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ــيــلــيـشــيــات لم تــلــتــزم بـوقف - ا
إطالق الـنـار حـيث  إنـتـهـاكه في
ــعــارك الـــيــوم الـــتــالي وال زالـت ا

دائرة حتى األن .
× ومـا حـقيـقـة ما قـالـته تركـيـا بأن
حفتر فر هاربا من توقيع اإلتفاق ?
- حــفـتـر لم يــهـرب .. ولـكـنه رفض
تــوقـيـع إتـفــاق ال يــحــقق مــصـالح

ليبيا .
تـحدة { ومـاذا عن موقف بـعثـة األ ا

اخلاصة بليبيا من األزمة ?
- وصـلـتـنـا رسـالـة من بـعـثـة األ
تـحـدة اقـتـراحـا بتـسـمـيـة عـضو ا
عن كل دائـــرة انــتــخــابــيــة وكــذلك
تـــســــمـــيــــة عـــضـــو عـن كل دائـــرة
انتخابية عن مجلس الدولة بحيث
يكون عددهم 26 وستختار البعثة
ــيــة 14 شـــخــصـــيــة لــيـــبــيــة األ
وسنقـوم نحن من جانـبنا بتـسمية
12 شـخــصــيـة وذلـك لـلــعــمل عـلى
هـيكـلة اجملـلس الـرئاسي بـاختـيار
رئـــيـس ونــــائـــبــــ الــــذي بـــدوره
سيكـلف شخصيـة لتشكـيل حكومة
يتم عـرضهـا بعـد ذلك على مـجلس

والــــذي يــــهـــدد امـن واســــتــــقـــرار
وسيـادة بالدنا فـسوف نـرحب بها
امــا اذا جــاءت عــكس ذلك فــسـوف

نحرر بالدنا بالقوة
{ مـــا  األســــبــــاب الـــتـي دعـــتــــكم إلى

اإلنسحاب من مباحثات موسكو?
- عندما ذهبنا إلى موسكو بدعوة
من الـقـيــادة الـروسـيــة الـتي تـبـذل
جـهـودا كبـيـرة حلل األزمـة إال إنـنا
عـنـدمـا وصـلـنـا إلى مـوسـكـو طلب
مـنـنـا الـتـوقــيع عـلى اتـفـاق لـوقف
إطالق الـنار إال إنـنا حتـفـظنـا على
بــعض الــبــنــود ومــنــهــا مــشــاركـة
الــسـراج فـي هـذا اإلتــفـاق رغم إنه
فـاقد لـلشـرعـية ألن مـجلس الـنواب
لم يــجـدد الــثــقـة له طــبــقـا التــفـاق
الـصـخـيـرات وبـالــتـالي فـهـو فـاقـد
لــلــشــرعـيــة أمــا الــســبب اآلخـر أن
اإلتـــفـــاق لم يـــنص عـــلى مـــغــادرة
ـسـلحـة لـيبـيـا وهذا ـيـليـشـيات ا ا
شـرط أسـاسي لـقـبـول وقف إطالق

