والــطـامــة الـكــبـرى
سرعان مـا يدب اخلـراب في معـمارها
القيـمي وتكـوينـها الثـقافي وتـتحول
ـدني إلى من الـطــابع احلــضــاري / ا
الطابع القـبلي / الريفي الـذي غالبا"
ما يكـون مرتـعا" لـفيـروسات الـتطرف
الديني وجـراثيم الـعنف االجـتماعي

وفوضى التخلف الثقافي.
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وعلى وقع تفشي النعـرات العشائرية
ديـنة واسـتـشراء احلـساسـيات في ا
ـنــاكـفـات الـطـائــفـيــة  واسـتـفــحـال ا
دينة أن كونات ا القبلية التي سبق 
غادرة مـستـنقعـاتها جاهدت طـويال" 
والـتــخـلص من افــرازتـهــا الـنــفـســيـة
والـقـيـمـيـة بــعـد أن قـطـعت أشـواطـا"
واســعــة في مــضــامــيــر كــبح جــمــاح
دوافعها البدائية واحلدّ من نوازعها
األولـية ,تـسـود اخلـرافـات فـيـهـا  ,وال
يــعـود هــنــاك مـن عـاصـم يــحـول دون
ارتـكــاب احملــارم اإلنــسـانــيــة واآلثـام

األخالقية.
( في مــحــافـظــة مــيــســان في جــنـوب
الــــبالد قــــتل طــــفـل وجــــرح أربــــعـــة
أشـخـاص خـالل تـبـادل إلطـالق الـنـار
برشاشات كالشينكوف وحتى قذائف

صاروخية.
ـعـركــة" شـجـار بـ وتـسـبب بــهـذه "ا
طـفــلــ دون الـعــشــر ســنـوات رفض
أحـدهــمــا وهـو يــنــتـمي إلـى عـشــيـرة
الـفـراطـســة  إعـادة مـبــلغ ألف ديـنـار
(اقل من دوالر) اقــتـرضـه من صــديـقه
من عـشـيــرة الـبـو عـلي ,وتـدخّل والـد
األخير وضـرب الطـفل اآلخر ليـتطور

األمر إلى اشتباك مسلح.
وقـد يـكـون أسـوأ مـا في األمـر هـو أن
الــضــحـايــا اخلــمــســة كــانــوا مــجـرد
عـــابـــري ســـبـــيـل وال يـــنـــتـــمـــون إلى

. العشيرت
بــــعــــد أســــبـــوع انــــدلـع نــــزاع آخـــر
بــالــســيــوف في قــضــاء الــكــحالء في
احملـافـظـة نـفــسـهـا بـ أشـخـاص من
عشـيرة الـنـوافل بسـبب شـتم أحدهم
شـخـصـيـة ديـنـيـة نـافـذة. وقُّـتل جـراء
ذلك ثالثة أشـخـاص وجـرح اثـنان من
أفـــراد الـــعـــشـــيـــرة وأوقف ســـبـــعـــة
أشخاص بـعد انـتشـار الشـرطة لوقف
ـــشـــاجــرة.كـــذلك أدّى خالف تــفـــاقم ا
خالل مـبـاراة كـرة قــدم بـ عـشـيـرتي
الــفــريـــحــات والــرســـيــتم إلـى مــقــتل
شخـص وإصابـة خـمـسـة بـجروح في
نــاحـــيــة بـــني هـــاشم احلـــدوديــة مع
شكلة إال بعد تقد إيران ولم تنته ا
عـشــيـرة الــرسـيــتم مــبـلغ  20مـلــيـون
دينـار (حوالى  13300دوالر) كديّة أو
تعويض لـعائـلة القـتيل خالل جـلسة

عشائرية مشتركة ([. ( ([2
احــيــانـــاً قــد حتــصل مـــواجــهــة بــ

والواقع الـعـشـائـري أثـر علـى الوضع
االمـني في الـعـراق وأنــعـكس سـلـبـيـاً
عـــلى الـــوضع االقـــتـــصــادي  ,فـــعــدم
اسـتـقــرار األمن يـعـود لــسـبب ضـعف
القـانون  ,واالجهـزة االمـنـيـة ال تـعمل
ــسـتــوى الـذي يــنـســجم مع بـيــئـة بـا
العراق الـتي تعـاني من أنتـشار كـبير
في االسلحة اخملـتلفة  ,وهذا ينعكس
على الـوضع الـتـنـافسي الـعـشـائري ,
ـــواطن ـــتـــضــرر هـــو ا وبـــالـــتــالـي ا
رافق البـسـيط .لـذلك عـندمـا يـخـرب ا
العامة كـما حدث عامي 1991و 2003
يـعــبـر عن عــدوانـيـة اجتــاه الـســلـطـة
احلـاكـمـة ودكـتـاتــوريـتـهـا الـرهـيـبـة ,
وهــــــذا نــــــاجت عـن عــــــدم وعي هــــــذه
ــا لـهـا من حـقـوق ومـا اجملـتـمـعـات 

عليها من واجبات ([.  ([1
ولـــعـل من الـــراجـح إن اخلـــلــــفـــيـــات
ـعـظم سـاكـني الـبـدويـة / الـقـبائـلـيـة 
األمـــكــــنـــة الــــريـــفــــيـــة فـي الـــعـــراق,
وبـاخلـصــوص مـحـافظ مــيـسـان  قـد
أثـرت بـشـكل مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر
على ضعف خـصوصـية تلك األمـكنة ,
وهي باألساس كـيانات لم تـبرح تنوء
بـحمـل مـوروث بـدوي / قبـلـي ضارب
ــا كـان الـطــابع الـغـالب في الـقـدم  و
عـلى الـبـيـئـة الـعــراقـيـة كـونـهـا بـيـئـة
عــنـــيـــفــة وقـــاســـيــة  ,فــهـي ال جتــود
ــا بــسالســـة وال تــمــنـح بــطــواعـــيــة 
يـحـتـاجه ويـطـلــبه مـنـهـا إنـسـان تـلك
الـبـيـئـات واألجـواء إال بـعـد أن يـبـذل
جـهــود مــضــنـيــة ويــتـحــمل مــعــانـاة
مــتــواصـــلــة غـــالــبــا" مـــا أفــضت إلى
صـدامـات وصـراعـات بـسـبب من تـلك

طالب. احلاجات وا
وعلى أسـاس ما تـقدم فـان ابن الريف
 –وحتى القروي  –غالبا" مـا ال يحفل
ا للـقرى واألرياف من خـصوصيات
جغـرافـية وهـويـات مـكانـيـة يسـتـلزم
التـعـرف عـلى تـضـاريسـهـا واالنـتـماء
ـا انه يــسـتــبـطن إلى فـضــائـهــا  طــا
ــة وتـــصــورات عــنـــهــا ذكـــريــات مـــؤ
عـدوانــيــة تــوارثـتــهــا األجـيــال عــبـر
الحم ـعــجـونــة بـاأللم وا الـقــصص ا
ثخنة عـاناة والسرديـات ا طرزة با ا

باألحزان.
ــدن بـفــقـدان عــنـاصـر وهـكــذا تـبـدأ ا
شـــخــصـــيـــتـــهـــا وتالشي مـــقـــومــات
هــويـــاتـــهـــا واضــمـــحالل مـــكـــونــات
ذاكـرتــهــا بـالــقــدر الــذي تـشــهــد فـيه
حتـوالت اجتـمـاعـيـة عـمـيـقـة بـصـيـغة
صـــراعـــات ســـيــــاســـيـــة أو ديـــنـــيـــة
وبصيـغة هجـرات سكـانية طـوعية أو
قسرية  –كما هو احلـال في العراق –
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مع بداية كل عـام وفي العـراق حتديداً
يـعـيش شـبـابـنـا ظـروفـاً مـتـنـاهـيـة في
األلم والوجع في جميع اجملاالت وهو
يتابع تلك الصـراعات الدائرة في كافة
جــنــبـــات الــوطن ولـم يــتــســـلّح بــعــد
ا نطق يهديه أو خبرة تعصمه وإ
هي تـوتـرات اقـتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة
وسياسـية وحروب أهـلية وانـقسامات
سياسية وما حتـمله من ملوثات على

فكر وثقافة اجملتمع.
هــذا مـــا دفع الـــكـــثــيـــر من الـــشـــبــاب
العراقي إلى طـريق الهـجرة بـعيداً عن
األهل واألصـدقــاء بـحـثــاً عن مـجــتـمع
يـؤمـن بـاحلــريــة واحلـيــاة الــسـعــيـدة
ـــفـــقــــودة ويـــدعــــمـــهم واخلـــدمــــات ا
ويسـتـثـمـر قدراتـهم ويـنـمي مـواهـبهم
ويُــطــوّر إبــداعــهم هـــاجــرين خــلــفــهم
الـوطن الــذي ال يـهــتم بـهم وال يــسـمع
مـــنـــهم وال يـــطـــوّرهم أو يـــدرّبـــهم وال

ُبدع فيهم. يبحث عن ا
ُـتـعـدّدة إن قـيـادة الـعـراق وإداراتـهـا ا
ُــســمــيــات والــتــصــارع نــحــو وحب ا
ـؤسـسـاتـنـا ـراكـز اإلداريـة الـعـلـيـا  ا
اخملـتـلــفـة يـتــطـلب وقف هــذا الـنـزيف
القاتـل الذي يقـتل روح اإلبداع واحلق

وإعطاء احلقوق ألهلها.
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إن مسـتـقـبل الـعـراق مـرهـون بـطـاقات
ُشرق ولهذا يجب الشباب ومجدهـم ا
النـهـوض فـوراً من هـذا الـظالم الـقا
ومن بعـثـرة مُقـدّرات األمـة وخيـراتـها
والـســيـر بــالــطـريق دون دلــيل مُــرشـد
يبـعث حـتى ولـو القـلـيل من األمـة لكل
تعدد األعراق فئات اجملتمع العراقي ا

ذاهب . واللغات والديانات وا
أوالً : اجملتمعات القبلية

يـعـد وجــود اجملـتــمـعـات الــقـبــلـيـة أو
ـــدن من اخــطــر الــعــشـــائــريــة داخل ا
ــدمــرة لــوحـــدة الــشــعب الــظــواهـــر ا
وسيـادة الـقـانـون والـنـظـام فـاألعراف
والـعــادات والــتـقــالـيــد هي غــالـبــاً مـا
تــكــون انــعـــكــاســاً خــطـــيــراً ًلــلــتــراث
تحجـر الذي يعمل اجلاهلي البـدوي ا
عـلـى تـعــطــيل حــيــاة الــنــاس وتـوقف
نـضـوية حتت حركـة عـقول األجـيـال ا
تلك اخلـيـمات الـبـاليـة لـيس األمر من
ا من باب نبذ اجملتمعـات القبلية وإ
ـتحـضرة دن ا اجل التـأكيـد عـلى إن ا
ــكــنــهـــا أن تــســتــوعـب الــثــقــافــة ال 
ـا هي والـتــراث الــقـبــلي الــبـدائـي إ
تداخلة دنية ا تستوعب اجملتمعـات ا
ــتــعــددة ومــتــعــددة ــتــعــايــشــة وا وا

الثقافات.

ذلك من حصار جائـر فرضته الواليات
ـتـحـدة علـى الـعـراق  قد اثـر بـشـكل ا
واضح عـــلى مـــؤســـســات الـــتـــربـــيــة
والــتــعـلــيـم في الــعــراق  االمــر الـذي
جعلها عاجـزة عن معاجلة االختالالت
التـربـويـة الـناجـمـة عن غـياب االب او
ـعـيل في االسـرة الــعـراقـيـة .كـمـا أن ا
حــاالت الـــنـــزوح والــتـــهــجـــيـــر الــتي
حـــصــــلت والزالـت بـــســــبب االرهـــاب
ــذهـبــيـة والـصــراعـات الــطــائـفــيـة وا
أوجـدت شـروخـا ”وجـروحا ”عـمـيـقـة
وكـبــيـرة في بــنـيــة االسـرة الــعـراقــيـة
انـعـكـست عـلـى بـنـيـة وتـرابط االسـرة
ــحــيــطــهــا االجــتـمــاعي وعالقــتــهـا 
.وعلى الـرغم من مضي  22عامـاً على
دخول القرن احلـادي والعشرين ورغم
كل التـحـديثـات والتـطـور الذي شـهده
العالم  ,إال أن العـراق يبدو غـارقاً في
ــاضي في الـــكــثــيــر من تـــفــاصــيــله ا
.فاللقب والقبيلة والعشيرة باتت أمراً
ـواطن العراقي ضرورياً ومـلتصـقاً با
ال من باب الـنـسب والتـعـريف فقط بل
من أبـواب أخـرى تـمس صـلب حـيـاته
االجــتــمــاعــيـــة وشــؤونه الــيــومــيــة ,
ثابة حالـة حماية فـرضتها ظروف و
التغيـير بعد عام/  2003وهذا ما دفع
واطنـ الى محـاولة اسـتعادة االف ا
ـفــقـود  ,واسـتــبـداله ألســبـاب لـقــبه ا
شـــتى  ,مـــنــــهــــا بـــســــبـب الـــتــــبـــارز
االجتـماعي بـاأللقاب  ,وسطـوة بعض
الـعــشـائـر وســلـطــتـهــا عـلى الــقـانـون
,حيث يقدم قرابة ( (200مواطن يومياً

للحصول على لقب جديد.
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فاجملـتمـعـات القـبلـية والـعـشائـرية لن
تصل مطلقاً إلى بناء دولة اجملتمعات
تـحـضـرة وهـذا ال يـعـني إلـغـاء تلك ا
كونات االجـتماعيـة األصيلة إال إنه ا
ال يـجــوز أن يـكـون لــهـا دور فـي بـنـاء
الدولـة ومؤسـساتـهـا; ألنهـا تتـعارض
مع وحـــــدة اجملـــــتـــــمـع والـــــقـــــانــــون
والدستور والنظام العام.!وقال رئيس
وزراء العـراق مـصـطـفى الـكاظـمي في
بـيـان تـلـقـته وكــالـة األنـبـاء الـعـراقـيـة
(واع) إنَّ "محافظة ميسان شهدت في
اآلونــة األخـيــرة تــكــراراً لــلـعــمــلــيـات
ـتا نـظـمة وآخـرهـا جر اإلجرامـيـة ا
اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل
واغتيـال الضـابط في وزارة الداخـلية
الشـهـيـد حـسام الـعـلـيـاوي فضالً عن
جـــــرائم جتـــــارة اخملـــــدرات وبـــــعض

سلحة". النزاعات العشائرية ا
كاتب وأعالمي

([ ([1موقع أيالف ... اجملـتـمع القـبلي
دني/ سـالم الـيامي / في واجملتـمع ا

 6سبتمبر .2010
 ([2])مــوقـع احلــرة عـــراق.. نـــقالً عن

وكالة فرانس برس.
([ ([3مــؤســـســة الـــهــدى لـــلــدراســات
االسـتــراتـيــجـيـة فـي مـيــسـان/ األزمـة
الــعــشـــائــريــة في مــيـــســان.. أثــارهــا
وأسبابها ومعاجلاتها / أعداد حس

جلوب الساعدي.

