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أبــرم الــعـــراق واالمــارات مــذكــرة
تفـاهم مشـتركـة لـتعـزيز الـعالقات
الـثـنـائـيـة بـ الـبـلـدين في قـطـاع
النقل  والسيـما الـبحـري  وتبادل
ـا اخلـبـرات واالسـتـفــادة مـنـهـا 
يــعــود بـــالــنــفع عــلـى الــشــعــبــ
.وذكر بيان لوزارة النقل الشقيق
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـوزيـر
ناصـر حـسـ الـشـبـلي ألتـقى في
دبي وزير الطاقة والبنية التحتية
ــــــزروعي اإلمـــــاراتـي ســـــهــــــيل ا
وناقشا إجناح ما  االتفاق عليه
في مــذكــرة الــتــفــاهم والــتــعــاون
بــاجملـــال الــبـــحــري) واضــاف ان
(اجلانب تعهـدا على اتخاذ كافة
اخلـــطــوات لـــتـــحـــقــيـق األهــداف
رسومة في االتـفاقية الـتي تمتد ا
 12شهـراً قابلـة للـتجـديد تـلقـائيا
ـاثلة) ولفت الـبـيان الى ان دة 
ذكـرة تـشـمل مـجـاالت الـتـعاون (ا

يــتــصــدرهــا دراســة االســتــثــمــار
ــوانئ واإلدارة والــتــشــغــيل في ا
ناطق االقتصـادية وغيرها من وا
الـبـنى الـتحـتـيـة لـلـشـركـة الـعـامة
لــلــمــوانئ فـي الــعــراق وتــطــويــر
ــنــاطق الــبــنــيــة الــتـحــتــيــة في ا
الـداخــلـيــة مــثل شـبــكـات الــطـرق
والـسـكك احلــديـديـة من أجل ربط
مـيـنـاء الـفـاو بـاألسـواق اجملـاورة
في االردن وتركـيا وتـمويل جـميع
ــــتــــعـــلــــقـــة دراســــات اجلـــدوى ا
ـذكرة ـذكرة) وتـابع ان (هـذه ا بـا
هي بــدايــة شـــراكــة مــتــيــنــة بــ
الـــطــرفـــ واألمل مـــعـــقــود عـــلى
ـستـثمرين في ستـقبل بـخدمة ا ا
كال الـبـلـدين نــحـو مـوانئ عـربـيـة
أكــثـر اســتــيـعــابــاً لـلــمــتـطــلــبـات
ــيـة وتــتــواكـب مع الــطــاقـة الــعــا
اإليجـابيـة الـعالـية لـدى الـشعـب
الــــــعـــــراقـي واإلمــــــاراتي). وردت
ـسـتـوى الـوزارة عـلى الـشـكـوك 
تــنــفــيــذ مـــشــروع مــيــنــاء الــفــاو

الـكـبــيـر.وذكـر الـبــيـان انه (وعـلى
ضــــوء مـــا تــــداولـــتـه مـــنــــصـــات
الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعـي بـــشــأن
ـستوى تنـفيذ مشروع التشكيك 
ــــيــــنــــاء الـــــتي اشــــارت الى ان ا

ا هو مستـوى االعماق فـيه اقل 
مرسوم وفق اخملـطط  والتـصميم
االساس  تـنـفي الــشـركـة الــعـامـة
علومات الواردة للموانئ صحة ا
في صفحات التواصل االجتماعي

وتـوضح انـهـا مـعــلـومـات مـزيـفـة
تــعـــكس حـــجم الــعـــداء لــلـــعــراق
ــــيـــنـــاء ـــوانئ) مـــؤكـــدا ان (ا وا
منجزا وطنيا فهو عمق اقتصادي
ي ومــــشـــروع واعـــد يـــحـــول عـــا

الــبالد الى مـــرحــلــة اقــتــصــاديــة
نـاجـحة لـذا فـان مـسـتـوى تـنـفـيذ
ــــشــــروع الـــكــــبــــيــــر وفق هــــذا ا
مـخـطــطـاته وتــصـمــيـمه االسـاس
حيث يـصل مسـتـوى االعمـاق فيه
الى  198م حتت ســـطح الـــبـــحــر
ـســتـوى دون الـتــقـلــيل من هــذا ا
بــهــدف تـــغــيــيــر خـــارطــة الــنــقل
ـيـة بــشـكل كــبـيـر واهــتـمـام الـعــا
وانئ يـنـاء من ا بالـغـ وجعـل ا
ـنطـقة) مشـيرا الى اجلاذبـة في ا
يـناء شـاريع اخلمـسـة في ا ان (ا
لن يــطـرأ عــلـيــهــا اي تـغــيــيـر في
ـالـيـة مـخـطـطـاتـهـا او الـنـفـقـات ا
تـرتـبة عـليـهـا بل بحـسب مـاهو ا
مــثــبـت في الــعــقـــود الــرســمــيــة)
وانئ (استعدادها وأبدت شركة ا
الي جـهــة رسـمـيــة رقـابــيـة سـواء
كانـت تشـريـعـيـة ام تتـفـيـذيـة تود
االطالع بـــشــكـل شــفـــاف وواضح
مــيـــدانـــيــا او عـــلى مـــخــطـــطــات
ـشروع  وان ابـوابـهـا مـفـتـوحـة ا
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{ طـهران (أ ف ب) - رحـبّت إيران
ـصممة على تعزيز التوجه شرقا ا
فـي مواجهة "األحاديـة" والعقوبات
ـفـروضة االقـتـصـاديـة األمـيركـيـة ا
وافـقـة على عـضـويتـها عـلـيهـا بـا
فـي منظمة شنغـهاي للتعاون التي
.وأجمعت تـقودهـا روسيـا والصـ
امـس الـسـبت الـصــحف اإليـرانـيـة
ـخـتـلف تـوجـهـاتهـا الـسـيـاسـية
احملــــافـــظــــة واإلصالحـــيــــة عـــلى
اإلشـادة باخلطوة الـتي أعلن عنها
اجلـمعة خالل قمـة للمنـظمة عقدت
فـي الـــعـــاصـــمـــة الـــطـــاجـــيـــكـــيـــة
دوشـنـبه.وكـتـبت صحـيـفـة "جوان"
احملــــســــوبــــة عــــلى احملــــافــــظـــ
ـتـشـددين "تدخل إيـران في أكـبر ا
سـوق فـي الـشرق" مـشـيـرة الى أن
ـنـظـمـة "هـي أحـد رمـوز الـتـعاون ا
بـ الـقـوى غـيـر الـغـربـيـة وتـفـتح
اجملــــال أمــــام حـــقــــبــــة مـــا بــــعـــد
أمـــيــركـــيــة".واعــتـــبــرت "كـــيــهــان"
احملــســوبــة عــلى الــتــيـار ذاته أن
اخلــطـوة سـتـســاهم في "االلـتـفـاف
عـلى الـعقـوبات الـغربـية" مـضيـفة
ـكن إليران اآلن أن تـضع موضع "
الـتطبيق سياستها (القائمة على)
الــتـعـدديـة والـتـخـلي تـدريـجـا عن
رؤيـة مستـندة حصـرا على الغرب
وخــــــفـض أثــــــر الــــــعــــــقــــــوبــــــات
الــــغــــربــــيـــــة".وعــــكــــست صــــحف
إصـالحــيــة هـــذا الــتـــوجه أيــضــا
فـرأت "اعتـماد" أن قـبول الـعضـوية
ؤلـفـة حتى نـظـمـة ا الـدائـمـة في ا
اآلن مـن ثــــــمــــــانـي دول يــــــتــــــيح
لـلـجـمهـوريـة اإلسالميـة "الـتواصل
ـــئــة من مـع أســواق تـــضم  65بـــا
إجـــمــالي ســكــان الـــعــالم".وســعت
إيـران الى نـيل الـعـضويـة الـدائـمة

نظمـة منذ أعـوام في مسعى فـي ا
انـعة بعـض أعضائـها على لـقي 
خـلـفـيـة عدم الـرغـبـة في ضم طرف
يـخضع لعـقوبات أمـيركيـة وغربية
واســــعـــة.وكــــانت اجلــــمـــهــــوريـــة
اإلسـالمــيـــة عـــضـــوا مـــراقــبـــا في
ـنـظـمـة مـنـذ  2005وفـشـلـت آخر ا
مــحـاولــة النــضـمــامـهــا إلـيــهـا في
 2020نـتيـجة رفـض طاجـيكـستان
حـينـها.لـكن الرئـيس الصـيني شي
جـينبينغ أعلن أمس في كلمته عبر
رئي خالل الـقمة "اليوم االتـصال ا
ســنـطـلق اإلجـراءات إلدخـال إيـران
فـي عـضــويـة مــنــظـمــة شــنـغــهـاي
لـلتعاون" في خطـوة لقيت ترحيب
قـادة الدول األعضـاء مثل الرئيس
ـيـر بوتـ ورئـيس الـروسـي فالد
الــوزراء الـهـنـدي نــاريـنـدرا مـودي
ونـــظــيــره الــبــاكـــســتــاني عــمــران
خــان.وأشـار الـتـلــفـزيـون الـرسـمي

اإليـــرانـي الى أن إجنـــاز إجــراءات
الـعـضـويـة قـد يـتـطـلب مـا بـ عام
وعام ونصف العام.ويقول الباحث
اإليـــراني في الـــعالقــات الـــدولــيــة
فـيـاض زاهـد لـوكـالـة فـرانس برس
ـوافـقــة عـلى عــضـويـة "مـن خالل ا
إيـران تعلـن احلكومـتان الصـينية
والــروســيــة لــلــغــرب أنــهــمـا عــلى
تـوافـق مع الـتـطـورات الراهـنـة في
إيـران: وصـلت حكـومة جـديدة الى
الــسـلــطـة في إيــران تـتــطـلـع نـحـو
الـــشـــرق بــدال من الـــتـــطــلع نـــحــو
الـــغــــرب".ويـــضـــيف "لـــهـــذا داللـــة
ـوافقة سـياسـية واضحـة".وتأتي ا
عــــلى عــــضــــويــــة اجلـــمــــهــــوريـــة
اإلسـالمـيـة بـعـد أسـابـيع من تـولي
الـرئـيس اإليراني اجلـديد ابـراهيم
رئيسي منصبه وهو أكد مرارا أن
الـــــعالقـــــات مع اجلـــــوار والــــدول
اآلسـيـويـة سـتـكـون ركـنـا أسـاسـيـا

فـي السـيـاسـة اخلـارجـيـة لـطـهران
خـالل عهـده.واعـتبـر رئـيـسي الذي
حـضر الى دوشنبه حلضور القمة
فـي أول رحـــلــــة خـــارجــــيـــة له أن
"احلــظـر (الـعـقـوبـات) الـذي يـشـكل
إرهــابـا اقـتـصـاديـا هـو الـوسـيـلـة
ــهـيــمِــنـة األكــثــر أهـمــيــة لـلــدول ا
لـــــــــفـــــــــرض إرادتـــــــــهـــــــــا عـــــــــلى
اآلخــرين".وأضــاف أن الــعــقــوبـات
"عـقبة أساسية أمام تعزيز التكامل
االقـليـمي وعلـى منـظمـة شنـغهاي
لـلتعاون أن تضع هيكليات وآليات
لـــــتــــرد بـــــشــــكل جـــــمــــاعـي عــــلى
الــــعــــقــــوبــــات".ويـــرجـح زاهـــد أن
"مـــوســكـــو وبــكـــ وافــقــتـــا عــلى
عــضـويــة طـهـران العــتـبــارهـمـا أن
مــســألــة االتــفــاق الــنــووي سـيــتم
حـلها" معتبرا أن "العقوبات كانت
حــتى اآلن الـعـائق الــرئـيـسي أمـام
نظمة. العضوية الكاملة" لها في ا
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ذاتَ ليلٍ بعيدٍ تَسَوَّرت الريحُ..
ساءاتِ.. بَيتاً.. ألَفنا قُرنفلَهُ في ا

كُنّا..
قيمَةَ في الغابةِ الذهَبيَةِ.. نَلِمُّ النجومَ ا

نُدْخِلُها في قصائدِنا والغناء..
.. وصليَّةِ نُصْغي إلى سِحرِ راءاتِها ا
تروي لنا من حِكاياتِنا .. ما نَسِينا

.. أسرارُها ُقيمَةِ في الغابَةِ الذهبيَّةِ للنجوم ا
وَلَنا.. ما كَتمنا من الوَجْدِ..

إنَّ العُصورَ التي انتَشَرتْ في حجارتها..
تُفْصِحُ اآلن عمّا مَضى من مالحِمِها..

وتُعيدُ إلى مُدنِ األمسِ..
ما خبَّأتهُ احلناجِرُ من نورِ أحلانها

َ ..منْ حِكمَةٍ اءُ في صُحُفِ األوَّل نَتعلَّم ما تَرَكَ ا
.. للحِكاياتِ ما يشبَهُ األمَّهاتِ في الدفء والطُهرِ

.. َ يُطِلُّ من فوَّهات التنانيرِ كاخلُبزِ ح
أل فَجرَ البيوتِ باخليرِ والعافِيةْ

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .
يَقولُ لسيدة البيت .. هل فارقتكِ اللقالِقُ ..

َ الصباحات .. أَنتِ التي كُنتِ تستقبل
في ظِل أعشاشِها

َ الصِغارَ في غَفلَةٍ من طفولَتِهمْ تَجمَع
!! َ للراحل وتُغنّ

ُتَعالي اللقالق والقُبرات واحلَجَل ا
َ فيها..(1) ولمْ يبقَ في (العوجَةِ) التي كنتِ تُخف

ثمارَ صِباكِ..
.. إالّ صدىً من أريجِ صِباكِ

افتَحي البابَ للماءِ..
اءِ.. ينتَظِرُ الساهِرون إطاللةَ ا

ماذا خَبَأْتِ لنا?
وصلِيّ(2)  ..ا هلْ يَعودُ إلى ليلِكِ

بعدَ غِياٍب طويل ?
ها أنذا أَسمَعُ احلَمامَ العِراقيَّ..

ا تعلَّمَ منهُ.. يُنشِدُ 
وصلِيَ (3) أكانَ ألوتارهِ إرث زرياب وا

أعرف أن الزمانَ اصطفاهُ وأودَعهُ ما سيبقى
.  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .

.. كَأني أراكِ
وأجمل ُ ما فيكِ أنتِ

إن العصورَ التي رافَقتكِ إلى ليلنا.. في محافِلكِ اخلُضرِ..
أَعطَتكِ..

.. اءُ للظامئ ما يهبُ احلقلُ للجائع وا
وكنتِ..

.. التي وهبتْ كُلَّ ما يهبُ البحرُ في مَدهِ
تَسْتَدلُ به السفنُ الضائعةْ

أَوَ كنتِ انتظرتِ في زهوكِ األبدي..
!? أنْ تقعَ الواقعةْ

كنتُ أعرفُ أنكِ عائدة..
من براك أودتْ بجمعِ القطا في احلقولِ..

إليها..
وعادَ إليكِ القطا واحملبّونَ..

أحلمُ..
أَنْ يتذكَّرني الليُل والغابةُ الذهبيَّةُ..

أَنْ تتذكَّرني جنمة ضائعةْ
17-9-2021
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وصلي (1) العوجة أو العوجي الزقاق في كالم ا
وصلي ال عثمان ا (2) ا

وصلي وصلي واسحاق ا (3) ابراهيم ا
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الـــطــوار في غــارد الــفــرنــســيــة بــأن (رجــال اإلنــقــاذ
يـبــحـثــون عن شــخص واحـد عــلى األقل بــعــد تـلــقـيــهـا
معـلومـات تـفيـد بـأنه مفـقـود عقـب فيـضانـات نـاجتة عن
امـطـار غـزيــرة). وضـرب زلـزال مـتـوسط الـقـوة مـنـطـقـة
ـسح اجليـولوجي لوس أجنـلوس الـكـبرى.وقـالت هيـئة ا
األمـريكـيـة إن (زلزاال بـقوة  4.4 درجـة هـز مديـنـة لوس
واطن شعروا بالزلزال على أجنلوس) واضـافت أن (ا
ـنـطــقـة غـيـر أنه تــرد أي تـقـاريـر عن نـطــاق واسع في ا
أضـــرار أو إصـــابـــات). في غـــضــون ذلك  اكــد االمـ
تحـدة انطونـيو غوتـيريش ان االخفاق في العـام لال ا
خفض انـبـعاثـات الـغـازات قد يـضع الـعالم عـلى مـسار
قدار  2.7درجة كـارثي سيؤدي الـى ارتفاع احلـرارة 

مئوية. 
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
الـتـابـعــة لـوزارة الـنـقل  اسـتـقـرار درجـات احلـرارة في
ـنـطـقـة الــشـمـالـيـة. الـوسط واجلـنــوب وارتـفـاعـهـا فـي ا
وقالت الـهـيئـة في بيـان تـلقـته (الزمـان) امس ان (طقس
ناطق كافة  ودرجات اليـوم االحد سيكون صـحوا في ا
نطقة الـشمالية ومستقرة في احلرارة تـرتفع قليالً في ا
األقـسام اجلنوبـية والوسطى  حـيث تسجل العظمى في
بـــغــداد  41 وفي الـــبــصـــرة والـــنــاصـــريــة  44 درجــة

مـئوية). 
وتـمــكـنت فـرق الــطـوار في جــنـوب فـرنـســا من إنـقـاذ
مـئـات األشــخـاص بـعـد أن حـولت فـيــضـانـات مـفـاجـئـة
طـــرقــا وحــقــوال إلى أنــهــار وبــحــيــرات.وأفــادت وكــالــة

UOKF «  UÝ«—b « W³KÞ

wÝ«—b « rN UŽ ÊË√b³¹
ـسـتـجـدات وتوظـيف مـخـرجات وا
الـبحث الـعلـمي في خدمـة اجملتمع
وحتـقيق أهداف التنمية فقد وفرت
ـيا في ألف و 627بـرنـامـجـا أكـاد
ــتـــنـــوعــة اجملـــاالت الـــعــلـــمـــيـــة ا
لـلحصـول على شهـادات الدكتوراه
ــاجــســتــيـر والــدبــلــوم الــعـالي وا
حـسب خـطـة اجلـامـعـات وطـاقـتـها
االسـتـيـعـابـيـة) وتـابـع ان (الوزارة
تـشدد على اعتماد بطاقة اللقاح أو
الـــفـــحـص بي سي ار األســـبـــوعي
كــشــرط لــلـســمــاح بــدوام الـطــلــبـة
والـعـامـل والـهـيـئـات التـدريـسـية
عـاهد في اجلـامـعات والـكلـيـات وا
ـوجب قرار احلـكومـية واألهـلية  
الـلـجنـة الـعلـيـا للـصحـة والـسالمة
الــــوطـــنــــيـــة الــــتي اقــــرت الـــدوام
احلــــضــــوري الـــكــــامـل لـــطــــلــــبـــة

الدراسات العليا). 
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يــبـاشــر طـلـبــة الـدراســات الـعــلـيـا
الــيـوم االحـد فـي اجلـامـعــات كـافـة
عــامـهم الـدراسي اجلــديـد بـالـدوام
احلـــضـــوري . وقــالـت الــوزارة في
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس انه
(تــنــفــيــذا لــبــرامــجــهــا الــعــلــمــيـة
ية يـة وتوقيـتاتهـا التقـو األكـاد
ـعتـمدة تـبـاشر اجلـامـعات الـيوم ا
األحـد عامها الدراسي اجلديد على
مـستوى الدراسـات العليا بـفصلها
الــدراسي األول في الـتــخـصـصـات
الــطــبــيــة والــهـنــدســيــة والــعــلـوم
الـــصـــرفـــة والـــعـــلـــوم الـــزراعـــيـــة
والـــبــيــطـــريــة والــعـــلــوم اإلداريــة
واالقـتـصـادية والـعـلـوم اإلنسـانـية
واالجـتـماعـية) واضـاف ان (حرص
ـتــغـيـرات الــوزارة عـلى مــواكـبــة ا

امـــام اجلــــمــــيع وبــــصـــدر رحب)
ـتـابـع واطـنـ وا وأهابـت بـ(ا
ــــدونـــــ تـــــوخى الـــــدقــــة في وا
عـلـومـة قـبل نـشـرها) مـؤكدة ان ا
ـوانئ هـي قـطــاع عـام مــالـكــهـا (ا
الشعب  ونحرص علـى عدم النيل
من دورها كمـرفق اقتصـادي ترفد
موازنة البالد بـايراداتها). وحمّل
ـان في وقت ســابق الـوزارة الـبــر
ـينـاء عد سـؤوليـة عن جعل ا ا
الفائدة بعد تقليل عمقه الى احلد
الــذي اليـســمح بــرســو الــبــواخـر
الكـبيـرة معـربـا عن استـغرابه من

تنصل الوزارة عن وعودها.
وقالت الـنـائبـة عـاليـة نـصيف في
ـينـاء بـشـكله الـنـهائي بيـان ان (ا

يـعـد خـيـبـة أمل لـلـشـعب الـذي 
امــــتــــصــــاص غـــضــــبـه من خالل
الـتـرويج لــلـمـشـروع واإلعالن عن
الــبــدء به وإبـــرام الــعــقــد فــالــذي
حصل في ما بعد هـو تقليل عمقه

من  19متراً الى  14متراً ).

 18الـف شــخـص تــلـــقى جـــرعــات
ـضـادة في مراكـز الوزارة الـلـقاح ا
ــنـتـشــرة بـبـغــداد واحملـافـظـات). ا
وعـــلـــقت الــوزارة عـــلى رفض دول
اعتماد البطاقة الدولية للمسافرين
ـن أخــذوا الــلــقــاح الـــعــراقــيــ 
الــصــيـــني.وقــالت عــضــو الــفــريق
الــطــبـي االعالمي في الــوزارة ربى
فـالح في تـصـريح امس ان (بـطـاقة
الـتلـقيح الدولـية عبـارة عن شهادة
دولـــيــة مـــعــتـــمـــدة حتــتـــوي عــلى
شـريـحـة ألـكـتـرونـيـة) واضـافت ان
(مـجمـوعة كبـيرة من الـدول طالبت
بـشهادة تـلقيح اال ان قـيام البعض
بـرفـضـهـا لـلحـاصـلـ عـلى الـلـقاح
الــصـيـني تـعـود لــسـيـاسـة خـاصـة
بـهـا) مـؤكـدة ان (الـلـقـاح الـصـيـني
سـينـوفـارم معـتمـد من قبل مـنظـمة
ـية) وبـشأن إمـكانـية الـصـحة الـعا
ن اخـذوا الـلـقـاح مــنح لـقـاح آخـر 
الـصـيـني بجـرعـتـ قالت فالح (لم
تـصدر اي تعـليمـات باعطـاء جرعة

نظمة). معززة ثالثة من قبل ا
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قـــــــالت وزارة الـــــــصــــــحـــــــة انه ال
تــعــلـــيــمــات جــديــدة من مــنــظــمــة
ـيــة بــشـأن اعــطـاء الــصــحـة الــعــا
جــرعـة اضــافـيــة لـلــمـلــقـحــ ضـد
كــورونــا  مـــؤكــدة ان رفض بــعض
طـعـم الـدول دخـول الـعراقـيـ ا
بـلــقـاح سـنـوفـارم الـصـيـني اجـراء
خـاص بها. وسـجلت الوزارة امس
 1959اصـابـة بـالفـايـروس وشـفاء
 5082حـــــالــــة وبــــواقع  36وفــــاة
جـــديـــدة في عـــمــوم احملـــافـــظــات.
ـوقف الـوبــائي الـيـومي واوضـح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عــدد الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
الــتي اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات
مـشتبه اصابتهـا بالفايروس بلغت
اكــثــر من  19الــفــا حــيـث  رصـد
 1959 اصــــــــابـــــــة فـي عــــــــمـــــــوم
احملــافـظـات) واضــاف ان (الـشـفـاء
بــــلغ   5082 حــــالــــة وبــــواقع 36
وفــاة جـديـدة) وتــابع ان (اكـثـر من

ـــــــــــــوصـل (أ ف ب) - وسـط { ا
ـــصـــلـــ دق جـــرس زغــــاريـــد ا
كـنـيـسـة مـار تـومـا امس الـسـبت
ــة وهـو أول ــوصل الــقـد في ا
جـرس كـنـيـسـة يـعاد تـركـيـبه في
كـبـرى مـدن شــمـال الـعـراق بـعـد
سبع سـنوات من سيـطرة تـنظيم
داعش.امـام عـشـرات األشـخاص
ــسـيــحـيــ الـذين أغــلـبــهم من ا
ـناطق اجملاورة قرع قدموا من ا
األب بـيـوس عـفـاص اجلـرس في
كنيـسة السـريان الكاثـوليك التي
مـا زالت أعـمــال الـتـرمـيم جـاريـة
فــيــهـــا بــحــسب مــراسل وكــالــة
فرانس برس.و تركيب اجلرس
الذي يـبلغ وزنه  285كيـلوغـراماً
ــصــنــوع في لــبــنــان بـفــضل وا
تبرعات من منـظمة "األخوة" غير
احلكومية الفرنسية التي تساعد
األقـــلــيـــات الــديـــنــيـــة ونُــقل من
بـيروت بـالـطائـرة ثم بـالشـاحـنة
ـــوصل.وصـــفق احلـــضــور إلى ا
لــــــدى قـــــرع اجلـــــرس وزغـــــردت
الـنـســاء ورددت الـصـلـوات.وقـال
األب بــيـوس عــفـاص فـي كـلــمـته

"اخـــيــرا بــعـــد ســبع ســـنــ من
الصمت قـرع ناقوس مـار توما و
ن لـلـمـرة االولى في اجلـانب اال
ـــوصل".وأعـــلن الـــتــنـــظــيم من ا
وصل "عاصمة" لهم في العراق ا
في صــــيف  2014قــــبـل أن يــــتم
طردهم عـلى يـد اجليش الـعراقي
والتحـالف الدولي في عام 2017
. وقـــــال األب بــــيــــوس عــــفــــاص
لــوكــالــة فــرانس بــرس "إنه يــوم
فــرحــة كــبــيــرة جــداً واتـمــنى أن
تـزداد الـفـرحــة أكـثـر عـنـدمـا يـتم
سـاجد إعادة بـناء لـيس جمـيع ا
ــوصل فـحـسب والـكــنـائس في ا
ــواقـــعــهــا ــديـــنــة كــلـــهــا  بل ا
الــتــاريــخــيــة واحلــضــريــة و كل
مساكنها".واضاف "ان عودة قرع
النـاقوس هـذا يؤذن بـأيام أمل و
رجـاء مسـتـقـبـليـة ويـفـتح اجملال
أيــــضــــا ان شــــاء الــــله لــــعــــودة
ـــســـيــحـــيـــ الـى مــديـــنـــتـــهم ا
الـعـريـقــة".وحـول داعش كـنـيـسـة
مـار تـومـا الـتي تـعـود إلى الـقرن
الـتـاسع عـشـر سـجـنـاً ومـحـكـمة.
ومـا زالت أعـمــال الـتـرمـيم فـيـهـا

مستـمرة وقـد  تفكـيك األرضية
الــرخـــامــيـــة إلعــادة تـــركــيـــبــهــا
بالـكـامل.وقـالت نداء عـبـد األحد
ـــوصل إنــهــاه وهي مـن أبــنــاء ا
جـــاءت من أربـــيل حـــيث عـــاشت
عـدة سنـوات لـتشـاهـد "كنـيـستي
مـن جـــديـــد تُـــبـــنى وتـــتـــجـــدد و

تــــنــــبض فـــــيــــهــــا احلــــيــــاة من
ـعلـمـة التي جـديد".وقـالت هـذه ا
تـبــلغ من الــعـمـر  40عـامــاً إنـهـا
"فـــرحــة ال تـــوصف. أشــعـــر كــأن
ــســيـحــيــة تـعــود لــتـنــبض من ا
جـــــديـــــد".وأرغـم الـــــعـــــديـــــد من
مسـيـحيي الـعـراق علـى الهـجرة

بفعل احلروب والنزاعات وتردي
ـعيـشيـة. ولم يبقَ في األوضاع ا
الــعـــراق الــيــوم ســوى  400ألف
مـــســيـــحي بــ ســـكــانه الـــبــالغ
عددهم  40مـلـيــونـاً بـعـد أن كـان
عــددهم  1,5مــلـــيــون عــام 2003

قبل االجتياح األميركي.
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غـــــني جــــهــــاد  زار مـــــراكــــز الــــورش
الـتدريـبية في كـليـات اللغـات والتـربية
ابن رشد للعلوم اإلنسانية والصيدلة)
وثـــمـن خــلـف خالل كـــلـــمـــة له (الـــدعم
ــسـتــمـر الــذي تـقــدمه الـوزارة لــعـمل ا
ـفــوضـيـة واإلسـنـاد الـعـلـمي والـفـني ا
الـذي تضطلع به مؤسساتها اجلامعية
ــيـة عــلى مــســتــوى اخلــبــرات األكــاد
واالســتـشــارات الـتي تــعـزز اإلجـراءات
ــفـوضــيـة وااللــيـات الــتي تــتـبــنــاهـا ا
واالسـتــعـانـة بـاألسـاتـذة والـتـدريـسـ

وتـــكــلـــيـــفــهـم مــشـــرفــ عـــلى مـــراكــز
االقـتـراع) مـشـيـرا الى (الـدور الـوطـني
الــذي سـيـلــعـبه األسـتــاذ اجلـامـعي في
ـــراقــبــة واإلشــراف عـــلى الــعـــمــلــيــة ا
االنــــتــــخــــابـــيــــة وإجنــــاح أهــــدافــــهـــا
والـتـأكـيـــــــد عـلى شـفـافـيـة إجـراءاتـها
ـــعـــتـــمـــدة). بـــدوره  أكـــد جـــهــاد أن ا
(الــوزارة ومــؤســسـاتــهــا قــد وفـرت كل
ـقراطي الـدعم الالزم لـهـذا احلـدث الـد
وانـهـا تـتـحـمل مـسـؤولـيـتـهـا الـوطـنـية
ـشـاركـة في االنـتـخـابات عـلى صـعـيـد ا