النار .
{ وهـل هــنــاك فـــتــرة زمـــنــيـــة مــعـــيــنــة

الستمرار وقف إطالق النار ?
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ا خارطـة طريق مـحكـمة اذا ما ـتظاهـر ليـست مطـالب وا ما تقـدم به الشـباب ا
اريد للـعراق النهوض من جديد بعيدا عن أمراض العـملية السياسية التي انتهت
بنـا الى كل هذا اخلراب والفسـاد والتخلف واحـتالل ذيل القوائم بكل شيء ولو
كـانت هـذه اخلـارطـة هـشـة النـبـرى من يـصـفـون أنـفسـهـم بـالـقادة الـذيـن اعـتـدنا
ظهـورهم على الـفضائـيات بـأربطـة عنق براقـة وبأكـداس من الكالم الـذي ال يقول
شـيـئــا النـتـقـادهـا واتـهـام الـشـبـاب بـاالنـفـعـال وعـدم الـدرايـة  لـكـنـهم ومن دون
اسـتثـناء اعـترفوا عالنـية بـأن االنتـفاضـة كشـفت عن اختـناق العـملـية الـسيـاسية
وانـسداد افـقهـا وعجـز القـائم عـليـها عن تـشخـيص أخطـائهـا ومعـاجلتـها ولو
كـانت الفـرصـة مواتـية لـركب غـالبـيـتهم مـوجـة التـظاهـرات فـما عـرف عـنهم غـير
ـكـابــرة وغـلق أبـواب االنـتـفـاضـة ـوجـة لـكن ا اسـتــبـدال األقـنـعـة بـحـسب لــون ا
ن يـرتبطـون بهم حال دون ذلك . وبـرغم مضي أكثـر من عقد ونصف واخلجل 
ـقاييس الدول طويال اال ان القوى التي على عمـر العملية السـياسية الذي يعد 
تــديــرهــا لم تــكـتــسب أيــة خــبــرة ال في ادارة الــشــأن الـســيــاسي وال في ادارة
اضـية الى تـرحيل األزمات األزمات الـتي تواجـههـا ولذلك جلـأت في سنـواتهـا ا
الى أوقـات الحـقـة من دون أن تـدرك ان تـكـدس األزمـات سـيـتـمـظـر بـأزمـة مـدوية
يصـعب معها ايجاد احلل كـما في هذه األزمة ولذلك لـيس بالغريب أن أن تطول
األزمـة ويـلـزم اجلمـيع الـصـمت حـيـالـهـا وجلوء (الـطـرف الـثـالث) الـذي يـخشى
اجلـمـيع تـسـميـته الى اسـتـخدام الـعـنف مع انه لـيس من اخلـيـارات في األزمات
احملليـة واألخير في األزمـات الدولية بـينما كان خـيارها األول ما يـكشف عجزا
ـآالت تـنـتـهي الى خـسـارتـهـا. ولو الفـتـا او ان قـنـاعـاتـهـا تذهـب الى ان جـمـيع ا
كـانت تتـمـتع باخلـبرة لـتـمكـنت من ايـجاد حـلول تـوازن فـيهـا ب مـصـاحلهـا وما
يتطـلع اليه الشـباب فاالرتـباك والسلـوك السيـاسي غير الـسوي وتغـليب مصالح
بادرة واختيار بـدائل سياسية وأمنية في صالح الوطنيـة وانعدام ا الغيـر على ا
أوقـات غيـر منـاسبـة أفقـدها قـواعد جـماهـيريـة كانت حتـسب لهـا وما قـدمته من
ـكن بـأي حـال تـضـحــيـات جـسـام في مـواجـهـة الـتـنـظــيـمـات االرهـابـيـة الـتي ال 
راهنات على الوقت التـغافل عنها . ومع ان األزمة بـلغت شهرها الثـالث اال ان ا
ـواجهـة اجراءات تـصعيـدية من شـأنها ـلل فشـلت وصرنا  والبـرد واالمطار وا
اصابة مـرافق الدولة بالشلل العام وجنهل حتديدا ما تنطوي عليه االيام القادمة
من أشكال تـصعيدية جـديدة والتي نأمل اال تخرج فـيه التظاهرات عن سـلميتها
فـفي ذلك تـعـقـيد لـألزمة وانـفالتـهـا مـثـلـمـا أسـهم الـعـنف الـذي مـارسه (الـطرف
الـثالـث) عبـر اغـتـيـال واخـتـطـاف واعـتـقـال وتـغـيـيب الـنـشـطاء فـي االصرار عـلى
قترحة طلوبة في الـشخصيات ا واصفات ا تواصلـها واطالة أمدها والتزمت بـا
تـنفذة ان ما تقترحه قابل ادركت القوى ا بشكـل غير رسمي لرئاسة الـوزراء با
من أسـمـاء لن حتظى بـثـقـة الشـبـاب وقبـولـهم . ان بـقاء األزمـة عـلى حـالهـا يـنذر
بحـريق مرعب وانتظار احللـول من أطراف أجنبية لن يـحل األزمة ألنها لن تأخذ
مصالح الـعراقي بحـسبانهـا  فالبد من حلول محـلية والتأكـيد ان هذه احللول
لن يكتب لـها النـجاح ما لم تسـلك طريقـا وسطا ب مـا يريده الشـباب وما ترغب
ـتنـفـذة وسيـفـشل أي بديل حلـل األزمة في حـال اسـتنـد الى اآللـيات به الـقـوى ا
ـعتمـدة في العمـليـة السيـاسية كـما ستـفشل احللـول اذا لم حتظ ببعض ذاتها ا
تـأزمـة لذلك نـقتـرح اآلتي: تـشكـيل مجـلس لالنـتفـاضة الـتـنازالت من األطـراف ا
ـثـلون ـتـظـاهـرون من عـدد  مـكـون من (100) مـئـة شـخـصـيـة او مـا يـقـتـرحه ا
قابل تقدم الكتل مختلف ساحات التظاهر في العاصمة واحملافظات اجلنوبية با
راتب ثـلون الـكتل اخلـمسـة الفـائزة بـا الـسيـاسيـة خمـسة مـرشحـ مسـتقـلـ 
ـثـل واحـد لـكل كــتـلـة ويــقـوم مـجـلـس الـشـبـاب االولى فـي االنـتـخـابــات بـواقع 
بـاختـيار واحـد مـنهم في بـنايـة مجـلس النـواب وبـطريـقة االقـتراع الـسري لـشغل
مـنـصب رئــاسـة الـوزراء ويـراعي هـذا احلل جـمــيع األطـراف الـتي عـبـرت خالل
ـنصـب وقد يـقع اضـيـة عن تـخـوفـهـا من الـشـخـصـيـة الـتي تـتـبـوأ هـذا ا ـدة ا ا
سـمـار األول في نعش الـتوافق االختـيار عـلى شـخصـية تـضع ا
الذي كـان البوابـة الكـبيرة لـشيـوع الفسـاد وتوفـير األموال
ومة عملـها وانهاء الصراع سلحة لـد الكافـية للجهـات ا
ـنـاصب الـتـنـفـيـذيـة في مـؤسـسـات الـدولـة الـدامي عـلى ا
كن  ام الـذي وصل الى أصغر دائـرة فيها فـهل هذا 