ـسـلحـة في احملـافـظـة كان الكـتـائب ا
فترض أن تخـضع للسيطرة من من ا
قبل قـيـاداتـها إال أنـهـا بـعد حتـولـها
إلى سالح مــنـــفــلت بـــاتت ال حتــتــرم
قـرارات قـيـاداتـهـا وال سـلـطـة الـدولة
ـطلـقة عـلى أيرادات بعـد سيـطرتـها ا
مـنــفــذ الـشــيب احلــدودي مع أيـران ,
وبــالـــتــالي إذا ضـــربت مــصـــاحلــهــا
ــاديــة عــادت الى مــســـلــسل الــقــتل ا
واالغــتــيـاالت  ,مــنــهــا مــقــتل رئــيس
الهـيئـة القـضائـية اخملـتصـة بقـضايا
اخملدرات في محافظ ميسان القاضي
/ أحمـد فيـصل خصـاف وسط مديـنة
الـعـمـارة مـطلـع شـهـر شـباط / 2022

نظمة . ة ا من قبل عصابات اجلر
إن مـا حـدث في مـيــسـان خالل الـعـام
ــذكـــور هـــو تــصـــفـــيــة حـــســـابــات ا
نـفلـتة  ـيلـيـشيـات ا شخـصيـة ب ا
سلحة أدى وتمرد داخل اجلماعـات ا
الى والدة جمـاعات مـسلـحة جـديدة ,
وتصفية خصومات شخصية بينها ,
وال تتـعـلق بـالـصـراع بـ الـعـصائب
والتـيـار الـصـدري" وهـو أمـر مـتوقع
ومــحـتــمل مـن خالل والدة جــمــاعـات
مـسـلـحـة جـديــدة مـثـلـمـا حـدث داخل
الـتــنـظـيــمـات اإلرهــابـيــة الـداعــشـيـة
ونــشــوء مــســـمــيــات جــديــدة وهــذه
احلــالــة تــعــتــبــر بـــديــهــيــة في عــمل
ـسـلـحـة فال يـوجـد والء اجلـمـاعـات ا
الية صالح" ا مطلق عندما تتـقاطع ا
.ثـالـثـاً : مـعـاجلــات وحـلـولـوالـسـؤال
ـطـروح عن اســبـاب هـذه الــظـواهـر ا
ــــظـــــاهـــــر ومــــا هـي دوافــــعـــــهــــا وا
ومبـرراتهـا االجـتمـاعيـة ? .ان أول ما
يتـبـادر الى اذهـاننـا عن اسـبـاب هذه
الــظـــواهـــر الــغـــريــبـــة والـــشــاذة في
مـجــتـمــعــنـا هــو غـيــاب وضـعف دور
ــؤلف األســرة  .. يـــقــول الـــكــاتـب وا
االمـريــكي “سـتــيــفن كــوفي-2012) ”
 (1932وهـو أب لـتـســعـة أبـنـاء وجـد
 49حفيـداً وصاحب الـكتـاب الشـهير
“الـعـادات السـبـع لألشـخـاص األكـثر
فـاعـلـيـة  ”إن األسـرة هي أهم وأعـظم
مؤسسة في العالم  ,إنها لبـنة البناء
ـكن أن تقوم في جدار اجملـتمع وال 
قــائـــمــة أيـــة حـــضــارة دون تـــمــاسك
األسـرة وال أن حتــقق أيــة مــؤســسـة
هم . ”لقد أخرى في الوجود دورها ا
عـانى ويـعـاني اجملـتـمع الـعـراقي من
ظاهـرة انـهـيار وتـفـكك االسـرة بـشكل
واضح مـنـذ ان زج اجملــتـمع بـحـروب
عبـثـيـة ال نـاقـة له فـيـهـا وال جمل  أذ
فــقــدت الــعـــديــد بل اآلالف من االســر
ـعــيل لـهـا  الـعـراقــيـة رب األسـرة وا
ـؤكــد أن لألب دوراً كـبــيـراً في ومن ا
الضبط االجتمـاعي فهو رمز لـلسلطة
والــــقـــوة  ,واالبن يــــحــــاكي األب في
السلوك ومن خالل األب يتعلم األبناء
الكـثيـر وتـنضج خـبرتـهم ويـتعـرفون
ــا كــان اخلــلل الـذي عـلـى احلـيــاة .و
اصـاب الــدولـة وبــنـيــتـهــا الـتــحـتــيـة
خـصـوصا ”بـعـد االحـتالل االمـريـكي
لــلـعــراق فـي عـام  ? 2003ومـا ســبق

عـشـيــرتـ يــسـقط فـيــهـا الــعـديـد من
شاركة الضحايا وهم مكـرهون على ا
 ,ولـو  اجـراء احـصـائـيـة لـضـحـايا
احلـــــوادث الـــــعــــشـــــائـــــريـــــة خالل (
الــســـنـــوات الــثالث  (2013-2015في
ـئـات مـحـافـظــة مـيـسـان قـد يــصل بـا
ولكي اوضح هـذا االمـر اذكـر عـناوين

احلوادث ([: ([3
  -1قـتـال الـفـرطـوس والـبـو عـلي قـتل
فـــيـــهــا واحـــد وعـــشـــرون قـــتـــيالً مع

العشرات من اجلرحى .
  -2قــتــال ال مــريــان والـ أزيــرج قــتل

فيها تسعة قتلى .
  -3قتال الـ أزيرج وبنـي الم قتل فيها
خمسة قتلى مع العديد من اجلرحى .
  -4قـتـال الـهـلـيـجـة وكـعب قـتل فـيـهـا

ثالثة قتلى .
  -5قتال كـعب وبيت فـيصل قتل فـيها

امرأة و
ـدعو اخضير  -6قيام رجل من كعب ا
بقـتل ثالثة  ,واحد من بـيت سيـد نور
وثاني من عشيرة السواعد وثالث من

عشيرة السودان .
  -7قتال ب بيت فيصل والبو زيد .
ـواجد والبـو غنام قتل   -8قتال ب ا

واحد فقد حياة اخر .
  -9معـركة بـ الـكورجـة والـبو غـدير

قتل فيها اثنان .
   -10معركـة ب بيـت مانع قتل فـيها

ثالثة مع العديد من اجلرحى .
   -11معرة بيت شعـير وبيت عبدالله
والضـحـايا خـمـسة قـتـلى مع عدد من

اجلرحى .
   -12قتال ب بيت غزيل وبيت صكر

الضحايا احد عشر قتيل .
   -13قتال ب البو مـساعد بني مالك
بـــ بـــيـت حـــمـــيـــدي وبــــيت جـــابـــر

الضحايا عشرة قتلى .
   -14قتـال بيـت خنـياب الـنـوافل عدد

القتلى اربعة .
ثانياً : تصفية احلسابات

 إن "مـا حـصل في مـحـافـظـة مـيـسان
خالل مطـلع عام / 2022من اغتـياالت
متبادلـة ب سرايـا السالم من جهة (
اغــتــيــال مــســلم عــيــدان أبــو الــريش
وكــرار أبــو رغـــيف ) وعـــصــائب أهل
احلق ( اغــــتــــيــــال الــــرائــــد حــــســـام
الـعـلـيــاوي ) من جـهـة أخــرى يـعـكس
أحــد أشــكــال الــصــراع بــ األطـراف
الــســيـاســيــة الــذي تــطــور إلى عــنف
مـسـلح في احملـافـظـة" وأن مـا حـصل
يتعلق بالصـراع على منصب احملافظ
وغيـرهـا من الـتـفـاصـيل الـتي تـتـعلق
بإدارة احملافظة ,التي أصبحت مرتع
لـتـهــريب اخملـدرات والــنـفط وتــهـديـد
للشركـات الصينـية من قبل تنـظيمات
مـسـلـحــة .وال يـوجـد ضـبـط لـلـقـانـون
والنظـام لضبط الـصراعات بـاجملتمع
ومنع تـطـورهـا" رغم تشـكـيل ( قـيادة
عملـيات مـيسان ) فـهنـاك أكثر من 20
مــلــيــون قــطــعــة سالح مــنــفــلت بــيــد
العـشائـر دون ضوابط وبـالتـالي فإن
هــذا الـــسالح ســـيــؤدي إلى ارتـــكــاب
جـرائـم الـقــتل واالغــتــيــاالت .كــمـا أن
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ثمـة اسلـوب ذكي دوما في تـفادي االجنـرار لنـزاع ما يـطول فـيه النزاع ام
يقـصر و اقصد ذاك النوع من النـزاع الذي وان كان ال بد منه اال انه يثير
حول كل اطـرافه شوائب قد تبقى عالقة و عليها ضريبة ال داع ابدا لدفعها

من االساس اذ هي تفوق ثمن الفوز في الصراع.
في اولـوياتـنـا القـوميـة و الوطـنيـة انـنا مـطالـبون بـالتـخـلص من التـفكـير في
سـتقـبل آمن و هذا الـنمط من الـتفـكيـر يسود اضي اكـثر من الـتخطـيط  ا
ـاضـي الـذي يـصـعب حتــقـيق مـثـيل له ــتـعـلـقـة بــالـفـعل ا فـي اجملـتـمـعـات ا
ـاط حـاضـرا و مـقـبال مع اسـتـخـدام سـ االسـتـقـبـال الـتي ال تـسـنـدهـا ا

التفكير السليم.
ــنــقـاد تــتـكــرر عــلى الــعــراق وفـيـه ظـاهــرة االداء االعالمي و الــتــحــلـيــلي ا
للـتصورات ال للمعلومات وذلك ومع كل موسم انتخابات و نتائج انتخابات
حيث يـغذى اجلمهور بحـشو ابعد ما يكـون عن اقرب نقطة لـلواقع فبغياب
سـهم فـيه عن مـد الوسـيـلة االعـالميـة بـصحـيح اخلـبر- صـانع الـقـرار او ا
غيابه قد يكون لدواع سياسية- ينشط التهويل او التخبط و ينقاد اجلمهور
ـعنيـ بالتـأكيـد او النفي فـيسود رأي عـام مغلـوط سرعان وسط صمت ا
ـا كان مـتوقـعا ما يـتبـدد مع ظهـور مواقـف و قرارات رسـميـة ال عالقة له 
فتـرض الذي انتجه اعالم ال رص و حتليل ال مادة جراء اجلـو التثقيفي ا

حقيقية له.
ـناصب و اسـماء شـاغـليـها قـضيـة تـتكـرر بأضـطـراد كلـما انـتهت قـضيـة ا
وجب انتـخابـات في الـعراق دون اهـتمـام ولو بـالـقلـيل بالـبـرامج االدائيـة ا
تـنفـيذهـا او الـتفـكيـر بـوضعـها لـلـتنـفيـذ لـتجـاوز قسم من مـشـكالت قاسـية

للعراق داخلية و اقليمية ودولية.
ا للكل اعذاره لكن تكرار لست في معرض معاتبة احد او مؤوسسة فلر
االمر كل مـوسم انتخابات ال يدل على ظاهرة صحية ال حزبيا و ال اعالميا
و ال ايــضـا مـجـتــمـعـيـا و اجملــتـمع هـنــا اقل مـسـؤولــيـة من الـســيـاسـيـ و
ـضـرة تصـيب الـتوجه الـعـام الشـعـبي بتـصور االعالمـيـ فهـذه الـعدوى ا
مغـلوط عن كل حراكه السياسـي انه ال كما هي حقيقـته باحث عن مستقبل
مـواكب لـلـتـحـضــر يـخص امـة و بالد بل هـو ضـيق االفق عـلـيل الـبـصـر و
تسبب باالزمات وهذا ظلم ال يليق ان نوقعه بأنفسنا البصيرة يشبه كل ا

على انفسنا.
واقف القطعية امور محكومة بقياسات ال تمس نـاورات السياسية و ا ان ا
نص و روح االولويـات الـتي تسـتحق الـعنـاء و االدامة و الـدماء و عـليه فال
يصح عـدم االنتباه و ال يصح ايضا عدم مـراعاة التباعد عن تلك االصوات
حزبـية و اعالمية ان كـررت بتعمـد او جهل او لسبب اخـر ان تصورنا على

صلحة شخصية. ما ليس فينا من لهاث خلف مكاسب و مناصب 
ـتـ الـعـرى بــتـعـالـيم مـصـطـفى اولـويـاتـنـا الــقـومـيـة و الـوطـنـيـة مــرتـبـطـة 
البـارزاني نصا وروح و معـاصرة و من صميم ثـقافتنـا و تثقيـفنا عدا ذلك

فليس من اولوياتنا.

قراطي الكردستاني. كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا
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سـيــعـفي شـركـاؤه حتــالف(االغـلـبــيـة)
اآلخــرين(الـسـيـد الــصـدر والـعـزم) من
رشح حليفهم الكوردي حـرج التأييد 
بـاعتبار انهم لم يتخاذلوا في نصرته
بل خـذلته احملكمة االحتادية. حينذاك
ـان ســيــمـكــنــهم دخـول جــلــسـة الــبــر
ـستقل والـتشريني مـجتمع مع ا
ن فـيهم أولئك الذين كانوا يُشكِلون
على(االغلبية) تأييدهم للسيد زيباري
بـاعــتـبـار ان عـلـيه مـؤشـرات ال جتـعل
( نــاخــبــيـهـم(بـخــاصــة الــتـشــريــنــيـ
ثليهم التصويت له.كما يـقبلون من 
ن  ( تأرجح ان كـثير من النـواب(ا
لــيــسـوا أطــاريي وال صــدريي الــهـوى
ســــوف لـن يــــتــــحــــرجــــوا من دخــــول
اجلــلــسـة بــاعـتــبــار ان دخـولــهم لــهـا
ســوف لـن يُــحــسب ضــدهم ســواء من
االطـار او من قوى (االغلـبية).حـينذاك
ــعــطل ســـيــمــكن حل عـــقــدة الــثـــلث ا
ـــرجـح حـــضـــور بــــاعـــتـــبــــار ان من ا
.فــأذا  الــنـصــاب ســيــلـقي الــثــلـثــ

مـرشح للرئاسة. لكن أذا دققنا النظر
ـعطيات السيـاسية احلالية فأن في ا
سـواء بـرفـضـهـا احملـكــمـة االحتـاديـة
توقع لـترشيح زيباري أو بـرفضها ا
لـلـمـرشح اجلـديـد لـلـبـارتي قـد تـكون
وفـرت مخـرجاً لم ينـتبه له الكـثيرون
يـــكــفـل حــفظ مـــاء وجه اجلـــمــيع من
جــهـــة ويــسّــلّـك مــجــاري الــعـــمــلــيــة
كن ان فـكيف  ـسدودة الـسيـاسية ا
يـــــكــــــون ذلك?أن نــــــفـــــاد خـــــيـــــارات
الـذي هـو أحـد أضـلع مـثلث الـبـارتي

أعــتـقــد الـكــثـيــرون أن قـرار احملــكـمـة
االحتـــاديــة بــرفض تــرشـــيح الــســيــد
هـوشيار زيـباري لرئـاسة اجلمـهورية
وجـه ضـــــــربــــــــة قـــــــويــــــــة لـــــــقـــــــوى
حتـالف(االغـلـبـيـة) وطمـوحـهـا بـتولي
الـرئـاسـات الـثالث.كـمـا ان موقف ذلك
الـتحـالف سيتـعقد أكـثر ويكـون هناك
أنـسـداد سيـاسي أكبـر في حال رفض
ــتـوقع) احملــكــمــة االحتـاديــة (وهــو ا
لــتــرشـيح أســمــاء جـديــدة بــحـيث لن
وقراطي الكوردستاني أي يـكون للد

ـــــســـــتــــقـــــلــــون وقـت. وســــيـــــكــــون ا
والـتــشـريـنـيـون حتت ضـغط أكـبـر من
جــمـاهــيـرهـم بـخــاصـة وانــهـا لــيـست
ـكـنـها جـمـاهـير حـزبـيـة أو مـؤدجلة 
تـقبل منـاورات السياسـة.  قد ال يكون
قــرار احملــكــمــة االحتــاديــة وفــر احلل
االمـــــثل فـي مــــثل هـــــذه احلــــاالت من
اخلـالف واالنـســداد الــســيــاسي وهي
لكن األهم(برأيي) مـعادلـة رابح-رابح 
أنـه لم يُـــتح الحـــد األطـــراف حتـــقـــيق
مــعــادلــة رابح-خــاســر واســتــبــدلــهــا

عادلة رابح-غير خاسر.
بــــــقي ســـــؤال قــــــد يـــــتــــــوارد لـــــذهن
هل أن احملـكـمـة االحتـاديـة الـكــثـيـرين
أصـــــدرت قــــرارهــــا وهـي تــــعي هــــذه
االبـعـاد السـياسـية الـتي نـوهتُ عنـها
اعـاله? غـــالـب الــــظن انــــهــــا أصـــدرت
الـقـرار بـنـاء عـلى مـعـطـيـات قـانـونـيـة
دون ان تـعي هـذه االبـعـاد السـيـاسـية
ورب الــتي سـنــرى تـفـاعـالتـهـا قــريـبـاً

رميةٍ من غير رامي.