ـــشــاركــة الـــتــعــلـــيــمــات الـــوزاريــة بــا
حلـصولـهم على مـعدالت عالـية خلوض
تـــلـك االخـــتـــبــارات) مـــشـــيـــرة الى ان
(االخــتـبــارات الــوزاريـة ســتـكــون عـلى
مــرحـلــتـ  االولى اخــتـبــارات الـذكـاء
تميزين تقـدم الى مدارس ا لـلطلبة ا
وكـلـيـة بـغـداد فـقط  والـثـانـيـة لـلـمـواد
الــتـحـصـيــلـيـة الــريـاضـيــات  والـعـلـوم
والـلغة العربية و اللغة االنكليزية الذي
ـتقدمـ على مدراس سـيكـون للطـلبة ا
ــتــمــيــزين وثــانــويــات كــلــيــة بــغـداد ا
) . وأعــرب  الــوزيــر عــلي ــتـــفــوقــ وا
حــمـيـد الـدلــيـمي عن امـلـه بـأن (يـحـقق
جــمـيع الـطــلـبــة افـضل نـسب الــنـجـاح
ـــــنـــــشـــــود). وصـــــوالً الـى الـــــهـــــدف ا
ورشــا واحـــتــضــنت جـــامــعــة بـــغــداد 
تــدريــبــيــة لـلــتــدريــســيــ من أســاتـذة
ــكـلــفــ بـاإلشــراف عـلى اجلــامــعـات ا
مراكز االقتراع في يوم التصويت العام
. وقـال بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(اســتـنــادا الى تـوجــيه وزيـر الــتـعــلـيم
العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد
الـصـاحـب ودعـمـا لـلـمـفـوضـيـة الـعـلـيـا
ـستقـلة لالنتخـابات لتـحقيق مهـمتها ا
الـــوطـــنـــيـــة في إجـــراء االنـــتـــخـــابــات
ـقــررة في الـعــاشـر من الــتـشــريـعــيــة ا
ــــقـــبل  احــــتـــضـــنت تــــشـــرين األول ا
اجلـامـعـة ورشا تـدريـبيـة لـلـتدريـسـي
ـــكـــلـــفـــ من أســـاتـــذة اجلـــامـــعـــات ا
بـاإلشراف عـلى مراكـز االقتـراع في يوم
الــتــصـويت الــعـام) واضــاف ان (وفـدا
مــــــشـــــتــــــرك مـن وفـــــد مـن الـــــوزارة و
ـفوضية برئاسـة  جليل عدنان خلف  ا
ضم رئــيس اجلـامــعـة مــنـيـر الــسـعـدي
ـالـية واإلداريـة أسـعد ومـديـر الـدائرة ا
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هـام إشرافية واضـطالع التدريـسي 
عــلـى مــراكــز االقــتــراع). وعــيّن رئــيس
احلـــكـــومـــة الــــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــوريس
جـــونــــســـون نـــاظم الـــزهـــاوي وزيـــرا
لـلــتـعـلـيم في حـكـومـته. والـزهـاوي هـو
ســيــاسـي بــريــطــاني من أصل عــراقي
ـان الـبـريـطـاني في أصـبح عـضـو الـبـر
انــتـخــابـات 2010 وفـي نـوفــمـبـر 2020
عـــ جـــونـــســـون  الــــزهــــاوي وزيــــرا
مـسؤوال عن تـوزيع لقاح كـورونا. وولد
الـــــزهـــــاوي فـي الـــــعـــــراق عــــام 1967
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أعــلــنت وزارة الــتــربــيــة اســتــحــصــال
مــوافـقــة مـجـلـس الـوزراء عـلـى تـأجـيل
امـتحـانات الـدور الثـاني لطـلبـة الثالث
ـــتـــوسط الـى يــوم 14 تـــشـــرين االول ا
ـقـبل. وذكرت الـوزارة في بـيان تـلـقته ا
(الـزمـان) امس ان (الـقـرار جاء من أجل
الكــات الـتــربـويـة فــسح اجملـال امــام ا
ـشاركة في مراقـبة االنتخـابات إلكمال ا
الـدورات والــتـحـضـيـرات الـفـنـيـة لـهـذا
ـهم) وتـابع ان االسـتـحـقـاق الـوطـني ا
ـوفقية (الـوزارة تتمـنى للطلـبتة دوام ا
والـنـجاح) داعـيا ايـاهم الى (اسـتثـمار
منـوح من اجل حتقيق الـتميز الـوقت ا

والنجاح).
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وفـي ســيـــاق مــتـــصل صـــوت مـــجــلس
الوزراءعلى قرار يخص الفرع األدبي
والــعـــلــمي لــلــدراســة االعــداديــة.وقــال
ــتـحـدث بـاسم مــجـلس الـوزراء وزيـر ا
الــثــقــافــة حــسن نــاظم خـالل مــؤتــمـره
االســبـوعي إن (مـجـلس الـوزراء صـوت
عــلى إعــادة الــعــمـل بـالــفــرعــ األدبي
والـــعـــلـــمي بـــدءا من الـــعــام الـــدراسي
ـــقــبل) واضـــاف ان (اجملــلس صــوت ا
عـلى تـسـهـيل تـعـلـيـمـات تـنـفـيـذ أحـكام
قــانــون الـنــاجـيــات اإليــزيـديــات وعـلى
مـشروع قانون كلية القيادة). ومن جهة
اخــرى اعـلـنت الــوزارة بـدء اخـتـبـارات
ـتـقـدمـ الى ـفــاضـلـة بـ الـطـلــبـة ا ا
ــتـــمـــيــزين وكـــلـــيــة بـــغــداد مـــدارس ا
قبل. وذكر ـتفوق للعام الدراسي ا وا
بـيان لـلوزارة  ان (االختـبارات انـطلقت
شاركة اآلف الطلبة التي سمحت لهم
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أعلن مسـرح غيـنت البلـجيكـي اجلمعـة مشروعـا للـمساعـدة في تأسـيس قسم سيـنما
ـدينة   بتمويل من وصل في إطار إعادة إعمار ا في كلـية الفنون اجلمـيلة بجامعـة ا

تحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو). منظمة اال ا
وصل ثاني اكبر مدينة عراقية  وتعد ا
بـعـد بـغـداد  ذات تاريخ طـويل مع حب
الـسينـما واحتضـان اكبر مـجموعة من
دور الـعرض الـتي لم يتوافـر مثـلها في
وكانت تضم  دور عرض بغداد نفسها 
حـديـثـة تواكـب احدث األفالم الـعـربـية
ــيــة  مـنــهـا ســيــنـمــا غـرنــاطـة والــعـا
واشـبـيـليـة وحـمورابـي وسمـيـر اميس
واحلــمـراء والــسـنـدبــاد واجلـمــهـوريـة
والــنـجـوم ولـوكس والـنــصـر وسـيـنـمـا
وصل أطـلس ودار عرض فـي جامعـة ا
وســواهــا وقــد تـكــوّنَ جــمــهــور عـالي
ـلكي ـستـوى في ذائقـته منـذ العـهد ا ا
بـعـد قـيـام الـدولة الـعـراقـيـة . لـكن بـعد
االحـــتالل األمـــريـــكي وبـــروز حـــركــات
الـتـطـرف الـديـني  اقفـال الـسـيـنـمات
وحتـر الدخول لها حتى احتل تنظيم
ــوصل واحـــالــهـــا الى خــراب داعـش ا
ها الفنية.  وأشار ومـحا ثقافتها ومعا
سرح البلجيكي و(يونسكو) في بيان ا
ـشروع يسمح لعشرين طالبا إلى أن (ا
ـدة ــتـابــعــة مــقــرر دراسي  عــراقــيــا 
أربــعـة أشـهـر في اخلـريف لــتـعـلـيـمـهم
الــعـمـلـيــة الـتي تـقــودهم من فـكـرة إلى
فـــيــلم نــاجح). وقـــال الــفــنــان واالديب
ـــوصل بــــيـــات مــــحــــمـــد مــــرعي مـن ا
ــوصـل مــديــنـــة بــكل لـ(الـــزمــان) ان (ا
ـيـة في عمـقـها أوجـهـها هـي مديـنـة عا
الـــتــاريــخـي واحلــضــاري مـــؤهــلــة أن
تـــرتــقي ان تــكـــون مــنــبـــرا لــلــثـــقــافــة
ـعـارف بكل مـشاربـهـا  فلـقد أثـبتت وا

ــســرحي ــشــهــد ا اســتــثــنــائــيــة في ا
األوروبي) لـــكــنــهــا (امــتـــداد مــنــطــقي
لـتعاون استـمر لسنـوات  وسيتواصل.
ــمـــثـــلــ وســـيـــشــارك الـــعـــديــد مـن ا
والــتـقـنــيـ الــبـلـجــيـكــيـ في الـدورة

التدريبية. 
قـرر أن تـبـدأ الـرحـلة األولى من ومـن ا
ـوصل أصـل أربع رحالت مـقــررة إلى ا

فـي تــشـــرين األول). وهـــذا (الــتـــعــاون
ـؤسسـتـ البـلـجيـكـية الـبـنيـوي بـ ا
والـــعـــراقـــيـــة هـــو جـــزء مـن مـــشــروع
وصل يـونـسـكو الـواسع إحـيـاء روح ا
الـــذي يـــشــــمل أيـــضـــا إعـــادة إعـــمـــار
ــســاجــد.  وقــد أطــلــقت الــكــنـــائس وا
تـحدة ومـقرها الـهيـئة الـتابعـة لأل ا

بادرة عام 2018. باريس هذه ا

عــبـر تـاريـخـهـا الــقـد واحلـديث أنـهـا
مـدينـة مدنيـة ومتـمدنة لـها عـمق فكري
واسـع وعــمـــيـق ولــيـس بـــالــغـــريب أن
تـكتسب كل حق فـيما يـحقق إثبات ذلك
ــا تـلك الـعـتـبـة في فـتح مـدرسـة  ولـر
ـوصل أمـر مهم وسـيـكون سـيـنمـا في ا
ـا أجده في الـسنوات له نـتائج مـبهره 
األخـــيــرة من حـــراك ثــقــافـي شــبــابي (
سـينـمائي ) ملـفت لإلنتـباه جتسـد عبر
جتـارب شـبابـية خـاصـة وذاتيـة وبدعم
مـحدود وغير محدود في انتاج عدد من
ـوهـوبـ األفالم الــقـصـيـرة لـعـدد من ا

واحملب لهذا الفن.
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ــــــشـــــــروع مــــــدعـــــــوم من اخملــــــرج وا
ــديـر الـفـني الــسـويـسـري مــيـلـو راو ا
ـسرح غيـنت وأحد أبرز وجـوه الدراما
األوروبــيـة. وقـد ســافـر مـيــلـو راو عـدة
مــرات مــنـذ  2016 إلـى شـمــال الــعـراق
ـوصل لـلــعـمل هـنـاك.  وكـانت مـديـنـة ا
مـعـقـلًا لـتـنـظيم الـدولـة اإلسالمـية و
حتـريرهـا عام 2017  لـكن خـرابـا كبـيرا
حلق بـها.   في مسرحـيته (أوريستيس
وصـل) عام 2019  نـقـل مـيـلو راو فـي ا
مـأساة إسخيـلوس اليونـانية إلى قصة
ـثـلـية تـواجه الـعـراقـيـ بـأسئـلـة عن ا
اجلـنـسـيـة وكـره الـنـسـاء وقـد عـرضت
ـثـلـون ـســرحـيـة الـتي شـارك فـيـهـا  ا
ــوصل.  وأكـــد مــديــر مـــحــلــيـــون في ا
ــسـاعــدة في ــســرح في الــبــيــان أن ا ا
وصل قد تبدو إنـشاء قسم سينما في ا

وتـرعـرع في منـطقـة إيـست سوسـيكس
درسي في جنوب لندن وتلقى تعليمه ا
ـبـلـدون في في "كـيـنـغـز كـولـدج" في و
لــــنـــــدن وتــــعــــلــــيـــــمه اجلــــامـــــعي في
يـونيـفـرسيـتي كولـدج التـابعـة جلامـعة

لندن.
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ونــاقــشت كـلــيــة الـتــمــريض بــجـامــعـة
ـوسـومـة ـاجـسـتـيـر ا الـكـوفـة رسـالـة ا
(تــقـو خـدمـات رعـايـة احلـوامل خالل
جــائــحــة كــورونـا في مــراكــز الــرعــايـة
الـصـحـية األولـيـة في الـنـجف األشرف)
لـلـطـالـبـة فـرقـان هـادي مسـلم درويش..
وتـــهــدف الــدراســة لـــتــقــيـــيم خــدمــات
الـرعايـة السـابقة لـلوالدة خالل جـائحة
كــورونـا في مـراكـز الـرعــايـة الـصـحـيـة
ـدينة ـعايـير اجلودة  األولـية مـقارنة 
الــنــجف األشــرف  ومــقــارنــة خــدمـات
الرعاية السابقة للوالدة خالل اجلائحة
ا قـبل اجلائـحة  واخلـدمـات السـابقـة 
راكـز الصحية أكثر عرفة أي ا وايـضاً 
فـعـاليـة خالل الـوباء  وكـشـفت نـتيـجة
الـدراسـة احلـالـيـة ان الـنـسـاء احلوامل
ـئة راضـيـة الى حد مـا وبـنسـبة 52  بـا
وان مـعـظم عـناصـر الـفحص الـسـريري
لـم جترى لـهم  وخـلـصت الـدراسة الى
أن جــائـحــة كــورونـا لــهـا  تــأثـيــر عـلى
تـوافـر خـدمات الـرعـايـة للـحـامل. وكـما
ـــرأة ان (هــــنـــالـك عالقــــة بـــ رضــــا ا
احلـامل  واحلـالة االقـتـصاديـة لألسرة
ومــسـتــوى الـتـعــلـيم ومــراكـز الــرعـايـة
الـصحـية ومقـدم الـتثقـيف الصحي 
وأوصـت الـدراســة بـتــوفــيـر أخــصـائي
ـهـنـيـة ـمــرضـات ا أمــراض الـنـسـاء وا
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ستويات كافة كـما سيتم تنظيم عـلى ا
عـدد من الفعاليات العـربية االقتصادية
عـلى هـامش هـذه اجلـلـسـة لـدعم جذب
االســتــثــمــارات الــعــربــيــة والــدولــيـة).
ـوقفَ الـثابت بـدوره أكـد الـعـسومي (ا
ـان العربي بـدعم استـقرار العراق لـلبر
ووحـدته الـداخلـيـة وسيـادته والرفض
الـتام ألية تدخالت إقـليميـة أو خارجية
فـي شؤونه الـداخـلـية) مـشـدداً على ان
ـثل دولـة محـوريـة ورئـيـسة (الـعـراق 
ـنــظـومـة ــنـطــقـة الـعــربـيــة وفي ا في ا
اإلقـــلـــيـــمـــيــة كـــلـــهـــا وأن عـــودته إلى
احلــاضـــنــة الــعــربـــيــة تُــمـــثل أهــمــيــة
ـنـظـومـة الـعـمل سـتــراتـيـجـيـة كـبـيــرة 
ــشــتــرك وإضــافــة نــوعــيــة الــعــربـي ا
لـصـون األمن الـقـومي الـعربي) مـعـربا
عن (تــطــلـعه بــأن (حتـقق االنــتـخــابـات
كوناته كافة ـقبلة تطلعـات الشعب  ا
فـي األمن واالســــــتـــــقــــــرار واحلـــــيـــــاة
ـان الـعـربي ـة) وتـابـع ان (البـر الـكـر
عـلى اسـتـعـداد لـلمـشـاركـة في مالحـظة
شاركة هـذه االنتخـابات حرصاً عـلى ا
ـــقــراطي فـي هــذا االســـتــحـــقــاق الـــد

الهام). 

جتــاه دعم اســتــقـرار الــعــراق ووحـدته
الـداخـليـة مـؤكدا ان عـودة الـعراق إلى
حـــاضــنــتـه الــعــربـــيــة تـــمــثل أهـــمــيــة
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ـان واكــد بــيــان امس ان (رئــيس الــبــر
الـعـربي عـادل عـبـد الـرحـمن الـعـسومي
اســـتــقــبل فـي الــقــاهــرة احلـــلــبــوسي
وعُـقـدت جلـسـة مـباحـثـات موسـعـة ب
اجلـانـبـ بشـان تـطـورات األوضاع في
الــبـالد وســبل تــعــزيــز الــتــعــاون بــ
سـتجدات والتطورات في ان وا الـبر
ـنطـقة العـربية) وراى احلـلبوسي ان ا
ان الـعربي يـقوم في ظل رئـاسته (الـبـر
احلـاليـة بجـهود مـقدرة وغـير مـسبـوقة
في دعـم جميع القـضايا العـربية وليس
الـــعــراق فــقط) مـــشــيــرا إلى (أهــمــيــة
ـان العربي ـستـمر مع الـبر الـتنـسيق ا
في جـميع الـقضـايا الـتي تهم الـشعوب
الـعـربـية) وتـابع الـبـيان ان (اجلـانـب
ـباحثات عـلى عقد إحدى اتـفقا خالل ا
ـان الـعربي في ـقـبـلة لـلـبر اجلـلـسات ا
بــغــداد  كـرســالـة مــهــمـة تــؤكــد الـدعم
الـعربي لـلعراق وبـحث آليات مـساندته

وشــعــبه وحتـرص عــلى مــواكــبـته في
جـمــيع احملـطـات الـهـامـة عـلى صـعـيـد
تـعزيز أمـنه واستقراره وتـعزيز وحدته
الـوطـنـيـة وحتقـيق طـمـوحـات الـشعب
الـعـراقي فـي الـتـنـمـيـة واالزدهـار). كـما
ــصـري الــتــقى احلــلــبـوسـي نـظــيــره ا
حـنـفي جبـالي حـيث جرى عـقـد جلـسة
مــبـاحــثـات فـي مـقــر اجملـلس (تــنـاولت
الــعالقــات الــثــنــائــيــة والــتــعــاون بــ
) واشـار احللبوسي الـبلـدين الشقـيق
الـى ان (الـعــراق حـريص عــلى تـوطــيـد
عالقـاته مع أشقائه ومواصلة التعاون
عـلى الصعد كافة) مـشددا على (أهمية
الــتــعــاون الـــنــيــابي بــ الــبــلــدين في
احملـافل العربـية واإلقلـيميـة والدولية)
مـشـيدا بـ(دعم مـصر لـوحـدة واستـقرار

وأمن العراق). 
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مـن جانـبه أكـد اجلبـالي (مـوقف مـصر
الـثـابت بـدعم الـعـراق واسـتـقالل قراره
الـســيـاسي ومـواصـلـة الـعـمل لـتـطـويـر
شـتـرك وكل ما الـتـعـاون االقتـصـادي ا
يـسهم في حتقيق التنمية واالستقرار).
ـان العـربي مـوقفه الـثابت واعـلن الـبر
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اســـتــعــرض رئـــيس مــجـــلس الــنــواب
مــحــمـد احلــلــبـوسي مـع األمـ الــعـام
جلــامــعــة الـدول الــعــربــيـة أحــمــد أبـو
نـطقة. تـطورات األوضـاع في ا الـغيط 
وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(امــ اجلـامـعـة اسـتــقـبل في الـقـاهـرة
رافق له  احللبوسي والوفد النيابي ا
حـيث  استعـراض تطورات األوضاع
ـنطـقة) وأكـد احللـبوسي (أهـمية في ا
الـتـواصل واحلـوار وتـعـزيـز الـعـالقات
بــــ الــــعــــراق وأشـــــقــــائه في الــــدول
الـــعــربــيــة وتـــعــزيــز الــتـــواصل عــلى
انـات الـعربـية) وأعـرب مـسـتوى الـبـر
ــا حــقــقـته ابــو الــغـيـط عن (ارتــيـاحه 
الـدولـة العـراقـية من تـقـدمٍ علـى صعـيد
ـحــيـطــهـا الــعـربي تــوطـيــد الـعالقــة 
اءً في لغة احلوار واعـتمادها نـهجاً بنـَّ
حلـل اخلالفات وتقـريب وجهات الـنظر
بـــ األشــقــاء) مــــؤكــــدا (اســـتــــعـــداد
اجلـامــعـة لـدعم الـعـمـلــيـة االنـتـخـابـيـة
ــراقــبـ اخملــتــصــ من بــفــريقٍ مـن ا
األمـــانـــة الـــعـــامـــة) مـــشـــدداً عـــلى ان
(اجلــامــعـة ســتــقف دائـمــاً مع الــعـراق
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ـشاركة في قـراطيـة سوى حتقـيق العدالـة  العـدالة با ليس من هدف لـلد
اتـخـاذ الـقــرار  وضـمـان حـريــة اجلـمـيع في الــتـعـبــيـر عن الـرأي  وعـدم
ـواطـنـ عـلى أسس عرقـيـة او مـذهـبيـة او ديـنـيـة . وال يُراد التـمـيـيـز ب ا
ـقراطـيـة بعـدهـا الـسيـاسي فـحـسب  بل جوهـرهـا يـكمن في بـعـدها بالـد
ـقراطـية  ضـمـون االجتـمـاعي للـد االجتـماعـي  لذا صـار احلديـث عن ا
ـقـراطـيـة حـقـيـقـيـة مع قـمع احلـريـات االجـتـمـاعـيـة  او عـدم تـكـافـؤ فال د
ـقـراطـيـة مع الــوصـايـة الـتي يـراهـا الــبـعض بـأنـفـسـهم  الـفـرص  وال د
ويظـنون طـريقـهم صـحيـحا وطـرق اآلخرين خـاطـئة  ومـا على اجملـتمع اال
الـسـيـر عـلى نـهـجـهم طـوعــا او قـسـرا او حتـسـبـا  واذا فُـقـدت الـعـدالـة 
ـقراطـية ال شك زائفـة  وال يرجتى مـنها شـيئـا  وتشبه الـدكتـاتورية فالد
في نتائجها  بعثرة للثروات  وهدر للطاقات  وبؤس للحاضر  وغموض
للمستقبل  وانكماش للسامي من القيم  واتساع للفساد  ومعها تتحول
الـبـلـدان الى غـابـة  قـويـهـا يـأكل ضـعـيـفـهـا  مـا يـجـعل االنـهـيـار وشـيـكـا

ومتوقعا في كل حلظة  . 
ـارسـتهـا أن تـكون ـقراطـيـة  فال بـد آلليـات  ا ان الـعـدالة هـدف الـد و
كذلك  وأولهـا عملـيات الـترويج للـمرشـح  فمن خـالل النشـاط الدعائي
ـواقع االلـكـتـرونـية ـمـول عـبر ا عبـر وسـائل االعالم الـتـقـلـيديـة والـتـرويج ا
نتـشرة في مختـلف األماكن  نلحظ تـباينا واسـعا  مساحات والالفتات ا
ـرشــحـ مــعـيــنــ  تـتــكـرر يــومـيــا في أغـلى زمـنــيـة كــبـيــرة خـصــصت 
الـفـضـائـيـات الـعـربـيـة واحملـلـيـة وشـاشـات االعالنـات الـضـوئـيـة  لـوحـات
دعائـيـة كـبـيـرة احلـجـم وبتـصـامـيـم احـتـرافيـة  تـمـأل الـشـوارع وواجـهات
الـبـنــيـات بــعـدد غـيــر طـبــيـعي وفي أمــاكن بـارزة ومــنـتــقـاة  مــا يـعـني ان
رشح رشح يـدفعون مـبالغ ألصحاب هـذه األماكن  وأغلب هـؤالء ا ا
ان  بـينمـا نرى تـرويجا دعـائيا من الزعمـاء واألعضاء الـسابـق في البـر
متـواضـعـا وخـجـوال لـلـمـرشحـ اجلـدد  مـا يـشـيـر الى وجـود مـرشـح
أثرياء وآخرين مـتوسطي احلـال  ونعرف ان للـحمالت الدعـائية تأثـيراتها
في نتائج االنتـخابات  لذا كـان على مفوضـية االنتخـابات اتخاذ اجراءات
سموح بها تضمن فرصا متساويـة للجميع  كأن حتدد أشكـال الترويج ا
 او تـشـتــري مـسـاحــات زمـنــيـة في مـحــطـات تــلـفـزيــونـيـة واذاعــيـة تـوزع
تـنافـس  ونوقف رشـح  وبـهذا نحـقق العـدالة بـ ا بالتـساوي بـ ا

هدر األموال .
تنـورين لدائرة صـنع القرار  قراطـية الى ايصـال ا ـمارسة الـد تسعى ا
تخـلف من الثقافة ستنيـرة التي غادرت ا فتطور احلياة مـرهون بالعقـول ا
ا هـو طائفي وعشائري وحتى قومي تجاوزة  تحررة من األوهام  وا  وا
حلساب الـوطني واالنـساني . فـالذي يـغازل نـفسـا طائـفيـا او عشـائريا او
قوميـا بهـدف الوصول لـلسـلطـة لن يسهم في بـناء الـوطن أبدا  وكـثير من
ـان عـمـلـوا عـلى وفق مـبـدأ مـكـيـافـلي ( الـغـايـة تـبرر الطـامـحـ لـقـبـة الـبـر
ـغـازلة الـعـشائـرية  اذ الوسـيلـة )  ومن الـوسائل مـا هـو علـني كـما في ا
يندر أن جتـد مرشـحا لم يـذكر لـقبه الـعشـائري  ومـنهـا ما هـو غيـر علني
كـالـعـزف عــلى الـوتــر الـطـائـفـي والـقـومي الــذي يـجـري في لــقـاءات بـعض

ناطق . رشح بالناخب في ا ا
كـن لك أن تـضحـك وتسـتـمـتع وانت تـرى الالفـتـات الـدعـائـيـة  وأحـيـانا
ـرشـحـ أطـلق عـلى نـفـسه ( الـشـيخ ضـحـكك يـكـون كـالـبـكـاء  فـبـعض ا
األسـتـاذ ) و ( الــشـيـخ احملـامي ) وغــيـرهــا  وال أدري كـيف جــمع هـؤالء
رشـحون بـ هذين الـلقـب  ولن أحتـدث عن كلـمة ( اسـتاذ ) بـوصفـها ا
لقبا علميا كما اعترض الدكتور هاشم حسن على استخدامها في منشور
على صـفحـته بـالفـيس بـوك  ولكـني اتسـاءل كـيف سيـرتـقى بنـا من يؤمن
بالعـشيـرة ويدين لـها بـالوالء  بـينـما نـتطـلع لدولـة مدنـية تـتجـاوز مثل هذه

فاهيم السابقة للدولة كنظام .  ا
وفي وقت تعـمل الـبلـديات فـيه عـلى حتسـ اجلـزرات الوسـطيـة بـزراعتـها
ـرشحـ تخـرب ما أجنـزته البـلدية بالثـيل والورد واألشـجار  نـرى فرق ا
من أجل رفع الفتاتهم  ووصل األمر بـالبعض الى الصاق
الفتـاتـهـم عـلى اعالنـات حـكـومـيـة رسـمـيـة  ومـنـهـا ما
ـركـبـات  لـم نـسـمع بـإجـراء يـحـجب رؤيـة سـائــقي ا
حـكــومي إليـقــاف هـذه الــتــجـاوزات  يــقـيــنـا ان من
ــكن أن يــبـني يـخــرب عـنــدمـا يــكــون مـرشــحـا  ال 

عندما يكون قائدا  . 

تفقد الصحافـة قيمتها حـينما ال حتاكي ما يـحدث بصدق ووضوح  ألنها
جـزء من اجملــتــمع تــخـضع الـى اجلـو الــعــام  فـإذا كــان اجملــتـمـع يـواجه
تناقضات حادة وصراعات وأزمات  ويشـهد الشارع حوادث عنف نتيجة
الـتـوتـر واخلـوف  وتـتـجـاهل الـصـحـافـة ذلك  وال تـنـقـله بـصـدق  فـإنـهـا
تصبح صحـافة على سريـر اإلنعاش  ومن الطـبيعي ان تفـقد مصداقـيتها
.. عندئذ ال نلوم القار إذا قال : إنـها مجرد (حجي جرايد) واحلق اقول
ــا قـلت فــقط  بل ان الــدولــة بـكل  ان الـلــوم ال يــقع عـلـى صـحــافــتـنــا  
مسمـياتـها وتفـرعاتـها  تقع  عـليـها مسـؤوليـة انعاش اجلـسد الـصحفي 
ماديا من خالل تـوزيع احلصص االعالنيـة بشـكل مناسب  عـلى الصحف
ـا تــنـشـر من مـوضــوعـات وحتـقـيـقـات الـرصـيـنـة  الى جــانب االهـتـمـام 
صداقية .. فالصحافة للشعوب حياة وألق وبهجة ورقي .. صحفية ذات ا

قراطية في اجملتمع وهي احدى اهم صور الد
ان احلقـيـقـة القـائـمـة االن في شارعـنـا الـصحـفي هي بـ الـواقع الـقائم 
عطيات  والتنظيـر الذي نسمعه  وبـ األزمة والتفكـير في حلها  وبـ ا
ــشــكــلــة وإرجــاعــهــا ألســبــابــهــا  هي بــ الــذات  ــنــهج في قــراءة ا وا
ـمارسـة يدل وضـوع  لقـد نـسى البـعض  ان االقـتـران ب الـواقع وا وا
علـى واقـعـيـة الـرؤية وإمـكـانـيـة الـتـطـبـيق وإال سـيـكـون الـكالم عـن مـعـاناة
الـصـحف  في جـهـة وواقـعــهـا  في مـكـان آخـر… فـاالنــشـطـار الـكـبـيـر في
ـاضي التـراثي للصـحافة الـعراقيـة ومكانتـها في تـنوير الرأي الرؤية ب ا
ا تنشـر وحقيقتها احلالية  بون شاسع  العام  واهتمام دوائر الدولة 
ومـريـر  فـلـنـدرس هـذه الــظـاهـرة  ونـقف  عـلى ابــرز اشـكـالـهـا  واعـمق
ـؤسف اننـا  في ظـرفـنـا الراهن لم محـطـاتـها   قـبل فـوات األوان ..فـمن ا
نسمع ان دائرة او مؤسسة معينـة استجابت لنداء صحفي  إال ما ندر ..