سنرى من ذوي األربطة البراقة من يسخفه ?.

طالبة برحيل القوات االمريكية في منطقة اجلادرية ببغداد ليونية ا d¼UEð…∫  جانب من التظاهرة ا
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جتــــــــــمـع عـــــــــشــــــــــرات اآلالف من
الـــعــراقــــــــــيـــ فـي بـــغـــداد يــوم
اجلــمـــعـــة فـي تــظـــاهـــرة وصـــفت
ـليونـية مطـالب بـطرد القوات با
األمـريـكــيـة لـكن أعــداد احملـتـجـ
تـراجـعت إلى حـد كـبيـر بـعـد بضع
ســــاعــــات عـــلـى الـــرغـم من دعـــوة
رئــيس الــتـيــار الــصـدري مــقــتـدى
الـصـدر إلى اخلـروج فـي مـلـيـونـية

قوية.
ـسيرة بعد ودعا الصدر إلى هذه ا
ـتـحدة الـقـائد أن قـتـلت الواليـات ا
العسكري اإليراني قاسم سليماني
ونـــائـب رئـــيس هــــيـــئــــة احلـــشـــد
ـهـنـدس في الـشـعـبي ابـو مـهـدي ا
بغـداد هذا الـشهـر. وكان قراره في
ــظـاهـرة ــطـاف تـنــظـيم ا نـهــايـة ا
بــعــيــدا عن مــظــاهــرة مــنــفــصــلــة
مـنـاهــضـة لـلـحـكــومـة وبـعـيـدا عن
الـسـفـارة األمـريكـيـة سـببـا حـيـويا
ـسـيرة. في احلـفـاظ علـى سلـمـية ا
ــتــظــاهـريـن قـتال لــكن اثــنـ من ا
وأصيب 25 آخرون في وقت الحق