ثـابـة كـسـر عظم الـيـكـتي لن تـكـون 
بل رضّ أو شرخ فـي جسد لـلعالقـات
ــــكن أصالحـه ســـواء مع الــــعالقـــة 
الـبارتي او مع حتالف(االغـلبية). من
نــاحــيـة أخــرى ســتـجــد قــوى االطـار
نـفـسـها أقل قـدرة عـلى مقـاومـة رياح
ـسـتـقـل ـدعـومـة من ا (االغـلـبـيـة) ا

والـتــشـريـنـيـ (عـددهم يـتـجـاوز 70
ـا يجبـرها اما عـلى الذهاب مـقعد) 
أو لـــلـــمـــعـــارضـــة كـــكـــتـــلـــة واحـــدة
كـجـمـاعات مـتـفرقـة. وحـتى في حـالة
عـدم جنــاح حـضـور نـصـاب الـثـلـثـ
في اجلـلسـة القادمـة النتـخاب رئيس
فـــأن الــضـــغـــوط (كل اجلـــمـــهـــوريـــة
الــضـغــوط ) سـتــكـون مــسـلـطــة عـلى
الـــــــطــــــــرف الـــــــذي لــــــــديه مــــــــرشح
لـلـرئـاسـة(االطـار وحـلـيـفـهـا الـيكـتي)
في ح سيـشعر يـصر عـلى تمريـره 
حتـالف(االغـلبـيـة) بأريـحـية أكـبر في
أســـتــثــمـــار الــضـــغط اجلــمـــاهــيــري
والــدولي لـتــشـكـيـل حـكـومــة بـأسـرع

حتــالف االغــلــبــيـة ثــقــله لــتــأيــيـد أي
مـــرشح يــتم االتـــفــاق عــلـــيه لــغــرض
ضـمان عدم فـوز الدكتـور برهم صالح
وتـــمـــريـــر مــرشـح مـــنــافـس له. هـــنــا
(بـخـاصة ـسـتـقـلـ سـتـزداد حـظـوظ ا
الـكورد مـنهم) لـنيل مـنصب الـرئاسة.
وســيــكــون الــطـريق بــعــدذاك مــعــبـداً
لـتـمـريـر مـرشح(االغـلـبـيـة) لـلـمـنـصب
ـــا االهـم وهـــو رئــــاســــة الــــوزراء و
يـحـقق لـلتـحـالف شـعار"ال شـرقـية وال
غـربـيـة حكـومـة أغلـبـيـة وطنـيـة" وهو
الـشـعـار الـذي اليـبـدو الـسـيـد الـصـدر
وال حـلــفـاؤه عـلى اسـتـعـداد لـلـتـنـازل

عنه.
`ýd  .bIð

أن عــلى قـوى (االغــلـبــيـة) أن تـعي ان
ـا الــفــرصــة بــاتت امــامــهــا أفـضـل 
ســبق. وحـتى عـلى صـعــيـد الـتـنـافس
الـــكـــوردي-الـــكـــوردي فـــبـــعـــد نـــفــاد
خــيــارات الـبــارتي في تــقــد مـرشح
فـان خـسـارة مرشح ـنـصب الـرئـاسـة

dſ«œ cIM

عمان
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والـتـركـيـز وانـعـدام خـلق الـفـرص وانـعدام
ـطلوب وتـعقدت االمور بـعد اكثر الظهور ا
بــخــســارة نـفط الــبــصــرة ويـرى الــعــشـاق
ـتـلك مـقـومـات الـلـعب فـريـقـهم عــاجـزا ال 
ـواجـهة اقـرانـهم حـيث االخوة واألسـلحـة 
االعـداء الذين تـمـكنـوا من الـعودة الـنـتائج
بــعـد فــتـرة انــحـســار حـقــيـقــيـة زاد احــمـد
ـينـاء بالـهدف فرحـان من همـوم ومـشاكل ا
الــذي حـــسم به الــلـــقــاء واخلــروج بــكــامل
الــنــقــاط بـعــيــدا عن كل االعــتــبــارات الـتي
تسقط بـاي وقت امام النـتيجـة التي فطرت

قلوب االزرق واهله.
v Ëô« Wł—b «

 وفي مبـاريات الـدرجة االولى لـلمـجمـوعة
الثانيـة استمر كربالء مـتصدرا للـمجموعة
الـثانـيـة رغم العـودة بـتعـادل بـدون اهداف
من ديــالى لـيــرفع رصــيـده 30فــيـمــا تــقـدم
الـناصـرية لـلـوصافـة اثـر فوزه عـلى ضـيفه

بابل بهدف 29.

استعد للمهمة كما يجب وقدم ما عليه عبر
تـولـيـفة لـؤي صالح الـذي يـضـيف الـنـقـطة
السابعـة برصيد الفـريق من ثالث مباريات
مـــــتــــتـــــالــــيـــــة في وضـع طــــيـب بــــفـــــضل
الــعـطــاءالـتـكــتـيـكي والــتـنــظـيم والـتــركـيـز
ـوقع والـتـقـدم عـاشـرا وجتاوز وحتـسـ ا
مهـمـة صعـبة تـوجهـا بالـنقـطة الـغالـية في
تـصـدر الذي مـهمـة كـما يـبـدو لم يقـدرهـا ا
كـان قـد فـاز بصـعـوبـة كـبـيـرة علـى الطالب
قـبل اخلـروج بـتـعـادل وفـرط بـنـقـطـتـ وال
يـسـتـبـعـد ان يـتـعـرض لـلـخـسـارة واهـمـيـة
تقدير االمـور النها في مرحـلة احلسم التي
ـواقع حتـضى بــاهـتـمـام الـكـل في جـمـيع ا

اخملتلفة.
¡UMO*« …U½UF

يناء عجز وفشل  وبدأ واضحا جلمهـور ا
عنـاصر الـفريق في الـعودة لـلمـنافـسة ولو
ـشـاركـة فـيـما من بـعـيـد وجتـاوز مـشكـلـة ا
ـشــكـلـة بــضـعف االداء والـتــنـظـيم تــكـمن ا

مـصــاعب اكـبـر عـنـد اخلــروج بـعـدمـا نـزف
ست نقاط .

jHM « “u

 واســـتــعـــاد الــنــفـط تــوازنه وتـــعــامل مع
الـــفــرصـــة كــمــا يـــجب وجنح في حتـــقــيق
ـتــوقـعــة بـالــفـوز عــلى نـوروز الــنـتــيـجــة ا
بثالثـة اهداف لواحـد ليـتقدم ثـامنـا ويعود
بقوة لـلمنافـسة ويبدأ بـالنتيـجة االكبر في
مرحلـة النصف اآلخر احلـاسمة واسـتثمار
ة الـفرص بـينـمـا تعـرض الـضيـوف لـلهـز
احلادية عشـرة والتراجع لـلموقع اخلامس
عـشر وبـات امـام مـوقف صـعب اذا مـا بقي
يـعـتـمــد عـلى مـبـاريـات االرض وحـدهـا في
موقف صعب يـتطـلب حتقيق الـتوازن امام

بلوغ رغبة البقاء. 
¡UÐdNJK  WDI½

 وخــطف الـكــهـربـاء نــقـطـة مــهـمــة بـفـضل
خدمـات التـشكـيل الذي قـدم افضل مـا لديه
بـفرضـه التـعـادل عـلى الـشرطـة الـذي يـبدو

االمـور كـمـا يـجب والـعـودة لـلـنـتـائج بـثـقة
بـعد مـحـو اثار خـسـارة الشـرطـة والظـهور
قـدورهـا مواصـلة مجـددا قـوة منـسـجمـة 
ـطلوبـة و االستمـرار بها حتقيق الـنتائج ا
وقع الثاني في موسم من اجل البقاء في ا
ــؤكــد نــاجـح لالن كــمــا يــريــده االنــصــار ا
اسـعــدوا بـالـفــوز ومـو اصـلــة اجلـهـود من
ـــشــاركـــة بـــفــضل اجـل حتــقـــيق اهـــداف ا
نافسة ميز امام الفرق القوية وا الظهور ا
والــنــيـل مــنــهـــا بــفــضـل تــصــاعـــد عــطــاء
الـصفـوف ورفع مـعـدل النـتـائج الـتي باتت
تواجه وتتجاوز التحـديات وقاموا بالعمل
اجلـاهــز في الـنــجف الـذي خــسـر كل شيء
في نـتـيجـة خـرجت عن تـوقـعـات اهل الدار
الذين فـشـلوا بـخطف الـنـقاط ولـو التـعادل
عـلى تقـديـر قـبل ان يؤكـد الـطالب قـدراتهم
والــتــحـلي بــالـتــركــيـز الــذي جـر اصــحـاب
ـــة والـــتـــعـــلم من االرض لـــتـــقـــبل الـــهـــز

دروسها .
uš«e  “u �

 وانــهى زاخـو مـهــمـة الــعـاصـمــة بـأفـضل
طريقة بالفوز على الكرخ بهدف قبل التقدم
سادسا ويعود للتوازن بـسرعة بعدما ظهر
ـرة متـجـاوزا نكـسـة نوروز مـختـلـفا هـذه ا
وحتقيق رغبة اخلروج للعـاصمة بالنتيجة
طـلـوبة حتـت انظـار وسـائل اإلعالم التي ا
شهدت التحول لزاخـو زيادة معاناة الكرخ
والفشل في مـلعبه و االسـتمرار في مـنطقة

اخلطر ومهدد اكثر لترك مكانه .
rÝUIK  “u �

 ومــازال الـقــاسم يــقـدم نــفـسـه كـمــا يـجب
ويواجه حتـديـات الذهـاب وحتـقيق خـطوة
والعودة بفـوز مهم من ملعب الـصناعة عن
طـريـق احـمــد تـركي  58لــيـتــقـدم لــلــمـوقع
الــثـاني عــشـر في افــضل نـتــيـجــة لـلــفـتـرة
االخيـرة جاءت مـنسـجمـة مع التـطور الذي
يـشـهـده الـفـريق في وضع جـيـد بـاالعـتـماد
عــــلى شــــبـــابـه الـــذيـن أخـــذوا يــــقــــدمـــون
مباريـاتهم بـثقة وسـط اهتمـام االنصار في
ـشـاركـة الـتي تسـيـر بـاالجتاه الـدفاع عن ا
الصحـيح و في سجل مـقبـول فيمـا تعرض
الــصـنـاعـة لـلــخـسـارة الـثـانــيـة تـوالـيـا في
مــيــدانه بــعــد ســقــوط الــزوراء والــتــراجع
لـلـموقع الـرابع عـشـر وبـات يـواجه اخلـطر
احلـقيـقي في الـسقـوط في مـنطـقـة الهـبوط
الـتي اقتـرب مـنـها اذا لم يـتـمـكن من تدارك
االمــور الـتي تــراجـعـت بـســرعـة في بــدايـة
ـرحـلة احلـسم و مـتوقع سـيواجه مرتـبـكة 
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ـــبـي الـــعـــراقي أجـــرى الــــوفـــد األو
مـؤتـمـراً تداولـيـاً مـوسـعـاً في صـالة
ـية االجـتمـاعـات الكـبرى فـي األكاد
ـبـيـة االيرانـيـة بـحـضـور رئيس األو
ـبيـة الـوطنـية الـعراقـية الـلجـنة األو
رعــــد حـــمــــودي ووزيــــر الـــشــــبـــاب
والـرياضـة االيـراني الـدكـتور حـمـيد
ـبـيـة سـجـادي ورئــيس الـلـجـنـة األو
الـوطـنـيـة االيـرانـيـة سـيـد رضا عـلي
أمــيـــري والــســفـــيــر الـــعــراقي لــدى

طهران نصير عبد احملسن.
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ـؤتـمر الـذي إسـتـغـرق نـحو وأدار ا
ساعت ونصف األم العام للجنة
ـبيـة االيـرانيـة الـذي قدم شـرحاً األو
ـؤتـمر وتـوقـيـتات مـوجـزاً لفـقـرات ا
احلــديث وحــصــصه فــيــمــا إنــطـلق
ـؤتـمــر بـكـلــمـة تـرحــيـبـيــة ألـقـاهـا ا
ــبـيـة االيـرانـيـة رئــيس الـلـجـنـة األو
بــدأهــا مـرحــبــا بــنــظــيــره الـعــراقي
ـرافق له. وقــال أمـيـري ان والـوفــد ا
مــؤتــمــر الـيــوم هــو اخلالصــة الـتي
بيان في سيتفق عليها الطرفان األو
الـعــراق وإيـران لـرؤيـتـيـهـمـا بـصـدد
ـفتـوح ب أفق التـعاون الـرياضي ا
اجلـانـبــ وفي كـافـة الـتـخـصـصـات
الـفنـية واالداريـة والـبنـيـوية جلـميع
االحتــادات الـريــاضـيــة في الـبــلـدين

. الشقيق
ثم حتـدث كل رئــيس إحتـاد ريـاضي
إيــراني عن رؤيــته في الــتــعـاون مع
نـظــيـره الـعـراقي وأبــرز مـا تـضـمـنه

شـترك الذي أبرمه إتفاق الـتعاون ا
بــاألمس مع نـظــيـره الــعـراقي الـذي
تاله مـباشـرة في احلـديث مـتـناوالً
رؤية االحتاد العراقي أو معقباً على