وهذا ينعكس سلبا على الرؤية اجملتمعية للصحافة والصحف .
اعرف ان لكل ظـرف زمانه  ولـكل مركبـة سائـقها  لـكن علـينا مـعرفة  ان
الصحافـة هي مرآة اجملتمع  وان الـفوضى والتـخبط واالنهيـار والتجاذب
 والـصـراعات الـتـي حتـيـطـنـا وتـسـكـنـنـا  يـكـون ضـحـيـتـها
الصـحـفي  السيـمـا اجليـل اجلديـد من  الـصحـفـي
من خـريــجي كــلــيـات االعالم فـي اجلـامــعــات ..فـهل
انتبهنا الى ذلك ?  ام اننا  سـنستمر بشرب ماء من
قربة مـثقوبـة  من نهر أجـاج .. فال اذن تسمع  وال

! ذهن يستقر

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

ان خالل لقائه أحمد أبو الغيط في القاهرة UI¡∫ رئيس البر

jwhj1963@yahoo.com
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ظلومية حدثت وردت مناشدة واستغاثة من احلراك االحتجاجي جلامعة ذي قار تتعلق 
ـوضوع لهم راجـ فـيـهـا من رئـيس مـجـلس الـوزراء مصـطـفى الـكـاظـمي الـتـدخل في ا
سؤولية واألمانة العامة بانصاف شريحة هامة للتعليم ناسبة له وفق ا وإيجاد احللول ا

العالي في العراق. 
مع فائق التحية والتقدير واإلحترام .. 
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{ اجلـزائر  (أ ف ب) - توفّي الرئيس
اجلـــزائـــري الـــســـابق عـــبـــد الـــعـــزيــز
بـوتـفـليـقـة اجلـمـعة عن عـمـر نـاهز 84
عــامــاً وســيـــحــفظ الــتــاريخ أنه جنح
عــنــدمـا وصل إلى الــرئــاسـة في وضع
حـدّ حلـرب أهـلـيـة دامـيـة لـكـنّه تـشبّث
بـالسلـطة إلى أن اضطرّ لـلتنـحّي عنها
مـرغـمـاً بـعـد حـراك شـعـبي عـارم ضدّه
دفـع اجليـش إلى طـلب اسـتقـالـته.وبث
الــتـلــفـزيـون الــرسـمي اجلــزائـري قـبل
مـنتصف لـيل اجلمعـة السبت بـتوقيت
اجلـزائـر شريـطاً إخـبـارياً نـقل فيه عن
رئــاســة اجلــمــهــوريــة "وفــاة الـرئــيس
الـسـابق عبـد العـزيز بـوتفـليـقة".وأورد
ـنـيّـة تـلــفـزيـون "احلـيـاة" اخلـاصّ أنّ ا
وافــته "الــسـاعـة  (21,00 22,00ت غ)
في مـنـزله".منـذ تنـحّيـه كان بـوتفـليـقة
يـعيش بعيـداً عن األنظار في عزلة في
مـقرّ إقامته اجملهّـز طبّياً في زرالدة في
غـرب اجلزائر العاصـمة.تولّى الرئاسة
ــزّقـاً في 1999 بــيــنــمــا كـان الــبــلــد 
بــحـرب أهـلـيّــة. ثمّ أعـيـد انــتـخـابه في
2004 و2009 و2014. فـــــــــــــي 2019
تـرشّح لـواليـة خامـسـة رغم مـرض كان
أقعده قبل ستّ سنوات ولم يعد قادراً
عــلى الـكالم.وأصـبح سـقــوطه حـتـمـيّـاً
بـعد أسـابيع مـن التـظاهـرات احلاشدة

ضـدّ الـواليـة اخلـامسـة. وأعـلن تـنـحّيه
بــعــد أن طــلب مــنه اجلـيـش الـذي دعم
وصـوله إلى الـسـلـطـة االستـقـالـة.وقال
عـنه الصحـافي في مجلـة "جون أفريك"
الــفـرنـســيـة فــريـد عـلــيـات الـذي وضع
كـتـابـا عـنه لـوكـالـة فـرانس بـرس "كل
حـيـاته كان لـديه هـاجـسان: احلـصول
عــلى الــسـلــطــة واالحـتــفــاظ بـهــا بـأي
ثـــمن".وكـــان "بـــو تف" كـــمــا يـــســـمــيه
اجلـزائريون لعب دورا كبيرا في إعادة
الـسالم إلـى اجلـزائر بـعـد وصـوله إلى

الــرئـاسـة إثـر حــرب أهـلـيــة اسـتـمـرت
عـقــدا من الـزمن وأوقـعت قـرابـة مـئـتي
ألف قتيل. إذ أصدر في أيلول/سبتمبر
ـسـلـحـ 1999 أوّل قــانـون عـفـو عن ا
اإلسالمـــيــ الـــذي كــانـــوا يــقـــاتــلــون
الــقــوات احلــكــومــيــة ونُــســبت إلــيــهم
جــــرائم واســــعــــة مــــقـــابـل تــــســـلــــيم
أسـلـحتـهم. وأعقب ذلك اسـتسالم آالف
.بـــعـــد انـــطالق مـــا عــرف اإلسـالمــيـــ
بـ"الــربــيع الـعــربي" في عــدد من الـدول
الـعـربيـة اسـتـبق بوتـفـليـقـة العـاصـفة
عــبــر رفـع حــال الــطــوار الــتي كــانت
مـعـلـنـة في الـبالد مـنذ  19عـامـا ورفع
األجـور مستفيـدا من عائدات النفط في
ـوارد الـنـفـطـيـة.لـكنّ الـبـالد الـغـنـيـة بـا
الــــوضع االقـــتــــصـــادي بـــقـي ســـيّـــئـــاً
والــبـطــالـة مــســتـشــريـة ال ســيّـمــا بـ
الــــشــــبــــاب مــــا ســــاهم فـي تــــغــــذيـــة
االحـتجاجات ضده عـندما قرر الترشح
لـواليـة خمـسة وهي خـطـوة اعتـبرتـها
شـــريـــحـــة واســـعـــة مـن اجلـــزائـــريّــ
"احـــتــــقـــاراً لـــهم".مـــنـــذ 2013 تـــاريخ
إصـابـته بجـلـطة دمـاغيـة وحـتى تاريخ
ـسـتـشـفى مـرّات عـدّة تـنــحّـيه أدخل ا
وانـــتـــقل أكـــثــر مـن مــرة إلى فـــرنـــســا
لـــلــعالج. وســرت شــائـــعــات عن مــوته
مرات عديدة.وقدّم ترشيحه إلى الوالية

اخلــامـسـة في الــثـالث من آذار/مـارس
2019 بـينـما كـان يُجـري في سويـسرا
فــحـوصـا طــبـيـة.وتــخـلّل فـتــرة حـكـمه
أيــضــاً قـمع دام حلــركــة احـتــجـاج في
مـــنــطـــقــة الـــقــبـــائل في الـــعــام 2001
وفـــضـــائح فـــســـاد.وتـــمـــتّع أفـــراد من
عـائلته بنفوذ قوي خالل حكمه.في 25
أيـلـول/سبـتمـبر 2019 قـضت مـحكـمة
عـسكرية بالسجن 15 عـاماً على سعيد
بــوتـفـلـيـقــة شـقـيق الــرئـيس الـسـابق
ومـستـشاره النـافذ ورئـيس سـابق
لـلمخـابرات ومسـؤول سياسي بـتهمة
"الـتـآمر ضـد سـلطـة الـدولة".في كـانون
الـثاني/يناير 2021 تـمّت تبرئة سعيد
شتبه بـهم من تهمة بـوتفليـقة وبقيّـة ا
الـتآمـر لكن سـعيد بـقي يُحـاكم بتـهمة
الـفــسـاد. وبـعـد اسـتـقـالــة بـوتـفـلـيـقـة
أجــريت حتــقــيـقــات بــشــبـهــات فــسـاد
فُـتـحت عـلى أثـرها مـحـاكـمـات عدة.في
الـتـاسع من نـيسـان/أبريل 2019 عـيّن
رئــيس مــجــلس األمــة عـبــد الــقـادر بن
صـالح رئـيسـاً بـالوكـالة.في 12 كـانون
األول/ديـسمـبر 2019 فـاز عـبد اجملـيد
تــبــون الــذي ســبق أن تــولّى مــنـاصب
رســــمـــيـــة فـي عـــهــــد بـــوتــــفـــلــــيـــقـــة
بـاالنتـخابات الـرئاسـية التي قـاطعـتها
ــعـارضـة واتّـســمت بـنـسـبــة امـتـنـاع ا
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صــدر عن الــكــتــاب الــســادس لــلـواء الــركن
ـتـقـاعـد الـدكـتـور عـمـاد عـلوّ صـدر عن دار ا
آمــنــة لــلــنــشـر والــتــوزيع فـي عـمــان حتت
عـنـوان (أسرار دولـة اخلالفـة الداعـشـية من
الــبــغـدادي الـى قـرداش) في اطــار الــسـعي
الى رصـد فلـسفة وجتـربة الـدولة واخلالفة
لــدى احلــركـات الــســلــفـيــة اجلــهــاديـة ذلك
ـفـهـوم الذي يـحـتل موقـعـا مـهمـا في فـكر ا
اجلــمــاعــات اإلسالمــيــة عــمــومــا وفي فــكـر
الـسـلـفـيـة اجلـهاديـة خـصـوصـا" بـاعـتـباره
“حـراسـة لـلدين وسـيـاسـة للـدنـيا ?”والـذي
اقـدمت احـدى فـصـائـل الـسـلـفـيـة اجلـهـادية
وهو تنظيم (داعش) على اقامتها في اجزاء
مـن العراق وسوريا في 29 حـزيران/يونيو
2014 لـتنهار وتسقط في  10كانون االول/
ديـــســـمـــبــر 2017. والـــكـــتـــاب من الـــقــطع

الوزيري ويقع في 197 صفحة. 
ـؤلف موضوع الكـتاب في اثنا وقـد تناول ا
عـشـر فصال" ومـقـدمة وخـاتـمة كـمـا استـند
ــــؤلف في دراســــته عـــلى (202) مــــصـــدر ا
ـا اعـطـى الـكـتـاب فـرصـة كـبـيرة ومـرجع 
لـيـكون دراسـة وثـائـقيـة مـهمـة ألسـرار دولة
ـزعـومـة حـيث تـناول اخلالفـة الـداعـشـيـة ا
فاهيمية قاربـة ا ـؤلف في الفصل األول ا ا
لإلمـارة واخلالفة والدولة في الفكر السلفي
ـرتـكـزات الـفـكـريـة اجلـهــادي مـركـزا" عـلى ا
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لـلدولة السـلفية اجلـهادية احلاكـمية: الوالء
والــبـراء: جـهـاد الـتــمـكـ وجـهــاد الـنـكـايـة
الـتـوحش. أما في الـفصل الـثـاني فقـد سلط
الــضــوء عــلى فــلـســفــة اخلالفــة في الــفــكـر
الـسلـفي اجلهـادي والذي بحث فـيه فلـسفة
ي اخلالفـة اإلسالميـة وفلسـفة اجلهـاد العا

. من النكاية الى التمك
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كــمــا تــنــاول الــبــاحث مــراحل اقــامــة دولـة
اخلالفـــة في الـــفـــكـــر الــســـلـــفي اجلـــهــادي
بـاالستناد الى مفـهوم االمارة االسالمية في
كـتــاب ادارة الـتـوحش. امـا الـفـصل الـثـالث
فــقـــد انــصــرف الى تــنـــاول مــراحل ظــهــور
الــســلــفــيــة اجلــهــاديــة في الــعــراق وكــذلك
ظـهورالـتيـار السـلفي في كـردستـان العراق.
ـــاط وقــــد تـــنــــاول في الـــفــــصل الــــرابع أ
الــتـيـارات الــسـلـفـيــة في الـعــراق والسـيـمـا
الـسلـفية الـعلمـية الـتقلـيدية الـهيـئة العـليا
لـلدعوة واإلرشاد والفـتوى وجتمع الشورى
ألهل الـسـنة واجلـماعـة والسـلـفيـة اجلامـية
(نـسبة إلى الشيخ محمد بن أمان اجلامي)
والـسلـفيـة السـرورية.  وكـذلك سلـط الضوء
عـــــــلى الـــــــســـــــلـــــــفــــــيـــــــة اجلـــــــهـــــــاديــــــة
احملــلــيـة(االنــصــار)والــسـلــفــيـة اجلــهــاديـة
ــهــاجـــرون) واســتــعــرض أهم الـــوافــدة (ا
تـنـظـيـمات الـسـلـفـيـة اجلهـاديـة احملـلـية في

العراق. 

ـــؤلـف الـــضـــوء فـي الـــفـــصل وقــــد ســـلط ا
اخلـامس علـى مراحل ظـهور مـا يسـما دولة
الـعراق اإلسالميـة منذ تدفق االفـغان العرب
الـى العـراق ومجيء ابـو مـصعب الـزرقاوي
واألمـارة االسالمـيـة االولى الى اعالن دولة
الـــعـــراق اإلسالمـــيـــة وصـــعـــود ابـــو بـــكــر
الـــبــغـــدادي. في حـــ تــنـــاول في الـــفــصل
الــــســـادس اعـالن الـــدولــــة االسالمــــيـــة في
الــعــراق والـشــام واألسس االيــديـولــوجــيـة
لــدولـة داعش وتـطـور الـقــدرات الـعـسـكـريـة
لـتـنـظـيم داعش واتـسـاع وتنـوع الـعـمـلـيات
اإلرهـابـيـة. وكـان من الـضـروري في الـفصل
الـسابع الـقاء الضـوء على االجتـياح الكـبير
لـــتـــنـــظــــيم داعش في عـــام 2014 ومـــوقف
ن الظـواهري الـبـيشـمركـة واخلالف بـ ا
وابــو بـــكــر الــبـــغــدادي كــمــا  الـــتــركــيــز
بالتفصيل على النظام اإلداري لدولة داعش
والــهــيــكل االداري لــدولــة داعـش ومــصـادر
ـــرتـــبـــات تـــمــــويل دولـــة داعش ونــــظـــام ا

واالتعاب لدولة خالفة داعش. 
ولــغــرض اسـتــكــمــال الـصــورة في ذهــنــيـة
ــهم أن يـــســلط الــفــصل الــقـــار كــان من ا
الــثـامن عـلى اسـبــاب سـقـوط دولـة اخلالفـة
الـداعــشـيـة مـنـذ تـشـكــيل الـتـحـالف الـدولي
ومـوقف العـرب واحلرب عـلى تنـظيم داعش
ــقــابل الـذي وتــأثــيـر الــهــجــوم الـعــراقي ا
وضح تــأثـيـره في الـفـصل الـتـاسع ونـهـايـة

الــتـمــكـ والــعـودة الى "الــنـكــايـة" بــعـد أن
انــهـارت الــقـدرات الــقــتـالــيـة ومــعـســكـرات
داعـش وجيـوش داعش (جـيش اخلالفة
جــيش دابق جــيش الــعــسـرة عــســكـر

الواليات). 
ـــراحل الالحــقــة بـــعــد ســقــوط دولــة ا
اخلالفـة الداعشية تناولها الباحث في
الــفـصل الـعــاشـر حتت عـنـوان داعش
واعـــادة الــتـــنــظـــيم وركـــز فــيـه عــلى
االحـتـماء بـصحـراء البـادية الـغربـية
وقــضــيـــة اخلالفــات الــتي عــصــفت
بـتــنـظـيم داعش. لـيـركـز في الـفـصل
احلـادي عـشر عـلى معـركـة البـاغوز
ـــعــقل االخـــيــر لـــتــنـــظــيم داعش ا
وتــأثــيــر فــعـالــيــات قــســد وقـوات
الـتحالف الدولي فـعاليات القوات
الـعراقيـة وموقف القوات الـتركية
ـعـركة ؤلف سـيـر ا كـمـا تـنـاول ا
ومـــقـــتل ابـــو بـــكــر الـــبـــغــدادي
وتـعي اخلليفة اجلديد. أما في
الـفصل الثـاني عشر فـقد تناول
ـــؤلـف بـــالـــتـــفـــصـــيل داعش ا
والـعودة الى الـعراق من خالل
ـــــــوقـف الــــــــعـــــــام دراســــــــة ا
يـدانيـة لتـنظيم والـترتـيبـات ا

داعـش والــقـــيـــادة والـــســـيـــطــرة
ط وقـــــــدرات داعش الـــــــقـــــــتــــــالـــــــيـــــــة و

غالف الكتاب

الــصــادقـة: بــعض اإلِنــســان كـاتب كل
كـاتب إِنسـان ونحـوهمـا من القـضايا.
أمــا الـعالقـة فــهي الـعالقـة الــداخـلـيـة
لـلــقـضـيـة الـبـسـيـطـة وهي عالقـة بـ
طـرفي الـقـضـية كـالـعالقـة بـ (بعض
ـتـقدم. ـثـال ا اإلِنـسـان) و(كـاتب) فـي ا
ـركبة ثل عـرّف الكتـاب القـضية ا وبـا
بـوصفها بـنية تتألف من مـكون هما:
دعـامـة وأداة ربط; حـيـث إن دعـامـتـها
مـجمـوعة من الـقضـايا الـبسـيطـة التي
تــتـركب مـنـهــا بـوسـاطـة إحـدى أدوات
ــنـــطــقــيـــة. ومن الــواضح أن الـــربط ا
ـنـطقـيـة هي مجـمـوعة دعـامـة البـنـية ا
اعــتـيـاديـة غــيـر خـالــيـة في الـبــنـيـتـ
. وعـلى هـذا فـإن الـتـحـلـيل ـذكــورتـ ا
ـؤلـف يـنـظر ـنـطـقي الـذي انـتـهـجه ا ا
الى القضايا بوصفها بُنى منطقية أو
بـتعبير أدق بنية عالقات منطقية وأن
ذلـك التـحلـيل يـدور حول الـعالقات في
ــنــهج الـذي تــلك الــبــنى. اســتـبــعــد ا
وّحد نطق ا ؤلف في بنـاء ا اعـتمده ا
ـنـطق األرسـطي الـتـقـلـيدي مـا خـالط ا
من زيــادات غـيــر مـنـطــقـيــة; فـلـســفـيـة
ولــغــويــة لـيــســتــقل بــنـفــسه عـن تـلك
الــزيــادات ويــكـون حــلــقــة تـتــقــدم مـا
نطق الـرياضي وليكون يـعرف اآلن با
بــنـاؤهــمــا قـائــمـاً عــلى نــظـام بــديـهي
واحـد. هـذا النـظام جتـتـمع فيه قـواعد
ـــنــطق األرســطـي الــتــقــلـــيــدي بــعــد ا
ـنـطق الـريـاضي حتـديــثـهـا وقـواعـد ا
بـعـد تـكـييـفـهـا في تـسلـسل مـتـعـاضد
نـطقي. وبـهذا ومـتـصاعـد في البـنـاء ا
ـنهج اجلديد قد أكمل الـتوحيد يكون ا
ـنـطق األرسطي في مـجال مـا يـنقص ا
ركـبة نـطـقيـة والـقضـايـا ا الـعالقـات ا
وأَحـكامَـها بـعد أن كـانت معـتلـة وغير
مـكـتــمـلـة هـنـاك. كـمـا أكـمل مـا يـنـقص
ـنـطق الـريـاضي في مـجـال الـقـضـايا ا
الـبسيـطة بوضـعها في مـحلها الالئق
ـنـطـقي بـعـد أن كانت بـهـا بـاالعـتـبار ا
ؤلفات كنـنا تصنـيف ا مـهملة هـناك.
ــــنــــطق األرســــطي الــــتـي تــــنـــاولـت ا
الـتــقـلـيـدي الى ثالثـة أصـنـاف: الـكـتب
ـؤلفات ـترجـمة عن الـلغـة الالتـينـية  ا
نطقية والكتب احملققة لتلك أرسـطو ا
الـــكــتـب والــكـــتب الـــشــارحـــة له. ولم
ــــؤلــــفـــات يــــحــــدث في أيّ من هــــذه ا
حتــديث لــلـمــنــطق األرسـطـي يـتــنـاول
مــبــادءه األسـاســيـة وطــرق اســتـدالله
ــنـت في الـــعـــرض ســــوى أَنـــهـــا تــــفـــنـَّ
والــــتـــبــــويب وأطــــنــــبت في الــــشـــرح
واإلِيـضاح. باستـثناء أعمـال ابن سينا
وابـن رشــد إْذ وردت فــيــهــا إِضــافـات
جـديرة باالعتبار إِلّـا أنها بقيت أسيرة
ـنطق األرسـطي الـتقـليدي. حتـديدات ا
كـما أن بعض أعمـال (فريجه) و(كانت)
وسـواهما لم تُفلح فـي إِيجاد صلة ب
ــــنــــطـــقــــ الـــريــــاضي واألرســــطي ا

توحدهما في نظام بديهي واحد.
ـــنــطق ـــؤلف: ال شك في أن ا يـــقــول ا
نطقيات واحـد برغم اختالف أَسماء ا
ـعـتـبـر عـنـدنـا الذي إِلّـا أن االخـتالف ا

ـــنـــطق يـــؤسـس ألنــواع أو ألَقـــســـام ا
يتمثل في طبيعة أو نوع الدعامة التي
يـتــخـذهـا في بـنـاء قـضـايـاه فـيـمـا إذا
كــانـت تــلك الــدعــامــة مــفــاهــيم كــلــيــة
وجـزئية أو كانت مـجموعات اعـتيادية
أو كـانت مـجـمـوعـات ضبـابـيـة أو غـير
ذلـك من الـدعـامـات. ومـع هـذا الـتـعـدد
ـنـطـقــيـات كـلـهــا الـتي تـأسـست فــإن ا
تـنـقـاد الى عـمـلـيـات وعـالقات وأدوات
مـنـطقـية واحـدة تسـتنـد قبل كل شيء
الى احلــقــائق الـتـي بـيــنـتــهــا نـظــريـة
ــنـطق اجملــمــوعـات االعــتــيــاديـة.عــدّ ا
األرسـطي الـتـقلـيـدي الـكلـيـات اخلمس
أَقـسـامـاً لـلـمـفـاهـيم الـكـلـيـة واتـخـذها
دعـامـة في بـنـاء الـقـضـايـا الـتي يـطلق
عـليهـا القضايـا احلمْلـية وهي: النوع
واجلــــــنـس والـــــفــــــصـل واخلــــــاصـــــة
والــعــرض. هــذه الــكـلــيــات واحــدتــهـا
حتـــتــوي األخـــرى أشــمـــلــهـــا الــنــوع
ـــنـــطق وأدنــــاهـــا الـــعـــرض. إلّــــا أن ا
الــــريــــاضي اتــــخــــذ مـن اجملــــمــــوعـــة
االعـتيادية ومن ثم القضايا البسيطة
ـركـبـة. في دعـامــة في بـنـاء قـضـايـاه ا
حـ حددت منطـقيات أخرى دعـاماتها
اخلـاصـة بـهـا وهي لم تـخـرج من حـيز
ـنـطق الـبُـوْولي ـنــطق الـريـاضي كـا ا
نـسـبـة الى الـريـاضي جـورج بُوْول إذ
اســتـنــد مـنــطـقه الـى جـبــر الـقــضـايـا
وشـكّل هذا اجلـبر واحداً من مـرتكزات
الــتــقــدم الـــتــكــنــولــوجي في الــعــصــر
الـراهن بـخاصـة في تـصمـيم األجـهزة
ـكـائن الـتـي تـسـتـخدم الـكـهـربـائـيـة وا
ــنــطق الــدوائــر الـــكــهــربــائــيــة. أمــا ا
الــضــبــابي الــذي أســسه الــعـالم أذري
األصـل وأمريكـي اجلنـسية لـطفي زادة
فــقـد اتـخـذ من اجملــمـوعـة الـضــبـابـيـة
ذكور في بحث نشره دعـامة للمنـطق ا
اضي في مـطلع السـتينـات من القرن ا
بـــعــنــوان اجملـــمــوعـــات الــضــبـــابــيــة
ــنــطق (Fuzzy Sets, 1965). يُـــعــدُّ ا
الضبابي توسيعاً للمنطق بكل أنواعه
وأَقــسـامه ألن اجملــمـوعـة الــضـبــابـيـة
بدورها توسيع للمجموعة االعتيادية.
ـوّحد ـنـطق ا لـكن الـكـتـاب إذ نـقـدم ا
ـنطق األرسطي الـتقليدي ا ينقل ا فـإ
مـن الكـلـيـات اخلـمس الـى اجملـمـوعات
ـنـطق األرسـطي االعـتـيـاديـة لـيـكـون ا
نطـقيات بـنسـخته احملدثـة هذه أحـد ا

التي تُردّ كلها الى مفهوم اجملموعة.
نـطقي في أثـمرت مـنهـجيـة التـحلـيل ا
هـذا الـكـتـاب اسـتـحـداث طـرق حتـليل
وقــــــواعــــــد اســــــتـــــدالل ومــــــبــــــاحث
ومــصــطـلــحـات لـم تـكن مــطــروقـة في
ـــنــطق األرســطـي الــتــقــلـــيــدي مــنــذ ا
ــفــاهــيم أرســطـــو: كــالــعالقــات بـــ ا
وجبـة والعالقات الـكلـية والعالقـات ا
ــتـعــادلــة بـ الــســالـبــة والــعالقــات ا
ـفـاهيم الـكـليـة والعالقـات الـداخلـية ا
لـلقـضية الـبسـيطة والـفرق بـ النفي
والــسـلب وانـســجـام حـدَّي الــقـضـيـة
ـعنـي ـتـجانـستـ وا والـقـضيـت ا
نـطقي لـلقـضيـة والقـضية الـلغـوي وا

ـــنــطق ــد.. حتـــديث ا ُــوَحـَّ َـــنْـــطِق ا (ا
األرسـطي) كتاب جديـد يتناول حتديث
ــنـطـق األرسـطي الــتـقــلـيــدي وإعـادة ا
ــؤلــفـات إِنــتــاجه عــلى نــحــو مـغــايــر 
أرسـطوطـاليس وشرّاحه من بـعده وما
ـدارس يُـدرّس في أَقـسـام الـفـلـسـفـة وا
الـفقهـية.الكـتاب من تألـيف التدريسي
بـــدرجــة مـــدرس مــســـاعـــد في هــيـــئــة
الــتــعــلـيم الــتــقــني بــجـامــعــة الــفـرات
األوسط الـتـقـنـيـة عـبـد الـرحـمن كـاظم
زيـارة وصدر عن دار الورشة لـلطباعة
يزه أنه والـنشر في بغـداد وأبرز ما 
جتـــاوز مـــنـــهج أرســـطـــو إلى مـــنـــهج
ـؤلف إذ أزال من مـسـتـحـدث وضـعه ا
ـنطـقية ؤلـفات ا خاللـه أوهاماً ظـلت ا
تــردده طـوال ثالثـة وعـشـرين قـرنـاً إذ
دحـض قــســمــاً من قــواعــد االســتــدالل
ـــنــطـــقي وأحلّ بـــدالً مــنـــهــا قـــواعــد ا
ـســتـوي ـبــاحث الـعــكس ا تــخـتـص 
والـنقض وعكس الـنقيض كـما تضمن
مــبـــاحث مــســتــحـــدثــة في االســتــدالل
ــبــاشــر تُــطــرق ألول مــرة في تــاريخ ا
ــنــطق وهي الــقــضــيـتــان الــتــوأمـان ا
ـتتـامـتـان والـقـضـيـتان والـقـضـيـتـان ا
ـتخالفتان فضالً عن تضمنه مباحث ا

ومصطلحات وقواعد أخرى.
ـشتـرك ب كـان الـكشف عن األسـاس ا
ثالً ـنـطقـ األرسطـي والريـاضي  ا
ـفـهوم اجملـموعـة االعتـيـادية الـلبـنة
ــوحّــد الــذي ــنـــطق ا األولـى لــبــنــاء ا
ـــــؤلف ألول مـــــرة في هــــذا يـــــقــــدمه ا
الـكتـاب وهو كـشف يؤدي الى تـوحيد
ــنـطـقــ في نـظـام بــديـهي واحـد إذ ا
يُــــهـــيئ لــــلـــمـــنــــطق األرســـطي أدوات
ـنـطـقي من جـهـة ويُـعـطي الـتـحــلـيل ا
نطق الـقضـية احلـملـية مـكانـتها فـي ا
قـصود الـريـاضي من جهـة أخـرى.إن ا
ـنـطق األرسطـي التـقـلـيدي مـؤلـفات بـا
ـنـطقـيـة ومـؤلـفات الـعـلـماء أرسـطـو ا
ـؤلـفات الـعـرب في بـسطـه وشرحه وا
الــتي حــقـقــهــا األقـدمــون واحملــدثـون
ـنـطق األرســطي الـذي تـبـنّـاه وكــذلك ا
الـــريــاضـــيــون والـــذي تــظـــهــر عـــلــيه
بــوضـوح بـصــمـات عـالم الــريـاضـيـات

(فـريجه) وهـذا بدوره لم يبـتعد كـثيراً
ـنطق أرسطو عن الـنسخـة التقلـيدية 
ــــنـــطق الــــذي يـــدعى أضـفْ الى ذلك ا
ــنــطـق احلــديث.شــكل الــكــشف عن بــا
ـــنـــطـــقــ ـــشـــتـــرك بـــ ا األســـاس ا
ـفـهـوم ـثالً  األرســطي والـريـاضي 
اجملــمـوعـة االعـتــيـاديـة الــذي تـضـمـنه
ـنـطق الـكـتـاب الـلـبـنـة األولى لـبـنـاء ا
ـؤلف ألول مرة ـوّحـد الذي يـقدمه ا ا
فـي كــتــابـه وهــو كــشـف مــثّل نـــقــطــة
انـعطـاف في مسـار العالقة الـتاريـخية
ـــذكــوريـن وبــدايــة ــنـــطــقــ ا بـــ ا
لــتـوحـيـدهـمـا فـي نـظـام بـديـهي واحـد
يـتـوفر عـلى مـقومـات الـنظم الـبـديهـية
قـدمـة منـهـا االستـقاللـية كـلـها وفـي ا

والكمالية.
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شـترك ب واضـح أن غياب األسـاس ا
ـذكـورين لـثالثـة وعـشـرين ـنــطـقـ ا ا
قـرناً خلت أدى الى خـلق فجوة باعدت
بـــيــنـــهــمـــا ونـــشــأت عـــنــهـــا إِحــاالت
ـــنـــطق واعـــتـالالت مـــنـــطــــقـــيـــة فـي ا
األرسـطي التقليدي من جانب وقصور
ــنـطق الـريــاضي تـمـثـل بـإهـمـاله في ا
لـلقضايا احلملية من جانب آخر. بُنيَ
: الـنـظام ـوحّد عـلى ركـيـزت ـنـطق ا ا
الــبــديـهي وبــنــيـة الــعالقــات. يــتـألف
الـنـظام الـبـديهي مـن بديـهـيات مـفروغ
من صـحتها بـالبداهة الستـغنائها عن
الــبــرهــان كــمـا هــو مــعــروف وبُــنـيت
ـوجـبهـا قـواعد االسـتـدالل. أما بـنـية
ــؤلــفــة من الــعالقــات فــهـي الــبـنــيــة ا
سـؤولة عن إِنتاج نطـقية ا الـعالقات ا
الـقــضـايـا وهي أيـضـاً الـعالقـات الـتي