في احتجاج منفصل. 
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وقالت منظمـة إس.أو.إس كريتيان
دوريـان الفـرنـسيـة غيـر احلـكومـية
اجلــــمـــعــــة إن ثالثــــة مـــواطــــنـــ
فرنسي ومواطنـا عراقيا يعملون

بها فقدوا في بغداد. 
شارك في وقال شهود عيان إن ا
سـيرة بـدأوا يتـجمـعون في وقت ا
مـــبــكــر يــوم اجلــمـــعــة في ســاحــة
احلـريـة في بـغـداد وبـالـقـرب مـنـها

حول جامعة بغداد. 
وابـــتــعــد احملــتـــجــون عن ســاحــة
الــتـــحــريـــر رمــز االحـــتــجـــاجــات
الــشـعــبــيــة. وقـال رائــد أبــو زهـرة
وظف بـوزارة الصـحة من مـدينة ا
الــســـمــاوة (نــريــدهم جــمــيــعــا أن
يـــرحـــلـــوا أمــــريـــكـــا وإســـرائـــيل
والـــســـيــاســـيـــ الـــفـــاســـدين في

احلكومة) .
ووصـل أبـو زهـرة مـســاء مـسـتـقال
حافـلة وبـقي في مديـنة الـصدر في

التـعبـير - بـالطرق الـسلـمية - عن
ـطالـبة تـوجهـاتـهم بهـذا الشـأن وا
ــا يـجــدونه ضــروريــا لـصــيــانـة
الــســيـــادة الــوطــنــيـــة بــعــيــدا عن

اإلمالءات اخلارجية).
 وأضــاف (إن تــشــكــيل احلــكــومــة
دة اجلـديـدة قد تـأخـر طـويال عن ا
احملـــددة لــــهـــا دســــتـــوريــــا فـــمن
الــضــروري أن يــتــعــاون مـخــتــلف
ـــعـــنـــيـــة إلنـــهـــاء هــذا األطـــراف ا
ـــلف... فــإنه خـــطــوة مـــهــمــة في ا

طريق حل األزمة الراهنة). 
ونشر الرئـيس برهم صالح صورة
مـن مــســيـــرة يــوم اجلــمـــعــة عــلى
تــويـتــر وكـتب قــائال (الــعـراقــيـون
مــصــرون عـــلى دولــة ذات ســيــادة
كاملة غير منتـهكة خادمة لشعبها
ومـــعــبــرة عن إرادتــهـم الــوطــنــيــة
ــســتـقــلــة بـعــيــدا عن الــتـدخالت ا
واإلمـالءات مـن اخلــــــــارج دولــــــــة
ضـــامــنــة ألمـــنــهم وحــقـــوقــهم في
ـة دولـة في احلــيـاة احلـرة الــكـر

أمن و سالم مع جيرانها). 

وفي ظل حـكـومة تـصـريف األعـمال
ـهــدي الـذي بـرئــاسـة عــادل عـبــد ا
أعلن في تـشرين الـثاني استـقالته
قـــتـــلت قـــوات األمن ومـــســلـــحــون
مـــــجـــــهــــــولـــــون نـــــحـــــو 450 من
. وقالت مصادر بالشرطة احملتج
وأخــــرى طــــبـــــيــــة إن الـــــشــــرطــــة
استـخدمت الـذخيـرة احليـة والغاز
ـسـيل لـلـدمـوع لـتـفـريق احـتـجاج ا
ــســاء عـــلى طــريق عـــنــد حــلـــول ا