حديث نظيره.
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ـبــيـة و حتــدث رئــيس الـلــجـنــة األو
الوطنية العراقية رعد حمودي قائالً
نيـابة عن زمالئي رؤسـاء االحتادات
ـبي احلـاضـرين ومـجـمل الـوفـد األو
الــعـراقي أتـقــدم بـالـشـكــر والـتـقـديـر
واالحـتـرام للـدكـتـور أمـيـري وأركان

بـيـة االيـرانـيـة عـلى ما الـلـجـنـة األو
أبدوه من ترحـاب وضيافة" مـضيفاً
قـوله كـمـا أسـعـدتـني كـلـمـات الـثـناء
واإلطــراء الــتـي تــقــدم بـــهــا رؤســاء
االحتــادات الــريـــاضــيــة االيـــرانــيــة
ـقبل وإعـرابهـم عن حجـم التـعـاون ا

. مع نظرائهم العراقي
وأعرب حمـودي عن إمتـنانه لطـريقة
وسع كـما ـؤتمـر التـداولي ا إعداد ا
ـــست مـن أحـــاديث أضــــاف قـــائـالً "
رؤسـاء االحتـادات االيرانـيـة الـرغـبة
االكــيــدة في الـتــعـاون مـع نـظــرائـهم

وسعـيـهم الصـادق لـرؤية أبـطال كال
الــبـــلــدين وهم يـــرتــقــون مـــنــصــات
الـتتـويج الـرياضي". وخـتم حـمودي
حـديـثه مـتـمـنيـاً ان تـتـكـرر الـلـقاءات
ب قادة الرياضـة في البلدين سواء
في بغـداد او طهـران سعـياً لالرتـقاء
باالداء والـنـتائج لـرياضـيي البـلدين

. الشقيق
lÝË√ ‚U ¬

ثم حتـدث وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
االيراني حـميـد سجـادي حيث رحب
ـرافق له بــزيـارة حـمــودي والـوفــد ا

مــعـــربــاً عـن ســعـــادته بــفـــتح آفــاق
ــشـتــرك عـلى الــصـعــيـد الـتــعـاون ا

. الرياضي ب البلدين الشقيق
وبــ سـجــادي ان إتـفــاق الـتــعـاون
هذا سيـشكل إنعكـاساً إيجـابياً على
طـــــبـــــيــــعـــــة االداء الـــــريـــــاضي في
ـبـيتـ في الـعراق ـنظـومـت األو ا
وإيــران مـؤكــداً في الــوقت ذاته بـان
"تــعــزيــز الــتـــعــاون الــريــاضي بــ
الــعــراق وإيـــران ســيـــوطــد أواصــر

." العالقات ب الشعب الشقيق
وأضـــاف ان حـــضـــوره االجـــتـــمــاع

ــا هــو لــعـرض الــتــداولي الــيــوم إ
خــدمــات مــضــافــة لــتــدعــيم الــعــمل
ـبي في العـراق مـستـطـرداً قوله االو
"مع االسـتـئـذان من الـدكـتـور أمـيـري
هـا إنسـجامـاً مع ما تـقدمه في تقـد

بية االيرانية". اللجنة األو
نـاخي وبـ سـجـادي ان الـتـشابـه ا
وتـقـارب احلدود وطـبـيـعة الـشـعـب
اجلـارين تـظــهـر تـقـاربـاً في عـدد من
ـــكن االلـــعـــاب الــشـــعـــبـــيــة الـــتي 
إســـتـــثـــمـــار إنـــتـــشـــارهـــا وإقـــامـــة
مـــســـابـــقــاتـــهـــا بـــ الــريـــاضـــيــ
" مـقـتـرحاً ان الـعـراقيـ وااليـرانـي
تــــنـــــطـــــلق ســـــبـــــاقـــــات األركــــاض
والـــســيـــارات الـــدراجــات الـــنـــاريــة
والهوائـية مثالً من إيـران وخطوط
نـهـايــاتـهـا في الـعـراق أو الـعـكس"
ــنــاســبـات داعـيــاً الى "إســتــثــمـار ا
ــيــدان الــعــامــة بــ الـــبــلــدين في ا
الريـاضي مثلـما هي مـستثـمرة على
الــصـعــيــد الــشــعــبي واالقــتــصـادي

وسواهما.
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وفي خـــتـــام االجــتـــمـــاع قـــدم وزيــر
الشباب والريـاضة االيراني الدكتور
حـمـيـد سـجـادي الـهـدايـا الـتـذكـاريـة
ـبـيـة الـوطـنـية لـرئـيس الـلـجـنـة األو
الــعــراقــيـــة األســتــاذ رعــد حــمــودي
ولــلــســفــيــر الــعــراقي لــدى طــهــران
الـدكـتـور نـصـيـر عـبـداحملـسن فـيـما
قدم حـمـودي سيف االمـام علي عـليه
الــــسـالم ودرع تــــذكــــاري لــــلــــوزيـــر

االيراني.
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ســمـحت الــلـجــنـة اخلــاصـة حملــكـمـة
(CAS) الـــتــــحـــكـــيـم الـــريــــاضـــيـــة
لـلـمتـزجلـة الـروسيـة كـامـيال فالـيـيـفا
ـبـيـاد بكـ الـشـتـوية بـاسـتئـنـاف أو
ـنشطات لم بعد تبـرئتهـا من قضية ا
تسـتـجب محـكمـة التـحـكيم لـلريـاضة
بـية (CAS) الستـئـناف الـلجـنـة األو
الــدولــيــة (IOC) واالحتــاد الــدولي
ــيـة لـلــتـزلج (ISU) والـوكــالـة الــعـا
ـنـشـطات (WADA) في ـكـافـحـة ا
تـزجلة قـضيـة فالـيـيفـا وسـتتـمـكن ا
الــروسـيــة من الـتــنـافس الــفـردي في
ـبـيـاد بكـ وفـقـا لـبـيـان أصدرته أو

احملــكــمــة. وجــاء في
الـــبـــيـــان: الـــلـــجـــنــة
اخلـــاصـــة حملـــكـــمـــة
الــــــــــتـــــــــحـــــــــكــــــــــيم
لـلـريـاضة (CAS)ح
كـــــمت في قـــــضــــيــــة
ــتـزجلــة الــروســيـة ا
كامـيال فـالـييـفـا. وقد
رُفـــضت الـــطـــلـــبـــات
ـــــقــــدمــــة مـن قــــبل ا
ــبــيــة الـــلــجــنـــة األو
الــدولـــيــة والــوكــالــة
ــكــافــحــة ــيــة  الــعــا
ــــــــنـــــــــشــــــــطــــــــات ا

.ISU ووحدة
وذكرت وكالة اختبار
ــــــــنـــــــــشــــــــطــــــــات ا
الدولية (ITA) يوم
اجلـمـعــة أن اخـتـبـار

ــنــشــطــات الــذي أجــرتـه فــالــيــيــفـا ا
بتاريخ  25ديسـمبر 2021 أثبت أنه
ـيـتازيـدين و إرسال إيجـابي لـتر
نــتـيــجـة االخــتـبــار من قـبـل مـخــتـبـر
نشطات في ستوكهولم في مكافحة ا
فــبـرايــر. فــرضت وكـالــة مــكـافــحـة 8
ـنـشـطـات الـروسيـة تـعـلـيـقًـا مـؤقـتًا ا
على فالييفا وبعد استئناف احملكمة
في 9 فــبـرايــر تــمت إزالـتـه. وقـدمت
(IOC) ــبـيــة الـدولــيـة الــلـجــنـة األو
نـشطات ـكافـحة ا ية  والوكـالة العـا
(WADA) واالحتاد الـدولي لـلـتزلج
(ISU) احـــتــجــاجًـــا أمــام مــحـــكــمــة

التحكيم الرياضية.
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جانب من اجتماع
زؤساء االحتادات

الرياضية
العراقية

وااليرانية في
طهران

مـبـادرة االســتـاذ سـعـد الـبــزاز بـتـنـفــيـذ وتـشـيـيــد نـصب لـلـراحل
النورس احمد راضي على نفقـته اخلاصة ستظل حديث الساعة
ـئـات من اجلـمـاهـيـر الى مـوقع الـصرح وسـط اشادات وتــوافـد ا
ـة الـتي خـلدت ـبـادرة الـكـر ريـاضـيـة من مـحـبي الـنـورس لتـلك ا

االسطــــــــورة وستبقى االجيال تذكره جيال بعد جيل.
 لم اتفاجأ من تلك االشادات الكبـيرة بحق االستاذ سعد البزاز
كوني احتـفظ عن مدرسة الـبزاز االنسـانية اكـثر من الف صورة
وصـورة من خالل عـمـلي في فـريق خيـرات رمـضـان وكـسوة

ــأسـاة الــعــيــد من شــاشــة الــشــرقــيــة واطـلــعـت عـلـى ا
االنـسانـيـة البنـاء شـعبـنـا في مخـتـلف مدن الـعراق
وكــيف كـان الــبـزاز يـزرع االمل والــبـســمـة عـلى
رضى الـعوائل الـعـراقيـة واالطـفال االيـتـام وا
وعـنـدمـا نــطـرق االبـواب كـانت الـعـوائل تـرفع
يدهـا الى الـله بالـدعـاء لالستـاذ البـزاز الذي
واطن ـئـات في كل مـديـنـة عـراقـيـة  ارسل ا
محتاج او مـواطنة مريضـة او طفل يتيم تلك
ـا كـان عـليه ـبـادرات االنـسانـيـة مـقـتديـا  ا
االمــام عــلي عـلــيه الــسالم كــان حـ يــفـرح

الفقراء وااليتام.
 دعوات ومطالب لـنجوم الريـاضة في العراق
بــضـرورة دعم عــوائل جنـوم الــكـرة الـعــراقـيـة
وايـجـاد منـفـذ مـالي شـهري لـعـيش حـيـاة حرة
ة وما ان وصلت الى دعوات جنوم العراق كر
حـتى نـقـلت الـفـضـائـيـات خـبـر اسـتـقـبال رئـيس
الـوزراء الــعــراقي مــصــطــفى الـكــاظــمي عــائــلـة
ـرحـوم احمـد راضي والـكـاظـمي هـو اول رئيس ا
ـنح حقيـبة وزارة الـشباب والـرياضة وزراء عراقي 
وألول مـــــرة لـشــخـصـيــة ريـاضــيـة مـعــروفـة وهـو اول
ـنتخب العـراق لكرة القدم رئيس وزراء يقدم الـتسهيالت 
ـنـتخـب وهذه من خالل تـخـصـيص طـائـرة خـاصـة لـنـقل ا
اول مــرة حتــدث في تــاريخ احلـكــومــات الـعــراقــيـة من دعم
ـنــتـخــبـنــا الـوطــني وهـو اول رئــيس وزراء يـزور المـحــدود 
ـنـتـخب الـوطـني ويـقـدم الـدعم تـدريـبـات ا

لكرة القدم.
سيـبقـى الصـرح اخلالـد لنـصب الراحل
ومن بادر فيه ونفذه تذكرة لالجيال جيال

بعد جيل.
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اســتــعــاد الــطالب الــوصــافـة 40
نـــقـــطـــة اثـــر فـــوزهـم الـــعـــريض
وقــهــرهم لــلــنــجف بــعـقــر دارهم
وحتت انـــــظــــــار جـــــمـــــهـــــورهم
والـــزامـــهـم عـــلى جتـــرع أقـــسى
ـة في الـبـطـولـة بـاخلـسـارة هـز
بـــــثالثــــــة اهـــــداف لـــــواحـــــد
والــــزامـــــهم الـــــتـــــنــــازل
ـــوقــــعـــهم لـــزاخـــو
بعـدما حـافظوا
على تـفوقهم
بـــــــثــــــقــــــة
وأنـــهــاء

لؤي صالح
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ـقبـلة في  فـاحت االحتاد الـعـراقي لكـرة القـدم االحتاد الـدولي فيـفا مـن اجل اقامـة مبـاراة العـراق واالمارات ا
بـغداد او الـبـصرة او ايـة محـافظـة اخرى. وقـال عـضو االحتـاد االسيـوي لكـرة القـدم عـبد اخلـالق مسـعود في
وافقـة من عدمها مرهونة بـاالحتاد الدولي لكرة القـدم حصراً وليس من واجبات االحتاد تـصريح صحفي إن ا
االسـيوي وعلى هذا االساس ال استطيع ان اجيب او اؤكد على قانونـية الطلب او امكانية قبوله او رفضه فهو
قـبلة. واضاف وافـقة فذلك سيـخدم منتـخبنـا في مباراته ا أمـر مرتبط بـاالحتاد الدولي لكـننا نأمل ان تـصدر ا
قبـلتـ امام االمـارات وسوريـا للـبقـاء على آمـال احلصول ـنتـخبـنا في مـباراتـيه ا ان كل عـراقي يتـمنى الـفوز 

زيد من احل حتقيق ذلك. نتخبنا وعلى العبينا بذل ا عبد اخلالق مسعودعلى البطاقة الثالثة وهي الفرصة االخيرة 

كاميال فالييفا

ـــدرب عـــبـــد الــغـــني إشـــــــــــراف ا
شهد.