تقرر صدق أو كذب القضايا.
ــنـــطــقي الــذي إن مـــبــدأ الــتـــحــلـــيل ا
انـتهجه الكتاب تمـثل بتعريف القضية
الــبـســيـطـة (احلَــمْـلِــيّـة كـمــا تُـدعى في
ـنطق األرسـطي الـتقـليـدي) بوصـفها ا
بـنية تتـألف من مكون هـما: الدعامة
والــعـالقــة. تــتــألف دعــامــة الــقــضــيــة
ــفــهـــومــ الــلــذين الــبـــســيــطـــة من ا
: الــكــاتب ــفــهـــومــ يــؤلـــفــانــهــا كـــا
واإلِنــسـان فــهــمـا يــؤلـفــان الــقـضــايـا

الــفـعــلــيـة والــقـضــيــة االسـمــيـة
ـطـلـقـ ـفــهـومـ الـكـلـيـ ا وا
تـراصّ ـفـهومـ الكـليـ ا وا
تـباعدين ـفهومـ الكلـي ا وا
واألصـل احملـــصل لـــلـــقـــضـــايــا
ــنــســجــمـة ــعــدولــة وغــيـر ا ا
ـركــبـة األسـاسـيـة والــقـضـيـة ا
متدة وأدلة ركبة ا والقضية ا
صـــدق وأدلــة كــذب الـــقــضــيــة
الـبسيـطة والقـياس االقتراني

ركب. البسيط والقياس ا
مـن قـــــــواعـــــــد االســـــــتــــــدالل
ـــســتـــحــدثـــة دلــيـل صــحــة ا
الـقياس وخوارزمية القياس
الـــلّــذيـن يــغـــنــيـــان عن ركــام
الـــــــقــــــواعـــــــد والــــــشــــــروط
ــــوضـــــوعــــة لــــلــــقــــيــــاس ا

االقتراني بأشكاله األربعة.
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تـــضــمن الـــكــتـــاب أيــضــاً
مـبـاحث مـسـتـحـدثـة تُـطـرق

ـنطق; فـفي حـيز ألول مـرة في تـاريخ ا
ــتـقــابــلــة  اســتــحـداث الــقــضــايــا ا
تـخالـفتان مـبحـث هـما: الـقضـيتـان ا
ــتـتــامـتــان. وفي حـيـز والــقـضــيـتـان ا
تكافئة  استحداث أربعة الـقضايا ا
مــبـاحـث هي: الـقــضــيـتــان الـتــوأمـان
تـحاويتـان والقضـيتان والـقضيـتان ا
تساويتان. ـتطابقتان والقضـيتان ا ا

وفـي حــــيـــــز قــــواعـــــد االســــتــــدالل 
ـســتـوي اســتـنــتــاج قـواعــد الـعــكس ا
لــلـجـزئـيـة الــسـالـبـة وقــواعـد الـعـكس
ـوجـبـة وقـواعـد الـنــقـيض لـلـجـزئـيـة ا
ـــوضـــوع الــــنـــقض الــــتـــام ونـــقـض ا
ـوجـبـة والـسـالـبة. أتت  ا لـلـجـزئـيـت
هــذه الــقــواعــد بــعــد تــبــديــد األوهـام
 وبــلغ عــديـد األرســطــيـة بــارتـفــاعــهـا
ـبـاشـر األرسـطـيـة قـواعــد االسـتـدالل ا
الـتي  نـقضـها في هـذا الـكتـاب تسع
ــبــاحـث الــعــكس قـــواعــد تــخـــتص 
ـسـتـوي والـنـقض وعـكس الـنـقـيض ا
ووضــعــنــا بــدالً عـنــهــا خــمس عــشـرة
ــنــطق األرســطي قــاعـــدة.إن حتــديث ا
الــتـقــلـيــدي بـرؤيــة ريـاضــيـة ال يــعـني
بـالــضـرورة إِغـراقه بـالـرمـوز والـصـيغ
والـــــعــــبــــارات الـــــريــــاضـــــيــــة بل إن
ـؤلف في الـتـحـلـيالت الـتي يـقـدمـهـا ا
كــتـابه صـيـغـت في مـعـظـمــهـا بـلـغـة
الــكـالم االعــتــيــادي وكــان اســتــخـدام
الـــرمـــز الــريـــاضي عـــلى قـــدر ونـــحــو
يــتـنـاسـبــان مع مـتـطــلـبـات الــتـحـلـيل.
وبـالنسبة لـلقرّاء الذين ال يسـتسيغون
ـكـنهم الـتـعـامل مع الـرمـز الـريـاضي 
كـتـوبة االكـتـفاء بـالـعبـارات الـبديـلـة ا
بــلـغــة الـكـالم االعـتــيـادي وهــذا لـيس
ـــؤلف بـل ألن الـــرمـــز تــــســـاهالً مـن ا
الــريـاضي لــيس إِلّـا صــيـغـة ريــاضـيـة
مـجـردة لعـبارة لـغـوية. وفي احلـقيـقة
إِن اعــــتــــمــــاد الــــرمــــز في الــــقــــواعـــد
ــنع تـأويل ــنـطـقــيـة  والــتـحــلـيالت ا
الـنص وتـفرق مـعانـيه. مـرّ تألـيف هذا
الـكـتاب بـثالث مراحل عـبـر اثني عـشر
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مـــرتـــفـــعـــة (أكــثـــر من %60). ورفض
احلـراك الـرئيس اجلـديد مـعـتبـراً إيّاه
من مــكـوّنـات نــظـام بـوتــفـلـيــقـة وقـرّر
مــواصـــلــة الــتــظــاهـــر إلى أن مــنِــعت
الــتــجـمّــعـات بــســبب تـفــشّي فــيـروس
كـورونا.وفي السنت األخيرت باتت
الــقـوى األمـنـيـة تــمـنع أيّ مـسـيـرة في

الـــعــاصــمـــة وفي مــدن أخــرى فـــيــمــا
سـجّلت موجة اعـتقاالت واسعة في كلّ
أرجـــــاء الــــبالد.وتـــــقــــول الـــــرابــــطــــة
اجلـزائـريّة لـلدفـاع عن حـقوق اإلنـسان
إنّ هناك قرابة مئتي سج في قضايا
احلــراك واحلــريــات الــشــخــصــيــة في

اجلزائر.

الـقـتــــــــالـواخـيـرا" قـــدرات االسـتــــــــجـابـة
ـــتــيـــــــــســـرة لــدى الـــقــــوات الــعـــراقــيــة ا

سلحة.  ا
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انـصف الــسـيـد رئــيس الـوزراء  الـواقـع حـ اشـار بـوضــوح الى ان مـا يــعـاني مـنه
الـعـراق هـو  سـوء ادارة   سـوءاً مـتـراكمـاً (تـربع) عـلى كل مـنـصـات الـسـلـطـة بدون
استثنـاء    واذا كان السيـد الكاظمي لم يـدخل في تفصيالت هذا الـسوء  فللـحقيقة
كن تـبرير ان كل  هـذا اجلانب مـاهو شـائع و(يتـبختـر) على الـطاوالت  واال كـيف 
ــعــتــمــدة  عالجــيــة فــحــسـب تــتــذرع بــالــســوابق   وقــلــة االجــراءات احلــكــومــيـــة ا

التخصيصات مع هوامش وعود سائبة  تتكرر في كل مؤسسات الدولة العراقية 
 ال أريـد هـنـا ان نحـتـكم الى مـفـاهـيم االدارة الـناجـحـة ومـاينـبـغي ان تـكـون عـليه في
ـهنـي   والتـصدي لـالخطـاء قـبل استـفـحالـها   ـثابـرة والـتحـلي بـالذكـاء ا مـالزمة ا
والعمل بـروح االبوة االدارية التي دأب عليهـا اليابانيون وقـد جنحوا في هذا االبتكار
ـيــداني   ولــست بـصــدد ان اخـوض في اســبـقــيـات االدارة االســتـراتــيـجــيـة فــقـد ا
اصبحت عـلماً له نظرياته الـوازنة   ولست انوي  البحثَ في مـوضوع حسن التدبير

تميز في اجلامعات العلمية التطبيقية  فلهذا العنوان كرّسيه ا
سـتشـارين في تكـريس سوء االدارة  هـل هذه مـفارقة   مـايهـمني  هـنا دور بـعض ا
يـدان ان هـنـاك اكـثر مـن الفي مـسـتـشـار حسب نعم هـي كذلك   اذا اخـذنـا بـعـ ا
تقـدير  مـطلع في وزارة الـتخـطيـط  . ان هذه الوظـيفـة مدعـاة للـتقـدير والـهيـبة   ولي
ستشاريـن مع ان الرئاسات الثالثة تـزدحم بهذه العناوين  هنا ان اسـأل اين عمل ا
بــعـضـهم مــتـفــرغـ لـهــذا الـعـمـل حـصـريــا   واخـرين عـلـى( الـنص)   .  ان وجـود
مستشـارين بهذا  العـدد خسارة لوجـستية جسـيمة اذا اخذنـا  بحجم  االموال التي
ـسـتشـارون مسـؤولـ عن بعـض االخطـاء التي تـصرف عـليـهم   ثم كـيف ال يـكون ا
تعـاني مـنـها الـدولـة الـعراقـيـة وهنـاك قـائـمة طـويـلة مـن التـقـصيـر والـتـلكـوء واالهـمال
ؤسسات  ضمن  كل ساللم والتسـيب والتغطية على ضحالة اجـرائية  حتكم اغلب ا
ـصـادقـات مـسـتـشـارين الشك ان هـناك ـعـتـمـدة وهي مـذيلـة  الـدرجـات الـوظيـفـيـة ا
ـالـية ووضـع حد ـوراد ا ـسـؤول عن تـعـظـيم ا مـسـتـشـارين لـدى الـطـاقم احلـكـومي ا
لـهزات االفـالس التي تـطل  بـ احلـ واالخـر   وهنـاك روؤسٍ اسـتـشاريـة تـتـصدر
الحـقـة الـفـسـاد   وكـيـفـيـة الـتعـاطـي في الـعالقـات االقـلـيـمـية ـشـهـد االصالحي  ا
ـكن التـعـامل مع نـفوذ هـذه الـدولـة  او تلك   ومـا الـذي يـجعل والدولـيـة   وكـيف 
ـفـاضلـة بـ الـلـيـمـون االفـريقي الـعـراق يـسـتـعـيـد عافـيـته الـزراعـيـة ويـقـطع طـريق  ا
ـستـورد  ويبـَّشـر بزراعـة الـبطـاطـا الهـولـنديـة بـدل استـيـرادها  .  من واالسـتـرالي ا
ـرة  كان من مسؤوليتي عندما كنت  اعمل سكرتير حترير في مجلة (الف الطرافة ا
باء) فـحص عـدد  اجملـلة قـبل دفـعه الى الـطـبع  فلـفت نـظـري اعالن تـتصـدره  عـبارة
(نعاهد الـسيد الرئيس القائد  على منع الرطوبة في العراق)  بزعم تشجيع الصناعة
صنعة محلياً  وتستخدم عازالً اسك) ا الوطنيـة  االعالن مخصص لتسويق مادة (ا
 فـوق اساس الـبنـاء حتى ال تـتمـدد الرطـوبة لـلجـدران    فأتـصلت بـصاحب االعالن
وافهمته ان هـذه العبارة  تسيء له وان فـيها الكثيـر من التهكم على مفـهوم  التعهد 
فقال لي  الـتعهد اقترحه مستشار الشركة   اخشى ان يكون هناك االن العديد من
ـسـتــشـارين الـذين ال يـجــيـدون سـوى الـنـفـاق عــلى غـرار مـا فـعـلـه مـسـتـشـار  تـلك ا
الشركة.......  بـخالصة حتليلية   اذا كـان السيد الكاظمي  قـد اختار  مستشارين
ـيدانية  وهذا يحـسب له  فأن احلال في مؤسسات له بحذر وعـناية ووفق احلاجة ا
ستـعمرة مـستشارين راجعـة وفحص سريـري  اخـرى في الدولة الـعراقيـة يقتـضي ا
تـأسست  بعد عام  2003 في رواية من زمـان الدولة العثمـانية ان قاطع طريق اسمه
شـوكت اذاق  الشـرطة انـذاك  االحراج وقـد اصر السـلطـان العـثمـاني  على حتـشيد
زيد من الـقوات أللقاء القـبض عليه وجلـبه حياً له وهذا ماحـصل بالفعل  وكان من ا
توقع ان يوصي السلطان بتشديد العقوبة عليه  لكنه بدل ذلك عيّنه مستشاراً لديه ا
وتى من حاشيـة السلطان قبل دفنهم  وهكذا جرى وحدد وظيفـته   التكبير باذان ا
ستشـار فطلب من احد افراد احلال وبعـد فترة اراد السلـطان ان يختبـر اداء ذلك  ا
ـستشار) ـزيفة على (ا رور بـاجلنازة ا احلاشية ان يـجَّهز نـفسه لتمـثيل دور ميت وا
ن تلتقيهم في االخرة زيف علـيه همس في اذنه   قل  يت ا شوكت  وعنـدما مروا با
ان الـدولـة  (خـربت)   صـار قـاطع الـطــريق شـوكت مـسـتـشـاراً لـلـسـلـطـان امـا اخـر

الـطـرائف ان مـسـتـشـاراً اقـتـرح عـلى مـسـؤول اول في الـدولة
الـعراقـية تـمريـر معـلومـة لالعالم بزعم  انـه استـدانَ مبـلغاً
من احـد اصـدقـائه الـتــجـار ألن راتـبه الـشـهـري اليـغـطي
نــفــقــاته الــعــائــلــيــة   وانـه بــذلك (يــتــســاوى) مع مــوقف
انـية اجنـيال ميـركل صاحـبة أنـظف سجل ـسـتشـارة اال ا
ي..... خاتمة (اذا سؤول سياسي وفق استفتاء عا مالي 

شورة الصادقة)   . صدأ الراي اصقلته ا
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هناك من يـتمرس في إشعال احلرائق  وإثـارة نيران الفتنة بـ الناس حيث ينقل لك
كالمــاً يـزعم انه صــادر من بـعـض من التـعــرف عـنه اال خــيـراً  ويــقـول لـك بـاحلـرف

الواحد :
( انّ فالناً يقعُ فيك ) 

والنفس  –كما هو معلوم  –تأبى ان يتناولها احد بسوء  
ـا نــقل لك هـذا الــكالم لِـيُـثــبتَ لك إخالصه ومـحــبـته  مع انه في الــواقع يـسـعى ور
بالنمـيمة التي هي من الكبائر  فيبوء باثم كبـير ويجترح السيئة التي تسود صحائف

أعماله ...
وقد جاء في األخبار :

انّ رجالً جاء الى االمام احلسن (عليه السالم ) وقال له :
إنّ فالنا يقع فيك 

فقال االمام احلسن (عليه السالم) :
" ألقيتني في تعب 

أريد اآلن أنْ استغفر الله لي وله "
ونلحظ في هذا اجلواب احلكيم أمرين :

األول :
إنَّ ايصال االخبار السيئة مِنْ شأنه أنْ يترك آثاراً سلبية مُوجعه في النفس 

ومِثْلُ هذه اآلثار تكون مُتعِبةً مزعجة .
نقول اليه . وهذا ما علّق به االمام احلسن (ع) على الكالم ا

لقد أشعر االمام احلسن (ع) الناقل بانّه أوقعه في تَعَبٍ 
ومعنى ذلك :

انه أساء ولم يُحْسن .
وهو يحسب انه أحسن صُنْعا سلك الذميم الذي سْـلَكَهُ  وعلى النـمّام أنْ يرتدع عن ا

.
انه أساء ولم يحسن وباء باثم كبير .

الثاني :
انّ االمام احلسن (ع) لم يقابل االساءة التي نقلت اليه االّ باحسانّ :

لم يقدح في الرجل  
ولم يقل فيه ما اعتاد الناس أنْ يقولوه في مَنْ يقعُ فيهم ..

واكتفى (ع) باالستغفار .
عصوم  –من اقتراف الذنوب . استغفرَ اللهَ لنفسه ولِمَنْ وقع فيه وحاشاه  –وهو ا

فاالستغـفار هنا استغفار لِمَنْ اخترق اخلـطوط احلمراء كُلَّها حينما
ــصـطــفى مــحـمـد وقع فـي االمـام احلــسن سـبط الــرسـول ا

(ص) وريحانته وسيد شباب أهل اجلنة .
وهو رسـالة واضحة لِمَنْ وقع فـيه تَدْعُوهُ الى االنضباط 
وازيـن الشـرعية واالخـالقيـة واالنسـانية والـتزام الـعمل بـا

ا اختراق ... دو
وهنا تكمن العظة .

ان صح ان فالنة طلبت ترك مكتب الرئيس فهذا ذكاء وخبر وسؤاالن.
كانه- امـا اخلبـر فهـو ان فالنة تـريد ان تـقول ان الذي كـانت تعـمل معه لـن يبقـى 
اذا ثبـت اخلبر و ثـبت انهـا هي طلـبت النـقل.واما الـذكاء فـهو تقـديرهـا لنـتائـجها في
وعـد مبكـر فأن لم ترزق النـيابة فـاخلارجية االنـتخابـات التي يقـال انها ستـجري 
ا لضيقه من حلوة.امـا اذا كان الرئيس هو من اوحى لها لتـخرج من عنده فذلك ر

ارس دعاية انتخابية و لكيان ليس كيان الرئيس احلالي. موظف 
واما الـسؤال االول فهـو: كانت تـعمل مع الـرئيس و الـذي قبله
في شؤون حـواء اتراها تـنقل لـلخـارجية فـقط بالـعنوان ام

العنوان وتفصيله?
و الـســؤال االخـر لـم اغـلب اطــبـاء احلــزبـيـة لـم يـعــمـلـوا
بالقـطاع الطـبي بعـد " السقـوط" فال ربيعـيها الـلندي و ال
عروف و ال ـتفلـسف العتـيد ا ابي هاشم الـعراقية و ال ا

فالنة? رحم الله ابن سينا.
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انـــتــقل الـى رحــمــة الـــله تـــعــالى في
هــولـنـدا الــصـحـفي الــعـراقي الـرائـد
والــكــاتب عـصــام اخلــطـاط عن عــمـر
ـرحـوم يـنــاهـز الــــــثـمـانـ عـامـا وا
عــمل في الـصــحف الـعـراقــيـة مـنـــــذ
عــــام  1957وهـي الــــبالد االهــــالي
اجلــمـهــوريـة كــمــا كـتب في جــريـدة
بـــغـــداد اوبــزيـــرفــر ووعـي الــعـــمــال
وصـــحف ومــجـالت عــراقـــيــة اخــرى
وهـــو عــضــو نــقـــابــة الــصـــحــفــيــ
الـعراقي واحتاد الصـحفي العرب

ومــنـــظــمــة الـــصــحــفــيـــ الــدولــيــة
وصـحـفـي بالحـدود واحتـاد األدباء
الـــعـــراقـــيـــ والـــعــرب ونـــشـــرت له
صــحـيـفــة بـغـداد اوبــزيـرفـر ومــجـلـة
الــعـراق الــيـوم بــالــلـغــة الـفــرنـســيـة
مـجــمـوعـة من الـقـصص الـقـصـيـرة..
ــرحـوم مــصـطـفى ــرحـوم والـد  ا وا
والــسـيــد يـوسـف وكـانت لــلـمــرحـوم
دن العـراقية كـتابات ودراسـات عن ا
وخــاصــة الــتـاريــخــيــة كــمـاكــانت له
كـتابات مسـهبة عن الطـيور واجلبال

والكهوف في كردستان العراق. عبد العزيز بوتفليقة
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عــــامــــاً غــــيـــر
مـتـصـلـة ابـتـداءً مـن عام 2009. كـانت
مـرحلـته األولى تألـيف مقـاالت في نقد
ــنـطق األرسـطي الـتـقــلـيـدي نـشـرهـا ا
ـؤلف في مـوقـعه الـشـخـصي (فـضاء ا
أوروك) وكــانت الـدلـيل لــبـلـورة فـكـرة
الـــكــتـــاب وأهــدافه بـــاشــر بـــعــدهــا
بــتــألــيف الـكــتــاب. وفي تــلك االثــنـاء
ؤلف مـشـكالت علـمـية ظـهـرت أمـام ا
ـنــطق األرســطي فـي بـسـط مـبــاحـث ا
ـعـاجلـة وإِيـجـاد الـتــقـلـيـدي تـتـطـلب ا
احلـــلــول فـــشــرعـت بــإِجـــراء بــحــوث
ـيـة مـحـكـمـة ضـمن تـخـصـصي أَكـاد
ـنــطق (الــريــاضــيــات) ذات صــلــة بــا
ونـظـرية اجملـمـوعـات لتـكـون مرجـعـية
ـباحثه ونتائـجه ويعود تأخر عـلمية 
طــبع الـكـتـاب في احلــقـيـقـة الى بطء
نـــشــر الــبــحـث األســاسي في اجملالت
ـوسوم (اسـتنـتاج الـعـلمـية احملـكمـة ا
ـتــداخــلـة اجملــمــوعــات االعـتــيــاديــة ا
بــاسـتـخـدام عـمــلـيـة  اإلِتـمـام) أضفْ
الـى ذلك البـحث عن دار تـضـمن نـشره
وتـــــــــــوزيـــــــــــعـه داخـل الـــــــــــعـــــــــــراق
وخــارجـه. ســبق لــلــمــؤلف أن أصــدر
ـقابسات - ثالثـة كتب هي: (مقـابسة ا
ـــســائل ـــبـــاحث وا الـــتـــعــريـــفــات وا
ـقــابـسـات أبي والــفـروق الـفــلـسـفــيـة 
ــسـاعــد في حــيــان الــتــوحــيــدي) و(ا
الـــريــاضــيـــات لــلـــســادس الــعـــلــمي)
ـسـاعـد في الـريـاضـيـات لـلـسادس و(ا
األدبـي) وكــــــلـــــهــــــا صــــــدرت عن دار
اجلـواهري في بغداد سنة 2015 كما
نــشـر الـعـديـد من الــبـحـوث في مـجـال
ية مُحكّمة. الرياضيات في مجالت عا
خـالصـة الـقــول إن هـذا الـكــتـاب شـكّل
ـكـتـبـة الـعـربـيـة إِضـافــة نـوعـيـة الى ا
ــنــطــقـيــة. واألمل أن يــتــصــدى أحـد ا
ـترجم لترجـمته إلى بعض اللغات ا
األجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــي
ةاحلـيـة.                     
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≤∞≤± WM  ©±μ® r — WB UM  ÊöŽ«
رقم بالعدد ٦١٨٣ في ٢٠٢١/٨/٥ الحقا بكتاب االعالن ا

q « pðË ©≤® œbŽ q¹u JÝ  UÐö  eON&) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة اعالن ا
…dAŽË WzU?LFÐ—«® ©¥±∞[∞∞∞[∞∞∞® لـسنة ٢٠١٩ وبكـلفة تخـمينيـة مقدارها (WOKO?GA²? «Ø—ôËœËd²³ « درجة ضمن تـخصيصات ( œbŽ ®±©© وا

ÆÂu¹ ©±∏∞® U¼b « cOHMð …b0Ë ©U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ 5¹ö

صـنفـ من ذوي اخلبـرة واالختـصـاص تقـد عطـاءاتهم خالل قـاولـ ا نـاقـصة من الـشركـات وا فـعلى الـراغـب بـاالشتـراك في ا
وقع الـبـديل) بنـايـة مجـلس قـضاء اوقات الـدوام الـرسمي الى الـعـنوان (مـيـسان - الـعـمارة - الـشـبانـة/ قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ا

العمارة سابقا وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
على ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظروف مـغلقة ومختـومة ومثبت علـيها اسم مقدم الـعطاء وعنوانه االلـكتروني ورقم الهاتف واسم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ورقم ا
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان او صك مصدق او «d?Ž —UM¹œ n « W?zU Ë ÊuO?K  WFÐ—«® ©¥[±∞∞[∞∞∞® ١- التأمـينات االوليـة والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا سفتجة وتكون نافذة 
ـناقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضرائب مـعنـون الى محافـظة مـيسان/ انـعة من االشـتراك في ا ٢- براءة الذمـة او كتـاب عدم 

قسم العقود احلكومية.
ناقصة بنسخته االصلية. ٣- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٤- تقدم شهادة ا
ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٥- في حالة ا

أ. تـعتمـد نسبة الـشراكة بـ الشركـاء وحسب ما مـحدد في عقـد الشراكة وفـي حالة لم تذكـر النسـبة في عقـد الشراكـة فيتم الـقسمة
بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.

وذج اتفاق اولي على الشراكة برم بينهـما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تقد  ب. يعتمـد عقد الشراكة ا
ناقصة عـليهما على ان يتم موقع من قبل اطراف الشراكـة معززا بتعهد يـقدم من قبلهم بعـدم التنازل او االنسحاب في حـالة رسو ا
تقد عقـد الشراكة بينهما مصدق من كـاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مـدة ال تتجاوز(١٤) يوما من تاريخ توقيع العقد

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. وفي حالة انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
ـفوض للـشركة او مـن يخوله قـانونا الى ـدير ا ـناقصـة بعد تـقد طـلب حتريري من ا ٦- بـامكان مـقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا
Êu L?šË WzU ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقـصة والبالغ قسم العـقود احلكومـية لغـرض شراء الوثـائق القياسـية على ان يـتم دفع مبلغ مـستنـدات ا

U¼dOſ ô ©w غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n «

صادف ®∞±Ø±∞Ø±≥∞≥© الـساعـة (الـثانـية عـشـر ظهـرا) وان موعـد غلق نـاقـصة سـيكـون يوم »bŠô ا علـما ان اخـر موعـد لـبيع وثـائق ا
صادف ®±±Ø±∞Ø±≥∞≥© وسـيتم فتح العطـاءات بشكل علني في نـفس يوم الغلق امام مـقدمي العطاءات واذا ناقصة هو يوم »5MŁô ا ا
ناقـصة على ان ه بعـد موعد غـلق ا صادف يـوم الفتـح عطلـة رسميـة فيؤجل الى الـيوم الذي يـليه وسوف يـهمل اي عـطاء يتم تـقد

ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا تكون العطاءات نافذة 
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

صادف dNþ …b?Š«u»© من يوم (»5MŁô) ا ناقـصة عنـد الساعة ®» شاركـ في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص باالجـابة على اسـتفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®¥Ø±∞Ø±≥∞≥© ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

ـناقص مـستجيـبة عند ـقدمة من ا ØWEŠö/ يتم اعتـماد وثيقـة عقود التـجهيز الـصادرة عن وزارة التـخطيط وتكـون العطاءات ا

ناقـصة في حال عدم التزام طلـوبة في شروط ا الية ا عـايير التأهـيل احملددة فيها بفـروعها كافة والـشروط القانونيـة وا تلـبيتها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. مقدم العطاء 

∑∂≥∞ ∫œbF «

≤∞≤±ØπØ±∂ ∫ a¹—U² «
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١- مــــــديــــــر مــــــشـــــروع
(مهندس ميكانيك)

بلغ (٨٢٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز ٢- يقدم عمل 
ــوعـد الــنـهــائي لــتـقــد الـعــطـاء (١٠) ســنـوات قــبل ا

بلغ ال يقل عن (١٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي و

ــصــالح وحـسـب الـوثــيــقـة ١- تـضــارب ا
القياسية

٢- شـهــادة تـأسـيـس الـشــركـة مـقــدمـة من
مسجل الشركات في وزارة التجارة

٣- هوية غرفة جتارة نافذة.

WO U*« …—«“Ë

…d(« oÞUMLK  W UF « W¾ON «

w uJ(« ‰UBðô«Ë ÂöŽô« r

ستثمرين كال من ١- صفاء صبحي حسن ٢- هيثم عزيز عيسى ومحمد اكرم سعيد ٣- عمر الى / ا
مـحـمد اشـرف واحمـد عـبد الـوهاب ٤- ضـيـاء محـمد طـاهـر ٥- عمـار مؤيـد سـعيـد ٦- مجـيـد سعـيد
محـمد وبـشار مـجـيد سـعيـد وعمـار مجـيـد ومحـمد نـاهد مـجيـد سعـيـد ٧- احمـد ميـسر ابـراهيم ٨-
شركة الرماح للـتجارة العامة احملدودة ٩- عبد الله فـريح مطر ١٠- عمر مظفر يونس وشركائه ١١-
 دلشير عز الدين محمد رسول ١٢- رعد اعبيد حسن ١٣- محمد خيري خلف ومحمود حازم محمود
١٤- بشـار نوري سـعيد وعـلي محـمد جـواد وماهـر عدنان شـعبـان ١٥- سردار حـس حـسن وهيثم

عزيز عيسى ١٦- شركة بالسكو للصناعات البالستيكية ١٧ شركة لبيرتي اوف شور
ANDRES EMPARANZD, JAVIER ARCE -١٨

—«c½« ØÂ
نطقة احلرة في نينوى برم معكم في ا وجب العقد االستثماري ا سبق وان  التعاقد معكم 

ونظرا لعدم قيامكم بتسديد ما بذمتكم من مبالغ مالية لصالح هيئتنا.
لذا نـنذركم بـوجوب الـتسـديد خالل (١٠) عـشرة ايـام تبـدأ من اليـوم التـالي للـنشـر  وبخالفه سـيتم
اتـخاذ كافة االجراءات الـقانونيـة بحقكم ومـنها فسخ الـعقد وجملهولـية محل اقامـتكم تقرر تـبليغكم

. بصحيفت محليت
bÝ√ dO _« b³Ž —cM

ÂUF « d¹b*«

…—«œù« fK−  fOz—Ë

—UL¦²Ýû  WOMÞu « W¾ON «

 U dAK  WOK³I²  W¹—UL¦²Ý≈ ’d

qO d « WM¹b  ŸËdA  w  s¹dL¦² *«Ë

ــعــدل واالنــظــمـة وفـقــا لــقــانــون االسـتــثــمــار رقم (١٣) لــســنـة ٢٠٠٦ ا
ـرقم (٢١٣) لـسـنـة والـتــعـلـيـمـات اخلـاصـة به. وقـرار مــجـلس الـوزراء ا

٢٠٢١

تـعـلـن الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لالسـتـثـمــار عن فـرص مـسـتـقـبـلـيـة لـلـشـركـات
سـتثـمـرين الراغـب بـالـتقـد على اقـامة مـشـاريع ضمن الـقطـاعات وا
œ«bG?Ð —UD?* w² ?łuK? « rŽb « l¹—U?A? Ë ¨WO? bš ¨W?¹—U& ¨W?ON?O d?ð ¨ WO?MJ?Ý)
w) ضـمن االراضي الواقعـة في محيط مـطار بغـدد الدولي (مشروع Ëb «

شاريع ستـكون ذات مساحات مخـتلفة ما ب مـدينة الرفيل) علـما ان ا
. (١٠٠ - ٣٠٠) دو

ـسـتـثـمرين فـعـلى كـافة الـشـركـات االسـتـثـماريـة احملـلـيـة واالجـنبـيـة وا
الـراغـبـ باالسـتـثـمار في هـذه الـفـرص مراجـعـة مـقر الـهـيـئة الـوطـنـية
نطقة الدولية / قرب السفارة لالستثمار/ دائرة النافذة الواحدة قرب ا
ذكورة في الية) ا التـركية لغرض تقد الوثـائق (القانونية والفـنية وا
ÎU عـمل من تـاريخ نـشـر هذا االعالن u?¹ ©≥∞® ادنـاه وخالل مـدة اقـصـاها
وان صــادف اخـر يـوم السـتالم الـعـطـاءات عـطــلـة رسـمـيـة يـكـون مـوعـد

الغلق نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يليه.

w½u½U  Â«e?² « Í« qJ?A¹ ôË  U?½UOÐ …b?ŽU  œ«b?Ž« ÷dG?  ÁöŽ« ÊöŽô« ØWEŠö

Æ—UL¦²Ýö  WOMÞu « W¾ON « vKŽ

طلوبة الوثائق ا

- اوراق تأسيس الشركة.
- حـسابـاتـهـا اخلـتـامـيـة وما يـثـبت كـون الـشـركـة رابـحـة وملـخص عن

عنوي). ستثمر ا سيرتها العملية (ا
سـتثمر - نسخـة من البطـاقة الشـخصيـة او جواز السفـر للمـستثـمر (ا

الطبيعي).
- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.