محمد القاسم السريع. 
 «u  —UA²½«

وقُتل اثـنان من احملـتجـ وأصيب
25 آخرون بعد اشتباكات عنيفة.
وذكــرت وكــالــة األنـبــاء الــعــراقــيـة
ــســلــحــة الــرســمــيــة أن الــقــوات ا
العراقيـة نُشرت في مديـنة البصرة
الـنـفـطـية الـتي تـشـهد احـتـجـاجات
اضية. على مدى األشهر األربعة ا
ــــشــــاركــــ في واتــــشح بــــعـض ا
ــنـــاهــضــة لـــلــواليــات ــســـيــرة ا ا
ـتـحـدة بـالـعـلم الـعـراقي فـي ح ا
ارتـدى الـبـعض أثـوابـا بـيـضاء في
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ستشار عقيلة صالح رئيس قال  ا
ـراسل مـجــلس الــنـواب الــلـيــبي  
الزمان في القاهرة  ان خيار القوة
للـمشيـر خليـفة حفـتر اليزال قـائماً
اذا صب تـنـفـيـذ تـوصـيـات مـؤتـمر
برلـ االخير في غـير صالح لـيبيا
وفــــيـــمــــا  يـــلي نـص احلـــوار مع
صــالـح حــول مــجــمـل الــتــطــورات

الليبية:
{ نــريــد ان نــعـرف وجــهــة نـظــركم عن
النـتائج والتـوصيات الـتى تمخـض عنها

? مؤتمر برل
- اوال وقــبل كل شئ فـانــنـا نـرحب
ـؤتــمـر وجـهـود ـخـرجــات هـذا ا
ــشـاركـة فـيه والـتى تـعـمل الـدول ا
عـــــلى احلـــــفـــــاظ عـــــلـى ســـــيــــادة
واســتـقـرار لــيـبـيــا. امـا بـالــنـسـبـة
لـلـتـوصـيـات فـنـرى ان تـنـفـيـذ تـلك
ـصــلـحـة امن الـتــوصـيـات جــاءت 
واستقرار وسيادة  ليبيا  وخاصة
يلـشيات عن فيـما يتـعلق برحـيل ا
االراضي اللـيبيـة ووقف التدخالت
اخلارجية وخاصة التدخل التركى

∫©ÊU e «® ‡  w³OK « »«uM « fK−  fOz— 

عقيلة صالح

درع التميز

بـغداد. وتـابع (نؤيـد االحـتجـاجات
في سـاحـة الـتـحـريـر أيـضـا لـكـنـنـا
سيرة نتفهم سبب تنظيم الصدر ا
هـنـا ألنـنـا ال نريـد صـرف االنـتـباه

عن احتجاجاتهم). 
وبـــددت االحـــتـــجـــاجـــات الـــهــدوء
النـسبي الـذي استمـر قرابـة عام
ـة تـنـظيم داعش ونـصف بـعـد هز

.2017
وتـهدد االحـتجـاجات بـإلقـاء البالد
مــرة أخـرى في أتــون صـراع أهـلي
واسع النطاق.وبـدأت االضطرابات
في تشرين األول باحتجاجات على
النخبـة احلاكمة الـفاسدة. وقوبلت
هذه االحتـجاجات بقـوة مفرطة من

قوات األمن. 
كـمــا أضـاف قـتل ســلـيـمــاني بـعـدا
جــــديـــدا لألزمـــة. فــــقـــد ســـاهم في
تـنافـسة مـؤقتا تـوحيد الـفصـائل ا
في مــــعــــارضــــة وجــــود الــــقــــوات
األمريـكية في نـداء يقول مـنتقدون
إنـه يهـدف لـتـغـيـير تـركـيـز الـشارع
وتــبـــديــد الــزخم الــذي اكــتــســبــته
ـنـاهضـة للـحكـومة االحـتجـاجات ا
والـــتي تـــتـــحـــدى قـــبـــضـــة هــؤالء

السياسي على السلطة.
ويـــعــارض الــصــدر كـــافــة أشــكــال
الـتدخل األجـنـبي في العـراق. وأيد
ـــنــاهــضــة ـــظــاهــرات ا الــصــدر ا
لـلـحكـومة عـنـدما بـدأت في تـشرين
األول لــكـنه لم يـدع أنــصـاره عـلـنـا
لالنـضمـام إليـهـا.ومنـذ ذلك احل