وبــ ان رودريــغــيـز لــديـه مـشــاكل
قانـونيـة تواجـهه في حال الـتواجد
نـتخب العـراقي لكـونه مرتبط مع ا
بوظيـفة مع نادي سانـتوس لوغانا
كسيكي وهو بالتالي ال يستطيع ا
ـنتـخب دائماً التـفرغ وااللـتحـاق با
ـــا فــقط في الـــتــجــمـــعــات الــتي إ
باريـات الرسميـة كما أنه تسـبق ا
ال يـريـد الـتعـامل مـعه مـالـياً بـنـظام
صـرف األجـور بـحـسب تـواجده بل

يريد ان ينظم له عقد سنوي.
ــــــصــــــدر ان االحتــــــاد واضــــــاف ا

العراقي قـرر التخـلي عن رودريغيز
والبـحث عن بديل" مـؤكداً ان "ابرز
ــرشــحـــ لــلــمــهـــمــة هــو مــدرب ا
الـتـأهـيل والـليـاقـة الـعـراقي سردار
مـحـمد الـذي سـبق وان عـمل مـدربا

للياقة مع منتخبنا الوطني.
وكـان االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم
ـسـاعد لـلـمدرب قـد سـمى اجلهـاز ا
درب عبـد الغني شـهد وبضمـنهم ا
االســـبــانـي غــونـــزالــو رودريـــغــيــز
ـــبــاراتـي الــعـــراق امـــام االمــارات
وســــوريـــــا ضــــمـن مــــنـــــافــــســــات
ؤهلة لكأس التصفيات اآلسـيوية ا

العالم 2022.
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 فـشل االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم
في مـفــاوضـاته مع مــدرب الـلــيـاقـة
البدنية للمنتخب العراقي غونزالو
رودريغـيز لوجود مـشاكل قـانونية
حتــــول دون تــــواجــــد األخـــيــــر مع

نتخب. ا
وقـــــال مــــــصــــــدر في االحتــــــاد في
ـفـاوضـات تـصـــــريح صـحـفي ان ا
مـع االســــــبــــــــــــانـي غـــــونــــــزالـــــو
رودريغـيز فشـلـــــــــت لكونه وضع
شــــــــــــروطـــاً عـــلى احتـــاد الـــكـــرة
مـــقــابل الـــــــــعــمل ضـــمن اجلــهــاز
الــفـني لــلــمـنــتــخب الــعـراقي حتت

غونزالو
رودريغيز

يـة بجـميع تـفاصـيلـها ومن في االكـاد
ثل االحتاد ـؤمل ان تتم اسـتضافـة  ا
الـعراقي لـلتنس في  في وزارة الـشباب
والــريـاضــة.  وبــ رئـيس الــلـجــنـة ان
قـضـيـة الالعب الـنـاشـيء انس تـنـطوي
عـلى اعتبارات انسانيـة كثيرة تتلخص
بـحقوق الريـاضي ومشـروعية البحث
عن الــتــطـور لــذلك كـان تــعـامل الــوزيـر
درجـال ســريـعـا مـعـهـا ووجه بـتـشـكـيل
ـتــابـعـة هــذه الـقــضـيـة جلــنـة خـاصــة 
سـتطـاع كونـها والـتدخل بـها بـالقـدر ا
تــخص االســرة الــريـاضــيــة الـعــراقــيـة

عموما ومكانتها.
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شكـلة بـتوجيه مـباشر عـقدت الـلجنـة ا
من وزيــر الــشـبــاب والـريــاضـة عــدنـان
ـظلومية درجـال اول جلساتهـا للنظر 
ـــيــة درة كـــربالء لــلـــتــنس العـب اكــاد
الـــنـــاشيء أنـس حـــيـــدر. وذكـــر بـــيــان
ـشــكـلـة لــوزارة الـشــبـاب ان الـلــجـنــة ا
بـرئاسة معاون مديـر عام دائرة التربية
الـبـدنيـة مـوفق عبـد الـوهاب وعـضـوية
مــديـــر قــسم االحتــادات جــبــار جــثــيــر
ـــثل عن الـــدائــرة الـــقـــانــونـــيــة في و
الـوزارة اسـتـمـعت لـطروحـات الـقـضـية
مـن الالعب شـخــصــيـا ووالــده ومـدربه WO∫ انس حيدر يقدم مظلومية الى وزارة الشباب uKE
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رضــــــا عـــــــلي .. الـــــــغــــــائب
احلــاضـــر في مُــخـــيــلـــتــنــا 
مـاسـكـا بـآلـة عـوده كـأي فـنان
أصيل .. سيـبقى صـوته برقته
وحنانه صداحا بأغانيه التي ال
تنـسـى .. لم يـفقـد حالوة صـوته
يـومــا مــا .. مــنــذ اخلـمــســيــنـات
حينـما بـدأ حيـاته الفـنيـة بأغـنيته
الــشــهــيــرة ( سـمــر .. ســمــر ) الــتي
عــــاشـت ردحــــا طـــــويال مـن الــــزمن 
ومازالت فـي ذاكرتـنـا الـتي حـفظت له
الـكــثـيــر من األغـنــيـات الــعـذبــة الـتي
تمكنة نتر بها  تـنساب حنجرتـه ا
من الــــغــــنــــاء األصــــيـل  انــــضم إلى
الـرعــيل األول مع الـفــنـانــ : عـبـاس
جميل - جميل جرجيس - ناظم نعيم
- مـحـمـد عـبــد احملـسن - مـحـمـد

كر - يحيى حمدي .  
فكان رضا عـلي يحتـل مكانة
ب هـذه الـنـخـبـة من فـناني
اخلـمـســيـنــات  ومن الـذين
حافـظـوا على نـكـهة الـغـناء
الـبـغـدادي األصـيل  حـاول
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الـنـاصـرية مـديـنـة الـعلم واألدب والـثـقـافة 
مــديـنـة إغـتــرف من فـراتـهــا قـامـات عــلـمـيـة
ورجـاالت كتب لـهم  التاريخ حـروفا من نور
... َمـديـنة عـلي إسـماعـيل عـبيـد ونـعيم عـبد
مـهلهل وعلي الشيـال وحس نعمة وعريان
الـسـيد خـلف وحضـيـري ابو عـزيز وحـمدي
احلـمدي والكثـيرون ....  محطـتنا اليوم مع
ية ومسرحية معروفة قـامة علمية وأكاد
عـلى مسـتوى الـعراق والـوطن العربي
تـفتـخر النـاصريـة أنه منهـا ولها إنه
سـرحي ياسر ي واخملرج ا األكـاد
عـبـد الـصاحب الـبـراك ومـعه كان

هذا احلوار:
{ هـل لــنــا مــعــرفـــة من هــو يــاســر

البراك ?
- انـا من مـوالـيـد  النـاصـرية
عــــــام  1968تــــــخــــــرجـت من
مـعـهـد الـفنـون اجلـمـيـلة في
البصرةعام  1990وحصلت
عــلى شــهــادة الــدبــلـوم في
ـسـرحـيـة - قـسم الــفـنـون ا
اإلخـــراج وكــنـت األول عــلى
دورتـي  بعدها حـصلت على
شــهـــادة الــبــكــالــوريــوس في
ـــســـرحـــيـــة قـــسم الـــفـــنــــون ا
االخــــراج مـن قـــسـم الــــفــــنـــون
اجلـميـلة في جامـعة بـغداد عام
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ــمـثــلـة الــسـوريــة نـســرين طـافش نـشــرت ا
مـجـمـوعـة صـور حـديـثة لـهـا عـبـر حـسـابـها
علـى موقع التواصل اإلجتماعي لفتت فيها
تابـع بالـلون االحمـر.حيث ظهرت أنظـار ا
بفـستـان ضيق وطـويل أبرز جـمال قـوامها
كمـا عـلقت عـلى الـصـور معـايـدة اجلمـهور:
(الـيوم عيد احلب و عـيد ميالدي ان شاءلله

أيامكم تكون كلها أعياد و حب و فرح)".
مـثل السـوري مصـطفى اخلـاني قد وكـان ا
شــارك مـــتــابـــعــيـه عــلى مـــواقع الـــتــواصل
االجــتــمــاعـي صــوراً جــمــعــتـه مع نــســرين
طــافش أثــنـاء تــواجـدهــا في دمـشق.وظــهـر
اخلـاني وهــو جـالس مع طــافش في إحـدى
ـطــاعم مـحــتـفالً بـصــداقـته مـعــهـا حـيث ا
أرفق الـصورة بتعليق:(خالل جـلستنا اليوم
ذكـرتــني الـصـديــقـة الــغـالـيــة نـسـريــنـو انـو
صـداقـتنـا صـار عـمـرها 23 سـنـة ... يااااه
ــر ومـابـيـبـقى بـحـيـاتـنـا غـيـر فـعال الـعـمـر 
الشـي احلقيقي وغير األشخاص احلقيق

كل عام وحـياتكم ملـيئة بكل مـن هو حقيقي
وصــادق)". وبـــدورهــا طــافش عـــلــقت عــلى
الصـور بـالقـول: (الـله يـبارك بـصـداقتـنـا يا
سـتـيـفــو والـنـفـوس الـراقـيــة مـهـمـا الـسـنـ
والظـروف غربـتهم عن بـعض بتـبقى قـلوبهم

متصلة)".

قـامات الفـنان الـراحل ان يـستـخـدم ا
وسيقية كعنصر حلني  مع حفاظه ا
عــلى اخلــصــائص الــفــنــيــة لــلــغــنــاء
الـبـغـدادي  فالحـظــنـا ان الـكـثـيـر من
سـتمع الـعربي كون أغانيه تـذوقهـا ا
اللهجة الـبغدادية هي اقـرب اللهجات
احمللية إلى اللغة الـعربية الفصحى 
كــمـــا رأى  فـــأخـــذت أغـــانــيـه تــؤدي
بأصوات عربـية لم يستـطع وقتها أي
مـــلــــحن من حتــــقـــيـق ذلك  بــــســـبب
طـربـات العـربـيات بـأحلانه إعجـاب ا
كـما فـي : "وحـدك ملـكـت الروح يـاأبن
الـعـشـيـرة " لـسـمـيـرة تـوفـيق و" أديـر
الـعـ مــاعـنــدي حـبـايـب " لـلـمــطـربـة
العربيـة راوية و" ما يـكفي دمع الع
" لفـائـزة احـمد ووغـيـرهـا من األغاني
ـستمع الـعربي  إضافة التي رددها ا
ألغانـيه اجلمـيلـة مـثل : "ذوبني كـلبي
وذاب " الـتي غـنـاهـا بـصـوته و"حـرام
ــائـدة نــزهت و" أنت تـعــذب كــلــبي " 
احلبيب " لزهور حس و" كلب كلب "

لعفيفة اسكندر والقائمة تطول .
يبـقى عـلي.. فـنانـا قـديرا وكـبـيرا  ذا
صوت متميـز لم يقلد أحدا ً  رغم انه

تـــــــــــــخــــــــــــرّج فــي الـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــة.
{ هل جــربت الـــتــمــثـــيل وانت تــمـــتــهن االخــراج

سرحي? ا
ـســرحـيـات - نــعم مـثــلت في الــعـديــد من ا
عـهد منها تراجيديا عـندما كنت طالباً في ا
عــمـر اخملـتـار  تـمــرين مـسـرحي  الـفـراغ 
صـواعق الرجـل اجملنـون  النسـر له رأسان
 أنـتيجونـا  اآللة اجلهنـمية  رجل برجل 
ـدينة  أغـنيـة التم كمـا مثلت قـرقوش في ا
عـندما كـنت طالباً في الـكلية في مـسرحية (
كــارثــة ) لـصــمــوئـيل بــيــكـيـت وهي إخـراج
مـشـترك لـزمـيلي في الـدراسـة محـمـد جاسم

وقاسم محمد.
ؤلفات ماهي وباي من { نعـلم ان لديك عدد من ا

اجملاالت ?
ـسرح - أصـدرت كـتـابـاً واحداً في  مـجـال ا
سرح في الـبصرة - عام  2008 بـعنـوان ( ا
ـتــحــقق ) عن دار الــشـؤون مــقــاربـات فـي ا
الـثقافـية في بـغداد فيـما بدأت كـتابة الـنقد
ـسـرحي في الـصحف الـعـراقيـة عام 1986 ا
ونــشـرت  دراسـاتي ومــقـاالتي الـنــقـديـة في
الــعــديـد من الــصــحف واجملالت الــعـراقــيـة

والعربية.
{ هل أسست فرقة مسرحية ?

- أسـست جـمـاعـة النـاصـريـة لـلتـمـثـيل عام
 1992وأخــرجت أول أعـمـالــهـا مـســرحـيـة (
قـضــيـة ظل احلـمـار ) لـلـكـاتب الـسـويـسـري
فـــريـــدريش دوريـــنـــمـــات .واخـــرجـت بـــعــد

اجـستـير في  1991 وحـصـلت على درجـة ا
ــسـرحــيــة / اإلخــراج من كــلــيـة الــفــنــون ا
الـفـنـون اجلمـيـلـة بـجامـعـة بـابل عام 2010
ـسـرحـيـة عن رســالـتي ( األشـكـال مـا قـبل ا
ومـرجـعيـاتـها األنـثـروبولـوجـية  –الـتـعـزية
ـــــوذجـــــاً )  ثـم واصـــــلت مـــــســـــيـــــرتي أ
ية بـحصولي على درجـة الدكتوراه األكـاد
ــســرحي من كــلــيـة في فــلــســفــة اإلخـراج ا
الـفـنون اجلـميـلة  –جـامـعة بـابل عام 2016
عن أطـروحـتي (حتـوالت األنسـاق الـثقـافـية
ـسرحي الـعـراقي ) وبتـقـدير في اخلـطـاب ا

إمتياز .
{ حدثنا عن جتربتك في االخراج?

ــسـرحــيـة - بــدأت جتــربـتي اإلخــراجـيــة 
(الـذي اليـأتي) لـلـكـاتـب الـسـوري عام 1988
في مـعهد الفنون . وتتـلمذت على يد أعمدة
ـسـرح الـعـراقي ومن بـيـنـهم فـاضل خـليل ا
ـرسل الــزيـدي  وصـالح الـقــصب و عـبــد ا
وبـدري حسون فريد  وأسـعد عبد الرزاق 
فــضال عن آخــرين كــمــا نـشــرت أول نــتـاج
أدبـي لي في مــجـــلــة (الــتــراث الـــشــعــبي )
الـعـراقـيـة عـام  1984فـيـمـا واصـلـت إخراج
لــلــمـســرحــيــات حـيـث أخـرجـت مـســرحــيـة
(أغــنــيـة الــتم ) لــلـكــاتب الــروسي أنــطـوان
تـشـيـخـوف عام  1990كـإطـروحـة تـخرّج في
ـعهـد  وأخرجت مسـرحية (الـراكبون إلى ا
الـــبـــحـــر) لــلـــمــــــــؤلف االيـــرلـــنـــدي جــون
مـيلنجتون سينج عام  1994  كإطـــــــروحة

لــلــجــمـاعــة مــســرحـيــات عــدة مــنــهـا: ( من
الـبــلـيـة?) ( الـوبـاء األبـيض )  ( في أعـالي
الـبحر )  ( لعبة مظلوم اخلياط ) و(الشاعر
واخملـــتــرع والـــكــولـــونــيل ) (الـــعــصـــفــور

والوردة) (مفتاح الفرج).
{ هل فكرت بتاسيس فرقة جامعية ?