ـمــاثـلـة الــسـابـقــة الـتي قــامت بـهـا الــشـركـة او - - قـائــمـة بـاالعــمـال ا
ستثمر في مجال االستثمار او غيرها. ا

ستثمر الطبيعي). عنوي) او (ا ستثمر ا الية (ا - الكفاءة ا
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       ( ان وعد الله حق)
صدق الله العظيم

رحومة  انتقلت الى رحمة الله تعالى ا
 ÍËUL « s Š –U²Ýô« ÂuŠd*« WKOIŽ

wB وذلك Ë Ê“U Ë ÍR  …cðUÝô«Ë ÍbŽ ÂuŠd*« والدة كل من
رجعية وخلية االزمة يوم ٢٠٢١/٩/١٧ واشارة الى توجيهات ا
نعتذر عن اقامة مجلس العزاء بسبب الوضع الصحي الراهن

انا لله وانا اليه راجعون

اتـقـدم بـجــزيل شـكـري وتـقـديـري إلى كل األخـوات واالخـوة الـذين
شـاركـونا في تـخـفـيف مـصابـنـا بـفـقد شـقـيـقي وزوجـته سواءً عن
ات الـهـاتـفـية اوعن طـريق الـرسـائل ولالخـوة األعزاء ـكـا طـريق ا
والزمالء الذين حـضروا مجالس الفاحتة في كربالء وبغداد. ادعو
الـله الـعـلي الـقـديـر ان يـحـفـظــكم وعـوائـلـكم جـمـيـعـاً من كل سـوء

ومكروه انه سميع مجيب. 
w UA « 5 Š bL×  dOH «
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شـهـدنـا في حـقـبـة اجلـمـهـوريـات الـشـعـبـيـة عـمـلـيـة تـصـنـيع اآلخـر من األحـزاب الـتي يـتم
بـرمجـتهـا في أقبـية أجـهزة اخملـابرات وقـيادة احلـزب القـائد وإطالقـها كـأحزاب حـليـفة أو
فـصلـة على قـياسات ـقراطيـة ا معـارضة إذا اقتـضى األمر في إكـمال اكـسسـوارات الد
تلـك األنظمة الـشموليـة بامتياز وال تـتجاوز كونـها أقراصاً مـهدئة أو عالجـاً سحرياً ير

ـوبـوءة بأمـراض تكـلست عـبر بنـاءات اجملتـمع االقـتصـادية والـسيـاسـية اآليـلة لـلسـقوط وا
ارسة وسلوك أزمان ودهور ومناهج تـربوية أكل عليها الـزمان وشرب متغافلـ كونها 
كن حـصرهـا بتداول الـسلـطة السـياسـية فقط وهي بـالتـالي امتداد ومنظـومة أخالقـية ال 
لـتحـضر اجملـتمعـات وتقـدمهـا في كل مضامـير احلـياة بـدءًا من القـراءة والكتـابة والـتحول
دنـية وصوالً إلى أعلى مـراتب التقدم االجـتماعي واالقتـصادي في قبول من البداوة إلى ا
ـارســاتـهــا عـلى ـقــراطـيــة و اآلخــر هـذا الــقـبــول الـذي يــعـتــبـر مـن أهم مـرتــكـزات الــد
ا السـبب األكثر الصـعيدين االجـتماعي والـسياسي وهي بـذاتهـا العلـة األكثر تـعقيـداً ور
خـطـورةً في ضآلـة فـرص جنـاح معـظم الـتـجارب الـسـيـاسيـة الـتي مـرّت وتمـرُّ بـهـا منـطـقة
الشـرق األوسـط عـمـوماً واحملـيـط الـعـربي خـاصـةً وهي بـالـتـالي سـبـبـاً رئـيـسـيـاً لـنـكوص
اجملتمعات وبطئ تـقدمها.إن مسألة قبـول اآلخر والتعاطي معه ليس وصفـة جاهزة للتنفيذ
واألخـذ بهـا بقـدر مـا هي نتـاج نظـام تـربوي ومـعرفي واجـتـماعي يـقوم عـلى أسـاس النـقد
ا يـحفظ حقـوق االثنـ ومصاحلـهما البنـاء الذي يـنسجم فـيه البـناء الفـردي واجملتمـعي 
واطن دون ما تمـييز في العرق أو وتتوازن فيهـا مصالح البالد العـليا مع مصالح الـفرد ا
ا الدين أو الـرأي وهي بالـتالي معـادلة تـنسجم فـيهـا واجبـات الفرد مع حـقوق اجملـتمع 
يـعزز قـيام دولة مـتقـدمة ومـجتمـعات مـتمـاسكـة ترتكـز على نـظام تـربوي يـبدأ من األسرة
دني األخرى وفي كل ذلك حتتاج درسة وصوالً إلى اجلامعات و مؤسسات اجملتمع ا وا
عرفية احلديثة بدرجة ناهج التربوية وا علم وا عملية الـتحديث هذه إلى دور األم واألب وا
قـراطي للـمجـتمع ومـنها أسـاسيـة لوضع أسس صـحيـحة في تـكريس مـفاهـيم البـناء الـد

رتكز األساسي األكثر أهمية وهو قبول اآلخر.  بالتأكيد ا
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ولعة نطـقة وغيـرها من العـالم ا لقد اعـتادت معـظم األنظمـة السيـاسية احلـاكمة في هـذه ا
ـمسـوخة وتـمـنحـها أسـماء قـراطـية ا اذج من الـد بالـشمـوليـات واألوحـديات أن تـبتـكـر 
اذج تلك األنظمة وطبيعة سلوكها حيث ابتكرت الكثير من وأصناف ومواصفـات بحسب 
قراطية لاللتفـاف حول مفهومها احلقيقي في تداول هذه األنظمة أنـواع وأصناف من الد
سلمي للسـلطة وقبول اآلخر واحترام الرأي اخملـتلف وهي بالتالي تنتج (آخراً) حسب ما
يتوافق مع نظامهـا لتزين به جتاربها السياسيـة وأنظمة حكمها االستـبدادية ولعلنا نتذكر
تلك األحزاب واجلمعـيات التي صنعتـها دوائر اخملابرات لـتشكل بها جبـهات وطنية تدعي
قيادتها للـدولة كما رأيناه في بغداد ودمشق وأمثالهـما في تصنيع ما كان يُسمى باجلبهة
الـوطنـية والتـقدمـية ومن ثم االلـتفاف عـلى عنـاصرهـا األصليـة ومحـاولة إفراغـها وتـصنيع
طلوبـة من النظام احلاكم وتزي عمـليته السياسية واصفات ا (آخر) حسب القيـاسات وا

وجب ما تقتضيه مصالح النظام والثقافة األحادية. بأحزاب و(آخرٍ) مدجن 
ولألسف ورغم التغيـيرات احلادة التي حصلت في هذه البلدان إال أن متكلساتها التربوية
واالجـتـماعـيـة والـسـياسـيـة مـا تـزال تفـعل فـعـلـتهـا في تـشـويـة عمـلـيـة التـحـول إلى الـنـظام
ذهبية رة النزعات الدينية وا قراطي باستـخدام أدواته بعقلية شمولية معتمدة  هذه ا الد
ـا يــزيـد الـطـ بـلـة يُـراكم فـيه هـذا اإلرث من الـقـيم الـبـالـيـة والـعـشـائـريـة بـشـكل مـطـلق 
ا يعيق والـتجارب الفاشلـة التي كرستهـا األنظمة السابـقة سياسياً واجـتماعياً ونفـسياً 
أي مـحاولـة إلحداث تـغيـيرات نـوعـية في بـنيـة اجملتـمع وتوجـهاته وفـصل الدين عن الـدولة
رأة دورهـا األساسي الـفاعل في تـطـوره وانتـقاله من ثـقافـة القـرية والـبداوة إلى وإعطـاء ا

قراطي وقبول اآلخر  احلقيقي. دنية والسلوك الد الثقافة ا
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الرءوس إلى ما النـهايـة  وبصورة لم
تـكـن واردة طـبــعـا فـى حـســاب اإلمـام
أحمـد بن حنـبل نـفسه  فـوق أن دمار
أفغانستان لم يكن فقط نتيجة جلرائم
االحـتالل  وال لـغـزو الـبـيـئـة الـديـنـية
األفـغانـيـة من جـمـاعات الـتـكـفـير ذات
ــنــشــأ الـعــربـى  بل أيــضــا بـســبب ا
ســلــوك نــظم حــكم عــربــيــة خــاضــعـة
للـهيـمنـة األمريـكيـة  خصـوصا نـظام
الـرئــيس الــســادات فى مــصـر  ودور
ـالك اخلـليج  ـاليـة فى  الفـوائض ا
وقد لعب الـطرفان أدوارهـما بتـنسيق
مــركــزى من اخملــابــرات األمــريــكــيـة 
ودفـعــا بـعــشـرات اآلالف من الــشـبـاب
ــــصـــرى والـــعــــربى إلى "اإلسالمى" ا
أفـغانـسـتـان زمن الـغـزو الـسـوفـيتى 
وفى جهـاد "أمـريـكانى" تـمـامـا  كانت
دواعــيه ظــاهــرة فى رغــبــة واشــنــطن
بـاالنـتـقـام من مــوسـكـو  الـتى دعـمت
ـقـاومـة الــفـيـتـنــامـيـة ضـد االحـتالل ا
األمــريـــكى  وأرادت أمــريـــكــا أن تــرد
ــثــله  ووجــدت اجلــمــيل احلـــربى  
ضالتها فى دعم ما يسمى "اجملاهدين
الـعـرب"  ودفـعهـم إلى سـاحـة احلرب
ضــد "الــكــفــرة" الــسـوفــيــيـت   وهـزم
السوفيـيت كما هزمت أمـريكا من بعد
 لـكـن بـعــد حتـويل أفــغــانـســتـان إلى
أطالل وأوكــار ومالعب تــدريب مــثـلى
جلـــمــاعـــات إرهــاب عـــربــيـــة  عــادت
ـسلمـ أضعاف وقتلت من الـعرب وا
أضــــعــــاف من قــــتــــلـــتــــهم أمــــريــــكـــا

و"إسرائيل" معا .
وإعـادة الـنـطــر فى الـصـورة مـجـددا 
تــكـــشف بـــبــســـاطــة فـــداحــة وإجــرام

"طالبـان" ح ظهـرت فعلـيا عام 1994
أكثر براءة وبـساطة والـتزاما خـلقيا 
ــة اآلخـرين وهـو مــا مـكــنـهــا من هـز
بــســرعـــة  وقــصم ظــهـــر "اجلــمــعــيــة
اإلسالمية" بزعامة برهان الدين ربانى
ـهــا "احلــزب اإلسالمـى" الـذى  وغــر
ثل جماعة اإلخوان فى أفغانستان .
وإعــادة الــنــظــر فى الــصــورة تــظــهــر
عـنى بـبـساطـة  فـأفغـانـية طـالـبان  ا
و"ديـــــوبــــنــــديــــتــــهــــا" احلــــنــــفــــيــــة 
و"بشتـونيتـها" القـبليـة  كلهـا عناصر
امتيـاز للـحركة فى بـيئـتها الـتاريـخية
واالجــتـــمــاعــيـــة  فــقــد كــانـت قــبــائل
"البـشـتـون" هى مـصدر الـسـعى غـالـبا
حلــكـم أفــغــانـــســتــان  وحـــتى الــذين
حـكــمـوا فى ظـل االحـتالل األمــريـكى 
ـــحــاورهم كــانـــوا من "الـــبــشـــتــون" 
ــتـعــددة  بـحـكـم غـلـبــتـهم الـقــبـلــيـة ا
العـرقية  وبـحكم لـغتـهم "البـشتـونية"
ــتــمـــايــزة عن "الــفـــارســيــة الــدريــة" ا
نتشرة ب األعراق األخرى  وبحكم ا
أدوراهم الـتــاريـخـيــة فى صـد غـزوات
ــا جـــعل أفــغــانــســتــان األجــانب  و
الـشـهـيـرة بـقـسـوة تـضـاريس اجلـبـال
وتضاريس البـشر فيـها  حتصل على
ـميز كمقـبرة لإلمبراطوريات  لقبها ا
و"طــــالــــبــــان" بــــصــــرف الـــنــــظــــر عن
التفاصيل  كادت تنفرد باحلرب حتى
الـنـصـر عـلى االحـتالل األمـريـكى  فى
حـ بـدت األطراف األخـرى حـتى ذات
النـسب األفغـانى مـنهـا  إما فى خـانة
الـتـواطـؤ والعـمـالـة لالحـتالل  أو فى
عـنى خـانـة الـتقـاعـس والتـخـلى عـن ا
ــــقـــاوم  كــــمـــا فـى حـــالــــة "احلـــزب ا

"ديوبـند" فى الـهـند  وقـد نشـأت فيـها
أول مـدارســهــا لـلــتــعـلــيم الــديـنى فى
ســتــيــنــيـــات الــقــرن الــتــاسع عــشــر 
وانــتـــشــرت مـــنــهـــا إلى غــيـــرهــا  مع
تكـريس االحـتالل الـبريـطـانى للـهـند 
وتـوالـدت بـكـثـرة فى "بـاكـسـتـان" بـعـد
انفصـالها عن الـهند عام 1947 ونظام
ـدارس يـقـوم عـلى الـتـعـلـيم فـى هـذه ا
مذهـب اإلمام "أبـو حـنـيـفة الـنـعـمان" 
ـاتريديـة" نسبة ألبى وعلى العـقيدة "ا
ــاتــريـــدى  وعــرفت هــذه مــنــصـــور ا
دارس دارس عـنـد بـدايتـهـا بـاسم "ا ا
العـربـية اإلسـالميـة"  وكـان للـتـعريف
األصـلـى دواعـيه  فــقــد كـانـت عـقــيـدة
ــسـلــمــ بـالــهــنـد وقــتــهـا مــحــاطـة ا
ــخـــاطــر  مـن هــجــمـــات "الــتـــشــيع
الـــصــفـــوى" اإليـــرانى  ومن تـــيــارات
الـهـنـدوسـيـة والـسـيـخـيـة  ومن طـرق
والية لالحتالل "الدروشة" الصوفـية ا
البـريـطـانى  وإن كـان "الديـوبـنـديون"
ـــــانــــعـــــون فى ـن ال  عـــــمـــــومــــا  
االنـتسـاب لـطـرق دفـاعـيـة صـوفـية من
نوع "النقشبنـدية" و"القادرية" وغيرها
 لكن طابع الدمج ب األعراق القبلية
وفهم الـشـريعـة ظل غالـبـا  خصـوصا

فى "طالبان أفغانستان".
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دارس وهم فى األصل طلـبة عـلم فى ا
"الـديــوبـنــديــة"  قـبل أن يــنـدفــعـوا أو
يــدفـع بــهـم فى صــراع مـع جــمـــاعــات
"إسالمــيــة" أخـــرى  كــانت تــتــصــارع
بــدورهــا عــلى الــغــنــائم والــســلــطـات
ــــة الـــــغــــزو واجلـــــرائم بـــــعــــد هـــــز
الــســوفـــيــتى عــام 1989 فــيـــمــا بــدت

أفـغانـسـتـان"  وفى األخـيـرة نـفـسـها
اجتـاهـات بــحـسب احملـاور الـقــبـلـيـة
"البشتـونية"  فـشبكـة "حقانى" ـ مثال
ـ تــخــتـــلف عن جــمـــاعــة "قــنــدهــار" 
واألخــيـــرة هى مــورد قــادة طـــالــبــان
ال ـــؤسس "ا األكـــثـــر نـــفـــوذا  مـن ا
ـال هــبــة الــله زاده" إلى عــمــر" إلى "ا
ال عمـر  وقد "محـمد يـعقـوب" جنل ا
شـغل "يعـقـوب" مـنـصب وزيـر الـدفاع
فى حـكـومـة طـالــبـان  بـيـنـمـا يـشـغل
"سـراج الـدين حـقــانى" مـنـصب وزيـر
الـداخــلـيـة  وكــلـهـا مــحـاور خالفـات
مــرشـحــة لـلــتــفـاقـم  فـوق صــراعـات
ــتــعــددة  لـكن األعــراق األفـغــانــيـة ا
األصـول التـاريـخـيـة تـبـدو هى ذاتـها
بـ فـرقـاء "طــالـبـان"  فـكــلـهم ديـنـيـا
ــدرسـة ــا يـعــرف بــاسم "ا تــابـعــون 
الـديــوبـنــديــة"  الـتى يــطـلق عــلـيــهـا
أحـيـانـا اسم "األزهــر الـهـنـدى"  وقـد
أخذت "الديوبندية" صفتها من مدينة

 هل حركة "طالبان" قـابلة لالستنساخ
عــربــيـا ?  اإلجــابــة الــقــاطـعــة فــيــمـا

نتصور هى "ال" بالتأكيد . 
طالـبان" أفغـانيـة حلمـا ودما وسـلوكا
ولسـانا  وتـأثيـرهـا أفغـانى محـصور
غالـبـا فى مـنـاطق قـبائل "الـبـشـتون" 
وفى امتدادات مجاورة من باكستان 
حــيث مـنــاطق "الــبــشـتــون" بــالـذات 
وعدد هـؤالء ضـعف أرقـام "الـبـشـتون"
فى أفــــغـــانـــســـتــــان  ويـــصل إلى 40
مـــلــيـــونــا  بــيـــنــمـــا كل عـــدد ســكــان
أفـغـانـسـتــان حـالـيـا أقل من األربـعـ

مـلــيـونــا  ونـصــفـهم مـن "الـبــشـتـون"
مــتــعــددى الــقــبــائل  وهــو مــا يــؤثـر
مباشـرة على طرائـق التفـكير  فـهناك
"طــالــبــان بــاكــســتــان" اخملــتــلــفــة عن
"طالـبـان أفـغـانسـتـان"  وكـانت موردا
لكثيـر من عناصر "داعش أفـغانستان"
عروفة باسم "والية خراسان"  وهى ا
ن فــيــهم "طــالــبـان تــكــفــر اجلــمـيـع 

اإلسـالمى" بـــــزعــــامـــــة قـــــلب الـــــدين
حكـمتـيار  وبـسلـوك لم يكن مـختـلفا
كـثـيـرا عن ســلـوك حـزب اإلخـوان فى
الــعــراق حتت االحـــتالل األمــريــكى 
واحملـصـلـة ظـاهــرة  فـقـد بـدا تـأثـيـر
ـنشأ اجلماعـات "اإلسالميـة" عربـية ا
سلبيا بامتـياز فى أفغانستان  ليس
فــقط بـداللــة ســلــوك جـمــاعــة وحـزب
اإلخـوان األفــغـانى  بـل أكـثــر بـداللـة
سلوك جماعـات ما بعد اإلخوان  من

نوع "القاعدة" عربية األصول .
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وقد كانت سـببا فى دمـار أفغانـستان
 وخلـيفـتهـا "داعش خراسـان"  التى
نـشــأت كـفــرع من تـنــظـيم مــا يـسـمى
الــدولــة اإلسالمــيــة  ودولــة خالفــته
اخلرافية  التـى دمرت نصف العراق
وثـلث سـوريـا  وانـطـوت عـلى أبـشع
ــعــنى اإلسالم ديــنــا صــور اإلســاءة 
وشريعة  ومراجع اإلخوان والقاعدة
ـــنـــشــأ كـــمـــا هــو وداعش عـــربـــيــة ا
ـزيج خـطـر من الـتـشدد معـروف  و
"الــوهــابى" وكـــتــابــات "ســيــد قــطب"
مـــنــظـــر اإلخـــوان  أى أن الــتـــأثـــيــر
نشأ كان مدمرا ألفغانستان العربى ا
 وبــأســبـــاب بــيــنــهـــا أيــدلــوجــيــات
نشأ  اجلماعات "اإلسالمية" عربية ا
والكثير منها أقـرب لتفسيرات ضيقة
ــتــشـدد األفق لــلــمــذهب احلــنــبــلـى ا
أصال  وال مكـان فيه لـنظر الـعقل فى
الــنــقل  وحــرفـيــته مــفــرطــة مــانــعـة
لـلتـجـديـد مـغرقـة فى اتـبـاع الـسلف 
وقابلة مع إساءة التفسير للتحريض
عــلى الــتــكــفــيــر فــالــتــفــجـيــر وقــطع
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مع الـقول باهـمية اسـتقاللية "احلـيز السـياسي" عن غيـره من اجملاالت في اجملتمع اال ان
ـكن نكرانه ا ال  تأثـيره على هـذه اجملاالت االقتـصادية والـدينيـة واالجتمـاعية وغـيرها 
او جتاهـله. وانـا استـعـير هـنـا مصـطـلح "احليـز السـيـاسي" من عـالم االجتـمـاع الفـرنسي
برتران بادي في كتابه "الدولتان" الذي صدر عام 1986 وترجم الى العربية عام 2017. 
ولذا فـان اي خلل يـحصل في احلـيز الـسيـاسي سرعـان ما يـتمـدد الى اجملاالت االخرى.

والعكس بالعكس. 
ولذا فـان اصالح اخللل في احلـيز الـسيـاسي وبنـاءه على اسس حضـارية سـليـمة هو من

شروط اقامة مجتمع صالح حسن التنظيم في مختلف اجملاالت.
قراطـية هي العنـوان الرئيسي في اصالح احلـيز السيـاسي في ح ان االستبداد والد

هو ذروة الفساد فيه. 
ولـهـذا فـان االمـام احلـسـ مـثال حـ اعـلن الـثـورة من اجل االصالح في امـة جـده فـانه
كان يـقصـد اصالح اخلـلل احلاد الـذي حصل في احلـيـز السـياسي لـلـمجـتمع االسالمي
تـمثل بـاستيالء مـعاوية عـلى السـلطة وحتـويله اخلالفـة النبـوية الى مـلكيـة وراثية انذاك وا
مسـتبـدة.  ولـهذا فـان اية دعـوة لالصالح في اجملـتمع الـعراقي احلـالي يـجب ان تتـضمن
اصالح احلـيـز الـسـيـاسي في اجملـتـمع ومـعـاجلـة االخـتالالت احلـادة فـيه وعـلى رأسـهـا:
ـقـراطي وحتـجيم ـواطـنـة وافـراغ العـمـلـيـة الـسيـاسـيـة من مـحـتواهـا الـد تـراجع مبـدأ ا
ـؤسـسـات الـدسـتـوريـة وعلى ـشاركـة الـشـعـبـيـة في احلـياة الـسـيـاسـيـة وتـضاؤل دور ا ا
نفلت ال السياسي والسالح ا ؤثرات السلبية على االنتخـابات مثل ا ـان وا رأسها البر
ـفـرطـة في عـدد األحـزاب الـسـيـاسـيـة وتـعاظـم نـفوذ ومـيـوعـة سـيـادة الـقـانـون والـكـثـرة ا
بـشرين بـالـسلـطـة" على حـسـاب الشـعب عامـة والـناخـبـ خاصـة وظهـور االقـطاعـيات "ا
ـرضيـة التي يـعـاني منـها احلـيز الـسيـاسيـة وحتلل امـر الـدولة وغـير ذلك من الـظـواهر ا
الـسياسـي في العراق االن.  ويـتحـقق اصالح احليز الـسيـاسي عن طريق اصالح الـنظام
ـاني واعـادة هـيـبـة الـدولـة االنـتـخـابي واصالح الـنـظـام احلــزبي واصالح الـنـظـام الـبـر
انية فاعلة ونشطة. واخيرا: تشكيل حكومة اغلبية سياسية منسجمة تقابلها معارضة بر
اخـيـرا البـد ان اذكـر ان اصـالح احلـيـز الـســيـاسي بل قـيــام احلـيـز الـســيـاسي يـشـكل

االرضية الالزمة لقيام الدولة احلضارية احلديثة.
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ثل غـيـلـة فى "اآلسـتـانـة" عام 1897 
الـــــنــــور الـــــذى جــــاءنـــــا من جـــــبــــال
أفـــغـــانـــســتـــان الـــبـــعـــيــدة  وســـعى
الســتــزادة ودور مــركــزى فى عــواصم
الـعـرب  وفى الـقــاهـرة بـالـذات  كـان
الـتـأثـيـر الـعـربى لـغـة وحـيويـة يـضئ
القلب األفغانى  وعلى عكس ما جرى
فى عـقـود ســوداء قـريـبــة  اسـتـشـرت
فــيـهــا أمــراض وجــمـاعــات الــتــخـلف
والـتكـفـيـر والـتـفـجيـرعـربـيـا  وكـفرت
جـمال الـدين األفـغـانى نـفـسه  تـمـاما
كــــمـــا كــــفـــرت مــــوالنـــا "جـالل الـــدين

الرومى" األفغانى األصل .
إنه زمن الـتــخـلف الــعـربى الـذى رمى
بـظالله وشــروره عـلى أفــغـانــسـتـان 
وليست حركـة "طالبـان" التى ال تبارح
نكوبة  بدائيتهـا حدود أفغانسـتان ا
وتــكــاد تــتـــهــجى حــروف و"ألف بــاء"
الدولـة احلـديـثـة فى زمانـنـا  وتـخلط
بينهـا وب التـركيب القـبلى العرفى 
وتـتـصــور أن "الـبـرقع  األفــغـانى" هـو
حجاب النساء الشرعى  وأن السماح
بعمل النساء فى عـصرنا تلزمه فتوى
ـــــــقـــــــراطـــــــيــــــة ـاللـى  وأن الـــــــد ا
واالنتخابات رجس من عمل الشيطان
 ومــثـال من هــذا الــنــوع الـطــالــبـانى
شــبـه الــداعــشى  لـن يــكــون مـــغــريــا
بــاســتــنـســاخ عــنــد أغــلب اجلــمــهـور
الـعــربى فى هـذه الــلـحــظـة الــفـارقـة 
الـتى تـخــرج فـيـهـا جـمــاعـات الـيـمـ
الدينى بعد إخفاقات مفزعة من مراكز
الـسـلـطـة تـبــاعـا  وعـلى حـلـقـات كـان
دوية ـة "حزب اإلخوان" ا آخرها هز

غرب . فى دولة ا

التـأثـير الـعـربى  واسـتنـسـاخ أبشع
صور التخلف العربى فى أفغانستان
 فاألخـيرة عـلى نـحو مـا هى ضحـية
ــنـــشــأ الــعــربى زمن الــتـــخــلف ذى ا
حـكـامـا ومـحـكـومـ  بـيـنـمـا لم يـكن
ألفـغـانسـتـان الـقـبـلـيـة الـبـدائـية ذنب
فـيـمــا جـرى  وفى مـراحل تــاريـخـيـة
سبـقت كـان الـوضع مـعكـوسـا  وكان
ـــعـــنى "األفـــغــانـى" مــخـــتـــلــفـــا فى ا
وجـــدانـــنـــا  فــفـى الـــعــام   1955زار
الزعيم جمال عبد الناصر أفغانستان
 وكـان اسـتـقـبـاله جـمـاهـيريـا حـافال
كمـا توثـقه الـصور وقـتـها ذهب عـبد
النـاصر فى زيـارة واجبـة إلى ضريح
"جـمـال الـدين األفـغــانى" بـالـعـاصـمـة
كـابـول  وقـرأ الـفــاحتـة تـرحـمـا عـلى
روحه الطاهـرة  على سبـيل االمتنان
والـعـرفـان بــدور األفـغـانى فى تـاريخ
ـصرية والـعربية  احلركة الوطـنية ا
ـدرسة "اجلـامعة كان األفغـانى رائدا 
اإلسالمية"  وكـان يحمل عـلى تخلف
وعـجز اإلمـبـراطـوريـة العـثـمـانـية فى
ـحـاولـة "تـتـريك" وقـته  ويـتـهـمــهـا 
الــعــرب بــدال عـن فــريــضــة "تــعــريب"
الـتـرك  وكــان يـشـحـذ الــهـمم حلـشـد
ـــقـــاومــة ضـــد زحف االســـتـــعـــمــار ا
الغربى  ويؤازر ثـورة "أحمد عرابى"
طــــلــــبــــا لالســــتــــقـالل والــــدســــتـــور
واجلــمـــهــوريـــة  وكــان جل تـالمــيــذ
األفـغــانى من الــعــرب  عـلـى طـريــقـة
"مــحــمــد عـــبــده" فى مــصــر  و"عــبــد
الــرحـــمن الـــكــواكـــبى" من ســـوريــا 
وصوال إلى "عبـد احلمـيد بن باديس"
فى اجلزائر  كان األفغانى الذى مات
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نـتخب العـراقي الى دور نصف نهائي بـطولة العـالم لتنس كـرة القدم للـشباب اجلاريـة احداثها تأهل ا
في رومانـيا. وقال صفاء صـاحب رئيس احتاد اللـعبة في تصريح صـحفي  إن منتـخبنا تأهل الى دور
نصف النـهائي بعد فـوزه على فرنسـا في الربع النهـائي بشوط مـقابل ال شيء. واضاف ان منـتخبنا
سيـواجه الـفـائـز من من مـباراة سـلـوفـاكـيا والـتـشـيك الفـتا إلـى أن منـتـخـبـنا الـوطـني كـان قـد فاز في
األدوار الـسابـقة علـى منتـخب رومانـيا بشـوط مـقابل ال شيء وعـلى منتـخب اسبـانيـا بنفس الـنتـيجة.
نـتخب العراقي لـفت االنظار بعـد تقد العبـينا مسـتوىً متمـيزا في بطولـة العالم التي وأشار إلى ان ا
نتخب العراقـي يطمح للحصول على نتائج يشارك فـيها اقوى دول العالم من كافة القـارات مبينا أن ا
مرضيـة في البطـولة السيمـا مع وجود العبـ جيدين مثـلوا العراق خـير تمـثيل. وتابع شارك في ادارة