ـظـاهرات كـل اجلمـاعات هـاجمت ا
والشخصـيات التي كانت جزءا من

نظام ما بعد 2003.
ويــقـــود الــصــدر واحـــدا من أكــبــر
ان ـان وحث البـر تـكتـلـ في البـر
احلــــكـــومــــة عـــلـى طـــرد الــــقـــوات
األمـريـكيـة بـعد قـتل سـليـمـاني لكن
الـسـاسـة الـسـنـة واألكـراد قـاطـعـوا
ــرة األولى الــتي اجلــلــســة وهي ا
ـشرعون على أسس يصوت فـيها ا
ـة عـرقــيــة وطــائــفــيــة مـــــنــذ هــز
داعـش.  وبــــوجه عــــام يــــعــــارض
الـسـنـة واألكـراد انـسـحـاب الـقوات
األمـريـكـيـة ويــرونـهـا ضـروريـة في

إشارة إلى رغبـتهم في االسـتشهاد
دفــاعــا عن بــلــدهم وحــمل آخــرون
الفتات كُتب عليها (كال كال أمريكا

كال كال إسرائيل). 
وقـــال شــهـــود إن كـــتــائب ســـرايــا
الــسالم الـتــابـعــة لــلـصــدر وقـوات
. احلشد الشعبي حتمي احملتج
ولم يــــتـــجـه احملـــتــــجــــون صـــوب
الـسـفـارة األمـريـكـيـة وهـو مـا كـان
البـعض يخشـونه في باديء األمر
نطـقة احمليطة بها والتي شهدت ا
اشــتــبــاكــات عـنــيــفــة فـي الــشــهـر
ـــاضـي عــنـــدمـــا حـــاول أنـــصــار ا
مــتــظـاهــرون اقـتــحــام مـجــمـعــهـا.
واســـتــقـل كــثـــيـــر من احملـــتـــجــ
حـافالت بــعـد ظــهـر يــوم اجلـمــعـة
عـائـدين إلى بـيـوتـهم. وتـوجه عدد

أقل صوب ساحة التحرير.
 ووضــعـت الفــتــة أمـــام الــســفــارة
األمـريـكـية كُـتب عـلـيهـا (حتـذير ال
تــــقــــتـــربــــوا من هــــذا الـــســــيـــاج
سـنـسـتـخــدم إجـراءات اسـتـبـاقـيـة