ـــســرح  - نـــعم انـــا اول من أسـس فــرقـــة ا
اجلــامـــعي في جــامــعــة ذي قــار عــام 2005
وأســست ( مـســرح الـدمى ) في الـنــاصـريـة
عـام 2005.  فــضال عن تــأسـيس مــجـمــوعـة
ـقـهـورين ) عـام 2016  كــمـا قـمت (مــسـرح ا
ــسـرحـيـة في بــإعـداد الـعــديـد من الـورش ا

ميادين التنظير والتأليف والتمثيل.
ـسـرح { مـاهـي مـشـاركــات الـبــراك في مـجــال ا

ناصب التي شغلتها?  وا
ــهـــرجـــانــات - شـــاركت في الـــعـــديـــد من ا
ــســـرحــيــة مـــخــرجــا ونــاقـــدا. وحــصــلت ا
مــســـرحــيــاتي عــلى الـــعــديــد من اجلــوائــز
وشـهادات التـقدير . وشغـلت منصب رئيس
إحتـاد األدباء والـكتـاب في ذي قـار لدورت
لـألعـوام  2016 - 2010 فـــضالً عن مــنــصب
نــــائب الـــرئــــيس في دورة واحـــدة - 2016 
 2019 كــذلك شــغــلت مــنــصب رئــيس قــسم
الـصـحافـة اإلذاعيـة والتـلفـزيـونيـة في كلـية

اإلعالم ألكثر من سنت 2019 - 2017.
وحـالياً أُمارس التدريس في قسم الصحافة
اإلذاعية والتلفزيونية في كلية اإلعالم وهي

إحدى كليات جامعة ذي قار  .

wÝu ô« ÍœULŠ ¡ULOý

ـوسوعة لـإلبداع العـراقي حتدثت نـائب رئيس مـركز ا
ـتــمـيـز) في ـدرب ا ــاضي عن (مـهــارات ا اخلــمـيس ا
وسـوعة بـالتـعاون مع احتاد محـاضرة نـظمـها مركـز ا

درب العرب - فرع االنبار. نقابات ا

œuF  ÊU ſ

ـــمـــثـل الـــســـوري يــــلـــعب دور ا
ــنــذر فـي فــيــلم الــنـــعــمــان بـن ا
مــحــارب الــصــحــراء الــذي يــتم
ـديـنـتي نـيـوم وتـبوك تـصـويـره 
شـمال الـسعـوديـة مع نخـبة من
ــيــ والــعــرب ــمــثــلــ الـــعــا ا
اخراج البريطاني روبرت ويات.
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الشـاعر العـراقي تلقى تـعازي االوساط الـثقافـية لوفاة
ســائـلـ ــاضي في مــحـافــظـة واسط  والــده االثـنـ ا

الرحمة لروحه الطاهرة.
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وكيـلة وزارة الـعمل والـشؤون االجـتمـاعيـة العـراقية 
هام ادارة الوزارة. تكليفها 
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الــكـاتب الــعــراقي احـتــفى بــاطالق كــتـاب (من جــسـر
الكـوفة الى اصقاع الـعالم محطات في جتـربة الشاعر
عدنـان الصائغ) بجلسة اقـيمت في مقهى گهوة وكتاب

ببغداد.
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االديب االردنـي افـتـتح االمـســيـة االدبـيـة الــتي اقـامـهـا
احتاد الـقيـصـر لآلداب والـفنـون األدبيـة لـفئـة الكـتاب

كتبة الوطنية بعمان. الشباب في دائرة ا
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ـة ي الـعـراقي صــدر له كـتـاب بـعــنـوان (جـر االكــاد
سبايكر في ظل أحكام القاون الدولي االنساني).
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ي االردني ادار الـنـدوة الــنـقـديـة الــتي عـايـنت االكــاد
والتي رواية (راحـابـيل) للـشاعـر والنـاقـد أنور الـشعـر
ـشـاركة الـنـاقدين اقيـمت في بـيت الـثقـافـة و الـفنـون 
ــشـايخ والــشـاعــر نـزار عـبــدالـله اخلــطـيـب ومـحــمـد ا

سرطاوي.
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يـشـارك الـفـنـان الـعـراقي الـكـنـدي مـوفق نـعـمـة في تـمـثـيل مـقـاطـعـة كـيـبك بـكـنـدا في مـسـابـقة
(ونــتـرلــودي) في الـنــحت عـلى اجلــلـيـد  2022 ضــمن فـريق ضم الـى جـانـبه الــفـنـان الــكـنـدي
حيث  جسد بازميله بعدا انسانيا عميقا في منحوتة تمثل العاب البارا- روسسارتـز بايساس

بيك.  او
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صـرية دنـيا سمـير غا مثـلة ا كمـا نشـرت ا
ـمـثـلـ ـة لـوالـديـهــا الـراحـلـ ا صـورة قـد
سـميـر غا ودالل عـبد الـعـزيز عـبر حـسابـها
اخلــاص عــلى مـوقع الــتــواصل اإلجـتــمـاعي
ـنـشـور ـنـاسـبـة عــيـد احلب.وعـلـقـت عـلى ا
مـؤكـدة أن (قصـة حب والـديـها الـراحـل هي
االجـمل بالـنـسبـة لهـا ) وتمـنت لـهمـا الرحـمة
والــسـعـادة في اجلــنـة وكـتـبـت: أجـمل قـصـة
حب ربـنا يـرحـمكم و يـسعـدكم في اجلـنة مع

بعض بإذن الله).
ـنـشور ـتـابـعـون بشـكل كـبـيـر مع ا وتـفـاعل ا
مــؤكـدين عـلى كالمـهـا ومــثـنـيـ عـلى عالقـة
حب الثـنائي وبرزت تـعلـيقات مـثل: (ام يا
ـلـك الـرحـمن ـ هـمــا عـنـد مــالك ا رب الـعــا

الرحيم مفيش اجمل من كده يا حبيبتي). 
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مثل الـسوري دريد حلـام مقطع فـيديو نشـر ا
مـن احـــتـــفـــاله بـــعـــيـــد مـــيالده الـ 88 الــذي
يصادف في  31كانـون الـثاني  عـلى وسائل
التواصل االجتـماعي. تضمن الفـيديو مقاطع
مـن كـوالـيـس الـعـمل الــذي يـشــارك فـيه حلـام
(عــلى قــيــد احلب) وهــو أحــدث مــســلــسالته
ـسـلـسل حلـام الـتـلـفـزيــونـيـة.وفـاجـأ طــاقم ا
وذلك بـاالتـفـاق مـع أفراد عـائـلـتـه بـاإلحـتـفال
بــعـــيــد مــيـالده وعــلق حلــام قـــائالً :(شــكــراً

حملبتكم). 
مثل السوري سلسل باقـة من ا ويجمع ا

من بينهم دريد حلام أسامة الروماني سلوم
حــداد صــبـاح اجلــزائــري نـادين خــوري يـزن

خليل ووفاء موصللي.

ـمـثل { لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - الـهـديـة الـتي قـدمـهـا ا
ـية  جـيـنيـفـر لوبـيـز اثرت االمـريكي بن افـلـيك لـلنـجـمة الـعـا
بـشكـل خاص عـلى الـنجـمـة.وأوضحـت لوبـيـزأنهـا تـلقت من
ـمـثل فـيـديـو مـوسـيـقي شـخـصي   إنـتـاجه عـلى أغـنـية ا
وسيقى التصويرية لفيلم (ماري مي)في (اون مـاي وي)  ا
الـفـيــديـو الـذي تـبـلغ مـدته  4دقـائق تــقـريـبًـا  جـمع أفـلـيك
الـعديد من الصور  الـتي يعود تاريخـها إلى الفترة التي

كـان االثنـان فيهـا الثـنائي األكـثر سـحرًا في هـوليوود 
مـن عـام  2002 إلـى عـام  2004 وقــالت ان (مــشــاهــدة
ــقــطع جتـــعــلــني أفــكــر فـي الــطــريق إلى احلب هــذا ا
احلـقـيــقي  فـهــو دائـمًــا مـا يـكــون له انـعــطـافــات غـيـر
كن مـتوقعـة ) وعلقت ( عنـدما يكـون هذا صحـيحًا  
أن يـستـمر إلى األبـد)  مضـيفـة أن هذا االهـتمام أذاب

قلبها بشكل خطير.

تشعـرون بالطاقة والـنشاط واحليويـة  شكلكم جذاب
ألفراد اجلنس اآلخر.

qL(«

جتنبـوا التسرع في تـصرفاتـكم - انتبـهوا إلى أكلكم
وراحتكم.رقم احلظ 8.

Ê«eO*«

ـكــنـكم الـدفع األجـواء الــرومـانــسـيـة دافــئـة لـديــكم 
صاحلكم إلى األمام.

—u¦ «

 صـبـاح غدٍ يـحـصل لـديـكم تغـيـيـر إيـجابي.تـنـشـطون
اجتماعيا.رقم احلظ 2.

»dIF «

إذا كنتم تنـوون القيام بخطوة جديدة يجب تفحصها
جيدا.

¡«“u'«

تـلتـقون أشخـاصا تـرتاحـون إلى صحـبتـهم  البعض
ساعدة صديق. منكم يحقق أمنية 

”uI «

يوم  تواجهون مشاغلكم وتنجزون قسما كبيرا منها 
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

تـــشــارك أحـــد األصـــدقــاء فـي حــفـــلـــة أو مــنـــاســـبــة
سعيدة.يوم السعد االربعاء.

Íb'«

تشـعرون بـالـتعب يـسيـطر عـلـيكم لـكن ليس هـناك من
مخاطر.رقم احلظ 9.

bÝô«

يـــنـــصـب تـــركـــيـــزكم عـــلـى عـــمـــلـــكم وعـالقـــتـــكم مع
.رقم احلظ 3. سؤول ا

u b «

 كـونوا أكـثر صبـرا أثنـاء تصريف أمـوركم وتعـاملكم
مع اآلخرين.

¡«—cF «

ــصـاحلـكم إلى تــبـذلـون جــهـدا في مــحـاولـة لــلـدفع 
األمام.رقم احلظ 5. 

 u(«
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اكـــتـب مـــرادفـــات ومـــعـــاني
الكلـمات أفقيا ضمن الدوائر
ـطلوبة: والية لتقرأ الـكلمة ا

في الغرب االمريكي):
 1- مدينة سعودية

 2- طــائـر يــشـتــهـر بــأحلـان
الغناء

 3- ابناء
 4- أقدام احليوان

 5- استرداد
 6- أفراد للشغل

 7- تقع اسفل اجلبال
 8- أحد االنبياء
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ZK¦ « gŠË
االســتــاذ مــؤيــد الـــبــدري قــال لي مـــرة في (أطــراف احلــديث):
(ميـسي اليـفـوت فـرصة لـلـتـهـديف ولـو كانـت واحد في االلف ..

ربنا صممه على هذا النحو) !
 وعـلى هـذا الـنـحــو والـصـرف ووفق قـواعـد تــنـبت كـالـنـبـات اذا
ــكــرمــات أجــد عــلى اخلــاص والــعــام من بــلـوى ــاء ا سـقــيت 
الـتـواصل االجـتـمـاعي ; من يـكـتب لي والـثـلج يـهـبط دون تـوقف
لـعـله قـد ظـن ان عـمـان هي االسـكــا .(عـمي اضـرب شــكـوعـلـيك

مبربع)!
 وفي ليل مـوحش الـيل جـعل الـكلب االسـود الـذي اعـرف اسمه
وال اعرف اسم من تـقـوده الرتـقـاء هماليـا  قـطـبـية من تـكـويـنات
نـاخ الصـحراوي ثلـجيـة يخـطط صـاحبي الـقادم مـن دبي ذات ا

ان ينحت منها كتال  تنتمي الى مابعد بعد احلداثة !
غردين .  اريد ان اغرد كا

ـشـهـد من  دونت : اصـبـحـنـا واصـبـح الـثـلج لـله .. هــكـذا هـو ا
نافذة شقتي ..نقطة رأس السطر .

 كان بـ الـتـعـلـيـقـات : (شـكـو عـلـيك عـمي عـايش في حـي ثري
..مو مـثـل حـظي قـضـيت عـشـر سـنـ ب الـهـاشـمي الـشـمـالي
ـصدار ;آكل ثالث وطلـعة جـبل الـنظـيف وجبل اجلـوفه وطـلوع ا
وجـبـات فالفل من مــطـعم هـاشـم) !ثم يـردد عـلي(ولــد الـزنـاكـ
واحنه.. واحنه على حصران الكصب ياما أالهل بحدايقهم غفو

درسه ما قبلو يسجلونه)! اوالد عمال وفلح...وبا غطونه
ـنون .. ثـمـة من يحـبه يـريد ان يـصنع الثـلج ينـزل عـليـنـا نزول ا
منه عـروسا يـزفـها لـلشـمس فـتذيـبه حـتى يسـتـحيل مـاءا اسودا

زوجا باسفلت الشوارع .
ناخ االستـوديو الذي اعتـدنا ان نلقى فيه  كان الثلج قد اضـر 
الضيـوف القـادم مـن اقطار قـطبـية ..اخـتفى الـفتـى الذي كان
يحرك الـكامـيرا عـلى شاريـو على شـكل نصـف قوس وقيـل عند

تفقده ..إن نازلة برد اصابته بعد الفحص تب انه معافى !
َـخرَجُ  وَلَرُبَّ نـازِلَةٍ يَـضـيقُ لَهـا الفَـتى  ذَرعـاً وَعِنـدَ اللَهِ مِـنـها ا
ضاقَت فَلَمّا اِستَحكَمَت حَلَقاتُها فُرِجَت وَكُنتُ أَظُنُّها ال تُفرَجُ

تموت حبـا في الثلج ;تـنتظر الـفيزا السـريعة ; لـكي تمثل أمامي
في (اطراف احلـديث) ;تريـد ان تقـابل اجلـنرال االبـيض قبل ان

تطلع الشمس فيسقط عنه هيلمانه ورتبه ونياشينه ..
 تضحك بشكل جائر وانا اترصد انباء طقس العرب من ثلجات
ــفـر ; اتــطــلع في االعــالي واالبــيض مـرتــبــات قــادمـات  ,,اين ا
يكـسـو كل شيء االشـجـار والقـطط الـسـائـبة  والـكالب الـسـالـبة

..وفيروز تغني:
لـــويـــنك عم أمـــشي وتـــمـــشـي فيّ األرض
كـنا تـودعـنـا وصـوتك غاب بعـدك الحـقـني
ـــا ع حـــالي ونــادنـي الـــعــمـــر اخلـــالي و

سكرت الباب القيتك بيني وب حالي.

تـــأثـــر كـــثـــيـــرا
ـــحـــمـــد عـــبـــد
الــوهـــاب وفــريــد
األطـــــــــــــــــــرش فـي
مـــرحــــلــــته األولى 
نــاهـــيك عـن انه كــان
رجال وطــنــيـا .. لــيس
بـــــعـــــيـــــدا عن مـــــأسي
احليـاة الـسـياسـيـة فـأخذ
يــســـاهم مع أبـــنــاء شـــعــبه
آنــذاك في الـــتــظـــاهــرات ضــد
تــســلط االســتــعــمــار عــلى ارض
الـعـروبـة  وشارك فـي الـتـظـاهرات
من اجل نــصـــرة شــعب اجلـــزائــر مع
الفـنـان : جـواد وادي وعـبد الـواحد
جــمـــعـــة كـــمــا ذكـــر لي طـــيب الـــذكــر
شارك في الدكتور جبار نايل احد ا
التظاهرة في لقـائي  معه في مدينته(
الـكــوفــة) قـبل رحــيــله  ورغم مــشـاق
احليـاة التـي كابـدها مـن النـظام
الـســابق والـظــروف الـصــعـبـة
التي عـانـاهـا عنـدمـا حـجبت
أغـانــيه وأحلـانـه عن الـبث

اإلذاعي والتلفزيوني .

WNJ½ vKŽ k U×¹ wKŽ U{—
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رضا علي

نسرين طافش

جينيفر لوبيز
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وتــعـــرض مــنــصــة (نــتـــفــلــيــكس)
األربـــــعـــــاء احلــــلـــــقـــــة األولى من
Jeen-yuhs: A Ka-) الــوثــائــقي
ــمـتــد عـلى سـبع nye Trilogy) ا

ساعات. 
ـعــروف بـاهــتـمـامه لــكنّ الـفــنـان ا
الــكــبــيــر بــالــتــفــاصــيل وســلــوكه
الـغــريب أحـيـانـا قـال في مـنـشـور
عـبـر إنسـتغـرام الشـهر الـفائت إنّه
وافقة على نسخة العمل يـشترط ا
الــنــهــائــيــة لــيــكــون مــســؤوالً عن

صورته.
وقـال سيمونز لوكالة فرانس برس
(قــلت لــكـانــيــيه إنّ عـلــيه الــوثـوق
بـــشـــكل تـــام بــالـــفـــيـــلم … وعـــبّــر
ـغني) عن ثقته) مضيفاً (عندما (ا

رأيـت مــنــشــوره فـي انــســتــغــرام
شعرت بخيبة أمل). 