اللقاءات الى جانب حكام العالم حكمان عراقيان هما الدولي عباس عبد الكر وضرغام سعدون.
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- وكـاالت: قـال ســتـيـفـانـو { بـرلـ
دومـيــنـيـكـالي الــرئـيس الـتــنـفـيـذي
لـبـطـولة الـعـالم لـسبـاقـات سـيارات
انيا لن تـستضيف فورموال1   إن أ
أحـد سـبـاقـات الـبـطـولـة مـجددا في

حـــيـث لن يـــتـــضـــمن جـــدول  2022
ــقـبل أي ــوسم ا ــنـافــســات في ا ا
سـبـاق عـلى مـضمـار هـوكـنـها أو
نـــوربـــرجـــريـــنج. وقـــال اإليــطـــالي
دومـيـنيـكالـي في تصـريـحات جملـلة

ـانـية: أشـعـر بأن شـبـورت بـيلـد األ
ــنـظــمـ لــيس لــديـهم ثــقـة تــامـة ا
بأنفسهم فيمـا يتعلق بإقامة سباق
اجلائزة الـكبرى. ويتـمثل احلضور
ـــاني حـــالـــيـــا في مـــنـــافـــســات األ

فــــورمـــوال1  في مــــشــــاركـــة فــــريق
مرسيـدس بطل العـالم سبع مرات
وكذلك مشاركة السـائق سيبستيان
فــيـتل بــطل الـعــالم أربع مـرات مع
فــــريق أســــتــــون مـــارتــــ ومــــيك

شــومـاخــر جنل األسـطــورة مـايـكل
شـــــومــــــاخـــــر مع فــــــريق هـــــاس.
واسـتضـاف مضـمار نـوربرجـرينج
سـبــاق جـائـزة جــيـفل الــكـبـرى في
ـــاضـي في ظل جـــائـــحـــة الـــعـــام ا
ـستـجـد بـيـنـما فـيـروس كـورونـا ا
أقـــيــمت آخـــر نــســخـــة من ســبــاق
ـــاني عــلى اجلـــائــزة الــكـــبــرى األ
مـضـمـار هـوكـنـهـا في عـام 2019.
ــنــظـــمــون في االلــتــزام ويـــتــردد ا
باسـتضافـة أحد سبـاقات فورموال
ألسـبـاب مـاليـة لـكـن دومـينـيـكـالي
بدا رافضا لـتلك اخملاوف. ويخطط
دومـيــنــيـكــالي إلقــامـة  23 ســبــاقـا
ــوسم ضــمن بــطــولـة الــعــالم في ا
قبل على أن يكون نحو ثلثهم في ا
أوروبـا وتـكـون السـبـاقـات األخرى
مـوزعــة عـلى بــاقي أنـحــاء الـعـالم
وتبـدأ البطولـة من سباق الـبحرين
وسم. وأعلن كمـا كان احلال هـذا ا
ـنـافس في فـريق أســتـون مـارتن ا
بـطولـة العالـم لسـباقـات فورموال 1
لـــلـــســـيـــارات الــيـــوم اخلـــمـــيس
تشـكيلـته لعام  2022 في منـافسات
فورموال 1. وقال أستون مارتن إن
ـاني ســيـبـاســتـيـان فــيـتل بـطل األ
الـــعــالم  4مــرات والـــكـــنــدي النس
ـلــيـارديــر لـورنس سـتــرول جنل ا
سـتـرول مـالك الفـريق سـيـدافـعان
ـــــقـــــبل في ـــــوسـم ا عن ألـــــوانه ا
تــشــكــيــلـة لـم تـتــغــيــر. وقــال مـالك
الـفريق في بـيان يـسعـدنا مـواصلة
ــزيج الــرائع بـ الــعــمل مع هـذا ا

الشباب واخلبرة. انيا خارج احلسابات في سباق الفورمال للسيارات U³Ý‚∫ ا
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عــاد فــريق الــزوراء  بــكــرة الـقــدم الى
مسرح التتويج عندما تمكن من خطف
كــاس الـــســوبــر واعــادتـه الى خــزائن
ـوسم الــكـرة الـنــادي في اول خـطــوة 
اجلـديد اسـتفـاد مـنهـا على اكـمل وجة
اثـر   الـفـوز عـلى اجلـويـة بـالـهدف في
مـهمـة لـم  تـكن سـهـلة لـكـنه خـرج بـكل
فقودة امام الفوائد  واستعاد هيبته ا

نصرم. وسم ا تراجع  واضح ا
…bOł W¹«bÐ 

واكـد االبـيض بـدايتـة الـقـوية  مـتـوجا
هم    بـهدف الوافد  من اياهابـالفوز ا
الـشـرطـة  مـازن فـيـاض لـيـكـسـر نحس
الـنـتـائج الـسـلبـيـة وعـقـدة اجلـوية في
ـاضي بخـسـارة و تـعادل في ـوسم ا ا
الدوري وخسارة نهـائي الكاس بفارق
ركالت اجلـــــزاء  قـــــبل اعـالن االفــــراح
بـفضل الـنتـيجـة و  تاكـيد قوة الـفريق
ـطـلـوب  لالعـبـ عــبـر تـقـد  االداء ا
وتــوفـيــر  الـدعم الــكـبــيـر لــطـمــوحـات
ـوسم ــنــافـســة عـلـى بـقــيـة الــقــاب ا ا

احلالي.
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ـذكور ـ  في اللـقاء ا اكـثر الـغا
مــدرب الــزوراء عــصــام حــمــد
الــذي دون اسـمه والــفـريق
في سـجـل الـقـاب الـنـادي
وكـــان الــــفـــال احلـــسن
عــــلى الــــفـــريق بــــعـــد
الـــعــودة مـــرة اخــرى
لــتـسـلم مـهـمـة غـايـة
فـي الــصــعـــوبــة من
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قبل اكثر من ثمنمائة عام حدث جدال فكري عميق ب
عـمـالقـة الـثـقـافـة  اإلسالمـيـة عن مـاهيـة الـفـلـسـفـة وما
ـفتـرض في حـياة رجح وفـهم مـنهـا ودورهـا الثـقـافي ا
اجملـتـمع .. اسـتـمـر الـسـجـال الـواعي وان بـلغ حـدوده
الـقـصـوى .. اال انه بـقى في حـدود نـوايـاه احلـسـنة ..
حــيــنــمــا هــاجم االمــام أبــو حــامــد الــغــزالي من قــلب
الـعاصمـة اإلسالمية بغـداد  متهـما البـعض ( بتهافت
الـفالسـفة ) .. فـمـاجت وهـاجت مـدارس الفـكـر بـاغلب
ـتـحضـر آنذاك حـتى رد علـيه ابن رشد بـلدان الـعالم ا
ؤلـفه الشـهير فـيلسـوف العـرب وكبـيرهم من اشـبيلـة 

(تهافت التهافت ) ..
ــعـركـة . والـتــهـافت : ( هـو ســقـوط الـقــوم مـوتى في ا
ـعـنى  نـقض بـعـضُـهـا بـعـضًـا وكـذا وتـهـافـتت اآلراءُ 

دحض احلجج وسقوطها ) .
ـشهد الـرياضي العراقي : مـحل الشاهـد وما يعـنينا ا
.. بـعيـدا عن السـياسـيـة ودوشتـها .. يـعج بالـكثـير من
االزمـات متـعـددة الوجـوه عـصيـة الـتفـسـير وان اعـتـقد
بـعض أطرافهـا ان قضيـتهم جـلية كـالشمس من خالل
مـنـظارهم ..  فـيـمـا بـدت معـتـمـة حـد السـخف بـعـدسة
ـثل هــكـذا خـصــمـهم .. قــد تــكـون الــبـيــئـة مــشــجـعــة 
ـتـدة بتـفـرعـاتهـا لـتـضرب خالفـات عـقيـمـة وعـميـقـة و
مـختلف مـلفات الواقع .. حتـمل ب طيـاتها الـكثير من
ـتـصـارعة من الـشـعـارات الـرنانـة واألدوات احملـتـالـة ا
اجل الـدر واالكتسـاب واحللب ولو عـلى حساب الوطن

وطرفي احلبل ..
ـعنى الدفان  –حـزين جدا اليوم .. (ان احلـانوتي  –

عارك توقفت واحلرب انتهت ..).. الن ا
ا يـجول بخـاطرها .. تـلك حكمـة بنت زمكـانها تـنبيء 
فــالـــرجل عـــلى حق بال نـــفـــاق من دون تــهـــافت .. انه
يـعـيش عـلى اسـتالب جـثث الـقـتـلـى ومـا تـدر حـفـريات

القادم بخرس ابدي !
ـشـاهـد الى كـتـفي مـيزان بـعـد كل مـوقـعة .. تـفـضي ا
قاييسها وأخرى تتردى من خالل احدها محلقة وفقا 
عـدساتهـا .. انهـا س حيـاتيـة إنسانـية  يـعانون مـنها
جـمـيعـا بـنـسب مـتـفـاوتـة .. الـفارق يـكـون بـالـتـعـبـير ..
هـنــاك من يـلـجـا الـى كل الـوسـائل لــبـلـوغ األهـداف ..
فـحقـوقه كمـا يـظن قائـمة ويـجب اخلوض بـاستـردادها
ــعـــيــة ــشـــهــد واالســـتــقـــرار و ولـــو عــلـى حــســـاب ا
ـعـارك اخلـائـضـ وقـراصــنـة الـبـحـر وحـتــمـيـة بـقـاء ا

مستعرة ..
ـحـوهـا االشـتراق دورة احلـيـاة ال تـمـضي بعـيـدا وال 
واالغـتراب حتى تنكشف خيوط اللعبة ويظهر الغث من
الـســمـ .. فـالــتـجــيـيش ال بــد وان يـتــوقف يـوم مـا ..
ونـبض االنــا يـجب يـهــدا كي تـطـيب اخلــواطـر وتـتـسع
احلـدقــات وتــخـتــمـر الــرؤيــة كي تـصــاغ جــمل احـدث
ـا قـالـوا : ( من ال تـنـســجم مع الـواقع اجلـديــد .. قـد

يرى بالغربال .. اعمى ) .. 
( الـريـاضـة حب وطـاعة واحـتـرام ) الـشـعـار لم يـغـيره
ــال .. كــمـا ان االحـتــراف والــلــهـاث عــلى الــعــقـود وا
خـسـت الـتــهــافت بــرغم االبــتــزاز والــتـهــديــد  والــشـر
ـعـنى كـمـا حدده واالغـتـسـال لم تـبـتعـد عـمـا يـكـتـنف ا
فالسـفة الـرياضـة من قبل .. فـاحلب اجتـماعي قائم ال
ـكن لـلـنـجم ان يسـبح عـكس تـيـاره واال تـبـصق عـليه
اجلـماهيـر .. اما الـطاعة فال صـناعـة لنجـوميـة اال عبر
هـذا الـطـريـق فـالـطـفـرات مــهـمـا بـلـغت لـن تـسـلك غـيـر
مـيدانـها .. امـا االحـترام .. فـان للـكبـيـر حرمـة وللـرمز
مـعنى وللصغير عطف ولالمة غاية أخرى غير التهافت
ـنصب ) .. ومـا الريـاضة وسـوحها والـلهـاث خلف ( ا

اال سبيل الدارك هدف اسمى ..
غـيـر ذلك يــعـد نـفـاقـا ودســا وابـتـزازا .. ال يـخـرج عن
كــــونه تــــهــــافت .. ولـن يـــؤدي اال
لـلمـهـلكـة ..  فطـريق احلق جلي
وان قل ســالــكــوه .. والــله من
وراء الــــقـــــصــــد وهـــــو ارحم

الراحم !!
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ــنـتــخب الــوطـني الــعـراقي حـقق ا
ثالثة أوسـمة نحـاسية في الـنسخة
اخلــــامــــســـــة لــــبــــطــــولــــة آســــيــــا
بـاجلوجـيسـتـو للـمتـقدمـ والتي
أخــتــتـــمت في االمــارات الــعــربــيــة
ـتـحـدة. وتـمـكـن العـبـونـا احـسان ا
فالح بــــوزن ٧٧كــــغم ومــــحــــمــــود
يـــاســـ بـــوزن ٦٩كـــغم ومـــحـــمــد
إسمـاعيل بـوزن ٦٢كغم من حتـقيق
ــنـتـخـب الـعـراق أوسـمــة الـتــفـوق 
بــاجلـوجــيـســتـو. مـن جـانــبه بـارك
ـبـيـة الـوطـنـية رئـيس الـلـجـنـة األو
الـعـراقيـة األسـتـاذ رعد حـمـودي ما
حــقـقه الالعــبـون الــثالثـة مــطـالــبـًا
ـزيـد من اجلـهد من أجل االحتـاد با
االرتـقــاء بـالـنــتـائج اخلــارجـيـة في
ــــشـــاركـــات ا
الـــرســمـــيــة

ـــقــــبـــلـــة. وقــــال رئـــيس االحتـــاد ا
الـعـراقي لـلـعـبـة  الـدكتـور مـخـلص
حـسن أن الـريـاضة الـعـراقـيـة بدأت
ــعـروف عــربـيـاً تــسـتـعــيـد ألــقـهـا ا
ـعـروفة وقـاريـاً برغم الـصـعـوبات ا
عــلى صـــعــيــد الــبــنـى الــتــحــتــيــة
ـالـيـة. وأكّـد حـسن أن والـضـائـقـة ا

حـصـول العـبي مـنـتـخـبنـا الـوطـني
عـلى األوسـمـة الـنـحـاسـيـة الـثالثة
وإعـتالئهم مـنّصـة التـتويج الـقارّي
في بـطولـة شاركت فـيهـا أغلب دول
آسـيا دلـيل بـيّن على تـفـوّق عراقي
مـــقـــبل في اجلـــوجـــيـــســـتـــو عـــلى

ستوى القارّي. ا

w  ‚«dFK  WOÝU×½ WLÝË√ WŁöŁ

u² Ołu'UÐ UOÝ¬ W uDÐ

ـنتـخبي صـربـيا ويـوغسالفـيا عن ـدرب السـابق  { لـندن- وكـاالت: تـوفى دوسان إيـفكـوفـيتش ا
عـمر ناهز  77 عامـا. وقاد إيفـكوفيـتش منـتخب يوغـسالفيا لـلفـوز بلقب كـأس العالم في
. وتولى 1990 ـبيـاكـوس الـيـوناني بـلـقب الـدوري األوروبي مـرتـ كـمـا فـاز مع فـريق أو
إيفـكوفيتش تدريب العديـد من األندية خالل مسيرته التـدريبية التي امتدت لـ 46 عاما
من بـينـهـا بارتـيزان بـلـجراد وسـسكـا مـوسكـو وخـمسـة أنديـة يـونانـية وحـصـد معـها
يـدالية الـفضية العديـد من األلقاب. كـما قاد إيفـكوفيـتش منتـخب يوغسالفـيا للفـوز با
ــبـــيــاد ســول  1988 بــجــانب الـــفــوز بــثـالثــة ألــقـــاب في أ أوروبــا. وأســدل في أو
إيفـكوفـيتش السـتار عـلى مسـيرته التـدريبـية عام  2016 بـعد انتـهاء جتـربته مع فريق

اناضولو إفيس التركي.
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جانب من تكر العراق بلعبة اجلوجيستو

كل جوانبها   لكنه اكد حضوره  وذلك
  بخـطف اللقب اخلـامس للـسوبر  من

ملعب الشعب اجلمعة.
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وخـــروج  الــــزوراء بـــفـــرحــــة عـــارمـــة
انــتــظـرهــا جــمـهــوره بــفـارق الــصــبـر
بــعـدمــا فــعــلــهــا  و قـهــره جلــمــاهــيـر
اجلـويـة الـتي كـانت تـمـني الـنـفس في
ان يـستـمـر فـر يـقـهـا  بـحـصـد االلـقاب
وسم حيث كاس  السـوبر  في بداية ا
الـتي كـتـبـها االبـيض بـإرادة عـنـاصره
وخالل  الــشــوط الــثــاني  في احــقــيـة
الـفوز بـعد  اداء واضح بـتـميـز  ليـقدم
ـكن وصف هــديـة لالنـصــار الـذين  ال
فــرحــتــهم  والن الـــفــريق   لــعب حتت
ضـغط النـتـيجـة والـتحـدي الذي واجه
عــصــام حــمـــد  في اول مــبــاراة له مع
الفـريق  الذي افتـقد لعدد مـن عناصره
جراء االنـتـقاالت لـفرق
اخرى لكنه هو
مـن    قــــــــــبل
ـهـمـة التي ا
لــم تـــــــــــــــكـن
ســـهــلــة قــبل
ان  نـــــديــــنج
في االخــتـبـار

ــلــعب   في ظل الــشـــوط االول وسط ا
الـتــفـكـيـر في الــنـتـيــجـة وفي    بـدايـة
حـذرة   شـديد ة  مـن الفـريـقـ قبل ان
تـتـحــول االفـضـلـيـة لــلـجـويـة وكـاد ان
يـفتـتح الـتسـجيل عـبـر ابراهـيم بايش
د.  21من  كـرة صـعـبـة ردهـا احلـارس
عــلي يــاســ قــبل ان يــفــرط بــفــرصـة
اخـرى  بـفـضل  الـسـيـطـرة الـواضـحـة
والـلـعـب بـشـكل مــنـظم واالنــتـقـال الى
ملعب الـفريق االخر عبـر االنتشار  من
الـوسط و اجلانـبـ  واقتـرب   من هز
نافس عن طريق حس جبار شباك  ا
د.  40 بعدمااستـمر  بشكل    خطورة
في بــعض اوقــات الــلــعب الــذي واجه
فــيه  الـــزوراء صــعـــوبـــة  بــالـــغــة في
اخلـروج من ملـعـبه  وواجه صعـوبات
بـنـقل  الـكرة الى اجلـهـة االخـرى  فقط
مـرة واحـدة  خالل الـشوط االول د.44
اهــدرهـا احملــتــرف لـهــواري  الــطـويل
الــذي  واجه صــعـوبــة في الــســيــطـرة
عـلى الـكــرة  لـيـنـتـهـي عـنـدهـا الـشـوط
االول بــالــتــعــادل الــســلــبي  وفي اداء

متوسط  وفي افضلية للجوية.
w½U¦ « ◊uA « 

ــتــابــعــ بــان كل ووسط تـــوقــعــات ا
شيء قـد  يـذهب لـلـجـويـة بـعـد تـفـوقه
الــواضح  اغـلب وقت   الــنـصف االول
لـكن الـزوراء ظهـر بـشكل مـغـاير   مـنذ
الــبـــدايــة  احلــصـــة  الــثــانـــيــة وجلــا
للـهجوم كـونه الطـريق للحـسم والفوز
وجنـح  الالعـبـ بـنـقـل  الـكـرة بـشـكل
مـتـقن  وحـالـة انسـجـام   وكـاد عـباس
قـاسم ان يـفــتـتح الـتــسـجـيل د. 50من
كـرة راسـية قـويـة ردها بـصـعوبـة فـهد
طــالب وبــعــد دقــيـقــتــ حتــقــقت كـرة

الــهــدف من كــرة ركــنــيــة ســقــطت  في
مــنـطــقـة الــهـدف لــتـجــد مـازن فــيـاض
بـانتـظـارهـا  لـيـدخلـهـا شـبـاك اجلـوية
معلـنا تقـدم الزوراء بالهـدف الذي غير
مسـار اللعب ومـنح الفريق دفـعة قوية
فـي مــواصـــلـــة الـــضــغـط عــلـى العــبي
اجلــــويــــة وحــــرمـــــانــــهم مـن الــــكــــرة
واخــــضـــاعــــهم لــــســـيــــطـــرتـه في ظل
تصـاعد اخلطـورة الهجـومية  وتـهديد
واضح عــلى مـرمى فـهـد  الـذي انـقـذ ه

من عدة كرات  خطرة.
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واســتـمــر الــزوراء بــأدائه الــهــجـومي
الـواضح ولـعب بـشـكـل منـظـم واقـترب
من تـسـجـيل الـهدف الـثـاني مـستـفـيدا
رتدة  بـسبب تقدم العبي من الكرات ا
اجلـويــة في مـحــاولـة الدراك الــتـعـادل
الـذي كـاد يــكـلــفـهم هـدفــاً اخـر في ظل
ــســتــمــر  وكـان الــتــفــوق  الـزورائي ا
ـنافـسـة واالحـتـفاظ طـرفـا مـؤثـرا في ا

بهدف التقدم.
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ولـم تـنـجح تـغـيـيـرات احـمـد خـلف في
مـحاولـة اعادة الـروح لـلفـريق الذي لم
يـــبــقى امــامه  شـيء لــيــخــســره بــعــد
تـأخــره  مع  مـرور الـوقت  االاالنـدفـاع
للهجوم ومحاولة إلدراك التعادل الذي
كان يـاتي عبر ثـالث فرص تصـدى لها
ياس  ابرزها لهمام طارق  د. 87كما
ـباراة الحت اخـطـر فـرصـة لـلـفـريق وا
بــالـدقــيـقــة االخـيــرة شـتــتـهـا  الــبـديل
احلـسن احلـوبـيب   لـيـبـقي عـلـى امال
فـــريــقه عـــلى الــفـــوز  الــذي كــان وراء
حتقيقه  عـلي ياس الذي   قدم  دورا
مــهـمــا في  احـبــاط  الــكـرات اخلــطـرة

كــمــا جنح مع العــبي الــفــريق في اداء
الـواجـبـات الدفـاعـية واسـتـغالل حـالة
االربــاك الــتي بـــقي عــلــيـــهــا اجلــويــة
ـبـاراة و التـقدم واحلـفاظ عـلى هدف ا
الــذي مـنـحـهم كـل الـفـوائـد و اخلـروج
بـالـلقب اخلـامس و االهم  مـنه اسـقاط
الــغـــر  اجلــويــة  الـــذي يــكــون دخل
االنــذار  بـعــد نــكــسـة الــســوبـر   والن
الــزوراء هـــو من جنـح  بــالـــنـــتــيـــجــة
ـثالية   ولـيوكد مرة اخرى والبداية  ا
انه فـريق الـبـطوالت واأللـقـاب متـقـدما
عـلى اقـرانه بـجـمـيع الـقـاب الـبـطوالت
احملـلــيـة  والـعـودة لــلـسـيــر بـالـطـريق
الصحـيح واالستعداد لـبطولة الدوري
عــنــدمــا يــواجه الــصــنــاعــة بــعــد غــد
الثالثاء ويتطلع الى موسم ناجح بعد
حـسم مـبـاراة لـقب الـسـوبـر الـنـتـيـجـة
الــتي زادت من رصــيــد احلــمــد   بــعـد
احلـصول عـلى كـاس  السـوبر في اول

مباراة رسمية له كم كانت مهمة.
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شـكلت بـداية اجلويـة السـلبـية  نـكسة
لـــلــمـــدرب احـــمـــد خـــضــيـــر   في اول
اخـتـبـار  تـعـثـر  به  مع الـفـريـق  الذي
تـنتـظـره مـشـاركـات آسيـويـة ومـحـلـية
يخوضـها وسط جمـهوره الكـبير الذي
ال يـــرحـم وال يـــهـــمه من يـــدرب بـــقـــدر
احلــصــول عـلـى االلــقـاب . الــتي عــلى
خـضيـر ان يتـدارك االمور مـنذ الـبداية
ووضع الفريق عـلى الطريـق الصحيح
والتعويض في لقاء الدوري االول بعد
غـد امام الـقاسم  لـلتـخفـيف من غضب
االنـــصــار وهـــو يــعـــلم مـــاذا يــريــدون
ويــــفــــكــــرون   وامــــانـــــة جنح  طــــاقم

بارة كما يجب. التحكيم بادارة ا

االول  بـعـد  تـرمـيم الـصـفوف
من ثم الــتـحــلـيـق عـالــيـا في
سـمــاء الـشـعب   وحتـقـيق
بــــدايـــــة  نــــاجـــــحــــة مع
الـــــــزوراء الــــــذي قــــــدم
افـضل بـدايـة لـلـمـوسم
بــالـفـوز عــلى نـظـيـره
اجلــــويــــة  بــــهــــدف
مــازن فــيــاض د52
ليمـنح فريقـه لقبا
و هــدفــاً غـــالــيــاً
ظل يــبــحث عــنه
كـــثــيـــراً  و كــان
كــافــيــا لــكــسب
باراة واللقب ا
ووضـع حـــــــــد
لــــــــتــــــــفـــــــوق
الــــــصــــــقـــــور
ـــــــــــــــــــوسـم ا
االخــــــــــيــــــــــر
وادخـــــــــــــــال
الــفــرحــة في
نــــــــــفــــــــــوس
جمهوره الذين
 عــاشــوا لـــيــلــة
فـــرح اســـتـــمـــرت
لـلــصــبـاح الــبــاكـر
قـــــــــبـل ان يـــــــــذهب
جــمــهــور اجلــويــة

بكر. للنوم  ا
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وعـــودة الى ســـيــر
ـــــبــــــاراة الـــــتي ا
انـحــصــر فــيــهـا
الـــــلـــــعب خالل

جانب من تكر  وزير
الشباب حلكام مبارارة كأس
السوبر التي توج بها نادي
الزوراء بعد تغلبه على نظيره
القوة اجلوية بهدف مقابل ال

شيء
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ــطـرب رضـا اخلــيـاط من الـشــخـصـيـات ا
الــفـنـيــة الـرائـعـة الــذي قـدم أروع أغـانـيه
خـالل فتـرة الـسبـعـينـيـات والثـمـانيـنـيات
ـاضي كــمـا يـعـد طــاقـة فـنـيـة مـن الـقـرن ا
مـتـجـدده في مـضـمـار االغـنـيـة  حـيث قدم
أغـاني جـمـيـلـة ال زال يـتذكـرهـا اجلـمـهور
الى االن على الرغم من غيابة عن الساحة
الــفــنـيــة خالل فـتــرة لـيــست بـالــقـصــيـرة
بـسبب انعـدام االمن في البالد .و اخلياط
مـن الـذين شـقـو طـريـقــهم الـفـني بـجـدارة
عـلى الـرغم من الصـعوبـات الكـبيـرة التي
واجــهـته مـن قـبل رئــيس جلـنه االخــتـبـار
انــذالك وديع خــونـدة الــذي طــلب مـنه ان
يـــغـــني لـــلـــفـــنـــان عــبـــد الـــوهـــاب وكــان
ـاذا مـقيـاسـكم هـذا ان اغني الى جـوابه:(
وشحـات بينـما انا اغني عـبد الوهـاب با
ـا ــديـنـة?!).  ــزوجـة بـا بــلـغـة ريــفـيـة 
دفـــعــته هـــذه احلــالــة ان يـــدخل مــعه في
مـشادة كالمـية أبعـدته عن جلنه االخـتبار
وكــان جــواب رئـيـس الـلــجـنــة (ال تــصـلح
كـمـطرب) وكـان لدور اخملـرج عـبد الـهادي
مــــبـــارك فـــضل كـــبـــيـــر في هـــذا الـــشـــأن
ــا بـــاإلضـــافـــة الى ارادتـه ومـــوهــبـــتـه 
جـعـلته ان يـتخـطى هذا احلـاجز الـصعب
والـوصول الى عالم الـنجومـية وان يكون
فــنـانـاً .عـاش حـيـاة بـسـيـطـة في بـيت من
الــطــ وكـان والــده يــعـمـل بـزاز وخــيـاط
للقماش توفيت والدته وهو طفل صغير .
سرح الوطني (الزمان) التقته في أروقة ا

في بغداد ومعه كان هذا احلوار:
{ تقد الـفنـان الى اجلمهـور فيمـا مضى كان
صــعب بــعـكـس مـا نــشــاهــده الـيــوم ? فــمــا هـو

جوابك على ذلك ?
- الــلــجـنــة الــفـنــيـة كــانت تــدرس فـحص
الــنـصـوص الـغـنـائـيــة بـلـغـة مـوضـوعـيـة
فــكـانت جــيـدة وغـيـر جــيـدة في ان واحـد
وهذا يعني ان اللجنة كانت تغربل النص
عقول ان تبقى اكـثر من الالزم فمن غيـر ا
دة 5 اغـنيـة يا طـير احلمـام في االنتـظار 
سـنوات وخمـسة اشهر لـكي تنجـز بعدها
صر اسية  قـمت بتسجيلها في الفرقة ا
فـي استـوديـو ام كلـثـوم  عام  1977 فـيـما
 إجنـازها رسمياً عام  1982وتصويرها
لــتـلـفــزيـون بـغــداد من قـبل اخملــرج نـبـيل

إبراهيم.
{ كيف ينظر رضا اخلياط الى فنان اليوم ?
- هـنـاك أصـوات جـمـيلـة وشـعـراء اغـنـية
ــتــلـكــون مــفـردات جــمــيـلــة ومــلـحــنـ

نـاجحـ ولكن الكـارثة تكـمن االن (بالكم)
الـذي قتل (النوع) فـمثل اغنيـة (طز بيهم)
قـاييس الـفنـية مـعـيبـة جداً وخـاليـة من ا
وكــان يـجب إلدارة االسـتـوديــو ان تـنـتـبه
جــيـداً عـلى تــقـد مـثل هــذا الـعـمل وامـا
الـسـرقة فـنحن نـعاني حـكم ( حق يراد به
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تـقيم رابـطة الـسيـنمـا والتـلفـزيون
في الــعــراق مــهــرجــانــهــا الـدوري
الــتـاسع عــشـر دورة الــفــنـان عــبـد
القادر احللبي في نينوى في االول
ــقـبل والــثــاني من تـشــرين االول ا
ــــشـــاركــــة وحـــضــــور واسع من
جنــــــوم الــــــفن ومـن مــــــخــــــتــــــلف
احملـافظـات وفقـا لصـفحـة الرابـطة
في فـيسـبـوك الـتي اشارت الى انه
( قـبـول  20فــيـلــمـا ســيـنــمـائــيـا
ـســابـقـة وسـيــتم عـرضـهــا داخل ا
لــلـحــصـول عــلي جــوائـز حتــددهـا
ـؤلـفـة من الـفـنـان جلـنـة الـتـحـكم ا
مـحـمـود ابـو الـعـبـاس وكـامل قادر
ـــهــدي وطالب حـــسـن ومــحـــمـــد ا
ـوصل وبـرعـايــة مـديـريـة بــلـديـة ا
التي قدمت كل التـسهيالت والدعم
ــهــرجـان وإعــادة الــفـرح إلجنـاح ا

باطل).
{ هـناك دعـوة من قـبـلكم لـتـقـد أغاني وطـنـية
ا ترسخ في النفس تشدد و حتارب اإلرهاب ا

العراقية ان الوطن هو االب األكبر?
- نـعم هـناك اغـنـية وطـنيـة بـعنـوان دعاء
األمـهات وهي من كـلمـاتي واحلاني حيث
 صــرف لــهــا مـبــالغ مــالــيــة من جــيـبي
اخلــاص ولـكن بـقـيـة مـركـونه عـلى الـرغم
ـها ولكن ـستـمرة لتـقد مـن مخاطـباتي ا

بدون جدوى.
لـحنـ الذين تـعامـلت معـهم وكيف { من هم ا

يقع عليك االختيار باألغنية?
ـلـحـنـون هم طالب الـقـرغـلي ومـحسن - ا
فــرحـان وكــمـال الـســيـد وطـارق الــشـبـلي
وذيــاب خـلـيل وجـعــفـر اخلـفـاف ويـاسـ
الـشـيـخـلي وامـا االغـنـيـة فـالـبـعض مـنـها
كـانـت مـكتـوبـة مـن قبـلـي شـخصـيـاً حتت
أسـمـاء مـسـتعـارة ومـنـها (يـبـنت الـناس)
و(مـغرورة) واما شـعراء االغنـية هم سعد
صــــبــــحي –نــــاظـم الـــســــمـــاوي  –كــــاظم
إسـماعيل كاطع  –خـالد الـعامري  –حسن
اخلـزاعي  –كــر خـلـيل –حــمـزه احلـلـفي

–زامل سعيد فتاح  –داواد الغنام.
{ أغــاني الــيـوم اصــبـحت فــاقــدة لـلــكـثــيـر من
االحـاسيس ? فـهل بـاالمـكان ان تـبـ لـنا تـأثـير

فردة الغنائية ? التكنلوجيا على ا
ـفـردة - الــتـكـنـلـوجـيـا اثــرت كـلـيـاً عـلى ا
الـغـنـائـيـة واصـبـح عبـور االغـنـيـة بـشـكل
سـهل وباسـتخـدام (الهـافونـات ) وهذا ما

أدى الى الغاء حالة االبداع الوجدانية .
اذا { هل ان التجديد مطلب ضروري للفنان و

لم نرى لك أغاني بعد عام   2005?
- الــتــقــد مـطــلب ضــروري لـلــفــنـان وال
ــكن تـغــيـر هـويـتـه .مـنـذ عـام  2005 أي
اغـنيـة تريـد تصـويرهـا وتسـجيـلهـا عليك
ان تـــدفع مـــبــلغ  25000 الـف دوالر وهــذا
يــعـني عـلـيك ان تـدفع من جـيـبك اخلـاص
عـلى الرغـم من اني ضد األغـاني الهـابطة
بــعــدهــا قــدمت اغـنــيــة (ال لــلــدم ) لألمـام
احلـس (ع) كما قدمت اغنـية لقمة بغداد
بـــعــنــوان (بــغــداد صــارت عــاصــمــة لــكل

العرب).
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{ هل كنت متـخوفـاً في السبـعينـات وفي بداية
ظهورك من عدم النجاح?