ضد أي محاولة الجتيازه).
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خمس دورات تـوالت  على جائزة االبداع العراقي التي اطلقتها وزارة الثقافة 
منذ العام 2015 وقـد شملت جائزة العام 2019 الـتي جرت مراسمها في 18
من الـشـهـر احلـالي عـشـرة  حـقـول هـي (الـشـعـر  الـقـصـة الـقـصـيـرة  الـنـقـد
ــسـرحـي الـنــحـت اخلط الــعــربي ادب االطــفـال  االدبي الــثـقــافـي الـنـص ا
ـوسيـقي الـترجـمة االدبي  الـفلم الـقـصيـر) وقد حـجبت اجلـائزة عن التـأليف ا
احلقل االخـير ألسـباب فنـية .. والالفت ان اجلـائزة كـانت ذكورية بـامتـياز  فلم
ـرأة .. وعـيـسى ان يـكـون هـذا الـغـيـاب جنـد اثـرا ألبـداع نـسـوي حـيـث غـابت ا
خيـرا .. فألى الفائـزين باجلائـزة  التهانـي والتبريـكات. حفل الـتوزيع  وآلياته 
الذي شـاهدته من على شاشة الـتلفاز  لم يتنـاسب مع عبارة ( جائزة االبداع )
ثل هذه اجلائزة  طقوسا  يتـسيدها الفرح واحلبور السيما ـعروف ان  فمن ا
ان اجلائـزة شملت مـناح عديـدة من الوهج الـثقافي وهي تـعبـير عن منـهج حياة
مـتـعـدد اجلـوانب اجلـانب األكـبـر منـه البد أن يـكـون مـفـرحـاً هـادئـاً   فـاإلبداع
بدايته تفاؤل ونهايته فرح  لكن ان غابت ثقافة الفرح انقلب االمر للضد فجأة 
ـظـهـر وأصـبح تـصـرفــاً روتـيـنـيــا  اشـبه بـأسـقــاط  فـرض ال غـيـر  من حــيث ا
ستُ حضورا كـئيبا  غيـر متفاعل مع احلفل واجلوهـر وبصراحة اقول انـني  
 وشـاهـدتُ عـشــرات من احلـضـور يـتـلـفت  بــاحـثـا عن كـرسي ضـمن طـاوالت
متالصقـة غيـر منتـظمـة  بضيـافة فقـيرة   فـيما الـعرف الـبروتوكـولي  يقول ان
لكل مـدعو مـكانا  يـعرفه الـقائـمون عـلى االستـقبـال .. وهنـاك مالحظـات عديدة
ا لـلـقائـم حـول الـتقـد  واسلـوبـية مـنح اجلـائزة  يـطول احلـديث عـنهـا ور
على احلـفل اعذارهم التي ال نعرفها .. في هـذه العجالة  اشير الى ضرورة ان
ن ـشـاركـة في دورات تـخـصـصيـة  ـؤسـسـات والـدوائـر  بـا تـقـوم الـوزارات وا
تخـتارهم من مـوظفـيها في الـعالقات الـعامـة  لفـهم دورهم  في عكس نـشاطات
ـختلف الفعالـيات بأبهى صورة   فـالعالقات العامـة ينبغي ان تمثل دوائرهم  
واقــعـا  سـلـيــمـا   وان لـكل فـعــالـيـة  مـقــامـا وفـعال وحتـضــيـرا البـد أن يـدعم
باخلـبرة  والـفهم الـواعي  اجلمـيل  فإذا كـنا ال نـلوم دائـرة فرعـية  حـ تقوم
ـحـبة بفـعـالـية بـسـيـطة لـلـتـعـريف بنـشـاطـها  بـإحـدى احملـافـظات  فـأنـنـا نلـوم 
وحرص  وزارة الـثقافة  حيـنما تقـوم بفعالـية رئيسـة  مثل جائزة االبداع  في
نـاسب  ان استـجلب من ذاكـرتي  حالة عـشتـها  قبل العـاصمـة .  واجد من ا
عـقـود من الــزمن  تـدل عـلى اهــمـيـة وجـود كــوادر مـدربـة في مــجـال الـعالقـات
الـعامة .. فـفي العام 1987 كانت نـقابـة الصحـفي الـعراقـي مدعـوة حلضور
فعـالية اقامـها احتاد الـصحفـي العـرب في القاهـرة  وكنتُ احد اعـضاء الوفد
دة العـراقي  وصادف ان تأخرت الطائـرة التي اقلتنـا الى مصر في الوصول 
زمنـية  وطلب الينا من كان في اسـتقبالنا  ان نتـوجه  الى القاعة الكبرى  في
فـنـدق " سـمـيـر امـيس " الشـهـيـر الـذي افـتـتح في ذات الـعام " 1987 حلـضـور
الـفعـالـية الـتي دعـينـا الـيهـا  وفـعال وصلـنـا متـأخـرين بحـوالي سـاعـة  ودخلـنا
الـقاعـة الفخـمة  فـأستـقبلـتنـا سيدة  بـابتـسامة جـزلى  مقـرونة بتـكرار كـلمة (
احلمـد لله على السالمة ) وصحبـتنا الى طاولة  عليـها عبارة ( الوفد العراقي )
 مـزدانـة بــبـاقـة ورد طــبـيـعــيـة  كـبـيــرة احلـجم  ومـا ان
جلـسنـا حتى اسـتمـعنـا الى صوت مـذيع الفـعالـية  وهو

يرحب بنا وباألسماء .. 
مـا احــوجـنــا الى مـوظــفي عالقـات عــامـة .. رأســمـالـهم

االبتسامة والوجه الصبوح !