واسـتـمـر ويـست الذي غـيّـر أخـيرا
اســـمـه لــيـــصـــبح (ye) األســـبـــوع
الـــفـــائـت في وضع شـــروطـه كــأن
يـتــولّى مـغـني الـراب درايك مـهـمّـة
الـــســـرد في الـــوثــائـــقي. ولـم تــردّ
(نــتـفــلـيــكس) عـلى الــطـلب بــشـكل
عـلني. وكان بذل سيمونز مجهوداً
كــبـــيــراً إلرضــاء ويــست إذ ألــغى
عــرض لـقـطـاته لــلـمـرة األولى عـام
ـــغــنـي  قــال إنّه غـــيــر 2005 ألنّ ا
مـــســتـــعـــد إلظــهـــار شــخـــصـــيــته

احلقيقية للعالم.
وشــهــدت الــعـالقــة بــ الــرجــلـ
تـبـاعـداً على مـر الـسـن وأوضح

sŽ dÒ³F¹ X ¹Ë tOO½U  wIzUŁË Ãd
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. (أ ف ب) - غــــــابت { بــــــرلــــــ
مثـلة الـفرنسـية إيزابـيل أوبير ا
امس الثالثاء عن مهرجان برل
السـيـنمـائي حـيث كان مـقررا أن
تــتــســلم جــائــزة الــدب الــذهــبي
الـشـرفيـة عن مـجـمل مـسـيـرتـها
بـسـبب إصـابـتـهـا بـكـوفـيد-?19
ــــنــــظــــمــــون عــــلى مــــا أعـــــلن ا
ــنــظــمــون في .وأشـــار ا االثــنــ
بــيـــان إلى أن (نــتــيـــجــة فــحص
ــمــثــلــة بــكــورونــا االثــنــ في ا
بـاريس أتت إيـجــابـيـة مـا يـعـني
أنـــهـــا لن تـــتـــمــكـن من حـــضــور
ـهــرجـان الـســيـنــمـائي الـدولي ا
الذي تسـتمـر مسابـقته الرسـمية
ــا أن حــتـى الــيــوم األربــعــاء.و

{ سـيــوداد نـيـزاهــوال كـويـوتل
كـسيك) (أ ف ب) - عـقد أكـثر (ا
من  660نـائــيـاً قــرانـهـم االثـنـ
يـوم عـيــد احلب في حـفل زفـاف
جماعي نُـظّم في إحدى ضواحي
ـكسـيكـيـة مكـسيـكو العـاصـمة ا
في ظـل أجـــواء ســـادهـــا الـــفــرح
والــتـأثــر إذ ظـهــرت ابـتــسـامـات
ــــــــــتـــــــــزوجـــــــــ مـن خــــــــــلف ا
الــــكـــمــــامــــات.ومن بـــ األزواج

أوبــــيـــر ال تـــعــــاني أي أعـــراض
ــهـــرجــان فــإن وتـــرغب بــدعـم ا
مـــراسم تـــســـلــيـم جــائـــزة الــدب
الـذهـبي الـشرفـيـة سـتـقـام مـساء
الـثالثـاء لـكـن سـيُـسـتـعـاض عن
داخلة عبر التكر احلضوري 
الفيـديو للـنجمـة الفرنـسية التي
تـــــشـــــارك أيـــــضـــــا في احلـــــدث
السـينمـائي هذا الـعام بـفيلم من
سابقة الرسمية بعنوان خارج ا
A propos de Joan لـلــمــخـرج
ـقـرر أن لـوران الريـفــيـيـر).ومن ا
ــســابــقــة الــرســمــيــة تــنــتــهي ا
لـلـمـهـرجـان الـيـوم األربـعـاء بـعد
مــنــافــســة اســتــمــرت  11يــومـا
شارك فـيـهـا حوالى  250فيـلـما

أي أقل بنـسبـة الـربع مقـارنة مع
عـــــــــــــــددهــــــــــــــا فـي األعــــــــــــــوام
ـهـرجـان الـســابـقـة.كـذلك أقــيم ا
هـذا الـعام مـع قدرة اسـتـيـعـابـية
محـدودة داخل الصـاالت وفرض
إجـراءات وقــائـيــة بـيــنـهـا وضع
الـكـمـامــة وفـحـوص إلـزامـيـة في
ظـل تــــزايــــد أعــــداد اإلصــــابـــات
تـحورة بكـوفيـد نتـيجـة تفـشي ا
أومـيـكـرون.ويـزخـر سـجل أوبـير
(68 عامـا) بـالكـثـير من اجلـوائز
هرجانـات السينـمائية من أهم ا
يـة بـيـنـها جـائـزتـا سـيزار الـعـا
(الـرديف الــفـرنـسـي لألوسـكـار)
وجـــائـــزة بـــافـــتــــا إضـــافـــة إلى

ترشيح لألوسكار.

الــذين عـقــدوا قــرانـهم الــثــنـائي
فـرانـشـيـسـكـو كـالـفو (74 عـاماً)
وروزابــيال سـيــلــفـا (67 عــامـاً)
وهـما أرمالن الـتـقـيـا قـبل خمس

سنوات.
وقــالت ســيـــلــفــا وهي تــقف إلى
جــانـب زوجــهــا (لم أكـن أعــتــقــد
أنّـنـي سـأتـمــتّع بـفــرصـة أخـرى
لـــــــــــــكـنّ احلــب ال يـــــــــــــعــــــــــــرف
الوقت).وأشار جونـاثان غارسيا

الـــشـــركـــة.وهــذا الـــفـــيـــلم الــذي
أخـــرجه كـــيـــنــــيث بـــرانـــاه هـــو
االقـتــبـاس الـســيـنـمــائي الـثـالث
للـقصـة التي كـتبـتهـا عام 1937
مـلكـة الـرواية الـبـوليـسـية أغـاثا
كريستي بعد اقـتباس سابق
لــبـــيــتـــر أوســتـــيــنـــوف وجــاين
. وتـولى براناه كذلك دور بيرك
احملــــقق بـــــوارو بــــعـــــد خــــمس
سـنــوات من تـأديـته شــخـصـيـته
أيضاً في فيلمه السابق موردر
 أون ذي أوريـــيـــنت إكـــســـبــرس
ــقــتـــبس هــو اآلخــر عن روايــة ا
شهـيرة ألغاثـا كريـستي.وتراجع
رتبة الـثانية فـيلم جاكاس إلى ا
فوريفر الكوميدي وهو النسخة
اجلــــديـــدة مـن ســـلـــســــلـــة أفالم
أمـريـكـية حتـمل االسـم نفـسه إذ
بــــلــــغت إيــــرادته فـي أســـبــــوعه
الثاني 8,1 مالي دوالر.وحصد
الـفـيـلم الــكـومـيـدي الـرومـانـسي
مـاري مي الـذي أطـلـقت عـروضه
قبل عيـد احلب مباشـرة مداخيل
بلغت ثمـانية مالي دوالر خالل
ا أهّله عطـلة نـهايـة األسبـوع 
ـرتبـة الثـالثـة. وتؤدي الحتالل ا
جــنـيــفـر لــوبـيــز في الـفــيـلم دور
جنمة تتزوج جملرد نزوة مدرّس
ريــاضـيــات مـطــلـقــاً يـؤدي دوره
أوين ويـــلــســون.وتــراجـع فــيــلم
سـبـايــدر-مـان: نـو واي هـوم في
األســــبـــوع الــــتـــاسع عــــلى بـــدء
عــرضـه في دور الــســيـــنــمــا إلى
ــركـز الــرابع مــحــقـقــاً إيـرادات ا
ـــــا رفع بـ 7,2ماليـــــ دوالر/ 
إجمـالي إيراداتـه التـراكمـية إلى

أكثر من مليار دوالر.
وجـمع فـيــلم اإلثـارة (بالك اليت)
من بــطــولــة لــيــام نــيــســون 3,6
ـا ماليـ دوالر في انــطالقـته 
ــركــز أتــاح له احلــصــول عــلى ا
اخلـــامس.وفي مـــا يـــأتي األفالم
ـــتــبــقــيــة في قــائــمــة األعــمــال ا
الــــعـــشـــرة األولى عــــلى شـــبـــاك

التذاكر األميركي الشمالي:
6- سينغ 2 (ثالثة مالي دوالر)

7- مونفول (,2 مليون دوالر)
8- سكر (2,8 مليون دوالر)

9- ليـكـورايس بـيـتزا (923 ألف
دوالر)

10- ذي كـيـنــغـز مـان (433 ألف
دوالر).

الى ذلك تبوأ فيلم (ديث أون ذي
نـايـل) وهـو االقــتـبــاس اجلـديـد
من روايــــة أغــــاثــــا كــــريــــســــتي
الـشـهـيـرة صـدارة شـبـاك تـذاكـر
صــاالت أمــريـكــا الــشـمــالــيـة في
عـــطــلـــة نــهـــايــة األســـبــوع فــور
انـطالق عـروضه عـلى مـا بـيّـنت
تـقـديـرات أولـيـة نـشـرتـهـا األحـد
شــركــة إكــزيــبــيــتــر ريــلــيــشــنــز
تـخصصـة.وتمـكن الفـيلم الذي ا
يروي قصة أحد أشهر حتقيقات
الــتـــحــرّي الـــبــلـــجــيـــكي صــذي
الــــشــــاربــــ إركـــول بــــوارو من
حتـــقــيـق إيــرادات بـــلــغت 12,8
مــلــيــون دوالر من اجلــمــعــة إلى
األحـــــد بــــحــــسـب إحــــصــــاءات
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الـبـالغ  40عـامــاً إلى أنّ الـزفـاف
اجلماعي بالنسبة إليه هو تقليد
عـائـلي.وقـال غـارسـيـا (إنّ اثـنـ
من شــقــيــقــاتـي تــزوّجــتــا بــهـذه
الطريـقة ورأينا أنّـهما سـعيدتان
لذلك قررنا أن نواصل التقليد).
وأوضـــحـت مــــاريــــا داريــــنــــكـــا
ريـنــدون وهي مـوظــفـة في أحـد
مـــجــالـس ســيـــوداد نــيـــزاهــوال
كــويــوتل أنّ الــزفــاف اجلــمــاعي

سـيـمـونـز أنّ الـتـواصل كـان قـلـيالً
مـع ويـسـت خالل عــقـد مـن الـزمن.
ـغـني عـانق ســيـمـونـز عـلى لــكنّ ا
هــــامش عــــرض لــــلـــوثــــائــــقي في

هوليوود اجلمعة.
وقــال في تـصــريح غـيـر واضح إنّ
“الـنـاس يـحـاولون إلـغـاءنـا ونحن
نـبتعـد ونفترق أو نـقطع التواصل

بيننا .”
ويـغـفل الـفيـلم عن تـفـسيـر مـشاكل
غني ويـست النـفسيـة إذ يعـاني ا
مـن اضطراب ثنائي الـقطب تسبّب
ـسـتشـفـى عام 2016 فـي دخولـه ا
ويــبــدو أنّه أدى دورا فـي تـرشــحه
إلى الرئاسة األميركية عام 2020.
وصـــوّر ســـيــمـــونـــز قـــبل عـــامــ
صـديقه خالل اجـتمـاع مع مطوّري
عــقـــارات أدلى فــيه بــأقــوال غــيــر
مـتـرابطـة وأشار مـثالً إلى تـناوله
دواء “إلجــراء مـحــادثــة طـبــيـعــيـة
واالنـــتــقـــال من لـــغــة الـــكــائـــنــات
الـفـضائـية إلى اإلنـكـليـزية .”وقـرر
سـيمـونز أن يـتوقّف عـن التـصوير
بـعــد تـأثّـره بـحـالـة صـديـقه. وقـال
ـقــدّم الـتـلــفـزيـوني الــكـومـيــدي وا
ـرة األولى الـتي الـسـابق “كــانت ا
أصـوّر فيهـا كانييه بـهذه احلالة.”
وأضــاف “شـــعــرت أنّ عــليّ وضع
كـــامـــيـــرتي جـــانـــبـــاً ألتـــمـــكّن من
االســتـــمــاع إلــيه وأكــون حــاضــراً
ـسـاعدته ?”مـشيـراً إلى أنّ مـوقفاً
ــــاثـالً حـــصـل بــــعــــدهــــا مـــرات
عـــدة.حـــاول ويــسـت اجلــمـــعــة أن
يــــشـــــرح غــــرابــــة أطــــواره قــــائالً
“ارتــكـبت في الــعـلن أفـعــاالً تـبـدو
لـــكم أخـــطــاءً ”لـــكي يــرى الـــعــالم
فـروضة عـلى األميـركي الـقيـود ا

السود.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

b¹bł —u²Ýœ ÂUO  WHK

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

في كل انتخابات نيابية وما تسفر عنه من مخرجات
يـدخل الـبلـد في معـمـعة من اجلـدال الـلفـظي والقالقل
السياسية واالضـطراب األمني وكل أنواع اخملاضات
التي تـوحي انَّ الضابط احلـاكم لكل الـوضع العراقي
غـائب بــثـقـله احلـقـيـقي وهــذا الـضـابط هـو الـدسـتـور
الذي نحـاه القـائمـون على الـعمـليـة السـياسـية جـانباً
واتـخذوا مـنه فـزاعة عـند الـضرورات الـقصـوى فيـما
انـشغلـوا بالـبيع والـشراء في سوق سـوداء التـوافقات

السياسية وهذا الوضع احلالي هو حصادها.
ـانـية يـجب ان تـشـهد مـراجـعة اليـوم هـناك دورة بـر
اضي حـقـيقـيـة لوضع الـبـلد وضـرورة طي صـفحـة ا
األلـيم من خـالل تـشـريـعــات تـسـتـوعب اجلــمـيع لـكي
نــحــصل عــلى مــواطن عــراقي يــعــيش مع الــتــحـوالت
ن يـجلس الـسيـاسـيـة كلـهـا وهـمه الـوطن غيـر مـبـال 
على الكرسي او يترجل منها ألنَّ األساس هو الوطن

الباقي.
لـــتــكن الـــبــدايـــة في احتــاد اجلـــهــود من اجـل قــيــام
ؤسسـة العراقية اجلـديدة التي تتكـفل إعادة صياغة ا
ــا يـجــعل بـنـوده الــدسـتــور الـعــراقي بـشــكل وطـني 
جـميـعـها تالمس كل ذرات الـتـراب الوطـني وكل نفس
يـستـنشق هـواء البـلد ويـحمل اسـمه في هويـته وجواز

سفره.
تعديل الدسـتور او كتابته مـن البداية للنـهاية في فترة
حرة ال تـخـضع لـزمـن االحـتالل الـذي انـتج الـدسـتور
احلـــالي وجــرى الــتـــصــويت عـــلــيه من دون ان يــدرك
الـعـراقـيـون حتت صـدمـة احلـرب وافـرازاتـهـا مـا فـيه
ـؤقـتـة فـيـه تـنـفـجـر هـنـا وهـناك حـتى بـدأت الـقـنـابل ا
لــتـجـعـل من الـنـصــوص الـدســتـوريـة مــجـرد تـاريخ ال