- كــجــيل كــنت انــا مع قــحــطـان الــعــطـار
واثـرنا ضجة في وقـتها حيث اجته اغلب
الــشـبـاب الــيـنـا جلـمــالـيـة االغــنـيـة حـيث

غنيت يا حمام و ساعي البريد.
{ مــا هي اول اغــنـــيــة لك ?وهل كـــنت جــاهــزاً

للغناء?  
- اول اغــنــيــة كـانت مــجــازفــة لي (احـرك
بــروحي حــرك ) كــلــمــات كــامل اخلــطـيب
واحلـان جعفر اخلـفاف واغنية لـلناصرية
–وكصري زبوجن ولم تكن بدايتي مع
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وصل) ـسـتـمرة من قـبل بـلـديـة ا ا
واوضــحت الـرابــطــةالـتـي مـقــرهـا
الـبـصـرة مـنـذ تـأسـسـهـا عـام 2005

ـديـنة وسـتـكون والـسـرور ألبنـاء ا
هـنـاك جولـة سـيـاحيـة لـلمـشـارك
لالطالع عــلـى الــتــطــور واالعــمــال

انـــــهـــــا(أقــــامـت بـــــالــــعـــــديـــــد من
ــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة في ا
الـبـصـرة وبـعـدهــا تـنـقـلت الـفـكـرة
ألكـثــر من مـحـافــظـة مـنــهـا كـربالء
وخـانـقـ والـسـلـيـمـانـيـة وأهـمـها
كــــان في االنــــبــــار وبــــعــــد جنـــاح
ــهـرجـان في االنـبـار  طـلب لـنـا ا

وصل).  أن نقيم في ا
سابقة هي: شاركة في ا واالفالم ا
(كـــيف يـــغـــني الـــقــصـب) خملــرجه
حـسـ السـومـري و(مـسـالة وقت)
لعبـاس النجار و(عـزة نفس) لرافد
حــمـــيــد الـــســنـــيــد و(ال تـــخــبــروا
ــطــيـري اجنــلــيــنـا) لــذو الــفــقـار ا
و(عـاشــوراء في كــورونــا) لــسـيف
الـكي و(بالوالـدين احسانا) علي ا
ـصطـفى رحيم و(تـستـمر احلـياة)
لــعـمـر الـسـاعـدي و(اخلط االحـمـر)
لــقــاسم غــمـكــ و(االخــوة) لــرائـد

{ الــبـعـض صـفـك بـالــفــنــان الـعــنــيــد الـذي لن
يستسلم للظروف وسيواصل العمل? 

- الـفن اليـوجد فـيه اإلحـالة عـلى الـتقـاعد
ـا هـناك اسـتمـراريـة حيث اشـعر اني وا
ـــســـرح يـــكــون عـــنـــدمـــا اصـــعـــد عـــلى ا
احــــســـاسي اكــــثـــر من الـــســــابق بـــعـــدة

اضعاف.
{ سمعـنا انك تسـتعد لتـصوير (دوتـيو) غنائي
مع الـفـنـان مــحـمـد عـبـد اجلــبـار كـمـا ان هـنـاك

تعاون مع الفنان على بدر?
- نــعم  مع الـفــنـان مـحــمـد عـبــد اجلـبـار
اغـنية يا دار من كلماتي واحلاني واغنية
سـاعي الـبريـد من كلـماتي واحلـان جعـفر
اخلـفـاف كـمـا ان هـناك تـعـاون مع الـفـنان
عــلي بــدر حـيث طــلب مــني اغـنــيـة يــريـد

تسجيلها.
فـهل ان هنـاك نـية { انك جتـيد كـتـابـة القـصـة 

في ذلك ?
- نــعم لــدي كــتــاب يـضم  1200 مــســودة
بـعـنـوان أيـام وصـور وحـكـايـات ويضم 6
فـصول وهي مـواضيع لم تـنشر وسـتكون
مـفـاجـأة لـلـقـارىء وهـو مـهـداة الى طالب

احلقيقة.  
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{ سجـلك الفني زاخر بالـكثير من األغاني الى
واويل فكم يصل عددها? جانب ا

- هــــنـــاك اكـــثـــر من  180 اغـــنـــيـــة وامـــا
واويل فهي ال تعد وال حتصى. ا

{ هـنـاك قـصـة عـاطـفـية وراء جـرحـك األخـضر
فما هي تلك القصة?

ا قـدمت نفـسي لالختـبار ركـن الهـواة وا
انـا وزميـلي الفنـان قحـطان العـطار وكنت

جاهزاً في ذلك.
{ أين تكمن ازمة االغنية العراقية ?

- الــســبب يـعــود الى عــدم وجـود جــهـات
ـان الـدولة إنـتـاجـيـة تـشـجيـعـيـة وعـدم ا
بـرسالـة الفـنان والـغنـاء حصـرياً وانـعدام

الية. السيولة ا
{ حدثنا عن تكر او جوائز نلتها?

ي مـن قــبل عـــده مــؤســســات -  تـــكــر
ومـنـهـا عـام  2017 جـائـزة االبـداع لـفـوزي
عـن اغنـية الـزوجة شـريكـة حيـاتي كلـمات
كــر الــعــراقي واحلــانـي بـاإلضــافــة الى

ي عام 2012. تكر
{ ما هي أسبـاب غيابك عن الساحة الفنية بعد

عودتك من البحرين?
- الـغـيـاب عن الـسـاحة الـفـنـيـة يـعود الى
تـــعـــرضي الـى تــهـــديـــد من قـــبل جـــهــات
مـجـهـولـة بـعـد عـام  2005 ولـم اكن هـارباً
والدليل في ذلك كنت ازور بغداد ب اونه
وأخـرى ولم اكن غائباً عن السـاحة الفنية
حـيث كانت لـي اغنيـة عفـيه ارجال كـلمات
حـسن اخلزاعي واحلـاني واالن هناك عده
مـــطــالــبـــات بــإعــادتـــهــا من قـــبل جــهــات

سياسية وقنوات إعالمية).
{ ما أسبـاب جناح االغنية الـعراقية وجمـاليتها

خالل مدة السبعينات?
- لـكـون ان االغـنيـة كـان يحـكـمهـا (قـانون
الـــعــيب) ولــوجــود ذائــقــة فــنــيــة عــالــيــة

للمتلقي.

d¼UD « r UÝ »UJŽ

النـاشـر والـصحـفي الـعـراقي عـاد الى بـغداد من
السليمـانية بعد زيـارة اجرى خاللها حوارات في
إطار التحضير الصدار كتابه (قناديل الذاكرة).

V Uſ ‰œUŽ

ـصـمم في (الـزمـان) تـلـقى ا
تهـاني زمالئه لـوالدة حـفـيده
احلـسن مــتـمــنـ لــلـصــغـيـر
حياة هانئـة سعيدة في كنف
والديه عـبـدالله عـادل وسارة

هاشم.

 wŽU d « V UÞ

الـروائي الــكـويــتي صـدرت له عـن (اآلن نـاشـرون
وموزعون) بعـمّان رواية (خـطفُ احلبيب) تقع في

توسط.  338 صفحة من القطع ا

 wÝu ô« ¡UMŁ

ـية الـعـربـيـة لـلمـوسـيـقي في لـندن عمـيـدة االكـاد
حتل ضـيـفـة عــلى قـنـاة (الـشـرقــيـة) مـسـاء الـيـوم
االحــد ضــمن بــرنـــامج (اطــراف احلــديث) الــذي
يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي ويخرجه

اخملرج حيدر االنصاري.

 włdš«u  ·öÝ

ـمــثــلـة الــســوريـة تــلــقت تــعـازي الــوسط الــفـني ا
السـوري لوفـاة والدهـا النـاقد الـسيـنمـائي محـمد

اضي. وت األربعاء ا الذي غيبه ا

 ÍËUM¼ W¹œU½

الكاتبة والناقدة العراقية صدر لها عن دار غيداء
االردنيـة كـتاب جـديـد  بعـنـوان (نقـائص ونـقائض
ـيـزان) يـقع في مـئـتـ وثالث علي الـوردي في ا

صفحة من القطع الكبير.
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الباحـثة العـراقية ضـيفتـها منـظمة روافـد اجلنوب
ـحـاضـرة ـاضي  لـلـتـنـمـيــة والـتـطـويـر الـســبت ا
عـــــنــــوانـــــهـــــا (االبــــتـــــكـــــار واالبـــــداع والــــعـــــقل

االستراتيجي).

 w½UF*« d UÝ

االديب االردني وقـع مــجـــمـــوعـــته الـــقــصـــصـــيــة
اجلـديـدة (عــابـر أحالم) في الــقـاعــة الـهـاشــمـيـة
ــان لــبـــلــديــة إربـــد بــحــفـل ادارته الــشـــاعــرة إ

العمري.

wIK²  bF² ð ÊuMH « b¼UF

.bI² «  U³KÞ
(الدراسـة الصباحـية) على ان ال يـتجاوز عمر
الـذكــور عن مــوالــيـد  2003 واالنــاث مــوالــيـد

 .2001
ومن بــ ضـوابـط الـقــبـول (الــســمـاح جلــمـيع
الـطـلـبة الـتـقد عـلى مـعـاهد الـفـنـون اجلمـيـلة
ــســائــيـــة شــرط ان يــكــون خــريج الــدراســة ا
ـهنية او ما ية او ا توسطـة االكاد الدراسـة ا
ـوجب "مــعـادلــة الـشـهــادة" بـغض يـعــادلـهــا 
عدل وسـنة التخرج والـعمر  كما النـظر عن ا
يــحق جلـــمــيع مــوظـــفي الــدولــة مـن خــريــجي
ـتــوسـطــة الـتـقــد ايـضــاً لـغـرض الـدراســة ا
اكمال دراستهم ضمن االختصاصات الفنية.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعلـنت وزارة التربـية اخلميس ضـوابط القبول
في معاهد الفنون اجلميلة للدراسة الصباحية
ـسـائــيـة لـلـعـام 2022 – 2021. وذكـر بـيـان وا
لــلــوزارة اطـلــعت عــلـيه (الــزمـان) أن (وزارة
الـتــربـيـة حـددت ضـوابط الــتـقـد في مـعـاهـد
سائية الفـنون اجلميلة لـلدراسة الصباحـية وا
للعام  2022 - 2021  الـذي يبدأ اعتبارا من 3
تـشـرين األول    2021 ولـغـايـة  14من الـشـهـر
ذاته).مـؤكــدة (الــسـمــاح لـلــطـلــبـة الــنـاجــحـ

بــالــدور االول فــقط لــلــعــام الـدراسي – 2020
 2021 الـتـقـد الـى مـعـاهـد الـفـنـون اجلـمـيـلة

الفقـرة أوالً من قرارات مجـلس الوزراء على
:(بــنـاءً عـلى مــا جـاء في تـعــلـيـمـات تــنـفـيـذ
ـوازنــة االحتـاديــة لـعـام  2021 الـفـقـرة ( ا
شاركة اإلهداء للسلع واخلدمـات ) ونظرا 
بـلـدنـا الـعــزيـز كـضـيف شـرف في مـهـرجـان
الـريـاض الـدولي لـلـكـتـاب الـذي سـيـقـام في
الـعاصـمـة السـعـودية -الـريـاض للـفـترة -1
وافقة على  10 تشرين األول 2021  تمت ا
تخويل السيد وزير الـثقافة صالحية إهداء
الــكـــتب واإلصـــدارات الـــعـــراقــيـــة لـــكـــبــار
ـية). الشـخـصيـات الثـقافـية الـعربـية والـعا
وتصدرت مشاركة العراق كضيف شرف في

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

خـــول مـــجـــلـس الـــوزراء وزيـــر الـــثـــقـــافـــة
والـسـيـاحـة واآلثــار احـسن نـاظم صالحـيـة
إهـداء الـكـتب واإلصدارات الـعـراقـيـة لـكـبار
ية.جاء الشخصيات الثقافية العربية والعا
ذلك خـالل تــرؤس رئــيس مـــجــلس الــوزراء
ـاضي  مــصــطـفـى الـكــاظــمي اخلــمـيـس ا
اجلـلــسـة االعـتـيـاديـة اخلــامـسـة والـثالثـ
جملــلـس الـــوزراء بـــحث فـــيـــهـــا تـــطــورات
وضـوعات األوضاع في الـبالد ومنـاقشـة ا
ـــدرجـــة عـــلى جـــدول األعـــمـــال وإصــدار ا
الــقــرارات والـتــوصـيــات بــشـأنــهــا.ونـصت

مـعرض الـريـاض الدولي لـلـكتـاب  األخـبار
وقـد أصدر اجلـانب الـسعـودي مـلصـقـاً ذكر
فـيه : إنَّ مـعـرض الـريـاض الـدولي لـلـكـتـاب
يــنــطــلق فـي األول من تــشــرين األول وحتل
جمـهـورية الـعـراق ضيف شـرف لـهذا الـعام
وستشهد الدورة توسـعاً كبيراً في األنشطة
والـفعـالـيـات الـتي تـمثل  16قـطاعـاً ثـقـافـياً
بإشراف من هـيأة األدب والنـشر والتـرجمة
ــعــرض نــدوات ثــقــافــيـة ومـن فــعــالــيــات ا
وأدبـيـة متـنـوعـة وأمسـيـات شـعريـة وفـنـية
فـضالً عن مـسـاحـات لـلـحـوار واحملـاضرات

التفاعلية.

ية جينفيـر انيستون على إشاعات مواعدتها { لوس اجنلوس  –وكاالت - علقت النـجمة العا
(إنـها ـر واصفـة اياه بـاالخ. وقالت بـتصـريح لـها إلحـدى وسائل اإلعالم األجـنبـية ديـفد شـو
ثـابة أخي. لـكن هذا يـبيّن لـكم مدى مجـرد شـائعـة ال صحـة لهـا: إنهـا إشاعـة غريـبة ديـفيـد 
رغبـة الناس في أن تـتحقّق خيـاالتهم). وكانت كـشفت  أنيـستون لـصحيفـة (بيوبل)  األمـريكية
أنها خـضعت لـلعـديد من جلـسات الـعالج النفـسي وقالت إنـها حتـافظ على اإليجـابيـة دائماً

حــتى خالل الــظـروف الــصــعـبــة وأضـافت)أنــا أتــمـتع بــالـسـالم الـداخــلي مـحــاطـة
بـأشـخـاص رائـعـ وكالب وأحب عـمـلي جـداً وأشـعـر أني شـخص مـحـظـوظ

ـذيـعـة والـكـاتـبـة األمـريـكـيـة كـريس جـيـنـير ومـبـاركـة). الى ذلك نـشـرت ا
صـورة عبر صـفحـتهـا اخلاصة عـلى موقع الـتواصل اإلجـتماعي وهي
ـناسبـة عيد حتـتضن مصـمم األزياء الفـرنسي أولـيفر روسـتينغ وذلك 
ـعـجـزة اخلـاص بـنا مـيالده.وعـلـقت قـائـلـة :عيـد مـيالد سـعـيـد لـلفـتى ا
صـداقـتـك هي هـديــة وأنت مـصـدر إلــهـام مــذهل لـلــكـثـيــرين أنت طـيب
للغاية كـر موهوب مبدع ومحب.وتوجهت جينير بالشكر لروستينغ
على كافة الذكريات مؤكدة أن وجوده نعمة في حياتها وقالت (نشكرك
عـلى كل ذكـرياتـنـا اخلـاصـة الرائـعـة من جـمـيع أنحـاء الـعـالم وخـاصة
بـاريس أنت تـعـني لي الـكـثـيـر وهي نـعـمـة أن تـكـون لك في حـيـاتـي انا

احبك).

خالل الفـتـرة القـادمة تـهـتم بعـملك أكـثـر وتنـتبه حلل
شاكل التي تواجهك. ا

qL(«

ـهـام فى حتـرص عـلى مـسـاعــدة زمالئك فى إجنـاز ا
طلوب . الوقت ا

Ê«eO*«

تتمـيز بتنظيم كل شيء حولك سواء في العمل أو في
نزل. ا

—u¦ «

تـتمـيـز بـكونـك من الشـخـصـيات االجـتـمـاعـية لـلـغـاية
وتمتلك العديد من الصداقات اجلديدة.

»dIF «

ـشـاكل التي تتـمـيز  بـالـذكاء الـذى يـجعـلك حتل كل ا
تواجهك في حياتك.

¡«“u'«

ِ بـحساباتك.يوم كن مستـعدا للعمل بـدقة وحذر واع
السعد االربعاء.
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يـعرف عـنك طمـوحك الزائـد وسـعيك الـدائم لتـحقـيقه
في الواقع .رقم احلظ 9.

ÊUÞd «

تـزداد نـقـاطك اإليـجـابـيـة إذا الـتـزمت الـكـتـمـان.عـلـيك
االهتمام بصحتك.

Íb'«

ن تـتـمـتع بـالـلـبـاقـة والـدبـلـومـاسـيـة وتـقـتـرب بـذكـاء 
حولك.رقم احلظ 2.

bÝô«

 يحمل اليوم الكثير من االحداث ففكر كثيرا قبل ان
تفعل اي شئ.

Ë«b «

حتـصل عــلى تــرقـيــة أو مـكــافـأة فى الــعـمل نــتـيــجـة
للمجهود الكبير الذى تبذله.

¡«—cF «

دمـاغك اليـوم ال يـتوقف عن الـتفـكـير في شـتى االمور
لكن الوضع جيد.

 u(«
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
نـاسب داخل الشكل ا
أعـد ترتيـبهـا واكتشف
ـفقودة (امارة الـكلمة ا

خليجية  5 حروف):
شـــهـــيـــرة  –ســـريع –
مــرجـان  –يـاسـمـ –
مـــتـــاع  –لم  –رالي –
سومر  –قانون  –حب
 –نـــيـــون  –ســـراب –

مرح.
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نـعت نـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـيـ الـفـنـان
ــســـرحي قــاسم الــســومــري واخملــرج ا
سرح وقالت كمـا نعته دائرة السيـنما وا
فـي بـيــان(بــبــالغ احلــزن واالسى تــنــعى
ديرها سرح مـتمثلة  دائرة الـسينما وا
الــعــام احـمــد حـسـن مـوسى وكــوادرهـا
كــافـة رحــيل الـفـنــان  قـاسم الــسـومـري
والـذي وافاه االجل صـبـاح اجلمـعة بـعد

تدهور مفاجيء حلالته الصحية). 
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q u*« w  ÂUI¹ ÊUłdN  w  f UM²ð ÎULKO  ÊËdAŽ
غريب

و(انــــــــــــــا
عـراقي) حلـازم

جــــــــالل و(عــــــــالج)
اليــثــار الـفــضـلـي و(رجل االخـرين)

للواء اخلـفاجي و(عربة ودوالب)
لــعـمــاد الـزركــاني و(ال مـاسـو)

الحـمـد الـشـمـال و( االصـرار)
لــــرافــــد حــــمــــيــــد و(ارض
الـــــــغــــــــراب) حملــــــــمـــــــد
دربـــنــــدخـــان و(ضـــوء
اصـفــر) لـعــبـدالــقـادر
احلـــلــبـي و(امــاني)
لـــفـــاضل مـــاهـــود
ــاء) و(قـــطــرات ا
حملــــمـــد االمـــارة
و(صـــراع الـــذل)
لــــــــــعــــــــــمـــــــــــار

العيداني.
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جينفير انيستون 

- نـعم عشت قصـة عاطفيـة ولكن لم تتوج
بـالزواج وتـعد حـاضرة في اغـلب األغاني
الـتي اديتها فعندمـا تكون موجوده يلتئم
اجلـرح وال يـنـزف وعنـدمـا تـغيـب يسـتـمر
اجلــرح األخــضــر ويــكـون قــلــبي الــنـازف

. دائماً ولكن التقينا بعد أربع عاماً
{ ما هي األغاني التي كنت متأثراً بها ?

ـغـرب عام 1971 - اغـنـيـة بـ العـصـر وا
كــلــمــاتي واحلــان جــعــفــر اخلـفــاف وهي
اغنية  اخذها من أسطوانة شهيد كر
عام  1947 ثـم أجريت عليها تعديالت

فـــنــيـــة وبــلـــحن جــديـــد حــيث
اعـــطــيــتـــهــا حق االعــداد
والــلــحن بــجــديــة امـا
االغــنـيـة الــتي تـأثـرت
بـــهــا تــكــبــر فــرحــتي
بعيني وصوبت كلبي
امــيــرة كــلــمــات كـاظم
اخلـطيب وحلن جـعفر
اخلــفـاف و يــا حـمـام
بـلـغ احبـابي الـسالم
و بـــعــدج صـــغــيــره
عــلى الـسـهـر ولـوال
الغرام حاكم كلمات
واحلـــــان عـــــبــــاس
جـــــمــــيـل وبــــحــــار
كــــــلــــــمــــــات كــــــر

الـــــعــــراقي واحلــــان
جــــعــــفــــر اخلــــطــــاف
ومـغـرورة كلـماتي

والـــنـص مـــشـــتـــرك مع الـــشـــاعـــر خـــالــد
الـعـامري (مـغتـرب). واخليـاط من موالـيد
 1957 محافظة واسط قضاء احلي اكمل
دراسـته االبـتـدائـيـة في مـدرسـة الـتـهذيب
ـتوسـطة في واسط وكـان من التـالميذ وا
ـتـفـوقـ فـي الـدراسة االبـتـدائـيـة حـيث ا
ـدرسيـة باإلضـافة بـرز في رسم الـنشـرة ا
ـــنــاســبــات من خالل الـى اشــتــراكه في ا
سرح ها على ا (وصـالت غنائية ) وتقـد
عندما كان طالباً في الثانوية كما يعد من
مــؤسـسي فـرقـة الـفـنـون الـشـعـبـيـة
ومــعه من الــفـنــانـ قــحـطـان
الـــعـــطـــار وريـــاض احـــمـــد
وصـــبــاح الـــســهل. وكــان
يــعـيش حـيــاة بـسـيـطـة
ويـسـكن في بيت من
الــــطـــ مع والـــده
الـــذي كـــان يـــعــمل
خـــيـــاط لــلـــمالبس
وبــــــــزاز لــــــــبــــــــيع
الـــــقــــمــــاش ودخل
مــعــهــد الــدراســات
الـنـغـميـة ولم يـكمل
ـــرحــلــة الـــرابــعــة ا
بــــســــبب ظــــروف لم

يـــــذكــــرهـــــا حــــيث 
ســـــوقه بــــعـــــد ذلك الى
خـدمـة الـعـلم والـتـي تـعد
مـرحـلـة صـعـبـة في حـيـاته

رارة فيها.  ذاق طعم ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

هـناك فـرق كبـير بـ أن يسـتقـيل وزير في بـلدانـنا
الـعربـيـة عقب أزمـات داخلـية مـعـينـة وب اسـتقـالة
وزيـر أوروبي في أوضاع واحـداث مشـابهة. أمس
اسـتـقالت وزيـرة اخلـارجيـة الهـولـنديـة بـعد الـفشل
في حتــقــيـق اجالء مــنــظم لألفــغــان واألجــانب من
وارد الـتي تدعم أفغـانسـتان. في هـولنـدا تتـوافر ا
الــوزيـر لـتـنــفـيـذ الـقـرار الــذي يـتـخـذه إذا كـان في
االجتــاه الـصــحــيح. وحــ تـكــون هـنــاك مــشـكــلـة
وضجـة في الرأي الـعام إزاء تصـرف او سلوك او
ــعــني الى خــيــار مــبــاشـر قــرار يــذهب الــوزيــر ا
وسـريع في ان هـناك من هـو أفـضل منه في قـيادة
ـوارد الـتي تـتـوافـر عـلـيـهـا وزارته وعـلـيه ان تـلك ا
يـسـتقـيل فوراً. فـي البـلدان الـعـربيـة تـقع الكـارثة
ويـتحـمل الـوزير مـسـؤوليـتـها وهـو لـيس كل سبب
ـا جــزء بـارز مـنـهــا ذلك ان الـهـيـكل ــشـكـلـة وا ا
الـذي تـقــوم عـلـيه دوائـر الـوزارة مــتـعب ومـهـتـرىء
وفـاشل احيـاناً وهـنـا ال معـنى لتـبـديل وزير مـكان
ــعــنى آخــر مــادامت اركـــان الــوزارة فــاشــلــة وا
سـتحصل الـوحيـد هو امـتصاص نـقمـة محدودة ا

الجتياز عقبة. 
في العراق احلال لـيس له وصف يناسبه ذلك ان
الـوزير غـيـر مـعني اذا كـانت اركـان وزارته مـدمرة
وفــاشــلـــة بل ان من واجــبـــاته الــضـــمــنــيـــة عــنــد
س تلك اخلطـوط احلمراء لتـستمر االستـيزار اال 
الوزارة على نفس سـياقات ما سبقهـا باستثناء ما
تعارفـت عليه احلكـومات التي ال حتل وال تربط من

سات في الشكل والعناوين . 
الـوزيــر الـعـراقـي ال يـعـرف شــيـئــاً عن االسـتــقـالـة
ألسـبـاب تــخص الـفـشل وسـخط الـنـاس ألنه عـلى
قـنـاعـة ان الـعـراقيـ سـاخـطـون عـلى اجلـميع وان
الـفـشل الـكـبـير له اربـاب كـبـار ال حـصـر لهم وان

سألة غير متوقفة عنده.  ا

مـنذ ان انتـصرت الـرأسمالـية وهاج الـشارع وماج
ــقــراطــيــة وحــقــوق االنــسـان بـالــدعــوات الى الــد
واحلــــريـــات الــــفــــرديـــة جــــاءت مـــوضــــة احلـــوار
واالعتـراف باآلخـر واحترام رأيـه وكأنـها اكـتشاف
أو اخــتــراع جــديــد ال بل وكــأنــهــا عـصــا مــوسى
ـسيح مخلص ومنقذ السحريـة وتعويذات السيد ا

البشرية.
نـعم لـيس لالنـسان وهـو يـعـيش مع غـيـره من بني
ـتبـاينة ـتداخـلة مصـاحلهم وا ـتعـاشقة وا البـشر ا
آراؤهم وأهواؤهم من بديل عن التحاور والتشاور
وتقبل بعضهم البعض بتلك اخلصوصيات التي لو
أحـسن اسـتـخـدامـهـا وتـوظـيـفـهـا لـعـادت بـالـفـائـدة
واخلـــيــر عـــلـى اجلــمـــيع وعـــلـى االقل جـــنـــبــتـــهم