كالم أبيض

نهاجه وأشذائه بعطائه ومُبْـهج 
... و(مــجـــلس الــصـــدر) اذ يــرّحب
ــشـاركـاتـكم ومــداخالتـكم يُـعـربُ
عن تلهفه الستقبالكم ومن تريدون
اصـطحـابه مـعكم من عـشـاق الفـكر
واألدب والثـقافـة  ويأمل ان يـكون
ــشـاركــاتــكم ومــداخالتــكم أثــرهـا
ـــعــــرفي الــــكــــبــــيـــر فـي اإلثــــراء ا

والثقافي .
أهال بــكـم ولــكم بــكـلّ خــطــوة ألفُ
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يــتـشــرف مـجــلس الــصـدر بــدعـوة
ــيـ ــبـدعــ واالدبــاء واالكــاد ا
والـصــحـفــيـ  حلــضـور جـلــسـته
عـتادة مسـاء الثالثـاء االخير من ا

الشهر .
وقــال بــيـــان تــلــقــته (الــزمــان) من
مـجــلس االمـنـاء امس ان (اجملـلس
روضــة مـن ريـــاض الــعـــلم واالدب
والثـقافـة والوطنـية  كـما انه غنيٌّ

مرحب).
الزمان الثالثاء  28/1/2020

السـاعة السابعة والنصف مساءً 
ــكــان : مــكــتب سـمــاحــة الــســيـد ا
حـسـ الـصـدر بـالـقـرب من سـاحة

عبد احملسن الكاظمي .
ملحوظة : 

سـيتم تـقد هـدية مـجلس الـصدر
ــشـــاركــ في نـــهــايــة لــلــســـادة ا

اجللسة.
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منحت كلية الرافدين اجلـامعة درع التميز الى جريدة
(الــزمـان) تــقـديــرا لـدورهــا في دعم الـتــعـلــيم االهـلي
وتـمـيـزهــا في تـغـطـيــة الـنـشـاطـات الــعـلـمـيــة لـطـلـبـة
وتــدريــسـيـي هـذا الــصــنف من الــتـعــلــيم الـعــالي في

العراق. 
ونقل التدريسي الـدكتور محمد حـس علوان حتيات
عــمـيـد الـكـلـيــة االسـتـاذ الـدكـتــور مـحـمـود جـواد ابـو
الشعيـر الى رئاسة حتريـر (الزمان) وجمـيع العامل
فـيـهـا وتـمـنى لـهـا الـنجـاح في مـهـمـاتـهـا الـصـحـفـية

هنية الوطنية. بوصفها مثاالً للصحافة ا
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ـعــركـة ضـد فـلـول داعش ورادعـا ا
أمام هـيمنـة إيران.  وأدى اشـتعال
التوتـر ب واشنـطن وطهران على
ـشـهد أرض عـراقـيـة إلى انقـسـام ا
السـياسي العـراقي وصرف انـتباه
قـــــادته عن تـــــشــــكــــيل حــــكــــومــــة
جــديـدة.وفـي مـديــنــة كــربالء حث
رجعية الديـنية اجلمعة األحزاب ا
الـسيـاسيـة في البالد عـلى تشـكيل
ـكن حـكـومــة جـديـدة بـأســرع مـا 
وطـالب الــســلـطــات بـاحــتـرام حق
احملتج في التعبير عن أنفسهم.
وقـال السـيد عـلي السـيسـتاني في
ثل خـطـبة اجلـمعـة الـتي ألقـاهـا 
ـــرجـــعـــيـــة عــــنه في كـــربـالء (إن ا
ـبدئي من الـدينـيـة تؤكـد موقـفـها ا
ضــرورة احــتــرام ســيــادة الــعـراق
واســــتــــقالل قــــراره الــــســــيــــاسي
ووحـدته أرضـا وشـعـبـا ورفـضـها
س هـــذه الـــثــوابت ــا  الـــقــاطـع 
الـوطـنـيـة من أي طـرف كان وحتت

أي ذريعة). 
ولــلــمـــواطــنــ كــامل احلــريــة في

الــنـواب حـتى تـنـال الـثـقـة وتـؤدي
إلى اليم الدستورية .

{ وماذا عن مصير السراج ?

- اخــتـيــار فـائــز الـســراج رئـيــسـا
تـحدة لـلمـجلس مـرفـوض واأل ا
مقتـنعة بـذلك ولكن رغم ذلك سوف

نــحـــافظ عــلـــيه ألنه قـــبل كل شيء
فــهـو مــواطن لـيـبـي رغم أنه يـقـول

إنه من أصول تركية .