فاعلية له اليوم.
لـيكـتب الـعراقـيـون دسـتورا حـضـاريا حـقـيـقيـا يـكفل
ـاليــ هــواء الـعــدالــة واحلــريــة واإلخالص تــنــفس ا
وهـذه مـهـمـة عـظـمى ال تـصـنــعـهـا الـديـبـاجـة الـلـفـظـيـة
ا قـبل فحـسب وا تـراصة في الـدستـور ا والـبنـود ا
ـا ينـهض بالـبلد ؤمـن بـتطـبيقـها  هي بـحاجـة الى ا
ـهمة تبـدأ من مرحلة رياض من رقدته الثـقيلة. وهذه ا

األطفال.
لقد ضاع من عمر العـراق سنوات مهمة كانت الدول
اجملـاورة لنـا تكـبـر ويعـلـو بنـيـانهـا ويـنمـو اقـتصـادها

ونحن غارقون في الفساد والتشرذم. 
حـتى لو كـانت كـلـفـة كـتابـة الـدسـتـور اجلـديد واعالء

شأنه عالية وباهظة فهي مطلوبة وال بدّ منها .
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غداً 
هـو تـمام الـقمـر . تسـمّيـه النـاسُ بدراً . غـداً سأصـعد
فوق سطح الـدار . غداً سأخدعه بـخرافة احلوت .غداً
سأعوي حتـته مثل ذئب جريح .غداً سـأقذف صنّارتي

الذكيةَ صوبَهُ .
أقصد القمر

صادفة وحسن احلظّ سأصطاده بقوة ا
وسأدسّهُ ببطن كيسٍ أبيض يشبه وجهَهُ

سأنطرُ يومَ اجلمعة
سأشيلهُ على ظهري

البدر أقصد
وأبيعهُ بسوق سقف السيل 

وقبل صالة اجلمعة بعشر شهقات
سجد الكبير سأرتقي دكّةً مزروعةً في خاصرة ا

وأطشُّ سعر قمري اجلميل
على جسومٍ كثيرةٍ

غداً 
سأرفعُ كأسَ صوفيا لورين

وأسكر بصحة بغداد
غداً 

سأتدروشُ وأدور حول نفسي
وأدوخُ مثل أرض الله

غداً
سأركب ظهر بحر عظيم

كي أجنو مني
غداً

ذياع على وسعه وأرتّل مع أم كلثوم سأرفع صوت ا
 “أغداً ألقاك … يا خوفَ فؤادي من غدي “

غداً
سأدقُّ مسماراً عمالقاً بكفّي

كي أتعلق ببقيا أمل
غداً

ستجدونني مصلوباً على جدار الضحك
مثل روزنامة حائط يابسة

تتوسّل سقوطَ ورقتِها األخيرة
غداً

سأمحو من ذاكرتي كلَّ اجلمل السخيفة
ليس ثمة قنديل يتوامض بأخير الزقاق
والصبر لم يفتح باب البالد

غداً
سأصنع مفتاحاً رحيماً
أفضُّ به بكارة كل األقفال

w½«œu « wKŽ
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ـبـور (أ ف ب)  –هــبـطت {  كــواال
طـائـرة تابـعـة لشـركـة (اير ايـجـيا)
اضــطـراريــا بــعـد اكــتـشــاف أفـعى
تـتـنـقل في سـقـفـهـا عـلى مـا أكدت
. وانـتشر الـيزية االثـن الـشركـة ا
مـــقــطع فــيـــديــو عــلى الـــشــبــكــات
االجــتـمــاعــيـة يــظـهــر طــيف أفـعى
حتــرك ذيــلــهــا في داخـل مــســاحـة
مــغـــلــقــة مــخــصـــصــة لإلنــارة في
الــــســــقف. هــــذه احلــــادثـــة الــــتي
وصـفتها الشـركة بأنها اسـتثنائية
ــاضي خالل حــصـــلت األســبــوع ا
ـبور رحـلـة تـربط الـعـاصـمـة كـواال
ـــديـــنــــة تـــاواو عـــلى الـــســـاحل
الـشرقي من جـزيرة بـورنيـو. وبعد

اكـــتـــشــاف األفـــعـى اتــخـــذ قـــائــد
الــطـائـرة إجـراءات مـالئـمـة وهـبط
في مـدينة كوتشينغ على بعد 900
كــيــلـومــتـر إلـى الـغــرب من تـاواو
لـلـسـماح بـرش مـبـيدات لـلـتـخلص
مـن األفــعى داخـل الــطـــائــرة وفق

(اير ايجيا). 
ونُـقـل الـركـاب بـعـدهـا عـبـر طـائـرة
أخــرى إلى وجــهــتــهم الـنــهــائــيـة.
وعـلى الشـبكات االجـتماعـية شبّه
مــســتـخــدمـون مــا حــصل في هـذه
الـــرحــــلـــة مع فــــيـــلم الــــتـــشـــويق
األمــــيــــركي (ســــنـــايــــكس أون إيه
بالين)  (2006)  لـلـمـخـرج ديـفـيـد

ريتشارد إيليس.
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{  جــــــنــــــيف (أ ف ب)  –صــــــوّت
الــســويــسـريــون بــأكــثــريـتــهم في
اسـتفـتاء أقـيم األحد لـصالـح حظر
ــتـاحـة لـألطـفـال إعـالنـات الـتــبغ ا
ـراهـقـ وفق مـا أظـهرت أولى وا
الـنتـائج الرسـميـة. وأظهـرت أرقام
ـستشارية الفدرالـية فوز معسكر ا
ــئــة إضــافـة إلى الـ(نــعم) بـ54 بــا
حـصـد تأيـيـد أكثـرية الـكـانتـونات
وهــــمــــا شـــرطــــان الزمــــان إلقـــرار
ــــبــــادرة. ويُــــتـــوقـع أن تــــصـــدر ا
ـسـاء. الــنـتـائج الــنـهـائــيـة خالل ا
وقــالـت ســتــيــفــاني دو بــوربــا من
رابـطـة مـكـافـحة الـسـرطـان لـوكـالة
فـــرانس بـــرس (نـــحن مـــســرورون
للغاية. لقد فهم الشعب أن الصحة
ــصــالح االقــتــصــاديــة). أهـم من ا
وبـحـسب الـنـتـائـج األولـيـة أيـضا
رفض السويسريون بأكثرية تقرب
ـئة حـظر الـتجـارب على من 80 بـا
احلـيـوانـات والـبشـر.  كـمـا يُـتوقع
وفـق الـنــتــائج أن يـرفـض نـاخــبـو
ــعــروفـة كــانــتــون مــديــنــة بــازل ا
بـحديقـة حيوانـاتها ومـجموعـاتها

ـئـة الـصـيـدالنـيـة بـأكـثـريـة 75 بـا
اقــتــراحــا يــرمي إلى مــنح حــقـوق
أســاســيــة لــلـقــردة. وتــظــهــر هـذه
الــنـتـائج فـعـلـيــا تـغـلب اعـتـبـارات
الـصحة العامـة على مصالح قطاع
إنـتاج الـتبغ النـافذ في الـبالد. فقد
كـانت سويسرا حـيث ربع السكان
دخـنـ قبـل هذا الـتـصويت مـن ا
تـضم تشـريعـات متـساهـلة لـلغـاية
فـي هـذا اجملــال ال سـيــمـا بــسـبب
الــضــغط الــقــوي من جــانـب أكــبـر
شـــركــات الــتــبغ فـي الــعــالم الــتي
تـتـخذ مـقـار لهـا في الـبالد. يحـظر
الـقانون السويسري حاليا اإلعالن
عن الـتبغ على الراديـو والتلفزيون
أو عــنـدمــا يـكــون مـوجــهـا بــشـكل
خــاص لـــلــقــصّــر. ورغم أن بــعض
الـكـانـتـونـات شـددت تـشـريـعـاتـها
وفـيـما يُـتوقع دخـول قـانون جـديد
حـيز الـتنـفيـذ سنة 2023 اعـتبرت
مـجـموعـات مـكـافحـة الـتبغ أنه من
الـــضـــروري الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات

حاسمة أكثر حلماية القصّر.
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الـذي يــفـتـقـر إلى اخلــصـوصـيـة
يعـوّض هـذا النـقص بـامتـيازات
كـاحلـصـول عـلى شـهـادات زواج

مجانية.
وأكّـدت أنّ (جـمع  661أسرة في
مـكان واحـد مـثّل حتـدّياً كـبـيراً)
مـضـيـفـةً أنّ (األمـر يسـتـحق ذلك
ألنّـه حــــــدث عــــــاطــــــفـي لألزواج
والـعـائالت ولـنـا ألنـنـا سـنـشـهـد

على الزواج).

{ لـوس اجنـليس (أ ف ب)  –عـبّر
كـالرنس كـودي سـيـمــونـز مـخـرج
فـيلم وثائقـي جديد يتنـاول كانييه
ويـــسـت عن خـــيـــبــــة أمـــله بـــعـــد
تـصريـحات مـثيـرة للـجدل أطـلقـها
ـــغــني إذ طـــلب في الــلـــحــظــات ا
األخـيرة اقتطاع مـشاهد من العمل
ــوافـقـة الــذي انـطــلق تـصــويـره 

غني قبل أكثر من عقدين. ا
وبــدأ ســـيــمــونــز يــتـــتــبّع ويــست
بـكامـيرته عام 2001 ي ظـل رغبته
فـي معرفة إلى أين سيصل صديقه
ــغــني الــطـــمــوح. وخالل مــســار ا
نــحـو الــنـجــومـيــة صـوّر كالرنس
 320لـقـطـة غـيـر معـروضـة سـابـقا
حتوي غالبيتها حلظات خاصة. 

ايـكرويف زادت بـشكل احملـضّر بـا
كبير .”

ــة لــونـهــا أحــمـر وتــذكّــر آلـة قــد
وأبــيـض مــوضــوعــة عــنــد مــدخل
مـصنـعه الصـغيـر كيف تـعرف هذا
ـاني على ذرة ـزارع الفـرنسي األ ا
الــفـشــار عـام 1989 فـي الـواليـات

تحدة بلد زوجته. ا
وأجـرى إمـان اخـتـبـارات وجتـارب
في مـزرعته الـواقعـة قرب بـيزيريل
فـي جنوب غرب فرنسا وفي العام
1994 أنــشــأ شـركــته الــتي تـضم
حـالـيـاً 140 مــوظـفـاً وتـسـتـحـوذ
ئة عـلى حصة تـبلغ نحو 40 في ا
مـن الــســوق األوروبــيـــة إذ يــبــلغ
حجم مبيعاتها  65مليون يورو. 
وتـــنــتـج ثالثــة خـــطــوط آلـــيــة في
الـدقـيـقـة مـا يـصل إلى 300 كـيس
مـن ذرة الــــــفـــــــشــــــار احملـــــــضــــــر
ـايـكـرويف بـيـنـمـا تـتـولّى آالت بـا
أخــرى مأل أكــيــاس بـذرة الــفــشـار
ــفــرقع بـالــطــريـقــة الـتــقــلـيــديـة ا

ويــتـراوح وزن هــذه األكـيــاس بـ
25 و930 كــــيـــــلــــوغــــرامــــاً وهي
مـــخـــصـــصـــة لـــدور الـــســـيـــنـــمـــا

تنزهات وجتّار اجلملة. وا
ويــــحـــمّل ســــائـــقـــو آلــــيـــات نـــقل
الــبــضـائع ألــواح الــذرة مـتّــبــعـ
مـسـاراً محـمـياً بـحـواجز خـضراء
ثـمّ يـلــفــون األلــواح بــالـبـالسـتــيك
ويــكـــدّســونــهــا فـي مــســتــودعــات

التخزين. 
بـيعات في الشركة وتـقول مديرة ا
) لــوكــالــة إيــلـ ريــكـو (38 عــامــاً
فـرانس برس إنّ أزمـة كوفـيد أثّرت
سـلباً على مبيعات (نتاييس) التي
ــئــة من تـــزوّد أكـــثــر من 80 فـي ا
دور الــســيـنــمــا الــفـرنــســيــة لـكن
ـــقـــابل مــبـــيـــعــات ارتـــفـــعت في ا
ـايــكـروويف الــفـشــار احملــضـر بــا
ئـة مـنذ بـنـسبـة تـفوق الـ25 فـي ا
عـــام 2019 مـع بــيع 207 مالي

اضي. كيس ذرة في العام ا
وتـــضـــيف (شـــكّل الـــفــشـــار خالل
احلــجـر الـصـحي مـنــتـجـاً مـريـحـاً
لـألشـــــــخــــــاص فـي ظـل األوقــــــات

رّون بها). العصيبة التي 
وتــــعـــــمل (نــــتــــايـــــيس) مع 220
مـزارعـاً من بيـنهم 28 مـنـتجـاتهم
عــضــويـة لــصــنع أنـواع الــفــشـار
ـتـنــوّعـة الـتي يـسـهل تـغـطـيـتـهـا ا
بـالـكـرامـيل أو الـشـوكـوال وتـشمل
أشــكـاالً مــخــتـلــفـة كــفــشـار يــشـبه

الفراشة أو مستديراً كالفطر. 
وتــسـاهم قـلّــة من مـزارعي جـنـوب
إفــريـقــيـا في مــعـاجلــة االخـتالالت
احلــاصــلــة في اإلمــدادات بــســبب
ـــــــواسـم لـــــــكنّ االخـــــــتـالف في ا
مــعــظـمــهم مــوجـودون في أراضي
ـعـروفـة بـحـقول مـنـطـقـة جـيـرس ا

الذرة.
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{ بــيـزيــريل (فــرنـسـا) (أ ف ب) –
ـفـروضة حـدّت الـقـيود الـصـحـية ا
خـالل جـــائـــحـــة كـــوفـــيــد- 19من
إيــــرادات بــــيع الــــفـــشــــار في دور
السينما لكنّها ساهمت في الوقت
نــفـسه بــرفع مـبــيع هـذه األطــعـمـة
اخملـصــصـة لـلـتـحـضـيـر في أفـران
ـــايـــكــرويـف إذ يــتم اســـتـــيــراد ا
ماليـ األكياس من منطقة جيرس
الــتي تـضم أكـبــر شـركـة مــصـنّـعـة

لهذا الفشار في أوروبا.
وتـظهر صـوامع شركة “نـتاييس”
ــرّ عــبــر عــنـــد مــنــعــطف طـــريق 
احلقول وحتمّل شاحنات آتية من
الــدول األوروبــيـة كــلّــهـا عــشـرات

األلواح من حبوب ذرة الفشار. 
ويـقول الـرئيس التـنفـيذي للـشركة
مـايكل إمان ( 57عـاماً) إنّ “األزمة
الــصـحـيـة حـمـلـت عـواقب سـلـبـيـة
وزع الذين يزوّدون على شبكة ا
قابل دور الـسيـنما وكـان لهـا في ا
نتائج إيجابية ألنّ مبيعات الفشار


	p1-sh- A.shf
	p2
	p3
	p4.shf
	p5
	p6
	p7.shf
	p8