الصراعات واحلروب والكوارث.
بـ الفـينـة والفـينـة يـتبـنى شخص أو مـجمـوعة من
الناشطـ ناهيك عن سيول الكتـابة والتصريحات
عــلى مـدار الــســاعـة الــدعـوة الـى احلـوار في حل
ـشكالت وجتـاوز اخلالفات ال بل والـتعـاون على ا
بــنـاء عـالقـات ورؤى وعــمل جـمــاعي مــشـتــرك. مـا
أجــمل تـلك الـدعــوة خـصـوصـاً عـنــدمـا تـصـوغـهـا
كـلـمـات مـنـمـقـة بـاسـلـوب مـنـطـقي وبـصـوت حـنـون

أخاذ.
لـكـن الـبـعض الــكـثـيــر من تـلك الــدعـوات لألسف
يـتـبـ انــهـا لم تـكن ســوى مـنـاورات أو تـكــتـيـكـات
(حوارية) الهـدف منها تمرير افـكار معلبة ومواقف

محددة وبالتالي مرام سياسية مبطنة!.
وهــنــا ال بــد من ان نــتـــوقف لــلــحــديـث عن مــعــنى
ـوضـوعــيـة والــشـخــصـيـة. احلـوار واشــتـراطـاتـه ا
فـاحلــوار هـو وبـبـسـاطـة شــديـدة نـقـاش بـنـاء بـ
طـرفـ أو أكـثـر لـبـحث مـوضـوع أو فـكـرة مـحـددة
تتفـق عليها اطـراف النقاش وهم مسـتعدون ذهنياً
ونـفسـيـاً لـتـقبـل ما يـتـمـخض عـنه ذلك الـنـقاش من
اســتـنـتـاجـات مــنـطـقـيــة دون تـزمت واصـرار عـلى
ـواقف التـي انطـلق مـنـها كل الـتـمـسك باألفـكـار وا

طرف في بداية احلوار.
يتب من التعـريف السابق بان للحوار في صورته
ـثاليـة هذه اشتـراطات ومسـتلزمـات واستعدادات ا
وآداب موضوعية وشخصية. موضوعية في محور
أو مـــحـــاور احلـــوار في حتـــديـــدهـــا ووضـــوحـــهــا
ألطراف احلوار من ناحيـة وشخصية في اطراف
احلــوار من اســـتــعــدادات لــســـمــاع آراء اآلخــرين
والـتـعامـل معـهـا بـايجـابـيـة فاعـلـة ولـيس بعـصـبـية

قبلية أو تمسك اناني برأي ما من ناحية ثانية.
وهكذا فاننا في سعينا الى حوار جاد ومثمر ال بد
لـنـا مـن استـحـضـار تـلـك االشـتـراطـات دون خداع
انـفسـنـا وبعـضنـا الـبعض في مـنـاورات وتكـتيـكات
سـرعــان مـا يـنــكـشـف أمـرهـا
وتــضــيع جــهــودهــا ونــخــسـر

الزمن بسببها.
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{ لـوس اجنليس أ ف ب  –تـتمتع
نـتفـلـيكس بـحظـوظ مرتـفعـة للـفوز
بــعــد طــول انــتــظــار بــأبــرز فــئـات
ي التلفزيونية األميركية جوائز إ
الـعريقة في حال تمـكن  مسلسلها
الـناجح ذي كراون من التفوق على
مـنافسه الرئيـسي ذي ماندالوريان
الـذي أنتجته ديزني وتدور أحداثه

في عالم حرب النجوم.
فــرغم أن نـتـفـلــيـكس أحـدثت ثـورة
فـي مــجــال الــتــلـــفــزيــون من خالل
مـنصتـها التي أطـلقتـها عام 2007
 ?لـم تـــنــجـح إلى الـــيـــوم في نـــيل
جـائـزة أفـضل مـسـلسل درامي وال
حـــتى فـي الــفـــوز في فـــئـــة أفــضل
مــــســـلـــسـل كـــومـــيــــدي أو أفـــضل

مسلسل قصير. 
ـكافآت في وقـال خبـير اجلـوائز وا
ــتـــخــصـــصــة مـــجــلـــة فــارايـــتي ا
كـاليـتـون ديــفـيـس لـوكـالــة فـرانس
بـرس يـبـدو أن + ذي كـراون + على
وشـك أن يـحــظى أخــيــراً بــلــحــظـة

كبيرة.
وأشــار إلى أن تــتــويج ذي كـراون
إذا حـصل سـيشـكّل أول فـوز كبـير

سلسالت +نتفليكس+.
وبـــاإلضــافــة إلى ذي كــراون الــذي
يــتـــنــاول بــاســلــوب روائي تــاريخ
ــلــكــيــة الــبــريــطــانــيـة الــعــائــلــة ا
ويــتــمــحــور مـوســمه الــرابع عــلى
زواج األمـــيــر تــشــارلـــز والــلــيــدي
ديـانـا تـعـوّل نتـفـلـيـكس أيـضاً في
حـفـلـة تـوزيع اجلـوائـز األحـد عـلى
مـسـلسل ذي كـوينـز غـامبـيت الذي

سـاهم في تسجيل إقـبال كبير على
االنضمام إلى نوادي الشطرجن.  
ويُـعـتـبر ذي كـويـنـز غامـبـيت الذي
ـياً واسـعـاً األوفر حـقق جنـاحاً عـا
حــــظـــاً النــــتـــزاع جــــائــــزة أفـــضل
مـسلـسل قصـير أي ال يسـتمـر أكثر
مـن موسم واحـد وتـؤدي فـيه آنـيا
تـايـلـور-جـوي دور العـبـة شـطـرجن
عـبقـرية تعـاني مشـاكل في حيـاتها

الشخصية.   
كـذلك تخوض منصة البث التدفقي
الــعـــمالقــة  الــســبــاق إلى جــوائــز
ـي بـــــواســــــطــــــة مــــــســـــلــــــسل إ
بـريدجرتون الرومـانسي التاريخي
وعـمل وثائقي عن الـطبيعـة لديفيد

أتنبوروه. 
وقـــال الــكـــاتب في مـــوقع ديــدالين
ــتــخـصص  بــيت هــامــونـد إنــنـا ا
نـــــشـــــهــــــد أخـــــيـــــراً اخـــــتـــــراقـــــاً
لـ+نـتـفـلـيـكس+. لـقـد تـدبـرت دائـمـاً
أمـرها جيداً بالنسـبة للترشيحات
لـكن الئـحـة الـفـائـزين الـنـهـائـيـة لم
. ورأى أنه مـنـعطف تـشـمـلهـا يـوماً

حاسم للمنصة.
لــكنّ مــنـصــة الــبث ديــزني + الـتي
أطـلقتـها قبل عـام شركـة الترفيه
ــيــاً قــد تـقف فـي طـريق األولـى عـا
ي إذ نــتــفــلــيــكس إلى جــوائــز إ
تـــمـــحــورت مـــســـلـــسالتـــهــا عـــلى
ي شــــخـــصـــيــــات ذات جنـــاح عـــا
ـسـتـمـدة مـن مـناخ كـبـيـرة كـتـلك ا
سـتـار وورز أو كاألبـطال اخلـارق

من عالم مارفل.
وبــفـضل الـطـفل يـودا الـذي حـصـد

إعــجـاب اجلـمــهـور األمـيــركي مـنـذ
ظــهـوره عــلى الـشــاشـة تــمـكن ذي
مــانـدالـوريـان مـن أن يـحـصل عـلى
ي معادالً  24تـرشيـحاً جلوائـز إ

بذلك عدد ترشيحات ذي كراون.
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وثـــمـــة عــمل آخـــر يـــتــوقـع بــعض
الـنـقـاد أن يـحـقق مـفـاجـأة فـي فـئة
أفـضل مسـلسل درامـي هو بوز من
بـطـولـة بـيـلي بـورتـر ويـسـتـكـشف
ـثـلـيـ فـي مـديـنة ثـقـافـة حـفالت ا
نــيــويــورك في ثــمـانــيــنــات الــقـرن
ـسـلسل الـعـشـرين. ويـتخـلل هـذا ا
ظـهـور مـفـاجئ لـلـنـجم الـبـريـطـاني

إلتون جون.
وتــــســــعى ديــــزني + إلى جــــائـــزة
أفــضل مـسـلـسل قــصـيـر بـواسـطـة
مــــســــلـــسـل األبـــطــــال اخلــــارقـــ
واندافيجن الذي قوبل باستحسان
الـنـقـاد. وهـو يـتـنـافس ضـمـن هذه
الـــفــئـــة مع مـــيــر أوف إيـــســتــاون
الــنـاجـح نـقــديـاً من بــطـولــة كـايت
ويـنسـلت في دور شرطـية محـبطة
وآي مـــاي ديـــســـتـــروي يـــو الـــذي

يتناول تبعات عملية اغتصاب. 
وفي مـا يتـعلق بـالكومـيديـا يشكّل
تـــــيـــــد الســـــو آبـل تي فـي + أبــــرز
ــرشـحـة فــيـمــا يـنـافس األعــمـال ا
بــطـله جــيـســون سـوديـكــيس عـلى
ـثل في هـذه الفـئة جـائـزة أفضل 
عـن دوره كمـدرب كـرة قـدم أمـيركي
يـشعر بالضياع التام عندما يتولى

تدريب فريق أنكليزي.  

وأوضـح أن مشاركـته تـقتصـر على
خـمس أغنيـات فحسب وهـي تالياً
تـتـطـلب جـهـداً بـدنـيـاً مـخـتـلفـاً عن
ذلك الــذي يـسـتـلـزمه إحـيـاء حـفـلـة
ـدة ثالث ساعات تقـريباً كل مساء
فـي جولة والـسفـر ليالً من بـلد إلى
آخـــــر. وأضــــــاف أدرك كم صـــــبـــــر
جـمهوري منذ أن تسبب كوفيد-19
بــإيــقــاف اجلــولــة الــعــام الـفــائت
ويـــحـــزّ في نـــفـــسي أن أجـــعـــلـــكم
تـنتظـرون مدة أطول لـكنني أعدكم
بـــأن احلــفالت ســـتــعــاوَد الـــســنــة
ــقـبـلــة. وسـتـرجـأ حــفالت إلـتـون ا
جـون البـاريسـية تـالياً من  10و12
و 13تــــشــــرين األول 2021 إلى 25

و 27 و 28 حزيران 2023. 
ـغــني اســتـهل ســنـة 2018 وكــان ا
جـولة وداعية بعنوان فيرويل ييلو
بــريك رود تـتـضــمن أكـثـر من 300
حـــفـــلــة حـــول الـــعـــالم خالل ثالث
ســنــوات لــكــنه اضــطــر لــوقــفــهــا

بسبب جائحة كوفيد-19.

دى وجتـنّب أيـة مضـاعـفات عـلى ا
البعيد. وأشار إلى أن هذه العملية
اجلــراحــيــة يُـفــتــرض أن تـتــيح له
مـــــعــــاودة اجلـــــولــــة فـي كــــانــــون
الـثـاني 2022 فـي نيـو أورلـيـنز. إال
ـــغــني الــذي اشـــتــهــر أيــضــاً أن ا
بـأغنيتيه آم ستيل ستاندينغ ويور
ســــونغ وســــواهــــمــــا أبــــقى عــــلى
مشاركته في احملطة الباريسية من
حــفـلـة غـلــوبل سـيـتـيــزن اخلـيـريـة
الــتي تـقـام في  25أيــلـول اجلـاري.

{ بـاريس (أ ف ب)  –أعــلن الـنـجم
الـبـريطـاني إلتـون جون ( 74عـاماً)
اخلــمـيس أنه سـيــخـضع لـعــمـلـيـة
جـراحية في الورك وسـيؤجل تالياً
ـوســيـقـيــة الـتي كـان من حــفالته ا
ـــقــرر إقـــامــتـــهــا فـي بــاريس في ا
تـــشــرين األول 2021 إلـى حــزيــران
 2023 عــــلى أن يــــعــــاود جـــولــــته
الــوداعـيـة في كـانـون الـثـاني2022

بحفلة في مدينة نيو أورلينز.
ـغــني في بــيـان في نــهـايـة وقــال ا
إجـــازتي الـــصـــيـــفـــيـــة تــعـــرضت
اً لـسقوط مؤسف وعـانيت مذّاك أ
شـــديــداً وانــزعــاجــاً في وركي (…)
ورغـم تـــمـــاريـن إعـــادة الـــتــــأهـــيل
ــتـــخــصص ـــكــثـــفــة والـــعالج ا ا
اسـتـمـر األلم في الـتـفـاقم وبات من
الصعب أكثر فأكثر عليّ أن أتنقل.
وأضــاف صـاحب أغـنـيـة كـانـدل إن
ذي ويــــنــــد أنـه تــــلــــقى نــــصــــائح
بـاخلضوع للعـملية في أسرع وقت
ــكن بــغــيــة اســتــعــادة عــافــيــته

لـكن من دون أن يعلموا إن كان هذا
الـــرسم ال يـــزال مـــوجـــودا. وشــكّل
الـعثـور علـيه مفـاجأة وضـربة حظّ
بـحـسب مـيـدنـدورب. ويـشـكّل هذان
الــعــمالن جــزءا من مــئــات ومــئـات
الـرسـوم األوّليـة الـتي وضعـهـا فان
غــوخ عـنــدمـا كــان يـقــيم في الهـاي
ويــتــعــلّم أصــول االجتــار بــالـقــطع
الـفـنيـة. وكان من الـسهل الـتحـقيق
فـي أصل هـذا العـمل ألنـه لم يـخرج
يــومـا من مـحـيط الـعــائـلـة عـيـنـهـا
مـنتقال فيها من جيل إلى آخر بعد
شـرائـه سـنة  1910مـن هاوي جـمع
يـر. واستـند مـعروف هـو هنك بـر
اخلـبراء في حتـليالتـهم إلى نـوعية
الـــــورق ونـــــوع قـــــلـم الـــــرصــــاص
ـمـيِّزة ـسـتـخدم وآثـار الـطـريقـة ا ا
الـتي كـان يعـلّق بـها الـفـنان أوراقه
عـــلى طــاولـــة الــرسم وهي كـــلّــهــا
عـنـاصـر شـكّـلت أدلّـة إضـافـيـة على
صـحّـة الـنسب. ويـضمّ مـتـحف فان
غـوخ لـيـثوغـرافـيـا شـهيـرة لـلـرسام
فـي السـيـاق عـيـنه حتـمل اسـم باب
األبـــديـــة أو الـــرجل الـــعـــجـــوز في

الضيقة.

ــتــحف رســمـا ــلك ا بــ يــديه. و
آخـر مـشابـهـا في مجـمـوعاته حتت
اسـم قـــــرويّ مـــــنـــــهك. وقـــــد جلـــــأ
أصــــحـــاب الــــرسم وهـي عـــائــــلـــة
هـولـنـديـة اشـتـرته سـنة 1910  إلى
ـتـحف للـتـأكيـد صحـة نـسبه بـعد ا
ؤسسة لهواة اجلمع نداء أطلقته ا
إلثــراء قـاعــدة الـبــيـانــات الـرقــمـيـة
تحف. وأكّد خبراء صحّة وسـجّل ا
نــســبه إلى فــان غــوخ وهــو حـدث
نــادر جــدّا عـلـى مـا أفــادت مــديـرة
ــيـلي غــوردنــكـر. وهي ــتــحف إ ا
صـرّحـت يـشـرّفـنـا أن نـتـشـارك هـذا
الـرسم العائد إلى بدايات فان غوخ
وتـاريخه مع زوّارنـا. وسيـبقى هذا
ـتحـف حتّى الـعـمل مـعـروضـا في ا
الثاني من كانون الثاني/يناير قبل
إعــادته إلى الــعــائـلــة الــتي أعـارته
وفـــضّــــلت إبـــقـــاء هــــويّـــتـــهـــا طيّ

الكتمان.
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وكـان اخلبراء يشـتبهون في وجود
ـنـهك نــسـخـة ثــانـيـة من الــقـرويّ ا
بـاالستناد إلى الرسائل التي كتبها
فــان غـوخ إلى أخــيه الـعـزيــز تـيـو

هـولنـدية خـاصة حُـفظ فيـها طويال
رّة األولى الـتي تتـسنّى لـنا وهـي ا
رؤيـــته. وهـــو رسـم أوّلي صـــغـــيــر
بــالــقـلـم أُجنـز في تــشــرين الــثـاني
 1882فـي بـدايـات مـسـيـرة الـرسّـام
فـي هـولــنــدا وهي فـتــرة ال يُــعـرف
عــنــهـا الــكــثـيــر وتــثـيــر اهــتـمــامـا
مـتـزايدا.  ويـظهـر هـذا العـمل الذي
يــحـمل اسم رسـم أوّلي لـ +الـقـرويّ
ــنــهـك+ قــرويّــا عــجــوزا مــنــهــكــا ا
وحـزيـنـا يـجـلس مـحـدودب الـظـهـر
عـلى كرسي من خشب ويضع رأسه

{ امـسـتردام أ ف ب  –عُـرض رسم
لـــفـــان غـــوخ كـــان مـــحـــفـــوظـــا في
مـجموعة هولنديـة خاصة منذ أكثر
مـن مـئــة ســنـة لــلــمــرّة األولى أمـام
اجلـــمــهــور اخلــمــيـس في مــتــحف
الـفـنـان في أمـسـتـردام. وقـال تـيـيو
سؤول في متحف فان مـيدندورب ا
غـوخ في أمـستـردام لـوكالـة فرانس
ــرّة األولى الــتي يــقـدّم بــرس هي ا
فــيـهـا هـذا الــعـمل لـلــجـمـهـور. ولم
يـسبق أن عُرض فـي أيّ مكان آخر
مــوضّــحــا أنه جـزء مـن مـجــمــوعـة
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هندس انـتقادات أيـضا. وقد دعـا ا
كارلو راتي أحد أصدقاء كريستو
في مـقال نـشر السـبت في صحـيفة
لـــومـــونـــد إلى الـــتــخـــلّي عـن هــذا
ـــشـــروع الــذي يـــتـــســـبّب بـــهــدر ا

القماش… لدواع بيئية وفكرية.
ومـنـذ   1836يــشـكّل قـوس الـنـصـر
الــذي أطـلق نـابــلـيـون األول ورشـة
ـراسم بــنـائه الـعـام  1806مــوقـعـا 
تــخـلــيـد ذكــرى انـتـصــارات جـيش
نـابــلـيـون الـكـبـيـر كـمـا يـضمّ مـنـذ
 1921رفات اجلندي اجملهول خالل

ية األولى. احلرب العا
ـعـلم مــفـتـوحـا لـلـزوّار وســيـبـقى ا
طـوال مدّة تـغلـيفه وستـبقى شـعلة

اجلندي اجملهول فيه مضاءة.

يُـدخل تـغيّـرات سلـسة عـلى حيّـزنا
لــبـضـعـة أيّــام. أمـا رئـيـســة بـلـديـة
بـــاريس آن إيـــدالـــغــو فـــأكــدت أن
الـتـجـربـة السـابـقـة لتـغـلـيف جـسر
بـــون نــوف عــلى نـــهــر الــســ في
بـاريـس سـنة  1985كـانـت حـاسـمة
فـي اتّــخــاذ الــقــرار عـــيــنه لــقــوس

النصر.
وقـالت آن إيدالـغو الـتي أعلنت عن
تـرشّحها لالنتخابات الرئاسية في
فــرنــسـا ســنـة  2022عــنــدمــا غـلّف
بـون-نوف شـعرت بأنه اسـتنهض
بــاريس مـشــيـدة بــفـنـان أثّــر عـلى

عاصر. مفهوم الفنّ ا
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غــيـــر أن هــذا الــعــمل الــفــني أثــار

وأعمال ليتوغرافية.
اضي في وتـوفّي كريـستـو العـام ا
نــيـويـورك عن  84عــامـا واشــتـهـر
ـيــة شـهــيـرة بــتـغــلــيف مـعــالم عــا
بــالـقـمــاش من بـيــنـهـا جــسـر بـون
نـوف عـلى نـهـر الـسـ في بـاريس
ان في برل رايشتاغ. ومبنى البر
وكـانت وزيـرة الـثـقـافـة الـفـرنـسـيـة
روزلــ بــاشـلــو قـد قــالت في وقت
ســابق مـن يــوم اخلـمــيـس إن هـذه
الـتـحـفـة هديّـة رائـعـة لـلبـاريـسـي
والــفــرنـســيــ وسـواهـم من هـواة

. الفنّ
وصــرّحت خالل مــؤتــمـر صــحـافي
أعـتـبـر هـذه الـبـادرة الـرائـعـة نـداء
إلى احلـرّية. فتـغليف قـوس النصر

ســنـة  1962صــورة مـركّــبـة تــظـهـر
قــوس الـنـصــر مـغـلّــفـا بـالــقـمـاش
وهي فــكـرة ولـدت في مـخــيـلـتـهـمـا
لـدى تأمّـلهمـا النـصب من شقتـهما
الـــبـــاريـــســـيــة األولـى عــلـى جــادة

فوش.
وكــان كـريــسـتـو قــال أثـنــاء تـقـد
مــــشـــروعـه األخـــيــــر قـــبـل وفـــاته
ـثـابـة كائن بـعـامـ سـيكـون ذلك 
حـيّ يــنــبـض بــاحلــيـــاة في الــريح
ويـعكس الضوء. ستـتحرك الطيات
وسـيـصـبح سـطح النـصب حـسـيا.
ـشروع  14مـلـيـون وتـبـلـغ تـكـلـفـة ا
ـوّل ذاتـيـا بـالـكـامل يــورو وهـو 
بـفضل بيع أعمال أصلية لكريستو
ورســـوم حتــضـــيـــريــة وتـــذكــارات

قــوس الــنـصــر بــالــكـامل بـ 25ألف
مــتـر مـربع من قـمـاش قـابل إلعـادة
الـتدوير من مـادة البولي بـروبيل
ائل إلى  األزرق بـالـلون الـفـضيّ ا

مــثـبت بــحـبـل أحـمــر بـطـول 3000
متر.

وتـــلــقّى مـــشــروع تـــغــلـــيف قــوس
الـنصر الرك دو تريومف رابد الذي
ســيــبـقى قــائــمـا حــتّى الــثـالث من
تــشــرين األول/أكــتــوبــر دعــمــا من
ـوافـقـة مــركـز بـومـبـيــدو وحـظي 
بـلدية باريس وقصر اإلليزيه. وهو
يــــشــــكّل جتــــســــيـــدا لـ حــــلم راود

-كلود. كريستو وزوجته جانّ
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-كلود أجنـز كريسـتو وزوجته جـانّ

لــيــكــونــا شــديــدي الــتــأثّــر… فــقــد
اســتـحــال احلـلم حــقـيــقـة بــعـد 60

سنة.
وتــوجّه الــرئــيس الـفــرنــسي الـذي
حــضــر مع زوجــته بــريـجــيت إلى
ـيــر جـافــاشــيف ابن شــقـيق فـالد
كــريــســتـو الــذي أشــرف عــلى هـذا
ــشـروع قــائال هـو حـلـم جـنـوني ا
ـير فشكرا قـمت بتحقـيقه يا فالد

جزيال لك.
وأشــاد بـ حتـفــة فـنــيـة… لم تــكـلّف
دافـعي الضـرائب فلـسا تـساهم في
إشـعاع البـلد معربـا عن امتنانه لـ
الــسـواعـد الــكـثـيـرة الــتي سـمـحت

شروع. بتنفيذ هذا ا
وبعد أسابيع عدّة من العمل غُطّي

{ بـاريس أ ف ب  –دشّـن الـرئـيس
ـــانــــويل مـــاكـــرون الـــفــــرنـــسي إ
اخلـمـيس قوس الـنصـر في باريس
مــغــلّــفـا بــقــمـاش فــضيّ مــائل إلى
األزرق وفـق تـــــصـــــوّر الــــــفـــــنـــــان
الـبــلـغـاري الـراحل كـريـسـتـو الـذي
ـاضـيـة أبـهــر الـعـالم في الـعـقـود ا

بأعماله الفنية الضخمة.
 وقـــال مــاكـــرون وهــو واقـف عــلى
ــــعــــلم الــــبــــارز في ســــطح هــــذا ا
الــعـاصــمــة الـفــرنـســيــة بـحــضـور
رئـيـسـة بـلـديـة بـاريس آن إيـدالـغو
ورئـيـس بـلـديـة نـيـويـورك الـسـابق
مـايـكل بـلـومـبـرغ نـوجّه حتـيّـة إلى
-كـلود زوجة الفنان كـريستو وجانّ
الــراحل. وال شـكّ في أنــهــمــا كــانـا
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عـدد من قـرود غـوريال بـكـوفـيد-19
ــــاضي فـي حـــديــــقـــة األســــبـــوع ا

حيوانات أتالنتا.

عن إطـالق حملة تلقيح للحيوانات
ـعـرّضة لإلصـابة بـكوفـيد- 19في ا
ـواقع.وقـد شـخّـصت إصـابة هـذه ا

{  واشـنـطن (أ ف ب) - شُـخّـصت
ور في إصابة ستة أسود وثالثة 
حـــديــــقـــة حـــيـــوانــــات واشـــنـــطن
بــفـايــروس كـورونــا عـلـى مـا أفـاد
ــؤســسـة الــذين الــقــيّــمــون عــلى ا
يــتـولّـون عالج الــسـنّـوريـات.وجـاء
فـي بـيان أن (احلـرّاس الحـظـوا في
ــاضي عــطــلــة نــهــايــة األســبـوع ا
انــخــفـاضــا في الــشــهـيــة وســعـاال
وعــطــاســا وخــمــوال عــنــد األســود
ـور ـر من  اإلفــريـقـيـة الـســتـة و
ــــور ســـــومــــطــــرة واثــــنـــــ من 
ســيــبــيــريــا شــخّــصت إصــابــتــهـا
بـــــكــــوفــــيــــد- 19خـالل فــــحــــوص
أوّلـــيـــة.ويـــرتـــقب صـــدور نـــتـــائج
قبلة). فحوص التأكيد في األيّام ا
ــصـــابــة وتـــعـــالج احلــيـــوانـــات ا
بـــواســـطــة مـــضــادات لـاللــتـــهــاب
وأدويــة ضـدّ الــغــثـيــان فـضال عن
مـضادات حيوية حتـميها من خطر
االلـتهاب الرئـوي.وأوضح القيّمون
عـلى احلـديـقـة أن (اجلـمـهـور لـيس
في خـطـر نـظـرا لـلـمسـافـة الـقـائـمة
بــ مـوئل الـســنّـوريـات والـزوّار).
وسُــجّـلت هــذه اإلصـابـات في وقت
أعـــلـــنت عـــدّة حــدائق حـــيـــوانــات
أمـريـكيـة بيـنـها حـديـقة واشـنطن

اجلــمــعـة بــعـرض لــلــمـصــمم سـول
) شــمل تــشــكــيــلــة نــاش ( 28عــامـــاً
مـالبس ريــاضـــيــة يـــســـتــعـــيــد من
خـاللـــهـــا ســـنـــوات مـــراهـــقـــته في
هــاكــني أحـد أحــيــاء شـمــال شـرق
لــنـدن.وتـطـبع حــريـة احلـركـة أزيـاء
نــاش وهـو أيـضــاً راقص ومـصـمم
رقـص ويـــتــــجـــســــد ذلك فـي قـــطع
انـسيـابية بـأكمـام أو أغطيـة للرأس
قـــــابــــلــــة لـإلزالــــة. وأجــــرى نــــاش
تــعـديالت عـلى الـقـمــيص الـقـصـيـر
األكـمـام الذي يـشكّل جـزءاً ال يتـجزأ
ـدرسي اإلنـكـليـزي تـوفر مـن الزي ا
إطاللـة أنـيقـة ومريـحة.أمـا تشـكيـلة
إدوارد كـراتشلي فـتميـزت بأسلوب
مــخـتـلف كـلـيـاً يــطـغى عـلـيه طـابع
الـفخامة من خالل فسات منتفخة
بــالـــلــون األخــضــر الـــلــيــمــوني أو
بــطـبــعـات األزهــار.وخالفـاً لــبـعض
ــصـمــمـ الــذين قـدمــوا عـروضـاً ا
حـــيّــة آثــرَ الــبـــعض اآلخــر عــرض
تشكيالتهم بناء على موعد فقط أو
ــكن عــلـى شــكل مــقــاطع فــيــديــو 
مــشـاهــدتـهــا عـلى مــنـصــة أسـبـوع
ــوضـة الــتي أطـلـقـت في حـزيـران ا
 2020  بـهـدف الـتكـيف مع الـسـياق

الصحي.

ــصـــمـــمـــ مـــعـــروفــ بـــيـــنـــهـــا 
كــالـبـريــطـاني إدوارد كــراتـشـلي أو
الـصـربيـة روكـسانـدا أو اإليـرلنـدية
سيمون روشا التي حتتفل عالمتها
الــتـــجــاريــة بــالــذكـــرى الــســنــويــة
الــعـاشـرة لــتـأسـيــسـهـا.وبــدا الفـتـاً
غــيـاب اسـمــ بـارزين هـمــا عـضـو
فــرقــة ســبــايس غــيــرلــز الــســابــقـة
مـصمـمة األزيـاء فيـكتـوريا بـيكـهام
ودار بـوربـوري. واسـتُـهل األسـبوع

افـتـراضي بالـكـامل نظـراً إلى حـظر
تـنـظـيم عروض بـحـضور اجلـمـهور
رة فـي ظل اإلغالق التـام.أمـا هـذه ا
 فيعود هذا احلدث الدولي ليجسّد
إعـادة فــتح األنـشـطـة الـثـقـافـيـة في
لــنـدن بــعـد طـول انــتـظــار بـحـسب
هـيـئـة (بـريـتـيش فـاشن كـاونـسـيل)
ــمـثـلـة لــلـقـطـاع.ويــشـمل بـرنـامج ا
األيـام اخلمسة اخملصصـة لتشكيلة
ربـيع  2022 وصـيـفـهـا  28 عـرضـاً

{ لــنــدن (أ ف ب) - عــادت عـروض
األزيــاء إلى لـنــدن اجلـمــعـة بــعـدمـا
أدت جـائحـة كوفـيد- 19 إلـى إجراء
بعضها افتراضياً عبر االنترنت في
ـوضة في الـعاصـمة إطـار أسـبوع ا
الـبريطانية الـذي يحمل أمالً لقطاع
األزيـاء بعد رفع مـعظم القـيود التي
فــــــرضت لــــــلــــــحــــــد من تــــــفــــــشي
الـفايروس.فـفي شباط الـفائت أقيم
ـوضــة في لــنـدن بــنـسق أســبــوع ا
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